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Έπαθλο Ήθους, Τέχνης και Αρετής Carlsberg

Κυπριακό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας

Βράβευση Μελών Προσωπικού 
Ομίλου Εταιρειών Φώτος Φωτιάδης

Το Οινοποιείο Κυπερούντας παρουσίασε τη νέα του 
δημιουργία

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

Άγγελμα Ζωής

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

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

Αγαπητοί συνάδελφοι, αναγνώστες,

Η απλή έκφραση συμπόνιας και αλληλεγγύης προς τον συνάν-
θρωπο μας στην εξαιρετικά δύσκολη περίοδο που βιώνει, λόγω 
της οικονομικής εξαθλίωσης, δεν  είναι αρκετή.  Για να αποκτή-
σει νόημα η αλληλεγγύη αυτή πρέπει να μεταφραστεί σε πράξη. 
Και εμείς σαν όμιλος Φώτος Φωτιάδης το έχουμε  αποδείξει με 
τον πλέον υποδειγματικό τρόπο. 

Η διοργάνωση του Χριστουγεννιάτικου Φεστιβάλ Αγάπης 
Carlsberg, από την Διεύθυνση και το Προσωπικό του Ομίλου 
μας, την 1η Δεκ 2013, σε συνεργασία με τον Δήμο Ιδαλίου, ανα-
δεικνύει για ακόμη μια φορά σε όλο του το μεγαλείο, τα αγνά 
αισθήματα φιλαλληλίας, αλληλεγγύης και αγάπης, χαρίσματα 
που πηγάζουν μέσα από τις διαχρονικές αξίες της  κουλτούρας 
του Ομίλου μας.

Η προθυμία για εθελούσια προσφορά του προσωπικού μας, σε 
συνδυασμό με την μεγαλοψυχία των χιλιάδων συμπατριωτών 
μας που έσπευσαν να συνδράμουν την προσπάθεια μας αυτή, 
απέφερε το σημαντικό ποσό των €15,040 το όποιο θα διατεθεί 
από ειδική Διαχειριστική επιτροπή,  για τις ανάγκες απόρων οι-
κογενειών του Δήμου Ιδαλίου. 

Ένα τεράστιο ‹›Εύγε›› σε όλους όσοι εργάστηκαν εθελοντικά και 
συνέβαλλαν στην επιτυχία του ιερού αυτού σκοπού.

Και όχι μόνο!

Η διοργάνωση του Χριστουγεννιάτικου Φεστιβάλ Αγάπης 
Carlsberg αναβίωσε ξανά το θρύλο του  Φεστιβάλ Carlsberg, 
που για δύο δεκαετίες(1970- 1990), αποτελούσε την μεγαλύτερη 
γιορτή της Κύπρου. Εμείς οι παλαιότεροι ζήσαμε νοσταλγικές 
στιγμές της πολύπλευρης κοινωνικής, ψυχαγωγικής και πολιτι-
στικής προσφοράς του Φεστιβάλ Carlsberg. Και τότε σε καιρούς 

δύσκολους λόγω της Τούρκικης εισβολής και των μετέπειτα 
επιπτώσεων της, ο Όμιλος στάθηκε αρωγός στις ανάγκες των  
προσφύγων και του Κύπριου πολίτη γενικότερα, προσφέροντος 
του διέξοδο από τα σοβαρά προβλήματα που συσσώρευσε ο πό-
λεμος και η τουρκική κατοχή. 

Και όπως τότε, πριν την λήξη του Φεστιβάλ Carlsberg, προκη-
ρυσσόταν το επόμενο, έτσι και τώρα ο πρόεδρος μας Δρ. Φώτος 
Φωτιάδης, ανακοίνωσε την διοργάνωση του επόμενου Φεστιβάλ 
Αγάπης Carlsberg το 2014. 

Η διαχρονική κοινωνική προσφορά του Ομίλου συνεχίζεται!

Καλή χρονιά, χρόνια πολλά και ευτυχισμένο το 2014!

Αντρέας Σμυρίλλης
Διευθυντής Δημοσίων Σχέσεων 
Υπεύθυνος έκδοσης

Σεβόμενοι το περιβάλλον 
τυπώνουμε ολόκληρο το 
περιοδικό μας σε 100% 
ανακυκλώσιμο χαρτί. 
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Γεννήσεις: 
Ο Παναγιώτης Τσιάκκιρος, Διευθυντής του εστιατορίου της 
Φώτος Φωτιάδης Ζυθοβιομηχανία Λτδ, και η σύζυγος Κούλλα, 
απέκτησαν το τέταρτο τους εγγονάκι, τον ¨Παναγιώτη Τζού-
νιορ .̈

Ο συνάδελφος Γιώργος Γεωργιάδης, Πωλητής στο πρατήριο Λε-
μεσού, απέκτησε το δεύτερο παιδί του, κορίτσι, την Αθηναϊδα.

Η συνάδελφος Θέκλα Σάββα, Λειτουργός  στο Λογιστηρίο της 
Φώτος Φωτιάδης Διανομείς Λτδ και ο σύζυγος της Χαράλαμπος 
Σάββα, Επόπτης Ηλεκτρολογικού Τμήματος στη Φώτος Φωτιά-
δης Ζυθοβιομηχανία Λτδ, απέκτησαν το τρίτο τους εγγόνακι, τη 
Βέρα.

Ο συνάδελφος Σάββας Χριστοφόρου, υπάλληλος αποθήκης 
στο πρατηρίου Λεμεσού, απέκτησε το πρώτο του εγγονάκι, τον 
Πάνο.

Στους ευτυχείς γονείς, παππούδες και γιαγιάδες, ευχόμαστε να 
τους ζήσουν  τα νεογέννητα τους και να τους χαρίσουν ακόμη 
περισσότερη ευτυχία στην οικογενειακή θαλπωρή. 

Γάμοι:
Ο συνάδελφος Γιώργος Γιακούπης, Sales Executive - On Trade, 
στη Φώτος Φωτιάδης Διανομείς Λτδ και η εκλεκτή της καρδιάς 
του Ειρήνη Μαρδαπήττα, τέλεσαν τους γάμους τους, την Κυρια-
κή 30 Ιουνίου 2013.

Η Ελένη (Νίτσα) Χριστοφή Κίκα, καθαρίστρια στα Κεντρικά 
Γραφεία της Φώτος Φωτιάδης Διανομείς Λτδ και ο σύζυγος της 
Αντρέας, πάντρεψαν την κόρη τους Ελισάβετ, με τον εκλεκτό 
της καρδιάς της Νικόλα Αδαμίδη, την Κυριακή 14 Ιουλίου 2013.

Στους νεόνυμφούς ευχόμαστε «Βίον Ανθόσπαρτον».

Αμοιβαία υπόσχεση 
γάμου:
Ο συνάδελφος Θεοφάνης Λειβαδιώτης, Λειτουργός Εμπορικού 
Τμήματος της Φώτος Φωτιάδης Διανομείς Λτδ, και η κα Λένα 
Φραγκουλλίδου έδωσαν στις 25 Δεκεμβρίου 2013, αμοιβαία 
υπόσχεση γάμου.

Θανάτοι:
Απεβίωσε στις 28 Οκτωβρίου 2013, σε ηλικία 58 ετών, ο αδελ-
φός του συνάδελφου, Χριστόδουλου Παπαχριστοδούλου, 
Logistics Manager, της Φώτος Φωτιάδης Διανομείς Λτδ. 

Απεβίωσε στις 4 Νοεμβρίου του 2013, σε ηλικία 65 ετών, ο 
αδελφός του συνάδελφου Διανομέα στο πρατήριο Λάρνακας, 
Αντρέα Γιάννακα.

Στους συνάδελφους εκφράζουμε  τα θερμά και ειλικρινή μας 
συλληπητήρια.

Κοινωνικά

Η σωστή απάντηση στην ερώτηση της περασμένης μας έκ-
δοσης, ‘’ Ποιο είναι το όραμα του Ομίλου Φώτος Φωτιάδης, 
στον τομέα των ποτών’’, είναι: 

«Να είμαστε η πρώτη επιλογή ποτού για τον κάθε άνθρωπο 
στην κάθε του στιγμή». 

Μετά από κλήρωση που έγινε μεταξύ των σωστών απαντή-
σεων, νικητής του διαγωνισμού αναδείχθηκε η Αλεξία Κα-
ραολή, Γραφέας στον πρατήριο Λάρνακας, η οποία κερδίζει 
μια φιάλη Johnnie Walker Black Label 70cl και  προϊόντα 
της εταιρείας Spedic Ltd,  μέλους του Ομίλου « Φώτος Φω-
τιάδης».

Ερώτηση:
"Πόσα χρόνια ζωής και προσφοράς συμπληρώνει φέτος το 
Έπαθλο  Ήθους, Τέχνης και Αρετής Carlsberg"; 

Σε περίπτωση που θα υπάρξουν  περισσότερες από μία σω-
στές απαντήσεις, θα γίνει κλήρωση και ο νικητής θα κερ-
δίσει μια φιάλη Johnnie Walker Black Label 70 cl και προ-
ϊόντα της εταιρείας Spedic Ltd, μέλους του Ομίλου  Φώτος 
Φωτιάδης.

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

Απάντηση 
στην Ερώτηση
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Αναβίωσε  ο θρύλος του Φεστιβάλ  Carlsberg
Χριστουγεννιάτικο Φεστιβάλ Αγάπης Carlsberg
Κυριακή,  1η Δεκεμβρίου 2013

Η επιτυχής διοργάνωση του Χριστουγεννιάτικου Φεστιβάλ Αγά-
πης Carlsberg την 1η Δεκεμβρίου 2013, στους  ευρύχωρους και 
φιλόξενους κήπους της Ζυθοβιομηχανίας Carlsberg, ήταν το 
επιστέγασμα της αυθόρμητης και εθελούσιας προσφοράς και 
αλληλεγγύης της Διεύθυνσης και του Προσωπικού του Ομίλου 
Φώτος Φωτιάδης, προς τον πάσχοντα συνάνθρωπο μας, ο οποί-
ος λόγω της συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσης, εξακολουθεί να 
βιώνει πρωτόγνωρες συνθήκες οικονομικής εξαθλίωσης μετά 
την τούρκικη εισβολή του 1974. 

Η διοργάνωση αυτή ανάδειξε με τον καλύτερο τρόπο για ακόμη 
μια φορά τα αγνά συναισθήματα αλληλεγγύης, φιλαλληλίας, 
φιλανθρωπίας και αγάπης του προσωπικού μας, που πηγάζουν 
μέσα από τις διαχρονικές αξίες της κουλτούρας του Ομίλου μας.   

Περαιτέρω μέσα από την διοργάνωση αναβίωσε  ο θρύλος και η 
μαγεία του Φεστιβάλ Carlsberg που για δεκαετίες αποτελούσε 
την  Μεγαλύτερη Πολιτιστική Γιορτή της Κύπρου. Εμείς οι παλαι-
ότεροι ζήσαμε ξανά νοσταλγικές στιγμές της πολύπλευρης κοι-
νωνικής, ψυχαγωγικής και πολιτιστικής προσφοράς του Φεστι-
βάλ Carlsberg, όπου και τότε σε δύσκολους καιρούς, (Τούρκικη 
εισβολή), ο Όμιλος μας στάθηκε δίπλα στον πάσχοντα Κύπριο 
Πολίτη.

Οι ευρύχωροι και φιλόξενοι κήποι της Ζυθοβιομηχανίας 
Carlsberg είχαν γεμίσει ασφυκτικά από νωρίς το πρωί με 
χιλιάδες κόσμου. Οι παλαιότεροι έσπευσαν να έλθουν στο 
Φεστιβάλ Αγάπης Carlsberg, με τα παιδιά και τα εγγόνια 
τους, όπως ανάφεραν, βέβαιοι ότι η γνωστή τελειομανία 
των οργανωτών θα τους πρόσφερα υψηλού επίπεδου ψυ-
χαγωγία.

 Μικροί και μεγάλοι αγκάλιασαν με μεγάλη θέρμη τις 
εκδηλώσεις του Φεστιβάλ, ενώ μεγάλη η χαρά και 
ικανοποίηση όλων ήταν εμφανής, ζωγραφισμένη 
στα  πρόσωπα τους.  Η μεγαλοψυχία και η μεγάλη 
καρδιά των συμπατριωτών μας απεδείχθη για μια 
ακόμη φορά στην πράξη. Έστειλαν ένα βροντερό 
μήνυμα αλληλεγγύης και συμπαράστασης στους 
συμπατριώτες μας που δοκιμάζονται.

Η τεράστια επιτυχία του  Φεστιβάλ Αγάπης 
Carlsberg έγινε εφικτή χάρη   στην προθυμία 
και τον ενθουσιασμό της Ομάδας Εθελοντών 
του Ομίλου Φώτος Φωτιάδης, του Συνδι-
οργανωτή Δήμου Ιδαλίου, αλλά  και στην 
γενναιόδωρη συμβολή πολλών προσω-
πικοτήτων και Εταιρειών που πρόσφεραν 
διάφορα είδη που διατέθηκαν στο Φε-
στιβάλ.

Δημιουργήθηκε, μέσα στους κατα-

πράσινους κήπους της Carlsberg μια τεράστια φιλόξενη ανθρω-
πιστική αγκαλιά που ήταν  επενδυμένη με ένα εκλεκτό, αδιάκοπο 
καλλιτεχνικό πρόγραμμα.  Τα παιδιά είχαν αμέτρητες ευκαιρίες 
χαράς, όπως βόλτες με πόνυ, Λούνα Παρκ, τραινάκι, φωτογραφί-
σεις με τον Άη Βασίλη, φάρμα ζώων με αγελάδες, κατσίκες και 
πρόβατα και πολλές άλλες δραστηριότητες που πρόσφεραν χαρά 
σε μικρούς και μεγάλους.  Πολλά  περίπτερα πρόσφεραν διάφορα 
είδη προς πώληση όπως Χριστουγεννιάτικα στολίδια, παιγνίδια, 
σπιτικά γλυκά, φαγητό, ποτό κ.α.

Στον χώρο λειτούργησε «Κυπριακή Γωνιά» με παραδοσιακά 
επαγγέλματα, όπως αυτό του αγγειοπλάστη και του καρεκλά, κυ-
πριακά είδη προς πώληση όπως σουτσιούκο, πίττες της σάτσιης, 
και ακόμη παραδοσιακό καφενείο. Οι παρευρισκόμενοι είχαν την 
ευκαιρία να παρακολουθήσουν  την παρασκευή φρέσκου ζεστού 
χαλουμιού και τραχανά που μπορούσαν να τα γευθούν δωρεάν. 

Η κορύφωση του Φεστιβάλ επήλθε με το πρώτο σκοτάδι όπου 
έγινε η φωταγώγηση του  πρωτότυπου,  οικολογικού Χριστουγεν-
νιάτικου Δένδρου που σχηματίσθηκε με δέκα χιλιάδες πράσινες 
φιάλες μπύρας Carlsberg.

Ο πρόεδρος του Ομίλου μας Δρ. Φώτος Φωτιάδης, απευθυ-
νόμενος στους χιλιάδες θαμώνες του  Φεστιβάλ, τους ευχα-

ρίστησε για την αθρόα προσέλευση τους και επεσήμανε ότι με 
το ευτυχές αυτό γεγονός και με τη συγκινητική προσφορά των 
υπηρεσιών πολλών ευγενών  εθελοντών, μπορέσαμε  να ανοί-

ξουμε μια τεράστια αγκαλιά αγάπης και ελπίδας σε συναν-
θρώπους μας που την έχουν ανάγκη.  Ακόμη ευχαρίστησε 

τους πολλούς φορείς, εταιρείες, καλλιτέχνες, εθελοντές 
και ιδιαιτέρως τον Δήμαρχο Ιδαλίου που συλλογικά   δού-

λεψαν για την επιτυχία του Φεστιβάλ.

Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Ιδαλίου κ. Λεόντιος 
Καλλένος, εξήρε την διαχρονική και πολύπλευρη 
προσφορά του Ομίλου Φώτος Φωτιάδης προς την Κυ-
πριακή Κοινωνία που ιδιαίτερα σήμερα δοκιμάζεται 
από τις μεγάλες κοινωνικές ανάγκες των τελευταί-
ων συγκυριών. 

Το σημαντικό ποσό των €15.040,  προϊόν του Φε-
στιβάλ Αγάπης Carlsberg, θα διανεμηθεί από 

τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Ιδαλίου  
σε άπορες οικογένειες  προσφέροντας τους 

χαρά  για τις Γιορτές των Χριστουγέννων.

Η συντακτική ομάδα του περιοδικού μας, 
συγχαίρει θερμά όλους τους συναδέλ-

φους εθελοντές για το ευάρεστο έργο 
που έχουν επιτελέσει και      τους εύχε-
ται να βρει και άλλους μιμητές. 
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Εταιρική 
Κοινωνική Ευθύνη

Έπαθλο Ήθους, Τέχνης 
και Αρετής Carlsberg

Αριστείο Universal 
Fulbright Scholar

Κοινωνικό Παντοπωλείο Λεμεσού

Ετήσια Εκδήλωση Εις Μνήμη 
Νέαρχου Κληρίδη

Κυπριακό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας

Βραβεία Μάριου Τόκα και 
Κώστα Μόντη

Εκπαίδευση Πρώτων Βοηθειών

Προσωπικό

Κοινωνία

Φιλανθρωπικά 

Αγορά 

Περιβάλλον

Ευρωπαϊκή Νύχτα 
Χωρίς Δυστυχήματα

Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού Συστή-
ματος στην Οροφή του Εργοστασίου της 
Φώτος Φωτιάδης Ζυθοβιομηχανία Λτδ

Παγκύπρια Ενημερωτική Εκστρατεία 
για την Ανακύκλωση Πλαστικού

Περιβαλλοντικά Βραβεία 
Green Dot Κύπρου

ΠολιτιστικάΑθλητικά
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Έπαθλο Ήθους, Τέχνης και 
Αρετής Carlsberg

Ως γνωστό τον «Καλύτερο ποδοσφαιριστή» στο Έπαθλο Ήθους, Τέ-
χνης και Αρετής Carlsberg αναδεικνύουν με την αντικειμενική και 
αμερόληπτη ψήφο τους, αθλητικοί συντάκτες, από όλα τα μέσα της 
ηλεκτρονικής και έντυπης δημοσιογραφίας, μέλη της ΕΑΚ, σύμφω-
να πάντοτε με τους κανονισμούς που διέπουν την διεξαγωγή του δη-
μοφιλούς αθλητικού θεσμού της εταιρείας μας.

