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Εγκαίνια νέου κέντρου 
Διανομής Λευκωσίας

Νέα στρατηγική συνεργασία με 
British American Tobacco

Johnnie Walker
Man of the Year Awards

Έπαθλο Ήθους, Τέχνης και Αρετής Carlsberg

«Ο καλός λόγος δεν κοστίζει τίποτα. 
Αξίζει όμως πολλά και αγοράζεται πολύ ακριβά»
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Αγαπητοί συνάδελφοι,

Επειδή στη ζωή τα πάντα αλλάζουν και τίποτε δεν μένει 
στάσιμο, έτσι λοιπόν και εμείς, μέσα από την ανάγκη, τη 
δική μας και τη δική σας, να αλλάζουμε πρόσωπο και να 
φτιάχνουμε καινούργια πρότυπα, να βλέπουμε μπροστά 
και να προχωρούμε, σας παραδίδουμε σήμερα το ανανεω-
μένο μας περιοδικό.

Μετά από 32 εκδόσεις και 10 χρόνια που φτάνουν κοντά 
σας, «τα νέα μας», (αρχής γενομένης την 31η έκδοση), 
αλλάζουν μορφή. Η φιλοσοφία ωστόσο, παραμένει η ίδια, 
με κύριο μέλημα μας την ενημέρωση σας για τις κυριό-
τερες δραστηριότητες και εκδηλώσεις του ομίλου, όπως 
αυτές διαδραματίζονται στην χρονική περίοδο της κάθε 
έκδοσης.

Στην παρούσα μας έκδοση σας έχουμε πολύ ενδιαφέρο-
ντα θέματα μεταξύ των οποίων την ανανέωση της συνερ-
γασίας του Ομίλου μας με την Carlsberg International, 
για την παραγωγή και διάθεση της μπύρας Carlsberg 
στην Κύπρο για άλλα 20 χρόνια, μέχρι το 2032, τα εγκαίνια 
του νέου Κέντρου Διανομής Λευκωσίας, της Φώτος Φω-
τιάδης Διανομείς Λτδ, το κόστος του οποίου ξεπέρασε τα 
11,000,000 ευρώ, την νέα στρατηγική συνεργασία με την 
Βritish American Tobacco, τα βραβεία Johnnie Walker 
Man of the Year Awards, τις ετήσιες βραβεύσεις Προσω-
πικού, Πολιτιστικές εκδηλώσεις και πολλά θέματα ποικί-
λου περιεχομένου και ενδιαφέροντος.

Ανανεωμένο λοιπόν με νέο πρόσωπο, πλούσια θεματολο-
γία και δημιουργικές παραστάσεις, «τα νέα μας», φιλοδο-
ξούν να δώσουν συνέχεια στη πετυχημένη εκδοτική τους 
10ετή πορεία.

Καλή ανάγνωση.

Αντρέας Σμυρίλλης
Υπεύθυνος Έκδοσης

προλόγου
αντί
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Αρραβώνες: Ο συνάδελφος, Γιώρ-
γος Στρατής, Διανομέας στο πρατήριο Δερύνειας, αρρα-
βωνιάστηκε, την εκλεκτή της καρδιάς του, Νατάσα Γιαπά-
νη. Στο Γιώργο και στη Νατάσα ευχόμαστε ότι καλύτερο.

Γεννήσεις: Η συνάδελφος Μάρω Πα-
ναγιώτου, Ιδιαιτέρα Γραμματέας του Διευθύνοντα Σύμ-
βουλου της Φώτος Φωτιάδης Διανομείς Λτδ, κ. Αλέξη 
Φωτιάδη, απέκτησε τα πρώτα της εγγονάκια, δίδυμα,  το 
Μιχάλη και τη Σοφία.

Η συνάδελφος Άννα Χαραλάμπους, Brand Manager 
Beers, απέκτησε το πρώτο της παιδί, τον Αντρέα.

Η συνάδελφος Χρυστάλλα Αντωνιάδου, Γραφέας στο πρα-
τήριο Λευκωσίας, απέκτησε το τρίτο της εγγονάκι, την 
Κρίστια.

Ο συνάδελφος Χρυσόστομος Πτίνης Πωλητής στο πρατή-
ριο Λευκωσίας, απέκτησε το δεύτερο του εγγονάκι, την 
Χρύσια.

Ο συνάδελφος Νίκος Πέτρου, Πωλητής στο πρατήριο 
Λευκωσίας, απέκτησε το πρώτο του εγγονάκι, τον Άρη.

Ο συνάδελφος Denev Diyan, Διανομέας στο πρατήριο 
Λευκωσίας, απέκτησε το πρώτο του παιδί, το Stylian.

Ο συνάδελφος Χρίστος Καρατζιάς, Υπεύθυνος Στοιβαδό-
ρων στο πρατήριο Λευκωσίας, απέκτησε το τρίτο του εγ-
γονάκι, τον Ειρηναίο.

Οι συνάδελφοι Αρχιμήδης Αντωνίου, Υπεύθυνος Υπαί-
θρου και η σύζυγος του Ρίτα Αντωνίου, Ταμίας στο πρα-
τήριο Λευκωσίας, απέκτησαν το πρώτο τους εγγονάκι, την 
Μαριτίνη.
 
Στους ευτυχείς γονείς, παππούδες και γιαγιάδες, ευχόμα-
στε να τους ¨ζήσουν¨ τα νεογέννητα παιδάκια και ο Θεός 
να τους δίνει υγεία, δύναμη και κουράγιο να τα  «αναγι-
ώσουν.»

Θάνατοι:  Απεβίωσε η Νίκη Χ¨Κυριάκου,  
μητέρα της συναδέλφου στα Κεντρικά Γραφεία του Ομί-
λου Φώτος Φωτιάδης, Δώρας Ησαϊα.

Απεβίωσε ο Δημήτρης Αντωνίου, πατέρας του συνάδελ-
φου, Θεόδωρου Αντωνίου, Category Manager της Φώτος 
Φωτιάδης Διανομείς Λτδ.

Στους  συνάδελφους  και στις  οικογένειες τους, εκφρά-
ζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια.

Κοινωνικά

Η σωστή απάντηση στην ερώτηση της περασμένης έκδο-
σης ‘’ονομάστε πέντε μάρκες προϊόντων (brand names) 
που ο Όμιλος εταιρειών Φώτος Φωτιάδης, παράγει και 
διανέμει στην Κυπριακή αγορά, είναι : Μπύρα Carlsberg, 
μπύρα ΛΕΩΝ, νερό Αγρός, χυμός ΕΝΑ, κρασί Ανδεσίτης. 

Μετά την από κλήρωση που έγινε μεταξύ των σωστών 
απαντήσεων, νικητής του διαγωνισμού αναδείχτηκε Σπύ-
ρος Παπαντωνίου, οδηγός Forklift, στο πρατήριο Δερύ-
νειας, ο οποίος κερδίζει μια φιάλη Johnnie Walker Black 
Label 70cl.

Ερώτηση:
Σε πιο φιλανθρωπικό ίδρυμα απονεμήθηκε το χρηματικό 
βραβείο, αξίας 1000 ευρώ, του Επάθλου Ήθους, Τέχνης 
και Αρετής Carlsberg, τον μήνα Φεβρουάριο 2012 και από 
πιο ποδοσφαιριστή.

Οι απαντήσεις να αποστέλλονται γραπτώς στο τμήμα 
Δημοσίων Σχέσεων της Φώτος Φωτιάδης Διανομείς Λτδ, 
ή στο φάξ 22471201 ή στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, 
andreass@ppgroup.com.cy

Απάντηση 
στην Ερώτηση
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Jοrgen Buhl Rasmussen: “Η επιτυχημένη πορεία της 
Carlsberg στην Κύπρο αποτελεί για μας παγκόσμιο σημείο 
αναφοράς. Με περηφάνια και ικανοποίηση ανανεώνουμε 
και ενδυναμώνουμε τη συνεργασία μας με τον Όμιλο Φώτος 
Φωτιάδης για άλλα 20 χρόνια, βάζοντας τον πήχη των προσ-
δοκιών μας ολοένα και ψηλότερα”

Παύλος Φωτιάδης: “Είμαστε συνδεδεμένοι και σχεδόν 
ταυτισμένοι με την μπύρα Carlsberg  εδώ και 45 σχεδόν 
χρόνια. Η Carlsberg είναι η ναυαρχίδα των προϊόντων μας, 
Θα συνεχίσουμε να καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια 
για να συνεχίσει η Carlsberg να αποτελεί την πρώτη και “αυ-
τονόητη” επιλογή μπύρας στην Κύπρο”

Με την υπογραφή της ανανέωσης των δικαιωμάτων παρα-
γωγής και διάθεσης της μπύρας Carlsberg στην Κύπρο για 
άλλα 20 χρόνια, μέχρι το 2032, από τον Όμιλο Φώτος Φωτιά-
δης, αλλά και την συμφωνία για διεύρυνση και ενδυνάμωση 
της συνεργασίας των δυο ομίλων, ολοκληρώθηκε την Παρα-

σκευή 26/1/2012, η επίσκεψη του εκτελεστικού προέδρου 
(CEO) του Carlsberg Group κ. Jοrgen Buhl Rasmussen στη 
Λευκωσία. Έτσι ο Όμιλος Φώτος Φωτιάδης, μετά το πετυχη-
μένο λανσάρισμα του μηλίτη “Somersby” το 2011, αναλαμ-
βάνει από φέτος την εισαγωγή και διανομή στην Κύπρο της 
μπύρας “Kronenburg 1664”, που αποτελεί άλλο ένα brand 
του Carlsberg Group. 

Ο κ. Rasmussen, κατά την παραμονή του στην Κύπρο, πε-
ριηγήθηκε στις νέες εγκαταστάσεις της Φώτος Φωτιάδης 
Ζυθοποιία, όπου και εξέφρασε την ευαρέσκεια του για το 
επίπεδο ποιότητας και την τεχνολογική πληρότητα στην 
παραγωγή και εμφιάλωση της μπύρας Carlsberg. Ζήτησε 
ακόμη και επισκέφθηκε το παλαιό ζυθοποιείο του Ομίλου, 
το πρώτο εκτός Δανίας που εξασφάλισε δικαιώματα παρα-
γωγής της Carlsberg από το 1967.  Πέραν των εγκαταστάσε-
ων της Carlsberg στην Κύπρο, ο κ. Rasmussen επισκέφθη-
κε αριθμό σημείων λιανικής πώλησης στη Λευκωσία και τη 
Λάρνακα. 

Ανανεώθηκε για άλλα 20 χρόνια η  
συνεργασία Carlsberg Group με τον   
Όμιλο «Φώτος Φωτιάδης»
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Απευθυνόμενος στη διευθυντική ομάδα του Ομίλου Φώτος 
Φωτιάδης, (φωτό), ο Εκτελεστικός Πρόεδρος του Carlsberg 
Group εξέφρασε το θαυμασμό, τόσο για την ιστορική δια-
δρομή και τα αξιοθαύμαστα αποτελέσματα της συνεργασίας 
των δύο ομίλων, αλλά και την πεποί-
θηση του ότι αυτή θα συνεχιστεί με τα 
ίδια και ακόμη πιο προσοδοφόρα απο-
τελέσματα και για τις δύο πλευρές. 
«Είμαστε δεσμευμένοι και αφοσιω-
μένοι με την Κύπρο» υπογράμμισε.

Πριν την αναχώρηση του από την Κύ-
προ, ο κ. Jοrgen Buhl Rasmussen δή-
λωσε ότι: «Με ιδιαίτερη χαρά κατέστη 
δυνατό τόσο να ανανεώσουμε, όσο 
και να ενδυναμώσουμε την μακρο-
χρόνια συνεργασία μας με τον Όμιλο 
Φώτος Φωτιάδης. Η Κύπρος είναι μια 
πολύ σημαντική αγορά για τη μπύρα 
Carlsberg, ιδιαίτερα σε μια εποχή που 
σε παγκόσμιο επίπεδο επενδύουμε 
σημαντικά στην ενδυνάμωση και ανα-
γνώριση της αυθεντικότητας του προ-
ϊόντος. Είμαι πολύ ευχαριστημένος 
και με την συμφωνία που προβλέπει 
την εισαγωγή και διάθεση στην Κύπρο 
της μπύρας  Kronenburg 1664 από τον 
Όμιλο Φωτιάδη, ενός ακόμη από τα 
σημαντικά διεθνή προϊόντα μας.»  

Συνεχίζοντας ο κ. Rasmussen επισή-
μανε ότι: «Η επιτυχημένη πορεία της 
Carlsberg στην Κύπρο αποτελεί για 
μας παγκόσμιο σημείο αναφοράς. Στο νησί σας η Carlsberg 
είναι τόσο καθιερωμένη, όσο θέλουμε να καταστεί σε όλο 
τον κόσμο. Η αναγνωρισιμότητα αλλά και οι πωλήσεις που 
πετυχαίνουμε, αντανακλούν την κληρονομιά, τις αξίες και 
την ποιότητα του προϊόντος μας. Δεν είναι μόνο η περηφά-
νια από το γεγονός ότι στην Κύπρο κατέχουμε το μεγαλύτερο 
μερίδιο αγοράς και κατέχουμε την απόλυτα ηγετική θέση, 
αλλά είναι και η συνεχής προσπάθεια που καταβάλλουμε 
από κοινού με τους εδώ συνεργάτες μας, για να αισθάνεται 
ακόμη περισσότερο ο κάθε πελάτης μας την ανταπόδοση 
που του προσφέρει η κατανάλωση μιας μπύρας Carlsberg. 
That calls for a Carlsberg, όπως είναι και το νέο μας σλό-
γκαν. Έχοντας αυτά κατά νου, είναι με ιδιαίτερη περηφάνια 
και ικανοποίηση ανανεώσαμε τη συνεργασία μας με τον 
Όμιλο Φώτος Φωτιάδης για άλλα 20 χρόνια, έχοντας ακό-
μη μεγαλύτερες προσδοκίες για το μέλλον και βάζοντας τον 
πήχη ακόμη ψηλότερα. Έχοντας ταυτόχρονα ισχυρή την πε-
ποίθηση, ότι στην Κύπρο συνεργαζόμαστε από πολύ παλιά 
με ένα αξιόπιστο, υπεύθυνο και συνάμα ιδιαίτερα δυναμικό 
και σύγχρονο συνεργάτη.»

Από την πλευρά του, ο κ. Παύλος Φωτιάδης, Διευθύνων 
Σύμβουλος του Ομίλου Φώτος Φωτιάδης υπογράμμισε 
την μεγάλη ικανοποίηση του αλλά και την τεράστια σημα-
σία που έχει η συνέχιση της συνεργασίας με τον Όμιλο της 
Carlsberg.  Δήλωσε χαρακτηριστικά ότι: «Όσες άλλες δρα-
στηριότητες και αν έχουμε ως όμιλος, η μπύρα Carlsberg 
είναι η ναυαρχίδα των προϊόντων μας. Είμαστε σχεδόν ταυ-
τισμένοι με αυτό το προϊόν για 45 χρόνια και αποτελεί για 
μας την μεγαλύτερη ιστορία επιτυχίας. Η συνεργασία μας με 

το Group της Carlsberg, έναν από τα κορυφαίους Ομίλους 
Ζυθοποιίας παγκοσμίως, συνεχίζεται μέχρι το 2032 και ελ-
πίζω για πολλές δεκαετίες μετά από τότε. Από την πλευρά 
μας είμαστε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε να καταβάλ-

λουμε κάθε δυνατή προσπάθεια 
για να συνεχίσει η Carlsberg να 
αποτελεί την πρώτη και “αυτονόη-
τη” επιλογή μπύρας στην Κύπρο. Η 
επίσκεψη του κ. Rasmussen απο-
τέλεσε για μας ιδιαίτερη τιμή. Κα-
ταδεικνύει την αγαστή συνεργασία 
των δύο ομίλων μας αλλά και την 
μεγάλη προοπτική που αυτή έχει 
για ακόμη πιο μεγάλα αποτελέσμα-
τα στο μέλλον.»

Η Carlsberg Group είναι ένας από 
τους κορυφαίους Ομίλους ζυ-
θοποιίας σε παγκόσμιο επίπεδο, 
έχοντας τεράστια γκάμα προϊό-
ντων μπύρας και άλλων προϊόντων 
ποτού. Η μπύρα Carlsberg - η 
ναυαρχίδα του Ομίλου - είναι από 
τις πλέον γνωστές μπύρες σε όλο 
τον κόσμο. Οι μπύρες του Ομίλου 
Baltika, Carlsberg και Tuborg, συ-
γκαταλέγονται στις έξι κορυφαίες 
μπύρες στην Ευρώπη. Η Carlsberg 
Group απασχολεί περισσότερα από 
43,000 άτομα και τα τα προϊόντα της 
διατίθενται σε περισσότερες από 
150 χώρες. Το 2010 η Carlsberg 
Group πώλησε περισσότερα από 

135 εκατομμύρια εκατόλιτρα μπύρας, που αντιστοιχούν σε 
40 δισεκατομμύρια μπουκαλιών μπύρας το χρόνο.

Ο Όμιλος Φώτος Φωτιάδης ιδρύθηκε το 1942 και σήμερα 
αποτελεί ένα από τους μεγαλύτερους και πλέον επιτυχη-
μένους ιδιωτικούς ομίλους εταιρειών στην Κύπρο. Εργοδο-
τεί πέραν των 1000 ατόμων και κατέχει ηγετική θέση στους 
τομείς της παραγωγής, εμφιάλωσης και εμπορίας ποτών, 
της ανάπτυξης γης και στον κλάδο των ασφαλειών. Ο Όμιλος 
δραστηριοποιείται κυρίως σε Κύπρο, Ελλάδα, Ρουμανία και 
Κροατία. 
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Αλέξης Φωτιάδης: «Έχουμε την αποφασιστικότητα να 
πετύχουμε στα δύσκολα δεδομένα»

Λεόντιος Καλλένος: «Ο κ. Φώτος Φωτιάδης είναι ο 
αναμορφωτής της όλης περιοχής»
 

11,300 τετραγωνικά μέτρα σε 20 στρέμματα γης, καλύ-
πτει το νέο κέντρο Διανομής Λευκωσίας της εταιρείας 
«Φώτος Φωτιάδης Διανομείς Λτδ.» που εγκαινιάσθη-
κε την Τετάρτη 14/3/2012, προκειμένου να καλύψει τις 
τρέχουσες, αλλά και τις προγραμματιζόμενες στο εγγύς 
μέλλον ανάγκες της Εταιρείας. Οι νέες εγκαταστάσεις 
περιλαμβάνουν Αποθήκες Διανομής Προϊόντων, Αποθή-
κες Αποταμίευσης Αλκοολούχων Ποτών (Bonded),  Υπό-
γεια κάβα 1,100 τ.μ. με ελεγμένη θερμοκρασία για τη 
σωστή φύλαξη κρασιών, ειδικούς χώρους για καπνικά 
προϊόντα,  γραφεία και εργασιακούς  χώρους 700 τ.μ., 
χώρους πρασίνου και άνετους χώρους στάθμευσης και 
διακίνησης. Το μεγαλεπίβολο αυτό έργο, κρίθηκε απα-
ραίτητο προκειμένου να εξυπηρετηθεί σωστά η ανοδική 
πορεία και οι συνεχώς διευρυνόμενες δραστηριότητες 
του Ομίλου, υπηρετόντας την εδραιωμένη στρατηγική 
φιλοσοφία του.
 
Το εγκαίνια της νέας επένδυσης του Ομίλου Φώτος Φω-
τιάδης, το κόστος της οποίας ξεπέρασε τα 11.000.000 

11,300 τετραγωνικά το νέο κέντρο  
Διανομής της «Φώτος Φωτιάδης»

Ευρώ, τελέσθηκαν από τον Δήμαρχο Ιδαλίου κ. Λεόντιο 
Καλλένο, χωροστατούντος στον αγιασμό του Μητροπολίτη 
Τριμιθούντος κ.κ. Βαρνάβα, στην παρουσία του Προέδρου 
του Ομίλου Φώτου Ια.  Φωτιάδη, της Διεύθυνσης και του 
Προσωπικού του Ομίλου, εκπροσώπων της Eurobank, χρη-
ματοδότη του Έργου, της C & A  Toumazis, κατασκευαστών 
κ.α.
 
Τους  καλεσμένους καλωσόρισε ο Δ/ντης Δημοσίων Σχέσε-
ων του Ομίλου Ανδρέας Σμυρίλλης, ενώ το σχεδιασμό και τη 
στρατηγική της νέας επένδυσης παρουσίασε ο Αρχιτέκτο-
νας του Έργου κ. Μιχάλης Ασιήκαλης.
 
Στην ομιλία του, ο Διευθύνων Συμβούλος της Φώτος Φωτιά-
δης Διανομείς Λτδ, κ. Αλέξης Φωτιάδης αναφέρθηκε στην 
αναβάθμιση που οι νέες εγκαταστάσεις θα προσφέρουν 
στην εξυπηρέτηση της αγοράς και των πελατών της εταιρεί-
ας. Συνέχισε αναλύοντας την στρατηγική της, εν μέσω τη-
ςοικονομικής κρίσης, σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Οι 
καιροί είναι δύσκολοι και γι’ αυτό δεν υπάρχει καμιά αμ-
φιβολία.  Όλοι μας το ζούμε καθημερινά. Για τις εταιρείες 
στην Κύπρο όχι μόνο δεν υπάρχει κέρδος, δεν υπάρχει ούτε 
εύκολη επιβίωση.  Τα χρόνια που διανύουμε θα αφήσουν 
πολύ βαθιές χαρακιές και πικρές αναμνήσεις για πολλούς 
συμπατριώτες μας και πολλούς ανθρώπους ανά το  κό-
σμο.  Είναι όμως εδώ που ξεχωρίζουν οι άνθρωποι και οι 
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οργανισμοί οι οποίοι  έχουν την θέληση, την ικανότητα, την 
ευελιξία και την αποφασιστικότητα να αγωνιστούν απο-
τελεσματικά μέσα στα νέα 
δεδομένα που δημιουργού-
νται.  Εμείς θα καταβάλουμε 
κάθε ευσυνείδητη προσπά-
θεια να είμαστε ανάμεσα σ’ 
αυτούς τους οργανισμούς.»

Από την πλευρά του, ο Δή-
μαρχος Ιδαλίου κ. Λεόντιος 
Καλλένος, συνεχάρη την 
διεύθυνση του Ομίλου και 
ιδιαίτερα τον Ιδρυτή και Πρό-
εδρο του,  κ. Φώτο Φωτιά-
δη,  για την αναπτυξιακή του 
πολιτική τονίζοντας: «Ο Δή-
μος  Ιδαλίου είναι υπερήφα-
νος που εταιρείες του βελη-
νεκούς της Φώτος Φωτιάδης 
δρουν και αναπτύσσονται στη γεωγραφική του επικρά-
τεια.  Είναι όντως ιδιαίτερη τιμή για μας να έχουμε τέτοιες 
σημαντικές επιχειρήσεις στα όρια του Δήμου μας.»  Και 
πρόσθεσε: «Ο κ. Φώτος Φωτιάδης που είναι ο αναμορφω-
τής της όλης εδώ περιοχής,  με την πλούσια και επιτυχημέ-

νη επιχειρηματική του δράση άνοιξε νέους ορίζοντες στα 
οικονομικά δρώμενα του τόπου.  Δραστηριοποιημένος σε 

πολλούς τομείς, θεωρείται 
ως ένας από τους βασικούς 
σκαπανείς του «επιχειρείν» 
της χώρας μας, και όχι μόνο.»  
 
Στα πλαίσια της διαχρονικής 
περιβαλλοντικής πολιτικής 
του Ομίλου Φώτος Φωτιάδης 
για την εξάπλωση του πρα-
σίνου, την  προστασία των 
δασών και του περιβάλλο-
ντος, έγινε  συμβολική δεν-
δροφύτευση στην περίβολο 
του κέντρου, την οποία θα 
ακολουθήσει μαζική δενδρο-
φύτευση το ερχόμενο φθινό-
πωρο, από το προσωπικό του 
Ομίλου, με στόχο την δενδρο-

φύτευση 4000 τ.μ. γης, έτσι που να μετατραπεί σε πνεύμονα 
πρασίνου για όλη την περιοχή.
 
Ακολούθησε ξενάγηση στους χώρους των εγκαταστάσεων 
και δεξίωση.
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Νέα στρατηγική συνεργασία για 
νέα δυναμική πορεία 

Μέσα στα πλαίσια της συνεχούς προσπάθειας για πε-
ραιτέρω ενδυνάμωση και εμπλουτισμό της γκάμας 
των προϊόντων της Φώτος Φωτιάδης Διανομείς Λτδ, 
η εταιρεία μας, ανακοίνωσε στις 20/2/12, την έναρξη 
μιας νέας μεγάλης συνεργασίας με την εταιρεία British 
American Tobacco (ΒΑΤ), που αφορά την πώληση και δι-
ανομή όλων των προϊόντων τους στην Κυπριακή αγορά.  

