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Έπαθλο Ήθους, Τέχνης και Αρετής Carlsberg

Αποκαλυπτήρια Τιμητικής Πλάκας για τον 
Νομπελίστα μας Χριστόφορο Πισσαρίδη 

Αιμοληψία για εξεύρεση συμβατού δότη μυελού

Λίγο κρασί, λίγο βουνό και ένα όμορφο Οινοποιείο

«Πρόσεχε τις σκέψεις σου, 
είναι ξεκίνημα για τις πράξεις σου». 

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,

Πρόσφατη έρευνα που διεξήχθη μεταξύ των μελών του προσω-
πικού, απέδειξε ότι η πλειοψηφία των ερωτηθέντων συναδέλ-
φων/αναγνωστών, προτιμά να διαβάζει το περιοδικό, «τα νέα 
μας», μέσα από την ιστοσελίδα (website), της Εταιρείας, www.
ppd.com.cy, ή μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), 
κάτι εξάλλου που επιβεβαιώνει και την στροφή του ευρύτερου 
αναγνωστικού κοινού προς τα ηλεκτρονικά ΜΜΕ.

Το αποτέλεσμα αυτό, σε συνδυασμό με την προσπάθεια που 
όλοι μας καταβάλλουμε για εξοικονόμηση οικονομικών πόρων, 
λόγω της οικονομικής κρίσης που βιώνουμε σαν εταιρεία και 
σαν Όμιλος, καθώς και για την προστασία του περιβάλλοντος 
με την αλόγιστη και ανεύθυνη χρήση χαρτιού, μας οδήγησε στην 
απόφαση  όπως περιορίσουμε την εκτύπωση του περιοδικού, σε 
αριθμό που να ικανοποιεί τις ανάγκες των γραφείων των εται-
ρειών Ομίλου, τόσο εντός Κύπρου όσο και στο εξωτερικό, καθώς 
επίσης και τους σημαντικότερους συνεργάτες και πρώην συνα-
δέλφους. 

Έτσι, αρχής γενομένης με την παρούσα 36η έκδοση, τα νέα μας 
θα  αποστέλλονται στον καθένα ξεχωριστά στην ηλεκτρονική 
του διεύθυνση, ενώ ταυτόχρονα η κάθε έκδοση ξεχωριστά, θα 
αναρτάται στην ιστοσελίδα της εταιρείας και του Ομίλου, δίνο-
ντας έτσι την ευκαιρία στους πολυπληθείς φίλους αναγνώστες 
μας, να ενημερώνονται για την πλούσια θεματολογία και τις 
πολύ ενδιαφέρουσες δραστηριότητες και εκδηλώσεις του Ομί-
λου μας και όχι μόνο!

 Και επειδή σε καιρούς χαλεπούς,  όπως αυτούς που βιώνουμε 
σήμερα, κάθε νέα αρχή πρέπει να συνοδεύεται από ένα αισιόδο-
ξο μήνυμα που να προδιαγράφει ένα ελπιδοφόρο μέλλον, σας 
μεταφέρουμε το μήνυμα που συνυπογράφουν οι κ.κ. Παύλος 
Φωτιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της Φώτος Φωτιάδης Ζυθοβι-
ομηχανία Λτδ, και Αλέξης Φωτιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της 
Φώτος Φωτιάδης Διανομείς Λτδ, με την βεβαιότητα πως μαζί θα 
τα καταφέρουμε.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

Αντρέας Σμυρίλλης 
Υπευθυνος Έκδοσης

Μήνυμα 
κ.κ. Παύλου Φωτιάδη 
και Αλέξη Φωτιάδη 
Αγαπητοί Συνάδελφοι,
 

Μαζί θα τα Καταφέρουμε

Μια νέα περίοδος ξεκινά για την Κύπρο και ειδικότερα για την 
οικονομία της, μετά και τις τελευταίες εξελίξεις.  Είναι πλέον 
αδιαμφισβήτητο ότι λάθη και παραλείψεις οδήγησαν την χώρα 
μας σε επικίνδυνα οικονομικά μονοπάτια.  Η αποφυγή της χρεο-
κοπίας της χώρας μας, είναι η πρώτη προτεραιότητα, εφόσον οι 
επιπτώσεις της θα ήταν ανυπολόγιστες για όλους μας.

Το νέο οικονομικό και τραπεζικό περιβάλλον, διαγράφεται ιδι-
αίτερα ρευστό μετά και τις τελευταίες αποφάσεις.  Τα αμέσως 
επόμενα χρόνια θα επιφέρουν ριζικές αλλαγές στην Κυπριακή 
επιχειρηματικότητα.  Η Κύπρος θα περάσει μια πολύ δύσκολη 
περίοδο και εδώ είναι που απαιτείται από όλους μας, η προσαρ-
μογή και ο προγραμματισμός με βάση τα νέα δεδομένα.

Ο Όμιλος μας, στα 70 χρόνια της ζωής του, πέρασε χειρότερες 
συνθήκες από αυτές που βρίσκονται μπροστά μας.  Με τη ψυ-
χραιμία, υπευθυνότητα και αξιοπιστία που πάντα μας χαρακτή-
ριζε, θα αντιμετωπίσουμε και αυτή την δυσχέρεια. Μέλημα μας 
είναι η διασφάλιση των καλώς νοουμένων συμφερόντων του 
Ομίλου, των μετόχων και του προσωπικού μας.  Θα κάνουμε ότι 
είναι δυνατόν για να σταθεροποιήσουμε τη θέση μας στα νέα δε-
δομένα, αλλά και να επανέλθουμε σε τροχιά ανάπτυξη μόλις οι 
συνθήκες το επιτρέψουν.  Αυτό είναι το σκεπτικό με το οποίο θα 
διαχειριστούμε τη νέα πραγματικότητα.

Διεύθυνση και προσωπικό, χρειάζεται να επιστρατεύσουμε όλο 
το πάθος και την αφοσίωση μας.   Με ρεαλισμό, ευελιξία και θε-
τική προσέγγιση, να ξεπεράσουμε μαζί την κρίση.  Να σταθούμε 
ο ένας δίπλα στον άλλο και να στηρίξουμε κατ’ επέκταση την 
Κυπριακή οικονομία και κοινωνία.  Είναι ο μόνος τρόπος.  

Μαζί, θα τα καταφέρουμε.

         Παύλος Φωτιάδης    Αλέξης Φωτιάδης 
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   Γεννήσεις: 
Για έκτη φορά Παππούς έγινε ο συνάδελφος Αντρέας Φι-
λοθέου, Συντηρητής Ντράφτ, στην Φώτος Φωτιάδης Δια-
νομείς Λτδ.  Οι δύο του θυγατέρες, Αθηνά και Αντιγόνη και 
ο Υιός του Ιάκωβος, σε διάστημα μερικών ημερών, (8,12 
και 20/2/13), του χάρισαν ακόμη τρία εγγονάκια, (δυο κο-
ριτσάκια και ένα αγοράκι), τον Μάριο, την Μαρία και την 
Μαρία -Ελένη και έτσι σε διάστημα δύο χρόνων ευτύχισε 
να γίνει ένας ‘’Χαζοπαππούς ‘’ έξι χαριτωμένων  εγγονών.

Στον αγαπητό συνάδελφο Αντρέα και την σύζυγο του Μα-
ρία ,  ευχόμαστε να τους ζήσουν, να τα χαίρονται και ο 
Θεός να τους δίνει δύναμη και κουράγιο να συνδράμουν 
στο ‘’ανάγιωμα τους’’, στους δε ευτυχείς γονείς η έλευση 
των νεογέννητων να προσθέσει περισσότερη χαρά και ευ-
τυχία στην οικογενειακή θαλπωρή.  

Ο George Kozma, εργάτης στην αποθήκη του πρατηρίου 
Λεμεσού και η σύζυγος του Beatrix, απέκτησαν το πρώτο 
τους παιδί, την Adelina.

Ο Σωτήρης Σεργίδης, εργάτης στην αποθήκη του πρατη-
ρίου Λευκωσίας και η σύζυγος του Γιώτα, απέκτησαν την 
τρίτη τους κόρη, τη Θέκλα.

Στους ευτυχείς γονείς ευχόμαστε να τους ζήσουν τα νεο-
γέννητα τους.

 Θάνατοι:  

Απεβίωσε στις 6 Μαρτίου 2013, σε ηλικία 83 ετών, ο πατέ-
ρας του Κόκου Βάσου, επιθεωρητής στο  Πρατηρίο Δερύ-
νειας, Βάσος Ηλία Μιχαήλ.

Απεβίωσε στις 4 Απριλίου 2013, σε ηλικία 62 ετών, ο πα-
τέρας της Μαρίας Στυλιανού, βοηθός λογιστηρίου στα 
κεντρικά γραφεία της Φώτος Φωτιάδης Διανομείς Λτδ, 
Χαράλαμπος Στυλιανού.

Στους συνάδελφους εκφράζουμε τα θερμά και ειλικρινή 
μας  συλλυπητήρια. 

Κοινωνικά

Η σωστή απάντηση στην ερώτηση της περασμένης μας 
έκδοσης ‘’πότε εγκαινιάστηκε, τι περιελάμβανε και ποιά 
η προσφορά του Λαϊκού Πανεπιστημίου της Carlsberg’’, 
είναι : 

Το  Λαϊκό Πανεπιστήμιο εγκαινιάστηκε το 1980.

Πάνω στην  περιλαίμια ετικέτα της φιάλης της Carlsberg, 
υπήρχαν τυπωμένες  ερωτήσεις η γνωμικά, παροιμίες και 
άλλες χρήσιμες πληροφορίες με τις οποίες μεταλαμπα-
δεύονταν χρήσιμες γνώσεις στους καταναλωτές της μπύ-
ρας Carlsberg.

Στη περίπτωση των ερωτήσεων, η απάντηση ήταν τυπωμέ-
νη στη πίσω πλευρά του περιλαίμιας ετικέτας και εύκολα 
μπορούσε να διαβαστεί μέσα από την φιάλη. Είχε μεγάλη 
επιμορφωτική και ψυχαγωγική προσφορά στην Κυπριακή 
κοινωνία.   

Μετά από κλήρωση που έγινε μεταξύ των σωστών απα-
ντήσεων, νικητής του διαγωνισμού αναδείχτηκε ο πρώ-
ην επαρχιακός Διευθυντής Ελεύθερης Περιοχής Αμμο-
χώστου, Δήμος Ζέμπασιης, ο οποίος κερδίζει μια φιάλη 
Johnnie Walker Black Label 70cl.

Ερώτηση:
“Ονομάσατε τους δύο μεγάλους σημαντικούς δημιουργούς 
του Κυπριακού πολιτισμού, οι ορειχάλκινες προτομές των 
οποίων έχουν τοποθετηθεί με δαπάνες του Κοινωφελούς, 
Επιστημονικού και Πολιτιστικού Ιδρύματος «Φώτος Φω-
τιάδης», έμπροσθεν των Κεντρικών Γραφείων του Ομίλου 
Εταιρειών « Φώτος Φωτιάδης», Λεωφ. Στασίνου 8, Λευ-
κωσία και σε ποιό τομέα έχουν διακριθεί με την προσφορά 
τους’’.

Σε περίπτωση που θα υπάρξουν περισσότερες από μια σω-
στές απαντήσεις, θα γίνει κλήρωση και ο νικητής θα κερδί-
σει μια φιάλη Johnnie Walker Black Label 70cl.

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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Ο θεσμός  του ‘’Johnnie Walker Man of the Year Awards’’που 
μέσα από  την δωδεκάχρονη πορεία του έχει ταυτιστεί και ανα-
γνωριστεί από την κυπριακή και όχι μόνο κοινωνία, σαν η με-
γαλύτερη κοινωνική εκδήλωση του τόπου, πραγματοποιήθηκε 
στις 29 Ιανουαρίου 2012, στο Pavilion Music Hall, στη παρουσία 
της πολιτικής, κοινωνικής, καλλιτεχνικής και αθλητικής ζωής 
του τόπου. 

Η εκδήλωση διοργανώνεται από τις Ειδικές εκδόσεις Λτδ, το 
Περιοδικό ‘’ΜΑΝ’’, την Φώτος Φωτιάδης Διανομείς Λτδ, και το 
Johnnie Walker,αναδεικνύει μέσα από  διαφάνεια, εγκυρότητα 
και αξιοπιστία, τους ΄΄Αριστους  Άντρες της Χρονιάς’’, που κατά-
φεραν να ξεχωρίσουν και να διαπρέψουν στον τομέα τους, βάσει 
της προσωπικής τους πορείας και ανέλιξης, μέσα σε μια εξαι-
ρετικά δύσκολη χρονιά και με τις δικές της απαιτήσεις, όπως 
ήταν το 2012.

Παρουσιαστές  της φαντασμαγορικής  βραδιάς ήταν ο μουσικός 
παραγωγός και παρουσιαστής, Τάσος Τρύφωνος και η ηθοποι-
ός και τηλεπαρουσιάστρια, Ζέτα Μακρυπούλια, ενώ το μουσικό 
μέρος ανέλαβαν με επιτυχία ο δημοφιλής  Ελλαδίτης τραγουδι-
στής, Γιάννης Πλούταρχος και η Κύπρια ανερχόμενη τραγουδί-
στρια Ελευθερία Ελευθερίου.

Η εκδήλωση έχει συνδέσει το όνομα της με την φιλοσοφία του  
Μέγα χορηγού του Θεσμού,Johnnie Walker. Το  δημοφιλή και 
επιτυχημένο σλόγκαν  ‘’Keep Walking’’ , αναδεικνύει και επι-
βραβεύει με τον καλύτερο τρόπο ,την προσωπική  προσπάθεια 
του κάθε ανθρώπου να πραγματοποιεί τους στόχους του , ενθαρ-
ρύνοντας τον ταυτόχρονα να συνεχίσει το έργο του. 

 Johnnie Walker
Man of the Year Awards 2012

Οι προτεινόμενοι  Άντρες της Χρονιάς επιλέγονται κάθε χρόνο 
από την συντακτική ομάδα του περιοδικού ‘’ΜΑΝ’’, μάζα με 200 
εκλέκτορες μέσω τηλεφωνικής συνέντευξης και 200 προσωπι-
κότητες του επιχειρηματικού, πολιτικού, εικαστικού, δημοσιο-
γραφικού  και αθλητικού κόσμου της Κύπρου, υπό την επίβλεψη 
του γνωστού ελεγκτικού οίκου, Deloite.

Man of Year καθώς και Αθλητής της Χρονιάς, αναδείχτηκε ο 
αθλητής, Παύλος Κοντίδης

Επιστήμονας  της Χρονιάς, αναδείχτηκε ο Βιολόγος ερευνητής, 
Χριστόδουλος Ξιναρής

Επιχειρηματίας Manager, αναδείχτηκαν οι Αλέξης Χαραλαμπί-
δης και Μενέλαος Σιακόλας, της  γαλακτοβιομηχανίας, Χαραλα-
μπίδης – Κρίστης

Τέχνη και Δημιουργία,  αναδείχτηκε ο σκηνοθέτης, Κλείτος 
Κλείτου

Ηθοποιός, αναδείχτηκε ο Μαρίνος  Χατζηβασιλείου, βασικό 
στέλεχος της τηλεόρασης και του θεάτρου

Δημοσιογράφος, αναδείχτηκε ο Βίκτωρας Παπαδόπουλος, του 
τηλεοπτικού σταθμού Μega

Καινοτομίας και Νέας Επιχειρηματικότητας, αναδείχτηκαν οι 
Αλέξης Πιπερίδης και Αλέξης Οδυσσέως, της SNQ Digital

Έλληνας της Χρονιάς, αναδείχτηκε ο Έλληνας πρωθυπουργός, 
Αντώνης Σαμαράς

Το βραβείο Τιμής Ένεκεν, απενεμήθη στον μεγάλο λαϊκό τρα-
γουδιστή, Δημήτρη Μητροπάνο
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Εταιρική 
Κοινωνική Ευθύνη

Έπαθλο Ήθους, Τέχνης 
και Αρετής Carlsberg

Το Φυσικό Μεταλλικό Νερό 
Αγρός Χορηγός του ‘‘Davis Cup’’

Τελετή Βράβευσης Σκοπευτών
Αμμοχώστου

Αποκαλυπτήρια Τιμητικής 
Πλάκας Χρ. Πισσαρίδη

150 Χρόνια από τη Γέννηση 
του Κωνσταντίνου Καβάφη

Βραβεία «Κώστα Μόντη»

Επιμορφωτικά Προγράμματα 
Προσωπικού

Άσκηση Πυρόσβεσης

Ημέρα χαράς παιδιού - 
Kids Fun Day

Αιμοληψία για εξεύρεση συμβα-
τού δότη μυελού

Μήνας ευαισθητοποίησης 
για τη καταναλωση Αλκοόλ

Προσωπικό

Κοινωνία
Φιλανθρωπικά 

Αγορά 

Πολιτιστικά

Αθλητικά
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Ολοκληρώθηκε με επιτυχία  ο Θεσμός 
για την περίοδο 2012/2013

Με την απονομή του Επάθλου Ήθους, Τέχνης και Αρετής Carlsberg 
στον ‘’Καλύτερο Ποδοσφαιριστή’ του μήνα Μαρτίου – Απριλίου 
2013, Αντρέ Άλβες της Ομόνοιας και της χρηματικής  επιταγής αξί-
ας 1000 ευρώ, στην Διευθύντρια  του ‘’Συμβουλευτικού Κέντρου 
Εγκυμοσύνης ‘’, κα Τζούλια Συμεωνίδη, (φωτο), ολοκληρώθηκε  με 
επιτυχία  ο ποδοσφαιρικός διαγωνισμός του δημοφιλούς θεσμού 
της φίλαθλης εταιρείας Carlsberg, για την αγωνιστική περίοδο 
2012/2013.

Καλύτεροι της Χρονιάς
Χάριν της ιστορίας αναφέρεται ότι ‘’Καλύτεροι Ποδοσφαιριστές’’ 
για τον κάθε μήνα για την αγωνιστική περίοδο 2012/2013, ανεδεί-
χθησαν οι πιο κάτω : 

Σεπτέμβριος 2012 - Άλτο Ατόρνο, ΑΠΟΕΛ

Οκτώβριος  2012 -  Τζουλιάνο Σπαντάτσιο, Ανόρθωση

Νοέμβριος 2012 -   Γιάννος Οκκάς , Ανόρθωση

Δεκέμβριος 2012 -  Δημήτρης Χριστοφή, Ομόνοια

Ιανουάριος 2013 -   Ρικάρντο Φερναντέζ, Δόξα Κατωκοπιάς

Φεβρουάριος 2013- Μπάρακ Ιτζχάκι, Ανόρθωση

Μάρτιος 2013 -  Αντρέ Άλβες Ομόνοια 

Εισφορές
Περαιτέρω  με υπόδειξη των πιο πάνω ποδοσφαιριστών, η φίλαθλη 
εταιρία  Carlsberg, εισέφερε το συνολικό ποσό των 7000 ευρώ στα 
πιο κάτω φιλανθρωπικά ιδρύματα.

1. ‘’Παγκύπριος Σύνδεσμος Καρκινοπαθών και Φίλων’’

2. ’’ Ίδρυμα Χριστίνας Αποστόλου’’, Λάρνακα’’

3. ’’Όμιλος Φίλων Κωφών’’ Λευκωσία

4.‘’Παιδονευρολογική Κλινική Μακάριου Νοσοκομείου’’, Λευκωσία

5. ‘’Βαγόνι της Αγάπης’’  Λευκωσία.

6. ‘’Κέντρο  Απόστολος  Παύλος για ‘Άτομα με Νοητική Υστέρηση’’,  
Λιοπέτρι’

 7. ‘’Συμβουλευτικό Κέντρο Εγκυμοσύνης’’ Λευκωσία.