Στόχος του Επάθλου που φέτος συμπλήρωσε 42 χρόνια ζωής και 
προσφοράς στο Κυπριακό ποδόσφαιρο, είναι να καλλιεργήσει ανά-
μεσα στους ποδοσφαιριστές την ευγενή άμιλλα, το ήθος την τέχνη 

και την αρετή και να εμπεδώσει το τίμιο παιχνίδι στους αγωνιστικούς 
χώρους.

Τις απονομές εκ μέρους της εταιρείας έκανε ο Διευθυντής Δημοσίων 
Σχέσεων, Αντρέας Σμυρίλλης, μέσω του οποίου οι βραβευθέντες πο-
δοσφαιριστές και οι παραλήπτες της χρηματικής βοήθειας εκφρά-
ζουν τις ευχαριστίες τους προς την Carlsberg  και  Όμιλο «Φώτος 
Φωτιάδης» για την διαχρονική και πολυσήμαντη προσφορά τους 
στον αθλητισμό και την κοινωνία γενικότερα.

Καλύτεροι ποδοσφαιριστές Σεπτεμβρίου, Οκτωβρίου, 
Νοεμβρίου, Δεκεμβρίου 2013

1. Σεπτέμβριος 2013
«Καλύτερος ποδοσφαιριστής» για τον αγωνιστικό μήνα Σεπτέμβριο 
αναδείχτηκε ο Ροπέρτο Κολαούτι της Ανόρθωσης, ο οποίος υπέδειξε 
τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Νεφροπαθών για να συνεισφέρει η Φώτος 
Φωτιάδης Διανομείς Λτδ, το χρηματικό βραβείο των €1000, σύμφωνα 
με τους κανονισμούς που διέπουν το δημοφιλή θεσμό της εταιρείας 
μας. Η απονομή στον πρόεδρο του Συνδέσμου κ. Αντρέα Μιχαήλ, έγι-
νε στα γραφεία της Φώτος Φωτιάδης Διανομείς Λτδ,  απ΄ όπου και το 
φωτογραφικό στιγμιότυπο (1).

2. Οκτώβριος 2013
Για τον μήνα Οκτώβριο «Καλύτερος ποδοσφαιριστής», αναδείχτηκε 
ο Γκαστόν Σαγκόι του Απόλλωνα, ο οποίος επέλεξε το Ίδρυμα ¨Αγία 
Σκέπη ,̈ για να συνεισφέρει η εταιρεία μας το χρηματικό ποσό των 
€1000. Η απονομή έγινε στα γραφεία της Ιεράς Μητρόπολης Λεμε-
σού,στον Αρχιμαντρίτη Χρυσόστομο Κωνσταντίνου, (φωτο 3), ο οποί-
ος διετέλεσε και ο ίδιος ποδοσφαιριστής στον Ολυμπιακό Λευκωσί-
ας, προτού ενδυθεί τα ιερά άμφια και αφιερωθεί στην υπηρεσία της 
εκκλησίας.

3. Νοέμβριος 2013
« Καλύτερος ποδοσφαιριστής», για τον Νοέμβριο αναδείχτηκε ο 
Ζόρζ Μοντέιρο της ΑΕΛ, ο οποίος υπέδειξε το Συμβούλιο Κοινοτι-
κού Εθελοντισμού, Πελενδρίου για την εισφορά των €1000. Η τελετή 
απονομής του επάθλου στον ποδοσφαιριστή καθώς και της επίδοσης 
της χρηματικής βραβείου στο Ίδρυμα, έγινε στο οίκημα της ΑΕΛ στη 
παρουσία παραγόντων και φιλάθλων του Λεμεσιανού σωματείου, 
στον κοινοτάρχη Πελενδρίου κ. Νίκο Πατσιάουρο και τον πρόεδρο 
του ΣΚΕ κ. Αντρέα Πάσια. (φωτο 2)

4. Δεκέμβριος 2013
Ο Στάθης Αλωνεύτης του ΑΠΟΕΛ, αναδείχτηκε ο 
« Καλύτερος ποδοσφαιριστής», Δεκεμβρίου, (τε-
λευταίος για το 2013), ο οποίος επέλεξε, το Ίδρυμα  
¨Ευαγγελισμός¨ στο Γέρι, που φιλοξενεί  παιδιά 
με Νοητική Στέρηση και άλλες  παθήσεις, για την 
εισφορά των €1000.  Η τελετή βράβευσης του πο-
δοσφαιριστή  και η επίδοση της επιταγής έγιναν 
στα γραφεία της Φώτος Φωτιάδης Διανομείς Λτδ. 
Την επιταγή παρέλαβε εκ μέρους του Ιδρύματος, ο 
Πρόεδρος κ. Γιάννος Λαμπιρίδης, απ’ όπου και το 
φωτογραφικό στιγμιότυπο (4).

1

2

3
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Μέσα στα πλαίσια της κοινωνικής της προσφοράς και της προσήλω-
σής της στη μόρφωση και στην παιδεία, η Universal Life καθιέρωσε 
από το 1997 το θεσμό   «Universal Life – Fulbright Scholar» σε συ-
νεργασία με το Fulbright Commission. Το αριστείο αυτό δίδεται κάθε 
χρόνο σε ένα εξαίρετο φοιτητή υπότροφο του ιδρύματος Fulbright 
για κάλυψη μέρους των εξόδων του.
 

Το αριστείο «Universal Life – Fulbright Scholar» για το ακαδημαϊκό 
έτος 2013 -2014, απονεμήθηκε στον κ. Χριστόδουλο Σάββα από τη 
Λευκωσία, ο οποίος αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο Κύπρου και θα 
συνεχίσει τις σπουδές του στο University of Pennsylvania των Ηνω-
μένων Πολιτειών Αμερικής στον κλάδο Μαθηματικών.

Στη φωτογραφία πάνω ο κ. Χριστόδουλος Σάββα παραλαμβάνει την επιταγή του 

από τον  κ. Κύπρο Μοιράνθη, Γενικό Διευθυντή Διοίκησης της Universal Life και 

κάτω ο κ. Χριστόδουλος Σάββα, με τον κ. Κύπρο Μοιράνθη και την κ. Άννα Αργυ-

ρού, Fulbright Coordinator.

Συνεχίζεται για 16η χρονιά ο θεσμός
« Universal Life – Fulbright Scholar»

H Φώτος Φωτιάδης Διανομείς Λτδ, ενισχύει 
το Κοινωνικό Παντοπωλείο Λεμεσού

Άμεση και απλόχερη  ήταν η ανταπόκριση της Φώτος Φωτιάδης Δι-
ανομείς Λτδ, στο κάλεσμα των διοργανωτών της φιλανθρωπικής συ-
ναυλίας των δημοφιλών τραγουδιστών Στέλιου Ρόκκου και  Αντώνη 
Ρέμου, που πραγματοποιήθηκε στις 12/10/13, στο χώρο στάθμευσης, 
στον εναέριο, στη Λεμεσό, για ενίσχυση του Κοινωνικού Παντοπω-
λείου Λεμεσού.

Το χαρακτηριστικό καραβάνι , σήμα κατατεθέν της Carlsberg, στε-
λεχωμένο από εθελοντές, μέλη του προσωπικού του πρατηρίου 
Λεμεσού, βρέθηκαν από νωρίς στο χώρο της συναυλίας, έτοιμοι να 
συνδράμουν στον ιερό σκοπό της διοργάνωσης. Οι σημαντικές  πο-
σότητες προϊόντων που ευγενώς πρόσφερε δωρεάν η Φώτος Φωτιά-
δης Λτδ,  διατίθεντο προς πώληση,  με τα έσοδα  να διοχετεύονται 
στο ταμείο αλληλεγγύης του  Κοινωνικού Παντοπωλείου Λεμεσού.

Συγχαρητήρια στους συναδέλφους εθελοντές και στον Όμιλο Φώτος 
Φωτιάδης, που για μια ακόμη φορά συνέβαλαν ενεργά στην  κοινή 
προσπάθεια για ενίσχυση  των συνανθρώπων μας που δυστυχώς 
επηρεάστηκαν σε μεγάλο βαθμό από την οικονομική κρίση.    
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Ετήσια εκδήλωση εις μνήμη Νέαρχου Κληρίδη
Με αγώνες δρόμου, ποδηλασίας και πεζοπορίας, με 150 συμμετο-
χές αθλητών από όλη την Κύπρο, διεξήχθη την Κυριακή 1/9/13, στον 
Αγρό, η ετήσια εκδήλωση εις μνήμη Νέαρχου Κληρίδη. Διοργανω-
τές της εκδήλωσης όπως κάθε χρόνο, ο Αθλητικός Όμιλος «Αχιλ-
λέας» Αγρού και το Σωματείο «Περικλής Δημητρίου» και χορηγοί 
το Κοινωφελές Πολιτιστικό Ίδρυμα «Φώτος Ια. Φωτιάδης» Αγρός, η 
Carlsberg και το Φυσικό Μεταλλικό Νερό Αγρός.

Οι πρόεδροι των δύο σωματείων, Λάμπρος Λάμπρου (συνάδελφος 
Διευθυντής του Εμφιαλωτηρίου του Φυσικού Μεταλλικού Νερού 
Αγρός, στον Αγρό) και Σωκράτης Σωκράτους, εξέφρασαν την ικανο-
ποίηση τους για την επιτυχία της εκδήλωσης και συγχάρηκαν τους 
νικητές, αθλητές και εθελοντές για την συμμετοχή τους.

Στη φωτογραφία, στιγμιότυπο από το τρισάγιο που εψάλει και την 
κατάθεση στεφάνων στη προτομή του Νέαρχου Κληρίδη μετά το τέ-
λος της εκδήλωσης. Αξίζει να σημειωθεί ότι η προτομή του Νέαρχου 
Κληρίδη, είναι μια προσφορά του Κοινωφελούς, Επιστημονικού και 
Πολιτιστικού Ιδρύματος «Φώτος Φωτιάδης», στην κοινότητα Αγρού.

Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι εργασίες για την αναβάθμιση του 
Μουσειακού εξωτερικού χώρου του Εργοστασίου, όπου ως γνω-
στό εκτίθενται  οι δεινόσαυροι. Τις εργασίες ανακατασκευής των 
γλυπτών ανέλαβε να διεκπεραιώσει αφιλοκερδώς ο Δρ. Γεώργιος 
Φλωρίδης, Ανώτερος Λέκτορας στο «Τμήμα Μηχανολόγων Μηχα-
νικών και Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών» του ΤΕΠΑΚ. Ακολού-
θως η  Ειρήνη Λοΐζου, Απόφοιτος Σχολής Καλών Τεχνών Ιταλίας με 
Μεταπτυχιακό Μουσειολογίας και Έκθεσης στην Ισπανία, έδωσε  το 
τελειωτικό άγγιγμα στο χρώμα των δεινοσαύρων. Ο χώρος έχει επί-
σης εμπλουτιστεί με εικόνες τοπίων της Ιουρασικής και Τριαδικής 
περιόδου. Οι εικόνες είναι δώρο από την καλλιτέχνιδα Άγριας Ζωής 

και Φυσικής Ιστορίας, κυρία Karen Carr, από το Νέο Μεξικό. Τα έργα 
της εκτίθενται σε διάφορα Μουσεία, Ζωολογικούς κήπους και πάρ-
κα στις Ηνωμένες Πολιτείες, Ιαπωνία και Ευρώπη. Ανάμεσα στο πε-
λατολόγιο της βρίσκονται το ‘The Field Museum’, ‘Aubudon Nature 
Institute’, ‘The Smithsonian Institution’, ‘The Royal Tyrrell Museum 
of Paleontology’, ‘The US Marine Corps National Museum’, ‘The 
US Army Museum’, ‘Focus’ and ‘Nature’ magazines, ‘The Dinosaur 
society’ και πολλά άλλα. Οι δικές μας εικόνες είναι αντίτυπα που 
βρίσκονται σε κάποια από τα πιο πάνω Μουσεία. Σύντομα θα τοποθε-
τηθούν επεξηγηματικές λεζάντες,  φτέρες  (Pteridium) και συκάδες 
(cycads), φυτά τα οποία επεβίωσαν δια μέσου των αιώνων σε αντίθε-
ση με τους άτυχους δεινόσαυρους. 

  

Κυπριακό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας
Οι Δεινόσαυροι μας αποκτούν ζωή
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Οι Δεινόσαυροι, δημιουργίες του Δρ. Φλωρίδη, είναι φτιαγμένοι από 
σίδερο και μπετόν. Αρχικά συλλέγονται όλες οι πληροφορίες που 
αφορούν το ζώο όπως οι ακριβείς διαστάσεις, που υπολογίζονται 
από τα απολιθώματα, το μυϊκό του σύστημα, ο τρόπος που κινείτο, 
τροφή και περιβάλλον που ζούσε. Μετά κατασκευάζεται ο σκελε-
τός από σίδερο και συγκολλείται σε ακριβείς διαστάσεις και αρκετή 
λεπτομέρεια. Ακολούθως ο σκελετός αυτός επενδύεται με μπετόν 
έτσι ώστε να αποκτήσει μια σταθερή μορφή και παίρνει την τελική 
του όψη με τσιμεντοπηλό όπου σχεδιάζονται όλες οι λεπτομέρειες 
του δέρματος. 

 

Τα χρώματα και μοτίβα που επιλέχτηκαν για τους  δεινόσαυρους μας, 
είναι εμπνευσμένα από διάφορα ερπετά και μεγάλα θηλαστικά. Στό-
χος της επιλογής των χρωμάτων ήταν η ανανέωση και να ενθουσιάζει 
τα  παιδιά που είναι άλλωστε οι πιο ένθερμοι θαυμαστές του χώρου 
αυτού. 
Ο χώρος αναμένεται να εμπλουτιστεί περαιτέρω με επεξηγητικές 
λεζάντες, εικονικό υλικό, φτέρες (Pteridium) και συκάδες (cycads), 
φυτά τα οποία επεβίωσαν δια μέσου των αιώνων σε αντίθεση με τους 
άτυχους δυνόσαυρους.

Ο Δρ. Φλωρίδης αν και Μηχανολόγος Μηχανικός, πάντοτε είχε την 
περιέργεια να μάθει για τα προϊστορικά ζώα. Η περιέργεια του τον 
οδήγησε να αποκτήσει Μάστερ στη θερμική απόδοση του ραχιαίου 
πτερυγίου που είχε το προϊστορικό ζώο Διμέτροδον.

Επίσης η αγάπη του για τα ζώα αυτά τον οδήγησε σε πολλά μουσεία 
παλαιοντολογίας σε όλο τον κόσμο όπου μελέτησε τα απολιθώματα 
τους. Η πιο κάτω φωτογραφία παρμένη στο μουσείο φυσικής ιστο-
ρίας του Βερολίνου θα σας θυμίσει τον κεντρόσαυρο που βρίσκεται 
αναπλασμένος στον Μουσειακό εξωτερικό μας χώρο.

Οι Δεινόσαυροι ήταν ζώα που κυριάρχησαν στη Γή για πάνω από 160 
εκατομμύρια χρόνια. Πρωτοεμφανίστηκαν πριν 230 εκατομμύρια 
χρόνια και εξαφανίστηκαν πριν 65 εκατομμύρια χρόνια. Έτσι οι δει-
νόσαυροι και οι άνθρωποι δεν συνυπήρξαν ποτέ αφού το ανθρώπινο 
είδος εμφανίστηκε πριν από ένα περίπου εκατομμύριο χρόνια. Οι 
παλαιοντολόγοι έχουν ανακαλύψει περισσότερα από 500 διαφορετι-
κά γένη δεινοσαύρων. Τα σημερινά πτηνά είναι άμεσοι απόγονοι των 
θηριόποδων δεινοσαύρων και κατά συνέπεια θεωρούνται ως η μόνη 
ομάδα δεινοσαύρων που επέζησε. 

Στη πιο κάτω φωτογραφίες παρουσιάζονται, ο σκελετός του Δεινό-
νυχου, ενός σαρκοβόρου ζώου, με μήκος γύρω στα 3 μέτρα και ανα-
παράστασή του, όπως την φαντάζονται οι παλαιοντολόγοι μετά την 
επιβεβαίωση ότι τα θηριόποδα είναι οι πρόγονοι των πτηνών.

Για περισσότερες πληροφορίες για τους δεινόσαυρους μας, σχόλια ή εισηγή-

σεις, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του «Κυπριακού Μουσείου Φυσικής Ιστορί-

ας»: www.natmuseum.org.cy 
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Μεγαλειώδης η επιτυχία
των διαγωνισμών για τα μουσικά βραβεία
Μάριου Τόκα και Κώστα  Μόντη
Στις  12 Δεκεμβρίου 2013, πραγματοποιήθηκε,  με μεγάλη επιτυχία,  
στο Θέατρο Παλλάς, η βράβευση του 5ου Παγκύπριου Μαθητικού Δι-
αγωνισμού Σύνθεσης Τραγουδιού «Μάριος  Τόκας»,   της  μελοποίη-
σης στίχων του Κορυφαίου Κύπριου  Ποιητή Κώστα Μόντη,  και  της  
«Σύνθεσης Ενόργανης Μουσικής», που πραγματοποιείται για πρώτη 
φορά και  αφιερώνεται φέτος στη μνήμη του Αρχιεπισκόπου Μακα-
ρίου Γ, για τα 100 χρόνια από τη γέννησή του.  Τα βραβεία έχει προκη-
ρύξει το Κοινωφελές, Επιστημονικό και Πολιτιστικό Ίδρυμα «Φώτος 
Φωτιάδης» και διοργανώνει σε αγαστή συνεργασία με το Υπουργείο 
Παιδείας και  Πολιτισμού και  τις οικογένειες των τιμωμένων.

Ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού κ. Κυριάκος Κενεβέζος στην 
ομιλία του κατά την τελετή βράβευσης μεταξύ άλλων ανέφερε και 
τα εξής:

«Οι τρεις αυτοί διαγωνισμοί αθλοθετούνται από το «Κοινωφελές, 
Επιστημονικό και Πολιτιστικό Ίδρυμα Φώτος Φωτιάδης».  Η συνερ-
γασία του Ιδρύματος με το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού προ-
σφέρει ευκαιρίες στους μαθητές μας, για ποιοτικές δραστηριότητες, 
οι οποίες παραδειγματίζουν και λειτουργούν ως πρότυπα για όλες 
τις πτυχές της ζωής.

Ο Παγκύπριος Μαθητικός Διαγωνισμός Σύνθεσης Τραγουδιού που 
προκήρυξε το Ίδρυμα «Φώτος  Φωτιάδης» και στον οποίο εντάσσο-
νται οι τρεις πιο πάνω μουσικοί διαγωνισμού, θεωρείται η κορυφαία 
δραστηριότητα που προσφέρει το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτι-
σμού στους μαθητές που ασχολούνται με τη μουσική, αφού η σύνθε-
ση είναι η κορωνίδα της μουσικής δημιουργίας.

Το θέμα του φετινού διαγωνισμού συνδέεται με τους στόχους του 
έτους που έθεσε το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού,  «Γνωρίζω, 
Δεν Ξεχνώ, Διεκδικώ» και  «Η  καλλιέργεια της ενεργού πολιτότητας 
με έμφαση στην κοινωνική αλληλεγγύη», μέσα από το τραγούδι και 
τη δημιουργία.

Η δημιουργία είναι το ύψιστο αγαθό της ανθρώπινης φύσης και υπό-
στασης.  Απόψε βιώνουμε μια γιορτή δημιουργίας, της οποίας βασι-
κοί συντελεστές είστε εσείς οι μαθήτριες και μαθητές και για τον 
λόγο αυτόν σας συγχαίρω».

Ο Δρ. Φώτος  Φωτιάδης,  Πρόεδρος του Ομώνυμου Ιδρύματος στο 
χαιρετισμό του, είπε μεταξύ άλλων:
«Στόχος των διαγωνισμών και των βραβείων είναι να τιμούνται 
επάξια οι δύο μεγάλοι μας δημιουργοί, ο μεγάλος μας ποιητής 
Κώστας Μόντης και ο μεγάλος μουσικοσυνθέτης μας Μάριος Τό-
κας.  

Ο άλλος στόχος των βραβείων  είναι η συμβολή τους  στην προ-
αγωγή, την καλλιέργεια και περαιτέρω προώθηση της μουσικής 
παιδείας της μαθητιώσας νεολαίας μας.  

Χαιρόμαστε ιδιαίτερα, που μέσα από τη διοργάνωση των πιο πάνω 
μουσικών διαγωνισμών/βραβείων ενθαρρύνονται διαρκώς όλο 
και περισσότεροι νέοι μας να ασχοληθούν σοβαρά με την μου-
σική και αναδεικνύονται συνεχώς πολλά νέα ταλέντα.  Φέτος οι 
συμμετοχές έφτασαν στους 165 μαθητές και μαθήτριες από 22 

σχολεία όλων των Επαρχιών.  Επιπλέον η διοργάνωση των μουσικών 
αυτών βραβείων ανάδειξε και την ανάγκη της επέκτασης του θεσμού 
των μουσικών σχολείων σ’ όλες τις πόλεις της Κύπρου για την εγκα-
θίδρυση των οποίων συγχαίρουμε θερμά το Υπουργείο Παιδείας και 
Πολιτισμού. 

Η μεγαλύτερη ικανοποίηση που αντλούμε από την επιτυχία των βρα-
βείων αυτών και την από χρόνο σε χρόνο αύξηση των συμμετοχών εί-
ναι ότι επιτυγχάνεται η απασχόληση των μαθητών μας με την ευγενή 
αυτή άμιλλα και απομακρύνονται από τις αντικοινωνικές ενασχολή-
σεις που αποτελούν σήμερα, δυστυχώς, μάστιγα της κοινωνίας μας.

Ο  κ. Φωτιάδης ευχαρίστησε θερμά τον φίλο Υπουργό Παιδείας και 
Πολιτισμού κ. Κυριάκο Κενεβέζο, για τη στήριξη και διαχρονική 
συμπαράσταση που το Υπουργείο του, προσφέρει στη διατήρηση 
και εμπλουτισμό των 
παγκύπριων μαθητικών 
μουσικών διαγωνισμών, 
καθώς επίσης και τους 
λοιπούς συντελεστές 
της επιτυχίας των δια-
γωνισμών αυτών».

Κλείνοντας ενημέρω-
σε ο κ. Φωτιάδης ότι το 
2014 έχει ανακηρυχθεί 
από το Υπουργικό Συμ-
βούλιο ως «Έτος Κώστα 
Μόντη» με την συμπλή-
ρωση 100 χρόνων από τη 
γέννηση του Ποιητή και 
10 χρόνων από το θάνατο 
του και θα διοργανωθούν 
διάφορες εκδηλώσεις 
τόσο στην Κύπρο όσο και 
στην Ελλάδα. 
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Εκπαίδευση Πρώτων Βοηθειών 

Μέσα στα πλαίσια της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του Ομίλου 
μας για συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού, σε θέματα ασφάλειας 
και υγείας  στον χώρο εργασίας,  πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 7 
Οκτωβρίου 2013, στις εγκαταστάσεις της Φώτος Φωτιάδης Διανο-
μείς Λτδ, ολοήμερο  εκπαιδευτικό σεμινάριο, με θέμα ‘’Πρώτες Βοή-
θειες – Επείγοντα Περιστατικά, στον χώρο εργασίας’’.  

Στο σεμινάριο, το οποίο ολοκληρώθηκε με επιτυχία, δίδαξε ο ειδικός 
επί του θέματος, εκπαιδευτής κ. Ιωάννης Ζένιος,  ο οποίος εκφρά-
στηκε με τα καλύτερα λόγια και εξήρε τον ζήλο και το ενδιαφέρον 
των συμμετασχόντων συναδέλφων.

Στο σεμινάριο πήραν μέρος μέλη του προσωπικού της Φώτος Φωτιά-
δης Διανομείς Λτδ, από όλες τις επαρχίες της ελεύθερης Κύπρου, 

στους οποίους απονεμήθηκαν πιστοποιητικά συμμετοχής.  Τα άτομα 
που συμμετείχαν κατά επαρχία είναι:
 

Κεντρικά Γραφεία ΦΦΔ Λευκωσία

1 Άννα Κωννσταντινίδου 1 Λοίζος Πολυδώρου

2 Μαρία Στυλιανού 2 Avramov Thedor Georgiev

3 Andrea Wolfert 3 Χρίστος Τσιακούρης

4 Μάρω Παναγώτου 4 Σωτήρης Τρίγγου

5 Ανδρέας Ανδρέου

Λεμεσός Λάρνακα

1 Δημήτρης Αριστείδου 1 Παρασκευάς Ιωάννου

2 Προκόπης Προκοπίου 2 Γεώργιος Φιλιμινιανοφ

3 Αντώνης Χαραλάμπους 3 Κατερίνα Κκολού

4 Ηλίας Καναβάτης 4 Δημήτρης Μπακιρτζής

5 Γιώργος Μακρυμάλλης

Αμμόχωστος Πάφος

1 Ανδρέας Κουτσού 1 Γιαννάκης Ηλία

2 Ελευθερία Κεφάλα 2 Μαρία Τσιακουρή

3 Μαργαρίτα Στέκα 3 Γιώργος Καλιτσουνάκης

Ευρωπαϊκή Νύχτα χωρίς δυστυχήματα
Η Ευρωπαϊκή Νύκτα Χωρίς Δυστυχήματα είναι μια γιγαντιαία προ-
σπάθεια ευαισθητοποίησης του κοινού για την κατανάλωση αλκοόλ, 
πριν την οδήγηση και η διεξαγωγή φιλικών ελέγχων αλκοτέστ πριν 
την αναχώρηση από τα νυκτερινά κέντρα διασκέδασης.

Η εκδήλωση  πραγματοποιείται κάθε χρόνο έξω από κέντρα διασκέ-
δασης σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάθε 3ο Σάββατο 
Οκτωβρίου. Στην Κύπρο την εκδήλωση διοργάνωσε ο Οργανισμός 
Youth for the Prevention, σε συνεργασία με το Τμήμα Τροχαίας της 
Αστυνομίας.  Φέτος πραγματοποιήθηκε στις 19/10/13,  σε 5 σημεία 
στη Λευκωσία και Λεμεσό και σ’αυτή πήραν μέρος  πέραν  των 22 Ορ-
γανισμών με 170 εθελοντές,  μεταξύ των οποίων και 18μελής ομάδα 
από τον Όμιλο μας. 

Σε κάθε νυκτερινό κέντρο διασκέδασης  μια ομάδα από εθελοντές 
νέους, προσέγγιζε τον οδηγό της κάθε παρέας και τον προέτρεπε ́ ΄ να 
μη πιεί αν θα οδηγήσεί .́   Ο οδηγός ο οποίος ήθελε να συμμετάσχει, 
έδινε την συγκατάθεση του και υποσχόταν, ότι ΄΄ δεν θα πιεί΄΄ κατά 
τη διάρκεια της βραδιάς. Οι εθελοντές τοποθετούσαν στον οδηγό 

της παρέας ένα βραχιολιάκι  κατά  την έξοδο τους από το νυκτερινό 
κέντρο διασκέδασης, η ομάδα των εθελοντών πρότειναν στον οδη-
γό της παρέας να προβεί σε εθελοντικό αλκοτέστ. Εάν και εφόσον 
ο οδηγός της παρέας είχε τηρήσει την υπόσχεση του, ανταμειβόταν 
με συμβολικά δώρα. Εάν ο οδηγός αθετούσε την υπόσχεση του και 
κατανάλωνε αλκοόλ υπερβαίνοντας το επιτρεπτό όριο,  γινόταν μια 
προσπάθεια να αποτραπεί να οδηγήσει με τη βοήθεια των φίλων του. 

Την ομάδα του Ομίλου μας αποτελούσαν οι :  Κύρος Δημητριάδης (αρ-
χηγός), Λένια Λαζάρου, Πόπη Κωνσταντίνου, Μαργαρίτα Τελεβάντου, 
Μάριος Χαριδήμου, Νίκος Μαυρουδής, Μαριάννα Χριστοφή, Ραχήλ 
Πασιαρδή, Φάνης Λειβαδιώτης, Γιώργος Γιακούπης, Έλενα Χαρα-
λάμπους, Ιωάννα Σμυρίλλη, Στέλιος Σμυρίλλης, Στέλιος Ηροδότου, 
Γιώργος Ιεροδιακόνου, Νικόλας Χριστοδούλου και Χρίστος Μάρκου.  

Συγχαρητήρια στην ομάδα εθελοντών μας, οι οποίοι συμμετείχαν 
σε αυτή την πολύ σημαντική ενέργεια με σκοπό την ενημέρωση και 
προστασία της νεολαίας μας από τους κινδύνους της κατάχρησης αλ-
κοόλ.
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Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού Πάρκου στην οροφή του 
εργοστασίου της Ζυθοβιομηχανίας Φώτος Φωτιάδης

Ο Όμιλος μας συνεχίζοντας την πράσινη πολιτική του και στην ανα-
ζήτηση νέων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, προχώρησε στην εγκα-
τάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος στην οροφή του εργοστασίου 
της Ζυθοβιομηχανίας Φώτος Φωτιάδης. 

Λεπτομέρειες για το  έργο, δόθηκαν στο πλαίσιο δημοσιογραφικής 
διάσκεψης που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 22 Οκτωβρίου στους 
χώρους του εργοστάσιο της εταιρείας, όπου αντιπρόσωποι από τα 
Μ.Μ.Ε και εκλεκτοί προσκεκλημένοι είχαν την ευκαιρία να δουν από 
κοντά το σύστημα και να μάθουν περισσότερα για τα τεχνικά χαρα-
κτηριστικά του έργου και τη σημασία του, για την πράσινη πολιτική 
που εδώ και χρόνια ακολουθεί ο όμιλος Φώτος Φωτιάδης.

Το φωτοβολταϊκό σύστημα ονομαστικής ισχύος 91,20kWp που εγκα-
ταστάθηκε σε συνεργασία με την Petrolina Solar Ltd, έχει σαν σκοπό 
την παραγωγή ηλεκτρισμού με τη χρήση των φωτοβολταϊκών πλαι-
σίων για ικανοποίηση των αναγκών του εργοστασίου σε ηλεκτρι-
σμό. Στόχος του έργου, είναι η αξιοποίηση της διαθέσιμης οροφής 
χρησιμοποιώντας την άφθονη ηλιοφάνεια που διαθέτει η χώρα μας 
καθιστώντας την οροφή της εταιρείας σταθμό παραγωγής ηλεκτρι-
κής ενέργειας. Με αυτό τον τρόπο συμβάλλει και έμπρακτα ο ίδιος 
ο Όμιλος, στην προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και 
στην εξοικονόμηση ενέργειας. Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας 
από το συγκεκριμένο  φωτοβολταϊκό σύστημα που εγκαταστάθηκε, 
αντιστοιχεί στο 5% της κατανάλωσης του εργοστασίου του Ομίλου 
στην περιοχή Λατσιών και Ιδαλίου. 
 
Η ελάχιστη συντήρηση που χρειάζονται τα φωτοβολταϊκά συστή-
ματα, η αθόρυβη λειτουργία τους, η αξιοπιστία τους και η μηδενική 
ρύπανση στο περιβάλλον, τα καθιστούν τα πιο ιδανικά συστήματα 
μετατροπής ενέργειας. Μια περιοδική πλύση των φωτοβολταϊκών 
πλαισίων για αύξηση της ακτινοβολίας που απορροφούν και ένας 
περιοδικός έλεγχος των καλωδίων είναι η μόνη συντήρηση που 
χρειάζονται. 

Τεχνικά χαρακτηριστικά του έργου:
To φωτοβολταϊκό σύστημα, έχει συνολική ονομαστική ισχύ 91,20kWp 
και καταλαμβάνει επιφάνεια 850 τετραγωνικών μέτρων. Αποτελεί-

ται από 380 φωτοβολταϊκά πλαίσια, συνδεδεμένα  μεταξύ τους και 
στερεωμένα σε σταθερές βάσεις. Τα φωτοβολταϊκά πλαίσια Solon, 
Γερμανικής προέλευσης, μονοκρυσταλλικού πυριτίου ονομαστικής 
ισχύος 240Wp, τροφοδοτούν έξι μετατροπείς τάσης SMA Γερμανι-
κής προέλευσης. Οι πέντε μετατροπείς SMA έχουν ονομαστική ισχύ 
17kW  και ο ένας μετατροπέας 7kW. Οι μετατροπείς μετατρέπουν το 
συνεχές ρεύμα σε εναλλασσόμενο και είναι συνδεδεμένοι με τριφα-
σική εγκατάσταση στο δίκτυο της A.H.K. Τα φωτοβολταϊκά πλαίσια, 
οι μετατροπείς τάσης, οι βάσεις στήριξης όπως και ο ηλεκτρισμός 
που χρησιμοποιήθηκαν στο εν λόγω έργο, διαθέτουν εργοστασιακές 
εγγυήσεις, ικανοποιούν όλα τα Ευρωπαϊκά πρότυπα και διαθέτουν 
όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά από Διεθνής Οργανισμούς.

Επίσης εγκαταστάθηκε σύστημα επιτήρησης του φωτοβολταϊκού 
συστήματος της εταιρείας SMA, το οποίο λαμβάνει και αποθηκεύει 
όλες τις τρέχουσες τιμές μέτρησης και δεδομένων μέσω Bluetooth 
και εντοπίζει σφάλματα λειτουργίας για την άμεση αντιμετώπισή 
τους. Ακόμη εγκαταστάθηκε μετεωρολογικός σταθμός με τον οποίο 
γίνονται μετρήσεις της πρόσπτωσης της ηλιακής ακτινοβολίας, της 
θερμοκρασίας του φωτοβολταϊκού πλαισίου, της θερμοκρασίας του 
περιβάλλοντος και της ταχύτητας του ανέμου. Σε συνδυασμό με το 
σύστημα επιτήρησης διασφαλίζεται η απόδοση του φωτοβολταϊκού 
συστήματος, αφού γίνεται συνεχής σύγκριση των θεωρητικών με των 
πραγματικών τιμών για την ισχύ της εγκατάστασης για γρήγορη ανα-
γνώριση οποιουδήποτε σφάλματος.

Απόδοση του έργου:
Το φωτοβολταϊκό σύστημα ονομαστικής ισχύος 91,20kWp θα παρά-
γει 145,920kWh για το πρώτο έτος λειτουργίας, ποσό το οποίο αντι-
στοιχεί στην ελάχιστη εκτιμούμενη ετήσια παραγόμενη ενέργεια. 
Για τα επόμενα 20 έτη λειτουργίας υπολογίζεται περίπου 1% μείωση 
στην απόδοση τον χρόνο. Σύμφωνα με την τιμή πώλησης της παραγό-
μενης ενέργειας €0,25/kWh τα έσοδα για το πρώτο έτος λειτουργίας 
του συστήματος θα ανέρχονται στο ποσό των €36,480.00. 
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2η Παγκύπρια Ενημερωτική Εκστρατεία 
για την ανακύκλωση πλαστικού 
«Ανακυκλώνω… άρα Υπάρχω»

Η ανακύκλωση αποτελεί πλέον αναπόσπαστο κομμάτι της καθη-
μερινότητας μας. Ιδιαίτερα τα παιδιά έχουν αναπτύξει μια πρωτό-
γνωρη για τα κυπριακά δεδομένα θέληση για εμπλοκή στην ανα-
κύκλωση. Μια θέληση που συμπαρασύρει και τους ενήλικες στην 
ανακύκλωση πλαστικού, χαρτιού και γυαλιού. 

Ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός Reaction Youth for the 
Prevention, στα πλαίσια του Εθνικού Προγράμματος για το περι-
βάλλον «Άρτεμης», σε συνεργασία με τους αρμόδιους κρατικούς 
φορείς,  διοργάνωσαν με επιτυχία, τη 2η παγκύπρια εκστρατεία 
ενημέρωσης της νεολαίας για την ανακύκλωση πλαστικού με τίτλο 
«Ανακυκλώνω… άρα υπάρχω 2». Η εκστρατεία πραγματοποιήθη-
κε και πέρσι με ιδιαίτερα μεγάλη επιτυχία ανάμεσα στους νέους, 
ενώ οι πλαστικές μπουκάλες που συλλέχθηκαν για ανακύκλωση 
ήταν εκατοντάδες. Μεγάλη επιτυχία σημείωσε επίσης και ο Πα-
γκύπριος διαγωνισμός κατασκευής με ανακυκλώσιμα πλαστικά 
υλικά. Μέγα Χορηγός της εκστρατείας φέτος όπως και πέρσι, είναι 
το Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΑΓΡΟΣ. 

Η εκστρατεία διήρκησε από τις 9 μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου 2013 
και  κάλυψε το σύνολο της Κύπρου.  Χρησιμοποιήθηκαν τα παρα-
δοσιακά και μοντέρνα μέσα μαζικής ενημέρωσης και διανεμήθη-
κε  επιστημονικό/ενημερωτικό υλικό, σε κεντρικές οδικές αρτη-
ρίες, αλλά και σε χώρους σύναξης της νεολαίας. Κατά τη διάρκεια 
της εκστρατείας πραγματοποιήθηκε και συλλογή ερευνητικών 
δεδομένων για την εξαγωγή επιστημονικών συμπερασμάτων για 
την ανακύκλωση πλαστικού στην Κύπρο. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι στις 14 -15 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθη-
καν επίσης εκδηλώσεις συλλογής πλαστικού σε κεντρικές οδικές 
αρτηρίες της Λευκωσίας (Πεζόδρομος Λήδρας) και της Λεμεσού. 

Στις εκδηλώσεις συμμετείχαν μικροί και μεγάλοι, μιας και η ανα-
κύκλωση του πλαστικού είναι υπόθεση όλων μας! 
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Ήξερες ότι...
Με την ανακύκλωση 1000 κιλών πλαστικού
• ∆εν θα απαιτηθούν 500 έτη για να αποσυντεθούν  από το περιβάλλον οι ποσότητες αυτές;

• ∆εν θα εκλυθούν στην ατµόσφαιρα 732 κιλά αερίων που δηµιουργούνται 
    µε την παραγωγή του πλαστικού και συµβάλλουν στο φαινόµενο του θερµοκηπίου; 

 AGROS Natural Mineral Water

2η

∆εν ξεχνάµε:

• Να διαχωρίζουµε καθηµερινά τα υλικά συσκευασίας από τα 
    υπόλοιπα απορρίµµατα
      • Να αδειάζουµε εντελώς τις συσκευασίες από τα 
          υπολείµµατα και αν χρειάζεται να τις ξεπλένουµε
            • ∆εν πετάµε στον κάδο τα υλικά συσκευασίας µέσα σε 
                δεµένες σακούλες αλλά τα ρίχνουµε χύµα                δεµένες σακούλες αλλά τα ρίχνουµε χύµα
                  • ∆εν πετάµε ποτέ κοινά σκουπίδια στους µπλε 
                      κάδους ανακύκλωσης
                        • Κλείνουµε τους κάδους για να προστατεύσουµε 
                            τα ανακυκλώσιµα υλικά από την βροχή  
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Περιβαλλοντικά Βραβεία 
Green Dot Κύπρου

Ο Όμιλος μας για 2η φορά ξεχώρισε ανάμεσα σε όλες τις Κυπρι-
ακές εταιρείες κερδίζοντας ξανά το περιβαλλοντικό βραβείο 
“Επαναχρησιμοποίηση Προϊόντων” , στο πλαίσιο των 3ων Περι-
βαλλοντικών Βραβείων της Green Dot. Για πρώτη φορά φέτος, οι 
βραβευθέντες αναδείχθηκαν μετά από συμψηφισμό των ψήφων 
του κοινού και της Επιτροπής Αξιολόγησης των 42 ειδικών, σε πο-
σοστό 50%-50%. Η εμπιστοσύνη στον ‘Ομιλό μας και από το κοινό, 
δείχνει ότι οι προσπάθειες μας στον τομέα της αειφόρου ανάπτυ-
ξης και της προστασίας του περιβάλλοντος τυγχάνουν ευρείας 
αναγνώρισης, γεγονός που ενδυναμώνει το όραμά μας να είμαστε 
ο πιο φιλικός στο περιβάλλον εμπορικός Όμιλος της Κύπρου. 

Μέσα στο πλαίσιο της πράσινης πολιτικής του, ο Όμιλος Φώτος 
Φωτιάδης επαναχρησιμοποιεί την φλούδα βύνης, την μαγιά και 
στέμφυλα βύνης που πηγάζουν από τις διεργασίες παραγωγής  και 
τις διαθέτει σαν ζωοτροφές, ενώ σε ετήσια βάση συλλέγει γύρω 
στους 650 τόνους διοξείδιο του άνθρακα τους οποίους αφού επε-
ξεργαστεί επαναχρησιμοποιεί στο προϊόν. Επίσης περίπου το 70% 
των συσκευασιών που χρησιμοποιεί ο Όμιλος είναι επιστρεφόμε-
νες. Το δε απόβλητο νερό του Ομίλου επεξεργάζεται στο δικό του 
βιολογικό σταθμό και χρησιμοποιείται για πότισμα χωραφιών στα 
οποία καλλιεργούνται ζωοτροφές. 

Είμαστε Φίλοι με το περιβάλλον και η ευαισθησία μας 
έχει συγκεκριμένα αποτελέσματα!
 
Η απονομή των βραβείων της Green Dot πραγματοποιήθηκε την 
Πέμπτη 31 Οκτωβρίου στο νέο θέατρο του ΘΟΚ, από το περιοδι-
κό IN Business και την IΜΗ. Τον Όμιλο Φώτος Φωτιάδης εκπρο-
σώπησαν η Διευθύντρια Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης κα Ιλόνα 
Μιχαηλίδου, ο Γενικός Διευθυντής της Φώτος Φωτιάδης Ζυθοβι-
ομηχανία κ. Γιώργος Ιεροδιακόνου και ο Διευθυντής Διασφάλισης 
Ποιότητας κ. Κύρος Δημητριάδης

Ο Γενικός 

Διευθυντής της 

Φώτος Φωτιάδης 

Ζυθοβιομηχανία 

Λτδ και η Διευθύ-

ντρια Εταιρικής 

Κοινωνικής Ευ-

θύνης, κα Ιλόνα 

Μιχαηλίδου. 

Η Διευθύντρια ΕΚΕ του Ομίλου Φώτος Φωτιάδης κα Ιλόνα Μιχαηλίδου 

προσφωνεί το ακροατήριο, άμα τή παραλαβή του βραβείου.

Όλοι οι βραβευθέντες σε αναμνηστικό φωτογραφικό στιγμιότυπο.
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Εκδηλώσεις Προσωπικού

Βράβευση Μελών Προσωπικού 
Ομίλου Εταιρειών Φώτος Φωτιάδης

Τριπλή Γιορτή για την κα Έλλη Σμυρίλλη

Χριστουγεννιάτικη Γιορτή Προσωπικού

Η Carlsberg και το πρατήριο Πάφου,
Ανάδοχοι του Νεοφώτιστου Αλέξανδρου
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Tο ανθρώπινο δυναμικό ανέκαθεν αποτελούσε το σημαντικότερο 
συστατικό πάνω στο οποίο θεμελιώθηκε το οικοδόμημα του Ομίλου 
Φώτος Φωτιάδης, που στη συνέχεια μεγαλούργησε για να φτάσει σή-
μερα στα ζηλευτά επίπεδα ενός επιτυχημένου Ομίλου με διεθνείς 
επιχειρηματικές δραστηριότητες και όχι μόνο! 

Σε ένδειξη εκτίμησης και αναγνώρισης για αυτή τη σημαντική συνει-
σφορά, ο Όμιλος μας έχει καθιερώσει στα πλαίσια της διαχρονικής 
του κουλτούρας,τις βραβεύσεις μελών του προσωπικού σαν ετήσιο 
θεσμό, γεγονός το οποίο αναδεικνύει στο μέγιστο βαθμό, την σημα-
σία που η διεύθυνση αποδίδει στον ανθρώπινο παράγοντα και στη 
συμμετοχή του στην κοινή προσπάθεια για υλοποίηση των στόχων 
και προσδοκιών του Ομίλου.

Συνεχίζοντας λοιπόν την παράδοση να τιμά και να επιβραβεύει το 
ανθρώπινο δυναμικό , τίμησε και φέτος σε ειδική εκδήλωση μέλη 
του προσωπικού που συμπληρώσαν 20,30,35και 40 χρόνια συνεχούς 
και δημιουργικής προσφοράς στις εταιρείες του Ομίλου μας.Την εκ-
δήλωση που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 24/10/13, στο Sporting 
Club, στα Λατσιά, τίμησαν με την παρουσία τους, ο πρόεδρος του Ομί-
λου Δρ. Φώτος Ια. Φωτιάδης, οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι κκ Παύλος 
Φωτιάδης και Αλέξης Φωτιάδης και μέλη της διεύθυνσης του Ομί-
λου.

Καλωσορίζοντας τους τιμώμενους ο Διευθυντής Δημοσιών Σχέσεων, 
Αντρέας Σμυρίλλης, ανάφερε μεταξύ άλλων.
«Οι σημερινές τιμητικές βραβεύσεις μπορούμε να πούμε ότι απο-
κτούν ιδιαίτερη σημασία και βαρύτητα, γιατί απονέμονται σε μια 
περίοδο Παγκόσμιας οικονομικής κρίσης και με την Κυπριακή οικο-
νομία να είναι υπό την κηδεμονία της Τρόικας. Παρά τις δυσμενείς 
οικονομικές επιπτώσεις στην οικονομία της χώρας μας και κατ΄επέ-
κταση στον κύκλο εργασιών του Ομίλου μας,  ο Όμιλος μας έχει να 
επιδείξει αξιοζήλευτα επιτεύγματα.

Ο συγκερασμός της ποιότητας, της εμπειρίας και των  δυνατοτήτων 
τoυ ανθρώπινου δυναμικού μας, το αξιόπιστο και πετυχημένο ιστορι-
κό της Φώτος Φωτιάδης Διανομείς Λτδ, στη διαχείριση μεγάλης γκά-
μας Κυπριακών και διεθνούς φήμης προϊόντων, η παραγωγή Κυπρια-
κών ποιοτικών προϊόντων από τη Ζυθοβιομηχανία Φώτος Φωτιάδης, 
το Οινοποιείο Κυπερούντας και την Blue Sky (Mountain Sprinks), κα-
θώς επίσης η αξιοπιστία της Universal Life στον Ασφαλιστικό τομέα 
της Κυπριακής αγοράς, έχουν διαδραματίσει καταλυτικό 
ρόλο στην πρόοδο των εργασιών του Ομίλου.

H πρόσφατη κατάκτηση του Βραβείου Ανώτερης Γεύ-
σης από την μπύρα ΛΕΩΝ, στον διαγωνισμό του διεθνώς 
αναγνωρισμένου Οργανισμού ΄΄ Ιnternational Taste and 
Quality Institute΄ ,́ η πετυχεμένη τοποθέτηση του Πετρί-
τη στα πολυκαταστήματα Selfridges, στο Λονδίνο, από τις 
αρχές του 2013, (το μοναδικό Κυπριακό κρασί που πέτυχε 
τέτοια διάκριση), σε συνδυασμό με την διεθνή αναγνώρι-
ση που πέτυχε από τα εγκωμιαστικά σχόλια της γνωστής 
δημοσιογράφου και κριτικού για το κρασί και σύμβουλου 
για τα κελάρια της Βασίλισσας της Αγγλίας, Jancis Mary 
Robinson, τον περασμένο Μάιο, αναδεικνύουν στον μέ-
γιστο βαθμό τις δυνατότητες του Ομίλου μας παρόλο του 
ότι διανύουμε περίοδο οικονομικής κρίσης και ύφεσης. 
Περαιτέρω, η ανάδειξη της Universal Life, ΄΄ως η πρώτη 
με διαφορά Ασφαλιστική εταιρεία σε επίπεδα αξιοπιστί-
ας, στον κλάδο Ατυχημάτων και Υγείας΄ ,́σε πρόσφατη έρευνα που 
πραγματοποίησε η RAI Consultants, για λογαριασμό της Stockwatch, 
προσθέτει σημαντικά στη δυναμική μας για να συνεχίσουμε μαζί με 
νέες καινοτόμους μεθόδους και δραστηριότητες, να κοιτάζουμε με 

περισσότερη αισιοδοξία το μέλλον». 

Και συνέχισε λέγοντας « Παρά την παρατεταμένη οικονομική κρίση 
και την αναγκαστική  οικονομική περισυλλογή, ο  Όμιλος συνεχίζει 
την κοινωνική του προσφορά με διάφορες πολιτιστικές φιλανθρωπι-
κές και άλλες εκδηλώσεις. 

Τα θεσμοποιημένα βραβεία Κώστα Μόντη, τα μουσικά βραβεία Μά-
ριου Τόκα, το Πισσαρίδειο Βραβείο προς τιμή του Νομπελίστα μας, 
Χριστόφορου Πισσαρίδη, τα Βραβεία Αρίστων Μαθητών στη Μέση 
Εκπαίδευση,   η  εισφορά 1000 ευρώ κάθε μήνα σε ένα Φιλανθρωπι-
κό Ίδρυμα, μέσω του Επάθλου Ήθους, Τέχνης και Αρετής Carlsberg, 
αποτελούν μερικά από τα πολλά δείγματα της διαχρονικής προσφο-
ράς του Ομίλου μας στην Κυπριακή κοινωνία».

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Φώτος Φωτιάδης Διανομείς Λτδ, κ Αλέ-
ξης Φωτιάδης στον δικό του χαιρετισμό αναφέρθηκε στην οικονομι-
κή κρίση που βιώνει ο τόπος και την καταπάτηση των θεσμών και τις 
αξιών και είπε χαρακτηριστικά.
 «Τους τελευταίους μήνες έχει κλονιστεί η εμπιστοσύνη μας στους 
θεσμούς που θεωρούσαμε παλαιοτέρα δεδομένους. Από τον τρα-
πεζικό τομέα, την εκτελεστική εξουσία, την νομοθετική εξουσία  το 
περί δικαίου αίσθημα, ακόμα και την Ευρωπαϊκή Ένωση, αμφισβη-
τούνται. Χρειαζόμαστε επειγόντως σανίδα σωτηρίας. Κάτι να στηρι-
χτούμε και να το χρησιμοποιήσουμε σαν βάση για να ξανακτίσουμε 
την  ζωή μας. Η βάση αυτή μπορεί να είναι η οικογένεια αλλά και άλ-
λες  oμάδες ανθρώπων με τους οποίους μας ενώνουν κοινές ηθικές 
αξίες και πρότυπα άλλα και κοινός στόχος και όραμα.

Μια τέτοια ομάδα είναι και η ομάδα όλων εμάς που απαρτίζουμε τον 
Όμιλο Φώτος Φωτιάδης. Ακόμα και στην κατάρρευση της Κυπριακής 
οικονομίας, όταν και αυτοί ακόμα οι νόμοι καταπατούνται από τους 
ανταγωνιστές μας, αν παραμείνουμε ενωμένοι και προσηλωμένοι 
στον κοινό στόχο, δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα. Είμαι πολύ αισι-
όδοξος για το μέλλον της εταιρείας μας επειδή βλέπω ότι οι αναπο-
διές που έχουμε ζήσει, δεν έχουν αγγίξει, ούτε την αγωνιστικότητα 
μας, ούτε την ομαδικότητα μας, ούτε τις φιλοδοξίες μας», κατέληξε 
ο κ Αλέξης Φωτιάδης. 

Ακολούθησαν οι απονομές των βραβείων από τον κ. Αλέξη Φωτιάδη 
σε όσους συμπλήρωσαν 20 χρόνια υπηρεσίας (1992-  2012),

Νόρα Κωστούρα, Κατερίνα Μιχαήλ, Γεωργία Μούσουλου, Μιχάλης 
Χατζηζαχαρία, Μιχάλης Πάτσαλος, Αντρέας Θεοδούλου, Αντρέας 
Κλεάνθους

Τελετή Βράβευσης Μελών Προσωπικού
Ομίλου Εταιρειών Φώτος Φωτιάδης
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Στη συνέχεια τον λόγο πήρε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Φώτος Φω-
τιάδης Ζυθοβιομηχανία Λτδ, κ Παύλος Φωτιάδης, ο οποίος αναφέρ-
θηκε στην οικονομική κρίση που βιώνει ο τόπος και ζήτησε ομοψυχία 
και συλλογικότητα για αντιμετώπιση της κατάστασης και έστειλε το 
αισιόδοξο μήνυμα  πως όλοι μαζί θα ξεπεράσουμε τις δυσκολίες  και 
πως θα πρέπει να προσδοκούμε σε  καλύτερες μέρες για την οικονομία 
μας.
 
Ακολούθως ο κ. Παύλος Φωτιάδης απένειμε  τα βραβεία σε όσους συ-
μπλήρωσαν 30 και 35 χρόνια ευδόκιμης και παραγωγικής υπηρεσίας 
τον Όμιλο.

