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Διανέμεται από την Φώτος Φωτιάδης Διανομείς Λτδ
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προλόγου
αντί

Αγαπητοί συνάδελφοι/αναγνώστες,

Η αβεβαιότητα και απαισιοδοξία που επικρατεί στην Κυπριακή 
Κοινωνία λόγω της  συνεχιζόμενης  οικονομικής κρίσης, εξακο-
λουθούν να υφίστανται και να διαιωνίζονται χωρίς κανένα φώς 
στην άκρη της σήραγγας.

Κάποιες μικρές αναλαμπές  εξανεμίζονται και αυτές στον βωμό 
της μικροπολιτικής αντιπαλότητας και των αντιπαραθέσεων,  
λόγω  των προεδρικών εκλογών του  προσεχούς  Φεβρουάριου 
του  2013.

Οι εταίροι μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση διακατέχονται από σκε-
πτικισμό όσον αφορά το επίμαχο Δάνειο Στήριξης  της  οικονο-
μίας μας και μάλλον  μας  χρησιμοποιούν και εδώ ως  αντικείμε-
νο εσωτερικών πολιτικών αντιπαραθέσεων τους. 

Όλα τα πιο πάνω, σε συνδυασμό με τις άλλες παραμέτρους που 
συνθέτουν τους αρνητικούς οικονομικούς δείκτες,  αναπόφευ-
κτα έχουν  επηρεάσει και τον κύκλο εργασιών του δικού μας 
Ομίλου. 

Όλοι μαζί  και ο καθένας ξεχωριστά, καλούμαστε για μια ακόμη  
φορά , να επαναπροσδιορίσουμε  τις προτεραιότητες μας και να 
επιδείξουμε πνεύμα  αλληλοκατανόησης και συναίνεσης   για να 
ανταπεξέλθουμε στις δυσκολίες μέχρι να φθάσουμε στην ποθη-
τή περίοδο της ανάκαμψης και ανάπτυξης της οικονομίας μας.

Στο μεσοδιάστημα μαζί με τις ευχές μας για υπομονή, επιμονή 
και πίστη για ένα καλύτερο αύριο , εμείς ως  συντακτική επιτρο-
πή,    σας υποσχόμαστε ότι θα συνεχίσουμε να φέρνουμε κοντά 
σας , μέσα από τις σελίδες του περιοδικού «τα νέα μας», όπως 
πάντοτε,  την πλούσια θεματογραφία   που αφορά  τις δραστηρι-
ότητες του Ομίλου μας.

Καλή ανάγνωση και  κουράγιο.

Αντρέας Σμυρίλλης 
Υπευθυνος Έκδοσης
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 Αρραβώνες: Ο Μάριος Σάββα, 
Βοηθός Αποθηκάριος στο πρατήριο Λεμεσού αρραβωνιά-
στηκε, με την εκλεκτή της καρδιάς του, Πραξούλα.

Ο Αντρέας Κτώρας, Επαρχιακός Διευθυντής στο πρατή-
ριο Λεμεσού, αρραβώνιασε, την κόρη του Σταύρη, με τον 
εκλεκτό της καρδιάς της, Νικόλα. 

 Γάμοι: Ο Αντρέας Σμυρίλλης, Διευθυντής 
Δημοσίων Σχέσεων της Φώτος Φωτιάδης Διανομείς Λτδ, 
και η σύζυγος  του Μαρία, πάντρεψαν την κόρη τους Στέ-
φανη, με τον εκλεκτό της καρδιάς της, Μενέλαο.

Η  Ρίτα Αντωνίου ταμίας στο πρατήριο Λευκωσίας και ο 
σύζυγος της (πρώην συνάδελφος),  Αρχιμήδης Αντωνίου, 
πάντρεψαν το γιό τους Γιώργο, με την εκλεκτή της καρ-
διάς του, Χριστίνα.

Ο Λάκης Ιωάννου, Επαρχιακός Διευθυντής στο πρατήριο 
Δερύνειας, πάντρεψε την κόρη του Δέσπω  με τον εκλεκτό 
της καρδιάς της, Αντρέα.

Ο Χρύσανθος Χρίστου οδηγός forklift στην αποθήκη του 
πρατηρίου Λευκωσίας, πάντρεψε την κόρη του Γεωργία, 
με τον εκλεκτό της καρδιάς της, Νικόλα.

Στους νεόνυμφους ευχόμαστε ‘’Bίον Ανθόσπαρτον’’και 
πολλούς και άξιους απογόνους.

 Γεννήσεις: Ο Μιχάλης Ασιήκαλης, 
Construction & Development Manager στη Φώτος Φω-
τιάδης Group, και η σύζυγος του Κάτια, απέκτησαν το 
πρώτο τους εγγόνι, την  Κατερίνα.

Ο Χρίστος Αριστείδου, Διευθυντής του Κοινωφελούς,  
Επιστημονικού και Πολιτιστικού Ιδρύματος «Φώτος Φω-
τιάδης» και η σύζυγος του Αικατερίνη, απέκτησαν το τρίτο 
τους εγγονάκι, την Αικατερίνη.

Η Αντωνία Χριστοδούλου, τηλεφωνήτρια στην Φώτος Φω-
τιάδης Ζυθοβιομηχανία Λτδ, και ο σύζυγος της Αριστεί-
δης, απέκτησαν το πρώτο τους εγγόνι, τον Αριστείδη.

Η Ανθούλα Κωνσταντίνου, συνάδελφος στο Τμήμα Δια-
σφάλισης Ποιότητας του Ζυθοποιείου μας, απέκτησε το 
πρώτο της εγγόνι, τον Πέτρο.

Στους ευτυχείς παππούδες και γιαγιάδες, ευχόμαστε να 
τους ¨ζήσουν¨ τα νεογέννητα εγγονάκια τους. 

 Βάφτιση: Ο συνάδελφος στο Τμήμα Δι-
αφήμισης της Φώτος Φωτιάδης Διανομείς Λτδ, Graphic 
Designer, Μαρίνος Κωνσταντίνου, βάπτισε το πρώτο του 
παιδί και την ονόμασε Κρυσταλλία.

Στον συνάδελφο Μαρίνο και τη σύζυγο του Στέλλα, ευχό-
μαστε κάθε ευτυχία στην οικογενειακή θαλπωρή.

Κοινωνικά

Η σωστή απάντηση στην ερώτηση της περασμένης έκδοσης 
΄΄τι γνωρίζετε για τα δέκα τυχερά παιδιά  της  Carlsberg ’’, 
είναι:

Τα ‘’δέκα τυχερά παιδιά της Carlsberg ‘’, ( 8 Ελληνοκύπρι-
οι και 2 Τουρκοκύπριοι), είναι τα δέκα πρώτα παιδιά που 
γεννηθήκαν την 21η Ιουνίου 1970 , την πρώτη δηλ. επέτειο 
των εγκαινίων του εργοστάσιου της Carlsberg, τα οποία η 
υιοθετηθήκαν από την εταιρεία και  η οποία ανέλαβε τη 
βάφτιση τους και τα έξοδα των σπουδών τους μέχρι και το 
πανεπιστήμιο. Τα παιδιά αυτά ονομαστήκαν ‘’Τυχερά παιδιά 
της Carlsberg’’.

Μετά από κλήρωση που έγινε μεταξύ των σωστών απαντή-
σεων, νικήτρια του διαγωνισμού αναδείχτηκε  η Τασούλα 
Κάτζιη, γραφέας στο πρατήριο Δερύνειας, η οποία κερδίζει 
μια φιάλη Johnnie Walker Black Label 70cl.

Ερώτηση:
Πότε εγκαινιάστηκε, τι περιελάμβανε και ποιά η προσφορά 
του Λαϊκού  Πανεπιστημίου της Carlsberg;

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

Απάντηση 
στην Ερώτηση

 Θάνατοι:  Απεβίωσε στις 3 Οκτωβρίου 2012, σε ηλι-
κία 86 ετών, η γιαγιά της κας Έρικας Φωτιάδου, Αλίκη Μηνά.

Στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Φώτος Φωτιάδης Διανομείς Λτδ, 
κ. Αλέξη Φωτιάδη και την σύζυγο του, αγαπητή  Έρικα Φωτιάδου, εκ-
φράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια.

Απεβίωσε τον Νοέμβριο 2012, ο πατέρας του Προκόπη Προκοπίου, 
οδηγού forklift στο πρατήριο Λεμεσού, Νικόλας Προκοπίου.

Απεβίωσε τον Δεκέμβριου 2012, ο πατέρας του Ανδρέα Χρυσοστό-
μου, υπεύθυνου μηχανών draught, πρατηρίου Λεμεσού, Φίλιππος 
Χρυσοστόμου.

Στους συνάδελφους εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια.

 Ονομαστική εορτή : Στις 30 Νο-
εμβρίου 2012, ανήμερα της εορτής του Αποστόλου Ανδρέα, οι συνά-
δελφοι στο πρατήριο Λεμεσού, Ανδρέας Κτώρας, Ανδρέας Τσολάκης 
και Ανδρέας Χρυσοστόμου, γιόρτασαν την ονομαστική 
τους εορτή, διοργανώνοντας ένα μικρό πάρτι, 
στο χώρο του πρατηρίου Λεμεσού.

Στους αγαπητούς συνάδελφους
ευχόμαστε ότι καλύτερο και 
του χρόνου με υγεία.
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Η προστασία η διατήρηση και ο εμπλουτισμός του φυσικού πε-
ριβάλλοντος  αποτελεί μια από τις βασικές διαχρονικές αξίες  
της κουλτούρας του Ομίλου «Φώτος Φωτιάδης».

Αποδεδειγμένα ο Όμιλος στη μακρόχρονη ιστορία του έχει να 
παρουσιάσει σημαντικότατο έργο για την προστασία και ενίσχυ-
ση του  φυσικού περιβάλλοντος και της αειφόρου ανάπτυξης. 
Με δικά του προγράμματα, χορηγίες και εκστρατείες και εθε-
λοντική εργασία του προσωπικού του, συμβάλλει στην αναδά-
σωση και εξάπλωση του πρασίνου και ταυτόχρονα ενισχύει και 
ευαισθητοποιεί το κοινό στην προστασία του φυσικού περιβάλ-
λοντος το οποίο  αποδεδειγμένα αποτελεί πηγή ζωής και ευημε-
ρίας για τον Κύπριο πολίτη.

Με πρώτο παράδειγμα τους καταπράσινους δροσόλουστους  κή-
πους που από το 1970 ο Όμιλος δημιούργησε και διατηρεί στο 
εργοστάσιο της Carlsberg και έκτοτε αποτελούν σημείο αναφο-
ράς, τόσο για τους εργαζόμενους όσο και για τους επισκέπτες.

Η Παγκύπρια εκστρατεία την δεκαετία του 1980 για προστασία 
των Δασών και διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος, δίνει το 
δικό της στίγμα στην όλη προσπάθεια. Τα μηνύματα ‘’Δείξε στο 
Δάσος την αγάπη σου΄΄  και ‘’Καθαριότης = Πολιτισμός- Διατη-
ρείτε την Κύπρο Καθαρή- Πολιτισμένη’’, που έφτασαν στον Κύ-
πριο πολίτη μέσω καλαίσθητων  πινακίδων που τοποθετήθηκαν  
σε επίλεκτα σημεία σε όλη την ελεύθερη Κύπρο, μίλησαν στη 
καρδιά του καθενός ξεχωριστά και ευαισθητοποίησαν τον κάθε 
Κύπριο.

Το 1991 η  Ζυθοβιομηχανία μας βραβεύτηκε από το Υπουργείο 
Εμπορίου & Βιομηχανίας μέσα στα πλαίσια του προγράμματος 
‘’Βιομηχανία και Περιβάλλον’’ για τις πρωτοποριακές μεθόδους 
δημιουργίας προστασίας και διαχείρισης του περιβάλλοντος 
στο χώρο εργασίας. Το εργοστάσιο της Carlsberg με τους κα-
ταπράσινους κήπους που το περιβάλλουν, αποτελούν ιδανικό  
χώρο εργασίας και παράδειγμα προς μίμηση.

Πράσινες Καταβολές - Ακόμη πιο Πράσινοι.
Δεντροφύτευση Νέου Κέντρου Διανομής Ομίλου Εταιρειών Φώτος Φωτιάδης

Περαιτέρω με την εφαρμογή του συστήματος περιβαλλοντικής 
διαχείρισης ISO14001:2004, ένα σύστημα που στοχεύει στη δια-
χείριση  των δραστηριοτήτων και ενεργειών ώστε να μειώνονται 
οι οποιεσδήποτε περιβαλλοντικές επιπτώσεις, από το 2006, κά-
νουν και τα προϊόντα μας ακόμη  πιο ‘’πράσινα’’ και φιλικά προς 
το περιβάλλον. 

Η  βράβευση της Photos Photiades Breweries Ltd, το 2011 με 
το τρίτο βραβείο Περιβάλλοντος στη κατηγορία Τεχνολογίας ή 
Παραγωγικής Διαδικασίας από το Υπουργείο Γεωργίας, Φυσι-
κών Πόρων και Περιβάλλοντος, για την καινοτόμο εφαρμογή και 
διαχείριση της κατανάλωσης της ηλεκτρικής ενέργειας και του 
βρασμού του ζυθογλεύκους, συμβάλλει σημαντικά στην προ-
στασία του περιβάλλοντος και της αειφόρου ανάπτυξης. Το συ-
γκεκριμένο έργο έχει βραβευτεί και από την ΟΕΒ.

Η βράβευση του Ομίλου από την Green Dot το 2012 με το Πε-
ριβαλλοντικό βραβείο ΄΄Επαναχρησημοποίησης Προιόντων΄ ,́ 
η συμμετοχή του Φυσικού Μεταλλικού Νερού Αγρός στα προ-
γράμματα Καθαρισμού Παραλίας και Βυθού, ‘’Wanna Have A 
Bash- Come Pick up Some Thrush’’, που διοργανώνει η ομά-
δα έρευνας και διάσωσης ‘’Ναύτιλος’’ και χρηματοδοτεί η Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του προσράμματος ‘’ Νεολαία σε 
δράση’’, αποτελούν τα τελευταία παραδείγματα συμμετοχής του 
Ομίλου στην προστασία του περιβάλλοντος.

 Και το πιο πρόσφατο παράδειγμα αγάπης και προσφοράς  προς 
το περιβάλλον, είναι η δεντροφύτευση που πραγματοποιήθηκε 
στο χώρο πρασίνου που περιβάλλει το νέο Κέντρο Διανομής του 
Ομίλου Εταιρειών Φώτος Φωτιάδης, στο Δάλι,  στις 30 Οκτω-
βρίου 2012.

 Αυτή  ήταν η  πρώτη από μία σειρά εθελοντικών ενεργειών του 
προσωπικού του Ομίλου μέσα στα πλαίσια της Eταιρικής και 
Kοινωνικής και Περιβαλλοντικής του ευθύνης.
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Στην δεντροφύτευση συμμετείχαν, πέραν των 100 ατόμων, μέλη του 
προσωπικού του Ομίλου Φωτιάδη, τα οποία με πολύ  έντονο ενδιαφέ-
ρον και αγάπη για την φύση , φύτευσαν  160 δενδρύλλια. 

Στην ομιλία της η Διευθύντρια Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης κα 
Ιλόνα Φωτιάδου Μιχαηλίδου, ευχαρίστησε τους εθελοντές για την 
μεγάλη ανταπόκριση που έδειξαν και ανέφερε ότι με την ενέργεια 
αυτή  όχι μόνο συμβάλλουμε στον εμπλουτισμό και προστασία του 
περιβάλλοντος φυτεύοντας δέντρα, αλλά προσφέρουμε ταυτόχρονα 
και ένα πιο όμορφο περιβάλλον στο προσωπικό μας, στη γύρω περι-
οχή και στον χώρο εργασίας μας, κάτι ανάλογο που υπάρχει στο ερ-
γοστάσιο της Carlsberg.

Ο πρόεδρος του Ομίλου μας Δρ Φώτος Ια. Φωτιάδης, έκανε την αρχή 
φυτεύοντας το πρώτο δεντράκι. Σε κάθε δεντράκι τοποθετήθηκε πι-
νακίδα με το όνομα του εθελοντή που το φύτεψε με την προτροπή να 
έρχονται όποτε θέλουν να το φροντίζουν! Όλοι οι εθελοντές φεύγο-
ντας πήραν μαζί τους άλλο ένα δεντράκι, δώρο από την εταιρία για να 
φυτέψουν και στους δικούς τους χώρους.

Η επιτυχία της εκδήλωσης αυτής απέδειξε για ακόμα μια φορά ότι το 
προσωπικό του Ομίλου εταιριών «Φώτος Φωτιάδης» είναι πολύ ευ-
αισθητοποιημένο στο θέμα Περιβάλλον και γενικά στην όλη έννοια 
της προσφοράς και του εθελοντισμού.
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Εταιρική 
Κοινωνική Ευθύνη

Σεμινάριο Αποτελεσματικής 
Ηγεσίας και Τεχνικής Διοίκησης

Διάλεξη ΠΑΣΥΚΑΦ

Universal life στο Πανελλήνιο 
Συνέδριο LIMRA

Εκπαιδευτικό σεμινάριο Γευσι-
γνωσίας

Προσωπικό
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H σωστή ενημέρωση σε  θέματα γενικού ενδιαφέροντος καθώς 
και η περαιτέρω εκπαίδευση και εξέλιξη του Ανθρώπινου Δυνα-
μικού του Ομίλου μας, είναι ένας από τους πρωταρχικούς στόχους 
μέσα στα πλαίσια της Εταιρικής Κοινωνικής μας Ευθύνης.

Μέσα  σ’ αυτά τα πλαίσια  η «Φώτος  Φωτιάδης Διανομείς Λτδ», δι-
οργάνωσε  διήμερο σεμινάριο (workshop), με θέμα  «Αποτελεσμα-
τική Ηγεσία και Τεχνικές Διοίκησης», το  οποίο  παρακολούθησαν  
στελέχη της  Διευθυντικής ομάδας  της εταιρείας.  

Στη διάρκεια  του   εκπαιδευτικού προγράμματος που είχε σαν στό-
χο την περαιτέρω  ενδυνάμωση και ανάπτυξη των ικανοτήτων του 
Διευθυντικού προσωπικού της εταιρείας, οι συμμετάσχοντες εί-
χαν την ευκαιρία να εργαστούν τόσο σε ατομικό όσο και σε ομαδι-
κό επίπεδο και να δώσουν λύσεις σε  που αφορούν τα καθημερινά 
θέματα της διεύθυνσης των τμημάτων τους.

Στο πολύ ενδιαφέρον  αυτό εκπαιδευτικό σεμινάριο  διεξήχθηκε  
στις εγκαταστάσεις της εταιρείας  «Φώτος  Φωτιάδης Διανομείς 
Λτδ» τον  Οκτώβριο του 2012. Σ’ αυτό  δίδαξε  ο Ελλαδίτης  ειδι-
κός επί  του θέματος, κ.  Δημήτρης Τόλης, της εταιρείας Human 

Assets, ο οποίος επικοινωνώντας με τους συνέδρους του σεμινα-
ρίου κατά τον πλέον επαγγελματικό και επιστημονικό τρόπο κα-
τόρθωσε να εξηγήσει σε αυτούς το περιεχόμενο του σεμιναρίου με 
κάθε σαφήνεια και απέσπασε πολύ ευνοϊκά σχόλια. 

Στη φωτογραφία  αναμνηστικό στιγμιότυπο με μια από τις ομάδες 
που παρακολούθησαν το εκπαιδευτικό σεμινάριο.  

Διάλεξη - Συζήτηση Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση
και αντιμετώπιση καρκίνου του μαστού.

Με μεγάλη επιτυχία διοργανώθηκε η διάλεξη –συζήτηση «Πρό-
ληψη, έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση του καρκίνου του μα-
στού», στα πλαίσια μιας σειράς διαλέξεων με στόχο την ενημέρω-

ση του προσωπικού της Εταιρείας  «Φώτος Φωτιάδης Διανομείς 
Λτδ», στις 30 Οκτωβρίου 2012, στα γραφεία της εταιρείας.

Η πλειονότητα των γυναικών της εταιρείας είχε την ευκαιρία να 
ενημερωθεί για τους τρόπους που μπορεί η κάθε γυναίκα να αυ-

τοεξετάζεται συστηματικά και να αυτοπροστατευθεί κάνοντας τις 
διαγνωστικές εξετάσεις, όπως τη μαστογραφία και τον υπέρηχο. 

Ο Δρ. Μιχάλης Ανδρέου, χειρούργος, παρουσίασε το θέμα καθώς 
και το πώς μπορεί να αντιμετωπισθεί μία διάγνωση του καρκίνου 
του μαστού. Η ζωντανή και διαφωτιστική παρουσίαση κράτησε 
αμείωτο το ενδιαφέρον των παρευρισκομένων και έδωσε την ευ-

καιρία να απαντηθούν πολλά ερωτήματα και να 
διαλυθούν και πιθανοί μύθοι γύρω από τον καρ-
κίνο.

Με την ευκαιρία αυτή έγινε από την κα Δώρα 
Κωνσταντινίδου, η παρουσίαση των Υπηρεσιών 
και Προγραμμάτων που προσφέρει ο Παγκύπρι-
ος Σύνδεσμος Καρκινοπαθών και Φίλων σε καρ-
κινοπαθείς και τις οικογένειές τους δωρεάν, με 
στόχο την αξιοπρεπή και ποιοτική θεραπεία και 
φροντίδα. Παράλληλα τονίστηκε το γεγονός ότι 
όλοι μαζί μπορούμε να μειώσουμε τη θνησιμότη-
τα λόγω του καρκίνου, με την έγκαιρη διάγνωση 
κατά 30%.

Η συνεργασία του ΠΑΣΥΚΑΦ και της Εταιρείας 
«Φώτος Φωτιάδης Διανομείς Λτδ», συνεχίστη-

κε  με την παρουσίαση για τον Ανδρικό Καρκίνο, που έγινε στις 27 
Νοεμβρίου 2012 με την συμβολή του Δρος Δημήτρη Κωστή, Ουρο-
λόγου. Στόχος μας ‘‘να προλάβουμε τους καρκίνους που μπορρούν 
να προληφθούν και να θεραπεύσουμε τους καρκίνους που θερα-
πεύονται’’.