Ευχαριστίες
Με την ευκαιρία αυτή το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων της Carlsberg, 
εκφράζει για ακόμη μια φορά τις ευχαριστίες της εταιρείας  προς 
την ΕΑΚ και τα μέλη της, αθλητικούς συντάκτες, που με την αντικει-
μενική τους ψήφο, ανάδειξαν και φέτος  τους ‘’Καλύτερους Ποδο-
σφαιριστές’’ του 42ετούς δημοφιλούς θεσμού του Επάθλου Ήθους 
Τέχνης και Αρετής Carlsberg.

Ο Πορτογάλος ποδοσφαιριστής της Δόξας Κατωκοπιάς, Ρικάρντο 
Φερναντέζ, (Καλύτερος ποδοσφαιριστής Ιανουαρίου 2013), παραδί-
δει την επιταγή αξίας 1000 ευρώ, στην πρόεδρο του Φιλανθρωπικού 
Ιδρύματος ‘’Βαγόνι της Αγάπης’’, κα Άννη Παττίχη, στη παρουσία του 
συναδέλφου Διευθυντή Δημοσίων Σχέσεων της εταιρείας μας Αντρέα 
Σμυρίλλη.  

Ο Ισραηλινός ποδοσφαιριστής της Ανόρθωσης, Μπαράκ Ιτζχάκι, πα-
ραδίδει την επιταγή στον εκπρόσωπο του Φιλανθρωπικού Ιδρύματος 
‘’Απόστολος Παύλος’’, εκπαιδευτή Γιαννάκη Κοντοζή, στη παρουσία 
των μαθητών του Ιδρύματος, Ντίνου Χριστοφή και Γιαννάκη Ττίγκου 
και του συναδέλφου Διευθυντή Δημοσίων Σχέσεων Αντρέα Σμυρίλλη.  

Έπαθλο Ήθους, 
Τέχνης και Αρετής Carlsberg
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Το Φυσικό Μεταλλικό Νερό Αγρός εκτός από  επίσημος χορηγός 
της Παγκύπριας Ομοσπονδίας Αντισφαίρισης, ήταν και φέτος ένας 
από τους κύριους χορηγούς του κυπέλλου ΄΄Davis Cup΄ ,́ το οποίο 
διεξήχθη στο εθνικό στάδιο αντισφαίρισης, στη Λευκωσία το τρι-
ήμερο 5 - 7/4/2013.

 Εκατοντάδες φίλοι του αθλήματος στήριξαν με την παρουσία  τους 
την προσπάθεια της εθνικής μας ομάδας, με στόχο την πρόκριση 
στην επόμενη φάση του κυπέλλου. Μέσω ραδιοφωνικού διαγω-
νισμού, το νερό Αγρός έδωσε την ευκαιρία σε 25 φίλαθλους του 
’’tennis’’ να παρακολουθήσουν από κοντά την συναρπαστική αυτή 
αναμέτρηση μεταξύ της Κύπρου και του Μπενίν. 

Η κυπριακή ομάδα έχοντας στις τάξεις της τον Μάρκο Παγδατή, 
τον Πέτρο Χρυσοχό, τον Ράρες Κουζντριορεάν και τον Φώτο Φω-
τιάδη, κατάφερε να παραμείνει για ακόμη ένα χρόνο στο 2ο Γκρουπ 
της Ευρωαφρικανικής ζώνης. 

Στη φωτογραφία η Εθνική μας ομάδα.

Το Φυσικό Μεταλλικό Νερό Αγρός 
Χορηγός του ‘’Davis Cup’’

Ετήσια τελετή βράβευσης σκοπευτών  Αμμοχώστου
 Με αθλοθέτη την «Φώτος Φωτιάδης Διανομείς Λτδ» και την Μπύρα ΛΕΩΝ

Μέσα σε μια όμορφη ατμόσφαιρα, πραγματοποιήθηκε στο οίκημα 
του σκοπευτηρίου Παραλιμνίου, την Παρασκευή 19/4/13, η ετήσια 
τελετή βράβευσης των κορυφαίων αθλητών και αθλητριών της Σκο-
πευτικής Οργάνωσης Αμμοχώστου και της Σκοπευτικής Οργάνω-
σης Ελεύθερης Περιοχής Αμμοχώστου, για το 2012.

 Η όλη εκδήλωση, την οποία για άλλη μια χρονιά αθλοθέτησε η 
εταιρία μας, «Φώτος Φωτιάδης Διανομείς Λτδ» και η μπύρα ΛΕΩΝ, 
τελούσε υπό την αιγίδα του υπουργού Εσωτερικών κ. Σωκράτη Χά-

σικου και ήταν αφιερωμένη στον εθελοντισμό και την κοινωνική 
προσφορά, προϋποθέσεις απαραίτητες στις μέρες μας, για την επι-
βίωση των σωματείων αλλά και του λαού μας.

 Μέσα σ’ αυτά τα πλαίσια, τιμήθηκαν, ο Μητροπολίτης Κωνστα-
ντίας και Αμμοχώστου, για το κοινωνικό και πνευματικό έργο που 
επιτελεί στην περιφέρειά του, καθώς και δυο μέλη της ΣΚΟΕΠΑ, 
οι Κυριάκος Κκαράς και Ζαχαρίας Βασιλείου, για την εθελοντική 
προσφορά τους στο σωματείο και στην κυπριακή σκοποβολή. 
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Την τελετή τίμησαν με την παρουσία τους, μεταξύ άλλων, ο πρόεδρος 
του ΚΟΑ κ. Πάμπος Στυλιανού, βουλευτές της επαρχίας Αμμοχώστου, 
οι Δήμαρχοι Παραλιμνίου και Σωτήρας, εκπρόσωποι της τοπικής αυ-
τοδιοίκησης, εκπρόσωποι των χορηγών ΟΠΑΠ Κύπρου, αξιωματού-
χοι της ΣΚΟΚ, εκπρόσωποι των Αστυνομικών και Στρατιωτικών Αρ-
χών της επαρχίας, καθώς και οικογένειες των αθλητών.

Πέραν των επάθλων για τα πρωταθλήματα της σκοποβολής, κατά τη 
διάρκεια της τελετής, τιμήθηκαν επίσης, οι αθλητές Αντώνης και 
Παναγιώτα Ανδρέου, για τη συμμετοχή τους στους Ολυμπιακούς και 
τις διεθνείς επιτυχίες τους στο σκητ και ο τραπέρ Ανδρέας Μακρής 
για τις επιτυχίες του στην παγκόσμια Πανεπιστημιάδα. 

 Ο Μητροπολίτης Κωνσταντίας και Αμμοχώστου κ.κ. Βασίλειος, τιμήθηκε για το 
κοινωνικό και πνευματικό έργο που επιτελεί, από τους πρόεδρους της ΣΚΟΚ και 
ΣΚΟΑΛ κ. Δημήτρη Λόρδο  και της ΣΚΟΕΠΑ κ. Σταύρο Νεοφύτου.

Οι βετεράνοι πρωταθλητές του τραπ, Εμίρ Εμιρζάτε (ΣΚΟΑΜ) και Γεώργιος Σούτ-
του (ΣΚΟΕΠΑ) μετά τη βράβευσή τους, μαζί με το δήμαρχο Παραλιμνίου Θεόδωρο 
Πυρίλλη.

Ο σκοπευτής του κόμπακ και σπόρτιγκ Νεόφυτος Σιαλής (ΣΚΟΑΜ), παραλαμβάνει 
το βαρύτιμο έπαθλο από τον Σύμβουλο στο Τμήμα Πωλήσεων στο πρατήριο Δερύ-
νειας, της «Φώτος Φωτιάδης Διανομείς Λτδ», συνάδελφο Δήμο Ζέμπασιη.

Ήταν μια ιεροτελεστία 
τα Αποκαλυπτήρια Τιμητικής  Πλάκας για τον 
Νομπελίστα μας Χριστόφορο Πισσαρίδη 
στο Παγκύπριο  Γυμνάσιο
κατά την ημέρα των Γραμμάτων

Μετά τη θεία λειτουργία στον Καθεδρικό Ναό Αγίου Ιωάννη για την 
εορτή των Τριών Ιεραρχών, που έγινε στις 30 Ιανουαρίου 2013, ο 
Αρχιεπίσκοπος, το Ιερατείο, όλοι οι επίσημοι μεταξύ των οποίων ο 
Δήμαρχος Λευκωσίας κ. Κωνσταντίνος Γιωρκάτζης και ο Υπουργός 
Παιδείας κ. Γιώργος  Δημοσθένους ο οποίος ήταν και ο ομιλητής 
για την Εορτή των Γραμμάτων, καθώς και το εκκλησίασμα, αλλά 
και πολύς άλλος κόσμος των γραμμάτων και των τεχνών,    μετέ-
βησαν στο Παγκύπριο Γυμνάσιο για τα αποκαλυπτήρια Τιμητικής 
Πλάκας για τον Νομπελίστα μας Χριστόφορο Πισσαρίδη.

Κύριος  ομιλητής στη τελετή ήταν ο Δρ. Φώτος  Ια. Φωτιάδης, 

Πρόεδρος του  Κοινωφελούς, Επιστημονικού και Πολιτιστικού 
Ιδρύματος «Φώτος Φωτιάδης», ο οποίος  ανάφερε τα εξής: «Είναι 
με ιδιαίτερη χαρά και πολλή περηφάνια που έχω αποδεχθεί την 
πρόσκληση του Παγκυπρίου Γυμνασίου, του οποίου έχω την τιμή 
να είμαι απόφοιτος – ένας από τους τρεις γηραιότερους εν ζωή 
αποφοίτους του – να απευθύνω χαιρετισμό στα αποκαλυπτήρια 
της Τιμητικής αυτής Πλάκας για τον φίλτατο Νομπελίστα μας, Κα-
θηγητή Χριστόφορο Πισσαρίδη.

Τον επιφανή αυτόν επιστήμονα, απόφοιτο επίσης του Ιστορικού 
αυτού Σχολείου, τον τιμούμαι για την επίζηλη βράβευσή του, μέσα 
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στα πλαίσια των εορτασμών για τη συμπλήρωση 200 χρόνων από 
της ίδρυσης του Παγκυπρίου Γυμνασίου. Του εκπαιδευτηρίου με 
μια λαμπρή ιστορική εκπαιδευτική και εθνική διαδρομή δύο αι-
ώνων, κατά την οποία ο εθνικο-μορφωτικός αυτός Φάρος έχει 
προσφέρει πολλά και ανεκτίμητα στην παιδεία, και ευρύτερα στην 
κυπριακή κοινωνία και τον Ελληνισμό.

Η τιμητική αυτή πλάκα, με ορειχάλκινη και ανάγλυφη τη μορφή 
του τιμωμένου μας Χριστόφορου Πισσαρίδη, που έχει φιλοτεχνή-
σει ο διακεκριμένος καλλιτέχνης Γιώργος Μαυρογένης, φροντίδι 
και δαπάναις του Κοινωφελούς Επιστημο-
νικού και Πολιτιστικού Ιδρύματος «Φώτος 
Φωτιάδης», θα εμπνέει στο διηνεκές τις χι-
λιάδες των μαθητών της παρούσας και των 
μελλουσών γενεών, που θα φοιτήσουν στο 
πανελλήνιας φήμης γονιμότατο αυτό πνευ-
ματικό φυτώριο του Παγκυπρίου Γυμνασίου.

Η τιμητική αυτή διάκριση στον Νομπελίστα 
μας, που εκφράζεται έμπρακτα με την ανά-
γλυφη αυτή πλάκα, θα λειτουργεί διαχρονι-
κά για τη μαθητιώσα νεολαία μας, ως ισχυ-
ρό κίνητρο και πυξίδα ορθού εκπαιδευτικού 
προσανατολισμού και προβληματισμού, 
θέτοντας σ’ αυτούς ψηλά τον πήχη της προ-
όδου και της προκοπής.  

Η επάξια κατάκτηση του Βραβείου Νόμπελ 
από τον Χριστόφορο Πισσαρίδη έχει προσ-
δώσει στην Κύπρο μας μεγάλη δόξα, στον 
καθένα δε από μας, τιμή και περηφάνια. Αλλά και στην Ελλάδα θα 
προσδίδει όχι λιγότερη τιμή και περηφάνια, αφού πρόκειται για 
τον πρώτο Έλληνα που έχει βραβευθεί με το Νόμπελ στα Οικο-
νομικά. 

Ο Καθηγητής Πισσαρίδης έχει επάξια εξασφαλίσει εξέχουσα θέση 
στο Παγκόσμιο Επιστημονικό Στερέωμα, γιατί το πλούσιο επιστη-
μονικό ερευνητικό του έργο έχει διεθνή απήχηση και αποτελεί με-
γάλη προσφορά στην ανάπτυξη και την προαγωγή της Οικονομικής 
Επιστήμης. 

Αγαπητέ Χριστόφορε:  Σε τιμούμε σήμερα με τη σεμνή αυτή τε-
λετή και σ’ ευγνωμονούμε για τη μεγάλη και πρωτόγνωρη για τα 
κυπριακά χρονικά επιστημονική σου αξία και προσφορά.  Σου ευ-
χόμαστε ολόψυχα ό,τι το καλύτερο για σένα, αλλά και μια, το ίδιο 
σημαντική και αγλαόκαρπη, συνέχιση των ύψιστων επιστημονικών 
σου επιτευγμάτων». 

Ακολούθως ο Αρχιεπίσκοπος αφού επήνεσε με θερμά λόγια την 
γενναιόφρονα  χειρονομία του Ιδρύματος Φώτος Φωτιάδης και τον 
ίδιο τον κ. Φωτιάδη,  για την πλούσια κοινωφελή και πολιτιστική 

του προσφορά στον τόπο, πρόσθεσε:  «Η χειρονομία σας τιμά μεν 
τον κ. Πισσαρίδη αλλά επιστρέφει και τιμά και το  Ίδρυμα σας  κι’ 
εσάς.   Οι άνθρωποι που προσφέρουν πρέπει να τιμούνται».  Εξή-
ρε την επιστημονική προσφορά του Χριστόφορου Πισσαρίδη  και 
τη μεγάλη τιμή που χάρισε στην Κύπρο και τον Ελληνισμό με την 
κατάκτηση του Βραβείου Νόμπελ.

Ακολούθησαν τα αποκαλυπτήρια της τιμητικής πλάκας από τον 
Αρχιεπίσκοπο κ.κ.  Χρυσόστομο και τον κ. Φώτο Φωτιάδη.

Η όλη τελετή ήταν μια πραγματική ιεροτελεστία
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Φέτος συμπληρώνονται 150 
χρόνια από τη γέννηση του 
μεγάλου Έλληνα ποιητή Κων-
σταντίνου Καβάφη, που απο-
τελεί μια από τις μεγαλύτερες 
μορφές στον τομέα της πα-
γκόσμιας ποίησης.

Για να τιμηθεί η σημαντική 
αυτή επέτειος διοργανώνο-
νται διάφορες εκδηλώσεις 
τόσο στην Ελλάδα όσο και σε 
πολλές άλλες χώρες.  Στην 
Ελλάδα για τον σκοπό αυτό 
πρωτοστατεί το Ίδρυμα Ωνάση.

Για να τιμηθεί ο Καβάφης και 
στη Κύπρο το Κοινωφελές 
Επιστημονικό και Πολιτιστικό  
Ίδρυμα  “Φώτος Φωτιάδης”  
συνεργάστηκε με την «Νέα 
Θεατρική Ομάδα» (Φώτος 
Φωτιάδης) και παρουσίασε το 
Έργο, «Καβάφης: Τα εξαίσια 
όργανα του Μυστικού Θιά-
σου», σε δύο παραστάσεις  στην Πύλη Αμμοχώστου, το Σάββατο 19 
και την Κυριακή 20 Ιανουαρίου, 2013. Πρόκειται για μια θεατρική 
παράσταση, βασισμένη σε ποιήματα του μεγάλου μας Ποιητή.     

Πρωταγωνιστές της παράστασης ήταν οι ηθοποιοί,  Φώτος Φωτιά-
δης και Ειρήνη Κωνσταντίνου (φώτο), τα σκηνικά κουστούμια ήταν 

δημιουργία της Δήμητρας Χρι-
στοδούλου και η σκηνοθεσία του 
Φώτου Φωτιάδη. Η παράσταση 
περιελάμβανε επίσης ζωντανή 
μουσική και τραγούδια που απέ-
δωσε η Τζιορτζίνα Στρατή.  . 

Για τις ανάγκες της πρωτότυπης 
παράστασης χρησιμοποιήθηκαν  
ειδικά κουστούμια, μάσκες και 
άλλα στοιχεία, προκειμένου να 
προβληθούν θεατρικά οι σημα-
ντικότερες πτυχές της εξαίρετης 
ποίησης του Καβάφη, που θεω-
ρείται ένας ποιητής με παγκόσμια 
εμβέλεια και διαχρονικότητα. 

 Ο Καβάφης κινείται μέσα από τη 
Τραγωδία, τη Σατυρική έμπνευση 
και την κωμωδία και περνά μέσα 
από τον πόνο, την αγωνία, το πά-
θος και φθάνει στην κάθαρση.  
Και παραμένει πάντοτε επίκαι-
ρος.  

Οι παραστάσεις τελούσαν  υπό την αιγίδα του τέως Υπουργού Παι-
δείας και  Πολιτισμού κ. Γιώργου Δημοσθένους και του Δημάρχου 
Λευκωσίας   κ.Κωνσταντίνου Γιωρκάτζη, σε συνεργασία με το Κοι-
νωφελές, Επιστημονικό και Πολιτιστικό  Ίδρυμα “Φώτος  Φωτιά-
δης”  

Την Τετάρτη  3 Απριλίου, 2013, στην Αίθουσα Τελετών του Υπουρ-
γείου Παιδείας και Πολιτισμού, σε σεμνή Τελετή έγινε η απονομή 
των   9ων Βραβείων  «Κώστα  Μόντη» στους μαθητές που δια-
κρίθηκαν στον Σχολικό Διαγωνισμό Συγγραφής Δοκιμίου Κώστα 
Μόντη, για το έτος 2013.

Ο διαγωνισμός  αυτός, που έχει καταστεί ετήσιος θεσμός, διοργα-
νώνεται από το Κοινωφελές, Επιστημονικό και Πολιτιστικό Ίδρυμα 
«Φώτος Φωτιάδης» σε  στενή συνεργασία με το Υπουργείο Παιδεί-
ας  και Πολιτισμού, τον Σύνδεσμο Ελλήνων Κυπρίων Φιλολόγων 
και την οικογένεια του Τιμωμένου. 

Προβλήθηκε σύντομο φίλμ από τη ζωή του τιμωμένου ποιητή Κώ-
στα Μόντη.

Ακολούθησε ομιλία  της  Διευθύντριας Μέσης Εκπαίδευσης, Δρ 
Ζήνας Πουλλή, η οποία μεταξύ άλλων  ανάφερε:  «Δεν μπορώ να 
μην επισημάνω το ακοίμητο ενδιαφέρον διαφόρων ιδρυμάτων, 
όπως του Κοινωφελούς, Επιστημονικού και Πολιτιστικού Ιδρύ-
ματος «Φώτος Φωτιάδης» για την εκπαίδευση, τη στήριξη και 
ενίσχυση των μαθητών που ασχολούνται με τον χώρο της ποίησης 
και της λογοτεχνίας».  Εξήρε τη σημασία της παιδείας  και ζήτησε 
από τους μαθητές να δώσουν ιδιαίτερη βαρύτητα στην εκπαίδευ-
ση.  Τελειώνοντας  κάλεσε  τη νεολαία  ‘‘να βοηθήσει την Κύπρο σ’ 
αυτή τη δύσκολη κατάσταση που βρέθηκε”.