30 χρόνια   (1982- 2012)

Παναγιώτης Μιχαήλ, Χαράλαμπος Χατζηχαραλάμπους,
Αντρέας Μιχαήλ, Δήμος Αθανασιάδης 

35 χρόνια ( 1977- 2012)

Αντωνία Χριστοδούλου , Αναστασία Σωφρονίου, 
Χρυστάλλα Αντωνιάδου

Ακολούθησε χαιρετισμός του προέδρου του Ομίλου μας κ. Φώτου Ια. 
Φωτιάδη, ο οποίος εξέφρασε την μεγάλη  του χαρά και συγκίνηση που 
βρίσκεται ξανά μαζί με τα μέλη  της μεγάλης οικογένεια του Ομίλου 
μας. Αναφέρθηκε στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε σαν άτομα, 
σαν λαός και  σαν κράτος. «Θα υποστούμε τις συνέπειες για μερικά 
χρόνια μέχρι να επανέλθουμε σε ρυθμούς ανάπτυξης και ευημερίας 
ξανά. Ο Κύπριος   είναι εκ φύσεως του υπομονετικός και δουλευτής. 
Εργάζεται σκληρά και θα τα καταφέρει. Ευτυχώς στον ορίζοντα υπάρ-
χουν τα Θεόπεμπτα πλούσια κοιτάσματα φυσικού αερίου και του πε-
τρελαίου, που εάν τα εκμεταλλευτούμε ορθολογιστικά , τότε  σαν χώρα 
και ο λαός μας θα δοκιμάσουμε την αφθονία των πόρων και καλύτερες  
μέρες». 

Στη συνέχεια έγιναν οι βραβεύσεις όσων συμπληρώσαν 40 χρόνια 
υπηρεσίας από τον κ. Φώτο Φωτιάδη.

40 χρόνια  (1972 - 2012)

Μάρω Παναγιώτου, Ρίτα Αντωνίου, Αντρέας Ταλιαδώρος

Η εκδήλωση έληξε με  δεξίωση προς τιμή των βραβευθέντων συνα-
δέλφων.

Οι βραβευθέντες σε αναμνηστικό στιγμιότυπο
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 Τριπλή γιορτή 
για τη κα Έλλη Σμυρίλλη

Με τη συμμετοχή συγγενών και φίλων, η αγαπητή συνάδελφος, Διευ-
θύντρια Αγορών του Ομίλου μας, κα Έλλη Σμυρίλλη, γιόρτασε μετά του 
αγαπητού συζύγου της Χαράλαμπου, τα 65α γενέθλια της, τα 70χρόνα 
του Χαράλαμπου της, καθώς και την  45η επέτειο της πρώτης γνωριμί-
ας και σύνδεσης τους σε ένα  ευτυχισμένο έγγαμο βίο.  

 Την τριπλή γιορτή  για τις  ¨επετείους τους ,̈   γιόρτασαν  στις 17/9/13, 
ημέρα των γενεθλίων της κας Έλλης  σε γνωστό παραλιακό κέντρο, στη 
Λάρνακα, στη διάρκεια του οποίου οι εκλεκτοί προσκεκλημένοι είχαν 
την ευκαιρία να ευχηθούν κατ’ ιδίαν στους εορτάζοντες, Έλλη και Χα-
ράλαμπο,  χρόνια πολλά και τα βέλτιστα για την συνέχεια του βίου τους.

Προσφωνώντας τους καλεσμένους η αγαπητή Έλλη, φορτισμένη  από 
συγκίνηση, τους ευχαρίστησε  για την τιμητική παρουσία τους στη ̈ τρι-
πλή επέτειο¨  της ζωής τους και τους προέτρεψε να ζουν και να απο-
λαμβάνουν κάθε στιγμή της ζωής τους, με αγάπη, κατανόηση, υπομονή 
και επιμονή, λέγοντας χαρακτηριστικά «Όπου ανάγκη και ευλογία». 

Ιδιαίτερες ευχαριστίες εξέφρασε  στους τρεις γιους τους, που 
τους  έφεραν τρεις υπέροχες κόρες και τους χάρισαν δέκα πανέμορφα 
εγγονάκια, ολοκληρώνοντας έτσι την οικογενειακή θαλπωρή. 

Την  εκδήλωση τίμησε με την παρουσία του και ο πρόεδρος του Ομίλου 
μας Δρ. Φώτος Ι. Φωτιάδης, μαζί με την σύζυγο του κα Μαρία Φωτιά-
δου, καθώς επίσης και η κα Ιλόνα Μηχαηλίδου και Καρολίνα Φωτιάδου. 

Το περιοδικό συγχαίρει την αγαπητή συνάδελφο Έλλη και τον σύζυγο 
της Χαράλαμπο και τους εύχεται χρόνια πολλά και κάθε ευτυχία και 
χαρά.

Χριστουγεννιάτικη Γιορτή Προσωπικού
Σε μια ζεστή εορταστική οικογενειακή θαλπωρή, με το πνεύμα των 
ημερών να διαχέει τους παρευρισκόμενους, πραγματοποιήθηκε την 
Παρασκευή 20/12/13, στην αίθουσα Δεξιώσεων του εργοστασίου μας, 
η ετήσια καθιερωμένη χριστουγεννιάτικη εκδήλωση του προσωπικού 
των εταιρειών Φώτος Φωτιάδης Διανομείς Λτδ,(κεντρικά γραφεία), 
Φώτος Φωτιάδης Ζυθοβιομηχανία Λτδ, Blue Sky (Spring Water Ltd)και 
των κεντρικών γραφείων του Ομίλου, για να αποχαιρετήσουμε τον πα-
λιό  χρόνο και να υποδεχτούμε με αισιοδοξία τον καινούργιο.
 
Ήταν μια γιορτή χαράς στη διάρκεια της οποίας το προσωπικό απόλαυ-
σε  εύγεστα εδέσματα μαζί με ποικιλία εκλεκτών ποτών της Φώτος 
Φωτιάδης Διανομείς Λτδ, ακροάστηκε με ενδιαφέρον τους καθιερω-
μένους  χαιρετισμούς, έλαβε μέρος σε κληρώσεις δώρων, απόλαυσε 
επίκαιρη σάτιρα, διεκδίκησε το χρυσό φλουρί στη βασιλόπιττας και 
αντάλλαξε ευχές για το καλό του νέου χρόνου.

Τους συναδέλφους καλωσόρισε εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτρο-
πής Εκδηλώσεων, ο Διευθυντής Δημοσίων Σχέσεων, Αντρέας Σμυρίλ-
λης, ο οποίος μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στη οικονομική κρίση που 
βιώνει ο τόπος και στη σημασία της κοινωνικής αλληλεγγύης και συ-

νοχής στη προσπάθεια για επιβίωση μέχρι την οικονομική ανάκαμψη.

Ειδική μνεία έκανε στην διοργάνωση του Χριστουγεννιάτικου Φεστι-
βάλ Αγάπης Carlsberg, που έγινε σε συνεργασία με τον Δήμο Ιδαλίου, 
την 1η Δεκ.2013, στους κήπους του εργοστασίου, μέσω του οποίου δι-
εύθυνση και προσωπικό έδειξαν για ακόμη μια φορά την αγάπη, την 
αλληλεγγύη, την φιλανθρωπία και φιλαλληλία προς τον συνάνθρωπο 
μας, αξίες που πηγάζουν μέσα από την διαχρονική κουλτούρα του Ομί-
λου μας. 

« μέσα από την διοργάνωση αυτή αναβίωσε ο θρύλος και η μαγεία του 
Φεστιβάλ της Carlsbeg, που για δύο δεκαετίες αποτελούσε τη μεγα-
λύτερη γιορτή της Κύπρου, η οποία πρόσφερε υψηλής ποιότητας ψυ-
χαγωγία στο Κυπριακό κοινό και οικονομική ανακούφιση στην Κυπρία 
Προσφυγοπούλα, αμέσως μετά την Τούρκικη εισβολή. Συγχαρητήρια 
και ένα μεγάλο εύγε σόλους τους εθελοντές που συνέβαλαν στην επι-
τυχία του ιερού αυτού σκοπού, που απέφερε το σημαντικό ποσό των 
15.040 ευρώ, το οποίο θα διατεθεί για τις ανάγκες των απόρων οικογε-
νειών του Δήμου Ιδαλίου», ανάφερε ο Αντρέας Σμυρίλλης.
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Χαιρετισμό εκ μέρους του προσωπικού απεύθυνε ο συνάδελφος, 
Αντρέας Φρίξου, ο οποίος μέσα από ένα μεστό λόγο, μετάφερε τα συ-
ναισθήματα και ευχαριστίες του προσωπικού προς την διεύθυνση για 
τη συνετή αντιμετώπιση της κρίσης και τη κατανόηση που επέδειξε 
έναντι των εργατικών σχέσεων. Αναφέρθηκε στη διαχρονική εποικο-
δομητική συνεννόηση και παραγωγική συνεργασία διεύθυνσης και 
προσωπικού με τα γνωστά θετικά αποτελέσματα και δήλωσε πως η 
συλλογική προσπάθεια για επιβίωση και ανάκαμψη θα συνεχιστεί. 

Με παραστατικό τρόπο τόνισε τη σημασία της αντιμετώπισης των 
κινδύνων που ελλοχεύουν. « Η σύζευξη της γνώσης των πολλών και 
η ένωση δυνάμεων, φέρνουν τα επιθυμητά αποτελέσματα. Είμαστε 
έτοιμοι για προσφορά», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Αντρέας Φρίξου.

Στον χαιρετισμό του ο Διευθύνων Σύμβουλος της Φώτος Φωτιάδης 
Διανομείς Λτδ, κ. Αλέξης Φωτιάδης, εξήρε την προσπάθεια του προ-
σωπικού για επίτευξη των αναθεωρημένων στόχων και για την κατα-
νόηση που επέδειξε για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε ο Όμιλος 
το 2013.

Μαζί με τις ευχές για καλά Χριστούγεννα και ευτυχισμένο τον και-
νούργιο χρόνο, έστειλε και το αισιόδοξο μήνυμα για το 2014, ότι παρά 
τις δυσοίωνες προοπτικές της που διαφαίνονται για την οικονομία, 
όλοι μαζί  ενωμένοι θα τις ξεπεράσουμε και θα βγούμε νικητές.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Φώτος Φωτιάδης Ζυθοβιομηχανία Λτδ, 
κ. Παύλος Φωτιάδης, αναφέρθηκε στην ευθύνη που βαραίνει την 
Διεύθυνση του Ομίλου, έναντι του προσωπικού και των οικογενειών 
τους, λόγω της οικονομικής κρίσης και του μνημονίου που μας επέ-
βαλε η Τρόικα, ειδικότερα μετά το κούρεμα της 15ης Μαρτίου 2013. 
Συνεχάρη τον συνάδελφο Αντρέα Φρίξου για την μεστή ομιλία του και 
για τη συνεργασία που το προσωπικό επέδειξε για αντιμετώπιση της 
κρίσιμης κατάστασης στη διάρκεια του 2013.

« ακούω τον αγαπητό Αντρέα να ομιλεί σε συγκεντρώσεις μας εδώ 
και 25 χρόνια. Αυτή είναι ίσως η πρώτη φορά που τον ακούω να εκ-
φράζεται με την ψυχή του. Οι παραινέσεις του για συλλογική προ-
σπάθεια  και για σύζευξη γνώσεων, απόψεων και εισηγήσεων, (εν τη  
ενώσει η ισχύς), ήταν είναι και θα παραμείνει  ο βασικός πυλώνας  
πάνω στον οποίο θα συνεχίσουμε  να εργαζόμαστε  όπως  πράξαμε 
και στο παρελθόν με τα γνωστά θετικά αποτελέσματα.

’Είμαστε έτοιμοι να  αντιμετωπίσουμε συλλογικά, όχι μόνο το προ-
διαγραφόμενο ζοφερό 2014, άλλα και το 2015 και 2016.Σας εύχομαι 
καλές γιορτές και κάθε προσωπική και οικογενειακή ευτυχία», κατέ-
ληξε ο κ. Παύλος Φωτιάδης.

Ακολούθησε  χαιρετισμός του προέδρου του Ομίλου μας Δρα Φώτου 
Φωτιάδη, ο οποίος αναφέρθηκε στο Κυπριακό πρόβλημα το οποίο  
εδώ και 39 χρόνια παραμένει άλυτο και στους κινδύνους που ελλο-
χεύουν από την Τουρκική επεκτατική πολιτική. Το γεγονός αυτό, τό-

νισε, πρέπει να απασχολεί τον καθένα μας, διότι διακυβεύεται η επι-
βίωση του ίδιου του πανάρχαιου Ελληνισμού μας στην κοιτίδα του.

Αναφερόμενος στην παγκόσμια οικονομική κρίση, ο κ. Φωτιάδης, 
τόνισε πως και τα δικά μας λάθη έχουν οδηγήσει την Κύπρο στη ση-
μερινή τραγική οικονομική κατάσταση, η οποία έχει επηρεάσει και 
τον Όμιλο μας. 

«παρά τη σύνεση και την τεράστια πείρα, τον καλό προγραμματι-
σμό, την προβλεπτικότητα, την ορθή και ενδεδειγμένη πολιτική που 
ακολουθεί η Διευθυντική μας Ομάδα και τη δική σας αφοσίωση, τη 
σκληρή δουλειά και τη καθόλα αξιόλογη συμβολή και συνεργασία, 
δεν μπορέσαμε να περιορίσουμε τις ζημιές και τις εξ’ αυτών δυσμε-
νείς επιπτώσεις. Η κρίση δυστυχώς δεν φαίνεται να μας  εγκαταλεί-
πει ούτε το 2014. Θα είναι ίσως ακόμη πιο δύσκολη χρονιά για την 
οικονομία και τον λαό μας. Γι’ αυτό καλούμαστε όλοι μαζί, Διεύθυνση 
και προσωπικό αλλά και ο καθένας ξεχωριστά, από κάθε επίπεδο της 
ιεραρχίας, που αγαπά και νοιάζεται για τη τροφό εταιρεία του αλλά 
και για το μέλλον και την ευημερία του, να εργαστούμε σκληρά, ενω-
μένοι σαν μια γροθιά, με αποφασιστικότητα και ευσυνειδησία για να 
αντιμετωπίσουμε τις δυσκολίες μέχρι να τις ξεπεράσουμε. Η Διεύ-
θυνση του Ομίλου, όπως πάντα, θα κάνει ότι είναι ανθρωπίνως δυνα-
τό, πάντα δίπλα σας, μέχρι να ξεπεράσουμε τις συμπληγάδες και θα 
τις ξεπεράσουμε. Πρέπει να διατηρήσουμε πάντα ψηλά και αναμμένη 
τη δάδα της ελπίδας».  

Ο  Πρόεδρος αναφέρθηκε και στην διοργάνωση του Χριστουγεννιά-
τικου Φεστιβάλ Αγάπης Carlsberg, που θύμισε και αναβίωσε τον 
θρύλο του φεστιβάλ Carlsberg το οποίο θυμάται ακόμα ο κόσμος με 
νοσταλγία και συνεχάρη όλους τους εθελοντές που συνέβαλαν στην  
επιτυχία της φιλανθρωπικής αυτής εκδήλωσης που απέβλεπε στην 
οικονομική αρωγή και ενίσχυση  των ευάλωτων ομάδων της κοινω-
νίας. «Εύχομαι σε όλους εσάς και τις οικογένειες σας, Χαρούμενα 
Χριστούγεννα και είθε ο Καινούργιος Χρόνος να χαρίσει σε όλους 
υγεία, χαρά, ευτυχία και την πολυπόθητη ελευθέρια στη μαρτυρική 
μας πατρίδα», κατέληξε ο κ. Φωτιάδης.
   
Ακολούθησε επίκαιρη απολαυστική σάτιρα από την πρώην συνάδελ-
φο, Χρυστάλλα Ευσταθίου και η εκδήλωση έκλεισε με το κόψιμο της 
παραδοσιακής βασιλόπιττας.
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Η Carlsberg Ανάδοχος του Νεοφώτιστου 
Αλέξανδρου

Μνήμες από το ιστορικό γεγονός της βάφτισης των 10 πρώτων παι-
διών από  Carlsberg, που γεννηθήκαν την 21η Ιουνίου 1970, (πρώτη 
επέτειο  εγκαινίων της Ζυθοβιομηχανίας μας), αναβίωσε η βάφτιση 
του νεοφώτιστου Αλέξανδρου από το προσωπικό του Πρατηρίου της 
Φώτος Φωτιάδης Διανομείς Λτδ, στην Πάφο.

 Στο μυστήριο που τελέστηκε στις 9 Νοεμβρίου 2013, στον Ιερό Ναό 
της Παναγίας της Παντάνασσας, στην Πάφο, παρέστηκε σύσσωμο το 
προσωπικό του Πρατηρίου, οι γονείς και συγγενείς του νεοφώτιστου. 
Όπως και το 1970, με την βάφτιση των ΄΄10 τυχερών  παιδιών΄ ,́ όπως 
επεκράτησε να αποκαλούνται, έτσι και τώρα, η εταιρεία μας πρωτο-
πορεί και πάλιν και συνεχίζει να δείχνει μεταξύ των πολλών άλλων 
ανθρωπιστικών της δραστηριοτήτων, το ενδιαφέρον και την αλλη-
λεγγύη της προς τον συνάνθρωπο μας. 

Οι πατέρας του νεοφώτιστου Ρωμαίος Καραγκιοζίδης, είναι ομογε-
νής από την Γεωργία και τώρα μαζί με την σύζυγό του Ιουλία, μόνιμος 
κάτοικος Πάφου, εργοδοτείται από την εταιρεία ως εργάτης στο πρα-
τήριο μας στην Πάφο. Την επιμέλεια του μικρού Αλέξανδρου κατά 
την διάρκεια της βάφτισης, είχε ο συνάδελφος Ευαγόρας Ευριπίδου, 
τιμής ένεκεν, ως το αρχαιότερο μέλος του προσωπικού της εταιρείας 
στη Πάφο.

Μετά το πέρας του μυστηρίου ακολούθησε δεξίωση στο προαύλιο 
της εκκλησίας.    

Η συντακτική ομάδα του περιοδικού μας, συγχαίρει Θερμά τα μέλη 
του προσωπικού του πρατηρίου Πάφου για την πρωτοβουλία τους και 
τους εύχεται να τους ζήσει.
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Προωθητικές 
Ενέργειες - Marketing

That Calls for a Carlsberg

SHARK και διαγωνισμός στο 
10ο Boyz Stuff Show

Ο Λόρδος Somersby και οι 
περιπέτειες του στην Κύπρο

Η Βότκα Belvedere κέρδισε 
δύο τρόπαια στο διεθνή διαγω-
νισμό οινοπνευματωδών ποτών.