Η ΒΑΤ είναι η μεγαλύτερη εταιρεία εμπορίας καπνικών 
ειδών στην Κύπρο, με μερίδιο αγοράς που ξεπερνά το 
50% και η δεύτερη μεγαλύτερη εταιρεία καπνικών ει-
δών στον κόσμο.

«Είμαστε απόλυτα σίγουροι ότι η συνεργασία της Φώ-
τος Φωτιάδης Διανομείς Λτδ. με την ΒΑΤ θα αποδειχθεί 
επωφελής και για τις δύο πλευρές. Από τη μια, η ποι-
ότητα, η εμπειρία και οι δυνατότητες των ανθρώπων 
της εταιρείας μας, όπως και το μακρύ ιστορικό επιτυ-
χημένης ανάπτυξης προϊόντων που διαχειριζόμαστε, 
εγγούνται την αποδοτικότερη ανάπτυξη των προϊόντων 
της BAT στην αγορά. Από την άλλη, η διανομή και πώλη-

ση της μεγάλης γκάμας προϊόντων της BAT, θα συνδράμει 
σημαντικά στην ισχυροποίηση της θέσης της Φώτος Φω-
τιάδης Διανομείς Λτδ., ως ένα από τα κορυφαία και πλέον 
αξιόπιστα εμπορικά δίκτυα της Κύπρου. 

Η επιλογή της BAT να μας εμπιστευθεί τη διανομή των 
προϊόντων της,  μας τιμά ιδιαιτέρως και αυξάνει με θετικό 
τρόπο τις προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας, ιδιαίτερα 
σε μια τόσο δύσκολη περίοδο. Ευχαριστούμε την BAT που 
μας επέλεξε, προσβλέποντας σε μια επιτυχημένη και μα-
κροχρόνια συνεργασία και με αυτή τη παγκόσμιας εμβέ-
λειας εταιρεία», δήλωσε στο περιοδικό μας, ο Διευθύνων 
Σύμβουλος της εταιρείας μας, κ Αλέξης Φωτιάδης.
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Αλλαγές στη  
Διοίκηση και 
την Εκτελεστική 
Διεύθυνση της 
Universal Life

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά τη Συνεδρία 
του της 27ης Ιανουαρίου 2012, ενόψει και της επικείμε-
νης λήξης του συμβολαίου του Πρώτου Εκτελεστικού 
Διευθυντή κ. Ανδρέα Γεωργίου, προχώρησε στο διορισμό 
του Δρ. Ανδρέα Κρητιώτη ως νέου μέλους του Διοικητικού 
Συμβουλίου της Εταιρείας και από 1η Μαρτίου 2012 στο 
διορισμό του ως νέου Πρώτου Εκτελεστικού Διευθυντή.

Ο Δρ. Ανδρέας Κρητιώτης είναι 52 ετών και κάτοχος δι-
δακτορικού διπλώματος στη χημική μηχανική από το 
Massachusetts Institute of Technology των ΗΠΑ.  Μετά 
το πέρας των σπουδών του εργάστηκε για πέντε χρόνια 
σε πολυεθνική εταιρεία στη Γερμανία κατέχοντας διευ-
θυντική θέση.  Το 1992 προσλήφθηκε στην Τράπεζα Ανα-
πτύξεως στην Κύπρο όπου εργάστηκε μέχρι το Μάιο του 
1996 ως Σύμβουλος Διοίκησης.  Ακολούθως, ανέλαβε 
τη Γενική Διεύθυνση της ασφαλιστικής εταιρείας Ζωής 
Eurolife του Συγκροτήματος της Τράπεζας Κύπρου όπου 
παρέμεινε μέχρι και το 2007 επιδεικνύοντας αξιόλογο 
έργο.  Από το 2007 είναι Σύμβουλος Επιχειρήσεων και 
μέλος Διοικητικών Συμβουλίων διαφόρων εταιρειών.

Ταυτόχρονα, ο κ. Ανδρέας Γεωργίου αναλαμβάνει τη θέση 
του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Εται-
ρείας.  Θα προεδρεύει επίσης του νεοσύστατου Εκτελεστι-
κού Συμβουλίου της Εταιρείας και θα έχει ενεργό συμμε-
τοχή σε διάφορες επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου 
προσφέροντας τις πολύτιμες εμπειρίες και γνώσεις του 
στη νέα εκτελεστική διεύθυνση της Εταιρείας μέσα από 
την 42χρονη εμπειρία του στη Διοίκηση της Εταιρείας.

Μετά το πέρας της συνεδρίας ο κ. Ανδρέας Γεωργίου δή-
λωσε ότι: «Είναι με συγκίνηση και υπερηφάνια που πα-
ραδίδω τα ηνία της Universal Life μετά από 42 χρόνια. 
Δημιουργήσαμε όλα αυτά τα χρόνια ένα υγιή, αξιόπιστο, 
δυναμικό και συνεχώς αναπτυσσόμενο ασφαλιστικό ορ-
γανισμό. Αισθάνομαι πολύ ικανοποιημένος που τη θέση 
του Πρώτου Εκτελεστικού Διευθυντή αναλαμβάνει ο 

κ. Ανδρέας Κρητιώτης. Κάτω από τη διεύθυνση του κ.. 
Κρητιώτη, τον οποίο γνωρίζω προσωπικά μέσα από την 
κοινή θητεία μας στα θεσμικά όργανα της Ασφαλιστικής 
βιομηχανίας, είμαι βέβαιος ότι η καρποφόρα πορεία της 
Εταιρείας μας θα συνεχιστεί. Του εύχομαι κάθε επιτυ-
χία στο έργο του και θα είμαι συνεχώς στο πλευρό του.»

Από την πλευρά του ο κ. Κρητιώτης ανέφερε: «Αναλαμ-
βάνω τη θέση του Πρώτου Εκτελεστικού Διευθυντή της 
Universal Life, έχοντας επίγνωση της μεγάλης πρόκλη-
σης και της ακόμη μεγαλύτερης ευθύνης. Καλούμαστε 
να συνεχίσουμε την πορεία συνεχών κατακτήσεων της 
Εταιρείας, ακόμη και κάτω και από τις σημερινές δύ-
σκολες συνθήκες. Θέλω να ευχαριστήσω το Διοικητικό 
Συμβούλιο για την εμπιστοσύνη που έδειξε στο πρό-
σωπο μου. Ακόμη περισσότερο θέλω να αναφερθώ 
στον κ. Ανδρέα Γεωργίου και τη μακρά και ιδιαίτερα 
επιτυχημένη διαδρομή του στον Ασφαλιστικό κλάδο 
και την Universal Life. Οι εμπειρίες και οι συμβουλές 
του θα είναι πάντοτε για εμάς ιδιαίτερα χρήσιμες.»   

Παράλληλα, το Διοικητικό Συμβούλιο, στα πλαίσια Με-
λέτης Αναδιάρθρωσης με στόχο την καλύτερη οργάνωση 
των εργασιών της Εταιρείας και την επίτευξη μεγαλύτε-
ρων συνεργειών μεταξύ των Τμημάτων της, προχώρησε 
στη δημιουργία δύο νέων Γενικών Διευθύνσεων, τη Γενική 
Διεύθυνση Διοικητικών Εργασιών και τη Γενική Διεύθυν-
ση Ασφαλιστικών Εργασιών.  Ως νέος Γενικός Διευθυντής 
Διοικητικών Εργασιών διορίζεται ο κ. Κύπρος Μοιράνθης 
ο οποίος θα κατέχει επίσης και τη θέση του Αναπληρωτή 
Πρώτου Εκτελεστικού Διευθυντή.  Στη θέση του Γενικού 
Διευθυντή Ασφαλιστικών Εργασιών διορίζεται ο κ. Αν-
δρέας Σιακαλλής ο οποίος παραμένει επίσης Εντεταλμέ-
νος Αναλογιστής της Εταιρείας.  Οι δύο νέοι Γενικοί Διευ-
θυντές προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στην Εταιρεία τα 
τελευταία 18 χρόνια από διάφορες διευθυντικές θέσεις.

Ο νέος Πρώτος Εκτελεστικός Διευθυντής μαζί με τους 
δύο νέους Γενικούς Διευθυντές και άλλα μέλη του Διοικη-
τικού Συμβουλίου της Εταιρείας θα συμμετέχουν στο νεο-
σύστατο Εκτελεστικό Συμβούλιο της Εταιρείας.  Το Εκτε-
λεστικό Συμβούλιο θα μελετήσει τη δομή της Εταιρείας 
και θα λάβει αποφάσεις αναφορικά με την αναδιάρθρωση 
των Τμημάτων της οι οποίες θα ανακοινωθούν σύντομα.



12

πoλιτιστικά - 
ποικίλα θέματα

Βραβεία Μάριου Τόκα - Κώστα 
Μόντη

Βραβεία Κώστα Μόντη

Αριστείο Universal Life προς  
το «Ανοικτό Πανεπιστήμιο»

Εγκαίνια αίθουσας εκδηλώσε-
ων  Ίδρυμα «Φώτος Φωτιάδης» 
Σωματείο Ένωσης Νέων Τραστ

Βράβευση Φώτου Φωτιάδη  
από Ένωση Αθλητικογράφων 
Κύπρου

Δημοσιογραφική Διάσκεψη 
Φώτου Φωτιάδη. Ορθολογιστι-
κή διαχείριση Υδρογονανθρά-
κων
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Αποτελέσματα και απονομή των  
Βραβείων των Μουσικών Διαγωνι-
σμών  Σύνθεσης Τραγουδιών“Μάριος 
Τόκας”   και  “Κώστας  Μόντη”

Στο χαιρετισμό του ο Διευθυντής 
του Ιδρύματος «Φώτος  Φωτιάδης»  
Δρ. Χρίστος Αριστείδου, συνεχά-
ρει τους νικητές, ευχαρίστησε τον 
Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού 
προσωπικά και τους λειτουργούς 
του  Υπουργείου για την αγαστή συ-
νεργασία τους με το Ίδρυμα «Φώτος 
Φωτιάδης» και το ενδιαφέρον και τη 
συμβολή  τους  στην άρτια οργάνω-
ση των διαγωνισμών.  Στη συνέχεια, 
τόνισε την τεράστια και πολύπλευρη 
σημασία των διαγωνισμών αυτών 
και  την αποφασιστικότητα του Ιδρύ-
ματος να συνεχίσει να αγκαλιάζει, 
να προωθεί και να εμπλουτίζει δι-
αρκώς τους δύο αυτούς μουσικούς 
διαγωνισμούς γιατί καλλιεργούν 
τη μουσική παιδεία στον τόπο μας, 
εξευγενίζουν τους νέους και τους 
διαφυλάσσουν από πολλές κακές 
συνήθειες και αντικοινωνικές συ-
μπεριφορές.

Στην εκδήλωση χαιρετισμό απηύθυ-
ναν επίσης ο κ. Νίκος Τόκας, αδελ-
φός του αείμνηστου Μάριου Τόκα 
και ο κ. Κώστας Μόντη, εγγονός του 
αείμνηστου ποιητή Κώστα  Μόντη.

Τα βραβεία  και τα διπλώματα στους  νικητές  (σχολεία και μαθη-
τές) απένειμαν ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού Δρ. Γιώργος 
Δημοσθένους και ο Δρ. Φώτος Φωτιάδης, Πρόεδρος του Ομώνυ-
μου Ιδρύματος.  Τα σχολεία που  βραβεύθηκαν είναι τα  εξής:

Διαγωνισμός  Σύνθεσης  Τραγουδιού  «Μάριος  Τόκας»
1ο Βραβείο :  Παγκύπριο Λύκειο Λάρνακας με το τραγούδι  
“Πιο πέρα απ’ το κοντά”
2ο Βραβείο :  Λύκειο  Λινόπετρας με το τραγούδι 
“Εικόνες” και
3ο Βραβείο:   Λύκειο Αποστόλου Βαρνάβα με το τραγούδι 
“Όνειρο Σκισμένου Ουρανού”

Διαγωνισμός Σύνθεσης Τραγουδιού από στίχους   
«Κώστα  Μόντη»
1ο Βραβείο  :  Λύκειο Ιδαλίου με το τραγούδι  
“Πληγωμένο Πουλί”
2ο Βραβείο  :  Παγκύπριο Λύκειο Λάρνακας με το τραγούδι
“Πες μου ποιος ζωγράφισε τα μάτια σου”
3ο Βραβείο  :   Λύκειο Λινόπετρας με το τραγούδι  “Τα Φεγγάρια”    

Με την τελετή απονομής των Βρα-
βείων στους νικητές των Παγκύπρι-
ων  Μαθητικών Διαγωνισμών Σύν-
θεσης Τραγουδιών  «Μάριος Τόκας» 
και «Κώστας  Μόντης»  συμπληρώ-
θηκε με μεγάλη επιτυχία η άψογη 
καθόλα διαδικασία οργάνωσης των 
δύο πιο πάνω διαγωνισμών.   

Οι ετήσιοι  αυτοί διαγωνισμοί δι-
οργανώνονται από το Κοινωφελές, 
Επιστημονικό και Πολιτιστικό Ίδρυ-
μα «Φώτος Φωτιάδης» σε συνερ-
γασία με το Υπουργείο Παιδείας και 
Πολιτισμού.

Η τελετή απονομής των Βραβείων 
έγινε στο Πολιτιστικό Κέντρο του 
Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου, στη 
Λευκωσία, το βράδυ της Παρασκευ-
ής  20 Ιανουαρίου 2012.

Οι δύο αυτοί διαγωνισμοί έχουν κα-
ταστεί ένας ετήσιος, πολύ αγαπητός 
στους μαθητές μας, θεσμός που 
χρόνο με τον χρόνο, αγκαλιάζεται  
όλο και περισσότερο.  Σ΄ αυτούς λαμβάνουν μέρος όλα τα δημόσια 
και ιδιωτικά Λύκεια  και Τεχνικές Σχολές της Κύπρου. Οι μαθητές 
και μαθήτριες μας, καθοδηγούμενοι και από τους καθηγητές μου-
σικής, μέσω των διαγωνισμών αυτών καταθέτουν την ψυχή και 
την αγάπη τους για τη μουσική, συλλαμβάνουν διάφορα μουσικά 
μοτίβα, τα οποία  αναπτύσσουν με αριστοτεχνική δεξιότητα, συγ-
γράφουν εξαίρετους στίχους και παράγουν ωραιότατα τραγούδια.

Την όλη εκδήλωση τίμησε με την παρουσία του ο Υπουργός  Παι-
δείας και Πολιτισμού Δρ. Γιώργος Δημοσθένους ο οποίος απηύ-
θυνε  χαιρετισμό και επέδωσε τα βραβεία «Μάριος Τόκας.»  
Απευθυνόμενος στον Δρα Φώτο Φωτιάδη, Πρόεδρο του ομώνυ-
μου Κοινωφελούς, Επιστημονικού και Πολιτιστικού Ιδρύματος, 
εμπνευστή και χορηγό των μουσικών βραβείων  «Μάριος Τόκας» 
και «Κώστας Μόντης» τον συνεχάρη  για την καθιέρωση και συ-
νεχιζόμενη στήριξη και προώθηση που προσφέρει στους δύο πιο 
πάνω διαγωνισμούς, καθώς επίσης στη συνολική προσφορά του 
στον τόπο,  αναφέρθηκε στη γνωριμία, αγάπη και εκτίμηση που 
έτρεφε από τα φοιτητικά του χρόνια, στον αείμνηστο Μάριο Τόκα, 
στο έργο και τη μεγάλη προσφορά του και τόνισε ότι μέσα από τη 
λιτή   δομή των τραγουδιών του έχουν γραφτεί και μελοποιηθεί 
πολλά νεότερα ελληνικά τραγούδια.



Με  μεγάλη  επιτυχία έγινε  η τελετή  
απονομής των βραβείων  
«Κώστα Μόντη»
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Την Τετάρτη, 14.3.2012 και στην τιμητική πα-
ρουσία και συμμετοχή του Τιμημένου Νομπε-
λίστα μας Καθηγητή Χριστόφορου Πισσαρί-
δη, διεξήχθη η σεμνή τελετή της απονομής 
των 8ων «Βραβείων Κώστα Μόντη», τα οποία 
έχει προκηρύξει το Κοινωφελές, Επιστημο-
νικό και Πολιτιστικό  Ίδρυμα  «Φώτος Φω-
τιάδης» αμέσως μετά το θάνατο του μεγάλου 
μας ποιητή  το 2004  και έκτοτε  έχει καθιε-
ρωθεί  ως  ετήσιος θεσμός.

Ο Παγκύπριος Διαγωνισμός Συγγραφής Δο-
κιμίου με θέμα από το έργο του Κώστα Μόντη, 
μεταξύ των μαθητών της Β΄ και Γ΄ Λυκείου 
όλων των Σχολείων της Νήσου, διοργανώ-
νεται σε αγαστή συνεργασία του Ιδρύματος 
«Φώτος Φωτιάδης» με το Υπουργείο Παιδεί-
ας και Πολιτισμού, τον Σύνδεσμο Ελλήνων 
Κυπρίων Φιλολόγων και την οικογένεια του 
Τιμωμένου Ποιητή.

Η τελετή απονομής των Βραβείων έγινε στην 
Αίθουσα Εκδηλώσεων του Υπουργείου Παι-
δείας και Πολιτισμού.  Ο  Καθηγητής  Χριστό-
φορος Πισσαρίδης, μιλώντας  στους μαθητές 
τόνισε  ότι ο  Κώστας  Μόντης αποτελεί πα-
ράδειγμα προς μίμηση για όλους μας και τους 
κάλεσε να εμπνευστούν  από το σημαντικό 
και πλούσιο πνευματικό του έργο.

Μετά από την  προβολή σύντομης ταινίας για 
τον ποιητή Κώστα Μόντη, η Επαρχιακή Επι-
θεωρήτρια κυρία Ελένη Κάρνου καλωσόρισε 
τους παρευρισκόμενους και τόνισε τη μεγάλη 
πνευματική προσφορά του Κώστα  Μόντη και 
συνεχάρη το Ίδρυμα  «Φώτος Φωτιάδης.»

Ο Δρ. Φώτος Φωτιάδης, στο χαιρετισμό του 
αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στη σημαντική  
ποιητική και γενικότερα την πνευματική πα-
ρακαταθήκη που μας έχει κληροδοτήσει με 
το πλούσιο Έργο του ο Κώστας  Μόντης,  που 
ως ένας διαχρονικός τηλαυγής φάρος, εκπέμπει αδιάκοπα το φως 
του και εμπνέει τον πνευματικό μας  κόσμο, τη μαθητιώσα νεολαία 
και γενικότερα τους νέους της Κύπρου και ευρύτερα  του Ελληνι-
σμού. 

Εκ μέρους του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού χαιρετισμό απηύ-
θυνε η Δρ. Ζήνα Πουλλή,  Διευθύντρια Μέσης Εκπαίδευσης,  εκ  μέ-
ρους  του ΣΕΚΦ  και της ΟΕΛΜΕΚ ο κ.  Δημήτρης  Ταλιαδώρος και εκ 
μέρους της οικογένειας ο κ. Κώστας Μόντης, εγγονός του Ποιητή.

Τα βραβεία απένεμαν  ο Νομπελίστας καθηγητής, Χριστόφορος Πισ-
σαρίδης, ο Δρ. Φώτος Φωτιάδης και η Δρ. Ζήνα Πουλλή στους νικη-
τές: 

A΄Βραβείο  €500, πήρε η Αλίκη Σούζου του Λυκείου Λατσιών
Β΄ Βραβείο  €300, Ροδοσθένης Χαραλάμπους του Λυκείου Εθνάρχη 
Μακαρίου Γ΄  Πάφος
Γ΄  Βραβείο  €200, Σωκράτης Κωνσταντινίδης του Παγκύπριου Λυ 
κείου Λάρνακας
Έπαινοι απονεμήθηκαν στις Περσεφόνη Ιωάννου του Λανιτείου Λυ-
κείου Α΄  και Φιλίππια Στρατή Λυκείου Παραλιμνίου. 
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Αριστείο Universal Life προς το  
Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Η Universal Life, η μεγαλύτερη ασφαλιστική εταιρεία 
στον Κλάδο Υγείας, πιστή στη διακηρυγμένη κοινωνική 
της πολιτική και στα πλαίσια της προσφοράς της προς την 
παιδεία, εξάγγειλε το Αριστείο «MultiCare - Universal 
Life», ύψους €1.000 για τον πρώτο τελειόφοιτο αριστεύ-
σαντα φοιτητή του προγράμματος Διοίκησης Μονάδων 
Υγείας, του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου.

Το Αριστείο απονεμήθηκε κατά την τελετή αποφοίτησης 
που πραγματοποιήθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2011 σε ξε-
νοδοχείο της Λευκωσίας, στην κ. Θεοδώρα Ζαχαριάδου.

Το βραβείο παρέλαβε ο πατέρας της, που βλέπουμε στη 
φωτογραφία μαζί με τον Πρόεδρο της Διοικούσας Επι-
τροπής του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητή 
Κωνσταντίνο Χρίστου και τον  κ. Δημήτρη Καλλέργη, Δι-
ευθυντή Τύπου & Δημοσίων Σχέσεων της Universal Life.  
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Με γενναιόδωρη δαπάνη του Κοινωφελούς  Επιστημονικού και  
Πολιτιστικού  Ιδρύματος «Φώτος  Φωτιάδης»   έχει ανακαινι-
σθεί ο πρώτος όροφος του οικήματος 
του Σωματείου και έχει διαμορφωθεί 
σε κομψότατη Αίθουσα  Εκδηλώσεων, 
πολλαπλών χρήσεων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Τραστ 
έχει,  τιμής ένεκεν, δώσει το όνομα 
Αίθουσα Εκδηλώσεων Ίδρυμα «Φώτος 
Φωτιάδης»

Κατά τα Εγκαίνια θερμό χαιρετισμό  
απεύθυνε ο Έντιμος Υπουργός Παι-
δείας και Πολιτισμού κ. Γιώργος  Δη-
μοσθένους και συνεχάρη το Ίδρυμα  
«Φώτος Φωτιάδης»  για τη μεγάλη 
πολιτιστική του προσφορά.

Τα εγκαίνια τέλεσε ο Πρύτανης του Πα-
νεπιστημίου Κύπρου κ.Κωνσταντίνος 
Χριστοφίδης ο οποίος σε εμπεριστα-
τωμένη ομιλία του, αφού πρώτα  επαί-
νεσε το Ίδρυμα «Φώτος Φωτιάδης» 
για την ευγενή φιλόμουση αυτή προ-
σφορά του, ευχήθηκε στο Τραστ κάθε 
επιτυχία στα νέα φιλόδοξα του προ-
γράμματα για αναζωογόνηση και πρό-
οδο του σωματείου  και  στη  συνέχεια 
μίλησε για συμβολισμούς σχετικά με 
τα δύο σημαντικά αρχαιολογικά ναυ-
άγια, της Κερύνειας  που εντοπίστηκε 
το 1965 από τον Ανδρέα  Καριόλου  και 
του Μαζωτού που  ανακαλύφθηκε 40 
χρόνια αργότερα.  Ανέπτυξε τη μεγάλη 
αρχαιολογική και πολιτιστική σημασία 
των δύο αυτών ναυαγίων,  τα συνέδεσε 
με τις κατοπινές εξελίξεις στην περι-
οχή μας.    

Ο Πρόεδρος  του Σωματείου κ. Νεο-
κλής  Λυσσάνδρου σε σύντομη ομιλία του αφού ευχαρίστησε 
θερμά το  Ίδρυμα «Φώτος  Φωτιάδης»  και  τον Πρόεδρο του κ. 
Φώτο Φωτιάδη για την μεγάλη δωρεά τους, διέγραψε στα μελ-
λοντικά σχέδια ανάπτυξης και προόδου του Σωματείου.

Ο κ. Φώτος  Φωτιάδης στην ομιλία του, αφού συνεχάρη τον φι-
λοπρόοδο Πρόεδρο του Τραστ και το Συμβούλιο του, αναφέρ-

θηκε σε  ιστορικά στιγμιότυπα της περιόδου του 1940  που  ο 
ίδιος  ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και υπεύθυνος 

του Αθλητικού Τμήματος, πρωτοστά-
τησε σε διάφορες  πολιτιστικές και 
αθλητικές διοργανώσεις του Σωμα-
τείου.

Το πλήρες κείμενο της ομιλίας επισυ-
νάπτεται.