Η Επαρχιακή Επιθεωρήτρια Λευκωσίας κυρία Ελένη Κάρνου ανέ-
φερε ότι «οι στίχοι του κορυφαίου μας ποιητή Κώστα Μόντη με-

Για τα 150 χρόνια από τη γέννηση του Καβάφη
Παρουσιάζεται το Έργο “Καβάφης:  Tα εξαίσια 
όργανα του  Μυστικού Θιάσου”

Βραβεία   «Κώστα  Μόντη»  2013
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στοί από νοήματα, αποτελούν  λέξη προς λέξη τον πυρήνα της αγωνί-
ας, των οραμάτων, των αγώνων και των προσδοκιών του λαού μας και 
τόνισε ότι η ενασχόληση με το έργο του Κώστα  Μόντη αποτελεί για 
τον καθένα από μας εθνικό χρέος».

Ομιλώντας ο Δρ Φώτος Φωτιάδης, ο εμπνευστής των Βραβείων Κώ-
στα Μόντη,  αφού ευχαρίστησε θερμά το Υπουργείο Παιδείας και Πο-
λιτισμού και όλους τους συντελεστές της επιτυχούς διεξαγωγής των 
Παγκύπριων Διαγωνισμών για ανάδειξη των αρίστων, τόνισε ιδιαίτε-
ρα ότι “ο Κώστας Μόντης, δοσμένος ολόψυχα σ’ όλες τις φάσεις των 
αγώνων του λαού μας για την ελευθερία της πατρίδας, υπήρξε από 
τους κορυφαίους υμνητές του Οικουμενικού Ελληνισμού, ξεπέρασε 
τα εθνικά σύνορα με το μεγαλείο των στίχων  του, αποτελεί μοναδικό 
τηλαυγή Φάρο, που εκπέμπει το φως και τη σοφία του, με τα οποία 
μας εμπνέει διαχρονικά.  Πάντα επίκαιρος με τα βαρυσήμαντα μηνύ-
ματα και παρενέσεις  του,  μας καθοδηγεί και σήμερα στις δύσκολες 
τούτες  μέρες”.

Στην τελετή μίλησαν επίσης ο Δημήτρης Ταλιαδώρος, Πρόεδρος του 
Συνδέσμου Ελλήνων Φιλολόγων και της ΟΕΛΜΕΚ και απηύθυνε χαι-
ρετισμό ο εγγονός του Ποιητή Κώστας   Μόντης.

Ιδιαίτερη αίσθηση και συγκίνηση προκάλεσε το δράμα που ετοίμασαν 
μαθητές του Ενιαίου Λυκείου Κύκκου   Α ,́  βασισμένο στην ποίηση 
του Κώστα Μόντη, με  τίτλο  «Ο Έρωτας στα χρόνια της Κρίσης – Η 
Ποιητική άποψη του Κώστα Μόντη» σε δραματική σύνθεση της Ρε-
βέκας Συμεού, Φιλολόγου και Σκηνοθεσία ης Μαριάννας Παφίτη, 
Φιλολόγου.

Τα φετινά βραβεία απονεμήθηκα στους πιο κάτω:
A’  Βραβείο:   €500,  Νίκη  Χατζηβασιλείου,  Λύκειο  Εθνομάρτυρα 
Κυπριανού, Στρόβολος
Β’  Βραβείο:   €300,  Eυδοκία  Μάρκου,  Λύκειο Αγίου Ιωάννη,  Λε-
μεσός
Γ’  Βραβείο:   €200,  Δέσπω  Ευριπίδου,  Α’   Λύκειο Εθνάρχη Μακα-
ρίου,  Πάφος

Έπαινοι  απενεμήθησαν:
Ρεβέκκα  Καλλή, Παγκύπριο Λύκειο Λάρνακας και
Χαραλαμπία Ελευθεριάδη, Λύκειο Αγίου Γεωργίου  Λακατάμειας

Μέσα στα πλαίσια της συνεχούς εκπαίδευσης, ενδυνάμωσης  και 
εμπλουτισμού των γνώσεων του Προσωπικού του Ομίλου μας, σε 
θέματα που αφορούν την παραγωγή προϊόντων του Ομίλου μας,  το 
Τμήμα Ανθρώπινου Προσωπικού, διοργάνωσε στη διάρκεια της χει-
μερινής περιόδου, ολοήμερες εκπαιδευτικές  επισκέψεις -ξεναγή-
σεις στο Ζυθοποιείο μας, στη διάρκεια των οποίων  οι  συνάδελφοι 
από όλες τις  επαρχίες της Ελεύθερης Κύπρου, είχαν την ευκαιρία 
να ενημερωθούν   από κοντά για τις τελευταίες  εξελίξεις στην τε-
χνολογία της  παραγωγής και εμφιάλωσης  των μπυρών Carlsberg 
και ΛΕΩΝ.

Οι συνάδελφοι είχαν επίσης την ευκαιρία να επισκεφτούν  να γνωρί-
σουν και να απολαύσουν τα νέα  εκθέματα του Κυπριακού Μουσείου 
Φυσικής Ιστορίας, το οποίο ως γνωστό στεγάζεται σε ειδικά διαρ-
ρυθμισμένο χώρο, στους κήπους του εργοστασίου της Carlsberg.
 
Το αποτέλεσμα του επιμορφωτικού  προγράμματος , κρίνεται άκρως 
επιτυχημένο , με τους συμμετέχοντες να εκφράζουν την ευαρέσκεια 
τους για τις επιπρόσθετες γνώσεις και εμπειρίες που απεκόμισαν για 
τα προϊόντα τους.

Στις φωτογραφίες οι ομάδες από την Ελεύθερη Περιοχή Αμμοχώστου 
(αριστερά), Λάρνακα (κέντρο) και Λευκωσία (Δεξιά).

 Eπιμορφωτικά προγράμματα Προσωπικού
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 Άσκηση πυρόσβεσης με την συμμετοχή της Πυροσβεστικής Υπη-
ρεσίας και της ομάδας Πυρασφάλειας του προσωπικού του εργο-
στασίου  μας, πραγματοποιήθηκε στις 15/3/13, στους χώρους του 
Ζυθοποιείου  μας.

Σύμφωνα με το σενάριο της άσκησης, ενώ οι εργασίες στα τμήματα 
παραγωγής και εμφιάλωσης βρίσκονταν σε εξέλιξη, ξέσπασε πυρ-
καγιά στον αποθηκευτικό χώρο πρώτων υλών συσκευασίας δίπλα 
από το Τμήμα επεξεργασίας Μπύρας. Σε κάποια στιγμή και ενώ η  
πυρόσβεση συνεχίζεται, η ομάδα πυρασφάλειας αντιλαμβάνε-
ται ότι λόγω  της επέκτασης της φωτιάς, δημιουργείται  απώλεια 
αμμωνίας από το σύστημα ψύξης και κατά την εκκένωση γίνεται 
αντιληπτό ότι ένα μέλος του προσωπικού παρέμεινε εγκλωβισμέ-
νο μέσα στα ψυγεία.   

Άντρες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας του Πυροσβεστικoύ Σταθ-
μού Στροβόλου,  που έσπευσαν σε βοήθεια, μπαίνουν στο εργοστά-
σιο και από τη μια σβήνουν τη φωτιά και από την άλλη απεγκλω-
βίζουν τον εργάτη.

Η άριστη συνεργασία μεταξύ της ομάδας Πυρασφάλειας του εργο-
στασίου και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, περιόρισε τις υλικές 
‘’ζημιές’’ στο ελάχιστο και αποσόβησε  ανθρώπινες απώλειες.    

O Υπεύθυνος της ομάδας Πυρασφάλειας και μέλος της Επιτροπής  
Ασφάλειας και Υγείας,  της «Photos Photiades Breweries Ltd», 
συνάδελφος Κώστας Σουρουππής, μας ανάφερε μεταξύ άλλων. 
«Η άσκηση αυτή εντάσσεται μέσα στα πλαίσια του συστήματος 
¨Διαχείρισης Ασφάλειας και Υγείας ΟΗSAS 18001 ,̈ με το οποίο οι 
εταιρείες του Ομίλου μας είναι πιστοποιημένες και έχει σαν στόχο 
τη  βελτίωση των αδυναμιών του συστήματος. Θεωρώ ότι η άσκηση 
με τη συμμετοχή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κύπρου,  υπήρξε  
επιτυχής και για τις δύο πλευρές. Βοήθησε στο να εντοπιστούν και 
να αντιμετωπισθούν  οι αδυναμίες στα συστήματα διαχείρισης και 
των δύο πλευρών.

Ευχαριστούμε την Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου και ιδιαιτέρα  
Διεύθυνση του Πυροσβεστικού Σταθμού Στροβόλου για την άψογη 
συνεργασία τους».  

Μέσα στα πλαίσια της Εταιρικής Κοινωνικής του Ευθύνης, ο Όμι-
λος μας, υιοθέτησε  ένα νέο θεσμό, το «Kids fun Day», διοργανώ-
νοντας στις 30 Απριλίου στους κήπους του Ζυθοποιείου Φώτος 
Φωτιάδης , μια ολοήμερη εκδήλωση για τα παιδιά του προσωπικού 
μας με έδρα την Λευκωσία.

Η πρώτη μας αυτή εκδήλωση που διήρκησε από νωρίς το πρωί μέ-
χρι το απόγευμα, στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία. Συμμετείχαν 60 
και πλέον παιδιά, ηλικίας 5- 18 χρόνων, τα οποία είχαν την ευκαι-
ρία να παρακολουθήσουν ένα πλούσιο πρόγραμμα δραστηριοτήτων  
προσαρμοσμένο ανάλογα με την ηλικία και τα ενδιαφέροντα τους.  

Σκοπός της εκδήλωσης ήταν  τα παιδιά  να περάσουν μια όμορφη 
μέρα  μαζί, να γνωρίσουν τους χώρους εργασίας των γονιών τους, 
καθώς και να ενημερωθούν για διάφορα θέματα που τους ενδια-
φέρουν και  ταυτόχρονα να ασχοληθούν με διάφορα αθλήματα και  
δραστηριότητες. 

Κατά την άφιξη τους τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να επισκεφτούν 
τον χώρο εργασίας των γονέων τους. Ακολούθως τους έγινε ξενά-
γηση  στο «Κυπριακό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας», που ως γνωστό 
στεγάζεται σε ειδικά διαρρυθμισμένο χώρο στο εργοστάσιο  μας,  
καθώς και  στο αυτοματοποιημένο εμφιαλωτήριο και στα άλλα 
τμήματα του ζυθοποιείου μας.

Άσκηση Πυρόσβεσης

Ημέρα χαράς παιδιού - ‘‘Kids Fun Day’’
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Στη συνέχεια τα παιδιά  προγευμάτισαν και έπαιξαν στους όμορ-
φους καταπράσινους κήπους του εργοστασίου μας διάφορα πα-
ραδοσιακά πασχαλινά  παιχνίδια, τα οποία απόλαυσαν με την 
ψυχή τους.

Ευχάριστη έκπληξη της ημέρας ήταν η παρουσία στην εκδήλωση 
του προπονητή του ΑΠΟΕΛ, Ιβάν Γιοβάνοβιτς, ο οποίος σαν στορ-
γικός πατέρας, μίλησε στα παιδιά και τα συμβούλευσε πως θα 
πρέπει να συμπεριφέρονται στη ζωή τους για να πετύχουν τους 
στόχους τους . Ο κ.Γιοβάνοβιτς δίδαξε μερικά από τα μυστικά της 
προπονητικής, μοίρασε αυτόγραφα  και φωτογραφήθηκε με τα 
παιδιά.

 Μετά από μια μικρή ανάπαυλα ξεκούρασης, η κα Ιλόνα Φωτιά-
δου Μιχαηλίδου, Διευθύντρια Εταιρικής  Κοινωνικής Ευθύνης  
του Ομίλου μας, έκανε μια σύντομη ενημέρωση στα παιδιά για 
τον Όμιλο μας, καθώς και  για την περιβαλλοντική συνείδηση και 
ευθύνη του Ομίλου  και για την δραστηριοποίηση του στα κοινω-
νικά δρώμενα του τόπου. Ακολούθως τα παιδιά έλαβαν  μέρος 
σε μια εθελοντική ενέργεια φυτεύοντας ο καθένας το δικό του  
δεντράκι.

Ακολούθησε το μεσημεριανό φαγητό που περιελάμβανε νηστή-
σιμα και μη φαγητά για όσους θα κοινωνούσαν πριν το  Πάσχα.

Τις απογευματινές ώρες τα παιδιά μαζί με τους γονείς τους, είχαν 
την ευκαιρία να δοκιμάσουν τις δυνατότητες τους στο άθλημα της 
τοξοβολίας, κάτω από την καθοδήγηση του προπονητή τοξοβο-

λίας κ Στέλιου Θεοχάρους και της συναδέλφου μας κας Πόπης 
Κωνσταντίνου, του συλλόγου τοξοβολίας, ‘’Κένταυρος’.’

Ακόμη μια ευχάριστη νότα στην όλη εκδήλωση, ήταν η παρου-
σία των  ποδοσφαιριστών της Ανόρθωσης, Βαλεντίνου Σιέλη και 
Jurken Colin, οι οποίοι συνομίλησαν , έπαιξαν ποδόσφαιρο, φω-
τογραφήθηκαν και μοίρασαν αυτόγραφα  στα παιδιά, συμβάλλο-
ντας με αυτό τον τρόπο στην επιτυχία της εκδήλωσης. 

Την εορταστική μέρα, έκλεισε πανηγυρικά ο  φυσικός επιστήμο-
νας και καθηγητής, κ. Viken Tavitian,  ο οποίος με την επαγγελ-
ματική και επιστημονική του κατάρτιση  παρουσίασε στα παιδιά 
το ‘’ Science and Technology Show’’, εμπλέκοντας τα ενεργά σε 
διάφορα ενδιαφέροντα επιστημονικά πειράματα . Kάποια από τα 
παιδιά μεγαλύτερης ηλικίας, επέλεξαν να επισκεφτούν τα τμή-
ματα Πληροφορικής και Διασφάλισης Ποιοτικού Ελέγχου και να 
ενημερωθούν για την καθημερινές τους δραστηριότητες.  

Αργά το απόγευμα, τα παιδιά συνοδευόμενα από τους γονείς τους, 
αναχώρησαν πλήρως ικανοποιημένα, παίρνοντας μαζί τους σαν 
αναμνηστικό, πασχαλινές λαμπάδες που έφτιαξαν μόνοι τους και 
πασχαλινά πήλινα αυγά.

Η  Διεύθυνση του Ομίλου εκφράζει μέσω του περιοδικού μας  τις 
ευχαριστίες της προς τα μέλη της ομάδας του θεσμού «kids Fun 
Day»,που βοήθησαν στην επιτυχία της όλης διοργάνωσης.

Στις φωτογραφίες στιγμιότυπα από την εκδήλωση.
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Αιμοληψία για εξεύρεση συμβατού 
δότη μυελού

Ο Όμιλος «Φώτος Φωτιάδης» στα πλαίσια της Εταιρικής του Κοι-
νωνικής Ευθύνης,  διοργάνωσε δια του τμήματος προσωπικού, σε 
συνεργασία με το Καραισκάκειο Ίδρυμα, στις 23/4/13, στην αίθου-
σα Φιλοξενίας του εργοστάσιου της Carlsberg, στα Λατσιά, αιμο-
ληψία, ενισχύοντας έτσι την Παγκύπρια εκστρατεία για εξεύρεση 
συμβατού δότη μυελού για τον πεντάχρονο Γιώργο Φιλιππίδη, από 
την Πάφο.

Συγκινητική ήταν η προσέλευση του προσωπικού, αλλά και συγγε-
νών  και φίλων, ηλικίας 18- 46 χρόνων, που έσπευσαν για να συν-
δράμουν στην μεγάλη προσπάθεια διάσωσης του μικρού Γιώργου, 

ο οποίος ως γνωστό πάσχει από λευχαιμία.

 Σύμφωνα με την Λειτουργό Αρχείου του Καραισκάκειου Ιδρύματος, 
κα Μαίρη Παπαδοπούλου, ένα μεγάλο μέρος του Κυπριακού πλη-
θυσμού, έχει ήδη καταγραφεί στο αρχείο της Κυπριακής Τράπεζας 
Δοτών Μυελού Οστών, γί αυτό και οι ελπίδες εξεύρεσης συμβατού 
δότη για τον μικρό Γιώργο, εναπόκεινται στην καταγραφή νέων σε 
ηλικία ατόμων. 

 Στον μικρό μας φίλο Γιώργο, ευχόμαστε σύντομα ο Πανάγαθος 
Θεός να βοηθήσει να εξευρεθεί ο συμβατός δότης που θα του δώ-
σει ξανά την ζωή, τη χαρά και την ευτυχία στην οικογένεια του. 
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ΦΟΙΤΗΤΕΣ
ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

 

ΕΦΗΒΟΙ  
ΚΑΙ ΟΔΗΓΗΣΗ

Μόνο το 11% των δεκαπεντάχρονων 
δήλωσαν ότι κατανάλωσαν αλκοόλ 
μέσα στον τελευταίο μήνα, κάτι που 
αναλογεί σε μείωση 58% από το 1992 
όπου το ποσοστό αυτό ήταν 26%.

Την τελευταία δεκαετία 62% περισσότερα 
παιδιά (παγκοσμίως) δήλωσαν ότι 
συζητούν με τους γονείς τους για την 
υπεύθυνη κατανάλωση.

ΠΑΙΔΙΑ
ΚΑΙ ΓΟΝΕΙΣ

‘’Μπορεί να 
μην σε προσεχα, 
αλλα άκουσα τη 
κάθε λέξη σου...’’

Μ
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%

%

ΑΠΟ ΤΟ

2003

 ΤΡΟΧΑΙΩΝ
ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

 

ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙΣ
ΤΑ ΟΡΙΑ ΣΟΥ

Το αλκοόλ επηρεάζει τον άνθρωπο με 
διαφορετικό τρόπο, ανάλογα με το 
φύλο, το βάρος, το είδος και τον 
αριθμό των ποτών που καταναλώθηκαν 
όπως και τον χρόνο που μεσολάβησε 
από την κατανάλωση.

ΠΩΣ ΣΕ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΟ ΑΛΚΟΟΛ 

ΓΥΝΑΙΚΑ ΑΝΤΡΑΣ

1.65m, 55kg 1.80m, 77kg
23 ΧΡΟΝΩΝ 26 ΧΡΟΝΩΝ

ΠΟΤΑ ΠΟΤΑ

ΜΠΥΡΑ

.07 BAC.13 BAC

4 4 

Το 2011, 9,878 άτομα παγκοσμίως 
σκοτώθηκαν σε τροχαία 
δυστυχήματα που 
προκλήθηκαν υπό την 
επήρεια μέθης, ποσοστό 
που αντιστοιχεί στο 31% 
των θανατηφόρων ατυχημάτων.

9 ΩΡΕΣ 6 ΩΡΕΣ
10 ΛΕΠΤΑ35 ΛΕΠΤΑ

12 OZ. ΜΠΥΡΑΣ

5 OZ. ΚΡΑΣΙ
1.5 OZ. ΛΙΚΕΡ

 
 

Οι πιο κάτω διαφορετικές ποσότητες 
αλκοόλ έχουν την ίδια επίδραση πάνω σας:

 

Για το 57% των τροχαίων ατυχημάτων
στα οποία εμπλέκονται νέοι οι αιτίες
είναι: Υπερβολικά γρήγορο οδήγημα,
έλλειψη προσοχής και παράλειψη
συμμόρφωσης στους κανόνες οδήγησης.

64% των φοιτητών 
δηλώνουν ότι δεν κάνουν 
ευκαιριακή κατανάλωση 
αλκοόλ (Do not BINGE drink)

81% των φοιτητών 
έχουν καταναλώσει αλκοόλ 
τουλάχιστον μια φορά 
στη ζωή τους.