Μεγάλη επιτυχία της 
Kronebourg 1664

Ο Χυμός ΕΝΑ στο Nicosia 
Pop-Up Football Fiesta

Johnnie Walker στην πρώτη 
Θέση της Λίστας IWSR

Το Απόλυτο Πάρτι του 
Καλοκαιριού από την Carlsberg

Το Οινοποιείο Κυπερούντας 
παρουσίασε την νέα του 
δημιουργία.

Smirnoff Gold Collection 
πραγματικός χρυσός σε κάθε 
σταγόνα

Ζήσε από κοντά το μεγαλείο 
του τένις

Η Lady Gaga και η Vodka 
Belvedere

Φρουτοποτό ΕΝΑ

Το SHARK σώζει τη μουσική

Εκδήλωση προβολής 
Κυπριακών και Ελληνικών 
Οίνων

Ημέρα Arthur Guinness

Carlsberg Turns On the Music

Χυμοί ΕΝΑ για μια 
Ολόκληρη Χρονιά

Ένα Μεγάλο πάρτι 
από το SHARK

Johnnie Walker At Your Home
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Now That Calls For a Carlsberg!

Αστέρια της Premier League 
στην πιο ξέφρενη κούρσα της ζωής τους 
στην τελευταία διαφήμιση της Carlsberg ‘Τhe Ride’

Τι κοινό έχουν τα πρώην αστέρια της Premier League Robbie 
Fowler, Gareth Southgate, Jimmy Bullard, Marcel Desailly και 
Chris Kamara? Και οι πέντε ξεπερνούν όλες μας τις προσδοκίες 
στην καινούρια διαφήμιση της Carlsberg,  όπου τους παρακο-
λουθούμε να κάνουν την πιο ξέφρενη κούρσα της ζωής τους.  

Στη νέα διαφήμιση, εκτός από τους πέντε θρύλους του ποδο-
σφαίρου, λαμβάνουν μέρος άλλοι 200 κομπάρσοι με τη διαφή-
μιση να απεικονίζει τις συναρπαστικές αλλά και τις δύσκολες 
στιγμές της Barclays Premier League, της οποίας η Carlsberg 
είναι ο επίσημος συνεργάτης.  Από φίλαθλους μέχρι  σχολιαστές, 
παίχτες, επόπτες  και  διαιτητές,  η επική αυτή διαφήμιση, συ-
γκεντρώνει  ότι έχει κάνει με τη μαγεία και την αίγλη της Premier 
League, με την Carlsberg να βρίσκεται στο επίκεντρο αυτών των 
μοναδικών στιγμών ποδοσφαίρου .

Η  διαφήμιση με τίτλο ‘The Ride’ απεικονίζει εκατοντάδες αν-
θρώπους σε ένα rollercoaster, που συμβολίζει τα επεισόδια, την 
ένταση, τον ενθουσιασμό, τις δόξες, τα συναισθήματα και  όλες 
τις στιγμές που βιώνει ο κάθε οπαδός σε κάθε αγώνα της σεζόν.
Ο Tom Moradpour, Vice President της Carlsberg δήλωσε: «Η 
Barclays Premier League, είναι το πιο συναισθηματικά φορτι-
σμένο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου στον πλανήτη. Υπάρχουν τόσοι 
πολλοί άνθρωποι που κάνουν την Premier League αυτό που εί-
ναι. Συνολικά  4,7 δισεκατομμύρια άνθρωποι παρακολουθούν την 
Barclays Premier League σε 212 χώρες, από όλες τις γωνιές του 
κόσμου. Αυτό ήταν η έμπνευση μας να δημιουργήσουμε μια δια-
φημιστική εκστρατεία που να μπορεί να φέρει στη ζωή όλα αυτά 
τα συναισθήματα που διαπερνούν τους οπαδούς».

Με μια δυναμική μουσική, η Carlsberg έχει ξεπεράσει κάθε 
προσδοκία, δημιουργώντας αυτή τη φορά μια διαφήμιση που δι-
αδραματίζεται εκτός γηπέδου. Παρόλα αυτά τα ηχητικά εφέ, οι 

συμβολισμοί και η ένταση έχουν ως αποτέλεσμα η διαφήμιση να 
συνδέεται αναμφίβολα με το ποδόσφαιρο και να έχει θετική απή-
χηση στους οπαδούς.

Η Carlsberg ζητά από τους οπαδούς να λάβουν μέρος και αυτοί  
σε αυτήν την μοναδική κούρσα «JoinTheRide» αναρτώντας στο 
Twitter, στο Facebook και στο Instagram δικές τους συναισθη-
ματικά  έντονες  στιγμές. 
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SHARK και Διαγωνισμός 
στο 10ο Boyz Stuff Show
Tο SHARK Energy Drink, στα πλαίσια της 10ης έκθεσης αυτοκινήτου Boyz Stuff show, 
είχε και φέτος μια ξεχωριστή παρουσία, δροσίζοντας το κοινό του με το αγαπημένο 
του ποτό, SHARK.

Οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να φωτογραφηθούν με τα ‘’sexy SHARK girls’’, 
καθώς επίσης να παίξουν παιχνίδια  στα ipads και να κερδίσουν διάφορα εκλεκτά 
δώρα.

Το SHARK μεταξύ άλλων, έδωσε την ευκαιρία σε 3 νεαρούς, μέσω ενός διαγωνισμού 
που έγινε κατά την διάρκεια του show, να κερδίσουν σημαντική ποσότητα SHARK 
Εnergy Drink, που θα τους αρκέσει για ένα ολόκληρο χρόνο κατανάλωσης! Οι δια-
γωνιζόμενοι αφού έπαιζαν το παιχνίδι στο Ipad, και συμπλήρωναν όλα τα στοιχεία 
τους σωστά στο κουπόνι, αυτόματα έμπαιναν στην κλήρωση για να διεκδικήσουν το 
αγαπημένο τους Energy Drink.

Μετά από κλήρωση που έγινε στις 20 Νοεμβρίου, ανακηρύχτηκαν οι πιο κάτω νικητές:

Αναστάσιος Τηλεμάχου, Αθηνά Κοντού και Παύλος Στέκας.

O Λόρδος Somersby και οι περιπέτειες 
του στη Κύπρο!

Με την άφιξη του στη Kύπρο για τις προγραμματισμένες φθινοπωρι-
νές  του διακοπές, ο πολυμήχανος Λόρδος Somersby,  χωρίς χάσιμο 
χρόνου, ξεκίνησε τις απολαυστικές  και  περιπετειώδεις επισκέψεις 
του στις πόλεις της Ελεύθερης Κύπρου. 

Απολαύστε πιο κάτω σε οπτικοακουστικό, ( ηλεκτρονικά μέσα), τον 
πολυμήχανο Λόρδο. 

Ο Λόρδος Somersby  εξερευνά τους παλιούς δρόμους
 της Λευκωσίας!
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O Λόρδος Somersby δείχνει την ιδιαίτερη αδυναμία που έχει στην 
Κύπρο με την επίσκεψη του στους δρόμους της παλιάς Λευκωσίας. 
Δείτε το webisode και μοιραστείτε το με γνωστούς και φίλους στο 
facebook για να γνωρίσουν όλοι τον πολυμήχανο Λόρδο. 
http://www.youtube.com/watch?v=7n2hWvp40Rk

O Λόρδος Somersby είναι ερωτευμένος με την Λεμεσό!

Αρχικά μας έδειξε την ιδιαίτερη αδυναμία που έχει στην Κύπρο με 
την επίσκεψη του στους δρόμους της παλιάς Λευκωσίας! Τώρα «επι-
σκέφτηκε» και τους δρόμους της Λεμεσού! “H Κύπρος είναι το καλύ-
τερο μέρος για να βρεθείς το καλοκαίρι» μας λέει με νόημα! 
Δείτε το δεύτερο webisode με τον λόρδο στην πανέμορφη Λεμεσό! 
Μοιραστείτε το με γνωστούς και φίλους στο facebook για να γνωρί-
σουν όλοι τον πολυμήχανο Λόρδο. 
http://www.youtube.com/watch?v=fjBuXxJta94

Ο Λόρδος Somersby απολαμβάνει την Λάρνακα!

Το ότι έχει την Κύπρο στην καρδιά του μας το έχει αποδείξει! Αρχικά 
τον είδαμε να περιπλανιέται στους δρόμους της παλιάς Λευκωσίας 
κι ακολούθως στην όμορφη Λεμεσό! Αυτή τη φορά τον ανακαλύψαμε 
να εξερευνά τις μαγικές παραλίες της Λάρνακας!
Δείτε το τρίτο webisode με τον Λόρδο τώρα! Μοιραστείτε το με γνω-
στούς και φίλους στο facebook για να γνωρίσουν όλοι τον πολυμή-
χανο Λόρδο. 
http://www.youtube.com/watch?v=5DUYz539ve0

Ο Λόρδος Somersby στη πόλη του ερωτεύεται την Αφροδίτη
 

Βρήκαμε τον  Λόρδο Somersby να τριγυρνά στη γραφική Πάφο!
Σε αποστολή να ανακαλύψει την Αφροδίτη και να την «σαγηνέψει» με 
Somersby Blackberry!
Ο έρωτας του λόρδου …κεραυνοβόλος! Η αγάπη του για το νησί της 
Αφροδίτης …παντοτινή. 
Δείτε το τελευταίο webisode στη μαγευτική Πάφο! Μοιραστείτε το με 
γνωστούς και φίλους στο facebook για να γνωρίσουν όλοι τον πολυ-
μήχανο Λόρδο. 
http://www.youtube.com/watch?v=Wbym_egcx4M&feature=youtu.
be

Η Βότκα Belvedere κέρδισε δυο τρόπαια στον 
Διεθνή Διαγωνισμό Οινοπνευματωδών Ποτών 2013 

Η βότκα Belvedere και η Belvedere Black Raspberry βραβεύτηκαν 
και έκλεψαν τις εντυπώσεις στον φετινό Διεθνή Διαγωνισμό Οινο-
πνευματωδών Ποτών. Πρόκειται για μία από τις ανώτατες διακρίσεις 
στη βιομηχανία των αλκοολούχων. Η νίκη αυτή σηματοδοτεί ακόμη 
ένα βραβείο εξαιρετικής ποιότητας από τους πιο έγκυρους και σεβα-
στούς διαγωνισμούς οινοπνευματωδών ποτών στον κόσμο. 

Για τον Διαγωνισμό Διεθνών Οινοπνευματωδών Ποτών επιστρατεύ-
τηκαν περισσότεροι από 50 σεβαστοί και έμπειροι επαγγελματίες 
της βιομηχανίας ποτού, οι οποίοι συμμετείχαν σε «τυφλή» γευσι-
γνωσία διάφορων προϊόντων. Οι κριτές βαθμολόγησαν το άρωμα, την 

εμφάνιση, τη γεύση και την επίγευση, με τη Βότκα Belvedere και τη 
Belvedere Black Raspberry να διακρίνονται για την απόδοσή τους η 
καθεμιά στην κατηγορία της. 

Ο Ian Wisniewski, πρόεδρος των κριτών για την κατηγορία της βότ-
κας στον Διεθνή Διαγωνισμό Οινοπνευματωδών, δήλωσε: «Μόνο οι 
νικητές χρυσού μεταλλίου μπορούν να διαγωνιστούν για το τρόπαιο, 
και το τρόπαιο δίνεται μόνο εφόσον όλοι οι κριτές συμφωνούν ότι 
πληρούνται τα κριτήρια για ένα τόσο σημαντικό βραβείο. Το να κερ-
δίσεις ένα τρόπαιο είναι σημαντικό επίτευγμα, αλλά το να κερδίσεις 
δύο είναι πραγματικά εντυπωσιακό». 
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Η Βότκα Belvedere είναι η πρώτη που έθεσε τις προδιαγραφές για υπεροχή στην κατηγορία της βότκας και 
σε αυτήν αποδίδεται η δημιουργία του τμήματος «βότκα πολυτελείας». Φτιαγμένη από σίκαλη της ποικιλίας 
Dankowskie και αναμεμειγμένη με νερό από αγνή πηγή, το γευστικό προφίλ της βότκας Belvedere είναι χαρα-
κτηριστικά «μαλακό» με μια διακριτική γλυκύτητα και μια εκ φύσεως «λεία», «καθαρή» επίγευση.  

Η Βότκα Belvedere διανέμεται στη κυπριακή αγορά από την εταιρεία Φώτος Φωτιάδης Διανομείς Λτδ.
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Μεγάλη επιτυχία της  Kronenbourg 1664
Η Kronenbourg 1664, η πρώτη σε πωλήσεις Γαλλική μπύρα στον κό-
σμο που διανέμεται στην Κύπρο από την εταιρεία μας, έρχεται να προ-
σθέσει μία ακόμη επιτυχία στο ενεργητικό της κάνοντας μας υπερή-
φανους. Λαμβάνοντας μέρος στο φεστιβάλ μπύρας  Septemberfest 
που έγινε στην τάφρο Κωστάντζα στην Λευκωσία, μεταξύ 17-22 Σε-
πτεμβρίου, η Kronenbourg 1664, με το μοναδικό άρωμα και γεύση 
της, κατάφερε να σαγηνεύσει τους παρευρισκομένους προσελκύο-
ντας τους στο περίπτερο της εταιρείας, για να απολαύσουν την μο-
ναδική αυτή μπύρα. Η αγάπη του κόσμου για την Kronenbourg 1664, 
ανέδειξε την αγαπημένη μας μπύρα σαν την 3η  μπύρα σε πωλήσεις 
σε ολόκληρο το φεστιβάλ,  ισοβαθμώντας με τον κύριο ανταγωνιστή 
της Heineken και επιφέροντας ένα σοβαρό πλήγμα στις πωλήσεις 
του. 

Παραθέτουμε μερικές φωτογραφίες από το φεστιβάλ για να πάρετε 
μία γεύση από την εντυπωσιακή παρουσία και τεράστια επιτυχία της 
Kronenbourg 1664.

Ο χυμός ΕΝΑ στο Nicosia Pop-up Football Fiesta
Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στις 12 Οκτωβρίου2013, το Nicosia Pop Up Football 
Fiesta, στην καρδιά της Λεωφόρου Μακαρίου, στο οποίο έδωσε το παρόν του ο παιδικός χυμός 
ΕΝΑ! 

Συγκεκριμένα η Λεωφόρος Μακαρίου μετατράπηκε σε γήπεδα ποδοσφαίρου από την εταιρεία 
IMK Sports και υποδέχτηκε μαθητές από διάφορα σχολεία της Λευκωσίας, δίνοντας έτσι την 
ευκαιρία σε μικρούς και μεγάλους να διασκεδάσουν μέσα από το δημοφιλή άθλημα του πο-
δοσφαίρου. 

Η μασκότ του χυμού ΕΝΑ, βρέθηκε εκεί, έπαιξε ποδόσφαιρο  και  κέρασε  στους μικρούς 
της φίλους χυμό ΕΝΑ! Μεταξύ άλλων, στην εκδήλωση αυτή βρέθηκαν και γνωστοί ποδο-
σφαιριστές από ομάδες της Α’ κατηγορίας και μοίρασαν αυτόγραφα και δώρα στο κοινό.  

Όλα τα έσοδα της εκδήλωσης δόθηκαν στο αντικαρκινικό Ίδρυμα Αρο-
δαφνούσα και το πολυδύναμο Κέντρο Λευκωσίας.  
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Το Johnnie Walker στην πρώτη θέση
 της λίστας IWSR
Το Johnnie Walker της Diageo βρίσκεται στην πρώτη θέση της λίστας 
IWSR (International Wine & Spirit Research) για brands παγκόσμι-
ας κλάσης (World Class Brands rankings), παίρνοντας τη θέση του 
Hennessy της LVMH. Το Johnnie Walker έλαβε συνολική βαθμολο-
γία 377 πόντους – το Hennessy ακολουθεί με 375 βαθμούς και στην 
τρίτη θέση βρίσκεται το Jack Daniel’s με 369 βαθμούς. Ο διάσημος 
«περιπατητής» του Johnnie Walker, συνεχίζει να «περπατά» με τoν 
παγκόσμιο όγκο πωλήσεων να αυξάνεται κατά  6,1%  μεταξύ του 2011 
και του 2012 και για πρώτη φορά να ξεπερνά τα 18 εκατομμύρια κι-
βώτια. Η μάρκα έχει προσθέσει πάνω από 1 εκατομμύριο κιβώτια τον 
χρόνο τα τελευταία τέσσερα χρόνια. 

To Johnnie Walker έχει αναπτυχθεί ισχυρά σε ορισμένες αγορές 
σε όλο τον κόσμο, με αύξηση άνω των 100.000 κιβώτιων το 2012 σε 
χώρες όπως το Μεξικό, η Πολωνία, οι ΗΠΑ, η Νότια Αφρική και η 
Ταϊλάνδη, καθώς και στην αγορά αφορολόγητων και αδασμολόγη-
των εμπορευμάτων κατά τα ενδοκοινοτικά ταξίδια. Κατά την πρό-
σφατη παρουσίαση για τα ετήσια αποτελέσματα, ο Διευθύνων σύμ-
βουλος της Diageo Ivan Menezes, δήλωσε: «Για μένα η απόδοση του 
Johnnie Walker φέτος ήταν εκπληκτική. Είναι το μεγαλύτερο brand 
της Diageo σε πολλές  πτυχές και έχουμε προσθέσει 1 εκατομμύριο 
επιπλέον κιβώτια αυτό τον χρόνο».

Η έκθεση World Class Brands Report της IWSR (International Wine 
& Spirit Research) για παγκοσμίου κλάσης brands, είναι η οριστική 
κατάταξη για τις επιδόσεις κορυφαίων αλκοολούχων brands. Μια 
παγκόσμια παρουσία είναι το αρχικό κριτήριο για συμπερίληψη στη 
συγκεκριμένη λίστα. Η συμπερίληψη απαιτεί τουλάχιστον 20,000 κι-
βώτια να πωλούνται σε τουλάχιστον 3 περιοχές (οι αφορολόγητες και 

αδασμολόγητες περιοχές λογαριάζονται σαν μία περιοχή). Mε βάση 
αυτό το κριτήριο, 135 brands πληρούσαν τις προϋποθέσεις. 