Σεμινάριο Αποτελεσματικής 
Ηγεσίας και Τεχνικών Διοίκησης

Διάλεξη ΠΑΣΥΚΑΦ
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H Universal Life στο 10ο Πανελλήνιο 
Συνέδριο Κορυφαίων Ασφαλιστών
LIMRA στην Αθήνα

Εκπαιδευτικό σεμινάριο Γευσιγνωσίας

Με σλόγκαν «Δυνατοί στις προκλήσεις καθορίζουμε το αύριο» 
πραγματοποιήθηκε στο Καβούρι Βουλιαγμένης στην Αθήνα στις 
20 Οκτωβρίου 2012, το 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κορυφαίων 
Ασφαλιστικών Συμβούλων Ζωής, που διοργάνωσε η Ελλαδοκυ-
πριακή Επιτροπή LIMRA (Life Insurance Marketing & Research 
Association).  

Σκοπός του Συνεδρίου, που πραγματοποιείται κάθε 2 χρόνια εκ 
περιτροπής σε Κύπρο και Ελλάδα είναι η προώθηση του ασφαλι-
στικού θεσμού και του επαγγελματισμού των πωλήσεων και της 
επιβράβευσης των Κορυφαίων Ασφαλιστών Ζωής από την Ελλάδα 
και την Κύπρο.

Στο Συνέδριο, συμμετείχαν πέραν των 400 ατόμων που είχαν την 
ευκαιρία να ακούσουν διακεκριμένους ομιλητές και στην συνέ-
χεια να χειροκροτήσουν τους Κορυφαίους Ελλάδας και Κύπρου, 
που πέτυχαν τα κριτήρια του Διαγωνισμού όπως καθορίζονται από 
την Ελλαδοκυπριακή Επιτροπή.

Η Universal Life ήταν παρούσα στο Συνέδριο, με επικεφαλής τον 
Πρώτο Εκτελεστικό Διευθυντή Δρ Ανδρέα Κρητιώτη.  Την ομάδα 
συνόδευσαν επίσης ο Διευθυντής Πωλήσεων κ Κούλλης Σαββί-
δης, ο Διευθυντής Εκπαίδευσης κ Ανδρέας Δημητρίου και ο Διευ-
θυντής Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων κ Δημήτρης Καλλέργης που 
ήταν και ο παρουσιαστής του Πανελληνίου Συνεδρίου.

Οι Κορυφαίοι Ασφαλιστικοί Σύμβουλοι της Universal Life που 
κέρδισαν τον Διαγωνισμό είναι: 

1.  Γιωρκάτζης Γιάννος        13. Παπανικολάου Νϊκος
2. Παπαμεθοδίου Μεθόδιος        14. Γεωργίου Μιχάλης
3. Άδωνη Αναστασιάδου Μαρία     15. Λαούρης Γιώργος 
4. Τσίγκης Άγγελος                           16. Στυλιανίδης Χαράλαμπος
5. Σαββίδου Ρίτσα                           17. Λιόλη Μαρία
6. Κόντο Ανδριανός                           18. Παπανικολάου Φειδίας
7. Χαριλάου Γιάννος                           19. Ηροδότου Τάσος
8. Τσικκίνης Κ. Δημήτρης         20. Μουζούρη Φωτούλλα
9. Πύργου Άνδρη                            21. Λάμπρου Ελένη 
10. Πόρακος Σταύρος         22. Πέτρου Βαρνάβας 
11. Αντωνίου Γιαννάκης         23. Χαραλάμπους Άνδρη
12. Αζίνας Νίκος
 
Θερμά συγχαρητήρια και είμαστε σίγουροι ότι το 2014 όπου η δι-
οργάνωση θα γίνει στην Κύπρο, ο αριθμός των ασφαλιστικών συμ-
βούλων της Universal Life που θα κερδίσουν και θα συμμετέχουν 
θα είναι κατά πολύ μεγαλύτερος.

Στη φωτογραφία οι παρευρεθέντες στο Συνέδριο. 

Για να μπορέσει κάποιος να αποκτήσει τις απαιτούμενες γνώσεις 
και να συμμετέχει σε μια έμπειρη ομάδα γευστολογικού έλεγχου, 
απαιτείται εξειδικευμένη εκπαίδευση όπου ο υποψήφιος γευστο-
λόγος εκπαιδεύεται στην αναγνώριση αρωμάτων και γεύσεων και 
στην ανάπτυξη λεξιλογίου γευσιγνωσίας.
 
Στην προσπάθεια αυτή  το Τμήμα Διασφάλισης Ποιότητας του Ζυ-
θοποιείου μας, συμμετέχει με δικά του προγράμματα στην εκπαί-
δευση επίλεκτων μελών  του προσωπικού, τα οποία συγκροτούν 
την γευστολογική ομάδα, σκοπός της οποίας είναι η αξιολόγηση 
της ποιότητας της μπύρας στα διάφορα στάδια παραγωγής, καθώς 
και το τελικό προϊόν με απώτερο σκοπό τη βελτίωση της ποιότη-
τας.
 
Εξίσου σημαντικό είναι η αξιολόγηση της μπύρας όπως αυτή βρί-
σκεται στο ράφι της υπεραγοράς,  πριν από την αγορά από τον κα-

ταναλωτή, γεγονός που διασφαλίζει την διατήρηση της υψηλής 
ποιότητας των προϊόντων μας στη διατροφική αλυσίδα.
 
Στη φωτογραφία στιγμιότυπο από εκπαιδευτικό σεμινάριο γευστο-
λογικού έλεγχου, που έγινε για τα μέλη του  Τμήματος Μarketing, 
της «Φώτος Φωτιάδης Διανομείς Λτδ΄».
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• Αθλητικά
Έπαθλο Ήθους, Τέχνης και Αρετής Carlsberg 
Έκθεση Κυνηγίου, Σκοποβολής και Αλιείας 2012 
Αγώνας Δρόμου εις μνήμη Νέαρχου Κληρίδη
Παλαίμαχοι Λευκωσίας - Toronto Hellenic
Τουρνουά μίνι ποδοσφαίρου Πρατηρίου Λεμεσου

• Πολιτιστικά 
Δοκίμιο Κώστα Μόντη
Θεατρική κωμωδία «Μόλις Χώρισα»
Βραδιά  Δημήτρη  Λιπέρτη «Ποίηση υπό 
Πανσέληνο»

• Φιλανθρωπικά
Κοινωνικό Παντοπωλείο Πρατήριου Λάρνακας
H Universal Life στηρίζει τον ΠΑΣΥΚΑΦ
Αριστείο Multicare  στο Ανοικτό Πανεμιστήμιο

• Υπεύθυνη Κατανάλωση 
Ευρωπαϊκή Νύκτα Χωρίς Δυστυχήματα

Εταιρική 
Κοινωνική Ευθύνη
Κοινωνία

Αγορά
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 Έπαθλο Ήθους, Τέχνης και Αρετής Carlsberg
Η Carlsberg συνεχίζει για 42η χρονιά 
την  προσφορά της στο Κυπριακό ποδό-
σφαιρο μέσω του δημοφιλούς ποδοσφαι-
ρικού θεσμού, του Επάθλου Ήθους, Τέχνης 
και Αρετής Carlsberg, συμβάλλοντας έτσι 
στην περαιτέρω ενδυνάμωση του αθλητι-
κού πνεύματος, της  ευγενούς  άμιλλας και 
του τίμιου παιχνιδιού στους αγωνιστικούς 
χώρους και ταυτόχρονα στην ενίσχυση  του 
πάσχοντα συνανθρώπου μας.

Η έναρξη του Παγκύπριου Πρωταθλήματος 
Α’ κατηγορίας, 2012/2013, το Σαββατοκύ-
ριακο 1&2/9/12, μας βρίσκει και πάλι στις 
επάλξεις, μαζί με την ΕΑΚ και τους αθλητι-
κούς συντάκτες, έτοιμους να αναδείξουμε 
και να βραβεύσουμε τον ‘‘Καλύτερο Ποδο-
σφαιριστή’’ του κάθε αγωνιστικού μήνα, ο 
οποίος στη συνέχεια υποδεικνύει ένα φι-
λανθρωπικό ίδρυμα στο οποίο η Carlsberg 
συνεισφέρει το ποσό των 1000 ευρώ.

Για τους τέσσερεις πρώτους μήνες ‘’Κα-
λύτεροι Ποδοσφαιριστές’’ αναδείχτηκαν 
οι Άλτο Ατόρνο του ΑΠΟΕΛ, (Σεπτέμβριος 
2012),  Τζουλιάνο Σπαντάτσιο της Ανόρθω-
σης (Οκτώβριος 2012), Γιάννoς Οκκάς της 
Ανόρθωσης (Νοέμβριος 2012) και Δημή-
τρης Χριστοφή της Ομόνοιας (Δεκέμβριος 
2012), οι οποίοι παρουσιάζονται στις πιο 
κάτω φωτογραφίες να παραδίδουν τις επι-
ταγές αξίας €1000 εκάστη, εισφορά της 
Carlsberg, στα Φιλανθρωπικά Ιδρύματα τα 
οποία έχουν επιλέξει, σύμφωνα πάντοτε με 
τους κανονισμούς που διέπουν την διεξα-
γωγή του θεσμού του δημοφιλούς θεσμού 
του Επάθλου. 

Παράλληλα οι ποδοσφαιριστές για την 
επιτυχία τους αυτή, βραβεύτηκαν με την 
Ανώτατη Τιμητική Διάκριση του Επάθλου 
Ήθους, Τέχνης και Αρετής Carlsberg, ως 
επιστέγασμα της αγωνιστικής τους παρου-
σίας που επέδειξαν στους αγωνιστικούς 
χώρους, στη διάρκεια του μήνα που ανα-
δείχθηκαν νικητές αντίστοιχα.

Επίδοση Επιταγής στο ΠΑΣΥΚΑΦ

‘‘Καλύτερος Ποδοσφαιριστής’’ του 
Επάθλου Ήθους, Τέχνης και Αρετής 
Carlsberg για τον μήνα Σεπτέμβριο 2012, 
αναδείχθηκε ο Άλτο Ατόρνο του ΑΠΟΕΛ, 
ο οποίος  επέλεξε τον Παγκύπριο Σύνδε-
σμο Καρκινοπαθών και Φίλων για να συ-
νεισφέρει   η εταιρεία μας  το χρηματικό 
ποσό των 1000 ευρώ. 

Στη φωτογραφία ο ποδοσφαιριστής πα-
ραδίδει την σχετική επιταγή στην Επαρ-
χιακό Διευθυντή Λευκωσίας, ΠΑΣΥΚΑΦ, 
κα Σόφη Χριστοφόρου, στη παρουσία 
του συναδέλφου Διευθυντή Δημοσίων 
Σχέσεων, Αντρέα Σμυρίλλη. Η επίδο-
ση της επιταγής έγινε στα γραφεία της 
Φώτος Φωτιάδης Διανομείς Λτδ, στις 
10/10/2012.

Επίδοση επιταγής στη 
Παιδονευρολογική Κλινική του 
Μακάρειου Νοσοκομείου Λ/σίας  

Ο αναδειχθείς ως ο ‘’καλύτερος ποδοσφαι-
ριστής’’ του Επάθλου Ήθους Τέχνης και 
Αρετής Carlsberg, για τον μήνα Δεκέμβριο 
2012, Δημήτρης  Χριστοφή της Ομόνοι-
ας,  επέλεξε την Παιδονευρολογική Κλινική 
του Μακάρειου Νοσοκομείου Λευκωσίας 
για να  συνεισφέρει  το χρηματικό  ποσό των 
1000 ευρώ που συνοδεύει το βραβείο του 
ομώνυμου θεσμού της φίλαθλης εταιρίας 
Carlsberg.

Για το σκοπό αυτό ο διεθνής ποδοσφαιριστής 
της Ομόνοιας συνοδευόμενος από τον Διευ-
θυντή Δημοσίων Σχέσεων της Carlsberg, 
Αντρέα Σμυρίλλη, τον συμποδοφαιριστή του 
Αντρέα Αβραάμ, τον εκπρόσωπο Τύπου της 
Ομόνοιας  Αντρέα Δημητρίου και τον πρόε-
δρο του Ιδρύματος ‘’Ηλιαχτίδα Ζωής’’ Λάρ-
νακας, Πανίκο Ξιούρουππα,  επισκέφτηκαν 
την Παιδονευρολογική  Κλινική του Μακά-
ρειου Νοσοκομείου, στη Λευκωσία,  στην 
οποία παρακολουθούνται παιδιά με χρόνια 
σοβαρά νευρολογικά προβλήματα, όπως 
επιληψία, κινητικές διαταραχές, αυτισμό, 
εγκεφαλική παράλυση και άλλα και παρέ-
δωσαν την σχετική επιταγή στον Διευθυντή 
της Κλινικής Δρα. Νίκο Σκορδή, απ’ όπου 
και το φωτογραφικό στιγμιότυπο.

Επίδοση Επιταγής στο Βρεφοκομικό                
Τμήμα της Σχολής Κωφών

O Γιάννος Οκκάς, της Ανορθωσης, ΄΄Κα-
λύτερος Ποδοσφαιριστής’’ για τον μήνα 
Νοέμβριο 2012, επέλεξε την Σχολή Κω-
φών και τον Όμιλο Φίλων Κωφών Λευκω-
σίας για να προσφέρει το χρηματικό βρα-
βείο του Επάθλου των 1000 ευρώ, ποσό το 
οποίο θα χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες 
του Βρεφοπαιδοκομικού Τμήματος της 
Σχολής Κωφών το οποίο λειτουργεί εδώ 
και τρία χρόνια με κωφά και ακούοντα 
παιδιά αποκλειστικά με χορηγίες από 
φίλους.

Η επίδοση της επιταγής και η βράβευση 
του ποδοσφαιριστή, έγινε στα πλαίσια 
ειδικής Χριστουγεννιάτικης εκδήλω-
σης,(Χριστουγεννιάτικο Παζαράκι), στις 
2/12/12,  στο ‘’The Mall of Cyprus’’, στη 
Λευκωσία. 

Στη φωτογραφία, ο Γιάννος Οκκάς, παρα-
δίδει την επιταγή αξίας 1000 ευρώ, στην 
Διευθύντρια της Σχολής Κωφών, κα Χρύ-
σω Στυλιανού, στη παρουσία του Διευθυ-
ντή Δημοσίων Σχέσεων της Carlsberg, 
Αντρέα Σμυρίλλη.

Επίδοση Επιταγής στο Φιλανθρωπικό 
Ίδρυμα «Χριστίνα Α. Αποστόλου»
          
‘‘Καλύτερος Ποδοσφαιριστής’’ για τον μήνα 
Οκτώβριο 2012, αναδείχθηκε ο Τζουλιάνο 
Σπαντάτσιο, της Ανόρθωσης, με υπόδειξη του 
οποίου και την σύμφωνη γνώμη του σωματεί-
ου του, η Carlsberg συνείσφερε επιταγή αξίας 
1000 ευρώ στο φιλανθρωπικό Ίδρυμα  «Χρι-
στίνα Α. Αποστόλου».

Η επίδοση της επιταγής στον Διευθυντή του 
Ιδρύματος κ. Λάκη Αποστόλου, έγινε στις 
7/11/2013 στο προπονητικό κέντρο ¨Αντώνης 
Καράς¨ στη Λάρνακα, στη παρουσία του συνα-
δέλφου Διευθυντή Δημοσίων Σχέσεων, Αντρέα 
Σμυρίλλη, συμποδοσφαιριστών του Τζουλιάνο 
και της τεχνικής ηγεσίας της ομάδας.



13

.

Διεθνής Αγώνας Δρόμου εις μνήμη 
Νέαρχου Κληρίδη στον Αγρό

Μεγάλη επιτυχία από κάθε άποψη σημείωσε η φετινή 20η Πα-
γκύπρια Έκθεση Ειδών Κυνηγιού, Σκοποβολής & Αλιείας, που 
πραγματοποιήθηκε τη Τριήμερο 28,29& 30/9/2012, στο χώρο της 
Κρατικής Έκθεσης, στη Λευκωσία.

Οι χιλιάδες επισκέπτες φίλοι του Κυνηγιού της Σκοποβολής, της 
Τοξοβολίας, της Αλιείας και των Θαλασσινών Σπορ, αλλά και λά-
τρεις της φύσης, είχαν την ευκαιρία μέσω της εξειδικευμένης και 
μοναδικής στο είδος της έκθεσης, να έρθουν σε επαφή με είδη 
και υπηρεσίες που τους ενδιαφέρουν άμεσα και ταυτόχρονα, να 
ενημερωθούν για την προστασία και διατήρηση του Φυσικού Πε-
ριβάλλοντος, το οποίο αποδεδειγμένα αποτελούν πηγή ζωής για 
τους κατοίκους του νησιού μας.

Στην έκθεση παρουσιάστηκαν εκθέματα από όλο το φάσμα του 
Κυνηγιού, της Σκοποβολής, του ερασιτεχνικού ψαρέματος, όπως 
κυνηγετικά και συλλεκτικά όπλα, είδη κυνηγιού και σκοποβολής, 
φυσίγγια, είδη ρουχισμού και υπόδησης, είδη εξοχής και κατα-
σκήνωσης, τροφές σκύλων και άλλα συναφή.

Μέγας χορηγός της έκθεσης είναι η εταιρεία Φώτος Φωτιάδης 
Διανομείς Λτδ, και η μπύρα ΛΕΩΝ, χορηγός το Coffee Break της 
εταιρείας Vivardia Cyprus Ltd, ενώ την ευθύνη της διοργάνωσης 
έχουν η ΙΜΗ, η Display Art και η Φώτος Φωτιάδης Διανομείς Λτδ.

Σταθεροί υποστηρικτές για όλα αυτά τα χρόνια, είναι η Κυπριακή 
Ομοσπονδία Κυνηγιού και Διατήρησης Άγριας Ζωής, η Σκοπευτι-

κή Ομοσπονδία Κύπρου, η Κυπριακή Ομοσπονδία Τοξοβολίας, το 
Ταμείο Θήρας και ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Οπλοπωλών, οι οποίοι 
με δικά τους επανδρωμένα περίπτερα, ενημέρωναν τους επισκέ-
πτες για την προστασία του Φυσικού Περιβάλλοντος και τη διατή-
ρηση της Άγριας Ζωής.

Με την ευκαιρία συμπλήρωσης 20 χρόνων ζωής και προσφοράς 
της έκθεσης, ο Όμιλος «Φώτος Φωτιάδης», τίμησε άτομα και ορ-
γανωμένα σύνολα για την ουσιαστική στήριξη τους στην καθιέρω-
ση της έκθεσης σαν θεσμό, ενώ ο Μέγας χορηγός εταιρεία Φώτος 
Φωτιάδης Διανομείς Λτδ και η μπύρα ΛΕΩΝ, όπως κάθε χρόνο, 
μέσα στα πλαίσια της αθλητικής και κοινωνικής τους προσφοράς, 
τίμησαν τους Σκοπευτές και Τοξοβόλους οι οποίοι έτυχαν διε-
θνούς διάκρισης κατά το 2012.

Η απονομή των επάθλων έγινε στην διάρκεια των εγκαινίων τα 
οποία τέλεσε ο έντιμος Υπουργός Γεωργίας Φυσικών Πόρων και 
Περιβάλλοντος, κος Σοφοκλής Αλετράρης, στη παρουσία των 
πρόεδρων των ομοσπονδιών, αθλητικών φορέων, εκπροσώπων 
των ΜΜΕ και συγγενών και φίλων των τιμηθέντων. 

Στη φωτογραφία οι τιμηθέντες,  μαζί με τον Υπουργό Γεωργίας 
Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, κ. Σοφοκλή Αλετράρη, τον 
πρόεδρο του Ομίλου «Φώτος Φωτιάδης» Δρα. Φώτο Φωτιάδη, τον 
Διευθυντή Δημοσίων Σχέσεων της «Φώτος Φωτιάδης Διανομείς 
Λτδ», Αντρέα Σμυρίλλη και άλλων επισήμων.  

20η Παγκύπρια Έκθεση Ειδών Κυνηγιού, 
Σκοποβολής & Αλιείας 2012 

Ο πρόεδρος του σωματείου ‘‘Αχιλλέας Αγρού’’ και Υπεύθυνος του Εμφιαλωτηρίου του
Φυσικού Μεταλλικού Νερού Αγρός, συνάδελφος, Λάμπρος Λάμπρου, (δεξιά) απονέμει
τιμητικό έπαθλο, στον κ. Αντρέα Ευστρατιάδη, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της 
ΟΠΑΠ.
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Μεγάλη επιτυχία σημείωσε  ο 26ος Διεθνής Αγώνας Δρόμου εις 
μνήμη του Νέαρχου Κληρίδη, που πραγματοποιήθηκε στις 2/9/12, 
στον Αγρό, παρουσία των εκπροσώπων του ΟΠΑΠ  του ΚΟΑ,  πολ-
λών Μελών και Φίλων Αγρού και άλλων επισήμων.

Διοργανωτές του αγώνα ήταν τα σωματεία  «Αχιλλέας Αγρού» και 
«Περικλής Δημητρίου» και χορηγοί το Νερό Αγρός, η Carlsberg 
και η OΠΑΠ Κύπρου. Στον αγώνα συμμετείχαν πέραν των 200 
αθλητών όλων των ηλικιών   από διάφορα σωματεία της Ελεύθε-
ρης Κύπρου. 

Στον αγώνα παρευρέθησαν συγγενείς και εκτιμητές του έργου 
του Αείμνηστου Νέαρχου Κληρίδη, το Ιερατείο της κοινότητας, ο 
πρόεδρος της κοινότητας, ο πρόεδρος του σωματείου Αχιλλέας 
Αγρού, Υπευθυνος Παραγωγής του Εμφιαλωτηρίου του Νερού Αρ-
γός, συνάδελφος , Λάμπρος Λάμπρου, καθώς επίσης και  εκπρό-
σωποι του ΚΟΑ, της ΟΠΑΠ, της αστυνομίας και  των  Υπουργείων 
Παιδείας και Υγείας.

Μετά τον τερματισμό των αθλητών τελέστηκε τρισάγιο στην Προ-
τομή του Νέαρχου Κληρίδη, κατάθεση στεφάνων και ομιλίες από 
τον πρόεδρο του Α.Ο. Αχιλλέας Αγρού, ο οποίος εξήρε το σημαντι-
κό έργο του Λαογράφου και Δάσκαλου Νέαρχου Κληρίδη.