 

Γενικές συμβουλές για το 
τι πρέπει να κάνετε και 

τι πρέπει να αποφεύγετε:

ΜΕΓΑΛΟ ΡΙΣΚΟΜΙΚΡΟ ΡΙΣΚΟ

Να τρώτε ένα 
πλήρες γεύμα πριν 
πιείτε αλκοόλ

Να γνωρίζετε πάντα 
πόση ποσότητα 
καταναλώνετε

Να έχετε ένα πλάνο
πώς να επιστρέψετε
στο σπίτι σας με 
ασφάλεια

Η αποχή σας από 
την κατανάλωση 
αλκοόλ είναι πάντα 
η πιο ασφαλές λύση 
αν θα οδηγήσετε

Μην λαμβάνετε 
μέρος σε παιχνίδια
και διαγωνισμούς
που έχουν σχέση 
με την κατανάλωση
αλκοόλ

Μην συχνάζετε σε 
πάρτυ ή σε 
εκδηλώσεις όπου 
οι παρευρισκόμενοι 
συνηθίζουν να 
καταναλώνουν 
πολύ αλκοόλ 

Μην πίνετε για 
να μεθύσετε

Μην πίνετε 
υπερβολικά και με 
γρήγορο ρυθμό

  

Οι γονείς ασκούν την μεγαλύτερη επιρροή 
στην απόφαση των παιδιών τους να 

καταναλώνουν ή όχι αλκοόλ. Ακόμα και 
αν σας δίνουν την εντύπωση ότι δεν

ακούνε τις συμβουλές σας, στην
πραγματικότητα λαμβάνουν υπόψη 

τους όλα όσα τους λέτε. 

ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΙΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΙ
‘’ΔΑΣΚΑΛΟΙ’’ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΦΗΒΟΥΣ 

Τα τροχαία ατυχήματα παραμένουν η 
επ’ αριθμόν 1 αιτία θανάτου των νέων 
ηλικίας 15- 20 ετών παρόλο που 
υπάρχουν αυστηροί νόμοι για την 
οδήγηση ανηλίκων υπό την επήρεια 
αλκοόλ.  

ΚΡΑΣΙ

Μήνας ευαισθητοποίησης για
την κατανάλωση Αλκοόλ

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 

ΧΡΟΝΟΣ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΣΕ 0.00 BAC

64%

81%

31%

ΑΠΟ ΤΟ

2003

* Στοιχεία από έρευνα που έγινε απο το centurycouncil.org
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Ποικίλα Θέματα

Εκδηλώσεις Προσωπικού

Τιμητική Βράβευση  Συνδέσμου Ζυθοποιών Κύπρου

Η Εταιρεία Μπουτάρη βραβεύεται ως «Οινοποιείο 
της Χρονιάς» 

Στον  αγαπητό  μας  αείμνηστο  Τάκη  Φωτιάδη

Η Univeral Life απορροφά το κούρεμα

Να κρατήσουμε τη δάδα της ελπίδας αναμμένη

Bράβευση  Αντρέα Σμυρίλλη από  τον 
Παγκύπριο Σύνδεσμο Ποδοσφαιριστών

Βράβευση Κορυφαίων Ασφαλιστών Universal 2012

Αφυπηρετήσεις Προσωπικού
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Τιμητική βράβευση 
Συνδέσμου Ζυθοποιών Κύπρου

“Winery Of The Year 2012”
Η Εταιρεία Μπουτάρη βραβεύεται ως «Οινοποιείο της Χρονιάς» 

για 16η φορά και κατατάσσεται ανάμεσα στις 
πέντε καλύτερες οινοποιίες παγκοσμίως 

Σε ειδική τελετή που πραγματοποιήθηκε  στο ξενοδοχείο Classic, 
στη Λευκωσία, στις 23/1/13, ο ¨Οργανισμός Reaction Youth For The 
Prevention¨ τίμησε τον  Σύνδεσμο Ζυθοποιών Κύπρου, τα πλαίσια 
των βραβείων ¨Reaction Special Awards¨ για την ευαισθητοποίη-
ση του πάνω σε  θέματα που αφορούν  στην Υπεύθυνη Κατανάλωση 
αλκοόλ, καθώς επίσης και για την αποτελεσματική συνεισφορά του 
Συνδέσμου, στην προώθηση των προγραμμάτων του Οργανισμού που 
απευθύνονται στη νεολαία.

Ως γνωστό, ο Σύνδεσμος που αποτελείται από τα Ζυθοποιεία 
Carlsberg, ΛΕΩΝ και ΚΕΟ, έχει ψηλά στις προτεραιότητες του την 
υπεύθυνη κατανάλωση, γι’ αυτό και από την πρώτη μέρα της ίδρυ-
σης του έχει δεσμεύσει τα μέλη του με τον κώδικα ελέγχου της επι-
κοινωνίας. Γιατί η με μέτρο κατανάλωση αλκοόλ, είναι και δική μας 
ευθύνη!

Στη φωτογραφία ο Senior Beer Marketing Manager της Φώτος Φω-
τιάδης Διανομείς Λτδ, Νίκος Μαυρουδής, παραλαμβάνει εκ μέρους 
του Συνδέσμου Ζυθοποιών, το τιμητικό βραβείο από τον τέως Υπουρ-
γό Συγκοινωνιών και Έργων, κ. Ευθύμιο Φλουρέντζου. 

H εταιρία Μπουτάρη κατέκτησε και φέτος για 16η χρονιά την ιδιαίτε-
ρα σημαντική διάκριση «Οινοποιείο της Χρονιάς» από το Αμερικάνι-
κο περιοδικό “Wine & Spirits”, ένα από τα πιο έγκυρα και παγκοσμίου 
φήμης, οινικά περιοδικά. Η διάκριση αυτή είναι υψίστης σημασίας 
όχι μόνο για την εταιρία Μπουτάρη, αλλά κυρίως για το ελληνικό 
κρασί αφού η ομώνυμη οινοποιία είναι η μοναδική, ελληνική εταιρία 
που αποσπά αυτόν τον τίτλο για 16η φορά και έτσι κατατάσσεται ανά-
μεσα στις πέντε καλύτερες οινοποιίες του κόσμου. 

Η επιλογή των καλύτερων Οινοποιείων της Χρονιάς γίνεται μέσα από 
μια σειρά τυφλών γευστικών δοκιμών που πραγματοποιούν οι δημο-
σιογράφοι οίνου και κριτικοί του περιοδικού, καθ’ όλη τη διάρκεια 
του έτους, σε περισσότερες από 10.000 ετικέτες κρασιού από όλο τον 
κόσμο. Εκτός από την ποιότητα των κρασιών οι οινοποιίες αξιολο-
γούνται και για την συνέπεια και εξέλιξη τους.

Σύμφωνα με τον αριθμό των διακρίσεων στο Hall of Fame του πε-
ριοδικού, η εταιρία Μπουτάρη κατατάσσεται ανάμεσα σε διεθνούς 
φήμης οινοποιίες όπως: Penfolds, Antinori, Chapoutier, Mondavi, 
Guigal, Veuve Clicquot κτλ.  Στην πρώτη θέση βρίσκονται οι Penfolds 
(Αυστραλία) που έχουν διακριθεί 22 φορές, ακολουθούν στη δεύτερη 
θέση οι: Chateau Ste. Michelle (Αμερική) και Concha y Toro (Χιλή) 
που έχουν διακριθεί 18 φορές και στην τρίτη θέση η οινοποιία Μπου-
τάρη μαζί με την οινοποιία Shafer (Αμερική) που έχουν διακριθεί 16 
φορές.

Ο Πρόεδρος της εταιρίας Κωνσταντίνος Μπουτάρης, σχολιάζοντας 
τη βράβευση αυτή δήλωσε: «Η σημαντική αυτή διάκριση αποτελεί 

αναγνώριση των προσπαθειών μας όλα αυτά τα 133 χρόνια ιστορίας 
μας, αλλά και δέσμευση να συνεχίσουμε να προσφέρουμε προϊόντα 
που σέβονται τον σύγχρονο καταναλωτή. Σίγουρα μας τιμά ως εται-
ρία, κυρίως όμως τιμά το ελληνικό κρασί που σήμερα έχει ανάγκη 
στήριξης και προβολής όσο ποτέ άλλοτε».

Τα κρασιά Μπουτάρη διανέμονται σε ολόκληρη την Κυπριακή αγορά 
από την εταιρεία Φώτος Φωτιάδης Διανομείς Λτδ. 
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Στον  αγαπητό  μας  αείμνηστο  
Τάκη Φωτιάδη

Στις  22 Ιανουαρίου  2013 έφυγε από τη ζωή, σε ηλικία 88 ετών, ο 
Τάκης Φωτιάδης, προσφιλής αδελφός του Προέδρου μας κ. Φώτου 
Φωτιάδη, ένας εξαίρετος άνθρωπος, εργατικός, με αρχές.  Υπήρξε  
και  αγωνιστής του  απελευθερωτικού αγώνα της ΕΟΚΑ  1955 – 59.   

Γεννήθηκε στην Αγκαστίνα το 1925.  Γονείς του ο Χατζηκουμής Φωτί-
ου και η Μαριεττού Χατζηκουμή, άνθρωποι πολύ αγαπητοί, νοικοκυ-
ραίοι και υποδειγματικοί γονείς αλλά και φιλοπρόοδοι.  Ο πατέρας 
Χατζηκουμής ήταν  πολύ επιτυχημένος επιχειρηματίας, απόλυτα  
αυτοδημιούργητος.  Ξεκίνησε  από μηδενική βάση και έφθασε με την 
αξία του και την αγάπη του κόσμου  πολύ ψηλά.   Η φήμη του είχε εξα-
πλωθεί ευρύτατα.  Τον αποκαλούσε ο κόσμος:  «Ο  Χατζηκουμής με 
το νάμιν».  Ένας καλός, πανέξυπνος, δημιουργικός επιχειρηματίας.  
Εντιμότατος στις συναλλαγές  του.  Λαϊκός φιλόσοφος  στη ζωή και 
τη συμπεριφορά του. 

Το ζεύγος των γονιών ήσαν αμφότεροι ενάρετοι άνθρωποι, πολύ της 
θρησκείας και συμπαθέστατοι και έχαιραν εκτίμησης και αγάπης στη 
κοινωνία.  Η ζωή του  ζεύγους, αποτελούσε παράδειγμα προς μίμη-
ση.  Έδιναν καθημερινά διδάγματα ηθικής, φιλεργίας και ανθρωπιάς  
στα παιδιά τους και στην κοινωνία.   

Ο Τάκης Φωτιάδης μετά το Δημοτικό  Αγκαστίνας, εφοίτησε για δύο 
χρόνια στο Παγκύπριο Γυμνάσιο. Τα επόμενα δύο χρόνια, το ένα στο 
English High School Αμμοχώστου και το δεύτερο στο Κοινοτικό Γυ-
μνάσιο Λευκονίκου, όπου εργαζόταν ο αδελφός του Φώτος, ως καθη-
γητής και ήταν μαθητής του.  Για τα υπόλοιπα δύο χρόνια επανήλθε 
στο Παγκύπριο Γυμνάσιο.

Άμα τη αποφοιτήσει του το 1946 προσελήφθη στην Εταιρεία του 
αδελφού του Φώτου,   «Φώτος Φωτιάδης & Σία»,  που  ίδρυσε το 1942, 
ό,που εργάσθηκε μερικά χρόνια.  Ακολούθως ο Φώτος του πρόφερε 
συμμετοχή στην Εταιρεία του  και παρέμειναν μαζί μέχρι που ο Τάκης 
εδημιούργησε τη δική του εταιρεία “Iacovos  Photiades Foodstuffs 
Suppliers Ltd” με τα τρία εξαίρετα παιδιά του, Λία, Ιάκωβο και Μάριο.

Μιλώντας για τον Τάκη,  ο αδελφός του  Φώτος   σε μια ομιλία του για 
τα 50χρονα του  Ομίλου Φώτος Φωτιάδης ανέφερε ότι «ρόλο σημα-
ντικό στην ανοδική μας πορεία έπαιξε ο αδελφός μου Τάκης, ο οποί-
ος σαν Συνεταίρος μου αργότερα,  μαζί και με τον αδελφό μας Κίκο, 
επίσης συνεταίρο και διευθυντή, εκτός των άλλων παραγωγικών 
τους δραστηριοτήτων στην Εταιρεία,  αποτελούσαν  και τους πάντα 
παρόντες στο τιμόνι κατά τις συχνές μακρές απουσίες και επαγγελ-
ματικές μου ενασχολήσεις στο εξωτερικό.     Ένοιωθα ξέγνοιαστος 
κατά τις απουσίες μου έχοντας δικούς μου ανθρώπους να με αντι-
καθιστούν.”

Στην επαγγελματική του σταδιοδρομία, ο  αείμνηστος Τάκης Φωτιά-
δης υπήρξε ένας επιτυχημένος επιχειρηματίας.  Υπηρέτησε ευδοκί-
μως  το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο για δεκαετίες όπως 
και ο Φώτος. 

Εκτός από την επαγγελματική του σταδιοδρομία, ο αείμνηστος Τάκης 
είχε πλούσια και ποικίλη κοινωνική αλλά και πατριωτική προσφο-
ρά.  Υπηρέτησε ως Δημοτικός Σύμβουλος στο Δήμο Λευκωσίας.  Ως 
Γραμματέας,  Ταμίας και αργότερα  Πρόεδρος της Επιτροπής  του  Ιε-

ρού Ναού Αγίου Νικολάου Λυκαβηττού και υπό αυτή του την ιδιότητα  
πρωτοστάτησε  στην επέκταση του ναού αυτού,  ο οποίος τον ανακή-
ρυξε ευεργέτη του.  Σημαντική υπήρξε και η εθνική του προσφορά 
στον απελευθερωτικό  αγώνα της ΕΟΚ  1955 – 59.  Μυήθηκε στην 
Οργάνωση  από τον μακαριστό Παπασταύρο.  Φιλοξένησε στο σπίτι 
του καταζητούμενους και αποδράσαντες από τα κρατητήρια αγωνι-
στές, υπήρξε στενός και έμπιστος συνεργάτης Τομεαρχών της ΕΟΚΑ.  
Πρωτοστάτησε  στην ίδρυση Συνδέσμων Αγωνιστών της ΕΟΚΑ κ.ά.

Στην αγαπημένη μας σύζυγο  του  κυρία Χλόη, μιαν ενάρετη κυρία, 
ένα καλόν άνθρωπο, στα  υπέροχα  παιδιά του Λία, Ιάκωβο και Μάριο, 
τα  αγαπητά μας  αδέλφια του Φώτο, Κίκο και Δέσπω καθώς και τη 
λοιπήν οικογένεια εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια.

Αιωνία του η μνήμη. 

 

Συντακτική  Επιτροπή  του  Περιοδικού   «τα  νέα μας»
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Η Universal Life απορροφά το κούρεμα 
καταθέσεων με ίδια κεφάλαια

Να κρατήσουμε την δάδα της ελπίδας αναμμένη 
Με  περίσκεψη και σώφρονες χειρισμούς θα τα καταφέρουμε

Μόλις στο 0,1% οι επιπτώσεις στα επενδυτικά 

ταμεία της Εταιρείας

Η Universal Life, μέσα από την αποτελεσματική διασπορά των επεν-
δυτικών κινδύνων, έχει καταφέρει να προστατεύσει τα επενδυτικά 
ταμεία και τους ασφαλισμένους της από τις επιπτώσεις της αβεβαιό-
τητας και της οικονομικής κρίσης που έπληξαν την Κύπρο. 

Λόγω αυτής ακριβώς της συνετής διαχείρισης, οι απώλειες από την 
απομείωση των καταθέσεων στην Τράπεζα Κύπρου και τη Λαϊκή Τρά-
πεζα, μετά και το νέο διάταγμα της Κεντρικής Τράπεζας ημερομηνί-
ας 21 Απριλίου, δεν ξεπερνούν το 0,1% του ενεργητικού των επηρεα-
ζόμενων επενδυτικών ταμείων της Εταιρείας.

Το μικρό μέγεθος της ζημιάς και η γενικότερη ευρωστία της Εται-

ρείας επιτρέπουν στην Universal Life να επωμιστεί η ίδια το κόστος 
της απομείωσης, καλύπτοντας το από ίδια κεφάλαια. Θέλουμε με 
αυτό τον τρόπο να επιβραβεύσουμε τους ασφαλισμένους μας για την 
εμπιστοσύνη που δείχνουν στην Εταιρεία μας, αλλά και να στείλουμε 
ευρύτερα μηνύματα αξιοπιστίας και σταθερότητας. 

Η Universal Life θα συνεχίσει με την ίδια συνέπεια να υπηρετεί την 
ασφαλιστική βιομηχανία του τόπου, αναδεικνύοντας τη σημασία της 
διαχρονικής αξίας της ασφάλισης και στηρίζοντας την Κυπριακή οι-
κονομία και κοινωνία. 

Του  Φώτου   Ια.  Φωτιάδη,  Ph.D 

Πρέπει να μιλήσουμε ξεκάθαρα στον κόσμο μας για τις πραγματικότη-
τες,  ενώ ταυτόχρονα να εργασθούμε συλ-
λογικά για την αναπτέρωση του ηθικού 
μας  που είναι εκ των ων ουκ άνευ εάν θέ-
λουμε να κρατήσουμε τη μύτη  πάνω από 
το νερό.  Και θα το μπορέσουμε.

Να ξεχάσουμε την ποιότητα της ζωής που 
συνηθίσαμε να ζούμε τα τελευταία χρό-
νια.  Να ξεκινήσουμε,  από τη βάση και 
χωρίς να παραπονιόμαστε.  Ο κάθε ένας 
μας πρέπει να βάλει το μυαλό του κάτω να 
δουλέψει, για  να εξεύρει  νέες ιδέες και 
έντιμους τρόπους δημιουργίας πρόσθε-
του εισοδήματος.    Αυτή η προσπάθεια  

πρέπει να γεμίζει όλο τον χρήσιμο μας  χρόνο  παραγωγικά για να μη 
μένει χώρος στο μυαλό μας για τα δυσάρεστα.  

Πρέπει  να κατανοηθεί από όλους η ανάγκη να συναισθανθούμε την ευ-
θύνη να συνεργασθούμε ειλικρινά με κοινό ώμο  και να καταβάλουμε 
κάθε προσπάθεια  πώς θα μπορέσουμε να αναστηλώσουμε το ταχύτερο 
το ερειπωθέν κοινωνικό μας οικοδόμημα.     

Όλοι πρέπει να φροντίσουμε για την αναπτέρωση του ηθικού ο ένας του 
άλλου.   Μόνο έτσι θα ενισχύσουμε τις αντοχές μας για να ξεπεράσουμε 
την εποχή των “ισχνών αγελάδων”  που μας έχει έλθει ακάθεκτη.

Να κατανοηθεί από όλους μας ότι  πρόκειται για κατάσταση που δεν 
την έχουμε ξαναζήσει.  Δεν μοιάζει καν με το τι περάσαμε  το 1974.  
Τότε η πτώση ήταν ομαλότερη, από πολύ  χαμηλότερο ύψος.   Ο λαός 
μας απελάμβανε τότε ένα χαμηλότερο επίπεδο ζωής σε σύγκριση με 
το σημερινό.    Η  ζωή μας μέχρι  χθες,  ήταν εκείνη που δικαιολογείτο 
από  ένα από τα υψηλότερα στην Ευρώπη κατά κεφαλήν εισόδημα.  Και  
η πτώση είναι ασφαλώς ανώμαλη,  πολύ οδυνηρότερη.  Θα προκαλέσει 
σιοκ στην κοινωνία μας.  Πρέπει  όμως  όλοι μας να ξεχάσουμε, για κά-
ποια χρόνια, λίγα ελπίζουμε, αυτά που ξέραμε.  Να προετοιμασθούμε 
ψυχικά και με κάθε τρόπο ότι θα στερηθούμε πράγματα.  Ο κάθε οικο-
γενειάρχης ή άτομο, θα χρειαστεί να βάλουμε το μυαλό μας να δου-
λέψει και να επεξεργασθούμε ένα νέο οικογενειακό προϋπολογισμό 
προσγειωμένο στις σημερινές πραγματικότητες. 