Η Diageo, έχει τον μεγαλύτερο αριθμό brands παγκόσμιας κλάσης 
-  28 στον αριθμό - εκ των οποίων τα τέσσερα βρίσκονται στο top 10 
(Johnnie Walker, Ciroc, Buchanan’s και Captain Morgan). Στo σύνο-
λο της Diageo συμπεριλαμβάνονται και 4 brands της USL India, που 
αποκτήθηκε πρόσφατα από την εταιρεία. 

Το Johnnie Walker στην Κύπρο καθώς και όλα τα προϊόντα της εται-
ρείας Diageo αντιπροσωπεύει η εταιρεία Φώτος Φωτιάδης Διανο-
μείς Λτδ.

To ́ άπόλυτό  ́πάρτι του καλοκαιριού από 
την Carlsberg
10.000 ανακάλυψαν το party με την Carlsberg και τον Axwell στη Στοκχόλμη
Tο Σάββατο βράδυ στις 31 Αυγούστου, το Σουηδικό Ναυτικό Μου-
σείο στη Στοκχόλμη μεταμορφώθηκε πραγματικά όταν 10.000 party 
lovers από όλο τον κόσμο, συγκεντρώθηκαν για να ζήσουν την από-
λυτη “party” εμπειρία της περίφημης εκστρατείας παγκόσμιας εμ-
βέλειας “Where’s the party”, που διοργάνωσε για πρώτη φορά η 
Carlsberg. Ο διεθνής superstar DJ Axwell έδωσε το “παρών” σε μια 
από της μεγαλύτερες υπαίθριες σκηνές club που ανεγέρθηκαν ποτέ, 
στο χώρο του Ναυτικού Μουσείου της Στοκχόλμης.

Η υπόσχεση της “απόλυτης” εμπειρίας πάρτι δεν απογοήτευσε κα-
νένα. 10.000 Electronic Dance Music (EDM) fans απ’ όλο τον κόσμο 
κέρδισαν την αποκλειστική ευκαιρία να ζήσουν την εμπειρία των 
parties που μόνο ο διεθνής DJ Axwell ξέρει να κάνει. Η εμπειρία 
περιλάμβανε δυνατά beats, extreme πυροτεχνήματα και έντονο φω-
τισμό καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας. Μερικοί από τους fans, ένας 
συνδυασμός από VIP νικητές και κατοίκους της Στοκχόλμης, είχαν 
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την ευκαιρία να ζήσουν τη μοναδική εμπειρία πάνω σε πλατφόρμες 
που τοποθετήθηκαν μέσα στο χώρο και πρόσφεραν σε όσους βρί-
σκονταν εκεί,  μια πραγματικά διαφορετική αίσθηση. Η απίστευτη 
ατμόσφαιρα που δημιουργήθηκε πήρε άλλες διαστάσεις με έναν γι-
γαντιαίο τοίχο LED 240τ.μ. ο οποίος, κατά τη διάρκεια της συναυλίας, 
άλλαζε συνεχώς εικόνες.

Το κοινό που επισκέφθηκε τη συναυλία από άλλες χώρες, είχε 
την ευκαιρία να “ζήσει” από κοντά το τελευταίο single του Axwell 
“Center of the Universe”. Το τραγούδι σηματοδότησε την έναρξη της 
εκστρατείας “Where’s The Party?” με μια μουσική εμπειρία αλλη-
λεπίδρασης.

Να θυμίσουμε ότι τοπικά parties διοργανώθηκαν σε 18 χώρες σε όλο 
τον κόσμο με αποκορύφωμα αυτό της Στοκχόλμης. 
Το party στη Στοκχόλμη ήταν το μεγαλύτερο και πλέον καθιέρωσε 
νέα επίπεδα στις έννοιες της δημιουργικότητας και  της διασκέδα-
σης σε διεθνές επίπεδο and… that calls for a Carlsberg.

Οι 18 χώρες στις οποίες διοργανώθηκαν τα party της εκστρατείας 
Where’s The Party είναι: Σουηδία, Φιλανδία, Κύπρος, Βέλγιο, Πορ-
τογαλία, Ισπανία, Γερμανία, ΗΠΑ, Καναδάς, Μαλαισία, Χονγκ Κονγκ, 
Σιγκαπούρη, Σρι Λάνκα, Ολλανδία, Ισλανδία, Κανάριοι Νήσοι, Μεξι-
κό και Μάλτα.

Το Οινοποιείο Κυπερούντας παρουσιάσε 
την νέα του δημιουργία
Το Οινοποιείο Κυπερούντας μέλος του Oμίλου εται-
ρειών Φώτος Φωτιάδης,  παρουσίασε την Τρίτη 3 
Σεπτεμβρίου 2013 σε μια ξεχωριστή εκδήλωση, τη 
νέα του δημιουργία στον τομέα των κρασιών. Η νέα 
σειρά κρασιών, περιορισμένου αριθμού φιαλών, με 
την ονομασία “EPOS” (“ΕΠΟΣ”) προσδίδει κύρος και 
ένα ξεχωριστό χαρακτήρα στην υπάρχουσα πολυ-
βραβευμένη γκάμα κρασιών του Οινοποιείου. 

Για την παράγωγη των μοναδικών αυτών κρασιών,  
χρησιμοποιούνται σταφύλια από τους ιδιόκτητους 
αμπελώνες του οινοποιείου, που μεγαλώνουν κάτω 
από συνθήκες συνεχούς επιστημονικής εποπτείας. 
Η "φιλοσοφία" πίσω από την δημιουργία αυτής της 
νέας σειράς  είναι η παραγωγή κρασιών τα οποία 
θα εκφράζουν το οινοπέδιο μέσα στο οποίο έχουν 
ωριμάσει τα σταφύλια αυτά. Τόσο οι αμπελουργικές 
τεχνικές καλλιέργειας όσο και οι οινολογικές πρα-
κτικές έχουν σαν γνώμονα την έκφραση ενός μοναδικού χαρακτήρα 
σε αυτά τα κρασιά. Οι τεχνικές της "αμπελουργίας ακριβείας" και της 
συνεχούς εποπτείας σε όλα τα στάδια της οινοποίησης ήταν και οι 
καθοριστικοί παράγοντες που συνετέλεσαν για την δημιουργία αυ-
τής της μοναδικής ποιότητας κρασιών. 

«…τα κρασιά της σειράς EPOS έχουν έντονα γευ-
στολογικά και αρωματικά χαρακτηριστικά σαν απο-
τέλεσμα των πιο “πλούσιων” φρούτων που οινοποι-
ούνται.  Παράλληλα, η οινοποίηση τους γίνεται με 
ακόμα περισσότερη προσοχή αφού οι ποσότητες εί-
ναι πολύ περιορισμένες», σχολιάζει ο πολυέμπειρος 
οινοποιός κ. Μηνάς Μηνά.

Παρόντες στην εκδήλωση του Οινοποιείου Κυπε-
ρούντας ήταν προσκεκλημένοι από τον χώρο των 
μέσων μαζικής επικοινωνίας όπως και άτομα του 
οινικού χώρου, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να δοκι-
μάσουν τα δύο νέα κρασιά, συνδυασμένα το καθένα 
σε πλήρη αρμονία γεύσεων με το ανάλογο πιάτο. 

Το EPOS ερυθρό από τις ποικιλίες Syrah & Cabernet 
Sauvignon και το  EPOS λευκό από την ποικιλία 
Chardonnay, συνιστούν μια νέα επιλογή για τις ξε-

χωριστές μας στιγμές. 
Τα δύο νέα κρασιά της σειράς EPOS, διανέμονται από την εταιρεία 
Φώτος Φωτιάδης Διανομείς Λτδ, σε επιλεγμένα σημεία πώλησης οι-
νοπνευματωδών ποτών. 
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Smirnoff Gold Collection
Πραγματικός χρυσός σε κάθε σταγόνα!

Εμπνευσμένη από τον πλούτο των Τσάρων της Ρωσίας και το πάθος τους για 
χρυσό ως την απόλυτη ένδειξη χλιδής και πολυτέλειας!
Η Smirnoff Gold Collection, είναι ένα μοναδικό λικέρ πολυτελείας που παρα-
σκευάζεται με Smirnoff 21 βότκα, διανθισμένη με κανέλλα και μπαχαρικά και 
γαρνίρεται με αληθινά φύλλα χρυσού, τα οποία είναι ασφαλή για κατανάλωση, 
διασφαλίζονται  από πιστοποιητικό γνησιότητας τυπωμένο στα φυλλάδια συ-
νταγής. Ανακινείστε την φιάλη του, γυρίστε την ανάποδα, περιστρέψτε την… το 
χρυσό πάντα επιπλέει σε αυτό το μοναδικό λικέρ.
Ιδανικά σερβίρεται σε ένα ποτήρι martini αναμειγνύοντας το με χυμό μήλου, ή 
σκέτο με πάγο.

Γιορτάστε με το μεγαλείο πραγματικού χρυσού σε κάθε σταγόνα.

Clearly gold, clearly Smirnoff.

Ζήσε από κοντά 
τον μεγάλο τελικό τένις!

Μια αξέχαστη εμπειρία στο κοσμοπολίτικο Λονδίνο  έζησε από κοντά 
ο μεγάλος νικητής του διαγωνισμού του Φυσικού Μεταλλικού Νε-
ρού ΑΓΡΟΣ, επίσημου χορηγού της Kυπριακής Ομοσπονδίας τένις. Ο 
Αβράμης Παρασκευά, από την Λάρνακα, έλαβε μέρος στον διαγωνι-
σμό μέσω της σελίδας του facebook, του Φυσικού Μεταλλικού νερού 
ΑΓΡΟΣ και κέρδισε  αεροπορικό εισιτήριο  για 2 άτομα, διανυκτέ-
ρευση σε ξενοδοχείο 4 αστέρων και 2 εισιτήρια για τον μεγάλο τελικό 
τένις του Barclays ATP World tour στο Ο2 arena, στις 11 Νοεμβρίου 
2013! Ο Διαγωνισμός είχε διάρκεια 1 μήνα και δικαίωμα συμμετο-
χής είχαν όλοι οι φίλοι του Φυσικού Μεταλλικού Νερού  ΑΓΡΟΣ στο 
facebook (www.facebook.com/AGROSWATER ).  

Στη φωτογραφία η Brand Manager, Non Alcoholic Beverages της Φώτος 

Φωτιάδης Διανομείς Λτδ, Μαρία Θεο δώρου, παραδίδει στον νικητή του διαγω-

νισμού, Αβράμη Παρασκευά, την σχετική διαβεβαίωση της επιτυχίας του.
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Η Lady Gaga και η Vodka  Belvedere
γιόρτασαν το νέο Άλμπουμ  με τίτλο 
"ARTPOP", στο διάσημο  Club 
του Λονδίνου, Annabeĺ s

      

      

Στις 7 Δεκεμβρίου 2013, η Lady Gaga και η Vodka 
Belvedere, επέστρεψαν στο Annabel’ s,  για μια μονα-
δική ερμηνεία των τραγουδιών, του βραβευμένου με 
Grammy νέου της άλμπουμ με τίτλο ‘’ARPTPOT’’, που 
κυκλοφόρησε το Νοέμβριο. 

Για να γιορτάσει την παρουσίαση του άλμπουμ ΑRTPOP, 
το οποίο βρίσκεται στην κορυφή των chart, αλλά και 
την τρίτη επέτειο της συνεργασίας της premium Vodka 
Belvedere με τον οργανισμό ( RED ), η Lady Gaga πα-
ρουσίασε τα νέα της κομμάτια μπροστά σε ένα φιλόξενο 
πλήθος σε ένα από τα πιο διάσημα κλαμπ του Λονδίνου, 
το Annabel’ s. Την εκδήλωση υποστήριξε η ειδική 
έκδοση φιάλη της (Belvedere) Red, η οποία ενισχύ-
ει τα έσοδα του Παγκόσμιου Ταμείου (Global Fund), 
του κύριου χρηματοδότη στον κόσμο για προγράμ-
ματα καταπολέμησης του HIV / AIDS στην Αφρική.

Καθ ‘όλη τη διάρκεια της βραδιάς, οι καλεσμένοι 
απόλαυσαν ξεχωριστά κοκτέιλ της Vodka Belvedere 
και μετά από την ερμηνεία της Lady Gaga, το ανερ-
χόμενο αστέρι της pop μουσικής, Charli XCX, δια-
σκέδασε τους καλεσμένους με ένα ξεχωριστό DJ 
set, το οποίο διήρκησε μέχρι τις πρωινές ώρες. 

«Πιστεύω πως είναι πολύ σημαντικό να συμμετέ-
χουμε στον αγώνα κατά του AIDS και του HIV και 
θεωρώ ότι είναι υπέροχο που η Vodka Βelvedere και το Annabel ‘ s 
στηρίζουν αυτή την προσπάθεια  και διοργάνωσαν το αποψινό γεγο-
νός», δήλωσε η Lady Gaga . «Όσο περισσότερο μπορούμε να επιμορ-
φώνουμε τους ανθρώπους τόσο περισσότερο μπορούμε να ελέγξου-
με το πρόβλημα». 

Η ειδική έκδοση φιάλης (Belvedere) Red μεταδίδει ένα σαφές, περι-
εκτικό μήνυμα: Αγοράστε (Belvedere) Red και με την αγορά σας, προ-
σφέρετε ένα χρηματικό ποσό, το οποίο βοηθά στην καταπολέμηση 
του AIDS και σώζει ζωές. Το 50% από την πώληση παγκοσμίως κάθε 
ειδικής έκδοσης φιάλη (Belvedere) Red συνεισφέρεται στο Παγκό-
σμιο Ταμείο (Global Fund).

H Vodka Belvedere Pure διανέμεται στη Κυπριακή αγορά από την 
εταιρεία Φώτος Φωτιάδης Διανομείς Λτδ.
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Μήπως ξέρει κάποιος τι κοινό έχουν ένα μούρο, μια φράουλα και 
ένα τσαμπί σταφύλι; Χμμ, σαν φρούτα ίσως κανένα, μα σαν σμίξου-
νε δημιουργείται ένας πολύ γευστικός χυμός, το φρουτοποτό ΕΝΑ!

Για ακόμη μια χρονιά ο χυμός ΕΝΑ και η υπέροχη παρέα του ήταν 
δίπλα στους μικρούς του φίλους χαρίζοντας γέλιο, όμορφες στιγ-
μές, φανταστικά δώρα και φυσικά άφθονο χυμό ΕΝΑ!

Η Ρίτσα η μουρίτσα, η Λίτσα η φραουλίτσα και ο Λάκης σταφυλάκης 
παρέα με τον E.J, επισκέφθηκαν  διάφορα νηπιαγωγεία παγκύπρια, 
ψυχαγωγώντας τα παιδιά με μια πολύ ευχάριστη διαδραστική πα-
ράσταση, δίνοντας τους την ευκαιρία να τραγουδήσουν, να χορέ-
ψουν, να παίξουν αλλά και να μάθουν χρήσιμες πληροφορίες για τα 
φρούτα και την σημασία που έχουν στην διατροφή τους. 

Η ανταπόκριση των παιδιών ήταν εντυπωσιακή και  το φρουτοποτό 
ΕΝΑ υπόσχετε να συνεχίσει να προσφέρει γευστικές απολαύσεις 
και εκπλήξεις στους μικρούς και μεγάλους του φίλους!

Φρουτοποτό ΕΝΑ

Ολοκληρώθηκε η τελευταία φάση του διαγωνισμού «Το SHARK σώ-
ζει τη μουσική», όπου νεαρά άτομα είχαν την ευκαιρία να προβάλουν 
το ταλέντο τους και να κερδίσουν μια πλήρη υποτροφία στον κλάδο 
της Μουσικής Τεχνολογίας στο Cyprus College.

Οι τρεις νεαροί συμμετέχοντες που έλαβαν μέρος στον διαγωνισμό 
και κέρδισαν τις πλήρης υποτροφίες στον κλάδο της Μουσικής Τε-
χνολογίας, είναι, οι Κυριάκος Κυριάκου, Λουκάς Νέστορος και Έλενα 
Λοΐζου. 

Ο σκοπός της πρωτοβουλίας αυτής του SHARK Energy Drink, είναι να 
στηρίξει τους νέους και ανερχόμενους δημιουργούς να ανελιχτούν, 
προσφέροντας τους δωρεάν τις εκπαιδευτικές δομές για να κάνουν 
το όνειρο τους πραγματικότητα, αναδεικνύοντας έτσι νέα ταλέντα 
στο χώρο της Μουσικής Τεχνολογίας. 

«To SHARK σώζει τη μουσική» 
προσφέροντας 3 πλήρης υποτροφίες στον κλάδο της 
Μουσικής Τεχνολογίας.
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Μεγάλη επιτυχία σημείωσε η εκδήλωση προβολής και προώθησης των Κυπριακών και Ελλαδι-
κών οίνων, που διοργανώθηκε από  το Διοικητικό Συμβούλιο του Επιχειρηματικού Συνδέσμου 
Κύπρου-Ελλάδας σε συνεργασία με τον Όμιλο Οινοφίλων Κύπρου και τη στήριξη του Δήμου 
Λευκωσίας. Την εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 2 Νοεμβρίου μεταξύ των ωρών 
4:00 – 8:00 μ.μ. στην εντός των τειχών Λευκωσία, στην Στοά Ταρσή, στο τέρμα της οδού Λήδρας, 
επισκέφτηκε πλήθος κόσμου, φίλοι του καλού κρασιού, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να γευτούν 
και απολαύσουν καλό ποιοτικό κρασί.

Στην εκδήλωση παρών ήταν φυσικά  και το Οινοποιείο μας οι εκπρόσωποι του οποίου μερίμνη-
σαν για την καλύτερη προβολή των κρασιών μας,  και φρόντισαν μέσα  από την επιστημονική 
τους κατάρτιση,  να ενημερώσουν  τους  επισκέπτες / οινόφιλους για την ποιότητα και τις ιδιαι-
τερότητες των κρασιών του Οινοποιείου Κυπερούντας.  