  Οι παλαίμαχοι ποδοσφαιριστές  της ομάδας του Toronto Hellenic, 
βρέθηκαν   στην Κύπρο την βδομάδα 9/10-15/10/12, φιλοξενού-
μενοι  για  δεύτερη φορά μέσα σε τρία χρόνια από τον Όμιλο Πα-
λαιμάχων Ποδοσφαιριστών Λευκωσίας. Τα μέλη της  ομογενούς  
ομάδας που αποτελείται από Κύπριους και Ελλαδίτες   ποδοσφαι-
ριστές, είχαν  την ευκαιρία  να επισκεφτούν διάφορες περιοχές 
της  Ελεύθερης Κύπρου και να αγωνιστούν σε φιλικό αγώνα με 
τους παλαίμαχους Λευκωσίας. 

Ο αγώνας  που είχε το δικό του ενδιαφέρον διεξήχθη  στο Μα-
κάρειο στάδιο στις 11/10/12  έληξε με σκορ 4-3  υπέρ των παλαι-
μάχων Λευκωσίας και  τον παρακολούθησαν αρκετοί φίλαθλοι.
Μετά τον αγώνα ο Όμιλος Παλαιμάχων Λευκωσίας  δεξιώθηκε 
τους φιλοξενούμενους ποδοσφαιριστές σε κέντρο της Λευκωσί-
ας , όπου μέσα σε μια ευχάριστη ατμόσφαιρα είχαν ευκαιρία να 
απολαύσουν την Κυπριακή κουζίνα και να δροσιστούν με  άφθονη 
μπύρα Carlsberg .

Στη διάρκεια της  βραδιάς  απονεμήθηκαν  στους αρχηγούς των 
ομάδων, Κούλλη Παντζιαρά των παλαιμάχων Λευκωσίας  και Δη-
μήτρη Παπαδημητρίου του Toronto Hellenic,τα έπαθλα που αθλο-
θέτησε η Carlsberg, μόνιμη χορηγός και αθλοθέτης  του Ομίλου 
από της ίδρυσης του πριν από για 17 χρόνια και αντηλλάγησαν 
αναμνηστικά δώρα.
Τέτοιες επαφές ενισχύουν τους αδελφικούς δεσμούς που ενώ-

νουν την Κύπρο με τον απόδημο Ελληνισμό και κρατούν ζωντανές 
τις μνήμες και γί αυτό  αξίζουν συγχαρητήρια στους εμπνευστές 
και διοργανωτές  των εκδηλώσεων. 

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία  τους, ο Δήμαρχος Στρο-
βόλου κ. Λάζαρος Σαββίδης,  ο Διευθυντής Δημοσίων Σχέσεων 
της φίλαθλης εταιρείας Carlsberg ,Αντρέας Σμυρίλλης, εκπρό-
σωποι του ΚΟΑ και άλλοι αθλητικοί φορείς.
Οι παλαίμαχοι του Toronto Hellenic αναχώρησαν με τις καλύτερες 
εντυπώσεις από την φιλοξενία που έτυχαν και προσκάλεσαν του 
Παλαίμαχους Λευκωσίας να επισκεφτούν Καναδά για να ανταπο-
δώσουν την φιλοξενία.

Στη  φωτογραφία αναμνηστικό στιγμιότυπο από την απονομή των 
επάθλων που αθλοθέτησε η Carlsberg. 

Μέσα στα πλαίσια των κοινωνικών τους δραστηριοτήτων,  τα μέλη 
του προσωπικού   του Πρατηρίου Λεμεσού,  διοργάνωσαν  με επι-
τυχία τουρνουά Mini Ποδοσφαίρου, στη διάρκεια του οποίου είχαν 
την ευκαιρία να επιδείξουν τις ποδοσφαιρικές τους ικανότητες  
και ταυτόχρονα να συνδράμουν  στην οικονομική ενίσχυση των ευ-
παθών ομάδων του πληθυσμού. 

Στο τουρνουά που διεξήχθη  στις 7/11/12, πήραν  μέρος  τέσσερεις 
ομάδες :  1.Στοιβαδόροι, Αποθήκη – Διανομείς, 2.Υπεύθυνοι πω-
λητών & Συντήρησης 3.Συσκευών και 4.Πωλητές- Αντιπρόσωποι 
(Ex-Van). Νικήτρια ομάδα αναδείχθηκε η ομάδα των Υπευθύνων 
Πωλητών & Συντήρησης Συσκευών.  Από το Τουρνουά μαζεύτηκαν 
€300, τα οποία δόθηκαν στο «Φιλανθρωπικό  Ίδρυμα Θεοτόκος», 
στη Λεμεσό.

Στους ¨Λεμεσιανούς¨ συ-
ναδέλφους εκφράζουμε τα  
θερμά μας συγχαρητήρια 
για την πρωτοβουλία τους, 
η οποία αποτελεί παρά-
δειγμα προς μίμηση. 

Στη φωτογραφία η νική-
τρια ομάδα των Υπεύθυνων 
Πωλητών & Συντήρησης 
Συσκευών, σε πανηγυρικό 
στιγμιότυπο.

Οι Παλαίμαχοι Λευκωσίας - Toronto  Hellenic   
και η Carlsberg

Τουρνουά Mini Ποδοσφαίρου στο Πρατήριο Λεμεσού
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Αφήστε την ιστορία.
Ετοιμάστε μια «Ανθολογία»,
Ετοιμάστε μια «Ανθολογία Ανθρώπων»,
Παρακαλέστε όσους έχουν έργα να τα υποβάλουν.

Κώστας Μόντης, Άτιτλο

…«Τι είναι αυτό που πρέπει να μας θυμίζει η ιστορία, την ιδέα ή τον 
άνθρωπο πίσω από την ιδέα; Πολλοί υποστηρίζουν πως ο άνθρωπος 
φθείρεται, ενώ η ιδέα είναι αθάνατη, γι’ αυτό και η ιδέα έχει μεγαλύ-
τερη βαρύτητα. Επιτρέψτε μου όμως να διαφωνήσω, δικαιολογώντας 
την θέση μου. Μια ιδέα δεν είναι παρά ένα «έμψυχο πτώμα»..́ Εμψυχο, 
διότι μπορεί να κρύβει μέσα της κάτι το τόσο ριζοσπαστικό και πρω-
τάκουστο, που όμως είναι πτώμα, εάν δεν έχει κάποιο εκφραστή. Και 
ο εκφραστής δεν είναι παρά ο  άνθρωπος. Κάθε ιστορικό, πολιτικό ή 
πολιτιστικό γεγονός έχει τις ρίζες του στον άνθρωπο, που με τις πρά-
ξεις, τις αποφάσεις, ή και το αίμα του γράφει το βιβλίο της ιστορίας 
του κάθε έθνους.

    Ο Κώστας Μόντης μας προτρέπει στους στοίχους του να ετοιμάσου-
με μια «Ανθολογία Ανθρώπων». Η ιστορία, δεν είναι παρά μια σειρά 
γεγονότων  που καταγράφηκαν. Τα πρόσωπα όμως, που κρύβονται 
πίσω από τα γεγονότα αυτά, είναι η πραγματική ιστορία. Οι μεγάλες 
ιδέες ανήκουν σ ‘ αυτούς που τις 
 υλοποιούν. Με τις πράξεις τους γίνονται  παραδείγματα προς μίμηση 
για τις υπόλοιπες γενιές. Είναι λοιπόν δικαιολογημένη η προτροπή 
του ποιητή»….

…« Ο πολιτισμός δεν μπορεί να αναπτυχθεί χωρίς τις απαραίτητες 
προϋποθέσεις της ειρήνης και της ελευθερίας. Η Ινδία δεν θα είχε τη 
σημερινή της μορφή αν δεν γεννιόταν ένας Γκάντι για να οδηγήσει το 
λαό. Έχει χαρακτηριστεί από πολλούς πολιτικούς  της εποχής, πως ο 
ίδιος ο Μαχάτμα Γκάντι θα μπορούσε να πετάξει με το φύσημα ενός 
ανέμου. Αυτή όμως η κοκαλιάρικη φιγούρα, κατάφερε όχι απλά να 
ξεσηκώσει και να ελευθερώσει, αλλά και ν΄αλλάξει την πορεία ενός 

αχανούς σε έκταση έθνους. Μια άλλη σημαντική ηγετική φιγούρα, 
υπήρξε ο Κολοκοτρώνης, που κατάφερε να ενώσει το λαό και να τον 
οργανώσει, συμβάλλοντας στην νίκη των Ελλήνων το 1821. Τέλος, η 
ιστορική πορεία των Αφροαμερικανών, θα ήταν πολύ διαφορετική 
αν ο Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ δεν ξεσήκωνε τους ανθρώπους αυτούς να 
διεκδικήσουν τα δικαιώματα τους. Η ύπαρξη λοιπόν των ηγετών σε 
στιγμές κρίσης, οδηγούν το λαό στην ελευθερία και την πολιτιστική 
ακμή του.

    Πέρα όμως από τους ηγέτες που καθοδηγούν τους ανθρώπους , 
σημαντικότερο ρόλο στη διαμόρφωση της ιστορικής πορείας, όχι 
απλά εθνών αλλά και ολόκληρης της ανθρωπότητας, διαδραμάτησαν 
οι επιστήμονες. Μεγάλο μέρος της ανάπτυξης των μαθηματικών στην 
αρχαία Ελλάδα, οφείλεται σε άτομα όπως τον Ευκλείδη, που κατά 
τον μαθηματικό  Λέοναρντ Γιούλερ :« έθεσε τις βάσεις, τις ανέπτυξε 
και άφησε εμάς να συμπληρώσουμε μερικές γραμμές». Η μοντέρνα 
μηχανική, έχει τις ρίζες της στην μηχανική της μεσαιωνικής Ιταλίας 
με πρωτοπόρους όπως τον Γαλιλαίο  και τον Λεονάρντο  Ντα Βίντσι 
να σχεδιάζουν μηχανές της τότε εποχής, ανακαλύπτοντας οι ίδιοι την 
τεχνολογία με την οποία λειτουργούσαν. Από την άλλη, φυσικοί όπως 
ο Νεύτωνας, Άλμπερτ ‘ Αϊνσταϊν και Μαρί Κιουρί, έδωσαν ο καθένας 
στην χώρα του υπόβαθρο για την ανάπτυξη της σύγχρονης φυσικής 
»…..  

…« Πιστεύω πως ο τελευταίος στίχος του ποιήματος « παρακαλέστε 
όσους έχουν έργα να τα υποβάλουν» είναι μια προτροπή του ποιητή. 
Από την μια προτρέπει να καταγράψουμε  στην «Ανθολογία Ανθρώ-
πων» οποιοδήποτε αξιοσημείωτο πρόσωπο ή σύνολο προσώπων συ-
νέβαλε στην διαμόρφωση της ιστορίας, ή στην υλοποίηση μιας ιδέας. 
Από την άλλη, είναι μια έμμεση προτροπή για εμάς. Μια προτροπή  
ώστε να πιστέψουμε πως ο άνθρωπος είναι η ίδια η ιστορία, ώστε οι 
ίδιοι να επιχειρήσουμε να κάνουμε έργα, αντάξια να διαμορφώσουν 
έθνη και να θέσουν την πορεία της ιστορίας όχι του έθνους μας, αλλά 
των εθνών προς  το καλύτερο »…

Ροδοσθένης Χαραλάμπους  Γ3
Α΄Λύκειο Εθνάρχη Μακαρίου ΙΙΙ Πάφου

Με τη συμμετοχή της Smirnoff Vodka

Με την Smirnoff Vodka, σε πρωταγωνιστι-
κό ρόλο, (Επίσημο Ποτό των Παραστάσεων), 
έκλεισε με μεγάλη επιτυχία τις παραστάσεις 
της η απολαυστική θεατρική κωμωδία με 
τίτλο ‘’Μόλις Χώρισα ‘’ των Βασίλη Μυριαν-
θόπουλου και Βαγγέλη Χατζηνικολάου, που 
ανέβασε το Act Theatre της ΄Ελιας Ιωαννίδου 
και της Χριστιάνας Αρτεμίου, διασκευασμένη 
στην κυπριακή διάλεκτο από την Χριστιάνα 
Αρτεμίου.

Η θεατρική κωμωδία   «Μόλις Χώρισα»  πε-
ριγράφει με καυστικό τρόπο αυτό ακριβώς που συμβαίνει  μετά από 
ένα χωρισμό.

Η έκπληξη για τα γενέθλια της Ηλέκτρας κινδυνεύει να εξελιχθεί 
σε μεγάλο δράμα εξ αιτίας ενός μηνύματος που της έχει αφήσει ο 
Πέτρος στον τηλεφωνητή της. Όλοι ξέρουν το μήνυμα εκτός από την 
Ηλέκτρα, η οποία πιστεύει ότι ο Πέτρος θα την αγαπά εφ όρου ζωής 
ενώ εκείνος της ζητά να χωρίσουν. 

Νεύρα, κόντρες, αστεία και πολλές άλλες 
καταστάσεις, συνθέτουν αυτή την ξεκαρδι-
στική κωμωδία.
 Για να ξεπεράσουν τις δύσκολες στιγμές  οι 
πρωταγωνιστές και να περάσουν όσο το δυ-
νατό καλυτέρα στο πάρτι, κάτω από τις περι-
στάσεις, απολαμβάνουν το αγαπημένο τους 
ποτό, την Smirnoff Vodka. 

Μια πλειάδα καταξιωμένων ηθοποιών , 
Ηλέκτρα Φωτιάδου, ‘Ελια Ιωαννιδου, Μαρία  
Φιακκά, Χάρης Κκολός, Χρίστος Γρηγοριά-
δης, Έλενα Ευσταθίου, Μαριέλλα Σαββίδου 
Καρλατήρα, Λευτέρης Ζαμπετάκης, Χρίστος 

Τουμάζου και Φίλιππος Κωνσταντίνος Φιλίππου, έδωσαν τον καλύ-
τερο τους εαυτό και απέσπασαν το θερμό χειροκρότημα  του θεατρό-
φιλου κοινού και τα ευμενή σχόλια των κριτικών του θεάτρου. 

 H  έντονη παρουσία  και κατανάλωση της Smirnoff Vodka,  έδωσε μια  
ξεχωριστή νότα στο πάρτι γενεθλίων του ‘’Μόλις Χωρισα’’. 

Το θεατρικό έργο παρουσιάστηκε σόλες τις πόλεις της Κύπρου κατά 
την διάρκεια του Νοέμβριου και του Δεκεμβρίου 2012.

Όγδοος ετήσιος διαγωνισμός συγ-
γραφής δοκιμίου Κώστα Μόντη

Η Θεατρική Κωμωδία «Μόλις χώρισα»
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Μεγάλη επιτυχία σημείωσε η «Βραδιά Ποίησης υπό Πανσέληνο» 
αφιερωμένη στον Βάρδο Ποιητή μας Δημήτρη Λιπέρτη, για τα 75 
χρόνια από το θάνατο του που έγινε την Κυριακή 30 Σεπτεμβρίου 
στους δροσόλουστους κήπους του Δημαρχείου Λευκωσίας.

Την εκδήλωση, ενταγμένη στην Κυπριακή Προεδρία της Ευρω-
παϊκής Ένωσης,  διοργάνωσε το Κοινωφελές Επιστημονικό και  
Πολιτιστικό Ίδρυμα «Φώτος Φωτιάδης» με τη Πολιτιστική Κίνηση 
Γεροσκήπου, σε συνεργασία με τον  Δήμο Λευκωσίας και το Υπουρ-
γείο Παιδείας και Πολιτισμού και τελούσε υπό την αιγίδα του  Δη-
μάρχου Λευκωσίας και του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού.

Το φιλόμουσο μας κοινό, με συγκίνηση τίμησε την εκδήλωση Λι-
πέρτη με την αθρόα του προσέλευση που ξεπέρασε κάθε προσ-
δοκία των διοργανωτών.  Οι πάντες εκφράζονται με ενθουσιασμό 

και πλήρη ικανοποίηση για το εξαίρετο πρόγραμμα και το υψηλής 
ποιοτικής στάθμης πολιτιστικό περιεχόμενο της εκδήλωσης.

Προσφωνώντας  την ομήγυρη ο Δρ.  Φώτος  Φωτιάδης, Πρόεδρος 
του ομώνυμου Ιδρύματος,  ανεφέρθη στο μεγαλείο της προσωπι-
κότητας του ποιητή, η οποία γέμιζε τον χώρο όπου κι’ αν βρισκόταν 
και τις καρδιές των ανθρώπων.

Μιλούσε, ο κ. Φωτιάδης,  από προσωπική  του εμπειρία διότι, 
όπως ανάφερε, είχε την μεγάλη εύνοια της τύχης να γνωρίσει τον 
Μεγάλο Δημήτρη Λιπέρτη από παιδί ως μαθητής  του Παγκυπρίου 
Γυμνασίου, στο σπίτι  όπου διέμενε ο ποιητής, το οποίον ανήκε σε 
φίλο του πατέρα του, το Μιχαλάκη Μοδινό. 

Εμβριθέστατος ήταν ο χαιρετισμός του Δημάρχου  Λευκωσίας κ. 
Κωνσταντίνου Γιωργκάτζη ο οποίος απάγγειλε   και ποί-
ημα του Λιπέρτη και της  Προέδρου της Πολιτιστικής Κί-
νησης Γεροσκήπου, Ρούλας Μαλλή.

Ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού Δρ  Γιώργος  Δημο-
σθένους, ως ο κύριος ομιλητής, μίλησε για τη ζωή και το 
έργο του Ποιητή και απάγγειλε ποιήματά του.

Ακολούθησαν, απαγγελίες ποιημάτων Λιπέρτη  από τον 
διάσημο ηθοποιό και σκηνοθέτη Φώτο Φωτιάδη.

Ο εξαίρετος μουσικοσυνθέτης Ευαγόρας Καραγιώργης 
τραγούδησε  με μεγάλην επιτυχία μελοποιημένους στί-
χους του Δημήτρη Λιπέρτη μεταξύ των οποίων και στί-
χους που μελοποίησε ο ίδιος. 

Ο ανερχόμενος και πολλά υποσχόμενος νεαρός τραγου-
διστής Ανδρόνικος Λευκαρίτης,  ερμήνευσε με εξαιρε-
τική επιτυχία τραγούδια ποιημάτων του Λιπέρτη και το 
τραγούδι Πανσέληνος, συνοδευόμενος από τον εξ Ελλά-
δος διάσημο πιανίστα, Γιώργο  Παγιάτη.

Ακολούθησαν τραγούδια από την εξαίρετη χορωδία του Δήμου 
Λευκωσίας υπό την διεύθυνση του Κούλη Θεοδώρου.

Τη βραδιά έκλεισε ο υπέροχος σολίστ Κούλης Θεοδώρου με 
εκλεκτά τραγούδια από μελοποιημένα ποιήματα του Δημήτρη 
Λιπέρτη.

Παρουσιαστής  ο Γιάννης Νικολάου,  Δημοσιογράφος.

Μετά το πέρας της εκδήλωσης ο πρόεδρος του Κοινωφελούς, 
Επιστημονικού και Πολιτιστικού Ιδρύματος «Φώτος Φωτιάδης», 
Δρ. Φώτος Ια. Φωτιάδης, δεξιώθηκε τους συντελεστές της εκ-
δήλωσης, μαζί με τον  Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού κ. Γιώρ-
γο Δημοσθένους, τον Νομπελίστα κ. Χριστόφορο  Πισσαρίδη και 
τον σκηνοθέτη και ηθοποιό κ. Φώτο Φωτιάδη, στην αίθουσα Φι-
λοξενίας του εργοστασίου της Carlsberg.

Βραδιά  Δημήτρη  Λιπέρτη
«Ποίηση υπό Πανσέληνο»
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Η Universal Life, ως διαχρονικός χορηγός του Παγκύπριου Συν-
δέσμου Καρκινοπαθών και Φίλων, στηρίζει εδώ και 20 χρόνια το 
έργο και τις εκδηλώσεις του Συνδέσμου, βοηθώντας έτσι τον πά-
σχοντα συνάνθρωπο.  

Το ανθρώπινο δυναμικό της Εταιρείας έδωσε το παρόν του στον 
Οδικό Έρανο που πραγματοποιήθηκε 3-6/10/2012 ενώ παράλλη-
λα οργανώθηκαν μικρές ομάδες συναδέλφων που διέθεταν κου-
πόνια του εράνου τόσο σε καταστήματα, γραφεία και οργανισμούς 
όσο και στον δικό τους κύκλο.

Στη φωτογραφία μια από τις ομάδες του Εράνου.

Η Universal Life, η μεγαλύτερη ασφαλιστική εταιρεία στον Κλάδο Υγείας, στα 
πλαίσια της προσφοράς της προς την παιδεία και πιστή στην διακηρυγμένη 
κοινωνική της πολιτική, προσφέρει το Αριστείο «MultiCare - Universal Life», 
για τον πρώτο τελειόφοιτο αριστεύσαντα φοιτητή του προγράμματος Διοίκη-
σης Μονάδων Υγείας, του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου. 

Το Αριστείο απονεμήθηκε κατά την τελετή αποφοίτησης που πραγματοποι-
ήθηκε στις 20 Νοεμβρίου 2012 σε ξενοδοχείο της Λευκωσίας, στον κ Γιάγκο 
Λαβράνο, τον οποίο βλέπουμε στη φωτογραφία μαζί με τον Πρόεδρο της Δι-
οικούσας Επιτροπής του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητή Κων-
σταντίνο Χρίστου και τον κ Δημήτρη Καλλέργη, Διευθυντή Τύπου & Δημοσίων 
Σχέσεων της Universal Life.  

Τα μέλη του προσωπικού του πρατηρίου Λάρνακας διοργάνωσαν 
το δικό τους κοινωνικό παντοπωλείο για την συλλογή τροφίμων 
κατά την διάρκεια των γιορτών των Χριστουγέννων, τα οποία δια-
τέθηκαν για τις ανάγκες συνανθρώπων μας, δημοτών του Δήμου  
Αραδίππου.

Η συνδρομή όλων των συναδέλφων ήταν συγκινητική, παρ› όλες 
τις δύσκολες μέρες που διανύουμε λόγω της οικονομικής κρίσης.

Στην φωτογραφία ο Επαρχιακός Δ/ντής Λάρνακας, Σταύρος Μενε-
λάου και ο Βοηθός Επαρχιακός Δ/ντής Μάριος Σκλάβος, μαζί με 
εκπρόσωπους του προσωπικού, παραδίδουν το προϊόν του 

Κοινωνικού Παντοπωλείου στη Δημοτική Σύμβουλο του Δήμου 
Αραδίππου Ευανθία Σάββα και στον Δήμαρχο Αραδίππου, Ευάγ-
γελο Ευαγγελίδη.