Εκτός από την επιλογή  εξόδων στα απαραίτητα,  πρέπει ν’ αναζητήσου-
με, ιδίως  οι άνεργοι, και να βρούμε τον κατάλληλο χώρο ίσως σε χωριά 
όπου να καλλιεργήσουμε και να παράγουμε ορισμένα τρόφιμα, όπως 
λαχανικά, φρούτα.  Ίσως και κότες, αυγά, γάλα κ.α.     Όπως ακριβώς 
επράξαμε και το 1974.  Πρέπει το κυπριακό δημιουργικό δαιμόνιο να 
μπει σε πλήρη λειτουργία.  Προπαντός όμως  όλα αυτά να γίνονται, χω-
ρίς δυσαρέσκεια,  ούτε άγχος για  να διατηρήσουμε αδιάπτωτο το ηθικό 
μας, τη  ψυχική μας δύναμη και ενεργητικότητα.   Άνθρωπος αγχωμένος 
και σε κατάπτωση δεν παράγει ωφέλιμο έργο που το χρειαζόμεθα σή-
μερα επειγόντως  από  όλους.  

Είναι σε τέτοιες περιστάσεις που οφείλουμε,  με αναπτερωμένο πά-
ντα  το ηθικό μας, να εξαντλήσουμε όλο το απόθεμα των δυνάμεων και 
δυνατοτήτων  μας για επιβίωση με συνεχή σκληρό αγώνα να εξευρί-
σκουμε τις καλύτερες δυνατές λύσεις στα προβλήματα μας  με συνει-
δητή πάντα αύξηση της ατομικής παραγωγικότητας.   Αυτή υπήρξε για 
αιώνες η μοίρα μας.  

Οι συνθήκες υπαγορεύουν  πίστη στον εαυτό μας και απόφαση για θυ-
σίες ως πράξεις ηρωισμού και όχι εξαναγκασμού  ή απελπισίας.   Μόνο 
έτσι θα ενισχύσουμε την απαραίτητη, υπό τις περιστάσεις,  αντοχή και 
δημιουργικότητά μας.

Να κρατήσουμε τη δάδα της ελπίδας συνέχεια αναμμένη. 

Καθήκον έχει και το κράτος να κάνει το δικό του μέρος στην προσπά-
θεια προς θεραπεία  και επιβίωση.

Ένας από τους άμεσους τρόπους για την οικονομική ανάκαμψη και την 
απάμβλυνση της μάστιγας της ανεργίας είναι να δοθεί άμεση προτεραι-
ότητα στην ανάπτυξη με την κατάρτιση ενός Εκτάκτου Σχεδίου Ανάπτυ-
ξης, την κατάργηση της γραφειοκρατίας και την επίσπευση των αδειο-
δοτήσεων.

Επίσης προς ενίσχυση των επιχειρήσεων για να επιβιώσουν και κρατή-
σουν το προσωπικό τους,  να μειωθεί αισθητά το επιτόκιο.

Είμαι αισιόδοξος ότι θα τα καταφέρουμε και αυτή τη φορά. 

Κουράγιο.

Φώτος  Ια. Φωτιάδης   -   28.3.2013
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Bράβευση  Αντρέα Σμυρίλλη από  τον 
Παγκύπριο Σύνδεσμο Ποδοσφαιριστών

«Να θυμάσαι… Αξίζεις!»
Η Universal Life βράβευσε τους Κορυφαίους Ασφαλιστές της

Ο  συνάδελφος ,Αντρέας Σμυρίλλης, Διευθυντής Δημοσίων Σχέσε-
ων, εδώ και  για 28 χρόνια πάει  από  γήπεδο σε γήπεδο προκειμέ-
νου  να απονείμει στους ‘’Καλυτέρους Ποδοσφαιριστές’’  το  Έπαθλο 
Ήθους, Τέχνης και Αρετής Carlsberg.

Αυτή την φορά,  ήταν η σειρά του  να βραβευτεί από τους ποδοσφαι-
ριστές, στο πλαίσιο της εκδήλωσης για τα 25χρόνα του Συνδέσμου 
τους (ΠΑΣΠ), που πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο St. Rafael, στη 
Λεμεσό. Με τη βράβευση αυτή ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Ποδοσφαι-
ριστών,  αποδεικνύει με τον καλύτερο τρόπο την αγάπη και την εκτί-
μηση τους που τα μέλη του τρέφουν προς το πρόσωπο του αγαπητού 
Αντρέα.

Πρόκειται  αναμφισβήτητα για μια βράβευση η οποία  αντανακλά και 
στη φίλαθλη εταιρεία  μας Carlsberg , η οποία δια του πρόεδρου μας 
Δρ. Φώτου Ια. Φωτιάδη, δημιούργησε και καθιέρωσε τον εξαιρετικό 

αυτό θεσμό του Επάθλου, που εδώ  και 42 χρόνια συμβάλλει ενεργά 
στην καλλιέργεια και εμπέδωση του Ήθους, της Αρετής , της σωστής 
αγωνιστικής συμπεριφοράς  και της ευγενούς άμιλλας στους αγωνι-
στικούς χώρους.

Στη φωτογραφία, ο Αντρέας 
Σμυρίλλης παραλαμβάνει το 
τιμητικό έπαθλο και το ανα-
μνηστικό δίπλωμα, από τον 
Β’ Αντιπρόεδρο του ΠΑΣΠ, 
Μάριο Χριστοδούλου.

 

Τις επιτυχίες των Κορυφαίων Ασφαλιστών της για το 2012 επιβρά-
βευσε η Universal Life, σε τελετή που πραγματοποιήθηκε την 1η 
Μαρτίου 2013 στο Royal Hall στη Λευκωσία, στην παρουσία της Βο-
ηθού Εφόρου Ασφαλίσεων κας Τώνιας Τσαγγάρη, του Προέδρου και 
Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, του Πρώτου Εκτελεστι-
κού Διευθυντή, μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, 
Διευθυντικών και άλλων στελεχών του Προσωπικού και του Ασφα-
λιστικού Δυναμικού. 

Η τελετή βράβευσης ξεκίνησε με την παρουσίαση ενός μικρού φιλμ 
με τίτλο «Να θυμάσαι… Αξίζεις!» αφιερωμένο στο θεσμό της ασφά-
λειας και στο ρόλο του επαγγελματία ασφαλιστή.  Βασικό μήνυμα η 
προτροπή προς το Ασφαλιστικό Δυναμικό της Εταιρείας όπως σή-
μερα, περισσότερο από ποτέ, να σταθεί δίπλα στον πελάτη και στον 
συνάνθρωπο, ο οποίος έχει ανάγκη όσο ποτέ άλλοτε την υπηρεσία 
της ασφάλισης και η διαβεβαίωση ότι η Universal Life θα βρίσκεται 
σταθερά δίπλα στο Ασφαλιστικό της Δυναμικό για να του παρέχει όλα 
τα απαραίτητα εφόδια για να πετύχει.  

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Δρ. Φώτος 
Φωτιάδης, συγχάρηκε τους Κορυφαίους της Εταιρείας για το 2012 
και αναφέρθηκε στον ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα της ασφάλειας 
ζωής, που η Universal Life υπηρετεί πιστά πάνω από 43 χρόνια, ανα-
φέροντας χαρακτηριστικά ότι: «η κεκτημένη πλούσια πείρα, η εξει-
δικευμένη τεχνογνωσία και το κύρος που η Εταιρεία μας έχει σταχυ-
ολογήσει όλα αυτά τα χρόνια, καθώς και το καταξιωμένο ανθρώπινό 
μας δυναμικό, αποτελούν ένα ανεκτίμητο θησαυρό και μαζί εγγύηση 

ομαλής ανοδικής πορείας προς νέες κατακτήσεις, σε πείσμα των 
καιρών και της πρωτόγνωρης οικονομικής κρίσης που μαστίζει τη 
χώρα και την κοινωνία μας.»

Στο δικό του χαιρετισμό, ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλί-
ου κ. Ανδρέας Γεωργίου, απευθυνόμενος προς τους Κορυφαίους της 
χρονιάς, ανέφερε μεταξύ άλλων ότι  «η διάκριση αυτή έχει ιδιαίτε-
ρη σημασία γιατί, όπως όλοι γνωρίζουμε, έχει επιτευχθεί κάτω από 
εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες και ένα δυσμενές οικονομικό περι-
βάλλον» εξαίροντας παράλληλα την μακρόχρονη προσφορά και την 
ευσυνειδησία που χαρακτηρίζει τον επαγγελματία ασφαλιστή της 
Universal Life.  

Ο Πρώτος Εκτελεστικός Διευθυντής, Δρ. Ανδρέας Κρητιώτης, στο 
χαιρετισμό του κάλεσε τους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές, ως 
σωστούς επαγγελματίες, να συνεχίσουν την πορεία της επιτυχίας 
με εφόδιο το σεβασμό στον εαυτό τους, στον πελάτη και στην αξία 
της υπηρεσίας που του προσφέρουν. Δεν παρέλειψε επίσης να ευχα-
ριστήσει τους συζύγους των Κορυφαίων για τη στήριξη αλλά και τη 
συμβολή τους στις επιτυχίες των συντρόφων τους. 

Τέλος, ο Διευθυντής Πωλήσεων κ. Κούλλης Σαββίδης, στον πρώτο 
επίσημο χαιρετισμό του αφότου ανέλαβε τα νέα του καθήκοντα, αφού 
συγχάρηκε τους Κορυφαίους τόνισε ότι «πίσω από τις επιτυχίες και 
τα νούμερα, κρύβεται η θέληση, η υπομονή, η επιμονή, η φιλομά-
θεια, η προσφορά και η αγάπη για το Συνάνθρωπο μας.» Όπως ανέ-
φερε, οι λέξεις αυτές είναι αστείρευτες σε ερμηνείες, τονίζοντας 
παράλληλα ότι τώρα είναι η ώρα που οι λέξεις αυτές αποκτούν την 
πραγματική τους αξία και που το λειτούργημα του ασφαλιστή παίρνει 
την καταξίωση που του αξίζει.

Στη συνέχεια έγινε η απονομή επάθλων και τιμητικών διακρίσεων 
προς τους Κορυφαίους του 2012.
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Πρώτος Ασφαλιστής αναδείχθηκε η AMCS Insurance Agents Ltd με 
Διευθυντές το δίδυμο Άδωνη και Μαρίας Άδωνη του υποκαταστήμα-
τος Χριστάκη Μακρή, Λευκωσία

Δεύτερη Ασφαλίστρια αναδείχθηκε η Ρίτσα Σαββίδου, (R.M.S. 
Insurance Agency Ltd) Λευκωσία

Τρίτος Ασφαλιστής αναδείχθηκε ο Μεθόδιος Παπαμεθοδίου, 
(Papamethodiou Insurance Agents & Sub-Agents Ltd)  του Υποκατα-
στήματος Τάκη Χριστοδούλου, Λευκωσία

Ασφαλιστής με τη ψηλότερη αύξηση χαρτοφυλακίου Ομαδικών Ζωής 
και Κλάδου Ατυχημάτων & Υγείας, αναδείχθηκε η Λιάνα Χριστοδού-
λου, (T & L Money Matters Insurance Agents & Sub-Agents Ltd) του 
Υποκαταστήματος Τάκη Χριστοδούλου, Λευκωσία

Ασφαλιστής με το μεγαλύτερο αριθμό Νέων Πελατών αναδείχθη-
κε ο Σταύρος Πόρακος, (P.S. Insurance Agents, Sub-Agents & 
Consultants Ltd) του Υποκαταστήματος Μάριου Γεωργίου. Λεμεσός

Κορυφαία Υποκαταστήματα

Πρώτο Υποκατάστημα αναδείχθηκε το υποκατάστημα Χριστάκη Μα-
κρή, Λευκωσία

Δεύτερο Υποκατάστημα αναδείχθηκε το υποκατάστημα Μάριου Γε-
ωργίου, Λεμεσός

Τρίτο Υποκατάστημα αναδείχθηκε το υποκατάστημα Τάκη Χριστο-
δούλου, Λευκωσία

Βραβείο Ποιότητας Υποκαταστήματος απονεμήθηκε στο Υποκατά-
στημα Χριστάκη Μακρή, Λευκωσία

Υποκατάστημα με τη ψηλότερη αύξηση χαρτοφυλακίου Ομαδικών 
Ζωής και Κλάδου Ατυχημάτων & Υγείας, αναδείχθηκε το Υποκατά-
στημα Τάκη Χριστοδούλου, Λευκωσία

Τον συντονισμό και την παρουσίαση της εκδήλωσης ανέλαβε ο Δη-
μήτρης Καλλέργης ενώ η βραδιά ολοκληρώθηκε με δείπνο και μου-
σική.

Μετά τις αφυπηρετήσεις των συναδέλφων Λούη και Αγγέλα Νικο-
λαΐδη, Ελισάβετ Κασάπη, Κώστα Νεοφύτου, Χριστόδουλου Χριστο-
δούλου και Χαράλαμπου Παρασκευά, στο τέλος του 2012,(ειδικό 
αφιέρωμα είχαμε στην 35η έκδοση μας), αφυπηρετήσεων συνέχεια 
είχαμε και τον μήνα Μάρτιο 2013.

 Στις 8/3/2013 οι συνάδελφοι στο  πρατηρίου Λ/σίας Φρίξος Λαμπρι-
ανού, Πολύβιος Δημητρίου και Σωτήρης Σίμου, συμπλήρωσαν το 
ηλικιακό όριο εργασίας και μετά από μια πολύχρονη και παραγωγική  
εργασία και προσφορά στην εταιρεία, δήλωσαν ‘’συνταξιούχοι’’ και 
έτοιμοι να ανταποκριθούν στις νέες προκλήσεις της ζωής. 

Για να τιμήσουν τους αγαπητούς συνάδελφους τα μέλη του προσω-
πικού του πρατηρίου Λευκωσίας στις τάξεις του οποίου ανήκαν και 
εργάστηκαν με ζήλο και αφοσίωση, διοργάνωσε σεμνή τελετή, στη 
διάρκεια της οποίας ο Επαρχιακός Διευθυντής, Πανικος Αποστό-
λου απένειμε στους πιο πάνω συνάδερφους τιμητικές αναμνηστικές 
πλακέτες. 

Οι τρεις εξαίρετοι στο ήθος και εργατικότητα συνάδελφοι, Φρίξος 
Λαμπριανού, Πολύβιος Δημητρίου και Σωτήρης Σίμου, εργάστηκαν 
με σθένος  και ανιδιοτέλεια και έχουν θέσει και αυτοί το δικό τους 
λιθαράκι στην πρόοδο της εταιρείας. 

Ο  Φρίξος Λαμπριανού, Ο αρχαιότερος από τους τρεις, αποχωρεί μετά 

από 34 χρόνια υπηρεσίας. Ο φίλτατος Φρίξος, πάντοτε πρόθυμος να 
εξυπηρετήσει τους συναδέλφους, υπήρξε παράδειγμα προς μίμηση 
και αποχωρεί πλήρως ικανοποιημένος ότι έχει επιτελέσει το έργο 
του με πλήρη επιτυχία.  

Ο Πολύβιος Δημητρίου, ο πάντοτε γελαστός, ευδιάθετος και εξυπη-
ρετικός, αφού συμπλήρωσε 11 χρόνια ευδόκιμης και παραγωγικής 
υπηρεσίας, αποχωρεί και αυτός με αξιοπρέπεια ότι έχει φέρει σε πέ-
ρας με επιτυχία το έργο που του ανέθεσε η υπηρεσία. 

Ο Σωτήρης Σίμου, ο ετοιμοπόλεμος, ο άνθρωπος για όλες τις δου-
λειές αποχωρεί μετά από 11 χρόνια υπηρεσίας. Παρόλο το μικρό δέ-
μας του παρήγε δουλειά περισσότερη των δυνατοτήτων του.

Μιλώντας εκ μέρους του προσωπικού ο Επαρχιακός Διευθυντής, 
Πανίκος Απόστολου, εξήρε τον χαρακτήρα και την προσφορά των τι-
μωμένων και τους ευχήθηκε καλή ξεκούραση, υγεία, χαρά και ευτυ-
χία για τους ιδίους και τις οικογένειες τους.

Τους αφυπηρετήσαντες συναδέλφους, αποχαιρέτησε επίσης ο Διευ-
θύνων Σύμβουλος της  , κ. Αλέξης Φωτιάδης, ο οποίος είπε μεταξύ 
άλλων: «η συνεισφορά σας στην εταιρεία είναι μεγάλη και εκτιμη-
τέα. Σας ευχαριστούμε και σας ευχόμαστε κάθε καλό στη συνέχεια 
της νέα σας ζωής . Είμαστε σίγουροι πως  τα αισθήματα είναι αμοι-
βαία. Θα σας θυμόμαστε πάντα». 

Αφυπηρετήσεις Προσωπικού
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Οι τρείς αφυπηρετήσαντες συνάδελφοι, Φρίξος Λαμπριανού, Σωτήρη Σίμου 
και Νικος Κούκατζιης, σε αμνηστικό στιγμιότυπο, έχοντας στο μέσο τον 

Επαρχιακό Δ/ντή Λευκωσίας, Πανίκο Αποστόλου.

Ο αφυπηρετήσας, Πολύβιος Αλεξάντρου (δεύτερος απο αριστερά) με τους 
συνάδελφους στην αποθήκη του Κέντρου Διανομής Λευκωσίας.

Τη σεμνή τελετή, τίμησαν με την παρουσία τους, ο Διευθύνων Σύμ-
βουλος της Φώτος Φωτιάδης Διανομείς Λτδ, κ. Αλέξης Φωτιάδης, 
ο Γενικός Διευθυντής της Φώτος Φωτιάδης Διανομείς Λτδ, Πανίκος 
Αλκιβιάδης, ο Εμπορικός Διευθυντής της Φώτος Φωτιάδης Δια-
νομείς Λτδ, Γλαύκος Τοφαρίδης, και ο Επαρχιακός Διευθυντής της 
ΚΕΑΝ Σταύρος Ιωσήφ. 

Μια ακόμη αφυπηρέτηση από τις τάξεις της Φώτος Φωτιάδης Διανο-
μείς Λτδ, που χρήζει ξεχωριστής αναφοράς, είναι και αυτή του Νίκου 
Κούκατζιη, ενός από τους αρχαιότερους υπαλλήλους των εταιρειών 
του Ομίλου. Ο Νίκος Κούκατζιης,  εργοδοτήθηκε στις 10/7/1967, στη 

Μ.Χρ.Πλατάνης Λτδ σαν εργάτης στο πρατήριο Carlsberg στην Αμμό-
χωστο και στη συνέχεια στη Φώτος Φωτιάδης Διανομείς Λτδ, και για 
45 χρόνια υπηρέτησε και τις δύο εταιρείες με αφοσίωση. Ο Νίκος δι-
ακρίνετο για την εργατικότητα και την προθυμία του να εξυπηρετήσει 
πρώτος τον πελάτη αλλά και για την αλληλεγγύη του προς τον συνά-
δελφο. Ο Νίκος υπήρξε ένας αγνός εργάτης που αγάπησε με πάθος 
την εταιρεία και πάντοτε εμπνεόταν από τις νουθεσίες του προέδρου 
μας Δρ. Φώτου Ια. Φωτιάδη. Η διεύθυνση και οι συνάδελφοι στο πρα-
τήριο Λευκωσίας τον τίμησαν δεόντως σε ειδική τελετή. 



25

.

Προωθητικές 
Ενέργειες - Marketing

Johnnie Walker Red Label Where 
Flavour is King

Επίσκεψη στο Οινοποιείο 
Μπουτάρη στην Νάουσα

Το Οινοποιείο Κυπερούντας στην 
αλυσίδα καταστημάτων 
Selfridge & Co

Παιδικό Φρουτοποτό ΕΝΑ
Παιδικές παραστάσεις

Ο Οίκος Hennessy λανσάρει τη 
νέα του ιστοσελίδα

Φυσικό Μεταλλικό Νερό Αγρός: 
Επίσημος χορηγός ΟΑΚ

Χοροεσπερίδα Συνδέσμου Διαιτη-
τών Κύπρου, με την Χορηγία της 
Carlsberg

That Calls… for Anfield !