«Είναι με ξεχωριστή χαρά και ικανο-
ποίηση που εμείς, τα παλιά μέλη της   
Ιστορικής Ένωσης Νέων Τραστ,  βλέ-
πουμε την ανανέωση των μελών της 
και την επαναφορά του Σωματείου σε 
πραγματική  Ένωση  Νέων.  Εκτιμούμε 
ιδιαίτερα και το γεγονός της ανακαίνι-
σης του Σωματείου, με την αξιέπαινη  
πρωτοβουλία του προοδευτικού νέου 
Προέδρου του, φίλτατου Νεοκλή Λυσ-
σάνδρου και του Συμβουλίου του, τους 
οποίους  και  συγχαίρουμε θερμά.

Οργανισμοί με πλατιά ιστορική ανα-
γνώριση για την αξιόλογη κοινωνική 
τους προσφορά και δράση, όπως το 
Τραστ, πρέπει να διατηρούν άσβεστη  
την δραστηριότητα τους, συνεχώς 
ανανεωνόμενη και εμπλουτιζόμενη  
με νέες δραστηριότητες ώστε το Σω-
ματείο να βρίσκεται συνεχώς   δρα-
στήριο στις κοινωνικές επάλξεις.  Το 
απαιτεί η εξέχουσα τους θέση στην 
κοινωνία την οποίαν έχουν ταχθεί να 
υπηρετούν.

Το Τραστ είχε αφήσει εποχή ως ένα 
από τα πιο δραστήρια με ζωντανή πα-
ρουσία στην παγκύπρια κοινωνία και 
ιδιαίτερα  της Λευκωσίας.

Η φημισμένη ποδοσφαιρική Ομάδα του Τραστ, με αιώνιο αντί-
παλο της   το ΑΠΟΕΛ,  κρατούσαν τα σκήπτρα του ποδοσφαίρου 
στην  Κύπρο  για χρόνια.

Το Τραστ ήταν περίφημο, την δεκαετία του 1940  και πριν  ακό-
μα, και ως το εντευκτήριο λογίων της εποχής και για τη διορ-
γάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων, διαλέξεων και πνευμα-

Εγκαίνια Αίθουσας  Εκδηλώσεων
Ίδρυμα  «Φώτος  Φωτιάδης»
Σωματείο  Ένωσης  Νέων Τραστ
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τικών συζητήσεων.  Φιλοξενούσαμε τότε στο οίκημα μας και 
πολιτιστικές εκδηλώσεις του Εκδρομικού Λευκωσίας.  

Το 1946 ως Πρόεδρος του Εκδρομικού, είχα διοργανώσει  στο 
Nicosia Palace Hotel  το Πρώτο Πανελλήνιο Φυσιολατρικό Συ-
νέδριο το οποίο έγινε  στην Κύπρο, όχι στην Ελλάδα, με μεγάλη 
συμμετοχή σημαινόντων επιστημόνων από την Ελλάδα.    Επει-
δή το ξενοδοχείο δεν διέθετε μεγάλη αίθουσα, το κεντρικό 
μέρος του Συνεδρίου εφιλοξενήθη στην μεγάλη αίθουσα του 
Τραστ στο οποίο έλαβαν μέρος και πολλά μέλη του Τραστ, φί-
λοι της φυσιολατρίας.

Ξεχωριστή φήμη προσέδιδε στο Τραστ η διοργάνωση του με-
γαλειώδους  και σημαντικότερου χορού της χρονιάς,   του  
θρυλικού “Μπαλ Ρουζ.»  

Ήταν το  “Land Mark” της χρονιάς για την κοινωνική ζωή της 
Λευκωσίας.  Οι κυρίες έρα-
βαν ειδικές τουαλέτες και 
οι άνδρες καινούργια κο-
στούμια για να τα προβά-
λουν στο χορό του  “Μπαλ 
Ρουζ.»   Μερικοί σημαίνο-
ντες Λευκωσιάτες, μέλη 
του Τραστ, φορούσαν στο  
“Μπαλ Ρους”  το χαρακτη-
ριστικό κόκκινο σακάκι, 
σήμα κατατεθέν του Σωμα-
τείου. 

Αλησμόνητος είναι ο χο-
ρός της 5ης Φεβρουαρίου, 
1950.  Πήγαμε όλοι κου-
στουμαρισμένοι και όταν 
φεύγαμε τις πρωινές ώρες,  
χιόνι  ύψους  2,5 ποδών 
είχε καλύψει τη Λευκωσία.   
Ήταν αδύνατο ν’ ανακαλύ-
ψουμε τα  αυτοκίνητα μας.   
Αλλά  και να τα βρίσκαμε  ήταν αδύνατο να κινηθούν.  Έτσι πή-
γαμε στα σπίτια μας με τα πόδια, χωμένοι ως την μέση στο χιό-
νι.  Αποτέλεσμα πολλοί κρεβατώθηκαν.

Είναι με ιδιαίτερη χαρά που ακούω από τον φίλο Νεοκλή ότι γί-
νεται σκέψη να αναβιώσει ο θρύλος αυτός  του “Μπαλ  Ρουζ.»    
Θα ήταν ευχής έργο.

Μετά που  το Τραστ κατάργησε το ποδόσφαιρο, η μοναδική του  
αθλητική  αναλαμπή υπήρξε τη δεκαετία του 1940 με τη διορ-
γάνωση της Πετοσφαιρικής του Ομάδας που πρωτοστάτησε 
στο πρώτο, εξ όσων γνωρίζω, Παγκύπριο Πρωτάθλημα  Πετό-
σφαιρας Ανδρών   και κέρδισε πρώτες νίκες.

Ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου τότε και υπεύθυνος 
του αθλητικού τμήματος είχα διοργανώσει ενδοσωματειακό 
πρωτάθλημα πετόσφαιρας  από το οποίο βγήκε πρωταθλήτρια 
η Ομάδα του Σωματείου.  Αφού αποκτήσαμε αξιόμαχη Ομάδα 
πρωτοστατήσαμε στην διοργάνωση Παγκύπριου Πρωταθλήμα-
τος και προκαλέσαμε τότε  την αναζωογόνηση του αθλήματος   
της   πετόσφαιρας.

Το 1946,  το Αθλητικό Τμήμα του Τραστ, διοργανώσαμε στο 
Σωματείο μεγάλη εκδήλωση υποδοχής  «Ηρωος»  στον  πα-
γκοσμιονίκη  πρωταθλητή μας στον Μαραθώνιο, Στέλιο Κυ-

ριακίδη, αμέσως μετά την επιστροφή  του όταν κέρδισε στις  
20 Απριλίου 1946,  την πρώτη θέση στους Ολυμπιακούς  της  
Βοστώνης.    

Διθυραμβική ομιλία για τον τιμώμενο μας έκανε ο τότε Πρόε-
δρος του Σωματείου Ζήνωνας Σώζος.  Ελπίζω να διατηρείται 
στα αρχεία μας η ομιλία εκείνη γιατί ήταν,  εξ΄ όσων θυμάμαι,  
ένα master piece.

Από τις αναμνήσεις μου της εποχής εκείνης, αν δεν σας έχω 
κουράσει, ήταν η κρίση που αντιμετωπίσαμε όταν ο ιδιοκτήτης 
του κτιρίου μας,  το έβγαλε στη πώληση και ζητούσε  £8000. 

Στεναχώρησε πολύ τα μέλη μας.  Δεν θέλαμε να το χάσουμε 
γιατί μας βόλευε πολύ η τοποθεσία του, το ωραίο  κτίριο αλλά 
κυρίως διότι διέθετε τεράστια αυλή στην οποίαν είχαμε εγκα-
ταστήσει το γήπεδο μας της πετόσφαιρας.   

Την χρησιμοποιούσαν 
επίσης τα μέλη μας για 
περίπατο και κουβέντα τα 
απογεύματα.                                                                   

Πήρα την πρωτοβουλία 
και το διαπραγματεύτηκα  
με τον ιδιοκτήτη και  μεί-
ωσε την τιμή στις  £7000.  
Στη συνέχεια μίλησα με 
τον τότε Διευθυντή της 
Τράπεζας Κύπρου,  φίλο 
Γεώργιο Γκαράνη, τακτι-
κό σύντροφο στις εκδρο-
μές και πεζοπορίες του 
Εκδρομικού, ο οποίος με 
χαρά  απεδέχθη να μας 
δανείσει ολόκληρο το 
ποσό των  £7000,  νοουμέ-
νου ότι θα δίναμε, το κάθε 
μέλος, από  £50 εγγύηση. 

Δυστυχώς εκτός από τον Ζήνωνα Σώζο, το Κώστα Παπαέλληνα 
και τον υποφαινόμενο κανένας άλλος δεν δέχθηκε την εγγύη-
ση και έτσι χάσαμε το Σωματείο και το Γήπεδο μας.  Το αγόρασε 
ο  Λεβέντης στις  £7.500. 

Ερευνώντας στη συνέχεια βρήκαμε το σημερινό χώρο τον 
οποίο με την έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου  έκλεισα 
στις  £1500.  

Η βαθειά μου αγάπη για το ιστορικό μας Σωματείο, οι ευχάρι-
στες αναμνήσεις των νεανικών μας χρόνων και η ενεργός ανά-
μιξη  μου σε  ιστορικές του δραστηριότητες και διοργανώσεις, 
αλλά και εκτιμώντας  την  αναδημιουργική πρωτοβουλία του 
φίλου Νεοκλή,   αποδέχθηκα με μεγάλη χαρά  να  συμβάλω   
κι’ εγώ, δια του Ιδρύματος μας, στην υλοποίηση του φιλόδοξου 
οράματος του Προέδρου να  επαναφέρει  το Τραστ στην παλιά 
του αίγλη.  Του το  εύχομαι ολόψυχα.» 



Το τιμητικό βραβείο στον κ. Φώτο Ια Φωτιάδη απένειμε ο Έντι-
μος Υπουργός Άμυνας κ. Δημήτρης Ηλιάδης.

Εκ μέρους του προσωπικού εκφράζουμε τα θερμά μας συγχα-
ρητήρια στον αγαπητό μας Πρόεδρο και του ευχόμαστε ο Θεός 
να τον έχει καλά και να τον αξιώσει να χαρεί κι άλλες πολλές 
τέτοιες τιμητικές διακρίσεις.

Σε μια μεγαλειώδη εκδήλωση/τελετή,«Αριστείς 2011»,που πραγ-
ματοποιήθηκε στις 17 Ιανουαρίου 2012, στο Hilton Park, στη πα-
ρουσία του προέδρου της Δημοκρατίας, του Πρόεδρου της Βουλής, 
Υπουργών, Εκπροσώπων Κομμάτων, των  Ηγεσιών του Κυπριακού 
Αθλητισμού και εκπροσώπων της δημοσιογραφικής οικογένειας, 
της Κύπρου και της Ελλάδας, καθώς και των γονέων και φίλων των 
τιμηθέντων αθλητών και αθλητριών, η Ένωση Αθλητικογράφων Κύ-
πρου, τίμησε τους άριστους των αθλητών μας καθώς και προσωπι-
κότητες  που πρόσφεραν στον αθλητισμό.

Μεταξύ αυτών, τίμησαν και τον πρόεδρο μας Δρ. 
Φώτο  Ια. Φωτιάδη, με ειδική  τιμητική διάκριση 
για την πολυσήμαντη, πολυδιάστατη και πολύχρονη  
προσφορά του στην κοινωνία καθώς και στον Αθλη-
τισμό, με  οδηγό πάντα την προσωπική του αφοσίωση  
σε αρχές και αξίες στην κοινωνία και στον βωμό του 
αθλητισμού από τα σχολικά του χρόνια μέχρι  και σή-
μερα, ο οποίος αποτελεί ένα καλό παράδειγμα προς 
μίμηση.   

Παρουσιάζοντας τον κ. Φώτο Ια. Φωτιάδη, ο πρόε-
δρος της Ένωσης Αθλητικογράφων Κύπρου, κ. Πανα-
γιώτης Φελούκας ανέφερε μεταξύ άλλων.. « Ο αειθα-
λής κ. Φώτος Φωτιάδης, υπήρξε ένας ταλαντούχος  
αθλητής που διακρίθηκες σε πολλά αθλήματα από τα 
μαθητικά του χρόνια. Συνεχίζει να αθλείται μέχρι και 
σήμερα, που διάγει το 91ο έτος της ηλικίας του.. Εί-
ναι και χειμερινός αθλητής. Στηρίζει και προβάλλει 
τον αθλητισμό με κάθε τρόπο. Τρία του παιδιά έλαβαν 
μέρος σε Ολυμπιακούς αγώνες. Ο κ. Φωτιάδης είναι 
ο άνθρωπος ου εισήγαγε το  σκι στην Κύπρο. Eίναι 
ο εμπνευστής του ηθοπλαστικού Επάθλου Ήθους, 
Τέχνης και Αρετής Carlsberg που συνεχίζει για 40 τώρα χρόνια 
και καλλιεργεί την τέχνη και την αθλητοπρέπεια στα γήπεδα. Στο 
πρόσωπο του βραβεύεται η αγνή αγάπη προς τον αθλητισμό και τον 
άνθρωπο.»

Παραλαμβάνοντας το βαρύτιμο βραβείο του ο κ. Φωτιάδης, έδωσε, 
με απλά λόγια, σοφές παραινέσεις στους νέους. Δήλωσε:
«Ευχαριστώ θερμά την Ένωση Αθλητικογράφων Κύπρου,  ν’ απο-
νείμει  στην ταπεινότητα μου τη ξεχωριστή αυτή τιμητική διάκριση.
Την αποδέχομαι με τιμή, χαρά και βαθειά εκτίμηση.  Να μου επιτρα-
πεί όμως να την αφιερώσω με πολλή στοργή και αγάπη στα παιδιά  
μου, στα εγγόνια μου και σ’ όλα τα αθλούμενα παιδιά του κόσμου,  
και να τους πω: Αγαπήστε τον αθλητισμό  με πάθος.  Κάντε τον μέ-
ρος της ζωής σας, χωρίς διακοπή,  αλλά  πάντα  με αθλητοπρέπεια. 
Θα είναι το πιο ακριβό σας  δώρο  στον εαυτό σας.  Είναι μια ειλικρι-
νής συμβουλή από ένα ώριμο έφηβο, ετών  91,  ο οποίος συνεχίζει  
ν’ απολαμβάνει ακόμα και σήμερα,  με ιδιαίτερη χαρά και ικανοποί-
ηση,  τα πλούσια  αγαθά του αθλητισμού.   Έκανε  πράξη τη σοφή 
ρήση του Σόλωνα,  “Γηράσκω αεί διδασκόμενος” προσθέτοντας  και  
το  “αεί αθλούμενος”.»

18

Η Ένωση Αθλητικογράφων  
Κύπρου Τίμησε τον Πρόεδρο μας  
Δρ. Φώτο Ια.Φωτιάδη. Σοφές  παραινέσεις  προς  τους  Νέους από ένα  “ώριμο έφηβο ετών 91”
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Δημοσιογραφική διάσκεψη που δόθηκε στα 
κεντρικά γραφεία του Ομίλου «Φώτος Φω-
τιάδης» στις 7 Δεκεμβρίου 2011,από τον πρό-
εδρο του Ομίλου Δρ. Φώτα Ια Φωτιάδη.

H ευλογία του φυσικού μας πλούτου σε υδρο-
γονάνθρακες είναι πλέον γεγονός.  Το επιβε-
βαιώνει  το ενδιαφέρον κολοσσών για αδειο-
δότηση οικοπέδων μας.

Η Κυβέρνηση μας, υπό την πίεση και της πα-
ραπληροφορημένης   κοινής γνώμης, προέβη 
στην   απόφαση   αδειοδότησης  και των 12 
οικοπέδων μας προφανώς, για προστασία των 
κοιτασμάτων μας, ως απότοκο   των απειλών  
της Τουρκίας.  Φαινομενικά η σκέψη είναι 
ορθή.

Όμως, μήπως θα έπρεπε να είχαμε διερευνή-
σει  αν  υπάρχει άλλος  τρόπος  εξασφάλισης  
της προστασίας υπό συμφερότερους όρους 
για τα μακροπρόθεσμα εθνικά μας συμφέρο-
ντα;  

Εμείς λέμε  ναι, υπάρχει πράγματι  και είναι 
απείρως συμφερότερος.     

Ως υπεύθυνοι πολίτες  αισθανόμεθα ότι είναι  
καθήκον  μας να εκφράσουμε τις επιφυλάξεις 
μας για την απόφαση αυτή.  Πιστεύουμε ότι εί-
ναι σαφώς αρνητική για τη Κύπρο, διότι:

1.  Δεν διαθέτουμε την υποδομή να διαπραγ-
ματευθούμε αποτελεσματικά, με 12 ταυτό-
χρονα εταιρείες κολοσσούς που απασχολούν 
στρατιά ειδικών διαπραγματευτών  ώστε να 
διασφαλίσουμε τα  τεράστια    εθνικά μας συμ-
φέροντα;  Μιλούμε για δισεκατομμύρια.

2.   Οι  έμμισθοι  ξένοι  σύμβουλοι    εμπειρο-
γνώμονες καλοί και άγιοι, χρειαζόμαστε όμως 
και έμπειρους δικούς μας στις θέσεις κλειδιά  
για να εξασφαλίσουμε   αμεροληψία, αντικει-
μενικότητα και τη μέγιστη δυνατή προστασία 
των εθνικών συμφερόντων μας κατά  τους  
χειρισμούς.   Τα κοιτάσματα μας δεν θα επα-
ναληφθούν.

Άρα έχουμε πρόβλημα από το πρώτο βήμα. 
3.  Η κάθε Εταιρεία που θα διαθέσει εκατοντά-
δες εκατομμύρια Ευρώ,  στο εγχείρημα της θα 
είναι φυσικό να επιδιώξει την αξιοποίηση των 
επενδύσεων της,  δια της άντλησης το ταχύ-
τερο δυνατό, της μέγιστης δυνατής ποσότητας 
για ν’  αποσβέσει την επένδυση της  και  ν’ 
απολαύσει τα  κέρδη  της.   Η επίσπευση είναι 
άλλωστε υποχρέωση τους από το  συμβόλαιο  
και αν  καθυστερήσουν  θα έχουν σοβαρές  
ποινές.

4.  Όταν  και  τα   13  οικόπεδα μας  εργάζονται 
πυρετωδώς  ποιους εξειδικευμένους μηχανι-
σμούς διαθέτουμε να  ασκούμε  επαρκή έλεγ-
χο στις  καθημερινές  αντλήσεις,  την ποιότη-
τα, τις χίλιες τεχνικές  λεπτομέρειες  και   τη 
διάθεση του προϊόντος αλλά και  τη διαχεί-
ριση εκατοντάδων εκατομμυρίων Ευρώ από 
τις  εισπράξεις;   Τυχόν ανεπάρκεια μας και   
κακοδιαχείρηση θα οδηγήσουν σε αδιέξοδα.  
Από την άλλη   η υπερβολική προσφορά,  σύμ-
φωνα  με τον «νόμο προσφοράς και  ζήτησης»,  
θα μειώσει τις τιμές  σε βάρος μας.  

5.   Επιδίωξη μας θα είναι η κάθε  Εταιρεία 
ν’ απασχολεί  προσοντούχους Κυπρίους.  Θα 
είναι αδύνατο να εξευρεθεί επαρκής αριθμός 

καταρτισμένων Κυπρίων και για τις 13 Εται-
ρείες, οπότε   θ’  απασχολήσουν  ξένους  που   
όχι μόνο  θα συνιστά   απώλεια για τη χώρα μας 
αλλά  και θα επαυξάνει την ανασφάλεια μας.

6.   Είναι γνωστό ότι οι πολυεθνικές  δεν έχουν 
αισθήματα, πίστη, πατρίδα.   Ο   Θεός  τους  εί-
ναι τα συμφέροντα τους.   Δεν έχει σημασία  γι’ 
αυτούς άν μακροπρόθεσμα ο συμβεβλημένος 
μαζί τους, θα είναι η Κυπριακή Δημοκρατία ,   
η  Τουρκία ή άλλος.  

Άρα η  αδειοδότηση σε  πολυεθνικές δεν 
μπορεί αφ’ εαυτής  να προσφέρει  μακροπρό-
θεσμα προστασία και ασφάλεια για μας.   Το 
διεθνές  συμβόλαιο τούς εξασφαλίζει τα συμ-
βατικά τους δικαιώματα. 

7.   Τα κοινά συμφέροντα των πολυεθνικών,  
μπορεί να τις οδηγήσουν  μια μέρα  σε  σύμπη-
ξη κοινού μετώπου και  ν’ ασκήσουν ομαδικά  
πίεση στη μικρή μας αδύναμη Κύπρο και να 
διεκδικήσουν αυθαίρετα  βελτίωση των όρων 
των συμβολαίων  σε βάρος  μας.     Ποιες δυνα-
τότητες  μπορεί να έχει η Κύπρος ν’ αντιδρά-
σει;  Ουδεμία.

8.   Η ταυτόχρονη άντληση από όλα τα κοι-
τάσματα μας θα φέρει φυσικά και ταχύτερη 
εξάντληση του εθνικού μας αυτού πλούτου, ο 
οποίος όμως, ανήκει πρωτίστως στις επερχό-
μενες γενιές.   Το παράδειγμα της Νορβηγίας 
είναι  φρόνιμο να το έχουμε ως οδηγό μας.  Να 
μη βιασθούμε να χαραμίσουμε στους ξένους 
τον πλούτο των παιδιών μας και να τον εξα-
ντλήσουμε σε 15, 20, 30 χρόνια.    Να αναζη-
τήσουμε και να βρούμε τη χρυσή τομή να τον 
διατηρήσουμε  σε βάθος χρόνου και αξιοποι-

«Η   ορθολογιστική    διαχείριση  των 
Υδρογονανθράκων μας, η  μόνη  ελπίδα   
σωστής  λύσης και  του  Κυπριακού»
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ώντας τον συντηρητικά να επαυξήσουμε τα  
ωφελήματα του,  δια της δημιουργίας  π.χ.  
σειράς βιομηχανιών με πρώτην ύλη τους 
υδρογονάνθρακες μας. Θα λύσουμε οριστι-
κά  το οξύ πρόβλημα της ανεργίας που μας 
μαστίζει.  

Θα ανέβει το βιοτικό μας επίπεδο και ο λαός 
μας θ’ απολαμβάνει ευημερία.  Δεν θα κρε-
μόμαστε πλέον από τον αμφιβόλου σταθε-
ρότητος τουρισμό και τις μη ανταγωνιστικές 
μας μικροβιομηχανίες.   

9.   Η μαζική  άντληση θα φέρει και   συσ-
σώρευση  δυσανάλογα μεγάλου,  για το μέ-
γεθος της χώρας μας, πλούτου.  Τι θα τον 
κάνουμε;  Πώς  θα τον διαχειρισθούμε;  Ο 
μεγάλος πλούτος είναι  πολλές φορές,  κα-
κός σύμβουλος.  Οδηγεί σε κακοδιαχείριση, 
σπατάλες και ίσως σε διαφθορά και υπάρ-
χουν πολλά παραδείγματα προς αποφυγήν.   
Όλα αυτά έχουμε ιερόν καθήκον,  να τα απο-
φύγουμε με κάθε τρόπο.  Να προστατεύσου-
με ως κόρην οφθαλμού τον  πλούτον αυτό 
των παιδιών μας.

Θα είναι  σοφό  να διατηρήσουμε μεγά-
λο μέρος  του  φυσικού  μας πλούτου εκεί 
όπου βρίσκεται,  ως ασφάλεια για το μέλ-
λον.   Νέες γεωτρήσεις μόνο όταν έχουμε 
σχέδια για άμεση χρήση δια  περαιτέρω 
σωστή ανάπτυξη και όχι σπατάλες.   Μή-
πως είναι τυχαίο που οι ΗΠΑ, μια χώρα με 
κολοσσιαία  κοιτάσματα υδρογονανθράκων, 
κάνει την ελάχιστη  άντληση  των δικών της 
κοιτασμάτων  και προτιμά να καλύπτει τις 
σημερινές της ενεργειακές  ανάγκες  με 
εισαγωγές;  Βέβαια δεν εισηγούμαστε την 
μη αξιοποίηση των κοιτασμάτων  μας, αλλά 
να κινηθούμε μέσα σε λελογισμένα πλαίσια 
και ανάλογα με τις άμεσες αναπτυξιακές 
μας ανάγκες.