Τα θερμά μας συγχαρητήρια στην αξιέπαινη αυτή αλτρουιστική 
πράξη των συναδέλφων μας.  

Koινωνικό Παντοπωλείο 
Πρατηρίου Λάρνακας

Αριστείο MultiCare προς το Ανοικτό 
Πανεπιστήμιο Κύπρου

Η Universal Life στήριξε και φέτος 
τον  Έρανο του ΠΑΣΥΚΑΦ
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Με την συνδρομή της «Φώτος Φωτιάδης Διανομείς Λτδ»

Η Ευρωπαϊκή νύχτα χωρίς δυστυχήματα είναι μια εκδήλωση που 
έχει σαν στόχο την ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέματα οδικής 
ασφάλειας και πραγματοποιείται κάθε χρόνο έξω από νυκτερινά 
κέντρα διασκέδασης σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
κάθε 3ο Σάββατο του Οκτωβρίου.

Ξεκίνησε το 1993 από τους “Responsible Young Drivers” του Βελ-
γίου και δημιουργήθηκε μετά την παρατήρηση του τεράστιου αριθ-
μού οδικών συγκρούσεως οι οποίες συμβαίνουν ξημερώματα Σαβ-
βάτου και Κυριακής  και στις οποίες εμπλέκονται συχνά νέοι. 

Σε κάθε νυκτερινό κέντρο διασκέδασης, μια ομάδα από εθελοντές 
νέους στην ηλικία, προσεγγίζει τον οδηγό κάθε παρέας προτρέπο-
ντας τον να μην οδηγήσει.  Ο οδηγός ο οποίος θέλει να συμμαχεί 
δίνει την συγκατάθεση του ότι δεν θα πιεί κατά την διάρκεια της 
βραδιάς έτσι τοποθετείται στον οδηγό ένα ειδικό βραχιόλι για να 
είναι εύκολα αναγνωρίσιμος κατά την διάρκεια της εξόδου τους 
από το κέντρο διασκέδασης.  Κατά την έξοδο τους από τα νυκτερινά 
κέντρα διασκέδασης η ομάδα εθελοντών προτείνει στον οδηγό της 
παρέας να προβεί σε ένα εθελοντικό φιλικό αλκοτέστ.

Οι εθελοντές πρέπει να εντοπίσουν από κάθε παρέα τον οδηγό 
της παρέας ο οποίος δεσμεύεται να μην πιει αφού θα οδηγήσει 
για να μεταφέρει με ασφάλεια στο σπίτι τους φίλους του και τον 
εαυτό του.  Αφού ο οδηγός θα είναι σύμφωνος να συμμετέχει τότε 
οι εθελοντές θα του τοποθετούν ένα βραχιόλι στο χέρι το οποίο 
είναι πολύ δύσκολο να αφαιρεθεί. Όταν θα αποχωρήσουν από τα 
νυχτερινά κέντρα διασκεδάσεως δίνεται η ευκαιρία στον οδηγό 
της παρέας να υποβληθεί σε εθελοντικό/φιλικό έλεγχο αλκοτέστ, 
αποδεικνύοντας αυτό τον τρόπο ότι έχει τηρήσει την υπόσχεση του.  
Αν ο οδηγός της παρέας έχει μηδενική ένδειξη ή κάτω από το όριο 
τότε θα δίνετε σ αυτόν ένα αναμνηστικό δώρο.  Το ίδιο θα γίνεται 
βεβαίως και σε όσους είναι πάνω από το επιτρεπόμενο όριο αλλά 
αν κρίνουμε ότι κάποιος δεν είναι σε ασφαλή θέση να οδηγήσει 
τότε θα φροντίσουμε να μεταφερθεί στο σπίτι του με ασφάλεια 
τόσο  ο ίδιος όσο και η παρέα του.

Σκοπός μας εκείνη τη βραδιά είναι να μην υπάρξει κανένας νεκρός 
ή σοβαρή οδική σύγκρουση.  Ταυτόχρονα είναι και μια ευκαιρία για 
ευαισθητοποίηση των νέων στο θέμα κατανάλωσης αλκοόλ πριν 
την οδήγηση αλλά και στην οδική ασφάλεια γενικότερα.  Ο κάθε 
νέος πρέπει να μάθει ότι αν θα οδηγήσει δεν πρέπει να πιεί αλλά 
και το πιο σημαντικό είναι να αποκτήσει το θάρρος / ευθύνη να 
προστατεύσει τον εαυτό του και τους φίλους του.

Κατά την διάρκεια της εκδήλωσης οι εθελοντές πρέπει να είναι 
ντυμένοι με την στολή (T-shirts), ώστε να είναι εύκολα αναγνωρί-
σιμοι.  Κατά την διάρκεια της εκδήλωσης θα πρέπει να είναι δυνα-
μικοί, χαμογελαστοί και ανοικτοί στο διάλογο και να επικοινωνούν 
ελεύθερα με τους νέους.

Η Όμιλος μας σαν ενεργό μέλος στους Συνδέσμους Ζυθοποιών, 
Εισαγωγέων αλκοολούχων Ποτών και Οινοποιών Κύπρου, συμμε-
τέχει στην εκστρατεία με νεαρά μέλη του Διευθυντικού προσωπι-
κού, γεγονός που ενισχύει  περαιτέρω  του σλόγκαν της Υπεύθυνης 
Κατανάλωσης. 

Ευρωπαϊκή Νύχτα χωρίς Δυστυχήματα

Οι συνάδελφοι, Κύρος Δημητριάδης, Δ/ντης Τμήματος Διασφάλισης Ποιότη-
τας του Ζυθοποιείου μας, (αρχηγός ομάδας, κέντρο), μαζί με τα μέλη της ομά-
δας, Άννα Κωνσταντινίδου, Brand Manager SHARK και τον Γίωργο Γιακούπη, 
Sales Executive On-Trade της «Φώτος Φωτιάδης Διανομείς Λτδ».

Οι συνάδελφοι, Άννα Κωνσταντινίδου, Brand 
Manager SHARK και ο Γιώργος Γιακούπης, Sales 
Executive On-Trade της «Φώτος Φωτιάδης Διανο-
μείς Λτδ», μαζί με άλλους εθελοντές σε αναμνη-
στικό στιγμιότυπο.
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Προωθητικές 
ενέργειες - Marketing

Moët & Chandon - Η σαμπά-
νια της επιτυχίας στο τουρ-
νουά τένις της Σαγκάης!

Ζήσε απο κοντά το Τελικό 
του Τένις

Ο νέος πρεσβευτής της Moët 
- Roger Federer

Φεστιβάλ Αγίας Νάπας

Moët & Chandon most 
Glamorous party

Arthur Guinness Day

Διαγωνισμός - Κέρδισε αυτό 
το ψυγείο

Smirnoff Midnight Circus

Johnnie Walker - most 
performing brand  2011

Νέα Προϊόντα - Φρουτοποτό 
ΕΝΑ 

Φρουτοποτό ΕΝΑ στο Mall of 
Cyprus

Μοναδική βραδιά με το 
SHARK και το Red Foo

Carlsberg - The Crate 
Escape 
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H Moët & Chandon, η σαμπάνια της αίγλης και της επιτυχίας από το 
1743, ήταν η επίσημη σαμπάνια του τουρνουά τένις Rolex Masters 
που  διεξήχθη στις 6-14 Οκτωβρίου 2012, στο αθλητικό κέντρο Qi 
Zhong στη Σαγκάη.

Ως η επίσημη σαμπάνια του event, η Moët & Chandon θα άφησε 
στο αθλητικό γεγονός το αποτύπωμά της, διοργανώνοντας μια σει-
ρά από λαμπερές εκδηλώσεις, όπως το πάρτι καλωσορίσματος του 
τουρνουά και φιλανθρωπικό δείπνο, κατά τη διάρκεια του οποίου 
θα δημοπρατήθηκαν  10 μεγάλες φιάλες Moët Impérial, οι οποίες 
φέρουν την υπογραφή των κορυφαίων αθλητών του Rolex Masters 
της Σαγκάης!

Η Moët & Chandon υπήρξε πάντα ενεργός υποστηρικτής του τένις 
και έχει αναδειχθεί σε σύμβολο επιτυχίας στον χώρο του αθλητι-
σμού. Δεν θα μπορούσε να λείπει, λοιπόν, από ένα event όπου θα 
παρουσιαστούν πάνω από 100 επαγγελματίες αθλητές του τένις! 

H σαμπάνια Moët & Chandon διανέμεται από την εταιρία «Φώτος 
Φωτιάδης Διανομείς Λτδ». 

Moët & Chandon
Η σαμπάνια της επι-
τυχίας στο τουρνουά 
τένις της Σαγκάης!

Ζήσε από κοντά τον μεγάλο τελικό τένις!
Μια αξέχαστη εμπειρία στο κοσμοπολίτικο Λονδίνο έζησε από κο-
ντά ο μεγάλος νικητής του διαγωνισμού του Φυσικού Μεταλλικού 
Νερού Αγρός, επίσημου χορηγού της Κυπριακής Ομοσπονδίας Αντι-
σφαίρισης. 

Ο Κωνσταντίνος Παναγίδης, από την Λευκωσία έλαβε μέρος στον 
διαγωνισμό μέσω της σελίδας του facebook του Φυσικού Μεταλ-
λικού νερού Αγρός και κέρδισε  αεροπορικό εισιτήριο  για 2 άτομα, 
διανυκτέρευση σε ξενοδοχείο  4 αστέρων και 2 εισιτήρια για τον με-
γάλο τελικό τένις του Barclays ATP World tour στο Ο2 arena στις 12 
Νοεμβρίου2012.

Ο διαγωνισμός είχε διάρκεια 2 μήνες και δικαίωμα συμμετοχής 
είχαν όλοι οι φίλοι του Φυσικού Μεταλλικού Νερού Αγρός στο 
facebook (www.facebook.com/agroswater).  

Στη φωτογραφία ο μεγάλος  νικητής του διαγωνισμού, Κωνσταντί-
νος  Παναγίδης,  παραλαμβάνει το δώρο του από την Μαρία Θεοδώ-
ρου, Brand Manager Non Alcoholic Beverages, της «Φώτος Φωτιά-
δης Διανομείς Λτδ».
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Σε μια από τις πιο συναρπαστικές συνεργασίες που σημειώθηκαν 
ποτέ ανάμεσα σε δύο παγκόσμια  σύμβολα, η Moët & Chandon με 
περηφάνια παρουσιάζει τον Roger Federer, ως τον νέο πρεσβευτή 
του Οίκου. Ο Roger Federer με τη λαμπερή αύρα των μεγάλων, τολ-
μηρών επιτυχιών του και των κομψών του κινήσεων, είναι η τέλεια 
επιλογή για τη Moët & Chandon, το παγκόσμιο σύμβολο της επιτυ-
χίας και του αιώνιου στυλ.

Moet και Roger Federer: Ο απόλυτος συνδυασμός του στυλ και 
της επιτυχίας  

Όπως και η Moët & Chandon, ο Roger Federer, το διεθνούς φήμης 
ίνδαλμα του αθλητισμού και σύμβολο τρόπου ζωής, ακτινοβολεί 
τόλμη, κομψότητα και γενναιοδωρία, τόσο στο γήπεδο του τένις και 
στο κόκκινο χαλί, όσο και στην προσφορά του στη διεθνή κοινό-
τητα. Η Moët & Chandon, η πιο αγαπημένη σαμπάνια του κόσμου 
και ο Roger Federer, έχουν μια κοινή αξία - είναι άριστοι σε αυτό 
που κάνουν. Στο νέο του ρόλο ως πρεσβευτής του Οίκου, ο Federer 
θα πρωταγωνιστήσει στην προσεχή διαφημιστική καμπάνια, που 
με βεβαιότητα θα κάνει αίσθηση με το λανσάρισμά της τον Μάρτιο 
του 2013.  

«Είναι πολύ μεγάλη τιμή για μένα να είμαι πρεσβευτής της Moët 
& Chandon. Είναι μια πρόσκληση για να συμμετέχω σε μια πολύ 
λαμπερή παράδοση», δήλωσε ενθουσιασμένος ο Roger Federer. 
«Η Moët & Chandon υπήρξε πάντα η σαμπάνια που καθόριζε τις 
διεθνείς τάσεις και νιώθω περήφανος που είμαι μέρος ενός brand  
που είναι αφοσιωμένο  στην επιδίωξη της υπεροχής, όπως κι εγώ 
σε όλη τη διάρκεια της καριέρας μου».

«Ο Roger Federer είναι η προσωποποίηση της αίγλης και της επιτυ-
χίας, της μεγάλης γενναιοδωρίας και του τρομερού στυλ, αξίες που 
υπήρξαν το βασικό χαρακτηριστικό του οίκου μας καθ’ όλη τη δι-
άρκεια της μακράς μας ιστορίας», δήλωσε ο Stéphane Baschiera, 
Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Moët & Chandon. «Ως η 
σαμπάνια της νίκης και ως ενθουσιώδεις υποστηρικτές των με-
γαλύτερων τουρνουά τένις σε όλο τον κόσμο, είμαστε εξαιρετικά 
περήφανοι που καλωσορίζουμε τον Roger Federer με τη χαρακτη-
ριστική φιλοξενία της Moët & Chandon».

Τρεις ζωντανοί θρύλοι για μια καμπάνια με το αμίμητο στυλ της 
Moet.

Για τον εορτασμό μιας θρυλικής συνεργασίας ανάμεσα σε δύο ζω-
ντανούς θρύλους, μόνο ένας τρίτος ζωντανός θρύλος θα μπορού-
σε να απαθανατίσει το γεγονός. Ο  διάσημος φωτογράφος Patrick 
Demarchelier  φωτογράφισε για τη Moët & Chandon τον Roger 
Federer στο Παρίσι. Επιλεγμένος για το χαρακτηριστικό του στυλ, 
ο  Demarchelier απαθανατίζει την αρρενωπότητα και την αθλητική 
χάρη του Federer με εκθαμβωτικές εικόνες που ξεχωρίζουν για 
την κομψότητα, την τόλμη και τη γενναιοδωρία που έχουν κάνει δι-
άσημη τη Moët & Chandon.

Μια πρόποση για την αθλητική επιτυχία 

Η Moët & Chandon και ο Roger Federer, η Moët & Chandon και το 
τένις. Ο απόλυτος συνδυασμός τόσο εντός όσο και εκτός γηπέδου. 
Ο Roger Federer, ένας από τους κορυφαίους αθλητές όλων των 
εποχών και ένας άνδρας με γενναιοδωρία και αθλητικό ήθος, είναι 
η ιδανικότερη  επιλογή για να πρεσβεύει την Moët & Chandon. Ως 
ενεργός χορηγός των μεγαλύτερων παγκόσμιων τουρνουά, ο Οί-
κος στηρίζει την υπεροχή στο τένις και είναι η επίσημη σαμπάνια 
-ανάμεσα σ’ άλλα- του Διεθνούς Τουρνουά ATP και των τελικών 
του Διεθνούς Τουρνουά ATP, καθώς επίσης του Γαλλικού Open, του 
τουρνουά Masters της Σαγκάης και του Αμερικανικού Open. 

Το τένις, ως κατ’ εξοχήν άθλημα του αθλητικού ήθους, συνδυάζει 
την επιδεξιότητα, τη δεξιοτεχνία και τη διάκριση με την απόλυτη 
ευχαρίστηση. Το τένις έχει να κάνει με την απόλυτη αναζήτηση της 
επιτυχίας και την υπεροχή επί του αντιπάλου, που κορυφώνεται με 
μια νίκη ικανή να συγκινήσει όσο λίγα άλλα αθλήματα. Η Moët & 
Chandon κάνει τη συγχαρητήρια πρόποσή της με ένα μεγαλοπρε-
πές αφιέρωμα στη νίκη, και ο Οίκος είναι περήφανος που είναι μέ-
ρος αυτού του εορτασμού.

H σαμπάνια Moët & Chandon διανέμεται σε ολόκληρη την Κυπρια-
κή αγορά από την εταιρεία «Φώτος Φωτιάδης Διανομείς Λτδ». 

Roger Federer - Ο νέος πρεσβευτής της 
Moët & Chandon
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Με τη σαμπάνια Moët & Chandon να ρέει άφθονη, συνοδεύοντας 
ιδιαίτερες γαστρονομικές δημιουργίες, οι εκλεκτοί προσκεκλημέ-
νοι έζησαν λαμπερές στιγμές στο φετινό πάρτι της Moët & Chandon 
που έγινε την Παρασκευή 7 Δεκεμβρίου.

Το Royal Hall, στη Λευκωσία, που φιλοξένησε το πάρτι, διαμορφώ-
θηκε πλήρως για να δημιουργηθεί η κατάλληλη γιορτινή ατμόσφαι-
ρα, ώστε να δεχθεί τους υψηλούς προσκεκλημένους της Moët & 
Chandon.  

Στην είσοδο, ένα εντυπωσιακό μοντέλο, ντυμένο στα χρώματα της  
Moët & Chandon, τους καλωσόριζε με ένα ποτήρι σαμπάνιας. Στο 
πάρτι, την σαμπάνια σέρβιραν ακροβάτες «εξ ουρανού» και το σόου 
συμπεριλάμβανε και χορό σε ένα γιγαντιαίο ποτήρι σαμπάνιας! Δι-
ασκέδαση, μουσική, θέαμα, εκλεκτοί προσκεκλημένοι και άφθο-
νη Moët & Chandon, συνέθεσαν το πιο φαντασμαγορικό πάρτι της 
χρονιάς.

Η Moët & Chandon είναι η σαμπάνια της επιτυχίας και της αίγλης 
από το 1743. Γνωστή για τα επιτεύγματά της,  και το θρυλικό πρωτο-
ποριακό της πνεύμα, η Moët & Chandon είναι ο Οίκος που έφερε τη 
σαμπάνια στον κόσμο. Συνώνυμη με τις πιο σεβαστές παραδόσεις 
και τις πιο μοντέρνες απολαύσεις, η  Moët & Chandon γιορτάζει τις 
πιο θριαμβευτικές στιγμές της ζωής με μεγαλοπρέπεια και γενναι-
οδωρία για σχεδόν 270 χρόνια. 

Η  Moët & Chandon διανέμεται από την εταιρία «Φώτος Φωτιάδης 
Διανομείς Λτδ», σε όλα τα σημεία πώλησης οινοπνευματωδών πο-
τών. 

Το Φεστιβάλ Αγίας Νάπας διοργανώνεται από τον 
Δήμο Αγίας Νάπας την τελευταία εβδομάδα του Σε-
πτέμβρη στην πλατεία δίπλα από ιστορικό μοναστήρι 
της ομώνυμης κοινότητας της Ελεύθερης Περιοχής 
Αμμοχώστου και  αποτελεί πόλο έλξης για χιλιάδες 
ντόπιους και ξένους επισκέπτες.

 Η διεξαγωγή του φεστιβάλ σηματοδοτεί και το τέλος 
της τουριστικής περιόδου στο δημοφιλές τουριστικό 
θέρετρο της Ελεύθερης Περιοχής Αμμοχώστου. 

Το Φεστιβάλ που πραγματοποιήθηκε το τριήμερο, 28, 
29 και 30 Σεπτεμβρίου 2012, περιελάμβανε Κυπρια-
κούς παραδοσιακούς χορούς και μουσική, εκθέσεις 
παλαιών αντικειμένων, κυπριακά παραδοσιακά εδέ-
σματα,(όπως χαλούμι, παστά κα) και μία μεγάλη συ-
ναυλία.

Η εταιρεία μας oπως και τα προηγούμενα χρόνια, συμ-
μετείχε  με δύο περίπτερα, ένα της ΛΕΩΝ και ένα της 
Carlsberg, τα οποία με το εκπαιδευμένο προσωπικό 
τους, έδιναν την ευκαιρία  στους επισκέπτες να δροσι-
στούν  με τις απολαυστικές μας μπύρες. (φώτο).

Η Mοët & Chandon στο πιο glamorous 
πάρτι της χρονιάς 

28ο Φεστιβάλ Αγίας Νάπας
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Το Φυσικό Μεταλλικό Νερό Αγρός έδωσε την ευκαιρία στους κατα-
ναλωτές του, να διεκδικήσουν ένα εντυπωσιακό ψυγείο Samsung 
αξίας 1349 ευρώ  στα πλαίσια του διαγωνισμού ‘’Κέρδισε αυτό το 
ψυγείο’’. Επιπρόσθετα 4 τυχεροί είχαν την ευκαιρία να κερδίσουν 
Φυσικό Μεταλλικό νερό Αγρός για ένα μήνα!

Ο διαγωνισμός απευθυνόταν σε όλους τους καταναλωτές του Φυσι-
κού Μεταλλικού Νερού Αγρός στις υπεραγορές Αλφαμέγα Παγκύ-
πρια, οι οποίοι ήταν κάτοχοι της υπερκάρτας. Μετά από κλήρωση 
που έγινε στα κεντρικά γραφεία της υπεραγοράς, νικητές αναδεί-
χτηκαν οι πιο κάτω: Ιωακείμ Όλγα (μεγάλη νικήτρια ψυγείου), 

Κωνσταντίνου Παναγιώτης, Παπαφιλοθέου 
Σκεύη, Δημοσθένους Στέλλα και Γεωργία Χρι-
στοδουλίδου.

7 Κύπριοι είχαν την ευκαιρία να ξεναγηθούν στο ιστορικό Ζυθο-
ποιείο της Guinness, το περίφημο  St. James’ Gate, και να λάβουν 
μέρος στους φανταστικούς εορτασμούς.

Η Guinness, η μεγαλύτερη σε πωλήσεις μαύρη μπύρας παγκοσμί-
ως, γιόρτασε  και φέτος τους την ‘Ημέρα Arthur Guinness’ στις 27 
Σεπτεμβρίου 2012, με επίκεντρο το Δουβλίνο και το ιστορικό ζυθο-
ποιείο της Guinness, St. James’ Gate.  Παρόν στους φαντασμαγορι-
κούς εορτασμούς που άρχισαν στην γενέτειρα ιδρυτή της Guinness, 
Arthur Guinness,  ήταν και 7 κύπριοι οι οποίοι ταξίδευσαν στο Δου-
βλίνο με όλα τα έξοδα πληρωμένα. 