Έκθεση Μωρό Παιδί και Βάπτιση

St. Patrick’s Day

Συνεργασία J&B και 
Πανεπιστήμιου Λευκωσίας

Λίγο κρασί, λίγο βουνό και ένα 
όμορφο Οινοποιείο

... Κάνοντας το κάτι παραπάνω 

για τους φίλους σου!

H Cuervo συνεχίζει τη συνερ-
γασία της με την Sauber F1 
Team

SHARK Energy Drink sampling 

Δείξε την αγάπη σου με 
Moët Rosé Impérial

Reaction Special Awards 2013

10α Ετήσια Βραβεία Κρασιού 
στη Χιλή

Ο Mirror Ball Man και οι fans 
του J&B έγραψαν ιστορία στο 
party των αιώνων, στο J&B 
Electric Ball 
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Johnnie Walker Red Label
Where Flavour is King 

Mε μεγάλη επιτυχία πραγματοποιή-
θηκαν τα Johnnie Walker Red Label 
events σε επιλεγμένα μπαράκια σε 
όλη την Κύπρο. Πολλοί τυχεροί εί-
χαν την ευκαιρία να εξερευνήσουν 
τις υπέροχες γεύσεις και τα έντονα 
αρώματα του Johnnie Walker Red 
Label, μέσα από ένα μοναδικό τρό-
πο. 

Τα κορίτσια του Johnnie Walker Red 
Label και ο εξειδικευμένος bartender, διασκέδασαν τον κόσμο, 
προσκαλώντας τον να δοκιμάσει νέους ενδιαφέροντες τρόπους 
σερβιρίσματος. Πολλά δώρα και εκπλήξεις περίμεναν όσους βρί-
σκονταν εκεί και μαζί με την καλή διάθεση που επικρατούσε, σε 
συνδυασμό με τα υπέροχα καινούρια Johnnie Walker Red Label 
mixers που πρόσφερε ο Johnnie Walker bartender, η  κάθε βραδιά 
ήταν ξεχωριστή. 

Εξάλλου, οι έντονοι χαρακτήρες ξέρουν πως να κάνουν θεαματι-
κή είσοδο και να ζουν μέσα από την ανάμνησή της. Αναγνωρίζεις 
πάντα το Red Label, είναι το πιο αγαπητό στον κόσμο. Διαχρονικό, 
κλασικό, γεύεσαι τη δημοτικότητά του από την πρώτη γουλιά μέ-
χρι την τελευταία. Κοιτώντας σε κατάματα από το ποτήρι μπορείς 
να δεις ότι είναι ένα νεανικό ουίσκι, γεμάτο ενθουσιασμό, ενέργεια 

και γεύση. Και με τα νιάτα έρχεται αυτή η αυθόρμητη ευελιξία. Ποτέ 
δεν υπάρχει κακή στιγμή για ένα Red Label, απλά διαφορετικοί τρό-
ποι να το απολαύσεις. 

Πιες το κατευθείαν όταν είναι ακόμη έντονο με άρωμα που σε ακι-
νητοποιεί. Πρόσθεσε νερό και η γεύση έχει κίνηση. Ξέχασε ότι 
νερώνεις το ποτό σου, το ενισχύεις. Ανακατεύεις το αλκοόλ με τα 
αρώματα. Είναι το νερό που το απελευθερώνει, αποκαλύπτοντας το 
ουίσκι, τα αληθινά του χρώματα και αρώματα. Νέες γεύσεις πηδούν 
μέσα από το ποτήρι, μία, μία και σε «αρπάζουν» από το λαιμό. Πρώ-
τα η γλυκάδα από τα φρούτα, φρέσκα μήλα και αχλάδια και έπει-
τα στοιχεία από τις υπέροχες γεύσεις των Speyside Malts. Μετά η 
κανέλα και το πιπέρι που παιχνιδίζει μέσα στο στόμα σου και στο 
φινάλε η αίσθηση του καπνού. Η υπογραφή του Johnnie Walker.

Τελείωσες; Δεν το νομίζω! Κύματα χτυπούν στην άκρη της γλώσσας 
σου φέρνοντας σου τη γλυκάδα. Σαν με κάθε καλό φίλο, πάντα θα 
θυμάσαι την πρώτη σου γνωριμία με το Red Label και θα τη θυμη-
θείς μόλις χαλαρώσεις στη συντροφιά του. Πειραματίσου μαζί του. 
Σκέτο είτε με πάγο. Άνοιξε μία cola ή πρόσθεσε πράσινο τσάι. Ο μό-
νος κανόνας του Red Label; Δεν έχει κανόνες. Μόνο νέα πράγματα 
να δοκιμάσεις.

Παρακαλούμε όπως καταναλώνετε υπεύθυνα.

Διανέμεται από την εταιρεία Φώτος Φωτιάδης Διανομείς Λτδ
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Ο Πετρίτης, ένα από τα πιο αξιόλογα κρασιά του Οινοποιείου Κυπερού-
ντας, βρίσκεται πλέον στα ράφια των καταστημάτων Selfridges στο 
Λονδίνο! Η πασίγνωστη αλυσίδα καταστημάτων ξεχωρίζει για τα 
εκλεκτά και ποιοτικά της προϊόντα καθώς  εμπορεύεται πολλές από 
τις πιο γνωστές μάρκες πολυτελείας στον κόσμο.

Πρόκειται για μεγάλη επιτυχία, αφού το κρασί του Οινοποιείου Κυπε-
ρούντας είναι το μοναδικό Κυπριακό κρασί που είναι τοποθετημένο 

στην εν λόγω αλυσίδα καταστημάτων. Το Οινοποιείο Κυπερούντας, 
μέλος του Ομίλου εταιριών Φώτος Φωτιάδης, παράγει κρασιά υψη-
λής ποιότητας τα οποία έχουν βραβευθεί αρκετές φορές, τόσο σε 
διαγωνισμούς οίνου στην Κύπρο, όσο και σε διαγωνισμούς οίνου στο 
εξωτερικό, στους οποίους έχουν εκπροσωπήσει επάξια το Κυπριακό 
κρασί. 

Η συνεργασία μεταξύ του Οινοποιείου Κυπερούντας  και της Οινο-
βιομηχανίας Μπουτάρη, δεν περιορίζεται μόνο στον επιστημονικό 
τομέα, αλλά επεκτείνεται και καλύπτει και τον εκπαιδευτικό τομέα. 
Έτσι μέσα σ΄αυτά στα πλαίσια Κύπριοι οινόφιλοι, μέλη του προσωπι-
κού και συνεργάτες της Φώτος Φωτιάδης Διανομείς Λτδ, επισκέφτη-
καν τις εγκαταστάσεις Μπουτάρη στη Θεσσαλονίκη, όπου είχαν την 
ευκαιρία  να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους για το κρασί.

Η ομάδα επισκεπτών, ανάμεσά τους και δημοσιογράφοι, είχαν την 
ευκαιρία να επισκεφτούν ένα από τα επτά Οινοποιεία της εταιρίας 
Μπουτάρη, το οποίο βρίσκεται στη Νάουσα. Κατά την επίσκεψή τους, 
ξεναγήθηκαν  στους χώρους του Οινοποιείου, πληροφορήθηκαν για 
τις δραστηριότητες του Οινοποιείου, δοκίμασαν τα κρασιά της εται-
ρίας Μπουτάρη και τους προσφέρθηκε παραδοσιακό γεύμα. 

Οι επισκέπτες αναχώρησαν με τις καλύτερες εντυπώσεις από την φι-
λοξενία που έτυχαν, το ψηλό επίπεδη τεχνολογίας και την ποικιλία  
ποιοτικών κρασιών που δοκίμασαν.

Το Οινοποιείο Κυπερούντας στην 
αλυσίδα καταστημάτων Selfridge & Co

Επίσκεψη στο Οινοποιείο 
Μπουτάρη στην Νάουσα
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Παιδικό Φρουτοποτό ΕΝΑ
Παιδικές παραστάσεις

Μια φράουλα, ένα μούρο και ένα τσαμπί σταφύλι διεκδικούν τον 
τίτλο του καλύτερου φρούτου! Όλα είναι νόστιμα και θρεπτικά αλλά 
για να νικήσουν πρέπει να ξεχωρίσουν!

Αυτό είναι το θέμα της παιδικής παράστασης που επινόησε το 
φρουτοποτό ΕΝΑ με μια ομάδα ταλαντούχων ηθοποιών. Η Λίτσα 
Φραουλίτσα, η Ρίτσα Μουρίτσα, ο Λάκης Σταφυλάκης και ο E.J. 
προσφέρουν άφθονο γέλιο στις δωρεάν παραστάσεις που οργανώ-
νονται σε νηπιαγωγεία και σχολεία σε όλη την Κύπρο. 

Η παράσταση είναι διαδραστική, με πολύ γέλιο, τραγούδι και χορό 
και τα παιδάκια συμμετέχουν καθ’ όλη τη διάρκειά της. Εκτός από 
ψυχαγωγική, η παράσταση είναι και εκπαιδευτική, αφού τα παιδιά 
ενημερώνονται για τη σημασία των φρούτων στη διατροφή τους.

Το νέο φρουτοποτό ΕΝΑ  με τον τέλειο συνδυασμό φρούτων Φρά-
ουλα, Βατόμουρο, Σταφύλι βρίσκεται ήδη στην αγορά και περιμένει 
να το δοκιμάσετε!  Η νέα απίθανη γεύση που θα συνοδεύει μικρούς 
και μεγάλους κάθε στιγμή!

Χυμός ΕΝΑ! Πρώτη γεύση, αμέτρητη απόλαυση!

Ο Οίκος Hennessy λανσάρει τη νέα 
του ιστοσελίδα

Jas Hennessy & Co (LVMH), ο Οίκος Cognac για σχεδόν 250 χρόνια, 
με χαρά ανακοινώνει το λανσάρισμα της νέας του ιστοσελίδας www.
hennessy.com

Μοντέρνα, διαφορετική! Η νέα ιστοσελίδα υιοθετεί ένα ζωηρό τόνο 
και πνεύμα για να επιδείξει τον πλούτο, την διαφορετικότητα και τη 
ζωντάνια του Οίκου Hennessy ανά τον κόσμο.  

Η στενή σχέση μεταξύ του Οίκου Hennessy και της κουλτούρας για 
δημιουργία, την τέχνη και τη μουσική γίνεται εμφανής μέσα από τα  
πολυάριθμα και ενδιαφέροντα δημοσιεύματα στην ιστοσελίδα. 

Μπορείς να συνδεθείς σήμερα μέσω του υπολογιστή της ταμπλέτας ή 
του κινητού σου, και να βιώσεις  την εμπειρία της νέας ιστοσελίδας, η 
οποία αντικατοπτρίζει απόλυτα την κληρονομιά του Οίκου Hennessy. 

Το Cognac Hennessy διανέμεται από την εταιρεία Φώτος Φωτιάδης 
Διανομείς Λτδ, σε όλα τα σημεία πώλησης οινοπνευματωδών ποτών. 
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Φυσικό Μεταλλικό Νερό Αγρός: 
Επίσημος χορηγός ΟΑΚ

Χοροεσπερίδα Συνδέσμου Διαιτητών 
Κύπρου, με την Χορηγία της Carlsberg

Επίσημος χορηγός της Ομοσπονδίας Αντισφαίρισης Κύπρου για ακό-
μη μια χρονιά είναι  το Φυσικό Μεταλλικό Νερό Αγρός. Η ανακοίνω-
ση έγινε στη διάσκεψη τύπου η οποία πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 
15/1/13, στο Ολυμπιακό μέγαρο, κατά την παρουσίαση του νέου αγω-
νιστικού ημερολογίου και των χορηγών για το 2013.

 Η επιτυχημένη συνεργασία πέραν των 10 χρόνων, ανανεώθηκε με 
στόχο την περαιτέρω ανάδειξη του αθλήματος, την  αναβάθμιση των 
διοργανώσεων του τένις, αλλά και την προαγωγή του αθλητισμού γε-
νικότερα στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. 

 Φυσικό Μεταλλικό Νερό Αγρός. Νερό από ευλογημένο τόπο. 

Με την προσέλευση εκλεκτών προσκεκλημένων, του πολιτικού και 
αθλητικού χώρου και πλήθος μελών και φίλων του Συνδέσμου , 
πραγματοποιήθηκε την 1η Φεβρουαρίου 2013, στο Hilton Park, στη 
Λευκωσία, η ετήσια χοροεσπερίδα του Συνδέσμου Διαιτητών Κύπρου.

Η όλη εκδήλωση που τελούσε υπό την αιγίδα του κ. Μάριου Λευκα-
ρίτη, Αντιπροέδρου της UEFA, μέλους της FIFA ΚΑΙ Επίτιμου Προέ-
δρου της ΚΟΠ, σημείωσε για ακόμη μια φορά μεγάλη επιτυχία.  

Επίσημος Χορηγός της εκδήλωσης, η οποία αξίζει να σημειωθεί ότι 
αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες στο είδος της, καθώς  και του Συν-
δέσμου Διαιτητών, είναι η φίλαθλος  εταιρεία Φώτος Φωτιάδης Δια-
νομείς Λτδ και η Carlsberg.

Στη φωτογραφία ο πρόεδρος του Συνδέσμου Διαιτητών Κύπρου, κ Λε-
όντιος Τράττος, απονέμει τιμητική πλακέτα στον κ. Μάριο Λευκαρίτη.
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That Calls… for Anfield !
Mε το φακό του Αθλητικογράφου του συγκροτήματος ΔΙΑΣ,

 Νεκτάριου Πετεβίνου 

Μια παράφραση της γνωστής διαφημιστικής καμπάνιας της 
Carlsberg, είναι αντιπροσωπευτική για το τι εμπειρίες αποκομίσαμε 
από το τριήμερο ταξίδι μας στο Liverpool. Η συνοδεία της αποστολής 
τεσσάρων τυχερών Κυπρίων μέσα από διαγωνισμό ποδοσφαιρικών 
γνώσεων ήταν η αφορμή για να ταξιδεύσουμε  στην πόλη των Beatles.

Σαν δημοσιογράφος έχω λάβει μέρος σε αρκετές αποστολές τις 
οποίες αντιμετώπιζα πάντα με την επαγγελματική ψυχρότητα που 
επιβάλλεται σε τέτοιες περιπτώσεις.

Όμως το συγκεκριμένο ταξίδι ήταν περισσότερο συναισθηματικό. Η 
Carlsberg μας έδινε την δυνατότητα να το κάνουμε αυτό. Η σχέση της 
με την ομάδα όπως είχαμε αναφέρει και στο πρώτο ρεπορτάζ, είναι 
κυρίως συναισθηματική και μετά επαγγελματική. Άρα οι παράμετροι 
είχαν ήδη καθοριστεί.

Η πρώτη μας συνάντηση με τον Phil Neal μας έδωσε το στίγμα του τι 
θα συναντούσαμε την μέρα του αγώνα στο γήπεδο. Αντίπαλος θα ήταν 
η φορμαρισμένη Τότεναμ και ο ασταμάτητος Μπέιλ. Ο κ. Neal μου 
είχε πει την προηγούμενη, ότι αν καταφέρουν να τον σταματήσουν 
τότε η Λίβερπουλ θα κέρδιζε τον αγώνα. Απλή προσέγγιση αλλά απλό 
είναι το ποδόσφαιρο, ακόμη και σε αυτο το επίπεδο.

Το πρωινό της Κυριακής μας καλημέρισε με άσπρες νιφάδες. Θερ-
μοκρασία στο -1 αλλά και αγωνία για την πρώτη μας επίσκεψη στο 
Anfield. Η κυπριακή αποστολή με επικεφαλής τον Λούη Κάγκα, μέ-
λος του τμήματος μάρκετινγκ της Carlsberg Κύπρου, αναχώρησε για 
την έδρα της Liverpool γύρω στο μεσημέρι. Και η πρώτη εικόνα που 
συναντήσαμε μόλις είδαμε το Anfield, ήταν και η πιο δυνατή. Η τερά-
στια καγκελόπορτα και η επιγραφή «you’ll never walk alone», είναι 
ίσως η πιο διάσημη «ποδοσφαιρική» φράση στον κόσμο.

Δίπλα ακριβώς, το μνημείο για τους φίλους της ομάδας που χάθηκαν 
στο Χίλσμπορο. Το Anfield σε «βαράει» δυνατά από το πρώτο δευτε-
ρόλεπτο.

Από την φόρτιση στην αποφόρτιση όμως. Περάσαμε στο Carlsberg 
Lounge Bar εκεί όπου φιλοξενούνταν γύρω στα 60 άτομα. Από Σερ-

βία, Δανία, Ιρλανδία, Ισπανία κάποιες αποστολές που γνωρίσαμε. Με 
μια Carlsberg στο χέρι, θα αναμέναμε την έναρξη του αγώνα. Όμως 
οι εκπλήξεις θα συνεχίζονταν. Γιατί λίγο μετά θα έρχονταν για να συ-
νομιλήσουμε, δυο ζωντανοί θρύλοι. Ian Rush και Ian Gallaghan. Ο 
πρώτος, ένας από τους κορυφαίους επιθετικούς της δεκαετίας 80-90 
σε ολόκληρη την Ευρώπη και ο δεύτερος, ο απόλυτος ρέκορντμαν 
συμμετοχών με 857 σε 18 χρόνια.

Μια επίσκεψη στο μουσείο με ατραξιόν τα πέντε Τσάμπιονς Λιγκ, μια 
βόλτα στα άδυτα του γηπέδου και στο «The Kop», και μια φωτογραφία 
κάτω από το άγαλμα του Bill Shankly επιβάλλεται για όποιον επισκε-
φτεί την έδρα της Liverpool.

Η ώρα πέρασε και πλέον ξεκινούσε η αντίστροφη μέτρηση για το παι-
χνίδι. Δέκα λεπτά μας χώριζαν από το πρώτο σφύριγμα ενός πολύ 
σημαντικού αγώνα, καθοριστικού για την εξέλιξη των ευρωπαϊκών 
θέσεων της Premier League. Τα 90 λεπτά του αγώνα, ανήκουν στους 
ποδοσφαιριστές. Όμως τα δέκα λεπτά πριν από την έναρξη του, ανή-
κουν στους «Scouse». Και το τελευταίο λεπτό σε πιάνει ανατριχίλα. 
Γιατί είναι η ώρα για το «you’ll never walk alone». Μια ομαδική παρά-
σταση που όποιος την ζήσει θα τον σημαδέψει για μια ζωή.

Το παιχνίδι μας αποζημίωσε με το παραπάνω. Πέντε γκολ, δυο ανα-
τροπές στο σκορ και την Λίβερπουλ να κερδίζει με 3-2. Και τον Gerard 
να σκοράρει το τελευταίο. Ο αρχηγός της Λίβερπουλ θα επισκεπτό-
ταν το Carlsberg Lounge Bar λίγο αργότερα, αφού οι φιλοξενούμενοι 
της Carlsberg θα τον αναδείκνυαν σε MVP του αγώνα.

Το τριήμερο που πρόσφερε η Carslberg  στους Λοίζο και Ιωάννη Χρι-
στοδούλου και Ανδρέα και Στέφανη Γρηγορίου είχε και ένα κυπρια-
κό highlight. Από τους 60 καλεσμένους της Carlsberg ζητήθηκε να 
προβλέψουν το σκορ αλλά και το ακριβές λεπτό και δευτερόλεπτο 
που θα έμπαινε το πρώτο γκολ. Η Κύπρος με τον Ιωάννη Χριστοδού-
λου προέβλεψε το δεύτερο. Και κέρδισε ενα συλλεκτικό κασκόλ της 
Λίβερπουλ.