Η   Χρυσή  Τομή

10.  Η Κυπριακή Δημοκρατία είναι Μέλος 
της ΕΕ και   μέσα στην αυλή  της.  Η ΕΕ  η ίδια 
διψά ενέργεια,  έχει επείγουσες ανάγκες  
που αυξάνονται  με τον χρόνο.   Απόδειξη  
είναι,  όπως  έχει πρόσφατα ανακοινωθεί  
επίσημα, ότι  τα 27 κράτη μέλη  της ΕΕ  δι-
απραγματεύονται με το Αζερπαιζάν και το 
Τουρκμενιστάν για εξασφάλιση  φυσικού 
αερίου,  ως εναλλακτική πηγή προμήθειας 
για ν’ απεξαρτηθεί, όπως ελέχθη, η ΕΕ από 
τη Ρωσία  ως μοναδικό της προμηθευτή.  
Κάτι που υποστηρίζουν ένθερμα και οι ΗΠΑ. 

11.  Η ΕΕ είναι φυσικό ότι θα προτιμούσε  να 
προμηθεύεται φυσικό αέριο από ένα κρά-
τος μέλος της που μπορεί να κάνει όλη  τη 
διαφορά. 

12.   Από την άλλην η ΕΕ είναι η φυσική αγο-

ρά για τους  κυπριακούς υδρογονάνθρακες.   
Και όλες  οι πολυεθνικές για την ΕΕ προο-
ρίζουν το αέριο μας.  Γιατί επομένως να μη 
πάμε εμείς κατ’ ευθείαν στον  φερέγγυον 
αγοραστή  και να χρησιμοποιήσουμε δαπα-
νηρούς μεσάζοντες;

13.   Προς ενίσχυση της θέσης μας μπορού-
με με ειδικές  συμφωνίες,   με τις γειτονι-
κές μας χώρες,  της Α. Μεσογείου,  ό,που 
υπάρχει αμοιβαιότητα συμφερόντων,  και 
αξιοποιούντες τη θέση μας ως μέλος της 
ΕΕ,   να διανοίξουμε  λαμπρές προοπτικές.   
Η Κύπρος  να χρησιμοποιηθεί ως κομβικό 
κέντρο διοχέτευσης των κοιτασμάτων της 
περιοχής προς την Ευρώπη, αφήνοντες μας 
σημαντικά οφέλη. 

14.  Δεν θα ήτο επομένως  φρονιμότερο, 
πριν κάνουμε άλλες σκέψεις και σχέδια για 
εσπευσμένη αδειοδότηση των κοιτασμάτων  
μας να εξαντλήσουμε πρώτα  κάθε  δυνα-
τότητα  σύμβασης με την ΕΕ,  τον βασικόν 
μας πελάτη,  ή με ομάδα κρατών μελών που 
ενδιαφέρονται για από κοινού συνεκμετάλ-
λευση των κοιτασμάτων μας χωρίς  μεσά-
ζοντες και μάλιστα υπό ευνοϊκότερους  για 
μας όρους αφού η ΕΕ έχει τόσην ανάγκη 
υδρογονανθράκων  τους οποίους   διαθέ-
τουμε εμείς  και είμαστε δίπλα  και μέλος 
της.

15.  Επιβάλλεται ως  πρώτη  κίνηση  μας  να 
προσεγγίσουμε,  επίσημα, χωρίς καθυστέ-
ρηση,  τη μεγάλη μας οικογένεια, την  ΕΕ και 
να  εξαντλήσουμε κάθε δυνατότητα σύνα-
ψης μιας   αμοιβαίας  συμφέρουσας σύμβα-
σης με την ΕΕ,   για συνεκμετάλλευση όλων 
των υδρογονανθράκων μας και μαζί, από 
θέσεως πλέον ισχύος, να προγραμματίσου-
με με άνεση την μελλοντική διαχείριση των 
κοιτασμάτων μας.  

Είναι άριστοι,  οι οιωνοί  για μια καλή συ-
νεργασία  με την ΕΕ  διότι αυτή  θα  εξυπη-
ρετεί τα  αμοιβαία  συμφέροντα  μας  αλλά 
και διότι ο δικός μας φυσικός πλούτος είναι, 
έμμεσα, και πλούτος της ΕΕ.   

16.  Μια τέτοια   συμφωνία που  πρέπει να 
πάρει και τη μορφή συμμαχίας με την πα-
νίσχυρη ΕΕ θα  εξασφαλίζει φυσικά  και τα 
κυριαρχικά μας δικαιώματα στην ΑΟΖ μας 
έναντι οιουδήποτε τρίτου.  Τότε, με ασφα-
λισμένα τα νώτα μας, θα προχωρήσουμε με 
περίσκεψη αφού εν τω μεταξύ αποκτήσουμε 
από το «Αφροδίτη» τις αναγκαίες  εμπειρί-
ες και θα είμαστε αυτάρκεις σε ειδικευμέ-
νο προσωπικό για μελλοντικές γεωτρήσεις 
στις οποίες θα προχωρούμε μόνο όταν χρει-
αζόμεθα το προιόν για  συγκεκριμένη ανά-
πτυξη της χώρας μας.  Δεν θα υποκείμεθα 
σε αλόγιστη  εκμετάλλευση από τους ξέ-
νους, όπως αφεύκτως θα συμβεί αν προχω-

ρήσουμε  βεβιασμένα τώρα και υπό το κρά-
τος απειλών και φόβου, στην αδειοδότηση 
όλων των οικοπέδων μας, άρον άρον,  όπως 
προνοεί η  πρόσφατη απόφαση.  

Μόνο έτσι θα μπορέσει ο λαός μας ν’ απο-
λαμβάνει στον ύψιστο βαθμό τα πλήρη ωφε-
λήματα του φυσικού μας  αυτού πλούτου και 
μάλιστα στο διηνεκές.

Άλλωστε, το προιόν από το «Αφροδίτη», 
καθ’ όλες  τις ενδείξεις, θα είναι υπέρ αρκε-
τό να καλύψει  τις οποιεσδήποτε τρέχουσες  
μας  ανάγκες για μερικές  δεκαετίες.  Δεν 
συντρέχει κανένας λόγος να αδειοδοτήσου-
με τώρα  άλλα οικόπεδα.  Πρέπει πρώτα και 
το ταχύτερο δυνατό,  να εξασφαλίσουμε τη 
σύμπραξη με την ΕΕ.

17. Νορβηγική φόρμουλα για εξερεύνηση 
και γεωτρήσεις. Τυχόν συμμαχία μας με την 
ΕΕ και με την στήριξη  της  θα μπορέσουμε 
να μιμηθούμε τη σώφρονα Νορβηγία στο 
κεφάλαιο  εκμετάλλευσης των κοιτασμάτων 
μας.  Χρησιμοποιούντες  τα εισοδήματα των  
κοιτασμάτων μας  και  με ευρωπαϊκή στή-
ριξη και δανειοδότηση, ή με προκαταβολή 
έναντι των προσυμφωνημένων παραδόσεων 
των υδρογονανθράκων μας,  να  δημιουργή-
σουμε μαζί  με την ΕΕ τη δική μας  Κυπρια-
κή  Εταιρεία εξερεύνησης και  γεωτρήσεων,  
όπως  κάνει τώρα  η Νορβηγία.  Μια τέτοια 
λύση θ’ αφήνει στον τόπο όλο το όφελος 
από τους υδρογονάνθρακες μας χωρίς να 
το μοιραζόμαστε με τις πολυεθνικές σε δυ-
σμενείς για μας  αναλογίες που θα μας επι-
βάλουν σήμερα  ως το αδύνατο μέρος.  

18.   Τερματικό  υγροποίησης   Σύμπραξη 
με την ΕΕ θα  μας επέτρεπε σε συνεργασία 
πάλι με την ΕΕ να  εγκαθιδρύσουμε στην Κύ-
προ το κεφαλαιώδους  σημασίας τερματικό  
υγροποίησης του  αερίου.   Η  Κύπρος θα 
διατηρήσει τότε  απόλυτην ανεξαρτησία και  
ελεύθερη  διάθεση των υδρογονανθράκων 
της.   Έτσι   θα διασφαλίσουμε ταυτόχρονα  
το σημαντικό προνόμιο ως  εναλλακτική 
πηγή προμήθειας υδρογονανθράκων που 
αποζητεί η ΕΕ.    Η αξιοποίηση του φυσικού  
μας  πλούτου  θα παραμείνει τότε  στα χέρια 
μας και θα εξασφαλίζει ένα λαμπρό μέλλον  
στην παρούσα και  λαμπρότερο στις μελλο-
ντικές γενεές

19.  Όσον αφορά τον αγωγό από  την Κύπρο 
προς την Ελλάδα   εκφράζονται απόψεις ότι 
λόγω υπερβολικού βάθους της θάλασσας  
και σεισμογενών περιοχών στη διαδρο-
μή  είναι ανέφικτος.  Γι’ αυτό εισηγούνται 
ορισμένοι αγωγό μέσω Τουρκίας χωρίς να 
σκέφτονται τις οδυνηρές συνέπειες.   Θα 
μας εκβιάζει κάθε στιγμή.   Όμως  σύμφωνα 
με την άποψη διακεκριμένων εμπειρογνω-
μόνων,  που κατέχουμε,  ο αγωγός θα μπο-
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ρούσε  να είναι πλωτός  (floating) σε βάθος 
ασφαλείας για τη  διέλευση των πλοίων και να 
διατηρείται  σε οριζόντια θέση δια  της χρή-
σης άγκυρων που θα εκτοξεύονται με ειδικά 
κανονάκια   και θα στερεώνονται στον βυθό 
της θάλασσας.  Αυτή η επιπλέουσα λύση  θα  
προστατεύει τον αγωγό  και  από τυχόν σει-
σμούς. 

20.   Είναι έκδηλα τα  τεράστια  οικονομικά,  
κοινωνικά, πολιτικά και άλλα πλεονεκτήματα  
για μας  από  τυχόν  συνεργασία/συμμαχία μας  
με την ΕΕ ή αριθμό κρατών μελών  που κανείς 
δεν μπορεί να τα αμφισβητήσει.   Επομένως 
γιατί αγνοούμε για χρόνια τώρα επανειλημ-
μένες εισηγήσεις  για επίσημη  προσέγγιση 
και συνεργασία με την ΕΕ στο κεφαλαιώδες 
για μας αυτό θέμα της καλύτερης δυνατής 
αξιοποίησης των  υδρογονανθράκων  μας; 

21.   Θα μπορούσαν τα πράγματα να βελτι-
ωθούν  ακόμα πιο πολύ για μας με την πα-
λαιότερη μας εισήγηση όπως,  Κύπρος και 
Ελλάδα,  ενώσουμε δυνάμεις και μαζί  κα-
ταβάλουμε από κοινού προσπάθεια να προ-
έλθουμε σε μια κοινοπραξία με την ΕΕ για τη 
συνεκμετάλλευση των υδρογονανθράκων και  
των δύο χωρών μας.

Η   Κύπρος   «Χρυσή   Γέφυρα»
Ενεργειακός κόμβος διέλευσης προς την ΕΕ 
των υδρογονανθράκων  της  Ανατολικής  Με-
σογείου

22.   Εφ’ όσον  εξασφαλίσουμε  την κοινοπρα-
ξία  Κύπρου, Ελλάδας, ΕΕ,   σε συνεννόηση 
πάντα με την ΕΕ, να επιδιώξουμε την ένταξη 
στην κοινοπραξία  μας  και  του  Ισραήλ που 
είναι ήδη αποδεδειγμένα πρόθυμο και έτοιμο 
να συνεργασθεί μαζί μας και για τα δικά του τα 
συμφέροντα, κάτι που αποδεικνύουν οι συνα-
φθείσες ήδη μεταξύ μας συμβάσεις.   

Αργότερα ή και ταυτόχρονα  να επιδιώξουμε 
συνεργασία και με τις φιλικές μας Αραβικές 
πετρελαιοπαραγωγικές  χώρες:  Αίγυπτο, Συ-
ρία, Λίβανο  ίσως και Ιράκ, που οι ίδιες  δυ-
σκολεύονται  να συνεργασθούν με το Ισραήλ,  
αλλά, αν θα ηγούμεθα εμείς της κοινοπραξί-
ας,  δεν θα είχαν,  πιστεύουμε,  δυσκολία να 
συνεργασθούν μαζί μας, την Ελλάδα και την 
ΕΕ, οπότε, αξιοποιούντες την ιδανική γεωπο-
λιτική θέση της Κύπρου, δια αγωγών από τις 
διάφορες  αυτές  χώρες  προς  την  Κύπρο και 
ακολούθως,  είτε με υγροποίηση στην Κύπρο 
ή δι’ αγωγών μέσω Ελλάδας, οι υδρογονάν-
θρακες ολόκληρης της περιοχής  να διοχε-
τεύονται  στην ΕΕ.

Μια τέτοια σύμπραξη με την ΕΕ,  εξασφαλίζει 
τα κυριαρχικά δικαιώματα  των ΑΟΖ  Κύπρου 
και Ισραήλ και  θα αποτελούσε  για όλες τις 
άλλες συνεργαζόμενες  χώρες  την καλύτερη 
δυνατήν αξιοποίηση του δικού τους  φυσικού  
πλούτου.   Ένας τέτοιος ρόλος για την Κύπρο 
θα επαλήθευε και την παλιά ρήση Μακαρίου, 

το  Νησί μας να καταστεί  η  “Χρυσή  Γέφυρα.»  
Αυτή την φορά μεταξύ των γύρω λαών και της  
Ευρώπης.

23.  Είναι  εύκολο ν’ αντιληφθεί  κανείς ποιο 
λαμπρό μέλλον προοιωνίζει  για την  Κύπρο   
μια τέτοια κοινοπραξία.

Όμως για την επίτευξη αυτού του άθλου, αυ-
τού  του οράματος,  χρειάζεται φαντασία, 
πρωτίστως φιλοπατρία και δι’ αυτής η από-
λυτη εσωτερική  ενότητα στόχων και δράσης 
χωρίς να χάνεται  ουδέ  ένα  λεπτό  και χωρίς 
υστεροβουλίες και συμφέροντα.

24.  Επιτρέψετε μας να επαναλάβουμε παλαι-
ότερη εισήγηση μας για Λύση δια της εφαρ-
μογής του Ευρωπαϊκού  Κεκτημένου.
 Από τυχόν τέτοια συμμαχία με την ΕΕ ή αριθ-
μό κρατών μελών υπάρχει ειδικά για την Κύ-
προ  και ένα  πρόσθετο, απείρως  σημαντικό-
τερο όφελος.
  
Θα ήτο και προς το συμφέρον της ίδιας της ΕΕ 
η  σύμμαχος της  και πηγή γι’ αυτήν υδρογο-
νανθράκων  Κύπρος, ν’  απολαμβάνει ασφά-
λεια και ειρήνη για την ομαλή συνεργασία 
τους και θα ήτο επομένως  φυσικό να μας 
προσφέρει, ως αντάλλαγμα, σθεναρή στήρι-
ξη   για μιαν Ευρωπαϊκή λύση του Κυπριακού 
δια  της εφαρμογής του    Ευρωπαϊκού  Κεκτη-
μένου.  Μιας ιδεωδώς δημοκρατικής λύσης  
που θα εξασφάλιζε για όλους τους Κυπρίους 
υπό τη σκέπη της ΕΕ  ελεύθερη διακίνηση, 
εγκατάσταση και ιδιοκτησία καθώς και την 
πανανθρώπινη αρχή  ένας άνθρωπος μια ψή-
φος.  Μια πραγματική  Δημοκρατία, η οποία  
με τη συμβολή και του πλούτου εκ των κοιτα-
σμάτων μας, θα εξασφάλιζε στο λαό μας, Έλ-
ληνες, Τούρκους, Αρμένιους,   Μαρωνίτες και 
Λατίνους  μια ζωή ονειρεμένη.  

Αυτός ο στόχος είναι εφικτός,  φθάνει εμείς  
πρώτοι  να τον πιστέψουμε και να τον  θέ-
σουμε επίσημα και επιτακτικά προς όλες τις 
κατευθύνσεις, πρωτίστως στην ΕΕ,  ως την 
μόνη δυνατή λύση του Κυπριακού,  αφού οι  
40χρονες άκαρπες  συνομιλίες,  μάς οδηγούν 
από το κακό στο χειρότερο.   Αυτή η γραμμή 
θ’ αφαιρούσε και τον αέρα από τα πανιά  της 
Τουρκίας  όσον αφορά τα προσχήματά της για 
την εισβολή και κατοχή δήθεν για προστασία 
των ΤΚ.

25.  Η   ΕΕ  γνωρίζει πολύ καλά και εκ πεί-
ρας πόσο δίκαιη και λειτουργική  θα ήταν η 
Κυπριακή Δημοκρατία με την εφαρμογή του 
Ευρωπαϊκού Κεκτημένου,  αφού   βλέπει ότι  
αυτή  εξασφαλίζει στην πράξη  ειρήνη, ασφά-
λεια, δικαιοσύνη και ευημερία στα 500 εκ. 
πολιτών της και κανείς δεν θα μπορούσε να 
την πείσει ότι οι 100.000 ΤΚ δεν θα μπορούν 
να ικανοποιηθούν με το Ευρωπαϊκό Κεκτημέ-
νο.   Αυτή πρέπει να είναι η πορεία της πολι-
τικής μας και είναι ιη μόνη που θα μπορούσε 
να οδηγήσει σε μια δίκαιη και βιώσιμη λύση.

26.  Έχουμε  κάθε λόγο να πιστεύουμε,  και  
έχουμε  ήδη  σαφείς ενδείξεις, ότι ηγετικά 
κράτη μέλη της ΕΕ αλλά και η ΕΕ ως σύνο-
λο, επιδεικνύουν ζωηρότατο  ενδιαφέρον για 
τους υδρογονάνθρακες μας.   Άλλωστε   τους  
χρειάζονται  τόσο πολύ  και αναμένουν την 
επίσημη προσέγγιση της κυβέρνησης  μας 
για το θέμα αυτό.   

27.  Μια  κοινοπραξία μας με την ΕΕ,  όπως 
έχει προδιαγραφεί, θα φέρει στην ταλαίπωρη 
μικρή μας πατρίδα  την χαμένη της ελπίδα για 
επιβίωση του Κυπριακού Ελληνισμού αλλά 
και την ειρήνη και ευημερία για όλους τους 
Κυπρίους.

28.  Κλείνοντες,  κάνουμε, ευσεβάστως, θερ-
μή έκκληση προς τη Κυβέρνηση μας  όπως,  
αφού παγωποιήσει, για όσο χρόνο  χρειασθεί, 
τα σχέδια της για μαζική αδειοδότηση όλων 
των οικοπέδων της ΑΟΖ μας, ν’ αποστείλει, 
χωρίς καθυστέρηση, ειδικήν αποστολήν, 
υψηλού επιπέδου,  εκπροσώπων της, στην ΕΕ 
με αποκλειστικό σκοπό τη διερεύνηση των 
δυνατοτήτων σύναψης συλλογικής  συμφωνί-
ας με τα μέλη της ΕΕ για μακροπρόθεσμη συ-
νεκμετάλλευση των υδρογονανθράκων μας. 

29.  Εάν όμως, παρ’ ελπίδα,  η Κυβέρνηση 
έχει κάποιες δεσμεύσεις, που δεν γνωρίζου-
με, οι οποίες την εμποδίζουν ν’ απευθυνθεί 
κατ’ ευθείαν και επίσημα προς την ΕΕ για το 
καυτό αυτό για όλους μας,  επειδή ο χρόνος 
πιέζει  και τα γεγονότα τρέχουν, πρέπει ν’ 
αναζητηθεί  εναλλακτική  πορεία.   Ν’ ανα-
λάβει την πρωτοβουλία ο επιχειρηματικός 
κόσμος μέσω των Οργανώσεων του,  ΚΕΒΕ 
και ΟΕΒ και ν’   αποστείλουν τη δική τους  δι-
ερευνητική αποστολή και όταν προλειάνουν 
το έδαφος, όπως πιστεύουμε,  να επανέλθουν  
με  συγκεκριμένες εισηγήσεις  και  προτάσεις  
προς τη Κυβέρνηση και τη Βουλή οι   οποίες, 
στη συνέχεια,  ν’ αναλάβουν τη σκυτάλη για 
τα περαιτέρω.

Πρέπει να κατανοηθεί ότι η ευλογία των 
υδρογοναθράκων, μάς προσφέρει την τελευ-
ταίαν  ουρανόπεμπτη ευκαιρία σωτηρίας εάν 
τους διαχειρισθούμε σωστά.  Αν    αφήσουμε 
να χαθεί ανεκμετάλλευτη και αυτή η μοναδι-
κή ευκαιρία,  τότε σημαίνει ότι  παρ’ ελπίδα  
έχουμε επιλέξει την αυτοκαταστροφή  μας 
και τίποτε δεν μας σώζει. 

Φώτος  Ια.  Φωτιάδης
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εκδηλώσεις 
προσωπικού

Παγκόσμια Ημέρα Γυναίκας

Βραβεύσεις Προσωπικού

Αφυπηρέτηση  
Χρυστάλλας Ευσταθίου
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Με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας, η διεύθυν-
ση του Ομίλου Φώτος Φωτιάδης, σε ένδειξη εκτίμησης και αγάπης 
προς το πρόσωπο της εργαζόμενης γυναίκας,  πρόσφερε σ’ όλες 
τις «εορτάζουσες» γυναίκες συναδέλφους, από ένα συμβολικό 
δώρο, (διακοσμητική καρφίτσα), που  εκτιμήθηκε ιδιαίτερα.

Στις φωτογραφίες, πάνω, ομάδα γυναικών από την Φώτος Φωτιά-
δης Ζυθοβιομηχανία και κάτω, από την Φώτος  Φωτιάδης Διανο-
μείς, σε αναμνηστικό στιγμιότυπο. Χρόνια πολλά «συναδέλφισ-
σες» και να είστε πάντα χαμογελαστές και ευτυχισμένες.

Παγκόσμια 
Ημέρα της 
Γυναίκας
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Tο ανθρώπινο δυναμικό, ανέκαθεν αποτε-
λούσε το σημαντικότερο συστατικό πάνω 
στο οποίο θεμελιώθηκε το οικοδόμημα του 
Ομίλου Φώτος Φωτιάδης, που στη συνέχεια 
μεγαλούργησε, για να φτάσει σήμερα στα ζη-
λευτά επίπεδα ενός επιτυχημένου ομίλου με 
διεθνείς επιχειρηματικές δραστηριότητες 
και όχι μόνο! 

Σε ένδειξη εκτίμησης και αναγνώρισης 
για αυτή την συνεισφορά, ο Όμιλος μας στα 
πλαίσια της διαχρονικής του κουλτούρας, 
έχει καθιερώσει τις βραβεύσεις μελών του 
προσωπικού, ως ετήσιο θεσμό. 

H φετεινή τελετή, πραγματοποιήθηκε στις 
5 Μαρτίου 2012, στο Αθλητικό Κέντρο της 
Λαϊκής Τράπεζας, στα Λατσιά,  στο πλαίσιο 
της οποίας τιμήθηκαν μέλη του προσωπικού 

που συμπλήρωσαν 15, 20, 30 και 40 χρόνια 
συνεχούς και παραγωγικής προσφοράς στις 
εταιρείες του Ομίλου μας. 

Μιλώντας στην εκδήλωση, ο Διευθυντής Δη-
μοσίων Σχέσεων, Αντρέας Σμυρίλλης, ανά-
φερε « Στη διάρκεια της 70 χρόνης και πλέον 
επιχειρηματικής πορείας και δραστηριό-
τητας του Ομίλου, τόσο στη Κύπρο, όσο και 
στο εξωτερικό, η διεύθυνση, έχει βραβεύσει 
και τιμήσει εξέχοντα μέλη του προσωπικού, 
τα οποία έχουν συμβάλει με τον δικό τους 
ξεχωριστό τρόπο, στη διεύρυνση του κύ-
κλου εργασιών του Ομίλου και γι’ αυτό όλοι 
οι τιμηθέντες, παλαιοί και νέοι, θα πρέπει 
να νιώθουν  περήφανοι που έχουν βάλει το 
δικό τους λιθαράκι στην μεγάλη αυτή επιτυ-
χία. Tους ευχαριστούμε, τους συγχαίρουμε 
και τους ευχόμαστε κάθε καλό όπου και εάν 

βρίσκονται.»
Και κατέληξε «οι τιμητικές βραβεύσεις σαν 
ανθρώπινη δραστηριότητα, αποτελούν πα-
ράδειγμα προς μίμηση για τους νεότερους 
και σαν τέτοιο πρέπει να εκλαμβάνεται»  

Τις απονομές των τιμητικών  διακρίσεων  
στους συναδέλφους μας,  έκαναν ο πρόε-
δρος μας, Δρ Φώτος Ια. Φωτιάδης και οι Δι-
ευθύνοντες Σύμβουλοι, κκ. Παύλος  και Αλέ-
ξης Φωτιάδης, οι οποίοι συνεχάρησαν τους 
τιμώμενους για την βράβευση τους και τους 
ευχαρίστησαν για την πολύχρονη και ουσια-
στική συμβολή τους στην ανοδική πορεία του 
ομίλου.