Κατά την τετραήμερη διαμονή τους σε πολυτελές ξενοδοχείο του 
Δουβλίνου η διεύθυνση της Guinness φρόντιζε για την κάθε λεπτο-
μέρεια μιας άνετης και ευχάριστης διαμονής τους. Επιπλέον τους 
έδωσε την ευκαιρία να ξεναγηθούν στο  ζυθοποιείο St. James’ Gate 
και να βιώσουν την τεράστια παράδοση που κουβαλά η Guinness. Το 
αποκορύφωμα όμως ήταν η συμμετοχή τους στους εορτασμούς που 
είχαν στηθεί σε κάθε σημείο της πόλης,

Στους εορτασμούς συμμετείχαν διεθνώς αναγνωρισμένοι καλλιτέ-
χνες στο χώρο της μουσικής, καθώς και ντόπια ταλέντα που εμφα-
νίζονταν σε σημεία σε όλη την πόλη του Δουβλίνου συμπεριλαμβα-
νομένων μπαρ, παμπ και μουσικές σκηνές μέχρι και το ζυθοποιείο 
St. James’ Gate. Συγκεκριμένα οι καλλιτέχνες στις 27 Σεπτεμβρίου 
2012 και ώρα 17:59 ακριβώς ύψωσαν τα ποτήρια τους και ήπιαν στην 
υγεία του Arthur Guinness, τιμώντας παράλληλα και την χρονιά 
που ιδρύθηκε η μπύρα Guinness, το 1759. 

Οι εκδηλώσεις και οι εορτασμοί έλαβαν χώρα και σε άλλες 47 χώ-
ρες σε ολόκληρο τον κόσμο σε Ευρώπη, Ασία, Αφρική, και Αμερική 
και  στόχο έχουν να τιμήσουν την ‘Ημέρα Arthur Guinness’ και  την 
κληρονομιά που μας άφησε ο πρωτοπόρος και φιλάνθρωπος Arthur 
Guinness, ο οποίος υπέγραψε το ενοικιαστήριο έγγραφο για το 

ζυθοποιείο  St. James’ 
Gate στο Δουβλίνο με δι-
άρκεια 9,000 χρόνων το 
1759 και παρουσίασε την 
μαύρη μπύρα Guinness 
σε ολόκληρο τον κόσμο.

 Από τους εορτασμούς  κάθε χρόνο επωφελείται  άμεσα και το Τα-
μείο Arthur Guinness που έχει σκοπό να ενδυναμώσει και να κα-
ταστήσει άτομα με δεξιότητες και δυνατότητες να προσφέρουν ένα 
μετρήσιμο όφελος στις κοινότητες τους. 

Ο συνάδελφος Νίκος Μαυρουδής, Marketing Manager των μπυ-
ρών μας ανάφερε σχετικά: “η Ημέρα του Arthur Guinness είναι μια 
γιορτή με ουσία σχεδιασμένη να αναγνωρίσει και να τιμήσει τον 
Arthur Guinness, τον άνθρωπο που μας έδωσε ως κληρονομιά την 
μπύρα Guinness. Είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι που γιορτάσαμε 
και πάλι την Ημέρα Arthur Guinness και κάναμε μία πρόποση στον 
Arthur Guinness μαζί με τον υπόλοιπο κόσμο στις 27 Σεπτεμβρίου.”

Στη φωτογραφία στιγμιότυπο από την επίσκεψη στο Ζυθοποιείο St. 
James’ Gate της Guinness.

Για περισσότερες πληροφορίες για την Guinness καθώς και για την 
Ημέρα Arthur Guinness, επισκεφθείτε το www.guinnessmedia.
com. 

 Η Guinness γιόρτασε την 

Διαγωνισμός Νερού Αγρός 
Κέρδισε αυτό το ψυγείο

Στη φωτογραφία ο Χρίστος Καψοκέφαλος Κey Accounts Manager της 

«Φώτος Φωτιάδης Διανομείς Λτδ», απονέμει το ψυγείο στην μεγάλη νική-

τρια του διαγωνισμού, κα Όλγα Ιωακείμ.
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Το Johnnie Walker, 
Top Performing Brand για το 2011

Μια νέα έρευνα αποκάλυψε ότι το Johnnie Walker, διατήρησε τη 
θέση του ως το κορυφαίο brand, στην κατηγορία των οινοπνευματώ-
δων ποτών το 2011. Η έρευνα Top Performing Spirits Brands εκδό-
θηκε πρόσφατα για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά από το International 
Wine&Spirit Research (IWSR) και το just-drinks.

Τα brands που συγκαταλέγονται σ’ αυτή την έρευνα, επιλέχθηκαν 
βάσει της ποσοτικής τους απόδοσης σε διάφορες χώρες και ακο-
λούθως βαθμολογήθηκαν σύμφωνα με τις πωλήσεις τους, τον ρυθμό 
ανάπτυξής τους τα τελευταία 5 χρόνια και τη μέση τιμή λιανικής πώ-
λησής τους, ανά κιβώτιο. 

Το Johnnie Walker είχε αξιοσημείωτη επιτυχία το 2011 σε διάφορες 
αγορές στον κόσμο. Ο όγκος του brand σε εγχώριες πωλήσεις και 
εξαγωγές, αυξήθηκε κατά 7.6% με αποτέλεσμα να φτάσει τα 16.68 
εκατομμύρια το 2011. H αύξηση επιτεύχθηκε σε μια περίοδο που η 
μέση αξία ανά κιβώτιο αυξήθηκε κατά $8 ανεβαίνοντας στα $373. Η 
αύξηση σε όγκο, σε συνδυασμό με ένα ψηλότερο μέσο όρο ανά κιβώ-
τιο οδήγησε σε σημαντική αύξηση στη λιανική αξία του προϊόντος, 
ανεβαίνοντας από $5.6 δις σε $6.2 δις (συμπεριλαμβανομένων και 
τοπικών φόρων).

Ο David Gates, διευθυντής στην κατηγορία oυίσκι της Diageo (μη-
τρική εταιρεία του Johnnie Walker), είπε στο περιοδικό IWRS: «Η 
πορεία του Johnnie Walker ήταν πολύ παραγωγική. Είχαμε πολύ ευ-
νοϊκές δημογραφικές και μακρο-οικονομικές αλλαγές και είμαστε 
πολύ καλά εδραιωμένοι μέσα σε αναπτυσσόμενες αγορές εδώ και 
πολλά χρόνια». Ο David Gates αναγνώρισε επίσης τη συνεχιζόμενη 
επιτυχία της μακροχρόνιας καμπάνιας ‘Κeep Walking’ και της χορη-
γίας της διεθνούς Formula One racing ως άλλα στοιχεία που οδήγη-
σαν στην επιτυχία του brand. 

Αυτό το χρόνο 124 brands συναγωνίζονταν για τη θέση του κορυφαί-
ου brand. H Diageo είχε τον μεγαλύτερο αριθμό brands στη λίστα, 
με 21 brands. Ακολουθούν οι Pernod Ricard, Beam και Bacardi με 
10 αντίστοιχα, η William Grant&Sons με 6, η Remy Cointreau με 5, η 
Brown-Forman, Campari και Erdington με 4 και η LVMH με 3.

Η Diageo επίσης είχε 2 brands στους Top 10. Η δυναμικότητα της 
κατηγορία του Σκωτσέζικου ουίσκι, διαφαίνεται αφού με 33 brands, 
ήταν η μεγαλύτερη κατηγορία ποτών στη λίστα. 

Επίσημος αντιπρόσωπος και διανομέας του Johnnie Walker στην Κύ-
προ είναι η εταιρεία «Φώτος Φωτιάδης Διανομείς Λτδ».
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Νέα Προϊόντα
‘‘Φρουτοποτό ΕΝΑ’’

Φρουτοποτό ΕΝΑ στο Mall of Cyprus

Η οικογένεια του χυμού ΕΝΑ συνεχίζει να μεγαλώνει και αυτή την 
φορά προσθέτει στην γκάμα της ένα νέο προϊόν για τους μικρούς 
της φίλους! Το νέο φρουτοποτό ΕΝΑ με τον τέλειο συνδυασμό 
φρούτων : Φράουλα, Βατόμουρο, Σταφύλι βρίσκεται ήδη στην αγο-
ρά και περιμένει να το δοκιμάσετε! 

 Η νέα απίθανη γεύση που θα συνοδεύει τα παιδιά σας -  και γιατί 
όχι και εσάς !!! - κάθε στιγμή.  Στο σπίτι , στο σχολείο, στο πάρτι 
γενεθλίων ακόμα και στις εκδρομές με την οικογένεια. 

Χυμός ΕΝΑ… Πρώτη Γεύση, Αμέτρητη Απόλαυση!

 Με αφορμή  του  λανσαρίσματος  του νέου φρουτοποτού  ΕΝΑ, η  
«Φώτος Φωτιάδης Διανομείς Λτδ», διοργάνωσε ένα εορταστικό 
‘’live link ‘’στον χώρο του Mall of Cyprus το Σάββατο 15 Δεκεμβρίου.  

Μικροί και μεγάλοι επισκέπτες , είχαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν 
τον τέλειο συνδυασμό φρούτων : φράουλα, βατόμουρο, σταφύλι και 
να απολαύσουν την αξιολάτρευτη μασκότ του χυμού, η οποία χάρισε 
δωράκια και  άφθονο φρουτοποτό  ΕΝΑ!  

Έκπληξη της μέρας, το διασκεδαστικό photobooth με το οποίο μπο-
ρούσαν να βγάλουν αναμνηστικές  φωτογραφίες και να τις μοιρα-
στούν με φίλους στο facebook. 

Χυμός ΕΝΑ… Πρώτη Γεύση, Αμέτρητη Απόλαυση!
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Με το SHARK Energy Drink και το “I’ m sexy and I know it”  διασκέ-
δασαν  οι χιλιάδες  νεαρόκοσμου που παρευρέθηκαν, στο Κοσμικό 
Κέντρο Pavilion στις 8/10/2012, παρέα με τον παγκοσμίου φήμης 
καλλιτέχνη Red Foo των LMFAO, πλαισιωμένο από τους εξαίρετους 
χορευτές του. 

Οι παρευρισκόμενοι, είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν τις μεγαλύ-

τερες επιτυχίες του μοναδικού καλλιτέχνη, να πάρουν διαφημιστικά 
δωράκια, να φωτογραφηθούν με τις sexy SHARK girls και φυσικά να 
καταναλώσουν άφθονο SHARK Energy Drink, σε ένα από τα πιο επι-
τυχημένα πάρτι, που άρχισε στις 9 το βράδυ και κράτησε μέχρι τις 
πρωινές ώρες. 

SHARK, Bring out the Beast.

Μια μοναδική βραδιά με το SHARK 
Energy Drink και τον Red Foo 
από τους LMFAO.
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®

H νέα διαφηµιστική εκστρατεία 
της Carlsberg
H νέα διαφηµιστική εκστρατεία 
της Carlsberg

Στον αέρα είναι η νέα διαφηµιστική εκστρατεία της Carlsberg, µε τίτλο «The Crate Escape». Η νέα τηλεοπτική διαφήµιση έχει 
µεγάλη δόση χιούµορ και συνεχίζει µε επιτυχία την παράδοση του brand σε πρωτότυπες και έξυπνες διαφηµίσεις.

Το «The Crate Escape» είναι µια χιουµοριστική και 
οµολογουµένως πολύ πετυχηµένη παραλλαγή της ταινίας 
του 1963 µε τίτλο «The Great Escape» µε πρωταγωνιστές 
τους Steve McQueen και James Garner. Η διαφηµιστική 
ταινία γυρίστηκε στη Βουδαπέστη, µε σκηνοθέτη τον Peter 
Lydon. Η χαρακτηριστική µουσική του Elmer Bernstein 
από την ταινία «The Great Escape» υπογράφει επίσης 
το διαφηµιστικό σποτ. Η διαφηµιστική εκστρατεία εκτός 
από το τηλεοπτικό σποτ αποτελείται και από digital ενέργειες.

Το concept: 
Σ’ ένα αποµονωµένο γυναικοκρατούµενο σπα, µια οµάδα νεαρών αντρών, οι οποίοι βρίσκονται εκεί µε το ζόρι, εξαναγκασµένοι 
από τις γυναίκες τους, περνάνε τα πάνδεινα από το προσωπικό του σπα και αποφασίζουν να ενώσουν δυνάµεις. 
Ο πρωταγωνιστής λοιπόν και η παρέα του µε άκρως ευρηµατικούς τρόπους επιχειρούν να «αποδράσουν» από το σπα κόλαση, 
για να καταφέρουν να φτάσουν στο γειτονικό εργοστάσιο Carlsberg, που φαντάζει παράδεισος στα µάτια τους. Το twist της 
ταινίας είναι πως τελικά η παρέα των αντρών δεν αποδρά αλλά φέρνει στο σπα το µόνο πράγµα που µπορεί να κάνει τη διαµονή 
τους πιο ευχάριστη: Μια απολαυστική µπίρα Carlsberg!

Η ταινία τελειώνει µε τον πρωταγωνιστή να λέει σε µια σαστισµένη ρεσεψιονίστ πως η διαµονή τους στο σπα ήταν 
«άκρως δροσιστική», υπογραµµίζοντας έτσι την τοποθέτηση του brand ως ανταµοιβή µετά από ένα µεγάλο επίτευγµα.

«The Crate Escape»

Για να δείτε τη διαφήµιση και να µάθετε περισσότερα για τα νέα της Carlsberg 
µπορείτε να µπείτε στο www.facebook.com/carlsberg
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Ποικίλα Θέματα

Eτήσιο γκαλά Ευρωπαίων 
Ζυθοποιών

Βράβευση Δρα Φώτου Φωτιάδη 
στο Συνέδριο Επίτημων Προξέ-
νων 

Ο Σύνδεσμος Ασφαλιστικών 
Εταιριών τίμησε τον κ. Ανδρέα 
Γεωργίου
 
Άρθρο Δρα Φώτου Φωτιάδη για 
το Πρόβλημα των Υπεραγορών

Χριστουγενιάτικο Μανιτάρι
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Η σημασία των χορηγιών στον αθλητισμό 
εν μέσω κρίσης, υπογραμμίστηκε στο επίσημο 
γκαλά των Ευρωπαίων Ζυθοποιών

Εμβαθύνοντας τη συζήτηση για το 
ρόλο της μπύρας ως κορυφαίου χο-
ρηγού του αθλητισμού, το ετήσιο 
γκαλά των Ζυθοποιών της Ευρώπης 
υπογράμμισε τον υπεύθυνο ρόλο 
που παίζουν στη γηραιά ήπειρο οι 
περισσότεροι από 3.500 ζυθοποιοί, στηρίζοντας τον αθλητισμό από 
το ερασιτεχνικό και περιφερειακό επίπεδο της βάσης, μέχρι και το 
επαγγελματικό επίπεδο.

Η εκδήλωση με τίτλο «Η Μπύρα υπηρετεί την Ευρώπη» πραγματο-
ποιήθηκε στις Βρυξέλλες την περασμένη Πέμπτη 22 Νοεμβρίου, 
την παραμονή δηλαδή του «4ου ανοικτού φόρουμ για το οινόπνευμα 
και την υγεία» της ΕΕ, όπου συζητήθηκε το πώς θα αντιμετωπιστούν 
τα προβλήματα που σχετίζονται με το αλκοόλ, εκπαιδεύοντας τους 
νέους ανθρώπους και διασφαλίζοντας το υπεύθυνο μάρκετινγκ. Την 
ίδια ώρα, οι ηγέτες της ΕΕ στην ίδια πόλη εξέταζαν πώς να τονωθεί η 
ανάπτυξη και θα εξορθολογιστούν τα δημόσια οικονομικά. 

Προς τιμή της Κυπριακής προεδρίας, στην εκδήλωση προσφέρθηκαν 
οι Κυπριακές μπύρες KEO και ΛΕΩΝ. 

Κατά τη συζήτηση στρογγυλής τραπέζης, ο επικεφαλής του αθλητι-
κού τμήματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Michal Krejza, επεσήμα-
νε ότι ο αθλητισμός είναι κρίσιμης σημασίας για την ευημερία της 
ευρωπαϊκής κοινωνίας, επισημαίνοντας τον ουσιαστικό ρόλο που 
διαδραματίζει ο ιδιωτικός τομέας στη χρηματοδότηση του, όπως 
άλλωστε αναγνωρίζεται και περιγράφεται στη Λευκή Βίβλο της ΕΕ 
σχετικά με τον αθλητισμό. 

Από την πλευρά του, ο Dr. Emanuel Medeiros de Macedo, Εκτελε-
στικός Πρόεδρος των Ευρωπαϊκών Επαγγελματικών Ποδοσφαιρικών 
Ομοσπονδιών, σημείωσε στην εναρκτήρια ομιλία του ότι «τα Σπορ εί-
ναι καταλύτης για την οικονομία, την απασχόληση και την κοινωνική 
αλληλεπίδραση, από τα αρχικά στάδια μέχρι και τον επαγγελματι-
σμό. Οι χορηγίες αποτελούν σημαντική πηγή εσόδων που διαδραμα-
τίζουν σημαντικότατο ρόλο στην ανάπτυξη του αθλητισμού». 

Συνέχισε δε, υπογραμμίζοντας ότι «Αν η κρίση στην Ευρωζώνη πρό-
κειται να επιλυθεί, τομείς ζωτικής σημασίας όπως τα σπορ και η 
ζυθοποιεία πρέπει να παραμείνουν ανταγωνιστικοί και οικονομικά 
βιώσιμοι. Οποιαδήποτε κίνηση για περαιτέρω περιορισμό  στις χο-
ρηγίες που προσφέρει η ζυθοποιία, αποτελεί βήμα προς την λάθος 
κατεύθυνση.» 

Επίσης, στο πάνελ, ο κ. Παύλος Φωτιάδης, (δεύτερος απο δεξιά) μέ-
λος του ΔΣ των Ευρωπαίων Ζυθοποιών και Διευθύνων Σύμβουλος 
της Φώτος Φωτιάδης Ζυθοποιία, σημείωσε ότι το ζυθοποιείο του 
στηρίζει εκατοντάδες κοινοτικά σπορ και πολιτιστικές εκδηλώσεις 
στην Κύπρο. «Είμαστε βαθιά αναμεμιγμένοι στην διατήρηση λαϊ-

κών αθλημάτων στηρίζοντας κοινότητες και φέρνοντας ανθρώπους 
κοντά. Η στήριξη μας διασφαλίζει ότι τα σωματεία θα έχουν το κα-
τάλληλο εξοπλισμό και τις εγκαταστάσεις που χρειάζονται, για να 
ενθαρρύνουν την συμμετοχή και τον υγιεινό τρόπο ζωής αναδεικνύ-
οντας τα Ολυμπιακά ιδεώδη.»

 Ο κ. Φωτιάδης, επεσήμανε ακόμη ότι «Οι ζυθοποιοί της Ευρώπης, 
απασχολούμε 2 εκατομμύρια εργαζομένους στην Ευρωπαϊκή Ένω-
ση και ξοδεύουμε 1 δισεκατομμύριο ευρώ το χρόνο για χορηγίες και 
στήριξη των τοπικών και περιφερειακών κοινωνιών. Το 62% αυτού 
του ποσού, απευθύνεται σε κοινοτικού χαρακτήρα δραστηριότητες, 
καλύπτοντας το κόστος λειτουργίας αθλητικών οργανισμών, σε πε-
ριόδους μάλιστα κρίσης και κυβερνητικής λιτότητας. Την ίδια ώρα, 
μόλις το 11.9% των χορηγιών διατίθεται για στήριξη μεγάλων επαγ-
γελματικών αθλητικών εκδηλώσεων».

«Οι χορηγίες από τη βιομηχανία της μπύρας προσφέρουν ζωή σε 
κοινοτικές εκδηλώσεις συμπεριλαμβανομένου και αθλητικών δρα-
στηριοτήτων, πολλά από τα οποία δεν θα πραγματοποιούνταν χωρίς 
την στήριξη τοπικών ζυθοποιών και μπαρ» είπε η καλεσμένη Brigitte 
Simmonds, εκτελεστική διευθύντρια της Βρετανικής Ομοσπονδίας 
Μπύρας και Μπυραριών, Αντιπρόεδρος της συμμαχίας αθλητισμού 
και αναψυχής και συγγραφέας του «Ανάπτυξη εταιρικών σχέσεων 
αθλητισμού και αναψυχής».

Ο Πρόεδρος των ζυθοποιών κ. Alberto da Ponte, έκλεισε την εκδή-
λωση τονίζοντας: “Είναι εύκολο να περιγραφεί η θετική κοινωνική 
πολιτιστική και οικονομική επίδραση που έχει ο τομέας της Ευρω-
παϊκής ζυθοποιίας. Ως ζυθοποιοί θέλουμε να παραμείνουμε ισχυροί 
υποστηρικτές των τοπικών κοινωνιών που είναι θεμελιώδες στοιχείο 
του κοινωνικού ιστού της Ευρώπης. Θέλουμε ταυτόχρονα να παρα-
μείνουμε ηγέτες στην προώθηση της υπεύθυνης κατανάλωσης» 
Συντονιστής της συζήτησης ήταν ο δημοσιογράφος του Economist, 
Simon Wright.

Ζυθοποιοί της Ευρώπης: Για περισσότερο από μισό αιώνα οι Ζυθο-
ποιοί της Ευρώπης αποτελούν τη βασισμένη στις Βρυξέλλες φωνή 
της Ευρωπαϊκής Βιομηχανίας Ζύθου, προς τα Ευρωπαϊκά θεσμικά 
όργανα και διεθνής οργανισμούς. Ο σύνδεσμος ιδρύθηκε το 1958 
και διαθέτει 28 μέλη, που περιλαμβάνουν 24 Εθνικούς συνδέσμους 
Ζυθοποιών της ΕΕ και τους Εθνικούς Συνδέσμους από Κροατία, Νορ-
βηγία, Τουρκία και Ελβετία. 

http://www.brewersofeurope.org/

Με τη συμμετοχή της Κύπρου
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Στο πλαίσιο του «10th World Congress of Consuls”, στο οποίο συμμε-
τείχαν περίπου 200 Επίτιμοι Πρόξενοι από όλο τον κόσμο και το οποίο 
συνήλθε μεταξύ  11 και 13 Νοεμβρίου στο Monte Carlo, όπου  παρευ-
ρέθη και μίλησε  H.S.H. Prince Albert II, του Μονακό, καθώς και ο 
Κύπριος μεγαλοεπιχειρηματίας Sir Στέλιος Χατζηιωάννου, ετιμήθη 
και  ο Πρόεδρος μας, Δρ. Φώτος Ια. Φωτιάδης, με ειδικό μετάλλιο.

Το μετάλλιο επέδωσε στον τιμώμενο ο Έντιμος Γενικός Γραμματέας 
και Ταμίας της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας των Επίτιμων Προξένων κ.  
Aykut  Eken,  Tούρκος, Διεθνής Μεγαλοεπιχειρηματίας.