Έν κατακλείδι η εμπειρία μας ήταν μια ανάμνηση που θα μας συνο-
δεύει για μια ζωή. Για αυτό και εκφράζουμε τις θερμές ευχαριστίες 
μας στην Carlsberg Κύπρου που κάνει πράξη το προσωνύμιο της φί-
λαθλου εταιρείας. Αυτό το πιστοποιούμε με την υπογραφή μας... 

That Calls for a Carlsberg!
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Πολλές εκπλήξεις ανέμεναν 
τους μικρούς φίλους τους 
φρουτοποτού ΕΝΑ που βρέθη-
καν το Σαββατοκύριακο 13 και 
14/4/13, μαζί με τους γονείς 
τους, στην έκθεση Μωρό, Παι-
δί και  Βάπτιση 2013,  στο ξε-
νοδοχείο Hilton, στη Λευκωσία 
και η οποία πραγματοποιήθη-
κε με μεγάλη επιτυχία.  

Η μασκότ του χυμού ΕΝΑ ήταν 
εκεί και φρόντισε να τους ψυ-
χαγωγήσει, να τους δροσίζει 

με τα αγαπημένα τους φρουτοποτά και να τους προσφέρει  δωράκια, ενώ 
τα καθ’ όλη τη διάρκεια της έκθεσης,  τα παιδιά είχαν την ευκαιρία  να δι-
ασκεδάσουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο ψυχαγωγίας, να δημιουρ-
γήσουν, να παίξουν, να ακούσουν παραμύθια και να φωτογραφηθούν με 
πρίγκιπες και πριγκίπισσες στο κάστρο τους και πολλά άλλα.

Και ενώ τα παιδιά ήταν ευχάριστα  απασχολημένα με τις δραστηριότητες 
τους, οι γονείς είχαν την ευκαιρία σε ένα ευχάριστο περιβάλλον να περι-
διαβάσουν  τα εκθέματα και να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους  πάνω σε 
θέματα που αφορούν το μωρό, το παιδί, την εγκυμοσύνη και την διοργάνω-
ση βαπτίσεων και γενεθλίων χαρούν και να διαμορφώσουν την δική τους 
άποψη για όσα ενδιαφέροντα πράγματα περιελάμβανε η έκθεση. 

 Έκθεση Μωρό Παιδί και Βάπτιση

Η GUINNESS® ενώνει τους καταναλωτές σε όλο τον 

κόσμο για την μέρα του ST. PATRICK’S

Η μέρα του St. Patrick’s είναι μια εθνική Ιρλανδέζικη γιορτή προς 
τιμή ενός από τους μεγαλύτερους, θρυλικούς, ήρωες της χώρας.  Δι-
αχρονικά η 17η Μαρτίου έχει καθιερωθεί ως η μέρα εορτασμού της 
Ιρλανδέζικης κληρονομιάς και κουλτούρας σε όλο τον κόσμο. Με 
περισσότερα από εξήντα εκατομμύρια άτομα σε όλο τον κόσμο να κα-
τάγονται από την Ιρλανδία, συμπεριλαμβανομένων και των τεσσάρων 
εκατομμύριων που είναι πολίτες της χώρας,  το St. Patricks είναι μια 
πραγματική παγκόσμια γιορτή.

Όπως η μέρα του St. Patricks, έτσι και η Guinness, βάδισε διαμέ-
σου της Ιρλανδέζικης ιστορίας και παράδοσης. Το 1759 ο Arthur 
Guinness υπόγραψε συμβόλαιο ενοικίου για 9000 χρόνια για το δι-
άσημο ζυθοποιείο του St. James Gate. Σήμερα η μπύρα Guinness 
παρασκευάζεται σε σχεδόν πενήντα χώρες και την απολαμβάνουν 
καταναλωτές σε περισσότερα από 150 κράτη.  Σε αυτά τα 250 χρόνια 
η Guinness έχει γίνει ένα από τα πιο αναγνωρισμένα προϊόντα όλων 
τον εποχών, και είναι συνυφασμένη με την τελειότητα, πρωτοτυπία, 
κοινωνική προσφορά και φιλανθρωπία.  

Είτε πρόκειται για γιορτή, είτε για φεστιβάλ, είτε αυτό γίνεται στο 
Μονακό είτε στο Τόκυο, είτε γίνεται στον δρόμο είτε σε μια παραδο-
σιακή Ιρλανδέζικη μπυραρία, ένα είναι σίγουρο, η διαχρονική Ιρλαν-
δέζικη, και πρώτη στον κόσμο σε πωλήσεις stout μπύρα θα είναι εκεί 
ως αναπόσπαστο μέρος της γιορτής, και αυτή δεν είναι άλλη από την 
μπύρα Guinness. 

Όπως λέει ο Master Brewer της Guinness, Fergal Murray, τόσο η 
μέρα του St. Patrick’s όσο και η Guinness, είναι διεθνώς αναγνωρι-
σμένες ως μέρος της Ιρλανδέζικης παράδοσης. Δεν υπάρχει καλύ-
τερος τρόπος να γιορτάσει κανείς την Ιρλανδέζικη παράδοση παρά 
με ένα ποτήρι Guinness μαζί με τους φίλους του την μέρα του St. 
Patrick’s, συμπλήρωσε ο Fergal Murray.

Η ομάδα της Guinness σε συνεργασία με τον KISS FM ενθαρρύνει 
τους λάτρεις της Guinness να λάβουν μέρος στις εκδηλώσεις που 
θα γίνουν και θα προσφέρουν αξέχαστες στιγμές. Κέντρο των εορ-
τασμών θα είναι φυσικά το Δουβλίνο, πατρίδα της μπύρας Guinness. 

Στην Κύπρο οι εορτασμοί θα γίνουν σε 30 μπυραρίες σε ολόκληρο το 
νησί. Επισκεφτείτε την σελίδα της Guinness Cyprus και του KISS FM 
στο Facebook για να μάθετε πώς μπορείτε να λάβετε μέρος στους 
εορτασμούς. 

Στοιχεία

To 1759, σε ηλικία μόλις 34 χρόνων ο Arthur Guinness ενοικίασε ένα 
εγκαταλειμμένο    ζυθοποιείο με την ονομασία St. James’s Gate για 
9000 χρόνια με ενοίκιο £45 το χρόνο. 

Η Guinness έχει ακόμα 8747 χρόνια συμφωνίας για το ζυθοποιείο στο 
Δουβλίνο.  

Το St. James’s Gate Brewery στο Δουβλίνο παράγει τέσσερα εκατομ-
μύρια ποτήρια Guinness κάθε μέρα. 

Το 2009 η Guinness γιόρτασε τα 250 της χρόνια.   

Το 1930 ένας στους δέκα άντρες στο Δουβλίνο κέρδιζε τα προς το ζην 
δουλεύοντας στο St. James’s Gate. 

Οι νόμοι στην Ιρλανδία απαγόρευαν την πώληση αλκοόλ την μέρα του 
St. Patrick’s μέχρι το 1960, όταν επιτράπηκε η πώληση αλκοόλ για 

ST. Patrick’s Day
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μερικές ώρες τις Κυριακές. Μόλις το 1988 επιτράπηκε στις μπυραρί-
ες να παραμείνουν ανοικτές την μέρα του St. Patrick’s.

Η Guinness πωλείται σε 150 χώρες σε όλο τον κόσμο και παράγεται 
σε σχεδόν 50 χώρες.  

Ένα ποτήρι Guinness έχει λιγότερες θερμίδες από ένα ποτήρι ημίπα-
χο γάλα ή από ένα ποτήρι χυμό 

Περισσότερα από 10 εκατομμύρια ποτήρια Guinness απολαμβάνο-
νται κάθε μέρα σε όλο τον κόσμο και 1,8 δισεκατομμύρια ποτήρια 
πωλούνται κάθε χρόνο. 

Όλη η ποσότητα draught Guinness στην Ευρώπη παράγεται στο St. 
James’s Gate Brewery στο Δουβλίνο της Ιρλανδίας.   

Το ζυθοποιείο της Guinness ήταν το πρώτο που εισήλθε στο χρηματι-
στήριο του Λονδίνου το 1886.

Οι εορτασμοί για την μέρα του St. Patrick’s Day πραγματοποιούνται 
σε 40 χώρες σε όλο τον κόσμο από την Ιρλανδία μέχρι το Τόκυο.

Στις Η.Π.Α. περισσότεροι από 35 εκατομμύρια άνθρωποι δηλώνουν 
ότι κατάγονται από την Ιρλανδία, περισσότερες από 100 χώρες γιορ-
τάζουν την μέρα του St. Patrick’s, με τους μεγαλύτερους εορτασμούς 

να γίνονται στην Νέα Υόρκη όπου πάνω από ένα εκατομμύριο άτομα 
γιορτάζουν την μέρα αυτή. 

Οι αρχαιότεροι εορτασμοί για το St. Patrick’s είναι στην Βοστώνη 
όπου διεξάγονται από το 1737.

Για περισσότερες πληροφορίες

Facebook :Guinness Cyprus

Για πληροφορίες για τη Guinness: www.guinnessmedia.com

Πληροφορίες για τον εκδότη

Η Diageo είναι η μεγαλύτερη εταιρεία ποτών στον κόσμο. Με παγκό-
σμιο όραμα και ενέργειες marketing ανάλογα με τις τοπικές αγορές 
η Diageo προσφέρει στους καταναλωτές μια τεράστια γκάμα από 
αλκοολούχα ποτά συμπεριλαμβανωμένων της Guinness, Smirnoff, 
Johnnie Walker, Baileys, J&B, Cuervo, Captain Morgan και πολλά 
άλλα. Η Diageo εμπορέυεται σε 180 χώρες και η μετοχή της διαπραγ-
ματεύεται στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης (DEO) και στο χρημα-
τιστήριο του Λονδίνου (DGE). Για περισσότερες πληροφορίες για την 
Diageo, τους ανθρώπους της, τα προιόντα της και την απόδοση της 
μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα: www.diageo.com

Φοιτητικός Διαγωνισμός 

Σε μια νέα συνεργασία προχώρησε το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας με 
το τμήμα Marketing της Φώτος Φωτιάδης Διανομείς Λτδ,  μέσω της 
οποίας το  ουίσκι J&B  θα προσφέρει την ευκαιρία στους φοιτητές  
να κερδίσουν εμπειρίες «δουλεύοντας» για το πρώτο ΄΄πάρτι ουίσκι’’ 
στον κόσμο. 

Φοιτητές του τμήματος Marketing του Πανεπιστημίου, στα πλαίσια 
των μαθημάτων τους, όπως Διαφήμιση, Media Planning, Integrated 
Marketing Communications, Social Media Marketing (Μάρκετινγκ 
Κοινωνικών Δικτύων) και Marketing and Social Responsibility, έχουν 
την ευκαιρία να σχεδιάσουν εκστρατείες Marketing για το J&B.

Το J&B θα επιβραβεύσει τις καλύτερες προσπάθειες, προσφέροντας 
Mini I-Pads στις καλύτερες εργασίες, ενώ οι φοιτητές θα έχουν την 
δυνατότητα να εργαστούν σε ένα παγκοσμίου φήμης brand, με την 

πιθανότητα να δουν τις ιδέες τους να υλοποιούνται. 

Και φυσικά δεν πρέπει να ξεχνούμε, πως  η κατανάλωση του προϊό-
ντος, όπως και κάθε αλκοολούχου ποτού, θα πρέπει να καταναλώνε-
ται υπεύθυνα. 

Συνεργασία J&B και 
Πανεπιστημίου Λευκωσίας
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Μια ηλιόλουστη μέρα του χειμώνα, πήραμε κυριολεκτικά τα βουνά. 
Προορισμός μας, η Κυπερούντα. Φτάνοντας, από την άλλη άκρη του 
χωριού, ξεχωρίζουμε ανάμεσα σε άλλα πετρόκτιστα κτίσματα πα-

ραδοσιακής αρχιτεκτονικής, το Οινοποιείο Κυπερούντας. 
Το μπουτίκ αυτό οινοποείο, βρίσκεται πάνω 

σε ένα μικρό λόφο, να κοιτάζει 
απέναντι τον με-

γαλοπρεπές ναό 
του Άγιου Αρσένιου και όλο το 
χωριό που απλώνεται στις απότομες πλαγιές 
της Μαδαρής. «Όταν έχει ομίχλη, το κτίριο χάνεται 
μαζί με όλο το χωριό» λέει ο οινολόγος του οινο-
ποιείου κ. Μηνάς Μηνά, που μας υποδέχεται με μια 
φρεσκοψημένη χαλουμωτή από τον Αστρομερίτη. Η 
συζήτηση μένει για λίγο στην ορμητική ομίχλη, που 
όταν αναπτύσσεται καλύπτει τα πάντα. «Δυσκολεύει 
ακόμη και το περπάτημα», μας λέει ο κ. Μηνάς, ανα-
πολώντας εκείνες τις δύσκολες μέρες. 

Η δική μας μέρα είναι ευτυχώς καθαρή, γι’ αυτό και 
ξεκινούμε την ξενάγηση στο Οινοποιείο πιάνοντας 
συζήτηση για τους αμπελώνες του, στη μεγάλη του 
βεράντα. Μαθαίνουμε λοιπόν, ότι ο αμπελώνας του 
οινοποιείου είναι ένας από τους  υψηλότερους της 
Ευρώπης με 1400 μέτρα υψόμετρο και πως το μυ-
στικό της οινικής απόλαυσης, βρίσκεται καλά κρυμ-
μένο στη γη. «Ένα καλό κρασί, χρειάζεται κι ένα 
σταφύλι ποιότητας» λέει ο κ. Μηνάς, παρομοιάζο-
ντας αργότερα το κλίμα της περιοχής και το ποιοτικό 
δυναμικό του αμπελώνα, με αυτά του Bordeaux της 
Γαλλίας. 

Το συγκεκριμένο κλίμα, μαζί με τον σύγχρονο εξο-

πλισμό του οινοποιείου και το ταλέντο του οινολόγου της εταιρίας, 
έκαναν το όραμα της οικογένειας Φωτιάδη πραγματικότητα, το 1998. 
Το 2002, άρχισε να κυκλοφορεί στην αγορά κρασιών, η γκάμα του 
Οινοποιείου Κυπερούντας, που σήμερα αποτελείται από βραβευ-
μένα σε πολλούς διαγωνισμούς κρασιά. Ο Πετρίτης, ο Ανδεσίτης, το 
Cabernet Sauvignon, το Chardonnay, το Shiraz, το Ροζέ και το και-
νούριο καμάρι τους, η Κουμανδαρία, χαίρουν εκτίμησης ανάμεσα 
στον οινικό κόσμο της Κύπρου. Και όχι άδικα, αφού με τα χρόνια, η 

σοβαρή και επαγγελματική δουλειά που γίνεται στο Οινοποι-
είο Κυπερούντας, είναι εμφανής στο τελικό αποτέλε-
σμα, όταν δηλαδή, καταλήξει το κρασί στο ποτήρι. 

Ακολουθώντας τον κ. Μηνά, που με πάθος προσπαθεί να 
μας μυήσει στα μυστικά της οινολογίας, κατεβαίνουμε τα 
σκαλοπάτια προς την αίθουσα με τις δεξαμενές οινοποί-

ησης. Η πρωτόγνωρη για μας, σχεδόν μεθυστική μυρωδιά 
από το κρασί που ζυμώνεται, μας σπάει τις μύτες. Ο κ. Μηνά  
όμως που την έχει συνηθίσει, αρχίζει αμέσως να μας εξηγεί 
ένα – ένα τα βήματα της οινοποίησης, κάνοντας πρώτα μια 

αναφορά στον τρύγο, την περίοδο που οι κόποι μιας ολόκλη-
ρης χρονιάς, αποδίδουν επιτέλους καρπούς. 

«Μετά τον τρύγο τα σταφύλια παγώνουν στο ειδικό ψυγείο που 
έχουμε έξω. Ύστερα περνούν από το εκραγιστήριο όπου ξεχω-
ρίζουν τα τσαμπιά από τις ρώγες κι έπειτα στον σπαστήρα όπου 
σπάει η ρώγα και παίρνουμε τον σταφυλοπολτό». Οι διαδικασί-

ες που ακολουθούν, λέει, είναι διαφορετικές για το λευκό και το 
κόκκινο. 

Ο σταφυλοπολτός στην περίπτωση του λευκού μπαίνει στο πιεστή-
ριο για να πιεστεί η σταφυλόμαζα και να προκύψει ο χυμός. Στην 
περίπτωση του κόκκινου, η σταφυλόμαζα μπαίνει μέσα σε δεξαμε-
νές, γιατί οι χρωστικές ουσίες του σταφυλιού βρίσκονται στον φλοιό 
και όχι στη σάρκα. «Αν πιέσουμε κατευθείαν κόκκινα σταφύλια θα 
καταλήξουμε να έχουμε λευκό χυμό». 

Αναλύοντας τα πάντα για το κρασί, περνώντας από τη μια αίθουσα 
στην άλλη, καταλήγουμε να συνεχίζουμε την κουβέντα μας, περι-
τριγυρισμένοι από τα μεγάλα δρύινα βαρέλια, που αν και κοστίζουν 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για τρία χρόνια. «Όσος είναι ο 

ωφέλιμος χρόνος ζωής τους για τη διαδικασία της 
οινοποίησης», εξηγεί ο κ. Μηνάς, λύνοντας μας την 
απορία. Καταλήγοντας, παραδέχεται πως κάνενας 
οινοποιός δε γνωρίζει τι ακριβώς γίνεται μέσα στα 
βαρέλια. «Ενώ η οινολογία είναι από τις πιο παλιές 
επιστήμες, κι έχουμε πληροφορίες από την αρχαι-
ότητα για το πώς παρασκευάζεται το κρασί, υπάρ-
χουν τόσα πολλά που παραμένουν μέχρι σήμερα 
μυστήριο». 

Ένα μυστήριο είναι και η γευσιγνωσία κρασιού, η 
τέχνη που φέρνει σε επαφή τον χαρακτήρα του κρα-
σιού με τις αισθήσεις του δοκιμαστή. Όσα μαθήματα 
γευσιγνωσίας και να κάνει κάποιος, κάθε φορά που 
δοκιμάζει ένα καινούριο κρασί, ανακαλύπτει κάτι 
καινούριο. Πριν προλάβουμε να μιλήσουμε όμως 
περί γευσιγνωσίας, ο κ. Μηνάς εξαφανίζεται και 
εμφανίζεται πάλι με τα σύνεργά του. Μοιραζόμα-
στε τα ποτήρια, ανοίγει ένα δρύινο βαρέλι και δοκι-
μάζουμε πρώτα το λευκό παλαίωσης Chardonnay. 
Έπειτα το ίδιο λευκό από διαφορετικό βαρέλι, μετά 
Shiraz, το Cabernet Sauvignon και για τέλος, την 
περίφημη Κουμανδαρία τους. 

Λίγο κρασί, λίγο βουνό και ένα 
όμορφο Οινοποιείο
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Εξετάζουμε το κάθε κρασί με τα μάτια, για να πάρουμε πληροφορίες 
για το χρώμα και τη διαύγειά του. Για να καταλάβουμε τι σημαίνουν 
οι αποχρώσεις του κόκκινου, πόσο χρυσαφί είναι το λευκό, πώς δι-
ακρίνουμε το σώμα του κρασιού από τα «δάκρυα» στο ποτήρι. Μετά 
βάζουμε το ποτήρι στη μύτη μας, προσπαθώντας να διακρίνουμε τα 
αρώματά του. Και για το τέλος, η γεύση. Η πρώτη γουλιά που δίνει τις 
πρώτες γευστικές εντυπώσεις. 