Ο κ. Φώτος Φωτιάδης αναφέρθηκε και στις 
δυσμενείς επιπτώσεις στην οικονομία της  
χώρας μας και κατ’ επέκταση στον κύκλο ερ-

Τελετή Βράβευσης Μελών  
Προσωπικού Ομίλου Εταιρειών  
«Φώτος Φωτιάδης»
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γασιών του Ομίλου μας και κάλεσε το προ-
σωπικό να εργαστεί με περισσότερο ζήλο 
και δυναμισμό, για επίτευξη των στόχων μας. 
«Παρόλο ότι  διανύουμε περίοδο οικονομι-
κής κρίσης και ύφεσης, ο όμιλος συνεχίζει 
να κοιτάζει μπροστά με αισιοδοξία το μέλ-
λον. Και έτσι πρέπει να νοιώθουμε και να 
ενεργούμε», συμπλήρωσε ο κ Φωτιάδης.
Ακολούθησε γεύμα.

Οι βραβευθέντες είναι:

15 χρόνια
Κωνσταντία Σολωμόντος
Η κα Κωνσταντία Σολωμόντος εργοδοτήθη-
κε στην Φώτος Φωτιάδης Ζυθοβιομηχανία 
Λτδ στις 16 Ιουλίου 1996, με ειδικά καθήκο-
ντα στο Εμφιαλωτήριο. Το Μάρτιο του έτους 
2006, η Κωνσταντία κατέβαλε μεγάλη προ-
σπάθεια με την υπόλοιπη ομάδα του εμφια-
λωτηρίου όπου κατέφεραν την επίτευξη του 
στόχου της αύξησης της παραγωγικότητας 
για το μήνα Μάρτιο. Η Κωνσταντία κατάγεται 
από το κατεχόμενο Πιρόϊ της επαρχίας Λευ-
κωσίας.

Γεώργιος Μιχαήλ 
Ο κ. Γεώργιος Μιχαήλ εργοδοτήθηκε στην 
Φώτος Φωτιάδης Διανομείς Λτδ, στις 18 
Μαρτίου 1996 στο πρατήριο Δερύνειας, στη 
θέση του Λειτουργού Προώθησης. Σήμερα, 
ο Γεώργιος κατέχει τη θέση του Υπεύθυνου 
Πωλήσεων της κρύας αγοράς στην επαρχία 
Αμμοχώστου. Ο Γεώργιος κατάγεται από την 
Αμμόχωστο.

Λούκας Κόκκινος    
Ο κ. Λούκας Κόκκινος εργοδοτήθηκε την 1η 
Ιανουαρίου έτους 1996 στην εταιρεία Φώ-
τος Φωτιάδης Διανομείς Λτδ, στη θέση του 
Πωλητή στο πρατήριο Δερύνειας. Ο Λούκας 
ανέλαβε πελάτες της κρύας και ζεστής αγο-
ράς στον Πρωταρά, Δερύνεια και Παραλίμνι. 
Σήμερα ο Λούκας χειρίζεται τους μεγάλους 
πελάτες της εταιρείας μας στο Παραλίμνι, 
Αυγόρου, Φρέναρος, Βρυσούλλες και Πρω-
ταρά. Ο Λούκας κατάγεται από το Παραλίμνι.

Μιχάλης Στυλιανού  
Ο κ. Μιχάλης Στυλιανού εργοδοτήθηκε στην 
εταιρεία Φώτος Φωτιάδης Διανομείς Λτδ το 
1996, στη θέση του Διανομέα στο πρατήριο 
της επαρχίας Πάφου. Το 1998, ο Μιχάλης 
πήρε τη θέση του Αντιπροσώπου και ανέλα-
βε πελάτες στην Πόλη Χρυσοχούς. Ο Μιχά-
λης κατάγεται από την Γαλαταριά της επαρ-
χίας Πάφου.

Σέργιος Γεωργίου    
Ο κ. Σέργιος Γεωργίου εργοδοτήθηκε στη 
θέση του Διανομέα στο πρατήριο Δερύνειας 
της εταιρείας Φώτος Φωτιάδης Διανομείς 
Λτδ στις 17 Μαρτίου του 1997. Ο Σέργιος κα-
τάγεται από το Παραλίμνι.

20 χρόνια
Χριστάκης Γεωργίου 
Ο κ. Χριστάκης Γεωργίου εργοδοτήθηκε στη 
Φώτος Φωτιάδης Ζυθοβιομηχανία Λτδ στις 2 
Σεπτεμβρίου 1991 στο Τμήμα Επεξεργασίας 
Μπύρας. Ο Χριστάκης μέσα από τις εισηγή-
σεις του, συνέβαλε σημαντικά στον περιορι-
σμό εξόδων της εταιρείας μας. Ο Χριστάκης 
κατάγεται από το Λυθροδόντα της επαρχίας 
Λευκωσίας. 

Κυριάκος Ζαχαρία  
Ο κ. Κυριάκος Ζαχαρία εργοδοτήθηκε την 1η 
Ιανουαρίου 1991 στη Φώτος Φωτιάδης Ζυ-
θοβιομηχανία Λτδ στο τμήμα Συγκολλητών. 
Αργότερα, μεταφέρθηκε στη μονάδα PET. 
Σήμερα, ο Κυριάκος είναι στο τμήμα Εγκυ-
λίνδρωσης Μπύρας (Kegging) της Photos 
Photiades Breweries Ltd. Ο Κυριάκος κα-
τάγεται από το κατεχόμενο Λευκόνοικο της 
επαρχίας Αμμοχώστου.

Ελισάβετ Κασάπη  
Η κα Ελισάβετ Κασάπη εργοδοτήθηκε στη 
Φώτος Φωτιάδης Ζυθοβιομηχανία Λτδ την 
1η Φεβρουαρίου 1991 σαν Εργαστηριακή 
Βοηθός στο τμήμα Διασφάλισης Ποιότητας. 
Η Ελισάβετ κατάγεται από το Βόλο της Ελ-
λάδας. 

Γεώργιος Ρουσιάς  
Ο κ. Γεώργιος Ρουσιάς εργοδοτήθηκε στη 
Φώτος Φωτιάδης Ζυθοβιομηχανία Λτδ την 
1η Ιουνίου 1991 σαν Λειτουργός Προώθησης 
στην επαρχία Αμμοχώστου. Την 1η Ιανου-
αρίου 1998, ο Γεώργιος μετατέθηκε στην 
εταιρεία Φώτος Φωτιάδης Διανομείς Λτδ. Ο 
Γεώργιος, σήμερα είναι Υπεύθυνος Πωλήσε-
ων της ζεστής αγοράς και από το έτος 2000 
Αναπληρωτής Επαρχιακός Διευθυντής του 
πρατηρίου Δερύνειας. Ο Γεώργιος κατάγεται 
από το Παραλίμνι. 

Σταύρος Μενελάου  
Ο κ. Σταύρος Μενελάου εργοδοτήθηκε στη 
Φώτος Φωτιάδης Ζυθοβιομηχανία Λτδ στις 
15 Ιουλίου 1991 σαν Λειτουργός Προώθη-
σης. Την 1η Ιανουαρίου 1998, μετατέθηκε 
στην εταιρεία Φώτος Φωτιάδης Διανομείς 
Λτδ στη θέση του Αναπληρωτή Επαρχιακού 
Διευθυντή στη Λεμεσού. Από την 1η Φε-
βρουαρίου 2002 μέχρι και σήμερα ο Σταύρος 
κατέχει τη θέση του Επαρχιακού Διευθυντή 
Λάρνακας. Ο Σταύρος κατάγεται από τον Άγιο 
Αθανάσιο της επαρχίας Λεμεσού.

Μαρούλλα Χατζηπετρή  
Η κα Μαρούλλα Χατζηπετρή εργοδοτήθηκε 
ως Γραφέας/Αποθηκάριος στην εταιρεία 
Φώτος Φωτιάδης Ζυθοβιομηχανία Λτδ στις 
15 Απριλίου 1991. Η Μαρούλλα, την 1η Ια-
νουαρίου 1998, μετατέθηκε στην εταιρεία 
Φώτος Φωτιάδης Διανομείς Λτδ. Σήμερα, 

η Μαρούλλα είναι υπεύθυνη της αποθήκης 
πρατηρίου Λάρνακας. Η Μαρούλλα κατάγε-
ται από τα Λειβάδια της επαρχίας Λάρνακας.

Ανδρέας Βραχνός  
Ο κ. Ανδρέας Βραχνός εργοδοτήθηκε  στη 
Φώτος Φωτιάδης Ζυθοβιομηχανία Λτδ τον 
Απρίλιο 1991 στη θέση του Επιθεωρητή 
Πωλήσεων στη Λεμεσό. Αργότερα, την 1η 
Αυγούστου 1991 ο Ανδρέας μετατέθηκε στην 
Πάφο σαν Επαρχιακός Διευθυντής Πωλήσε-
ων. Την 1η Ιανουαρίου του 1998, ο Ανδρέας 
μετατέθηκε στην εταιρεία Φώτος Φωτιάδης 
Διανομείς Λτδ. Ο Ανδρέας κατάγεται από την 
Γιόλου της επαρχίας Πάφου. 

Μιχάλης Πικραμένος   
Ο κ. Μιχάλης Πικραμένος εργοδοτήθηκε 
στην Φώτος Φωτιάδης Ζυθοβιομηχανία Λτδ 
τον Απρίλιο 1989 σαν Αντιπρόσωπος στην 
Κάτω Πάφο. Στις 6 Απριλίου του 1991 ο Μι-
χάλης ανέλαβε τη θέση του Επιθεωρητή Πω-
λήσεων στη Πάφο. Την 1η Ιανουαρίου 1998, 
ο Μιχάλης μετατέθηκε στην εταιρεία Φώτος 
Φωτιάδης Διανομείς Λτδ. Σήμερα ο Μιχάλης 
είναι Υπεύθυνος Αντιπροσώπων της επαρ-
χίας Πάφου. Ο Μιχάλης κατάγεται από την 
Λεμόνα της επαρχίας Πάφου.

Σταύρος Σταύρου   
Ο κ. Σταύρος Σταύρου εργοδοτήθηκε στην 
εταιρεία Blue Sky Mountain Springs Ltd 
στον Αγρό στις 11 Φεβρουαρίου 1991. Ο 
Σταύρος είναι από τους πρώτους υπαλλή-
λους της εταιρείας και εργάζεται στο τμήμα 
φορτώσεων έτοιμου προϊόντος του εμφια-
λωτηρίου Αγρού. Ο Σταύρος κατάγεται από 
τον Αγρό. 

Αδάμος Κυριάκου  
Ο κ. Αδάμος Κυριάκου εργοδοτήθηκε στην 
εταιρεία Φωτιάδης Ζυθοβιομηχανία Λτδ την 
1η Μαρτίου 1991 ως Συντηρητής Draught. Το 
1997 ο Αδάμος ανέλαβε τη θέση του Πωλητή 
στην επαρχία Λάρνακας. Την 1η Ιανουαρίου 
1998, ο Αδάμος μετατέθηκε στην εταιρεία 
Φώτος Φωτιάδης Διανομείς Λτδ. Τα τελευ-
ταία 3 χρόνια ο εξυπηρετεί τις υπεραγορές, 
κάβες και χοντρέμπορους. Ο Αδάμος κατά-
γεται από την κατεχόμενη Έγκωμη Αμμοχώ-
στου. 

Ανδρέας Γιάννακας  
Ο κ. Ανδρέας Γιάννακας εργοδοτήθηκε στη 
θέση του Πωλητή στην εταιρεία Φώτος 
Φωτιάδης Ζυθοβιομηχανία Λτδ την 1η Σε-
πτεμβρίου 1991. Την 1η Ιανουαρίου 1998, ο 
Ανδρέας μετατέθηκε στην εταιρεία Φώτος 
Φωτιάδης Διανομείς Λτδ στο πρατήριο Λάρ-
νακας. Σήμερα, ο Ανδρέας εξυπηρετεί τους 
μικρούς και μεγάλους πελάτες της εταιρείας 
μας. Ο Ανδρέας κατάγεται από τον κατεχόμε-
νο Άγιο Σέργιο της επαρχίας Αμμοχώστου.



26

30 χρόνια
Ανδρούλα Καραγιώργη   
Η κα Ανδρούλα Καραγιώργη εργοδοτήθηκε στην εταιρεία Φώτος 
Φωτιάδης & Σια Λτδ την 1η Απριλίου 1981, σαν Γραμματέας. Την 1η 
Ιανουαρίου 1986 η Ανδρούλα μετατέθηκε στην εταιρεία Μ. Χρ. Πλα-
τάνης & Σια Λτδ και την ίδια χρονιά ανέλαβε ως ιδιαιτέρα Γραμματέ-
ας του προέδρου του Ομίλου μας, Δρ. Φώτου Ια. Φωτιάδη.  Η Ανδρού-
λα κατάγεται από τους Αγίους Βαβατσινιάς της επαρχίας Λάρνακας.

Αγγέλα Νικολαΐδου      
Η κα Αγγέλα Νικολαΐδου εργοδοτήθηκε στην εταιρεία  Μ.Χρ. Πλα-
τάνης Λτδ, στις 17 Ιουνίου 1970 για 3 χρόνια στη θέση της Δακτυ-
λογράφου. Την 1η Ιουνίου του 1981 η Αγγέλα ανέλαβε την θέση της 
Ιδιαιτέρας Γραμματέας του Διευθύνοντος  Σύμβουλου. Στις 4 Μαΐου 
του 1994, η Αγγέλα ανέλαβε καθήκοντα ως Γενική Γραμματέας της 
Photos Photiades Breweries Ltd.  Η Αγγέλα κατάγεται από Αίγυπτο. 

Ανδρέας Ζωπηάτης 
Ο κ. Ανδρέας Ζωπηάτης εργοδοτήθηκε στην εταιρεία Μ. Χρ. Πλατά-
νης & Σια Λτδ στις 16 Νοεμβρίου 1981, στη θέση του Αρχιλογιστή. Την 
1η Ιανουαρίου 2004 ο Ανδρέας μεταφέρθηκε στην εταιρεία Photos 
Photiades Group Ltd στη θέση του Οικονομικού Σύμβουλου. Ο Αν-
δρέας κατάγεται από τον Άγιο Θεόδωρο του Αγρού. 

40 χρόνια
Λοΐζος Νικολαΐδης
Ο κ. Λοΐζος Νικολαΐδης προσελήφθη στην εταιρεία Μ. Χρ. Πλατάνης 
& Σια Λτδ σαν Βοηθός Διευθυντής Παραγωγής στις 8 Σεπτεμβρίου 
1971. Στις 4 Ιανουαρίου  1986, μεταφέρθηκε στην Φώτος Φωτιάδης 
Ζυθοβιομηχανία Λτδ. Το 1976 ανέλαβε την Τεχνική Διεύθυνση του 
Εργοστασίου, την οποία διατηρεί μέχρι σήμερα. Ο Λοΐζος κατάγεται 
από τη Λάρνακα.

Αρετή Κωνσταντίνου
Η κα Αρετή Κωνσταντίνου εργοδοτήθηκε στην εταιρεία Μ. Χρ. Πλα-
τάνης & Σια Λτδ στις 30 Σεπτεμβρίου 1971 σαν Γραφέας Λογιστηρίου. 
Αργότερα, η Αρετή μεταφέρθηκε στο τμήμα Μηχανογράφησης της 
εταιρείας. Το 1998 μεταφέρθηκε στο τμήμα Διασφάλισης Ποιότητας 
σαν Εργαστηριακή Βοηθός. Η Αρετή γνώρισε το σύζυγο της, Δημή-
τρη Κωνσταντίνου, στην εταιρεία μας, ο οποίος είναι επίσης συνά-
δελφος μας. Η Αρετή κατάγεται από τον κατεχόμενο Γερόλακκο της 
επαρχίας Λευκωσίας.

Σμυρίλλης, ανάφερε μεταξύ 
άλλων: «Είναι εξαιρετικά δύ-
σκολο, να περιγράψει κάποιος 
μέσα σε μερικά λεπτά, ειδικά 
σε οικογενειακή σύναξη όπως 
αυτή, την προσωπικότητα 
της Χρυστάλλας Ευσταθίου. 
Ενός ανθρώπου που ανάλω-
σε το σημαντικότερο μέρος 
της ζωής του εργαζόμενος 
πιστά και με αφοσίωση στις 
εταιρείες του Ομίλου. Ενός 
ξεχωριστού ανθρώπου που 
με το πηγαίο του χιούμορ, την 
εγκάρδια και φιλική της προ-
σέγγιση, σε σκλαβώνει από 
την πρώτη στιγμή που την γνω-
ρίζεις.» Και συνέχισε λέγο-
ντας. «Η Χρυστάλλα,  καθ’ όλη 
την διάρκεια της σταδιοδρο-
μίας της, υπήρξε  άνθρωπος 
δυναμικός, κοινωνικός, ευχά-
ριστος , γεμάτος ζωντάνια, με 

ανεπανάληπτο ήθος, που ξεχώριζε για την εργατικότητα 

Μετά  από 47 χρόνια ευδόκιμης υπηρε-
σίας και παραγωγικής προσφοράς, από 
διάφορες θέσεις στις εταιρείες του Ομί-
λου, η αγαπημένη μας Χρυστάλλα, μας 
αποχαιρέτησε λόγω αφυπηρέτησης της.

Προς τούτο, η διεύθυνση, οι στενοί συ-
νεργάτες και οι φίλοι, μέλη του προσω-
πικού, διοργάνωσαν προς τιμή της ειδική 
αποχαιρετιστήρια εκδήλωση, για να εκ-
φράσουν την αγάπη και την ευγνωμοσύ-
νη τους για όσα η Χρυστάλλα, πρόσφερε 
στον Όμιλο, αλλά και στους συναδέλ-
φους της, όλα αυτά τα χρόνια.

Την εκδήλωση που έγινε στις 28/12/11, 
τίμησαν με την παρουσία τους, ο Πρόε-
δρος του Ομίλου Δρ Φώτος Ια. Φωτιάδης 
και οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι κκ. Αλέ-
ξης και Παύλος Φωτιάδης.

Σκιαγραφώντας την  προσωπικότητα και 
την προσφορά της στον Όμιλο, αλλά και 
στην κοινωνία, ο Διευθυντής Δημοσίων Σχέσεων Αντρέας 

Αφυπηρέτηση 
Χρυστάλλας Ευσταθίου
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και την τιμιότητα της. Γι’ αυτά της τα χαρίσματα αγαπήθηκε, τόσο 
από τους συναδέλφους της, όσο και από και από την διεύθυνση 
του Ομίλου, αλλά και με όσους συνεργάστηκε.» 

Η Χρυστάλλα έχει προσφέρει και στο Συνδικαλιστικό κίνημα  
από την θέση της γραμματέα στο τμήμα γυναικών της ΣΕΚ, από το 
1997 μέχρι και την αφυπηρέτηση της. Διετέλεσε επίσης δραστή-
ριο στέλεχος και τοπική επίτροπος του Σωματείου Βιομηχάνων, 
μέλος του Επαρχιακού Συμβουλίου του Σωματείου, καθώς και 
μέλος των Γενικών Συμβουλίων, τόσο της ΟΕΒ όσο και της ΣΕΚ.
Υπήρξε ένθερμη υποστηρικτής των δικαιωμάτων εργαζομένων 
στον ιδιωτικό τομέα και εργάστηκε με πάθος για την σμίκρυνση 
του χάσματος, μεταξύ ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. 

Αλλά και στον καλλιτεχνικό και πολιτιστικό τομέα, η Χρυστάλλα, 
υπήρξε πρωτοπόρος. Για πολλά χρόνια συνεργάστηκε με τους 
Θεατρικούς Ομίλους ΑΠΟΠ Παλαιχωρίου και Χαλκάνωρα Ιδαλί-
ου, όπου πρωταγωνίστησε σε πολλές παραστάσεις στην Κύπρο 
και στο εξωτερικό. Με το πληθωρικό της ταλέντο, λάμβανε μέρος 
σ’ όλες τις καλλιτεχνικές εκδηλώσεις του Ομίλου Φώτος Φωτιά-
δης, και δίκαια κέρδιζε το χειροκρότημα και την αγάπη όλων.

Την προσφορά της στον ‘Ομιλο εκθείασαν τόσο ο Πρόεδρος όσο 
και οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι. Ο Πρόεδρος αναφέρθηκε στην 
αφοσίωση με την οποία η Χρυστάλλα εργάστηκε από τις διάφο-
ρες θέσεις που υπηρέτησε με επιτυχία τον Όμιλο και είπε χαρα-
κτηριστικά «Η Χρυστάλλα αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση. 
Εργάστηκε με υπερβάλλον ζήλο για την πρόοδο του Ομίλου και 

την ευχαριστούμε.» Ο κ. Φωτιάδης αναφέρθηκε και στη μακρό-
χρονη γνωριμία και συνεργασία που είχαν όλα αυτά τα χρόνια και 
τις ευχήθηκε κάθε προσωπική και οικογενειακή ευτυχία.

Στο ίδιο μήκος μίλησαν και οι κκ Αλέξης και Παύλος Φωτιάδης, 
οι οποίοι εξήραν την προσωπικότητα και την προσφορά της Χρυ-
στάλλας στον Όμιλο. Και οι δύο έκλεισαν τις προσφωνήσεις τους 
με τις ευχαριστίες για τη προσφορά της και τις ευχές τους για 
κάθε κάθε καλό στη συνέχεια της ζωής της.

Συγκινημένη η Χρυστάλλα, ευχαρίστησε τη διεύθυνση και το 
προσωπικό για τη μεγάλη τιμή που της έκαναν και τέλειωσε με 
το ανεπανάληπτο  «Ήρθα σαν Χρυστάλλα Καράλλη και φεύγω σα 
Χρυστάλλα της Carlsberg.»

Δραττόμενη της ευκαιρίας, η Χρυστάλλα δεν παρέλειψε να μας 
ψυχαγωγήσει με αποσπάσματα από την υπέροχη της σάτιρα, κάτι 
εξάλλου που μας έχει συνηθίσει όλα αυτά τα χρόνια. 

Τέλος , ο Πρόεδρος του Ομίλου, κ. Φώτος Φωτιάδης, απένειμε 
εκ μέρους της διεύθυνσης και του προσωπικού, αναμνηστική 
πλακέτα, με την ένδειξη, «Τιμής Ένεκεν», στην Χρυστάλλα Ευ-
σταθίου, με την ευκαιρία της αφυπηρέτησης της μετά από 47ετή, 
ευδόκιμη υπηρεσία και παραγωγική προσφορά στον Όμιλο Φώ-
τος Φωτιάδης.
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εταιρική 
κοινωνική 
ευθύνη

Βραβείο Περιβάλλοντος στην 
Photos Photiade Breweries Ltd

 Περιβάλλον - Βρες το προσωπι-
κό σου ανθρακικό αποτύπωμα

Θάλασσες και Ακτές  
χωρίς σκουπίδια
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Η Photos Photiades Breweries Ltd 
κερδίζει το τρίτο βραβείο περιβάλ-
λοντος στη Κατηγορία Τεχνολογίας 
ή Παραγωγικής Διαδικασίας.

 Η Photos Photiades Breweries Ltd στα πλαίσια της περιβαλλοντι-
κής της πολιτικής, προβαίνει συνεχώς σε ενέργειες για μείωση των 
περιβαλλοντικών της επιπτώσεων. Σύμφωνα με τη διαδικασία ανα-
γνώρισης και διαχείρισης αυτών των επιπτώσεων, εντοπίστηκε ότι 
η διαδικασία βρασμού στο ζυθογλεύκος, καθώς και η κατανάλωση 
ηλεκτρικής ενέργειας είναι σημεία προς άμεση διαχείριση. Επιπρό-
σθετα, λόγω των συνεχών αυξήσεων στα καύσιμα, η Εταιρεία απο-
φάσισε να ψάξει για νέες τεχνολογίες για να μπορέσει να παραμεί-
νει ανταγωνιστική. Σε συνεργασία με ευρωπαϊκούς οργανισμούς, η 
Εταιρεία προχώρησε σε μελέτες και αποφάσισε μέσα στο 2010-2011  
να προχωρήσει με διεθνείς Εταιρείες, στον τομέα των δύο επενδύ-
σεων. Οι προσπάθειες αυτές της Εταιρείας μας, βραβεύτηκαν από το 
Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος.