Μεγάλη τιμή επίσης για την Κύπρο, στο ίδιο Συνέδριο, υπήρξε η 
εκλογή του συμπατριώτη μας Κωστάκη Λευκαρίτη στη τιμητική θέση 
του Αντιπροέδρου της Ομοσπονδίας ο οποίος έλαβε 31 ψήφους των 
εκλεκτόρων έναντι 11 του δευτέρου.

Ετιμήθη επίσης ο Πρόεδρος του Προξενικού Σώματος Κύπρου Πανα-
γιώτης Αντωνιάδης.  

Ο Σύνδεσμος Ασφαλιστικών Εταιρειών 
Κύπρου τίμησε τον κ. Ανδρέα Γεωργίου 

 Βράβευση του Προέδρου μας Δρα Φώτου 
Φωτιάδη σε Παγκόσμιο Κογκρέσο

Ο Σύνδεσμος Ασφαλιστικών Εταιρειών Κύπρου κατά την ετήσια Γε-
νική Συνέλευση του που πραγματοποιήθηκε στις 11 Δεκεμβρίου 
2012, απένειμε τιμητική διάκριση στον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού 
Συμβουλίου της Universal Life κ. Ανδρέα Γεωργίου, για την μεγάλη 
συμβολή και προσφορά του στην ανάπτυξη της ασφαλιστικής βιομη-
χανίας της Κύπρου.

Προσφωνώντας τον κ. Γεωργίου, ο Πρόεδρος του ΣΑΕΚ κ. Φίλιος Ζα-
χαριάδης τόνισε χαρακτηριστικά:  «Ο Ανδρέας Γεωργίου για 42 και 
πλέον χρόνια υπηρέτησε πιστά τον θεσμό της ασφάλισης, πίστεψε 
σε αυτόν και εργάστηκε σκληρά για την εμπέδωση και καλλιέργεια 
της ασφαλιστικής συνείδησης στην Κύπρο.  Τα αρχεία μας μαρτυρούν 
την πολύχρονη πλούσια συμμετοχή του στον Σύνδεσμο που πάει πίσω 
στην ίδρυση του όπως τον γνωρίζουμε σήμερα, το 1976.  

Ξεκίνησε λοιπόν στη πρώτη εκείνη ιστορική συνέλευση σαν ιδρυτικό 
μέλος και υπηρέτησε τον Σύνδεσμο συνεχόμενα από διάφορες θέ-
σεις για 36 χρόνια.  Δυναμική άλλωστε είναι και η παρουσία του στην 
ανάπτυξη της βιομηχανίας αφού από το 1970 συμμετέχει στην ίδρυση 
της πρώτης Κυπριακής ασφαλιστικής εταιρείας Ζωής, την Universal 
Life, την οποία διευθύνει από την θέση του Πρώτου Εκτελεστικού Δι-
ευθυντή για να εξελιχτεί με επιτυχία σε μερικά χρόνια πρωτοπόρος 
κατακτώντας σημαντικά μερίδια αγοράς και να γίνεται συνώνυμη με 
την ασφάλιση Ζωής στην Κύπρο.  Αυτό τον άνθρωπο τιμούμε σήμερα, 
τον συγχαίρουμε και τον ευχαριστούμε για τους αγώνες του και για 
τα τόσα που πρόσφερε στην ασφαλιστική βιομηχανία της Κύπρου.»

Παραλαμβάνοντας την τιμητική διάκριση και φανερά συγκινημένος 

ο κ. Γεωργίου αφού ευχαρίστησε τον Σύνδεσμο για την μεγάλη αυτή 
τιμή, τόνισε χαρακτηριστικά την τεράστια πρόοδο που έχει επιτευ-
χθεί στον ασφαλιστικό τομέα και τη συμβολή των ασφαλιστικών εται-
ρειών με την πολιτική τους στην ανάπτυξη του θεσμού της ασφάλισης 
για προστασία του εισοδήματος και της περιουσίας της οικογένειας. 

Έκανε επίσης αναφορά στα διάφορα διαχρονικά θέματα που απα-
σχολούν το Σύνδεσμο με ειδική αναφορά στο Συνταξιοδοτικό, για το 
οποίο οι ασφαλιστικές εταιρείες διεκδικούν ρόλο, υπό το φως των 
σοβαρών αλλαγών που επιφέρει το Μνημόνιο που κατ’ αρχήν έχει 
συμφωνηθεί με την Κυβέρνηση.

Στη φωτογραφία ο κ. Γεωργίου μαζί με τον Πρόεδρο του ΣΑΕΚ κ. Φί-
λιο Ζαχαριάδη και την Γενική Διευθύντρια του Συνδέσμου κ. Στέφη 
Δράκου. 
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Μερικές Υπεραγορές Ωρολογιακές  
Βόμβες, αιτία το ελαττωματικό σύστημα πλη-
ρωμών τους προς τους προμηθευτές τους
 Του Φώτου Ια. Φωτιάδη, Ph.D

Οι τραυματικές εμπειρίες που ζει η κοινωνία μας αυτές τις μέρες 
λόγω της κρίσης πληρωμών σε συγκεκριμένη αλυσίδα υπεραγορών 
αποκαλύπτουν μια ανισορροπία και ένα ελλοχεύοντα τρομερό κίνδυ-
νο στα θεμέλια της αγοράς και κατ’ επέκταση της Κυπριακής Οικο-
νομίας.  Πολλές επιχειρήσεις προμηθευτών, ίσως εκατοντάδες, θα 
οδηγηθούν σε πτώχευση και ένας ανυπολόγιστος αριθμός υπαλλή-
λων, τόσο των υπεραγορών των ιδίων όσο αρκετών από τους προμη-
θευτές τους, θα χάσουν τις δουλειές τους και θα προστεθούν μερικές 
χιλιάδες στη στρατιά των ήδη εξογκωμένων αριθμών ανέργων μας με 
τις ανάλογες καταστροφικές επιπτώσεις στην κοινωνία μας.  

Φυσικά υπάρχουν και οι εξαιρέσεις των νοικοκυρεμένων υπεραγο-
ρών.

Η γενεσιουργός αιτία του σοβαρότατου, καταστροφικού θα έλε-
γα, αυτού προβλήματος είναι η πρακτική που, κακώς, επιτράπηκε 
να εφαρμόζεται και ν’ ακολουθείται  για χρόνια τώρα στο σύστημα 
πληρωμών των υπεραγορών προς τους προμηθευτές τους.  Είναι 
πράγματι ωρολογιακές βόμβες που μπορούν να εκραγούν ανά πάσα 
στιγμή με αλυσιδωτές επιπτώσεις που μπορούν να  εκθεμελιώσουν 
την εθνική οικονομία και την κοινωνία, αφού, ως οδοστρωτήρες θα 
ισοπεδώσουν πρώτα και θα αφανίσουν πολλούς  προμηθευτές τους.

Για τους ανενημέρωτους, ιδού πως λειτουργεί το καταστροφικό αυτό 
σύστημα πληρωμών των υπεραγορών, το οποίο, με κανένα τρόπο, δεν 
πρέπει να συνεχισθεί.

Ο προμηθευτής  παραδίδει τα εμπορεύματα  του στην υπεραγορά.  Η 
υπεραγορά τα πωλεί τοις μετρητοίς και βάζει  την αξία στο ταμείο 
της.   Δεν τα εξοφλά προς τον προμηθευτή αλλά απαιτεί και παίρνει 
και δεύτερη και τρίτη, τετάρτη, δέκατη και   πολλές ακόμη παραδό-
σεις, χωρίς να τα αποπληρώσει, ενώ έχουν όλα πωληθεί τοις με-

τρητοίς και η αξία όλων  των παραδόσεων, είναι μετρητά στο ταμείο 
της υπεραγοράς,  που σε πολλές περιπτώσεις ανάγονται σε δεκάδες 
εκατομμύρια, μέσα στους  3 μέχρι και 18 μήνες πίστωσης που εξα-
σφαλίζει  η υπεραγορά  από τους προμηθευτές. Το μήκος της πίστω-
σης είναι συνήθως ανάλογο με τη δύναμη της μάρκας του προϊόντος  
του κάθε προμηθευτή και την ανάγκη  που έχει η υπεραγορά το προϊ-
όν του προμηθευτή. Η υπεραγορά παίρνει όλα αυτά τα ποσά χωρίς την 
παραμικρή εξασφάλιση και από πάνω επιβαρύνεται ο προμηθευτής  
με τον τόκο, ο οποίος πολλές φορές τρώει το κέρδος του προμηθευ-
τή,  όταν καθυστερεί η αποπληρωμή, όπως συμβαίνει συνήθως.

Επειδή οι υπεραγορές έχουν αποκτήσει υπέρμετρη διαπραγματευ-
τική ισχύ λόγω του ότι έχουν τεράστιο κύκλο εργασιών, έχοντας συ-
γκεντρώσει την πλειοψηφία των καταναλωτών, έχουν τη δύναμη να 
επιβάλουν στους προμηθευτές τους όρους τους  όσο σκληροί και αν 
είναι.  Εξασφαλίζουν τιμές που μηδενίζουν το κέρδος του προμη-
θευτή, ενοικιάζουν πανάκριβα χώρους στα ράφια τους και επιπλέον 
τους υποχρεώνουν να τοποθετούν οι ίδιοι τα προϊόντα τους στα ράφια 
και να έχουν την ευθύνη της καθαριότητας και της καλαίσθητης εμ-
φάνισης τους. Το κυριότερο όμως που εξασφαλίζουν είναι πίστωση 
από 3 μέχρι και 18 μήνες άτοκα και χωρίς την παραμικρή ασφάλεια.

Όταν βλέπουμε σήμερα ότι μια μόνο αλυσίδα υπεραγορών  μπορεί να 
φθάσει σε χρέη προς προμηθευτές, ύψους πέραν των  €85 εκ. χω-
ρίς τόκο αντιλαμβάνεται  κανείς ότι αυτό αποτελεί παραποίηση των 
κανόνων του χρηματοπιστωτικού συστήματος με αποτέλεσμα πολλές 
φορές αλυσίδες υπεραγορών:

Να χάνουν την αίσθηση τη αξίας του χρήματος.

Να προβαίνουν σε επεκτάσεις χωρίς την απαραίτητη τεχνο-οικονο-
μική μελέτη και χωρίς να είναι βέβαιοι για την επιτυχία.

Να υπερεκτιμούν τις ικανότητες των επιχειρήσεων τους διότι στο τέ-
λος πιστεύουν ότι τα κολοσσιαία ποσά που διαχειρίζονται είναι δικά 
τους και τα απέκτησαν με την αξία τους.  

Μη έχοντες την  αναγκαία υποδομή για επαγγελματική διαχείριση 
των αμελέτητων επεκτάσεων τους, αρχίζουν τα ζημιογόνα αποτε-
λέσματα για τα οποία δεν  συναισθάνονται τις συνέπειες εγκαίρως 
διότι έχουν τα τεράστια κεφάλαια των προμηθευτών/πιστωτών χωρίς 
κόστος.  

Εάν οποιοσδήποτε επιχειρηματίας έστω και απόλυτα αξιόχρεος  
αποταθεί στις Τράπεζες για ένα δάνειο €500,000 π.χ. η Τράπεζα θα 
του ζητήσει τεχνο-οικονομική μελέτη,   βεβαίωση κερδοφορίας που 
θα εξασφαλίζει  την έγκαιρη αποπληρωμή, υποθήκη κατά 30 – 50% 
μεγαλύτερης αξίας του δανείου, προσωπικές εγγυήσεις των Διευθυ-
ντών και βεβαίως θα του επιβάλει το ανάλογο επιτόκιο.  Οι υπεραγο-
ρές όμως παίρνουν εκατοντάδες εκατομμύρια Ευρώ από τους προμη-
θευτές με την μεγαλύτερη ευκολία και χωρίς  να προβληματισθούν 
και άτοκα.  Σαν αποτέλεσμα χάνουν το μέτρο.

Καμία αλυσίδα υπεραγορών δεν θα κατέληγε ποτέ σ’ αυτό το θλιβερό 
σημείο, αν δεν είχε τα εύκολα και άτοκα κολοσσιαία ποσά των απα-
ράδεκτων και άσοφων  από μέρους των  προμηθευτών πιστώσεων.

Δεν θα προέβαινε ποτέ στις υπερβολικές αμελέτητες επεκτάσεις εάν 
θα είχε να εξασφαλίσει δια των δικών της οικονομικών δυνατοτή-
των  κανονικά δάνεια από τις Τράπεζες.  Επομένως και δια το καλό 
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των ίδιων των υπεραγορών επιβάλλεται να καταργηθεί πάραυτα  το 
εγκληματικό σύστημα που ισχύει σήμερα. 

Μεγάλη ευθύνη φέρουν φυσικά  και οι προμηθευτές  οι οποίοι, λόγω 
οξέως ανταγωνισμού, υπέρμετρου ζήλου για ανάπτυξη και φόβου 
της απώλειας πωλήσεων, υποκύπτουν στις απαιτήσεις των υπεραγο-
ρών.  Και αποδέχονται, ενώ οι υπεραγορές πωλούν τα προϊόντα που 
τους παραδίδουν τοις μετρητοίς, και τα βάζουν στα ταμεία τους, να 
συνεχίζουν να τους παραδίδουν ξανά και ξανά για μήνες χωρίς να 
εισπράξουν.  Οι τόκοι μόνο των εκατοντάδων εκ. Ευρώ των προμη-
θευτών που κατακρατούν οι υπεραγορές ανάγονται σε πολλά εκατομ-
μύρια και σε πολλές περιπτώσεις ξεπερνούν το οποιοδήποτε κέρδος 
αποκόμισαν οι προμηθευτές.

Σε ορισμένες νοικοκυρεμένες χώρες του εξωτερικού,  όπως είναι 
γνωστό, υπάρχει νόμος ο οποίος επιβάλλει, αν ένα προϊόν δεν βρί-
σκεται στα ράφια της υπεραγοράς ή στην αποθήκη της και είναι με-
τρητά στα ταμεία της, να το πληρώσει αμέσως  στον προμηθευτή.

Κάτι τέτοιο πρέπει, πιστεύω, να υιοθετηθεί και στην Κύπρο  οπότε 

οι υπεραγορές θα περιορίζονται στις δικές τους δυνατότητες και 
θ’  αποφεύγονται τα καταστροφικά αυτά κρούσματα  με πολλαπλές 
συνέπειες.  Ας μη πει κανείς ότι είναι πρόβλημα των προμηθευτών  
και ας μην δίνουν τέτοιες παράλογες πιστώσεις.  Δυστυχώς η δύναμη 
που έχουν αποκτήσει οι υπεραγορές είναι αδύνατο ν’ αντιμετωπιστεί 
μόνο από τους προμηθευτές, ειδικά τους αδύναμους επειδή υπάρ-
χει σοβαρή ανισορροπία διαπραγματευτικής θέσης.  Άλλωστε, όπως 
αποδεικνύεται τώρα από την περίπτωση συγκεκριμένης αλυσίδας, 
οι συνέπειες είναι καταστροφικές για μεγάλο μέρος της κοινωνίας 
που είναι ευθύνη της Κυβέρνησης να αντιμετωπίσει.  Η άντληση 
κεφαλαίων, με οποιαδήποτε μορφή και αν γίνεται, είναι μέρος του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος μιας χώρας και σαν τέτοια πρέπει να 
ελέγχεται στενά από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς.

Φώτος  Ια. Φωτιάδης, Ph.D

Λευκωσία, 21.12.2012

Ο συνάδελφος Δημήτρης Κωνσταντίνου, Bottling Supervisor στο 
Ζυθοποιείο μας, σε μια από τις εξόδους για το μάζεμα μανιταριών, 
βρέθηκε προ μεγάλης εκπλήξεως. Ένα γιγαντιαίο μανιτάρι βάρους 
περίπου δύο κιλά, τον ανέμενε για να το μαζέψει και να το μετατρέ-
ψει, όπως αυτός ξέρει καλύτερα, σε εύγεστο απολαυστικό έδεσμα. 

Και ήταν ότι καλύτερο μπορούσε να του συμβεί μια και ήταν και γιορ-
τάρες μέρες των Χριστουγέννων.

Όπως μάθαμε το απόλαυσε με την οικογένεια του, παρέα με την αγα-
πημένη του Carlsberg.  

Χριστουγεννιάτικο μανιτάρι
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Ένα αξιαγάπητο και εκλεκτό  ζευγάρι συναδέλφων, ο Λούης και η Αγ-
γέλα Νικολαΐδη, μετά από 85 συνολικά Χρόνια (43 χρόνια ο Λούης και 
42 χρόνια η Αγγέλα), δημιουργικής παρουσίας στον Όμιλο «Φώτος 
Φωτιάδης», ολοκλήρωσαν με απόλυτη επιτυχία το επαγγελματικό 
τους έργο και ήρθε η στιγμή να αφυπηρετήσουν και να παραδώσουν 
την σκυτάλη στους νεώτερους. 

Για να αποχαιρετή-
σουν τους αγαπητούς 
συναδέλφους και να 
τιμήσουν την μεγάλη 
τους προσφορά όλα 
αυτά τα χρόνια, το τμή-
μα προσωπικού της 
ΦΦΖ, διοργάνωσε στις 
12/12/12, προς τιμή 
τους ειδική αποχαι-
ρετιστήρια εκδήλωση, 
στο πλαίσιο της οποίας 
ο πρόεδρος του Ομί-
λου, Δρ Φώτος Φωτιά-
δης, τους απένειμε ει-
δική τιμητική πλακέτα 

εις ένδειξη αναγνώρισης των υπηρεσιών που πρόσφεραν στον Όμιλο 
και ιδιαίτερα στην Μ.Χρ.Πλατάνης Λτδ και μετέπειτα στη Φώτος Φω-
τιάδης Ζυθοβιομηχανία Λτδ, τις οποίες υπηρετήσαν με αφοσίωση και 
ανιδιοτέλεια.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους  συνάδελφοι, στενοί 
συνεργάτες, οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι, Παύλος Φωτιάδης της 
«Φώτος Φωτιάδης Ζυθοβιομηχανία Λτδ» και Αλέξης Φωτιάδης της 
«Φώτος Φωτιάδης Διανομείς Λτδ», ο πρόεδρος του Ομίλου Δρ. Φώ-
τος Φωτιάδης και η σύζυγος του κα Μαρία Φωτιάδου, η Διευθύντρια 
Εισαγωγών και Logistics κα Καρολίνα Φωτιάδου και η Διευθύντρια 
Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, κα Ιλόνα Μιχαηλίδου Φωτιάδου.

Η  Αγγέλα Νικολαΐδου εργοδοτήθηκε  στην εταιρεία Μ. Χρ. Πλατάνης 
& Σια, στις 17 Ιουνίου 1970 για τρία χρόνια στη θέση της δακτυλογρά-
φου. Την 1η Ιουνίου 1981, η Αγγέλα ανέλαβε καθήκοντα σαν Ιδιαιτέ-
ρα του Διευθύνοντα Σύμβουλου της εταιρείας και στις 4 Μαΐου 1994 
ανέλαβε καθήκοντα ως Γενική Γραμματέας της «Φώτος Φωτιάδης 
Ζυθοβιομηχανίας Λτδ». 

O Λούης Νικολαΐδης, προσελήφθη στην εταιρεία Μ.Χρ. Πλατάνης 
& Σια Λτδ, σαν Βοηθός Διευθυντής Παραγωγής, στις 8 Σεπτεμβρίου 
1971. Στο μεταξύ στις 4 Ιανουαρίου 1986, η Μ. Χρ. Πλατάνης  & Σία 
Λτδ, μετονομάστηκε σε «Φώτος Φωτιάδης Ζυθοβιομηχανία Λτδ».  Το 
1976 ανάλαβε την Τεχνική Διεύθυνση του εργοστασίου, την οποία δι-
ατηρεί μέχρι σήμερα. 

Για το ζεύγος Λούη και  Αγγέλας Νικολαΐδη, πρώτος μίλησε ο Διευ-
θυντής Δημοσίων Σχέσεων Αντρέας Σμυρίλλης, ο οποίος αναφέρθη-
κε σε συντομία στην προσωπικότητα και στην προσφορά τους στην 
εταιρεία και για τις όμορφες και αλησμόνητες στιγμές που πέρασαν 
μαζί σαν συνάδελφοι από το 1984 μέχρι το 1997 , πρώτα στην Μ.Χρ. 
Πλατανης και αργότερα στη Φώτος Φωτιάδης Ζυθοβιομηχανία Λτδ.

Για τον Λούη ανάφερε χαρακτηριστικά. «Ήταν για μένα μεγάλη τιμή 
να εργαστώ με τον κ. Λούη Νικολαΐδη. Για μένα ο κ. Λούης υπήρξε 
φίλος, συνάδελφος, συνεργάτης, καθοδηγητής και πάνω από όλα άν-
θρωπος. Υπηρέτησε με πάθος και ζήλο και ανιδιοτέλεια την εταιρεία 
και έφερε σε πέρας με μεγάλη επιτυχία το έργο του.

Μαζί με την σύζυγο του αγαπητή Αγγέλα, αποτελούν παράδειγμα 
προς μίμηση. Τους εύχομαι  καλή ξεκούραση, οικογενειακή ευτυχία 
και υγεία και να χαίρονται τα παιδιά και το εγγονάκι τους.»

Για την προσωπικότητα το έργο και την προσφορά του Λούη και της 
Αγγέλας, μίλησε και ο κ. Αλέξης Φωτιάδης ανάφερε χαρακτηριστι-
κά:  «Η προσφορά του ζεύγους Νικολαΐδη στην εταιρία είναι ανεκτί-
μητη. 

Ο Λούης έχει θέσει τον πήχη ψηλά, γεγονός που συνέβαλε τα μέγιστα 
στις επιτυχίες που είχαμε όλα αυτά τα χρόνια. Η πρόκληση για τους 
νεωτέρους είναι δεδομένη και αναμένουμε ότι θα υπάρξουν αντάξι-
οι αντικαταστάτες. Ο Λούης Υπήρξε ένας σωστός επαγγελματίας και 
άριστος διευθυντής, στον οποίο η εταιρεία οφείλει πολλά. Αλλά και 
η Αγγέλα υπηρέτησε με ζήλο και αφοσίωση την εταιρεία από όποιο 
πόστο και αν της ανατέθηκε.

Εύχομαι και στους δύο ολόψυχα, υγεία και προσωπική και οικογε-
νειακή ευτυχία.»