Ο κ. Μηνάς κάνει τη διαδικασία της γευσιγνωσίας ακόμη πιο διασκε-
δαστική με τις ερωτήσεις του. «Καταλαβαίνετε τη διαφορά ανάμεσα 
στα δύο λευκά; Αυτά που ωριμάζουν περισσότερο καιρό μέσα στα βα-
ρέλια έχουν πιο ελαφριά γεύση και διαφορετικό άρωμα» μας λέει με 
ύφος διδακτικό. Στο βλέμμα μας, διακρίνει απορία. Αλλά δεν πτοεί-
ται! «Το ξέρατε ότι οι γυναίκες είναι καλύτερες στη γευστική δοκιμή 
κρασιού σε σύγκριση με τους άντρες; Η διαδικασία δοκιμής κρασιού 
γίνεται με την οσμή και οι γυναίκες διαθέτουν πιο ανεπτυγμένη αυτή 
την αίσθηση». Αυτό ειδικά το νέο στοιχείο, με έπεισε να αρχίσω εκεί-
να τα μαθήματα γευσιγνωσίας τελικά. 

Η γευσιγνωσία συνεχίζεται στην αίθουσα υποδοχής εντός του Οινο-
ποιείου. Καθόμαστε γύρω από ένα τραπέζι και ο κ. Μηνάς γεμίζει 
τα ποτήρια με Chardonnay. Έπειτα συνεχίζει τα παιχνίδια του μ’ ένα 
κουίζ. «Ποιον σερβίρεις πρώτα, εάν έχεις έναν σημαντικό καλεσμέ-
νο όπως για παράδειγμα τον Αρχιεπίσκοπο;». Η απάντησή του μας 
εκπλήσσει. «Σερβίρεις πρώτα τον εαυτό σου. Αν υπάρχει ένα κομμάτι 
φελλού μέσα στο κρασί, θα πρέπει να μπει στο δικό σου το ποτήρι κι 
όχι σε αυτό των καλεσμένων σου». 

Αποτελειώνουμε την χαλουμωτή από τον Αστρομερίτη απολαμβάνο-
ντας γουλιά - γουλιά το Chardonnay του 2005, ένα κρασί με έντονη 
προσωπικότητα. Πριν φύγουμε, γράφουμε τις δικές μας αφιερώσεις 
στο βιβλίο επισκεπτών του Οινοποιείου και καταγράφουμε τις εντυ-
πώσεις μας, που ήταν ομολογουμένως οι καλύτερες. Ένα μικρό ταξί-
δι στον όμορφο κόσμο του κρασιού και του Οινοποιείο Κυπερούνας, 
έχει φτάσει στο τέλος του. 

Αργά το απόγευμα παίρνουμε τον δρόμο της επιστροφής, διασχίζο-
ντας τους δρόμους που είχαν σκεπαστεί πια με ομίχλη. Όχι σαν αυτήν 
που μας έλεγε ο κ. Μηνάς, η οποία εξαφανίζει μέσα σε μερικά λεπτά 
ένα ολόκληρο χωριό, αλλά μια ομίχλη που γαληνεύει τα πνεύματα, 
όπως η τελευταία γεύση από κρασί που έμεινε στα στόματά μας.

Θεοδώρα Γιάγκου 

Δημοσιογράφος

Περιοδικό ‘’Taste’’

Φωτο: Παναγιώτης Μηνά
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Η Carlsberg από τις αρχές Μαρτίου 2013, έχει λανσάρει την νέα της 
διαδικτυακή τηλεοπτική καμπάνια με θέμα΄΄H Carlsberg βάζει σε 
δοκιμασία τους φίλους σου΄ ,́ η οποία τρέχει ταυτόχρονα σε όλο τον 
κόσμο και την Κύπρο.  

Η νέα διαδικτυακή παραγωγή δίνει μεγαλύτερο νόημα στο σλόγκαν 
΄΄Τέτοιες στιγμές αξίζουν μία Carlsberg / That Calls for a Carlsberg΄ ,́ 
μέσω ενός καλοστημένου υποθετικού σεναρίου, η περίπτωση του 
οποίου που θα μπορούσε να συμβεί στον καθένα από εμάς. 

«H Carlsberg βάζει σε δοκιμασία την φιλία. Οι ανυποψίαστοι πρω-
ταγωνιστές της νέας καμπάνιας λαμβάνουν ένα τηλεφώνημα από 
ένα απελπισμένο φίλο τους που τους ζητά να τον βγάλουν από μία 
πραγματικά δύσκολη κατάσταση. Εσύ τι θα έκανες αν κάποιος φίλος 
σου σε καλούσε στο μέσο της νύκτας ζητώντας απεγνωσμένα την βο-
ήθεια σου για να αποφύγει μια δραματικά δυσάρεστη κατάσταση»;

Για να δείτε την συνέχεια, τις αληθινές αντιδράσεις των ανυποψία-

στων φίλων αλλά και την επιβράβευση τους με μία Carlsberg, θα 
πρέπει να ακολουθήσετε τα πιο κάτω links σε youtube και Facebook.

www.facebook.com/carlsberg.   http://youtu.be/vs1wMp84_BA 

Πρόκειται για μια ακόμη ποιοτική παραγωγή της Carlsberg  που αξί-
ζει να την δείτε και να την απολαύσετε.

Τέτοιες στιγμής αξίζουν μια Carlsberg!

Καλά και ευχάριστα τα νέα 
για τους φίλους της Μεξικά-
νικης Τεκίλας Jose Cuervo 
και του αγωνιστικού αυτο-
κίνητου. Η διεθνούς φήμης  
Jose Cuervo International με 

περηφάνια επιβεβαιώνει τη συνεργασία της με την Sauber F1 Team 
για το FIA Formula One World Championship 2013.

¨To 2012 ήταν μια πολύ επιτυχημένη χρονιά για εμάς ,̈ είπε η Monisha 
Kaltenborn, επικεφαλής της Sauber F1 Team. ΄΄ Όχι μόνο ανεβήκαμε 
στην κατάταξη, από την έβδομη στην έκτη θέση, στην κατηγορία των 
κατασκευαστών, αλλά επίσης βελτιώσαμε την ολική βαθμολογία μας 
από 44 βαθμούς το 2011 σε 126 την τελευταία αγωνιστική σεζόν΄ .́

Η Jose Cuervo International δηλώνει πολύ ευχαριστημένη με το γε-
γονός ότι η συμμετοχή του Μεξικού στη Formula 1 έχει διπλασια-
στεί για το 2013, από τότε που ο Esteban Gutiérrez εντάχθηκε στην 
Sauber F1 Team, ως μέρος της καινούριας παράταξης πιλότων. Ο 
Esteban Gutiérrez όπως και ο Sergio Pérez όταν ξεκίνησε με την 
Sauber F1 Τeam, είναι ένας νέος μεξικανός οδηγός, 21 χρονών με 
μεγάλες δυνατότητες. Ο Gutiérrez συνεχίζει το δρόμο που άνοιξε ο 
21χρονος Ολλανδός Robin Frijns. Την ομάδα συμπληρώνει ο 25χρο-
νος γερμανός πιλότος Nico Hülkenberg.

Η Jose Cuervo International προσμένει σε ένα συναρπαστικό Παγκό-
σμιο Πρωτάθλημα Formula One 2013, ως προνομιακός συνεργάτης 
της Sauber F1 Team. To λογότυπο της τεκίλας Cuervo θα εμφανίζε-
ται πάνω στο αυτοκίνητο, καθώς και πάνω στις στολές των πιλότων 

και της ομάδας.

Με το σλόγκαν ΄΄Cuervo Tequila. Premium Partner of Sauber F1 
Τeam΄ ,́ η παγκοσμίου φήμης τεκίλα, συνεχίζει να πρωταγωνιστεί στο 
Formula One World Championship 2013.  

Για να μαθαίνετε πρώτοι όλα τα νέα της τεκίλας Cuervo, κάντε 
‘Like’ την επίσημη σελίδα της Cuervo Cyprus στο Facebook www.
facebook.com/CuervoCyprus

Επίσημος αντιπρόσωπος και διανομέας της τεκίλας Cuervo στην Κύ-
προ είναι η εταιρεία Φώτος Φωτιάδης Διανομείς Λτδ.

H Cuervo συνεχίζει τη συνεργασία 
της με την Sauber F1 Team

... Κάνοντας 
το κάτι παραπάνω 

για τους φίλους σου!
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Με αφορμή την έναρξη της ανοιξιάτικης περιόδου και της περιρρέ-
ουσας  ατμόσφαιρας, το SHARK Energy Drink διοργάνωσε μαζικό 
sampling σε όλες τις πόλεις της Κύπρου.

Προσεγγίζοντας μαθητές και φοιτητές, το SHARK κερνούσε τους 
νεαρούς τενεκεδάκια SHARK δίνοντας την ευκαιρία στον κόσμο να 
απολαύσει για ακόμα μια φορά την μοναδική και καταπληκτική γεύ-
ση του προϊόντος.

Έκπληξη της ενέργειας ήταν η παρουσία των SHARK girls που εμ-
φανιστήκαν σέξι όσο ποτέ.. Φορώντας τις δερμάτινες στολές και 
οδηγώντας το επιβλητικό Dodge, προσέγγιζαν τον κόσμο με νάζι 
προσφέροντας τους εκτός από τενεκεδάκια SHARK και συλλεκτικά  
δώρα. Οι νεαροί είχαν την ευκαιρία να παίξουν το καινούριο παιχνίδι 
του SHARK μέσω του Ipad καθώς επίσης και να βγάλουν φωτογραφί-
ες με τα σέξι girls.

Μεταξύ άλλων τα SHARK girls επισκέφτηκαν  σχολεία, internet 
cafes, καφετέριες, Πανεπιστήμια και Malls. Επίσης έδωσαν το πα-
ρών τους και στο ξέφρενο καρναβάλι  δίνοντας την ευκαιρία στον κό-
σμο να διασκεδάσει με το SHARK.

Stay tuned για την επόμενη εξόρμηση του SHARK Energy Drink και 
τις κοπέλες του. 

SHARK..Bring out the beast.

Η Moët Rosé Imperial, η σαμπάνια της αγάπης και του έρωτα, γιόρτασε και 
φέτος μαζί με  τους φίλους καταναλωτές της, την ημέρα του Αγίου Βαλεντί-
νου. Σε επιλεγμένα σημεία εστίασης στη Λευκωσία και Λεμεσό,  τα εντυπω-
σιακά κορίτσια της σαμπάνιας Moët Rosé Imperial  πρόσφεραν  στους θαμώ-
νες μια αξέχαστη βραδιά. 

Σε ένα εορταστικό περιβάλλον, διακοσμημένο με όλα τα στοιχεία του έρωτα, 
οι θαμώνες είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν της αγαπημένη τους σαμπάνια 
και να κερδίσουν αυθεντικά δώρα Moët & Chandon, τα οποία πρόσφεραν στα 
αγαπημένα τους πρόσωπα.

Η σαμπάνια Moët & Chandon διανέμεται από την εταιρία Φώτος Φωτιάδης 
Διανομείς Λτδ, σε όλα τα σημεία πώλησης οινοπνευματώδη ποτών.

Δείξε την αγάπη σου με 
Moët Rosé Impérial

  SHARK Energy Drink sampling 
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‘’Οι νέοι δεν ξεχνούν αυτούς που τους στηρίζουν’’ 

Με αφορμή τη συνεργασία του Φυσικού Μεταλλικού νερού Αγρός 
και του μη κερδοσκοπικού οργανισμού ‘’Reaction  Youth for the 
Prevention’’, για  την Παγκύπρια εκστρατεία ανακύκλωσης που έγι-
νε τον Απρίλιο του 2012, ο Οργανισμός    απένειμε τιμητικό βραβείο 
στην Φώτος Φωτιάδης Διανομείς Λτδ, για την προσφορά της  στην 
ανάπτυξη και ευημερία της κυπριακής νεολαίας .  Το συγκεκριμέ-
νο βραβείο δόθηκε σε μια ξεχωριστή εκδήλωση στα πλαίσια των  
‘’Reaction Special Awards  2013’’,η οποία πραγματοποιήθηκε στις 23 
Ιανουαρίου στο ξενοδοχείο Classic στη Λευκωσία.  

Στην εκδήλωση αυτή, έδωσαν το παρών τους   αντιπρόσωποι από 
κρατικούς, ημικρατικούς και ιδιωτικούς οργανισμούς, ενώ  μεταξύ 
άλλων απεύθυναν χαιρετισμούς και ευχαριστίες, ο τέως Υπουργός 
Δικαιοσύνης & Δημόσιας Τάξης, κ. Λουκάς  Λουκά, ο τέως Υπουργός  
Γεωργίας, Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος, κ. Σοφοκλής  Αλετρά-
ρης και η σύζυγος του τέως Προέδρου της Κυπριακής  Δημοκρατίας, 
κα Έλση Χριστόφια. 

Το βραβείο δόθηκε σε διάφορους  οργανισμούς που στήριξαν τις 
δράσεις του Reaction για τις προηγούμενες χρονιές και αντικατο-
πτρίζει τις ευχαριστίες των μελών του οργανισμού προς τις εταιρείες 
που πρόσφεραν.

Ενημερωτικά,  ο Oργανισμός ‘’Reaction  Youth for the Prevention’’, 
ιδρύθηκε στις 26 Σεπτεμβρίου 2011 και ασχολείται κυρίως με θέματα 
οδικής ασφάλειας, περιβάλλοντος , υγείας, νεανικής παραβατικότη-
τας και γενικά οτιδήποτε ταλανίζει την νεολαία της Κύπρου.

Μέσα στο 2012 πραγματοποίησε 24 εθνικές  και 32 τοπικές  εκστρα-
τείες, 355 διαλέξεις σε σχολεία, πανεπιστήμια και εκπαιδευτικά 
ιδρύματα. Έχει επίσης συμμετάσχει σε 6 εθνικά και 3 ευρωπαϊκά ενώ 
έχει εγκαθιδρύσει 8 εθνικά προγράμματα.

Στη φωτογραφία ο Διευθυ-
ντής  Marketing  Μη Αλκοο-
λούχων Ποτών, της ΄΄Φώτος  
Φωτιάδης Διανομείς Λτδ΄ ,́  
Γιώργος Ζοππής,  παραλαμ-
βάνει το βραβείο από τον 
τέως Υπουργό Συγκοινωνι-
ών και Έργων, κ. Ευθύμιο 
Φλουρέντζου. 

Reaction Special Awards 2013 
 Τιμητική Βράβευση της Φώτος Φωτιάδης Διανομείς Λτδ

Το Οινοποιείο Cono Sur λαμβάνει ακόμη μια φορά το βρα-
βείο για το καλύτερο «Pinot Noir» και «Syrah» στη Χιλή

Τεράστια επιτυχία γνώρισαν τα κρασιά Cono Sur στα 10α Ετήσια Βρα-
βεία Κρασιού που πραγματοποιήθηκαν πρόσφατα στη Χιλή. Oι κρι-
τές, αφού δοκίμασαν πέραν των 600 κρασιών επέλεξαν τα ακόλουθα 
κρασιά Cono Sur ως τα καλύτερα της Χιλής: 

20 Barrels Pinot Noir 2010, Casablanca Valley

Single Vineyard Syrah 2011, Block 25, San Antonio Valley 

20 Barrels Syrah 2010, Limari Valley

«Το Οινοποιείο μας φημίζεται έντονα για το Pinot Noir, μια ποικιλία 
στην οποία έχουμε επενδύσει πάρα πολύ όσον αφορά στην έρευνα 
και την ανάπτυξη. Η πίστη μας στην ποικιλία αυτή μας μετέτρεψε σ’ 
έναν δυνατό παίκτη στον κόσμο του Pinot Noir και το γεγονός ότι το 
Cono Sur 20 Barrels Pinot Noir 2010 επιλέγηκε ως το καλύτερο της 
Χιλής, μας κάνει πολύ ευτυχείς. Ταυτόχρονα, με τα δύο κρασιά της 
ποικιλίας Syrah να έχουν αναγνωριστεί ως τα καλύτερα της Χιλής, 
επιβεβαιώνεται η πεποίθησή μας ότι αυτή η ποικιλία ευδοκιμεί κα-
λύτερα σε ψυχρά κλίματα, όπως του San Antonio και των κοιλάδων 

Limari, αναδεικνύοντας τις 
δυνατότητές της στο μέ-
γιστο», αναφέρει ο Adolfo 
Hurtado, Γενικός Διευθυ-
ντής του αμπελώνα και  Οι-
νοποιός. 

Είναι η δεύτερη κατά σει-
ρά χρονιά που το κρασί 20 
Barrels Syrah κερδίζει 
αυτό το βραβείο. Η ποικιλία 
Single Vineyard Syrah θα 
κυκλοφορήσει διεθνώς και 
στη Χιλή μέσα στους επόμε-
νους μήνες.

Τα κρασιά Cono Sur διανέ-
μονται στην Κυπριακή αγο-
ρά από την εταιρεία Φώτος 
Φωτιάδης Διανομείς Λτδ. 

10α Ετήσια Βραβεία Κρασιού στη Χιλή
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Το πρώτο J&B Elecric Ball party της Κύπρου, ήταν αναμφισβήτητα το 
party των αιώνων! Οι fans του J&B παρέα με το Mirror Ball Man, το 
Σάββατο 6 Απριλίου, ξεφάντωσαν στους  μουσικούς ρυθμούς των μο-
ναδικών και παγκοσμίου φήμης DJs, Ashley Wallbridge και Jochen 
Miller. Αυτό το ξέφρενο party δεν θα μπορούσε να γίνει πουθενά αλ-
λού εκτός από τη Λεμεσό, την πόλη της διασκέδασης  και πιο συγκε-
κριμένα στο Breeze Down Town. 

Το θέμα, η διακόσμηση και η ατμόσφαιρα αποτελούσαν ένα μοναδι-
κό μίγμα από ρούχα και στοιχεία του 18ου αιώνα και του σήμερα. Οι 
bar tenders, οι promo girls και οι χορεύτριες, ήταν όλοι ντυμένοι με 
ρούχα, αξεσουάρ και περούκες εποχής. Υπήρχε επίσης photobooth, 
όπου ο καθένας μπορούσε να βγάλει φωτογραφίες χρησιμοποιώντας 
τις φαντακτερές περούκες και ρούχα του 18ου αιώνα βαμμένα σε 
τρελά contemporary χρώματα. Το σκηνικό συμπλήρωναν αξεσουάρ 
όπως βραχιόλια και κολιέ που φωσφορίζουν στο σκοτάδι καθώς και 
το J&B cocktail bar. Επίσης, όλοι όσοι κατανάλωσαν J&B στο party 
μπήκαν στην κλήρωση για ένα iPad. Aπό κάθε άποψη το J&B Electric 
Ball ήταν το party των αιώνων! Ένα party που συνδύαζε άψογα την 
extravaganza του 18ου αιώνα με το στυλ του σήμερα.   

Το J&B από τη πρώτη μέρα δημιουργίας του το 1749, είναι υπεύθυ-
νο για να ξεκινά τα πιο κεφάτα parties. Δεν είναι φυσικά τυχαίο το 
slogan του “Start a Party”. Είναι το μοναδικό ουίσκι που διοργανώνει 
parties και μάλιστα parties που γράφονται στην ιστορία. Συγκεκρι-
μένα το J&B έχει διοργανώσει parties στα πιο απίθανα και απροσδό-
κητα μέρη στον κόσμο, 

όπως στην Απαγορευμένη Πόλη στο Πεκίνο! Γι’ αυτό μη χάσεις την 
ευκαιρία να παρευρεθείς κι εσύ στο επόμενο! Μέχρι τότε όμως πα-
ρακαλούμε όπως καταναλώνετε το αγαπημένο σας ποτό υπεύθυνα.

Το J&B  εισάγεται και διανέμεται στην Κυπριακή αγορά, από την εται-
ρεία Φώτος Φωτιάδης Διανομείς Λτδ.

Ο Mirror Ball Man και οι fans του J&B 
έγραψαν ιστορία στο party των αιώνων, 
στο J&B Electric Ball 
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