Ο θεσμός της απονομής βραβείων για το περιβάλλον σε επιχειρήσεις, 
εφαρμόζεται σε αρκετά Κράτη Μέλη της ΕΕ αλλά και σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο, με διοργανωτή την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και συγκεκριμέ-
να τη Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος. Ο θεσμός εφαρμόστηκε για 
πρώτη φορά στην Κύπρο το 2007, μετά από σχετική απόφαση του 
Υπουργικού Συμβουλίου. Την οργάνωση και λειτουργία του θεσμού 
έχει αναλάβει το Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλ-
λοντος, και συγκεκριμένα το Τμήμα Περιβάλλοντος. Η οργάνωση και 
λειτουργία του θεσμού είναι βασισμένη στον αντίστοιχο ευρωπαϊκό 
θεσμό όπου τα βραβεία απονέμονται κάθε δύο χρόνια.

Η Εταιρεία μας η Photos Photiades Breweries Ltd έχει υποβάλει αί-
τηση στην κατηγορία Βραβείο Τεχνολογίας ή Παραγωγικής Διαδικα-
σίας το οποίο στηρίζεται σε νέα διαδικασία ή τεχνική ή σε καινοτόμο 
εφαρμογή υφιστάμενης διαδικασίας ή τεχνικής η οποία συμβάλλει 
σημαντικά στην προστασία του περιβάλλοντος και στην αειφόρο 
ανάπτυξη. Η τεχνολογία αναμένεται να αυξήσει την ενεργειακή από-
δοση και να μειώσει τις επιπτώσεις στο περιβάλλον κατά τη διάρκεια 
του κύκλου ζωής της με τη μείωση της χρήσης φυσικών πόρων και 
ενέργειας, με τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, την αποφυγή 
χρήσης επικίνδυνων ουσιών και τη μείωση εκπομπών και αποβλή-
των. Είναι επίσης σημαντικό όπως οι τεχνολογίες ή διαδικασίες επι-
δεικνύουν πρόοδο σε σχέση με τις βέλτιστες πρακτικές και τεχνικές 

όπως ορίζονται στα πλαίσια του ευρωπαϊκού κεκτημένου

Συγκεκριμένα, η Photos Photiades Breweries Ltd έχει υποβάλει αί-
τηση για δύο νέες τεχνολογίες που έχουν χρησιμοποιηθεί στην Εται-
ρεία. Αυτές στοχεύουν στην μείωση της ενέργειας που χρησιμοποι-
είται στις διεργασίες της Εταιρείας και κατά επέκταση στην μείωση 
των αέριων εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα καθώς και στη 
μείωση της κατανάλωσης των μη-ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. 

Η τεχνολογία Stromboli Energy Recovery System μειώνει την θερ-
μική ενέργεια κατά τη διάρκεια του βρασμού κατά 60% που μετα-
φράζεται σε ετήσια μείωση των αέριων εκπομπών του διοξειδίου του 
άνθρακα κατά 286000 Kg και περίπου 92000Kg μείωση μη ανανε-
ώσιμων πηγών ενέργειας. Επιπρόσθετα μέσω του ενσωματωμένου 
συστήματος υγροποίησης των υδρατμών σταματάει η οποιαδήποτε 
απελευθέρωση στην ατμόσφαιρα, ιδιαίτερα σημαντικό επίτευγμα 
λόγο της κοντινής απόστασης του ζυθοποιείου από τις κατοικημένες 
περιοχές. 
Η τεχνολογία PowerStar 250KVA μειώνει την ηλεκτρική ενέργεια 
κατά 17% που και πάλι μεταφράζεται σε μείωση των αέριων εκ-
πομπών του διοξειδίου του άνθρακα κατά 27000Kg. Για την συγκε-
κριμένη τεχνολογία, η Εταιρεία έχει βραβευτεί από την Βρετανική 
Ύπατη Αρμοστεία σε ειδική εκδήλωση λόγο της χρήσης τεχνολογίας 
αιχμής στον τομέα της. 

Μερικά από τα ευρύτερα κοινωνικά οφέλη συμπεριλαμβάνουν:
• Μείωση των αέριων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα 
• Βελτίωση του άμεσου εργασιακού περιβάλλοντος
• Βελτίωση του άμεσου χώρου της κοινότητας μέσω της μείωσης 

των εκπομπών
• Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της Εταιρείας και κατά συνέ-

πεια της βιωσιμότητας της Εταιρείας και ικανοποίησης του προ-
σωπικού 

• Ενδυνάμωση της περιβαλλοντικής κουλτούρας του οργανισμού 
και αύξηση στην ευαισθητοποίηση του προσωπικού σε θέματα 
περιβάλλοντος. Χαρακτηριστικά μετά από εισήγηση του προσω-
πικού, αγοράστηκαν ποδήλατα για μετακίνηση εντός των εξωτερι-
κών χώρων του εργοστασίου.

Βραβείο  
Περιβάλλοντος
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1. Πόσο συχνά καταναλώνεις ζωικά προϊόντα (κρέας, γαλακτοκομικά, 
αβγά, και ψάρια); 
0.0 ποτέ. (Vegan)
1.0 •σπάνια (μερικές φορές ανά εβδομάδα ή γαλακτοχορτοφάγος)
1.5 •περιστασιακά (μία φορά την ημέρα ή χορτοφάγος με μεγάλη   
   κατανάλωση γαλακτοκομικών)
2.0 •συχνά (τουλάχιστον μερικά ίχνη σε κάθε γεύμα)
3.0 •ένα μεγάλο μέρος κάθε γεύματος
2. Πόσες θερμίδες καταναλώνεις καθημερινά;
1.5      •πολύ λιγότερο από το μέσο όρο (2400 ή λιγότερα kcal/ημέρα)
2.0       •κάπως λιγότερο από το μέσο όρο (2400 έως 2800 kcal/ημέρα)
2.5       •μέσος όρος 2800-3200 kcal/ημέρα)
3.0       •κάπως περισσότερο από το μέσο όρο (3200-3600 kcal/ημέρα)
3.5       •πολύ περισσότερο από το μέσο όρο (3600 kcal/ημέρα)
3.Πόσα από τα αγορασμένα τρόφιμά σου πετάς τελικά;
0.0 •κανένα
1.0 •περίπου 5 τοις εκατό
1.5 •περίπου 10 τοις εκατό καταλήγει σε χωματερή
2.0 •περίπου ένα τέταρτο πάει στα σκουπίδια
3.0 •περίπου το ένα τρίτο το πετάμε
4.0 •περίπου τα μισά καταλήγουν στα σκουπίδια
4. Πόσα από τα τρόφιμα που αγοράζεις είναι μη επεξεργασμέ  
να, εποχιακά και καλλιεργούνται τοπικά;
-0.0 •κανένα.  Αγοράζω πολλά εξωτικά, εισαγόμενα τρόφιμα
-0.7 •περίπου το ένα τέταρτο
-1.4 •περίπου το μισό
-2.1 •περίπου τα τρία τέταρτα
-2.8 •τα περισσότερα τρόφιμα που αγοράζω είναι μη επεξεργα  
 σμένα, εποχιακά και καλλιεργούνται τοπικά
5.Πόσες φορές τρως έξω την εβδομάδα, κατά μέσο όρο (συμπεριλαμβα-
νομένων fast food και deliveries);
0.0 •ποτέ
1.0 •μία φορά την εβδομάδα
1.5 •2-3 φορές ανά εβδομάδα
2.0 •5 φορές ανά εβδομάδα
3.0 •περισσότερες από 5 φορές ανά εβδομάδα

Περιβάλλον
Βρες το προσωπικό σου ανθρακικό αποτύπωμα!

Φαινόμενα όπως η κλιματική μεταβολή, η χημική ρύπανση, η ανορθολογική δι-
αχείριση των υδάτινων πόρων και η αλόγιστη κατανάλωση ενέργειας, καθιστούν 
τις προβλέψεις για το μέλλον δύσκολες και αβέβαιες. Οι προσπάθειες των κυ-
βερνήσεων και Διεθνών οργανισμών για την αντιμετώπιση αυτών των ζητημά-
των δεν μπορούν να είναι επιτυχείς, εάν δεν στηρίζονται και από τους ίδιους τους 
πολίτες. Θα πρέπει λοιπόν να γίνει συνείδηση σε όλους μας ότι έχουμε υποχρέω-
ση να αλλάξουμε συνήθειες και συμπεριφορά, για να συμβάλουμε ο καθένας από 
την πλευρά του στην κοινή προσπάθεια, ώστε οι επόμενες γενιές να γνωρίσουν 
έναν ακόμα πιο όμορφο και φιλικό πλανήτη.

Απάντησε με ειλικρίνεια στο πιο κάτω quiz  για να βρεις το προσωπικό σου αν-
θρακικό αποτύπωμα.
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6.Πόσο οδηγείς κάθε χρόνο, κατά μέσο όρο (είτε ως οδηγός είτε 
ως επιβάτης);
10.0 •24.000 Km ή περισσότερα/χρόνο (480+ Km/εβδομάδα)
8.0 •19.000 – 24.000 Km/χρόνο (400 Km/εβδομάδα)
6.0 •14.000 – 19.000 Km/χρόνο (320 Km/εβδομάδα)
4.5 •12.000 – 14.000 Km/χρόνο (270 Km/εβδομάδα)
3.0 •8.000 – 12.000 Km/χρόνο (200 Km/εβδομάδα)
1.5 •3.200 – 8.000 Km/χρόνο (120 Km/ εβδομάδα)
0.5 •λιγότερο από 3.200 Km/χρόνο (65 Km/ εβδ. ή λιγότερα)
7.Κατά μέσο όρο, πόσο συχνά οδηγείς με κάποιον άλλο (είτε στο 
αυτοκίνητό σου είτε στο δικό του);
-0.0 •σχεδόν ποτέ
-0.5 •περίπου το 10% του χρόνου
-1.0  •περίπου το ένα τέταρτο
-1.5 •περίπου το μισό
-2.0 •περίπου τα τρία τέταρτα
-3.0 •σχεδόν πάντα
8.Πόσα λίτρα καύσιμα ανά 100 χιλιόμετρα καίει το αυτοκίνητό σου;
0.0 •δεν έχω ένα αυτοκίνητο
0.5 •λιγότερο από 4,5 λίτρα ανά 100 χλμ.
1.0 •4.5 – 6.5 λίτρα
1.5 •6.5 – 9 λίτρα
2.0 •9 – 15 λίτρα
3.0 •περισσότερα από 15 λίτρα
9.Κατά μέσο όρο, πόσα χιλιόμετρα ταξιδεύεις σε δημόσια μέσα 
μεταφοράς (λεωφορείο) κάθε εβδομάδα;
-4.0 •περισσότερο από 320 χλμ./εβδ. (48 + χλμ./ ημέρα)
-3.0 •160 – 320 χλμ./ εβδομάδα (32 χλμ./ ημέρα)
-2.0 •40 -160 χλμ./ εβδομάδα (16 χλμ./ ημέρα)
-1.0 •24 – 40 χλμ./ εβδομάδα (5 χλμ./ ημέρα)
-0.0 •λιγότερα από 24 χλμ./ εβδομάδα
10.Πόσες ώρες κάθε χρόνο ξοδεύεις σε πτήση;
10.0 •400 ώρες
6.5 •100 ώρες
4.5 •50 ώρες
2.5 •25 ώρες
1.2 •10 ώρες
0.6 •5 ώρες
0.4 •2 ώρες
0.2 •λιγότερο από 2 ώρες
0.0 •Δεν πετάς ποτέ

11.Πόσοι άνθρωποι ζουν στο σπίτι σου;
12.Πόσο μεγάλο είναι το σπίτι σου;
5.0 •200 τ.μ. ή μεγαλύτερο
4.0 •130-200 τ.μ.
3.0 •90-130 τ.μ.
1.5 •60-90 τ.μ.
1.0 •30-60 τ.μ.
0.5 •30 τ.μ. ή μικρότερο
13.Στο σπίτι σου οι ανάγκες σε ηλεκτρική ενέργεια καλύπτονται 
από «πράσινο» προμηθευτή (π.χ. ηλιακή, αιολική, υδροηλε-
κτρική);
0.0 •ναι, όλη
1.0 •ναι, μερική από αυτή
1.6 •όχι
14.Χρησιμοποιείς ενεργειακές αποδοτικές συσκευές και 
λαμπτήρες;
0.2 •πάντα
0.3 •τις περισσότερες φορές
0.4 •το μισό χρονικό διάστημα
0.6 •για κάποιο χρονικό διάστημα
0.8 •ποτέ

15.Το σπίτι σου έχει εσωτερική υδραυλική εγκατάσταση;
1.0 •ναι
0.0 •όχι
16.Έχεις γκαζόν στην ιδιοκτησία σου;
1.0 •ναι
0.0 •όχι (ή δεν το ποτίζω ποτέ)
17.Πόσο συχνά χρησιμοποιείς το στεγνωτήριο ρούχων;
1.2 •πάντα
1.0 •τις περισσότερες φορές
0.6 •το μισό χρονικό διάστημα
0.3 •για κάποιο χρονικό διάστημα
0.0 •ποτέ
18.Πόσα απορρίμματα παράγει η οικογένειά σου στο διάστημα 
μιας εβδομάδας, κατά μέσο όρο;
0.0 •καθόλου
0.5 •έναν κάδο (20 λίτρα)
1.0 •ένα δοχείο απορριμμάτων (80 λίτρα)
1.6 •αρκετά δοχεία απορριμμάτων (200 λίτρα)
2.0 •πολλά δοχεία απορριμμάτων (200+ λίτρα)

Για να βρεις το αποτύπωμα σου, μετάφερε τους αριθμούς στον 
πιο κάτω πίνακα κάθε απάντησης και κάνε την πρόσθεση.

1) 10)

2) 11)

3) 12)

4) 13)

5) 14)

6) 15) 

7) 16) 

8) 17) 

9) 18) 

ΣΥΝ: 

Εάν η ερώτηση #11=1, τότε πολλαπλασίασε με 1.5
Εάν η ερώτηση #11=2, τότε πολλαπλασίασε με 1.2
Εάν η ερώτηση #11=3, τότε πολλαπλασίασε με 0.9
Εάν η ερώτηση #11=4 ή περισσότερο, τότε πολλαπλασίασε με 
0.75

ΣΥΝΟΛΟ:  -----------

Αυτό το σύνολο είναι το οικολογικό σου αποτύπωμα.  Αν είναι 
πάνω από 8.488 διάβασε τις ακόλουθες συμβουλές και φρόντι-
σε να υλοποιείς τουλάχιστον ένα καθημερινά.

Για το σπίτι σου
Χρησιμοποίησε το φούρνο μικροκυμάτων στη θέση του συμβατι-
κού φούρνου, όταν αυτό είναι εφικτό.

Κράτησε το θερμοστάτη σου στους 20 βαθμούς Κελσίου το 
χειμώνα και 26 βαθμός Κελσίου το καλοκαίρι.

Μόνωσε το σπίτι σου όσο καλύτερα μπορείς
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Φρόντισε να μην αφήνεις τα φώτα αναμμένα όταν δεν τα 
χρειάζεσαι.  Μια καλή λύση είναι οι οικονομικοί λαμπτήρες.  Δι-
αρκούν 10 φορές περισσότερο και καταναλώνουν 75% λιγότερο 
ρεύμα από τους κοινούς λαμπτήρες.

Μην ξεχνάς αναμμένες τις οικιακές συσκευές ούτε σε λειτουρ-
γία αναμονής (standby).  Επίσης, καλό είναι να σβήνεις την 
τηλεόραση, το βίντεο, το στερεοφωνικό κλπ από το διακόπτη και 
όχι από το τηλεχειριστήριο.

Ρύθμισε το ψυγείο σου (2 έως 5 βαθμούς στην ψύξη, -15 έως 
-18 στην κατάψυξη).  Φρόντισε να μην ανοίγεις συχνά την πόρτα.  
Καλό είναι να μην το τοποθετείς κοντά σε παράθυρο ή σε θερμα-
ντικό σώμα.

Όταν βάζεις πλυντήριο, φρόντιζε να είναι γεμάτο.  Προτίμησε 
να πλένεις σε μέτρια θερμοκρασία.  Αν το πλυντήριό σου έχει 
πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας, προτίμησέ το.  Έτσι θα 
εξοικονομήσεις ρεύμα και νερό.

Καθάριζε ή άλλαζε το φίλτρο του κλιματιστικού μια φορά το 
μήνα.

Καθαριότητα ίσον μισή αρχοντιά

Τα τζάμια καθαρίζουν με ξίδι και νερό.  Το ίδιο μείγμα σε μία 
βούρτσα καθαρίζει τα χαλιά.

Τα ασημικά γυαλίζονται με οδοντόπαστα ή σόδα.

Τα άλατα στο μπάνιο και στα πλακάκια φεύγουν με σόδα καθαρι-
σμού και ζεστό νερό.

Όπου χρειάζεται απολύμανση, μπορείς να χρησιμοποιήσεις ξίδι.

Τα αποσμητικά χώρου δεν εξαφανίζουν την πηγή της μυρωδιάς.  

Για καθαρή ατμόσφαιρα θα πρέπει να τηρούνται οι βασικοί κανό-
νες υγιεινής και αερισμού.

Καθρέφτη, καθρεφτάκι μου

Να κλείνεις τη βρύση όταν βουρτσίζεις τα δόντια σου ή όταν 
ξυρίζεσαι, γιατί έτσι εξοικονομείς 0 λίτρα νερό τη φορά.

Προτίμησε να κάνεις ένα ντους, παρά ένα μπάνιο με γεμάτη 
μπανιέρα.  Για να γεμίσεις την μπανιέρα χρειάζεσαι τόσο νερό 
όσο για 3 ντους.

Να πλένεσαι με σαπούνι.  Αφήνει λιγότερα κατάλοιπα και πιάνει 
λιγότερο χώρο στα σκουπίδια συγκριτικά με ένα μπουκάλι από 
αφρόλουτρο.  Να προτιμώνται σαπούνια σε χάρτινη συσκευασία 
και όχι από χαρτόνι.

Κάθε φορά που πετάς την άδεια συσκευασία ενός καλλυντικού, 
σκέψου μήπως θα έπρεπε να καταλήξει στον κάδο ανακύκλω-
σης.

Να αγοράζεις αντιηλιακά προϊόντα που δεν περιέχουν διοξείδιο 
του τιτανίου ή ψευδάργυρο.  Με αυτόν τον τρόπο κάνεις καλό και 
στο δέρμα σου και στο περιβάλλον.

Να διαβάζεις προσεκτικά τις ταμπέλες.  Να προτιμώνται καλ-
λυντικά και αρώματα που δεν περιλαμβάνουν «parabens» και 
πετροχημικά στη σύνθεσή τους, καθώς έχουν ενοχοποιηθεί για 
πρόκληση σοβαρών ασθενειών.

Για τα φυτά σου
Τους ζεστούς μήνες πότιζε τον κήπο σου νωρίς το πρωί ή το βρά-
δυ.  Έτσι το νερό δεν θα εξατμίζεται από τη ζέστη.
Διάλεξε φυτά που αντέχουν στην ξηρασία, όπως αμυγδαλιά, ελιά, 
μουριά, συκιά, δάφνη, μυρτιά, πικροδάφνη, λεβάντα.

Για το κατοικίδιο σου
Όταν βγάζεις το σκύλο σου βόλτα, σκέψου τους γείτονες και τα 
παιδιά που παίζουν: πάρε μαζί σου ένα φτυαράκι για να μαζεύεις 
τα περιττώματα.

Αν οι κάδοι απορριμμάτων δεν είναι αρκετοί στους δημόσιους 
χώρους, απευθύνσου στο Δήμο.

Εργασία και χαρά
Όταν βγάζεις φωτοαντίγραφα ή κρατάς σημειώσεις, προσπάθησε 
να χρησιμοποιήσεις και τις δύο πλευρές του χαρτιού.

Ανακύκλωσε το χαρτί

Στη δουλειά σου να παίρνεις το δικό σου ποτήρι ή φλιτζάνι, αντί 
να χρησιμοποιείς τα ποτήρια μιας χρήσης.

Για τις αγορές σου
Όταν υπάρχει η δυνατότητα, προτίμησε να αποφύγεις τις πλαστι-
κές συσκευασίες.  Αντ’ αυτού χρησιμοποίησε συσκευασίες που 
ανακυκλώνονται πιο εύκολα όπως από χαρτί, γυαλί ή αλουμίνιο 
(π.χ. σε αναψυκτικά, μπύρες, σάλτσες, καρυκεύματα).
Ψάξε στη συσκευασία για το σήμα της ανακύκλωσης

Όταν βγαίνεις για ψώνια, να έχεις μαζί σου μια πάνινη τσάντα, 
δίχτυ ή καροτσάκι.

ΣΥΣΤΗΜΑ

 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ 
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Όµιλος Εταιρειών
Φώτος Φωτιάδης
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προωθητικές
ενέργειες

Guinness Παγκόσμιο Ρεκόρ

Johnnie Walker  
Home Mentoring

Νέα φιάλη Carlsberg

Johnnie Walker  
Man of the year Awards

Επίσκεψη στο Οινοποιείο  
Κυπερουντάς

Βρέθηκε η ναυαρχίδα του
Captain Morgan
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Η  Guinness πέ-
τυχε δύο Πα-
γκόσμια Ρε-
κόρ, κάνοντας 
την ημέρα του 
St Patrick την 
πιο φιλική ημέ-
ρα του χρόνου
Στις 17 Μαρτίου 2012, άνθρωποι  από 
161 χώρες παγκοσμίως, ενώθηκαν 
για να πετύχουν δύο νέα ρεκόρ σημα-
τοδοτώντας την ημέρα του St Patrick 
και κάνοντας την επίσημα “την πιο φι-
λική ημέρα του χρόνου.»

Ολόκληρο τον μήνα , η Guinness προ-
σκαλούσε λάτρεις της ημέρας του St 
Patrick και της μπύρας Guinness, να 
λάβουν μέρος στην προσπάθεια για 
να επιτευχθούν τα δύο αυτά παγκό-
σμια ρεκόρ, είτε δηλώνοντας μέσω 
διαδικτύου ότι θα γιορτάσουν την 
πιο φιλική μέρα στον κόσμο στις 17 
Μαρτίου 2012, είτε ότι θα παραστούν 
στους εορτασμούς σε ολόκληρο το 
νησί κατά την ημέρα του St Patrick.
Για να επαληθεύσει ότι η 17η  Μαρ-
τίου 2012 είναι επίσημα  ΄΄η πιο φιλι-
κή ημέρα του χρόνου΄ ,́ το Guinness 
World Records, πέρασε τις τελευταί-
ες 12 ώρες επίπονα…μετρώντας όλες 
τις online συμμετοχές καθώς και τον 
κόσμο που παρευρέθηκε στους εορ-
τασμούς για την ημέρα του St Patrick 
σε όλο τον κόσμο, για τους δύο τίτ-
λους, ‘τις περισσότερες συμμετοχές 
που λήφθηκαν σε καμπάνια’ καθώς 
και ‘την μεγαλύτερη συμμετοχή σε 
εορτασμούς για την ημέρα του St 
Patrick’.

Με τον αριθμό των 435,456 συμμε-
τοχών, το Guinness World Records, 
επιβεβαίωσε τα δύο νέα παγκόσμια 
ρεκόρ, καθιστώντας την ημέρα του St 
Patrick επίσημα σαν παγκόσμια ‘ την 
πιο φιλική ημέρα του χρόνου’.
«Θέλουμε να πούμε ένα μεγάλο  ‘ευ-
χαριστώ’ σε όλους αυτούς που βο-
ήθησαν στο να επιτευχθούν τα δύο 
νέα ρεκόρ που πιστοποιήθηκαν από 
το Guinness World Records  για  την 
πιο φιλική ημέρα του χρόνου’. ‘Είμαι 
σίγουρος ότι οι περισσότεροι συμφω-

νούν, επίσημα ή 
ανεπίσημα, ότι η αυ-

θεντική Ιρλανδέζικη φιλικότητα 
ήταν πάντα αναπόσπαστο κομμάτι της 
ημέρας του  St Patrick. ‘Αυτά τα ρεκόρ 
αποδεικνύουν ότι όλοι και όλα γίνο-
νται λίγο  ‘Ιρλανδέζικα’  την ημέρα του 
St Patrick» δηλώνει ο Fergal Murray, 
Master Brewer της  Guinness.
Στο πνεύμα της ημέρας και της φι-
λίας, αυτή είναι η πρώτη φορά που 
η Guinness και το Guinness World 
Records συνεργάζονται από το 2001 
όταν το Guinness World  Records από 
την ιδιοκτήτρια εταιρία  της Guinness, 
Diageo. 
Η μπύρα Guinness πρέπει να κατα-
ναλώνετε την ημέρα του St Patrick 
ή οποιαδήποτε άλλη ημέρα, πάντα 
υπεύθυνα. 

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 χρό-
νια 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 δου-
λεύοντας στο St. James’s Gate. 
 