Την προσφορά και το έργο του Λούη Νικολαΐδη στην εταιρεία εξήρε 
και ο κ. Παύλος Φωτιάδης, με τον οποίο υπήρξε στενός συνεργάτης 
από το 1991, από τότε που ο κ. Παύλος ανέλαβε την διεύθυνση της 
«Φώτος Φωτιάδης Ζυθοβιομηχανία Λτδ». Ο κ. Παύλος Φωτιάδης με-
ταξύ άλλων ανάφερε και τα εξής:

«Μαζί με το Λούη εργαστήκαμε στενά, θέσαμε στόχους και πετύχα-
με πολλά. Ο επαγγελματισμός  και οι εμπειρίες του απετέλεσαν τη 
βάση της επιτυχίας μας. Οι συμβουλές του ήταν πάντοτε ευαγγέλιο . 
Ο Λούης υπήρξε η ψυχή του εργοστασίου μας για 40 και πλέον χρό-
νια. Κανένα άλλο άτομο δεν συμβολίζει αυτό το εργοστάσιο όσο ο 
Λούης. Υπήρξε πάντοτε η κινητήριος δύναμη για συνεχή βελτίωση 
και αλλαγές. Για μένα προσωπικά ήταν και δάσκαλος και σύμβουλος. 
Βασιζόμουν πάντοτε πάνω στη τετραγωνική λογική του και τη σωστή 
του κρίση, μακριά από συναισθηματισμούς. Επιπλέον ήταν πάντοτε 
και εξακολουθεί να είναι μεγάλη ευχαρίστηση η συνεργασία μαζί 
του. Σαν Διευθυντής Παραγωγής, Τεχνικός Διευθυντής και αργότερα 
ο Γενικός Διευθυντής των εργοστασίων μας, είναι ο κύριος υπεύθυ-
νος για:

• Την μετατροπή των εργοστασίων μας σε ένα οργανισμό που δου-
λεύει με επαγγελματικά πρότυπα, από τους πρώτους στη χώρα μας. 

• Την αφοσίωση σε βαθμό θρησκείας όλου του προσωπικού στην κο-

Αφυπηρέτηση 
Λούη και Αγγέλας Νικολαΐδη
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ρυφαία ποιότητα.

• Την αναγνώριση της Carlsberg ως το καλύτερο Ζυθοποιείο 
Carlsberg από όλο τον κόσμο.

• Την κουλτούρα εξοικονόμησης κόστων, για την εμπέδωση της οποί-
ας ο ίδιος πρωτοστάτησε.

• Και για την εξαιρετική κατάσταση στην οποία σήμερα παραδίδει τα 
εργοστάσια μας.

Λούη, σε ευχαριστούμε για την ανεκτίμητη προσφορά σου και να ξέ-
ρεις πως η συνεργασία μας δεν τελειώνει εδώ, αλλά συνεχίζεται.» 
συμπλήρωσε ο κ. Παύλος Φωτιάδης.

Ο κ. Παύλος Φωτιάδης μίλησε επίσης και για την Αγγέλα για την 
οποία είπε χαρακτηριστικά: «Με την Αγγέλα είχα μια εξαιρετική 
συνεργασία για κάποια χρόνια, κάτι για το οποίο την ευχαριστώ ιδι-
αίτερα. Υπήρξε μια εξαιρετική συνάδελφος, πάντοτε συνεπής στο 
καθήκον.»

Και κατέληξε λέγοντας: 

«Αγαπητοί  μου  Λούη και Αγγέλα σας ευχαριστώ από τα βάθη της 
καρδιά μου. Σας εύχομαι οικογενειακή και προσωπική ευτυχία.»

Εκτενέστερα για  την προσφορά του ζεύγους Νικολαΐδη στο Όμιλο, 
μίλησε ο πρόεδρος του Ομίλου Δρ. Φώτος Ια. Φωτιάδης, ο οποίος 
μέσα σε μια φορτισμένη συγκινησιακή ατμόσφαιρα, ανάφερε τα ακό-
λουθα: «Ο κουμπάρος μου  ο Λούης και η κουμπάρα μου  η Αγγέλα  
μετά από 43 χρόνια ο ένας και 42 η άλλη μας εγκαταλείπουν σήμερα 
και είναι ένας θλιβερός σταθμός.

Μια τόσο μακροχρόνια αρμονική σχέση, αμοιβαίας εκτίμησης και 
αγάπης, δημιούργησε δεσμούς ακατάλυτους.  Ελπίζω η επαφή μας 
να συνεχισθεί τουλάχιστον   κοινωνικά διότι διαφορετικά θα είναι 
μεγάλη απώλεια.

Ο Λούης  για  10ετίες σήκωσε στους ώμους του, ως άλλος Ηρακλής,  
το τεχνικό οικοδόμημα του Ζυθοποιείου μας και το διατήρησε σε 
θαυμαστά επίπεδα,  πάντα ανοδικά.  Πέτυχε πραγματικά θαύματα.

Από τον καιρό που ανέλαβε την διεύθυνση του Ζυθοποιείου παρουσι-
άστηκε μια ριζική εξέλιξη, τόσο στη λειτουργία του τμήματος όσο και 
στη ποιότητα της μπύρας μας.

Τον χαρακτήριζε πάντα ο απόλυτος επαγγελματισμός και η εντιμό-
τητα.  Στοιχεία που τον επέβαλαν αυτόματα στον ρόλο του ως Διευ-
θυντή.

Δια της ισχυρής του προσωπικότητας και της πειθούς αλλά και της 
αντικειμενικής και δίκαιης του μεταχείρισης των ανθρώπων του, 
πέτυχε να επιβάλει υποδειγματική πειθαρχία που είναι εκ των ων 
ουκ άνευ  για να λειτουργήσει σωστά και αποτελεσματικά ένας ορ-
γανισμός τόσο περίπλοκος και απαιτητικός όπως ένα Ζυθοποιείο 
Carlsberg και μάλιστα με τις όχι αυτόματες αρχικές μας εγκαταστά-
σεις.

Για να λειτουργήσει ένα απαιτητικό ζυθοποιείο όσον αφορά τη ποιό-
τητα, όπως είναι το δικό μας που λειτουργεί κάτω από τις αυστηρό-
τατες αρχές  και απαιτήσεις  της Carlsberg, της ανώτατης ποιοτικής 
στάθμης, δεν είναι παίξε γέλασε.

Οι απαιτήσεις άψογης καθαριότητας, αλλά και η σχολαστική προσαρ-
μογή στο σύστημα,  τις οδηγίες και κανονισμούς της Carlsberg που 
για να επιτευχθούν χρειάζεται θρησκευτική αφοσίωση στην τήρηση 
των κανόνων και οδηγιών, μόνο με την απόλυτη πειθαρχία αλλά και 
αδελφική συνεργασία και κατανόηση μεταξύ των εκτελεστών του 
τμήματος  παραγωγής.

Το να συνεργάζεσαι και να ικανοποιείς τις αυστηρότατες απαιτήσεις 
της Carlsberg ο δρόμος δεν είναι στρωμένος με ροδοπέταλα.

Πριν αναλάβει ο Λούης, λόγω αποτυχίας μας ν’ ανταποκριθούμε, σε 
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κάποιο στάδιο, στα  απαιτούμενα ποιοτικά επίπεδα της μπύρας μας, ο 
Πρόεδρος της Carlsberg σε συνάντηση μας στην Κοπεγχάγη, φώνα-
ξε τους αρμοδίους διευθυντές και τους έδωσε οδηγίες να μας κατε-
βάσουν τις ταμπέλλες της Carlsberg.  Μπροστά σ’ αυτή την φοβερή 
απειλή κόντεψα να χάσω τη ζωή μου.  Έπεσα ξερός και με πήραν ση-
κωτό στο νοσοκομείο.

Αυτή η δυσάρεστη εξέλιξη, πιστεύω, έσωσε την συνεργασία μας, δι-
ότι αντελήφθη ο Πρόεδρος πόσο σήμαινε για μας η Carlsberg για την 
οποία κάναμε τραυματικούς αγώνες και θυσίες  για χρόνια.

Τέτοιες δυσάρεστες καταστάσεις δεν παρουσιάστηκαν αφ’ ότου την 
διεύθυνση της παραγωγής ανέλαβε ο Λούης Νικολαΐδης.  Αντίθετα 
σημειώθηκε μια ραγδαία βελτίωση της  ποιότητας της μπύρας μας 
μέχρι του σημείου που  η Carlsberg Κύπρου να χαίρει ένα λαμπρό 
όνομα τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό και μας κέρδισε, παρά 
τον αδυσώπητο πόλεμο που μας κήρυξε ο πανίσχυρος ανταγωνισμός, 
το θαυμαστό μερίδιο αγοράς μέχρι και 65%.

Βραβεύθηκε η Carlsberg Κύπρου τρεις  φορές ως η καλύτερη μπύρα 
Carlsberg στον Κόσμο.   Αυτό είναι ένας άθλος.

Όλα αυτά τα οφείλουμε στον αγαπητό Λούη, γι’ αυτό και το όνομα του 
θα παραμείνει σε χρυσές δέλτους της Εταιρείας μας και θα κατέχει 
εξέχουσα θέση στις καρδιές όχι μόνο της οικογένειας μας αλλά και 
των συναδέλφων του οι  οποίοι του χρωστούν πολλά.

Η μεγαλύτερη προσφορά του Λούη είναι ότι εκτός από τον άθλο της 
πειθαρχίας που πέτυχε να επιβάλει, είναι και ο σεβασμός των υφι-
σταμένων του διότι ήταν γι’ αυτούς ένας εξαίρετος δάσκαλος.

Εκπαίδευε ασταμάτητα το προσωπικό του και έκτιζε σ’ αυτούς επίλε-
κτα στελέχη ώστε να έχουμε σήμερα με δικούς μας ένα τέλεια εκπαι-
δευμένο προσωπικό για τη διαδοχή των αφυπηρετούντων.  Έτσι δια-
τηρούμε στο  υψηλότερο δυνατό ποιοτικόν επίπεδο εκπαίδευσης το 
τεχνικό μας προσωπικό, ώστε ν’ αντλούμε τους νέους τεχνικούς μας 
μέχρι του ανώτατου βαθμού από το δικό μας γνώριμο απόθεμα και 
αυτό είναι μεγάλο πλεονέκτημα που το οφείλουμε στο φίλτατο Λούη,  
ο οποίος δημιουργούσε συνέχεια και διατηρούσε γύρω του ένα team 
of excellence που τον αγαπούσε, τον σεβόταν και ακολουθούσε πιστά 
τις οδηγίες και συμβουλές του με ευλάβεια.  Γι’ αυτό και πετύχαμε 
τα θαυμαστά αποτελέσματα για τα οποία πρέπει να είμαστε εμείς και 
όλοι εσείς περήφανοι χάρις στον Λούη.  

Ευχόμαστε οι διάδοχοι του να έχουν αντλήσει τα διδάγματα από την 

ποιότητα, μεθοδικότητα και εντιμότητα του για να διατηρήσουν το 
επίπεδο των υπηρεσιών μας σταθερό στο ύψος που το έχει ανεβάσει 
ο Λούης  και να το πάρουν  ακόμα  πιο ψηλά για το καλό όλων.

Σε θαυμάζουμε, σ’ ευχαριστούμε και σ’ ευγνωμονούμε αγαπητέ 
Λούη.

Η φωτογραφία σου να αναρτηθεί στα γραφεία της Εταιρείας για  να 
μας θυμίζει ένα ανεκτίμητο συνεργάτη και φίλο.

Και σένα Αγγέλα θα σε θυμόμαστε ευχάριστα για την πολύχρονη 
παραγωγική σου υπηρεσία, αλλά και ως εμψυχωτή του Λούη.  Λένε 
άλλωστε ότι κοιτώντας πίσω από κάθε επιτυχημένο άνδρα θα βρεις 
πάντα μιαν αφοσιωμένη γυναίκα. 

Σου ευχόμαστε ότι το καλύτερο επιθυμείς φίλτατε Λούη, στη μελλο-
ντική σου ζωή, συντροφιά με την αγαπητή μας Αγγέλα και τις λατρευ-
τές σας κόρες Κάτια και Γεωργία καθώς και τη μικρή Μαριτίνα, την 
εγγονή σας που σίγουρα θα είναι η ψυχούλα σας.»

Ακολούθησε απονομή τιμητικής πλακέτας στους δύο συναδέλφους, 
από τον Πρόεδρο του Ομίλου Δρ. Φώτο Φωτιάδη, σε ένδειξη εκτίμη-
σης για την ανεκτίμητη προσφορά τους στον Όμιλο Φώτος Φωτιάδης. 

Τέλος τον λόγο πήρε ο τιμώμενος ο οποίος συγκινημένος είπε: «Κατ’ 
αρχή θεωρώ υποχρέωση μας να ευχαριστήσουμε την οικογένεια Φω-
τιάδη και ιδιαίτερα τους κκ Φώτο και Παύλο Φωτιάδη που δουλέψαμε 
μαζί για πολλά χρόνια, για την εμπιστοσύνη και την αγάπη τους.

Επίσης προσωπικά θέλω να ευχαριστήσω όλους τους διευθυντές 
Παραγωγής για την συνεργασία και την βοήθεια τους.

Τελευταίους, αλλά πρώτους στη καρδιά μου, άφησα όλο το προσωπι-
κό του εργοστασίου με πολλούς απ τους οποίους γίναμε φίλοι.

Οι καιροί που περνούμε είναι δύσκολοι. Είμαι σίγουρος πως με τη 
συνεργασία και κατανόηση όλων, η Εταιρεία θα βρει τις λύσεις και θα 
μπει σε πορεία προόδου και ανάπτυξης, κάτι εξάλλου που της αξί-
ζει», συμπλήρωσε ο κ. Νικολαΐδης. 

Ακολούθησε δεξίωση και λήψη αναμνηστικών φωτογραφιών απ’ 
όπου και τα φωτογραφικά στιγμιότυπα.

Στους αγαπητούς Λούη και Αγγέλα, η Σύνταξη του περιοδικού «τα νέα 
μας» και μαζί όλοι οι αναγνώστες του, εύχονται κάθε προσωπική και 
οικογενειακή ευτυχία.
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Θεληματική πρόωρη αφυπηρέτηση αποφάσισε να πάρει για να  αφιε-
ρωθεί στην οικογένεια της και ιδιαίτερα στο εγγονάκι της και να απο-
λαύσει τις χαρές της οικογενειακής θαλπωρής, όπως ανάφερε στην 
αποχαιρετιστήρια ομιλία της, η συνάδελφος στο Τμήμα Διασφάλισης 
Ποιότητας, Ελισάβετ Κασάπη.

Για να  αποχαιρετήσουν και να τιμήσουν την αγαπητή Ελισάβετ για 
την προσφορά της στη εταιρεία και ιδιαίτερα στο Τμήμα Διασφάλι-
σης Ποιότητας, το οποίο υπηρέτησε με 
ιδιαίτερο ζήλο και πάθος για 22 χρόνια, 
το Τμήμα Προσωπικού διοργάνωσε ειδι-
κή τιμητική εκδήλωση, στις 30/8/12, στο 
πλαίσιο της οποίας ο Γενικός Διευθυντής 
της «Φώτος Φωτιάδης Ζυθοβιομηχανία 
Λτδ», Γιώργος Ιεροδιακόνου, της απέ-
νειμε τιμητική πλακέτα για την πολύτιμη 
προσφορά της στην εταιρεία.

Παρόντες στην εκδήλωση η Διεύθυνση 
του Ζυθοποιείου Carlsberg και ΛΕΩΝ, οι 
στενοί συνεργάτες της Ελισάβετ στο Τμή-
μα Διασφάλισης Ποιότητας και συνάδελ-
φοι μέλη του προσωπικού της εταιρείας 
«Φώτος Φωτιάδης Ζυθοβιομηχανία Λτδ».

Η Ελισάβετ Κασάπη εργοδοτήθηκε στην 
«Φώτος Φωτιάδης Ζυθοβιομηχανία Λτδ», 
την 1η Φεβρουαρίου 1991, στη θέση της 
Εργαστηριακής Βοηθού, στο Τμήμα Δια-
σφάλισης Ποιότητας, απ΄όπου και αφυπη-
ρέτησε με επιτυχία.

Για το έργο και την προσφορά της Ελισά-
βετ στην εταιρεία, μίλησε εκ μέρους των 
συναδέλφων της, η Βοηθός στο Τμήμα Δι-
ασφάλισης Ποιότητας, Μαρία Κυριάκου, 
η οποία είπε :

 « Αγαπητή Ελισάβετ. Αυτή τη στιγμή τα 
συναισθήματα μου είναι ανάμεικτα.  Απ’ 
τη μία στεναχωριέμαι που αποχωρεί μία 
σημαντική μου συνάδελφος αλλά και από 
την άλλη χαίρομαι για σένα γιατί αυτό είναι κάτι που εσύ έχεις επιλέ-
ξει για τον εαυτό σου. 

Θέλω πραγματικά να σε ευχαριστήσω που ήσουν δίπλα μου από την 
αρχή που ήρθα σ’ αυτή την εταιρεία μέχρι σήμερα.  Μου στάθηκες 
τόσο σαν φίλη όσο και σαν συνάδελφος.

Όλοι μαζί σε ευχαριστούμε πραγματικά, απλά γιατί είσαι εσύ.  Να 
ξέρεις ότι νιώθουμε πολύ τυχεροί που είχαμε την ευκαιρία να γνω-
ρίσουμε ένα τόσο αξιόλογο και ξεχωριστό άτομο σαν και σένα και σί-
γουρα πάντα θα θέλουμε να σε έχουμε δίπλα μας.

Ως ένδειξη εκτίμησης σου χαρίζουμε αυτά τα λουλούδια.  Σου ευχό-
μαστε ό,τι καλύτερο στη ζωή σου και να περάσεις κάθε σου στιγμή 
όμορφα δίπλα στους ανθρώπους που αγαπάς.  Να ξέρεις ότι εμείς 
πάντα θα είμαστε εδώ για σένα.»

Ο Διευθυντής του Τμήματος Διασφάλισης Ποιότητας, Κύρος Δημη-
τριάδης, εξήρε την προσωπικότητα και την προσφορά της Ελισάβετ 
στην εταιρία και ειδικότερα στο Τμήμα το οποίο με συνέπεια υπηρέ-
τησε για 22 χρόνια. 

 Ανάφερε χαρακτηριστικά «Η Ελισάβετ Κασάπη,  για 22 χρόνια έχει 
υπηρετήσει όχι μόνο πιστά την Εταιρεία αλλά με ξεχωριστό πάθος 
και αφοσίωση. Δεν θα προβώ σε αξιολόγηση της Ελισάβετ καθώς 

όλοι γνωρίζουμε πολύ καλά το υψηλό επίπεδο απόδοσης και ποιότη-
τας εργασίας που πρόσφερε όλα αυτά τα χρόνια. Θέλω να σταθώ στον 
άνθρωπο Ελισάβετ και να αρχίσω λέγοντας ένα πολύ μεγάλο ευχαρι-
στώ! Το ευχαριστώ ισχύει για όλα αυτά τα μικρά ή μεγάλα πράγματα 
που μας πρόσφερε η Ελισάβετ αλλά κυρίως για τη βοήθεια, υποστή-
ριξη και φιλία που πρόσφερε προς τους συναδέλφους της.

 Η Ελισάβετ είναι άτομο που δεν κράτησε επαγγελματικά μυστι-
κά για τον εαυτό της. Με ιδιαίτερη χαρά 
ενημέρωνε τους συναδέλφους της για τις 
οποιεσδήποτε μικρές ή μεγάλες βελτιώ-
σεις που επιτυγχάναμε στο τμήμα. Με την 
ίδια χαρά ενημέρωνε για τις εισηγήσεις 
της προς τμηματική και εταιρική βελτίω-
ση. Χαρακτηριστικό παράδειγμα της εκτί-
μησης και συναδελφικότητας της, είναι  η 
απόφαση της να αφυπηρετήσει πρόωρα, 
όπου ενώ πήρε την απόφαση της την άνοι-
ξη, για να μην δυσκολέψει το τμήμα και 
για να επιτρέψει στους συναδέλφους της 
να πάρουν την καλοκαιρινή τους άδεια 
παράμεινε μέχρι τέλους Αυγούστου στην 
Εταιρεία. Όλη αυτή την περίοδο η παρα-
γωγικότητα και ποιότητα παράμεινε στα 
γνωστά υψηλά επίπεδα.  

Ελισάβετ, ακόμη μία φορά σε ευχαριστώ 
προσωπικά αλλά και εκ μέρους όλης της 
Εταιρείας για την προσφορά αλλά και τη 
φιλία σου. Σου ευχόμαστε καλή αφυπη-
ρέτηση με υγεία και ευτυχία για να μπο-
ρέσεις να αφοσιωθείς στα νέα πράγματα 
που εσύ θα επιλέξεις. Τέλος σου ευχόμα-
στε καλώς να δεχτείς σύντομα τον εγγονό 
σου.»

Ο Γενικός Διευθυντής της «Φώτος Φωτιά-
δης Ζυθοβιομηχανία Λτδ», κ. Γιώργος Ιε-
ροδιακόνου, απονέμοντας στην Ελισάβετ, 
Τιμής Ένεκεν για την προσφορά της στην 
εταιρεία, αναμνηστική πλακέτα είπε, με-

ταξύ άλλων, «η Ελισάβετ όλα τα χρόνια που ήταν μέλος του προσω-
πικού έδωσε τον καλύτερο της εαυτό και πρόσφερε όσα μπορούσε 
για την πρόοδο του εργοστασίου. Την ίδια στιγμή η Ελισάβετ πήρε 
πίσω αναγνώριση και εκτίμηση για το άτομο της και την προσφορά 
της.  Όλα τα χρόνια που ήταν μαζί μας η Ελισάβετ έχει επιφέρει βελ-
τιώσεις στο χώρο εργασίας της και έχει βάλει ψηλά τον πήχη για τα 
άτομα που ακολουθούν. Σου  ευχόμαστε τα καλύτερα για το μέλλον  
και την οικογένειά σου», είπε καταλήγοντας ο κ. Ιεροδιακόνου. 

Η τιμωμένη στον αποχαιρετιστήριο λόγο της, έντονα συγκινημένη 
από την αγάπη των συναδέλφων ανάφερε: «Αγαπητοί συνάδελφοι, θα 
ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους και τον καθένα ξεχωριστά για αυτή 
την εκδήλωση που με τιμά ιδιαίτερα. Σας ευχαριστώ από τα βάθη της 
καρδιάς μου.