• Οι νόμοι στην Ιρλανδία απαγόρευαν 
την πώληση αλκοόλ την μέρα του St. 
Patrick’s μέχρι το 1960, όταν επιτρά-
πηκε η πώληση αλκοόλ για μερικές 

ώρες τις Κυριακές. Μόλις το 1988 
επιτράπηκε στις μπυραρίες να πα-
ραμείνουν 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 λιγότε-
ρες θερμίδες από ένα ποτήρι ημίπαχο 
γάλα ή από ένα ποτήρι χυμό 
 
• Περισσότερα από 10 εκατομμύρια 
ποτήρια Guinness απολαμβάνονται 
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 χρηματιστή-
ριο 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, περισ-
σότερες από 100 χώρες γιορτάζουν 
την μέρα του St. Patrick’s, με τους με-
γαλύτερους 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 δι-
εξάγονται από το 1737
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Enjoy JOHNNIE WALKER® Responsibly  DRINKiQ.com
The JOHNNIE WALKER words, the Striding Figure device and associated logos are trade marks. © John Walker & Sons 2011.
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EXPLORE THE BIG FLAVOURS
OF THE WORLD’S GREATEST

WHISKY HOUSE

Johnnie Walker Home Mentoring

Μια ξεχωριστή και απίθανη εμπειρία ξεκίνησε  να προσφέρει από 
τις αρχές Δεκεμβρίου 2011,  αποκλειστικά για τα μέλη του προσωπι-
κού του Ομίλου Φώτος Φωτιάδης  και τους φίλους τους, το Johnnie 
Walker.

Πρόκειται για το  πρωτοποριακό πρόγραμμα ‘’ Johnnie Walker Home 
Mentoring’’,  το οποίο δίνει  ευκαιρία σε 6 μέχρι 12 φίλους της επιλο-
γής του μέλους του προσωπικού,  να γνωρίσουν εντελώς δωρεάν, τα 
μυστικά του Johnnie Walker και του Σκωτσέζικου ουίσκι.

Το μόνο που έχετε να κάνετε, είναι να καλέσετε τους φίλους σας στο 
σπίτι σας, οποιανδήποτε μέρα και ώρα σας είναι βολική. 
Το Home Mentoring διαρκεί γύρω στην μία ώρα κατά την οποία ο 
Ambassador του Johnnie Walker θα σας μάθει όλα τα μυστικά πα-
ραγωγής του, την καταπληκτική του ιστορία και θα σας βοηθήσει να 
ανακαλύψετε τις γεύσεις και τα αρώματα του πρώτου σε πωλήσεις 
ουίσκι στον κόσμο. 

Λόγω περιορισμένης διαθεσιμότητας, καλούνται οι ενδιαφερόμε-
ναι να καταχωρήσουν την αίτηση τους, στο https://www.facebook.
com/johnniewalkercyprus ή επικοινωνήσουν, στο 22471179 ή στο  
george.kitis@ppgroup.com.cy. 

To πρόγραμμα Johnnie Walker Home Mentoring θα διαρκέσει μέχρι 
τον Μάιο 2012. 
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Από τον Φεβρουάριο, εμφιαλώνουμε τη μικρή Carlsberg 
στο νέο ανάγλυφο μπουκάλι

Από τον Φεβρουάριο που μας πέρασε και αφού έχου-
με κάνει τις απαραίτητες αλλαγές στα μηχανήματα 
ελέγχου και παραγωγής,  η Φώτος Φωτιάδης Ζυ-
θοποιία ξεκίνησε  την εμφιάλωση της μπύρας 
Carlsberg των 33 cl, στο ολοκαίνουργιο σύγχρονο 
μπουκάλι.

Το νέο ανάγλυφο μπουκάλι ονομάζεται «profile 
bottle» και έχει δύο κύρια χαρακτηριστικά: τα 
τέσσερα μεγάλα κάθετα ανάγλυφα με το λογότυπο 
της Carlsberg στον κορμό και τη νέα ετικέτα που 
αγκαλιάζει το λαιμό 

Στην ετικέτα, πέραν της κορώνας και του φύλλου 
λυκίσκου πρωτοεμφανίζεται η φράση «Copenhagen 
1847», πόλη και  χρονιά παραγωγής του πρώτου ζύ-

θου Carlsberg. Το πράσινο χρώμα αποκτά μεγαλύτε-
ρη  ζωντάνια, ενώ για χρυσό και ασημί χρησιμοποιού-
νται πιο ραφιναρισμένα μεταλλικά χρώματα. 

Με το ανάγλυφο μπουκάλι πετυχαίνουμε:

να εκσυγχρονίσουμε την Carlsberg, βασισμένοι πάντα 

στη μακρά και αξιόπιστη κληρονομιά της,

 να κάνουμε την Carlsberg πιο μοντέρνα και ελκυστι-
κή, ιδιαίτερα στους νέους καταναλωτές, επενδύοντας 
στις αξίες μιας τολμηρής, αυθεντικής, σύγχρονης 

και προσιτής μπύρας,

Να τονίσουμε το πόσο ισχυρό και ξεχωριστό εί-
ναι  το σχεδιασμένο από το 1904 λογότυπο της 

Carlsberg, που πετυχαίνει να στέκει από 
μόνο του, την ώρα που οι περισσότερες 
μπύρες καταφεύγουν στον εξωραϊσμό και 

τη διακόσμηση 

να έχουμε ομοιομορφία με τις άλλες 140 χώ-
ρες όπου η Carlsberg αποκτά τη νέα φυάλη. 

Το νέο «profile bottle» των 33 cl διατίθεται ήδη 
στην αγορά από το Φεβρουάριο, έχοντας αντικα-

ταστήσει το γνωστό μας «vichy bottle.» Η Carlsberg 
βέβαια παραμένει όπως πάντα: Αυθεντική,  στο νέο ανά-
γλυφο μπουκάλι

Δώσαμε στην Carlsberg 
νέο προφίλ!
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Για 11η συνεχόμενη χρονιά, ο Όμιλος  Ειδικών Εκδόσεων 
και η Φώτος Φωτιάδης Διανομείς Λτδ, συνδιοργάνωσαν τα 
Johnnie Walker Man of the Year Awards.
Στην λαμπερή βραδιά που πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 
6/2/12, στο Κοσμικό Κέντρο Παβίλιον,  έδωσαν το παρών 
τους, άνθρωποι της πολιτικής, κοινωνικής, καλλιτεχνικής, 
και αθλητικής ζωής του τόπου, εκπρόσωποι των ΜΜΕ, κα-
θώς και φίλοι και συνεργάτες των συνδιοργανωτών.

Τα Johnnie Walker Man of the Year Awards, αποτελούν τον 
πρώτο και μεγαλύτερο θεσμό  βράβευσης Αρίστων στη Κύ-
προ, μέσω του οποίου αναδεικνύονται και βραβεύονται οι 
αντρικές προσωπικότητες που ξεχώρισαν και διέπρεψαν, 
βάσει των επιτευγμάτων και αλλά και του ήθους που επέδει-
ξαν την χρονιά που μας πέρασε.

Οι προτεινόμενοι «Άντρες της Χρονιάς», επιλέγονται κάθε 
χρόνο από την συντακτική ομάδα του περιοδικού ¨ΜΑΝ¨ και 
σε κάθε κατηγορία ψηφίζουν και καθορίζουν το αποτέλεσμα, 
οι αναγνώστες του περιοδικού από τον χώρο των επιχειρήσε-
ων, της πολιτικής, της δημοσιογραφίας του αθλητισμού και  
των εικαστικών τεχνών  στην Κύπρο.

Μan of the Year 2011, αναδείχτηκε ο Δρ Φίλιππος Πατσαλής, 
Διευθυντής του Τμήματος Κυτταρογενετικής  στο Ινστιτούτο 
Γενετικής και νευρολογίας

Τα υπόλοιπα βραβεία απονεμήθηκαν στου πιο κάτω διακρι-
θέντες στον τομέα τους.

New Comer  
Niκος Γεννάρης
18 χρόνος   ποδοσφαιριστής της Άρσεναλ

Αθλητής
Κωνσταντίνος Χαραλαμπίδης
αρχηγός του ΑΠΟΕΛ

Ηθοποιός
Λώρης Λοιζίδης
ο αγαπημένος ηθοποιός και ιθύνων νους  των  τηλεοπτικών 
σειρών ‘’ Αίγια Fuxia’’ και ‘’Πατάτες Αντινακτές’’

Τέχνη και Δημιουργία
Χαρίλαος Κυθραιώτης
Ο αρχιτέκτονας δημιουργός των κτιρίων της Ένωσης Συντα-
κτών Κύπρου, Βουλής των Αντιπροσώπων και του κτιρίου του 
ΘΟΚ.

Επιστήμονας   
Δρ Φίλιππος Πατσαλής
Διευθυντής του Τμήματος Κυτταρογενετικής στο Ι νστιτούτο 
Γενετικής και Νευρολογίας.

Επιχειρηματίας/ Μanager
Φοίβος Ερωτοκρίτου
Αντιπρόσωπος Ρωσικών κυνηγετικών όπλων και πρόεδρος 
του ΑΠΟΕΛ.

Δημοσιογράφος  
Μιχάλης Παυλίδης 
Διευθυντής Ειδήσεων του Mega 

Έλληνας της Χρονιάς  
Σάκης  Ρουβάς  

Ειδικό Βραβείο
‘’Τιμής Ένεκεν’’ απονεμήθηκε μεταθανάτια, στον σκηνοθέτη 
παραγωγό του κινηματογράφου, Μιχάλη Κακογιάννη.
 

Το «Βραβείο Συνολικής Προσφοράς» 
απονεμήθηκε στον μουσικοσυνθέτη Γιώργο Θεοφάνους.

Το πρόγραμμα που μεταδιδόταν ζωντανό από την τηλεόρα-
ση του Mega, παρουσίασαν, η Ναταλία Γερμανού και ο Τάσος 
Τρύφωνος, ενώ το καλλιτεχνικό μέρος ανέλαβαν οι δημο-
φιλείς τραγουδιστές, Έλλη Κοκκίνου, Ελένη Φουρέιρα και 
το Μουσικό σχήμα, «Other View», οι οποίοι εντυπωσίασαν 
άπαντες με τις ερμηνείες και τις χορευτικές τους ικανότατες.

Την εκδήλωση προσφώνησαν οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι 
κκ Αλέξης Φωτιάδης, εκ μέρους της Φώτος Φωτιάδης Δια-
νομείς Λτδ και Δημήτρης Λοττίδης, εκ μέρους των Ειδικών 
Εκδόσεων.
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Επίσκεψη  στο Οινοποιείο Κυπερούντας πραγματοποίησαν στις 
7/2/12, το προσωπικό του ’’ Frame Bar’’,από την Λάρνακα,  στην δι-
άρκεια της οποίας είχαν την ευκαιρία να ξεναγηθούν από τον Οινο-
λόγο  της εταιρείας μας Μηνά Μηνά, να γνωρίσουν την διαδικασία 
παραγωγής και  να  γευτούν τις ποικιλίες των διαφόρων κρασιών 
που παράγει το οινοποιείο. 

Οι εκλεκτοί επισκέπτες εξεφράστηκαν με τα καλύτερα λόγια για 
την φιλοξενία που έτυχαν και δήλωσαν πιστοί φίλοι των εκλεκτών 
κρασιών Κυπερούντας. 

 Στη φωτογραφία  οι επισκέπτες  σε αναμνηστικό στιγμιότυπο, μαζί 
με τον οινοποιείο μας Μηνά Μηνά , τον πωλητή Πανίκο Μακρή , τον 
Επαρχιακό Διευθυντή Λάρνακας, Σταύρο Μενελάου καθώς και τους 
δύο ιδιοκτήτες του ’’Frame Bar’’, Κώστα Κελεσίδη και Παναγιώτη 
Κυριάκου.

Επίσκεψη στο Οινοποιείο 
Κυπερούντας
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Μία ομάδα από κορυφαίους Αμερικανούς αρχαιολόγους ανακάλυψε βυθισμένο 
πλοίο στον Παναμά το οποίο πιστεύεται ότι ανήκει στον στόλο του Captain 
Henry Morgan. Στο σημείο στο οποίο ανακαλύφθηκε το βυθισμένο 
πλοίο ο Captain Morgan έχασε πέντε πλοία το 1671, συμπεριλαμβα-

νομένου και του «Satisfaction» 
το οποίο ήταν η ναυαρχίδα 
του στόλου του. 

Στο βυθισμένο πλοίο 
ανακαλύφθηκαν επί-
σης αριθμός σφρα-
γισμένων ξύλινων 
μπαούλων τα οποία 
θάφτηκαν κάτω από 
την άμμο, το περιεχό-
μενο των οποίων παραμένει 
μέχρι στιγμής άγνωστο. 

Η ομάδα η οποία ανακάλυψε 
το πλοίο αποτελείται από αρχαιολόγους και δύτες του Texas State 
University, καθώς και από εθελοντές από το National Park Service’s 
Submerged Resources Center και το NOAA/UNC-Wilmington’s 
Aquarius Reef Base. 

Λόγω των ρηχών νερών και της μικρής απόστασης από την ακτή, οι κυνηγοί θη-
σαυρών έχουν ήδη κλέψει πολλά αντικείμενα σημαντικής αξίας όπως χρυ-
σά νομίσματα. Ωστόσο όπως δήλωσε ο Frederick “Fritz” H. Hanselmann, 
αρχαιολόγος του Ερευνητικού Κέντρου του Πανεπιστημίου του Τέξας: «Για 
μας ο πραγματικός θησαυρός είναι το πλοίο το οποίο θα μας επιτρέψει να 
μάθουμε την ιστορία μιας θρυλικής προσωπικότητας όπως τον Captain Henry 

Morgan. Ανακαλύψεις όπως αυτή μας επιτρέπουν να μελετήσουμε 
και να μάθουμε πως ήταν η ζωή για αυτούς τους διάσημους πειρατές 

πριν από περισσότερο τρακόσια και πλέον χρόνια.»

 Τον Σεπτέμβριο του 2010 η ίδια ερευνητική ομάδα είχε 
ανακάλυψε έξι σιδερένια κανόνια στην ίδια περιοχή, τα 

οποία οι επιστήμονες πιστεύουν ότι ανήκουν επίσης  σε κά-
ποια από τα πλοία του Captain Henry Morgan. Ωστόσο για να 
συνεχιστούν οι έρευνες η ομάδα χρειαζόταν επιπρόσθετα χρή-
ματα. Έτσι, το διάσημο ποτό χορήγησε τις έρευνες με σκοπό να μάθει 
περισσότερα για τον θρυλικό δημιουργό του, ελπίζοντας ταυτόχρονα ότι ίσως 
να βρεθούν και κάποιες ποσότητες από το εκλεκτό ποτό. Τα όποια ευρήματα θα 
κρατήσει και θα εκθέσει η κυβέρνηση του Παναμά. 
 
Τον 17ο αιώνα ο Ουαλλός πειρατής Σερ Henry Morgan έπλευσε ως κουρσάρος 
για λογαριασμό της Αγγλίας, για την προάσπιση των συμφερόντων του στέμμα-
τος στον Νέο Κόσμο. Τον Ιανουάριο του 1671, προσπάθησε να καταλάβει την πόλη 
του Παναμά, προπύργιο της Ισπανικής Αυτοκρατορίας στην Καραϊβική. Ο Captain 
Morgan έθεσε ως στόχο να καταλάβει το κάστρο του Αγίου Λαυρεντίου κάτι το 
οποίο κατάφερε χάνοντας όμως πέντε πλοία εξαιτίας της επικρατούσας θαλασ-
σοταραχής.

Βρέθηκε η ναυαρχίδα του 
Captain Morgan
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νέα προϊόντα
J&B JET

Grand Marnier 

Johnnie Walker Double Black
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Ακόμα ένα πολυτελή δωδεκάχρονο ου-
ίσκι προσέθεσε στην γκάμα της η εται-
ρεία Φώτος Φωτιάδης Διανομείς Λτδ. 

Πρόκειται για το J&B JET, ένα deluxe, 
δωδεκάχρονο ουίσκι το οποίο παίρνει 
την φημισμένη απαλότητα του J&B Rare 
σε άλλα επίπεδα!

Δοκιμάζοντας το μπορείτε να 
διακρίνετε  έντονες γεύσεις 
φρούτων αλλά και μια γλυ-
κιά γεύση. Και αφού πρό-
κειται για ακόμα ένα μέλος 
της οικογένειας του J&B 
δεν θα μπορούσε να μην 
εντυπωσιάζει και αυτό και 
να προτείνει κάτι διαφορε-
τικό. Έτσι παρουσιάζεται σε 
εντυπωσιακή μαύρη φιάλη η 
οποία αλλάζει τα δεδομένα 
για μία ακόμα φορά.
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Grand Marnier!   Ένα μεγάλο όνομα για ένα μεγάλο λικέρ!
Ένα νέο  προϊόν διανέμεται στην Κυπριακή αγορά από τις αρχές του χρόνου, από την Φώτος Φωτιάδης Διανομείς Λτδ. 
Πρόκειται για το γαλλικό λικέρ πορτοκαλιού το οποίο προπαρασκευάστηκε το 1880. Η μυστική συνταγή του περιέχει κονιάκ και 
απόσταγμα φλουδών άγριων πικρών πορτοκαλιών. Η παλαίωση του σε δρύινα βαρέλια οφείλεται για την απαλή γεύση του. Το Grand 
Marnier είναι το No.1 premium λικέρ που εξάγει η Γαλλία εδώ και 25 χρόνια και διανέμεται σε περισσότερες από 150 χώρες. 
Με την εισαγωγή αυτή, η εταιρεία δίνει ακόμη μια επιλογή στους καταναλωτές να απολαμβάνουν υψηλών προδιαγραφών ποιοτικά 
γαλλικά λικέρ.
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Ένα καινούριο deluxe blend ουίσκι, περιορισμένης έκδοσης, από 
τον οίκο  Johnnie Walker έφθασε στην Κυπριακή αγορά και προ-
στέθηκε στην γκάμα των προϊόντων της Εταιρείας μας.  Πρόκειται 
για το Johnnie Walker Double Black το οποίο χαρακτηρίζεται από 
την πλούσια γεύση του και τα έντονα αρώματα καπνού. Η διαφορά 
του από το γνωστό σε όλους μας Johnnie Walker Black Label, δεν 
έγκειται μόνο στο ποιο έντονο σκούρο χρώμα του αλλά και στις ποιο 
έντονες γεύσεις και αρώματα που διαθέτει. 

Η ανάγκη για το καινούργιο αυτό blend προέκυψε από την αυξη-
μένη ζήτηση που υπάρχει στην παγκόσμια αγορά για ουίσκι από τα 
νησιά της Σκοτίας, δηλαδή αυτά που παρουσιάζουν έντονα αρώματα 
καπνού. Έτσι για την δημιουργία του Johnnie Walker Double Black 
χρησιμοποιούνται περισσότερα ουίσκι από τα νησιά για να αναδει-
κνύονται εντονότερα τα αρώματα του καπνού. 

Το Johnnie Walker Double Black έχει πάρει άριστες κριτικές από 
τους ειδικούς, με αποκορύφωμα την πρώτη θέση την οποία πήρε 
στον διαγωνισμό γευσιγνωσίας «Scotch Whisky Masters 2010.» 

Johnnie Walker Double Black
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αθλητικά
‘Eπαθλο Ήθους, Τέχνης και 
Αρετής Carlsberg

Επίσκεψη Δημοσιογράφου  
Κατερίνας Φραντζή στην Δανία

Οι παλιοί είναι αλλιώς...  
στην Carlsberg

Βραβεύσεις Σκοπευτών

Peter Schmeichel - Παγκόσμιος 
Πρεσβευτής της Carlsberg
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Ο θεσμός του Επάθλου Ήθους, Τέχνης και Αρε-
τής Carlsberg, που φέτος συμπληρώνει 41 χρόνια 
ζωής και προσφοράς στα αθλητικά δρώμενα του 
τόπου, συνεχίσει να συμβάλλει ενεργά στην πρό-
οδο του Κυπριακού ποδοσφαίρου και ταυτόχρονα 
να συνεισφέρει στην ευημερία του κοινωνικού 
συνόλου.

Μεγάλη συμμετοχή στην επίτευξη του στόχου αυ-
τού, έχουν τα μέλη της Ένωσης Αθλητικογράφων 
Κύπρου, τα οποία με την   αντικειμενική και αμε-
ρόληπτη ψήφο τους, αναδεικνύουν τον «Καλύτερο 

Ποδοσφαιριστή του Μήνα», ο οποίος βραβεύεται με την ανωτάτη τιμητική 
διάκριση του Επάθλου Carlsberg.     

Περαιτέρω, ο αναδειχθείς ως ο « Καλύτερος Ποδοσφαιριστής του Μήνα», 
σύμφωνα με τους κανονισμούς που διέπουν την διεξαγωγή του δημοφιλούς 
θεσμού, υποδεικνύει ένα φιλανθρωπικό ίδρυμα στο οποίο η Φώτος Φωτιά-
δης Διανομείς Λτδ, συνεισφέρει το χρηματικό ποσό των 1000 ευρώ.

Για τον μήνα Δεκέμβριο 2012, «Καλύτερος Ποδοσφαιριστής» αναδείχτηκε ο 
Γκονζάλο Γκαρσία, της ΑΕΚ, ο οποίος επέλεξε το Κέντρο για Άτομα με Ανα-
πηρία «Άγιος Λάζαρος» στη Λάρνακα, για να συνεισφέρει η εταιρεία μας τα 
1000 ευρώ, για τον μήνα Ιανουάριο 2012, ο Ρικάρντο Λαβόρδε της Ανόρθω-
σης, ο οποίος επέλεξε την Οργάνωση Παραπληγικών Κύπρου, για τον μήνα 
Φεβρουάριο νικητής αναδείχτηκε ο Γιώργος Βασιλείου του Άρη, ο οποίος 
επέλεξε Τον Σύνδεσμο Γονέων Ενηλίκων Ατόμων με Αναπηρία «Απόστολος 
Λουκάς», στη Λεμεσό,  και για τον μήνα Μάρτιο ο Εστεπάν Σολάρι του ΑΠΟ-
ΕΛ, ο οποίος επέλεξε το κέντρο Διημερεύουσας Φροντίδας Σπαστικών και 
Αναπήρων Παιδιών «Ανεμώνη» στη Λευκωσία. 
 
Σε δηλώσεις  τους οι παραλήπτες των επιταγών, ευχαρίστησαν την Φώτος 
Φωτιάδης Διανομείς Λτδ, για τις γενναιόδωρες  προσφορές της σε Ευαγή, 
Φιλανθρωπικά Ιδρύματα και σε Άτομα με Αναπηρίες, μέσω του Επάθλου 
Carlsberg, καθώς και τους ποδοσφαιριστές και τα σωματεία τους, που επέ-
λεξαν να ενισχύσουν τα ιδρύματα τους και ευχήθηκαν όπως το παράδειγμα 
της Carlsberg βρει και άλλους μιμητές. 

Έπαθλο Ήθους, Τέχνης  
& Αρετής Carlsberg

Ο Εστεπάν Σολάρι επιδίδει την επιταγή στην Αντιπρόεδρο του 
Συνδέσμου Γονέων Σπαστικών και Αναπήρων Παιδιών «Ανεμώ-
νη», Λευκωσίας, κα Άντρη Παρλάτα, στην παρουσία του Αντρέα 
Σμυρίλλη.

Ο νεαρός Κολομβιανός ποδοσφαιριστής της Ανόρθωσης, Ρικάρ-
ντο Λαβόρδε, επιδίδει την σχετική επιταγή στον πρόεδρο της 
ΟΠΑΚ, Δημήτρη Λαμπριανίδη, στη παρουσία του Δ/ντή Δημοσίων 
Σχέσεων της εταιρείας μας , Αντρέα Σμυρίλλη και της Διοικητικού 
Λειτουργού της Οργάνωσης Παναγιώτας Παναγιώτου.

Στιγμιότυπο από την επίδοση της επιταγής στην Διευθύντριας του 
Συνδέσμου Γονέων Ενηλίκων Ατόμων με Αναπηρία, Παναγιώτα 
Κυριάκου  από τον ποδοσφαιριστή του Άρη, Γιώργο Βασιλείου.  
Διακρίνονται επίσης από αριστερά, ο Διοικητικός Λειτουργός της 
Carlsberg, στο πρατήριο Λεμεσού, Μιχάλης Καλαπαλίκης, ο Ψυ-
χολόγος του Κέντρου, Αντρέας Παναγιώτου, ο Δ/ντής Δημοσίων 
Σχέσεων της Carlsberg, Αντρέας Σμυρίλλης και ο Πρόεδρος του 
Συνδέσμου Αντρέας Παναγιώτου. 

41 2012

Ο Γκονζάλο Γκαρσία της ΑΕΚ, επιδίδει την επιταγή στον διευθυ-
ντή Κέντρου για Άτομα με Αναπηρία «Άγιος Λάζαρος,  κ. Σπύρο 
Ττοφή στη παρουσία του συναδέλφου Δ/ντη Δημοσίων Σχέσεων 
της εταιρείας μας, Αντρέα Σμυρίλλη. Διακρίνονται επίσης από 
αριστερά ο διευθυντής του ποδοσφαιρικού τμήματος της ΑΕΚ 
Εύμαιος Ευθυμιάδης, και από δεξιά ο Χριστόφορος Πετρουής 
Γενικός Αρχηγός της ΑΕΚ και η Ελένη Κυριάκου Κοινωνική Λει-
τουργός του κέντρου. 
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Το όραμα και ο σχεδιασμός της 
Carlsberg για το επικείμενο Euro2012

Η Κατερίνα Φραντζή παίρνει αυτόγραφο από τον Παγκόσμιο Πρεσβευτή της Carlsberg στο UEFA EURO2012, Peter Schmeichel.

Η Carlsberg γιόρτασε τις 100 μέρες πριν την έναρξη του Euro 2012 
και η δημοσιογράφος του Συγκροτήματος «Δίας» Κατερίνα Φρα-
ντζή που επισκέφτηκε τις εγκαταστάσεις της Εταιρείας στη Δανία, 
καταγράφει τις εμπειρίες της.  

Δέσμευση ευθύνης 100 μέρες πριν τη διοργάνωση  
Τέσσερις δεκαετίες αδιάλειπτης προσφοράς στο ποδόσφαιρο συ-
μπληρώνει μέσα στο 2012 η Carlsberg. Σαράντα χρόνια πολύπλευ-
ρης βοήθειας και προσφοράς σε εθνικές ομάδες, συλλόγους και 
φιλάθλους, καταδεικνύουν την υπεύθυνη δέσμευση της διάσημης 
Δανέζικης ζυθοποιίας, στο λαοφιλέστερο άθλημα και στους ανα-
ρίθμητους πιστούς φίλους του.

Εν μέσω αυτού του Ιωβηλαίου στο «γάμο» της Carlsberg με τον 
βασιλιά των σπορ, υπάρχει το επικείμενο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα 
σε Ουκρανία και Πολωνία, για το οποίο η εταιρεία προετοιμάζεται 
σχολαστικά και πυρετωδώς εδώ και μια τετραετία.
 
Εκατό μέρες πριν τη σέντρα του πρωταθλήματος η Carlsberg φι-

λοξένησε στην Κοπεγχάγη δεκάδες δημοσιογράφους (σ.σ. ξενα-
γήθηκαν στους προσωπικούς χώρους του ιδρυτή Γιάκομπ Κρίστιαν 
Γιάκομπσεν και στα κεντρικά γραφεία, το παλιό εργοστάσιο και το 
μουσείο της, παρακολούθησαν τον φιλικό αγώνα Δανία – Ρωσία), 
στους οποίους αναλύθηκε το όραμα της εταιρίας για το Euro2012.

«Ουδέποτε θα εγκαταλείψουμε τη δέσμευση μας στο ποδόσφαιρο, 
ουδέποτε θα σταματήσουμε να ανταποδίδουμε στον κόσμο. Έχου-
με 15.000 εισιτήρια και το 80% (12 χιλιάδες) θα τα διαθέσουμε στον 
κόσμο» δήλωσε ο Καλίλ Γιουνές. Ο ανώτερος αντιπρόεδρος της 
Carlsberg, η οποία έχει επενδύσει σ’ αυτή τη διοργάνωση το 70% 
της διαφημιστικής δαπάνης της για το 2012, έχει πραγματοποιήσει 
την περασμένη τετραετία πολυάριθμα ταξίδια σε Ουκρανία και Πο-
λωνία γνωρίζοντας τις διαστάσεις που δίνουν στο εγχείρημα της 
εταιρείας η γεωγραφική έκταση και οι αποστάσεις των δύο χωρών.

Με κάθε λεπτομέρεια
Στο ποδόσφαιρο -όπως και στη ζωή- τίποτε δεν είναι τυχαίο. 
«Χρειάζονται τέσσερα χρόνια για να προετοιμαστείς για μια τέτοια 
διοργάνωση και το κλειδί είναι: προγραμματισμός, προγραμματι-
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σμός, προγραμματισμός» τόνισε ο Κάρστεν Μπουλ, επικεφαλής 
σχεδιασμού της Carlsberg για το UEFA Euro2012, ο οποίος έχει 
αναλύσει και την τελευταία λεπτομέρεια για τη διαφήμισή της 
Carlsberg στα γήπεδα (φωτισμός, οπτική γωνιά της κάμερας, κο-
ντινά πλάνα, πιθανά εμπόδια, όπως οι φωτογράφοι).

Ωστόσο πρώτιστο μέλημα παραμένει η καλύτερη και ταχύτερη 
εξυπηρέτηση των φιλάθλων, εξ ου και τα πάντα πέρασαν από 
κόσκινο: Οι σειρές των πελατών για παραγγελία, η παραγγελία, 
ο τρόπος πληρωμής, σερβιρίσματος (με ειδικό μηχάνημα), ο σχε-
διασμός των ποτηριών, η διαδικασία μεταφοράς σε περίπτωση 
μεγάλης αγοράς και, φυσικά, η ποιότητα.
«Θέλουμε ο κόσμος να πίνει υπεύθυνα. Έχουμε στενή συνεργα-
σία με UEFA και τοπική αστυνομία, προκειμένου να μην υπάρξουν 
προβλήματα», σημείωσε ο Γιουνές προσθέτοντας ότι στα γήπεδα 
θα σερβίρεται μπύρα χωρίς αλκοόλ (σ.σ. βάση νομοθεσίας η επι-
τρεπόμενη στα γήπεδα ποσότητα αλκοόλ είναι 0,5% στην Ουκρα-
νία και 3,5% στην Πολωνία).

Η Carlsberg στο Euro 2012 με αριθμούς 
1 εκατομμύριο οι μπύρες που επιδιώκεται να σερβιριστούν στην 
ανάπαυλα του τελικού
7 εκατομμύρια τα ποτήρια μπύρας που παραγγέλθηκαν
5 οι πέραν Ουκρανίας και Πολωνίας αγορές που έχουν επιστρα-
τευτεί για το ενδεχόμενο υπερβολικής ζήτησης
200 οι Ουκρανοί και Πολωνοί που μέσω συνεντεύξεων επιλέχθη-
καν για τα πρότζεκτ της Carlsberg
500 τα άτομα που θα απασχολήσει συνολικά για τη διοργάνωση
800 τα ψυγεία στα γήπεδα, τα Fan Parks και τα ξενοδοχεία
1.400 ψύκτες για την μπύρα draught
3,6 εκατομμύρια τα λίτρα μπύρας που αναμένεται να καταναλω-
θούν από τους θεατές στα γήπεδα
16-24 εκατομμύρια τα λίτρα μπύρας που αναμένεται να καταναλω-
θούν από τους επισκέπτες των Fan Camps

Fan Parks, Camps and Challenge
Στη διάρκεια του Euro2012 οι ποδοσφαιρόφιλοι θα μπορούν να 
προμηθεύονται τα προϊόντα Carlsberg –πλην των γηπέδων- και 
στα (τουλάχιστον οκτώ) Fan Parks σε Ουκρανία και Πολωνία, τα 
οποία αντέχουν από 30 ως 120 χιλιάδες φιλάθλους.
Η νέα πρωτοβουλία της Carlsberg αφορά τα Fan Camps (www.
carlsbergfancamp.pl) στην Πολωνία. Σε Γκντανσκ, Βαρσοβία, 
Πόζναν, Κρακοβία και Βρότσλαβ οι ποδοσφαιρόφιλοι θα μπορούν 
σ’ ένα ευχάριστο, άνετο περιβάλλον να παρακολουθήσουν τους 
αγώνες της εθνικής τους συνοδεία μιας απολαυστικής μπύρας 
Carlsberg.
Επίσης, από σήμερα και ως τα μέσα Μαΐου οι φίλαθλοι μπορούν να 
επισκέπτονται την ιστοσελίδα www.facebook.com/Carlsberg και 
μ’ ένα like να συμμετέχουν σε μια σειρά από δοκιμασίες, να συλ-
λέξουν τα σχετικά (εικονικά) βραβεία και οι πολυνίκεις να παρα-
στούν στον τελικό της διοργάνωσης, προκειμένου ν’ απονείμουν 
το βραβείο Carlsberg στον καλύτερο παίκτη του αγώνα.

Εφαρμογή στο κινητό
Η Carlsberg έχει δημιουργήσει ήδη το ομώνυμο mobile 
application, το οποίο διατίθεται δωρεάν (στα διαδικτυακά κατα-
στήματα i-tunes και Android), σε πολυάριθμες γλώσσες και προ-
σφέρει καθημερινή ενημέρωση, ζωντανές περιγραφές φιλικών κι 
επίσημων αγώνων, βαθμολογίες, στατιστικά, πλήρη βιογραφικά 
των ποδοσφαιριστών, πολυάριθμα βίντεο, εργαλειοθήκη αναζή-
τησης και δυνατότητα ψήφισης του καλύτερου παίκτη κάθε αγώ-

να.

Αυτή είναι η Carlsberg
Η Δανέζικη εταιρεία ζυθοποιίας (με έδρα την Κοπεγχάγη) ιδρύ-
θηκε το 1847 από τον Γιάκομπ Κρίστιαν Γιάκομπσεν και φέρει το 
όνομα του γιου του, Καρλ και το τοπωνύμιο, Μπεργκ, που σημαίνει 
λόφος. (Λόφος του Καρόλου).Σαν σήμα κατατεθέν, η Carlsberg 
έχει τον ελέφαντα, σύμβολο υγείας, δύναμης και εξυπνάδας.

Πλην της ομώνυμης μπύρας η Carlsberg παράγει πλειάδα εγχώ-
ριων και διεθνών μπυρών (Tuborg, Κronenberg, Somersby κ.ά.), 
αναψυκτικών και συγκαταλέγεται στις κορυφαίες εταιρίες ζυθο-
ποιίας στον κόσμο.
Οι ποδοσφαιρικές χορηγίες ξεκίνησαν το 1972 με την εθνική 
Δανίας, επεκτάθηκαν -από το 1980- σε άλλα αντιπροσωπευτικά 
συγκροτήματα (Αγγλία, Ιρλανδία, Σερβία) και συλλόγους (Κοπεγ-
χάγη, Οντένσε, Λίβερπουλ, Άρσεναλ, Γουέστ Χαμ, Τότεναμ, Αμ-
βούργο, Χέρτα, Ζανκτ Πάουλι, Πόρτο, Τορόντο) και από το 1988 σε 
κάθε τελική φάση Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος.

Επιπροσθέτως η Carlsberg έχει χρηματίσει χορηγός διοργανώ-
σεων, όπως: Κύπελλο UEFA (1997-2009), UEFA Super Cup (1998-
2008), Κύπελλο Κυπελλούχων (1992-94, 1998), τελικοί Κυπέλλων 
Πρωταθλητριών (1992, 1994) και Τσάμπιονς Λιγκ (1993, 1994).

Η δημοσιογράφος Κατερίνα Φραντζή του συγκροτήματος ΔΙΑΣ, ευχαρι-
στεί την εταιρεία Φώτος Φωτιάδης Διανομείς που της έδωσε την ευκαιρία 
να επισκεφτεί την Κοπεγχάγη και να γνωρίσει από κοντά τον όμορφο κό-
σμο της Carlsberg Δανίας.  
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Οι παλαιοί είναι….. αλλιώς 
στη Carlsberg

Μπορεί οι νέοι συνάδελφοι του πρατηρίου Λάρνακας, να πήγαιναν και 
στοίχημα, πως δηλαδή, θα διέλυαν τους βετεράνους της εταιρείας 
στον αγωνιστικό χώρο.  Ωστόσο, μόνο έτσι δεν ήταν τελικά τα πράγ-
ματα.  Οι βετεράνοι της εταιρείας, σε πρόσφατο αγώνα Φούτσαλ, με 
ηγέτη τον Δομάζο (βλέπε Μάριος Σκλάβος), μετά από μια συγκλονι-
στική αναμέτρηση επικράτησαν των νέων με σκορ 5-4.  Σκόρερ για 
τους νικητές οι Μάριος Σκλάβος, Κώστας Παπαντωνίου, Π. Μακρής, 
Μίλτος Μάος και Παναγιώτης Παρπούνας.

Στη φωτογραφία, η ομάδα των βετεράνων τoυ πρατηρίου Λάρνακας 
σε πλήρη απαρτία.  Διακρίνονται ιστάμενοι από αριστερά οι Α. Γιάν-
νακας (προπονητής), Κ. Παπαντωνίου, Μάριος Σκλάβος, Χαρ. Χαρα-
λάμπους και καθήμενοι οι Μίλτος Μάος, Παναγιώτης Παρπούνας και 
Π. Μακρής.
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Βραβεύσεις Σκοπευτών   
Ελεύθερης Περιοχής  
Αμμοχώστου
Η ετήσια τελετή βράβευσης των κορυφαίων αθλητών και αθλη-
τριών, της Σκοπευτικής Οργάνωσης Αμμοχώστου και της Σκο-
πευτικής Οργάνωσης Ελεύθερης Περιοχής Αμμοχώστου, για το 
2011, πραγματοποιήθηκε στις 3 Φεβρουαρίου 2012, στο οίκημα 
του σκοπευτηρίου Παραλιμνίου, στο Παραλίμνι.

Η όλη εκδήλωση , την οποία για άλλη μια χρονιά αθλοθέτησε 
η  Φώτος Φωτιάδης Διανομείς Λτδ, τελούσε υπό την αιγίδα του 
Υπουργού εσωτερικών κ. Νεοκλή Συλικιώτη, και λόγω Ολυμπι-
ακής χρονιάς, ήταν αφιερωμένη στους Ολυμπιακούς αγώνες.

Μέσα σ΄αυτά τα πλαίσια, τιμήθηκαν αθλητές της επαρχίας από 
όλα τα αθλήματα που εκπροσώπησαν Κύπρο στην κορυφαία 
αθλητική διοργάνωση του πλανήτη. Μεταξύ αυτών ήταν και οι 
παλιές δόξες του κλασσικού αθλητισμού Σταύρος Τζιωρτζιής, 
Παναγιωτης Χατζιηστάθης, Άντρη Σιάλου, Πρόδρομος Κατσα-
ντώνης, Λάμπρος Κεφάλας και οι σκοπευτές Δημήτρης και 
Τάσος Λόρδος. Τιμήθηκαν επίσης, οι Χάρης και Μαρία Παπαδό-
πουλου, Φώτος Στεφανή και οι νεότεροι, Ελένη Αρτυματά και 
Αντώνης Αντρέου. 

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους, ο μητροπολίτης 
Κωνσταντίας και Αμμοχώστου, κκ. Βασίλειος, ο  πρόεδρος του 
ΚΟΑ, Πάμπος Στυλιανού, Βουλευτές , οι Δήμαρχοι Παραλιμνίου 
και Δερύνειας, εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης,  αξι-
ωματούχοι της Σκοπευτικής Ομοσπονδίας Κύπρου, φίλοι του 
αθλήματος, εκπρόσωποι της χορηγού εταιρείας Φώτος Φωτιά-
δης Διανομείς Λτδ και μέλη των οικογενειών των αθλητών.

Ο επαρχιακός Διευθυντής της Ελεύθερης Περιοχής Αμμοχώ-
στου, Λάκης Ιωάννου, ανάμεσα σε δύο βετεράνους σκοπευτές.

Ο Υπουργός Εσωτερικών, κ. Νεοκλής Συλικιώτης, απονέμει 
έπαθλο στον πρωταθλητή Αντώνη Ανδρέου.

Ο Πρόεδρος του ΚΟΑ, κ. Πάμπος Στυλιανού, απονέμει έπαθλο  
στην πρωταθλήτρια Παναγιώτα Ανδρέου.
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Η Carlsberg, επίσημη χορηγός του UEFA EURO 2012, δημιουργεί και 
προετοιμάζει το δικό της dream team για τη μεγάλη ποδοσφαιρική διορ-
γάνωση που θα πραγματοποιηθεί το ερχόμενο καλοκαίρι στην Ουκρανία 
και την Πολωνία. Στα πλαίσια αυτά, ανακοίνωσε με ιδιαίτερη ικανοποίη-
ση μια ευχάριστη έκπληξη για τους εκλεκτούς και πιστούς της φίλους, 
αλλά και για τους ποδοσφαιρόφιλους σε όλο τον κόσμο:  τον διορισμό του 
Peter Schmeichel, πρώην τερματοφύλακα της Εθνικής Δανίας και της 
Manchester United, στη θέση του παγκόσμιου πρεσβευτή της καμπάνιας 
της Carlsberg για το UEFA EURO 2012. 

Ο Πρόεδρος και CEO του Ομίλου της Carlsberg, Jorgen Buhl Rasmussen, 
σχολιάζει σχετικά με τη σημαντική αυτή ανακοίνωση: «Αυτή είναι μια 
φανταστική ευκαιρία για μας, και είμαστε πανευτυχείς που έχουμε τον 
Peter στην ομάδα μας. Ο Peter όχι μόνο αγωνίστηκε, για το μεγαλύτερο 
μέρος της καριέρας του, στις δυο μεγαλύτερες αγορές της Carlsberg,Δα-
νία και Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά είναι και μια δημοφιλής προσωπικότητα 
για τον πληθυσμό των κύριων αγορών του brand, της Ευρώπης και της 
Ασίας.  Είμαστε σίγουροι πως ο Peter θα μας βοηθήσει στη δημιουργία 
μιας ακόμη ιδιαίτερα επιτυχημένης καμπάνιας για το EURO. H δυνατή 
σχέση του Peter με τους ποδοσφαιρόφιλους ανά την υφήλιο, θα παίξει 
σημαντικό ρόλο στην άμεση σύνδεση της Carlsberg με το άθλημα, αλλά 
και στην ενίσχυση του νέου μας slogan ‘That calls for a Carlsberg’. Επί-
σης, ο Peter αποτελεί πρότυπο καλής συμπεριφοράς και αθλητοπρέπει-
ας και αυτό θα ενδυναμώσει το μήνυμα που θέλουμε να μεταφέρουμε 
πως όλοι μας πρέπει να απολαύσουμε το EURO 2012 υπεύθυνα.»  

Ως πρεσβευτής του Ομίλου της Carlsberg, ο Schmeichel θα λάβει μέρος 
σε πολλές ενέργειες. Μεταξύ άλλων, θα συμμετέχει ενεργά στην καμπά-
νια της Carlsberg στο Facebook «The Fan Challenge», όπου οι φίλαθλοι, 
συμμετέχοντας, θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν το EURO 
από κοντά. Ακόμη, στον τελικό της διοργάνωσης, ο Schmeichel θα απο-
νέμει το βραβείο Carlsberg Man of the Match. Επίσης, θα συμμετέχει σε 
εκδηλώσεις που θα διοργανώσει η Carlsberg πριν και κατά τη διάρκεια 
του UEFA EURO 2102. 

Peter Schmeichel, παγκόσμιος 
πρεσβευτής της Carlsberg 

στο UEFA EURO2012
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Ο Carsten Buhl, Senior Project Manager, Sponsorships 
της Carlsberg αναφέρει για τον μεγάλο αυτό αθλητή:  «Ο 
Peter Schmeichel είναι το όνειρο κάθε χορηγού. Ήταν μέλος 
της ομάδας της Εθνικής Δανίας που κατέκτησε το πανευρω-
παϊκό πρωτάθλημα το 1992, αλλά και της dream team της 
Manchester United που κατέκτησε το Champions League, 
English Premier League και το FA Cup. Τώρα, ο Peter έχει κα-
θιερωθεί ως ένας αξιόλογος παρουσιαστής, σχολιαστής και 
ομιλητής, τόσο στη Δανία όσο και διεθνώς.»

Τι έχει όμως να πει ο ίδιος ο Peter Schmeichel σαν πρε-
σβευτής της Carlsberg; 
«Είμαι ενθουσιασμένος που θα είμαι ο πρεσβευτής της 
Carlsberg που έχει μια τόσο δυνατή σχέση με το ευρωπαϊκό 
ποδόσφαιρο. Πιστεύω πως η Carlsberg ήταν ένας από τους 
λόγους που ασχολήθηκα με το ποδόσφαιρο. Όταν ήμουν μι-
κρός, είχα αυτό το όνειρο, να παίξω στην εθνική ομάδα της 
Δανίας, αλλά και στη Manchester United. Ήταν η δεκαετία του 
’70, όταν η Carlsberg είχε ήδη ξεκινήσει να επενδύει και να 
υποστηρίζει το ποδόσφαιρο στη Δανία. Αυτό έδωσε την ώθη-
ση σε μένα και σε πολλούς άλλους να ασχοληθούν με αυτό 
το υπέροχο άθλημα. To φανταστικό ρεκόρ χορηγίας των ευ-
ρωπαϊκών ποδοσφαιρικών πρωταθλημάτων για πάνω από 20 
χρόνια της Carlsberg, αποδεικνύει τη μεγάλη της δέσμευση 
προς τους φιλάθλους και λάτρεις του ποδοσφαίρου. Γι’ αυτό 
και χαίρομαι που θα είμαι στην ομάδα της και θα διαδραματί-
σω τον δικό μου ρόλο.»

Συμμετοχή των φιλάθλων.
Η Carlsberg προσφέρει την ευκαιρία στους φιλάθλους 
να παρευρεθούν στο EURO 2012 και να ζήσουν αυτή τη 
μοναδική εμπειρία από κοντά. Μέχρι τα μέσα Μαΐου 
λοιπόν, μπορεί κάποιος να επισκεφτεί τη σελίδα της 
Carlsberg στο facebook, www.facebook.com/Carlsberg, 
και κάνοντας Like  να συμμετάσχει σε διάφορες αποστο-
λές και δοκιμασίες για να αποδείξει την επιθυμία του να 
βρεθεί στο EURO 2012. Κάθε φορά που μια αποστολή 
θα ολοκληρώνεται με επιτυχία, θα απονέμεται  ένα ει-
κονικό Carlsberg Fan Challenge trophy. Όσα πιο πολλά 
trophies καταφέρει να κερδίσει κάποιος τόσες περισσό-
τερες πιθανότητες έχει να κερδίσει εισιτήρια, στους δια-
γωνισμούς κάθε μήνα. Τον Φεβρουάριο, οι χρήστες με τα 
περισσότερα trophies θα διαγωνιστούν για να κερδίσουν 

ένα ονειρικό έπαθλο: να γράψουν Ιστορία παρουσιάζοντας το 
βραβείο Carlsberg Man of the Match, στον τελικό  του EURO 
2012! 

Τα απαραίτητα προσόντα για επιτυχία στις δοκιμασίες  του 
«The Fan Challenge», είναι οι ποδοσφαιρικές γνώσεις, αλλά 
και μπόλικο πάθος για το EURO! Για να μάθετε περισσότερα 
για το «The Fan Challenge», αλλά και για την ποδοσφαιρική 
παράδοση της Carlsberg, επισκεφθείτε το www.facebook.
com/Carlsberg ή www.carlsberg.com

Η μακρόχρονη σχέση της Carlsberg με το ποδόσφαιρο.
H Carlsberg, ξεκινώντας από το 1988, έχει καθιερωθεί ως 
ένας από τους πιο σημαντικούς και μακροχρόνιους χορηγούς 
των ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων. Το brand έχει μεγάλη πα-
ράδοση στην υποστήριξη του ποδοσφαίρου μέσα από μεγάλες 
διεθνείς χορηγίες εθνικών ομάδων και διεθνών διοργανώσε-
ων. Τη δεκαετία του ’70 η Carlsberg ήταν η πρώτη οικονομι-
κή χορηγός της εθνικής Δανίας και του πρωταθλήματος της 
χώρας.  Η χορηγία αυτή συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Ακόμη, η 
Carlsberg συνεργάζεται και χορηγεί τις εθνικές ομάδες της 
Αγγλίας, της Ιρλανδίας και της Σερβίας. Σε επίπεδο  ποδο-
σφαιρικών συλλόγων, η Carlsberg ‘βρίσκεται’ σε όλη την Ευ-
ρώπη! Μεταξύ άλλων, διατηρεί μια μακροχρόνια συνεργασία 
με τη Liverpool FC και έχει προχωρήσει πρόσφατα σε συμ-
φωνία με την Arsenal και Tottenham (Hotspur) (Αγγλία), την 
FC Copenhagen, OB-Odense (Δανία), Hamburg SV, Hertha 
Berlin, FC St. Pauli (Γερμανία), καθώς και την FC Porto (Πορ-
τογαλία).