Προσλήφθηκα στην Carlsberg το 1991 και αφυπηρέτησα τώρα πρόω-
ρα. Πότε πέρασαν 22 χρόνια δεν το κατάλαβα. Δεν το κατάλαβα διότι 
πέρασα πάρα πολύ καλά τόσο με τους συναδέλφους μου όσο και με 
τους προϊσταμένους μου. Μόνο ευχάριστες θύμισες και αναμνήσεις 
έχω αποκομίσει, και αυτό επιβεβαιώνει ότι η Carlsberg είναι ένας 
από τους καλύτερους εργοδότες στην Κύπρο. 

Αφυπηρέτησα με ανάμεικτα συναισθήματα, χαράς ή λύπης. Χαράς, 
διότι θα έχω στη διάθεση μου όλο το χρόνο να αφιερώσω στον εαυ-

Αφυπηρέτηση Ελισάβετ Κασάπη
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τό μου, να κάνω πράγματα για μένα που δεν είχα την πολυτέλεια να 
κάνω, στην οικογένεια μου, στο σύζυγο μου, στα δύο μου παιδιά, 
και στον εγγονό μου που έρχεται στη ζωή με την βοήθεια του θεού 
σε 2 μήνες. Λύπης, γιατί θα στερηθώ το ευχάριστο περιβάλλον της 
Carlsberg που απαρτίζεται από όλους εσάς για τους οποίους μόνο 
καλά λόγια έχω να λέω, που δυσκολεύομαι να εκφράζω λόγω της συ-
ναισθηματικής μου φόρτισης.

Τώρα θέλω από τη ζωή μου μόνο μικρές χαρές, σαν αυτή που μου 
χαρίζεται εσείς αυτή τη στιγμή. Να ανοίγω την πόρτα του σπιτιού μου 
το πρωί και να βλέπω χαμογελαστά πρόσωπα, να βλέπω τα δέντρα 
μου και τα λουλούδια μου να μεγαλώνουν. Αυτές τις μικρές χαρές 
ζητώ, αυτές τις χαρές που πλαισίωσαν μια ευτυχισμένη και χαρού-
μενη ζωή.

Τελειώνοντας, εύχομαι σε όλους σας αφυπηρετώντας να νιώσετε και 
εσείς αυτό το υπέροχο συναίσθημα, αγάπης, χαράς και φιλίας που 
νιώθω εγώ για τους συναδέλφους μου, τους προϊσταμένους μου και 
τους εργοδότες μου.

Σας εύχομαι υγεία, χαρά και ευτυχία.»

Η εκδήλωση τέλειωσε με δεξίωση και λήψη αναμνηστικών φωτο-
γραφιών, απ› όπου και τα φωτογραφικά στιγμιότυπα.   

Στην αγαπητή Ελισάβετ, η Σύνταξη του Περιοδικού «τα νέα μας» μαζί 
με όλους τους αναγνώστες του, ευχόμαστε τα βέλτιστα και είθε οι 
προσδοκίες σου να ευοδωθούν. 

Κώστα Νεόφυτου 
Χριστόδουλου Χριστοδούλου

Χαράλαμπου Παρασκευά
Σε δύο ξεχωριστές σεμνές τελετές αλλά γεμάτες από έντονα  συναι-
σθήματα αγάπης και εκτίμησης, το τμήμα προσωπικού της «Φώτος 
Φωτιάδης Ζυθοβιομηχανία Λτδ», τίμησε τους συναδέλφους, Κώστα 
Νεοφύτου, Χριστόδουλο Χριστοδούλου και Χαράλαμπο Παρασκευά 
με την ευκαιρία της αφυπηρέτησης τους από την εταιρεία, την οποία 
υπηρέτησαν με ανιδιοτέλεια και επαγγελματική ευσυνειδησία για 
μερικές δεκαετίες.

Και οι δύο εκδηλώσεις  έγιναν στην αίθουσα Φιλοξενίας του εργο-
στασίου μας, η  πρώτη στις 22/11/12, όπου τμήθηκε ο συνάδελφος 
Κώστας Νεοφύτου και η δεύτερη στις 20/12/12, όπου τιμήθηκαν οι 
συνάδελφοι, Χριστόδουλος Χριστοδούλου και Χαράλαμπος Παρα-
σκευά. Τις εκδηλώσεις  τίμησαν με την παρουσία τους συνάδελφοι 
των τριών αφυπηρετησάντων, μέλη του προσωπικού από άλλα τμή-
ματα του εργοστασίου και η Διεύθυνση της εταιρείας.

Μιλώντας για το έργο και την προσφορά των συναδέλφων, o Προϊστά-
μενος του Τμήματος,  Χρίστος Προδρόμου ( Maintenance Supervisor 
Packaging Department), ανάφερε σχετικά: «Οι συνάδελφοι  που 
έσμιξαν πριν μερικές δεκαετίες  ως μέλη της τεχνικής ομάδας στο 
εργοστάσιο μας,  σήμερα  ένδοξα  και πανηγυρικά έφτασαν στο τέλος 
της επαγγελματικής τους καριέρας.

Αποχωρούν  έχοντες κάθε δικαίωμα να περηφανεύονται για την όλη 
πορεία τους μέσα στην εταιρεία, αφού χάρη στην αφοσίωση και την 
σκληρή δουλειά κατάφεραν να αντεπεξέλθουν σε όλες τις δύσκολες 
καταστάσεις και να βοηθήσουν στην ανάπτυξη και πρόοδο της εται-
ρείας. 

Με τον επαγγελματικό τους ζήλο και το καλοπροαίρετο πείσμα τους 
κατάφερναν το ακατόρθωτο, ειδικά σε μια περίοδο που τα μέσα ελέγ-
χου και οι ευκαιρίες εκπαίδευσης και αναβάθμισης των τεχνικών 
γνώσεων τους ήταν πολύ περιορισμένες.

Από την  πιο εύκολη μέχρι και την πιο δύσκολη βλάβη καθώς και την 
εκτέλεση κάθε  νέου έργου, ένωναν τις δυνάμεις και τις γνώσεις τους 
και έφερναν σε πέρας με επιτυχία το έργο που τους ανατίθετο. Από-
δειξη της αποτελεσματικότητας τους είναι ότι σήμερα παρέδωσαν 
την σκυτάλη σε εμάς , σε ένα Τμήμα με όλα τα εχέγγυα, σε μια εται-
ρεία  που την ζηλεύουν αρκετοί ειδικοί στο τομέα τους». 

Λίγα λόγια για τους 3

Σκιαγραφώντας την προσωπικότητα του καθενός ξεχωριστά, ο Χρί-
στος Προδρόμου ανάφερε: 

Κώστας Νεοφύτου

«Ο Κώστας, πιο πρακτικός αλλά με τις δικές του ιδιαίτερες πρακτι-
κές μεθόδους εντόπιζε τα προβλήματα και τα επίλυε με αποτελε-
σματικότητα.

Αφυπηρέτηση
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Ήταν λίγο αυστηρός και απαιτητικός με τους συνεργάτες του αλλά 
όταν κέρδιζες την εμπιστοσύνη του γινόταν χαλί να τον πατήσεις. 

Σαν επόπτης του, εντόπισα μια συνεχή αναβάθμιση της ποιότητας της 
δουλειάς του και της συνεργασίας του με τα άλλα μέλη της ομάδας 
του, που ούτε στο ελάχιστο θύμιζε ότι ήταν στο τέλος της σταδιοδρο-
μίας του. 

Το μόνο που μπορούσε να σταματήσει τον Κώστα από το να προσφέρει 
το μέγιστο και έτυχε να το συνειδητοποιήσω, ήταν να φτάσει σε τέ-
τοιο βαθμό κόπωσης  που λίγα λεπτά ακόμα να συνέχιζε την εργασία 
του …θα λιποθυμούσε!

Αυτό το κράτησε μέχρι και σήμερα».

Χριστόδουλος Χριστοδούλου

«Ο Χριστόδουλος ήταν η ψυχή της ομάδας. Ήταν ο εμψυχωτής , ο 
χιουμορίστας, το πειραχτήρι αλλά αυτό σε καμία περίπτωση δεν επη-
ρέαζε την απόδοση και αποτελεσματικότητα του στην εκτέλεση των 
καθηκόντων του.

Ήταν ο πιο τυπικός στην τήρηση των διαδικασιών και ήταν ο τεχνι-
κός που προσπαθούσε να αναβαθμίζει συνεχώς τις γνώσεις του βρί-
σκοντας δικές του μεθόδους απλούστευσης της δουλείας του αλλά 
εντόπιζε και αρκετά σημεία που βελτίωναν την απόδοση των μηχα-
νημάτων.

Ήταν το άτομο στο οποίο σίγουρα μπορούσες να εμπιστευτείς  την 
ομαλή  και αποτελεσματική λειτουργία του εργοστάσιου μας  και σε 
αυτό το στόχο του δεν θα μπορούσε κανένας να τον παρεμποδίσει. , 
έκτος από την ύπουλη ασθένεια που η μοίρα τον ανάγκασε να υπο-
στεί.

Ούτε και αυτό όμως μπόρεσε  να νικήσει την θέληση του και το ζήλο 
του που του εξασφάλισαν τον τίτλο του πιο ευσυνείδητου και αποτε-
λεσματικού τεχνικού».

Χαράλαμπος Παρασκευά

«Ο Χαράλαμπος ήταν το υπόδειγμα της ομαδικής εργασίας, προ-
γραμματισμού, πρωτοβουλίας αλλά και γνώσης.

Με τις πολύ ιδιαίτερες διαδικασίες που ακολουθούσε κατάφερνε σε 
απίστευτα σύντομο χρόνο, να επαναφέρει την παραγωγή σε κανονική 
λειτουργία ακόμη  και σε αρκετά δύσκολες μηχανικές  βλάβες και 
ακολούθως με επιμονή πείσμα και με τη χρήση των δικών του σημει-
ώσεων και σημαδιών έλυνε το πρόβλημα στη ρίζα του.

Με την πρώτη ευκαιρία που έβρισκε έφερνε στην επιφάνεια  παλιές 
εκκρεμότητες και εργαζόταν για την ριζική αποκατάσταση, ή ακό-
μα έκανε προεργασία ώστε να είναι έτοιμος σε οποιαδήποτε πιθανή 
βλάβη, να είναι σε θέση να έχει έτοιμη την εναλλακτική λύση, ώστε η 
καθυστέρηση της παραγωγής να ελαχιστοποιείται.

Ο Χαράλαμπος είχε ένα χαρακτηριστικό που τον τιμά ιδιαίτερα. Μπο-
ρεί να ήταν ο πιο ειδικός από όλους μας στο να διεκπεραιώσει μια 
εργασία, όμως ήταν πάντα διαθέσιμος να συζητήσει με οποιονδήπο-
τε και όταν είχε διαφορετική άποψη, χωρίς να ενοχλείται . 

Αντίθετα πολλές φορές επένδυε πάνω στην ιδέα κάποιου με ελάχι-
στη πείρα, ώστε να βγάλει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Είναι το άτομο που ούτε μια στιγμή δεν παραβίασε την κουλτούρα μας 
και που με τον ευγενικό του τρόπο, την κατανόηση και τη θετική του 
σκέψη, αγαπήθηκε και εκτιμήθηκε από όλους».

Επίλογος και για τους 3

Καταλήγοντας ο Χρίστος Προδρόμου είπε:  «Η απώλεια για την ομάδα 
με την σχεδόν ταυτόχρονη αποχώρηση και των τριών αυτών συναδέλ-
φων είναι τεράστια. Ήταν οι πρωτεργάτες και αποτελούν παράδειγμα 
προς μίμηση για μας τους νεότερους. 

Ήταν αυτοί που ίδρωσαν, τραυματίστηκαν, ξαγρύπνησαν για να στη-
θεί αυτό το εργοστάσιο από τεχνικής πλευράς και να μπορούμε εμείς 
σήμερα να είμαστε εδώ.

Ήταν αυτοί που με σχεδόν πρωτόγονα μέσα έφερναν σε πέρας την 
παραγωγή, ενώ εμείς έχουμε μοντέρνα μηχανήματα και περισσότερα 
μέσα ώστε να γίνεται η εργασία μας πιο εύκολη.

Μπορεί να φεύγουν  από την εταιρεία, αλλά σαν μιας άλλης καλής 
ποιότητος μαγιά, μας έδωσαν την δυνατότητα να ζυμωθούμε μαζί 
τους έστω για σύντομη περίοδο και να αποκτήσουμε όσο γίνεται την 
ίδια ποιότητα, ώστε να συνεχίσουμε τον δρόμο που αυτοί χάραξαν, 
βοηθώντας την εταιρεία με τα ίδια ιδανικά που μας μετάφεραν .

Μάθαμε από αυτούς αρκετά και σημαντικά πράγματα για να νιώθου-
με ότι μπορούμε μεν να συνεχίσουμε το έργο τους, αλλά ταυτόχρονα 
μπορώ να πω ότι νοιώθουμε σαν μικρά παιδιά που  ξαφνικά  αποχω-
ρίζονται τους γονείς και τους προστάτες τους. Αυτό μας αγχώνει λίγο 
αλλά συνάμα μας ενδυναμώνει  στην προσπάθεια μας να φανούμε 
αντάξιοι στις παρακαταθήκες τους. 

Κάτι άλλο που μας κάνει να τους εκτιμούμε ιδιαίτερα είναι ότι μας 
έκαναν να νιώσουμε ότι παρά την αποχώρηση τους, θα είναι δίπλα 
μας όποτε τους χρειαστούμε. Αυτό τουλάχιστον δείχνει ότι η πορεία 
τους στην εταιρεία δεν τέλειωσε εδώ. Η ζωή έχει διάφορα στάδια και 
τώρα καλούνται να προχωρήσουν απλά στο επόμενο. Φυσικά εννοεί-
ται ότι και εμείς, επίσης, είμαστε δίπλα τους.

Τους ευχόμαστε η νέα πορεία της ζωής τους να είναι η ευκαιρία για 
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αυτούς να απολαύσουν όλα τα ωφελήματα από τις επενδύσεις που 
έκαναν όλα αυτά τα χρόνια που πέρασαν. Τους ευχόμαστε ολόψυχα να 
έχουν  μια άνετη και ξεκούραστη ζωή, με υγεία πάνω από όλα και να 
απολαύουν την οικογένεια τους, τα εγγονάκια τους και όλα τα καλά 
που προσφέρει η ζωή.

Αγαπητοί Κώστα, Χριστόδουλε και Χαράλαμπε,

Έχετε το δικαίωμα να νιώθετε περήφανοι για το έργο που επιτελέσα-
τε στο εργοστάσιο και στον Όμιλο μας  και για τα όσα μας προσφέρατε 
και ευχόμαστε   κάποτε να αποκτήσουμε και εμείς το ίδιο δικαίωμα 
που εσείς ήδη  αποκτήσατε πανηγυρικά.

Ευχαριστούμε για όλα και καλή συνέχεια» κατέληξε ο Χρίστος Προ-
δρόμου.

Και στους τρεις συναδέλφους η διεύθυνση της Εταιρίας απένειμε τι-
μητικές πλακέτες, εις ένδειξη εκτίμησης για την πολύχρονη , πολύ-
τιμη και παραγωγική προσφορά τους προς την εταιρεία μας. 

Η σύνταξη του περιοδικού και όλοι οι αναγνώστες, μας εύχονται 
στους αγαπητούς, Κώστα, Χριστόδουλο και Χαράλαμπο, κάθε προ-
σωπική και οικογενειακή ευτυχία.

Η ετησία καθιερωμένη Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση του Προσωπι-
κού των εταιρειών «Φώτος Φωτιάδης Ζυθοβιομηχανία Λτδ», «Φώ-
τος Φωτιάδης Διανομείς Λτδ», «Blue Sky Mountain Spring Ltd», και 
των Κεντρικών Γραφείων του Ομίλου για το  κόψιμο της βασιλόπιτας, 
πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 21/12/12 το μεσημέρι στην Αί-
θουσα Δεξιώσεων του εργοστασίου Carlsberg.

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης περιελάμβανε τους καθιερωμένους 
χαιρετισμούς εκ μέρους της διεύθυνσης, κλήρωση δώρων,  πλούσιο 
φαγητό και ποτό, σάτιρα και φυσικά το κόψιμο της βασιλόπιτας.

Τα μέλη του προσωπικού καλωσόρισε ο Διευθυντής Δημοσίων Σχέ-
σεων Αντρέας Σμυρίλλης, ο οποίος μεταξύ άλλων αναφέρθηκε εν 
συντομία και στις δύσκολες μέρες που περνούμε λόγω της οικονο-
μικής κρίσης και  κάλεσε  το προσωπικό σε εγρήγορση, συλλογική 
προσπάθεια και κοινωνική αλληλεγγύη για να αντιμετωπίσουμε την 
κρίση και να φτάσουμε στην ανάκαμψη της οικονομίας. 

Στους χαιρετισμούς τους οι κ.κ. 
Παύλος και Αλέξης Φωτιάδης, Δι-
ευθύνων Σύμβουλος της «Φώτος 
Φωτιάδης Ζυθοβιομηχανία Λτδ» 
και «Φώτος Φωτιάδης Διανομείς 
Λτδ» αντίστοιχα, αναφέρθηκαν εν 
συντομία στην οικονομική κρίση 
που περνά ο τόπος  και πως αυτό 
επηρεάζει τον κύκλο εργασιών τoυ 
Ομίλου μας. Ιδιαίτερη μνεία έγινε 
στα μέτρα που λαμβάνονται για τη 
σωστή αντιμετώπιση και διαχεί-
ριση της κρίσης καθώς επίσης και 
για την προστασία και ενίσχυση 
των οικονομικών πόρων  του Ομί-
λου. 

Χαρακτηριστικά ο κ. Παύλος Φω-
τιάδης είπε επί τούτου :  «στο δικό 
μας Όμιλο έχουμε συνηθίσει στα 
δύσκολα. Όλοι σε μια κοινή συλλο-
γική προσπάθεια και με επαγγελ-
ματική συνείδηση όπως πράξαμε 

και στο παρελθόν, θα εργαστούμε σκληρά και με θυσίες θα ξεπερά-
σουμε την κρίση και θα βγούμε νικητές. Σας εύχομαι καλές γιορτές 
και ευτυχισμένο τον καινούργιε χρόνο».

Από δικής του πλευράς, ο πρό-
εδρος του Ομίλου Δρ. Φώτος 
Ια. Φωτιάδης, έστειλε το δικό 
του μήνυμα αισιοδοξίας με 
την ευκαιρία των γιορτών των 
Χριστουγέννων και του νέου 
χρόνου. Ανάφερε . «Χωρίς την 
παραμικρή δική μας ή δική 
σας ευθύνη κλείνουμε φέτος 
ένα σκληρό, βαρύ και ασήκω-
το χρόνο, που αφήνει πίσω του 
οδύνη και κακά οικονομικά 
αποτελέσματα, αλλά και βαριά συναισθήματα για τον πόνο μεγάλου 
αριθμού συνανθρώπων μας που έχουν χάσει τις δουλείες τους.  

Όμως, αυτές τις χρονιάρες μέρες είθισται να τις ντύνουμε μόνο με 
χαρά και ελπίδα για να υποδεχτούμε τον νέο χρόνο με αισιοδοξία.    

Στη συνέχεια μπαίνοντας στο 2013, πρέπει να είμαστε εξοπλισμένοι 
με δύναμη, θέληση και με αποφασιστικότητα ν’ αγωνιστούμε πιο 
σκληρά παρά ποτέ, ενωμένοι σαν μια γροθιά για να μπορέσουμε ν’ 
ανακόψουμε την καθοδική πορεία και να την αναστρέψουμε στη γνώ-
ριμη μας πορεία προόδου για ένα καλύτερο αύριο προς όφελος όλων 
μας.

Τώρα ας αφήσουμε την ελπίδα να δώσει ρόδινο χρώμα στο όνειρο για 
να μας φτιάξει τη διάθεση ώστε να χαρούμε με τις οικογένειες μας 
τις μεγάλες γιορτές που μας έρχονται.

Κλείνω με την αγάπη μου και τις καλύτερες ευχές από μένα και την 
οικογένεια μου, σε σας και τις δικές σας οικογένειες, για παντοτινή 
υγεία χαρά και ευτυχία.

Χαρούμενα Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο τον Καινούργιο Χρόνο» 
κατέληξε ο κ. Φωτιάδης.

Χριστουγεννιάτικη Εκδήλωση 
Προσωπικού 
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Το πρόγραμμα διανθίστηκε με  επίκαιρη  απολαυστική σάτιρα που 
επιμελήθηκε και παρουσίασε  η  πρώην συνάδελφος,  Χρυστάλλα Ευ-
σταθίου, η οποία ακόμη μια φορά καταχειροκροτήθηκε για το εξαί-
ρετο της ταλέντο στο χώρο της υποκριτικής.

Η εκδήλωση έκλεισε με  το κόψιμο της παραδοσιακής βασιλόπιττας.

Παρόμοιες εκδηλώσεις έγιναν και στις άλλες πόλεις της Ελεύθερης 
Κύπρου και στα γραφεία των εταιρειών του Ομίλου στο εξωτερικό.

Μια ξεχωριστή εμπειρία  έζησαν το βράδυ της Τετάρτης 26/9/12, 
ομάδα πρώην συνάδελφων αφυπηρετήσαντων  και συνταξιούχων , 
οι  οποίοι ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση του τμήματος προσωπι-
κού για ένα συναπάντημα στους κήπους του εργοστασίου Carlsberg. 

Με μουσική, πλούσιους μεζέδες και άφθονη δροσερή Carlsberg, οι 
παρευρεθέντες αναπόλησαν τις όμορφες στιγμές που πέρασαν μαζί 
όντας εργοδοτούμενοι στις εταιρείες του Ομίλου. Τραγούδησαν, χό-
ρεψαν  και συζήτησαν τα τρέχοντα θέματα της επικαιρότητας.

Η βραδιά κύλησε όμορφα και οι συνδαιτυμόνες αφού ευχαρίστησαν 
την εταιρεία για την χειρονομία της, αναχώρησαν πιο ενδυναμωμένοι  
και με την ευχή, πως οι άρρηκτες σχέσεις που υπάρχουν μεταξύ των 
δύο μερών θα συνεχιστούν και στο μέλλον.  

Τη βραδιά  τίμησαν με την παρουσία τους και μέλη της Διεύθυνσης 
της «Φώτος Φωτιάδης Ζυθοβιομηχανία Λτδ».

Σουβλάκι για πρώην συναδέλφους