Ήταν ακόμη  μια όμορφη Σαββατιάτικη πετυχεμένη εκδήλωση προβολής και προώθησης Κυπρι-
ακών αλλά και Ελλαδικών οίνων, στα πλαίσια της οποίας  οι  οινόφιλοι απόλαυσαν καλό κρασάκι 
και εμπλούτισαν τις οινικές τους γνώσεις.

Εκδήλωση προβολής 
Κυπριακών και Ελληνικών οίνων

5οι Ετήσιοι Εορτασμοί για την Hμέρα του  
Arthur Guinness
Οι 5οι ετήσιοι εορτασμοί για την ημέρα του Arthur Guinness, διε-
ξήχθηκαν σε περισσότερες από 55 χώρες ανά το παγκόσμιο, από τις 
26 – 29 Σεπτεμβρίου  2013, με πλήρη επιτυχία.

Οι εορτασμοί, είναι ένα μουσικό γεγονός που απευθύνετε σε όσους 
νιώθουν ξεχωριστοί και τολμηροί όπως ακριβώς και ο ιδρυτής  της 
μπύρας Guinness. 

Φέτος υπολογίζεται ότι περισσότερο από 1.5 εκατομμύριο μουσικό-
φιλοι και λάτρεις της μπύρας Guinness, συμμετείχαν στους εορτα-
σμούς για την ημέρα του Arthur Guinness σε όλο τον κόσμο, σε μία 
σειρά μουσικών εμφανίσεων από διεθνούς φήμης καλλιτέχνες αλλά 
και ανερχόμενα ταλέντα του χώρου. 

Αυτό το μοναδικό μουσικό γεγονός εξυπηρετεί και τον ευγενή σκοπό 
του Arthur Guinness Fund™, ενός ταμείου που δημιουργήθηκε από 
την Guinness για την στήριξη ατόμων που προσπαθούν να επηρεά-
σουν θετικά την κοινωνία ασκώντας φιλανθρωπικό έργο.
Στην Κύπρο, οι λάτρεις της μπύρας Guinness, είχαν την ευκαιρία 
να λάβουν μέρος στους εορτασμούς και να υψώσουν ένα ποτήρι 
Guinness προς τιμή του Arthur Guinness, σε 21 μπυραρίες σε ολό-
κληρο το νησί.

ENJOY GUINNESS SENSIBLY
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Η Carlsberg συνεχίζοντας τον πρωταγωνιστικό της ρόλο  στα μουσι-
κά δρώμενα της Κύπρου, παρουσίασε στις 13 Δεκεμβρίου 2013, στο 
χώρο του Κοσμικού Κέντρου Pavilion, στη Λευκωσία, τους Firewind, 
ένα από τα κορυφαία Ελληνικά ρόκ συγκροτήματα. Πέραν των 
1500  θαυμαστών του δημοφιλούς συγκροτήματος και της ροκ μου-
σικής, έδωσαν το παρών τους και απόλαυσαν την βραδιά.

 Το πρόγραμμα ‘’Carlsberg Turns on the Music’’, στο παρελθόν πα-
ρουσίασε στην Κύπρο δημοφιλή μουσικά συγκροτήματα, όπως τους 
θρυλικούς Scorpions, Brian Adams, Whitesnake, αλλά και τους 
κορυφαίους DJ’s στον κόσμο  Tiesto , Ferry Corsten και Armin Van 
Buuren, συνέχισε με τους Firewind αυτή την φορά, επιβεβαιώνοντας 
ακόμα μια φορά ότι η Carlsberg ‘’Turns on the Music…’’, υποσχόμενη 
και για άλλες μουσικές εκπλήξεις. 

Carlsberg Turns on the Music 
με τους Firewind

Χυμούς για ένα ολόκληρο χρόνο, κέρδισαν 5 μεγάλοι τυ-
χεροί του διαγωνισμού «Χυμοί ΕΝΑ για μια ολόκληρη χρο-
νιά». Ο Διαγωνισμός που διεξήχθη καθ΄όλη  την διάρκεια 
του Δεκεμβρίου 2013, μπορούσαν να συμμετάσχουν όλοι 
φίλοι του χυμού ΕΝΑ στο facebook χρησιμοποιώντας την 
αντίστοιχη εφαρμογή στη σελίδα. 

 Μετά από κλήρωση ,  νικητές ανεδείχθησαν οι πιο κάτω, 
οι οποίοι κέρδισαν τους αγαπημένους τους χυμούς ΕΝΑ 
για μια ολόκληρη χρονιά: 
Αρετή Ιωάννου από Λευκωσία
Μαριλένα Σεραφείμ από Λευκωσία
Ραφαέλα Ιωάννου από Λευκωσία
Γεωργία Δημάκη από Λεμεσό
Άννα Νικολάου από Λεμεσό

Στις  φωτογραφίες  οι νικητές σε αναμνηστικό στιγμιότυ-
πο με τους αγαπημένους τους χυμούς, πλήρως ικανοποι-
ημένοι για την επιτυχία τους.

Χυμοί ΕΝΑ για μια ολόκληρη χρονιά!

ENJOY GUINNESS SENSIBLY
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Το Johnnie Walker, το πρώτο σε πωλήσεις Σκωτσέζικο Ουίσκι στον 
κόσμο, λανσάρει για ακόμα μια χρονιά, την απίθανη εμπειρία δο-
κιμής ουίσκι από τους ειδικούς του Johnnie Walker, στο σπίτι σας, 
εντελώς δωρεάν προσφέροντας σε εσάς και την παρέα σας μια συ-
ναρπαστική ιδέα για μια διαφορετική βραδιά

Μέσα από ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα ‘Home Mentoring’ το δι-
άσημο Σκωτσέζικο ουίσκι σας προσφέρει τη μοναδική ευκαιρία να 
ανακαλύψετε τα μυστικά και τη μαγεία του Johnnie Walker, χωρίς 
κανένα δικό σας κόστος. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να καλέ-
σετε στο σπίτι σας 6 μέχρι 12 φίλους σας,  οποιαδήποτε μέρα και ώρα 
εσείς θέλετε. Τότε, ο ambassador του Johnnie Walker, θα έρθει στη 
παρέα σας και θα φροντίσει μέσα σε μια ώρα να σας κάνει ειδήμονες 
του ουίσκι μέσα από μια ευχάριστη εμπειρία.

Μέσα από το πρόγραμμα, που ξεκίνησε την 1η Νοεμβρίου 2013 και 
θα διαρκέσει μέχρι το τέλος Μαρτίου 2014,θα μάθετε όλα τα μυστι-
κά παραγωγής του Σκωτσέζικου ουισκιού, την καταπληκτική του 
ιστορία, και θα ανακαλύψετε τις γεύσεις και τα αρώματά του, με ένα 
μοναδικό τρόπο σε μια ξεχωριστή βραδιά με την παρέα σας. Εσείς 
πρέπει μόνο να στείλετε την αίτησή σας και να προσκαλέσετε τους 
φίλους σας στο σπίτι σας. Ο ambassador του Johnnie Walker θα ανα-

λάβει τα υπόλοιπα! Μπορείτε να καταχωρήσετε την αίτησή σας μέσω 
facebook στο www.facebook.com/johnniewalkercyprus ή να καλέ-
σετε στο 96400805 για περισσότερες πληροφορίες. 

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

Το SHARK Energy Drink αποχαιρέτησε τον παλιό χρόνο με τους ‘’Tenishia ‘’, σε ένα αξέχαστο 
πάρτι στις 28 Δεκεμβρίου 2013. Οι ‘’Tenishia’’,  με το καταπληκτική  τους παρουσία, ανέβασαν 
το κοινό, δημιουργώντας έτσι μια συναρπαστική και μαγευτική βραδιά. 

Τα ‘’SHARK girls’’, έδωσαν την ευκαιρία στους θαμώνες να παίξουν παιχνίδια στο Ipad και να 
κερδίσουν πλούσια δώρα. To SHARK υπόσχεται στους καταναλωτές του και τους λάτρεις της 
ηλεκτρονικής μουσικής, ένα 2014 γεμάτο SHARK Energy Drink, ξέφρενα πάρτι και αδιάκοπη 
ηλεκτρονική μουσική. Απλά.. .μείνετε  συντονισμένοι στη ίδια συχνότητα..  

Eνα μεγάλο πάρτι από το 
SHARK  Energy  Drink 

Johnnie Walker At Your Home
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Ποικίλα Θέματα

Φωταγώγιση Πύργου Universal

Προορισμός ... η Κύπρος
Επιβράβευση Ασφαλιστικών Συμβούλων 
της Universal Life

Συνέντευξη Δρ Φώτου Ια Φωτιάδη 
στο περιοδικό «Ευροκέρδος»

Η Moet & Chandon γιορτάζει την 270η επέτειο της 
στη Νέα Υόρκη

Η Moet & Chandon κάνει Πρόποση στην ATP 
και στα 40 χρόνια καταπληκτικών αγώνων τένις
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Σε μια χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα, πραγματοποιήθηκε το Σάβ-
βατο, 23 Νοεμβρίου η καθιερωμένη πλέον τελετή φωταγώγησης του 
Πύργου της Universal Life δίδοντας μια χαρούμενη νότα στο κέντρο 
της πρωτεύουσας.

Η είσοδος των κεντρικών γραφείων της Εταιρείας μεταμορφώθη-
κε σε ένα όμορφο, ζεστό χώρο όπου κυριαρχούσαν τα παιδιά και το 
πνεύμα των Χριστουγέννων. Τα παιδιά διασκέδασαν με τον ξυλοπό-
δαρο και τις μπαλονοκατασκευές του, το face painting, τη ζεστή σο-
κολάτα και το μαλλί της γριάς, ενώ οι μεγαλύτεροι απόλαυσαν ζεστό 
κρασί και κάστανα. Όλα τα παιδάκια πήραν δώρο μια χριστουγεν-
νιάτικη σακουλίτσα γεμάτη με γλυκά και μικρά χριστουγεννιάτικα 
παιχνίδια. 

Την ατμόσφαιρα ομόρφυναν ακόμη περισσότερο οι μελωδίες της χο-
ρωδίας των μελών του προσωπικού της Εταιρείας που τραγούδησε 
όμορφα χριστουγεννιάτικα τραγούδια με την καθοδήγηση της μαέ-
στρου Γεωργίας Σωκράτους.

Στις φωτογραφίες στιγμές από την εκδήλωση.

«Ζεστάθηκε» το κέντρο της Λευκωσίας…
με το άναμμα των φώτων στη Universal Life

Επιδεικνύοντας για μια ακόμη φορά το κοινωνικό της πρόσωπο, η 
Universal Life τίμησε φέτος τους κορυφαίους ασφαλιστικούς της 
συμβούλους με ένα ιδιαίτερο τρόπο, προσαρμόζοντας τις εκδηλώ-
σεις της στις συνθήκες που επικρατούν στον τόπο μας.  Αντί των πα-
ραδοσιακών ταξιδιών σε μακρινούς εξωτικούς προορισμούς επιλέ-
γηκαν διακοπές στην Κύπρο, έτσι ώστε από τη μια να παραμείνουν 
στον τόπο μας τα χρήματα που θα ξοδεύονταν διαφορετικά στο εξω-
τερικό, αλλά και ως ένδειξη κατανόησης ότι μπροστά στις δυσκολίες 
που μαστίζουν πολλούς Κυπρίους, οτιδήποτε άλλο θα αποτελούσε 
έλλειψη ευαισθησίας και πρόκληση.

Οι διακεκριμένοι ασφαλιστικοί σύμβουλοι της Universal Life αντι-
λαμβανόμενοι πλήρως το πνεύμα αυτής της απόφασης, πέρασαν 
αξέχαστες μέρες στο ξενοδοχείο Elysium, απολαμβάνοντας το πλού-

σιο πρόγραμμα εκδηλώσεων που οργάνωσε γι’ αυτούς η Εταιρεία και 
που περιλάμβανε νυχτερινές βαρκάδες, εκδρομές, πάρτι στην παρα-
λία και κύκλο κρουστών:  μια μουσική εμπειρία, που κάτω από την 
καθοδήγηση του έμπειρου μαέστρου Κώστα Σημάτου και τη χρήση 
διάφορων κρουστών οργάνων, έφερε αρμονία και ευχάριστη αίσθηση 
συμμετοχής στην ομάδα. 

Με τα χρήματα που εξοικονομήθηκαν από τη διοργάνωση των εκδη-
λώσεων στην Κύπρο θα γίνουν δωρεές στα Κοινωνικά Παντοπωλεία 
των Δήμων Λεμεσού, Λάρνακας, Πάφου και Παραλιμνίου καθώς και 
στo Κοινωνικό Παντοπωλείο Αγκαλιάζω και στα φιλανθρωπικά ιδρύ-
ματα Βαγόνι Αγάπης και Αλκυονίδες που στηρίζουν τους ιδιαίτερα 
πληγέντες από την οικονομική κρίση.
Στις φωτογραφίες στιγμές από τον κύκλο κρουστών. 

Προορισμός … η Κύπρος 
Επιβράβευση των Ασφαλιστικών Συμβούλων 
της Universal Life
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Συνέντευξη του Προέδρου του Ομίλου Εταιρειών 
«Φώτος Φωτιάδης»,  Δρ. Φώτου Ια Φωτιάδη 
στο περιοδικό «Ευρωκέρδος» (Τεύχος 172 - Αύγουστος 2013)

“Διατηρήστε  την  δάδα της ελπίδας αναμμένη”
1. Κύριε Φωτιάδη,  θα θέ-
λαμε να μας πείτε τις από-
ψεις  σας  για την παρούσα 
οικονομική κατάσταση 
του τόπου μας και τις προ-
τάσεις σας για την αντι-
μετώπιση της κρίσης και 
βελτίωση της κυπριακής 
οικονομίας. 

Απ.  Η  οικονομική  κρί-
ση, που μαστίζει σήμερα 
τη χώρα μας, σίγουρα δεν 
έχει το προηγούμενο της.   
Δεν πέρασε ποτέ, ούτε  και  
από  τα  πιο εφιαλτικά μας 
όνειρα  αυτό που ζήσαμε 
και ζούμε ακόμα.  Από τη 
μια μέρα στην άλλη να κα-

ταρρεύσει, τόσο απροσδόκητα, η οικονομία μας ως χάρτινος πύργος.  
Πολλοί συμπατριώτες μας έζησαν το εφιαλτικό δράμα  του  “να κοι-
μηθείς πλούσιος και να ξυπνήσεις  πάμπτωχος”.  Είναι φοβερό.    Οι 
συνέπειες είναι τραυματικές.

Πρέπει να μιλήσουμε ξεκάθαρα στον κόσμο μας την αλήθεια, τις 
πραγματικότητες.  Την ίδια στιγμή να εργαστούμε συλλογικά για την 
αναπτέρωση του ηθικού μας που είναι εκ των ων ουκ άνευ, εάν θέ-
λουμε να κρατήσουμε τη μύτη πάνω από το νερό.   Και αν το πιστέ-
ψουμε και εργαστούμε με πίστη και πάθος θα το μπορέσουμε.

Να ξεκινήσουμε από τη βάση όπου βρεθήκαμε  και χωρίς γκρίνιες να 
προχωρήσουμε.  Ο κάθε ένας  μας θα πρέπει να βάλει το μυαλό του 
κάτω να δουλέψει  υπερωρίες,  να  αναζητήσει και να εξεύρει νέες 
ιδέες και έντιμους τρόπους δημιουργίας πρόσθετου εισοδήματος.  

Να ξεχάσουμε για όσα χρόνια χρειαστεί,  όλα εκείνα που ξέραμε.  Να 
εξοικειωθούμε με την ιδέα ότι θα στερηθούμε πολλά από εκείνα που 
τα θεωρούσαμε δεδομένα για πολύ καιρό.  Να προσγειωθούμε  στο 
σήμερα  και να σηκώσουμε τα μανίκια ψηλά. 

Ροκανίζαμε τα θεμέλια της οικονομίας μας για χρόνια ενώ επανα-
παυόμασταν στα μαλακά της καλοπέρασης, του ζεμανφουτισμού 
και του κρύψε να περάσουμε  και επιτρέψαμε στους επιτήδειους και 
στους άσχετους  την άνευ προηγουμένου αυτή συμφορά, οικονομική 
και κοινωνική.

Ας  ελπίσουμε ότι  η  οδυνηρή αυτή εμπειρία θα μας συνετίσει. Θα 
μας κάνει  σοφότερους  και  περισσότερο επαγγελματίες.

Ν’ απαιτήσουμε  και να επιτύχουμε  νοικοκύρεμα των δημοσιονομι-
κών μας πραγμάτων και  σωστή  διαχείριση   με επαγγελματισμό και 
αυστηρότατον  έλεγχο. 

Οι τράπεζες μας να παύσουν να λειτουργούν η κάθε μία ως κράτος 

εν κράτι.  Ο έλεγχος  της Κεντρικής Τράπεζας   να ενισχυθεί,  να 
είναι  πραγματικός,  αποτελεσματικός και αποτρεπτικός για  να μην 
επιτρέψει επανάληψη των   καταστροφικών  για την οικονομία και την 
κοινωνία απαράδεκτων ενεργειών τους.

Να γίνει κανόνας σε όλες τις υπηρεσίες του δημοσίου, Υπουργεία, 
Κυβερνητικά Τμήματα, Ημικρατικούς Οργανισμούς που είναι η 
κάθε μια ξεχωριστά μια τεράστια επιχείρηση που πρέπει να τηρεί 
σχολαστικά και να πειθαρχεί  στους επαγγελματικούς επιχειρη-
ματικούς  κανόνες,  να μπουν όλοι αυστηρά κάτω από professional 
management  που λείπει από τα πλείστα.

Να ελέγχεται αυστηρά και με κάθε σχολαστικότητα  η  παραγωγι-
κότητα  του κάθε υπαλλήλου αλλά και η ευσυνειδησία και η εντιμό-
τητα και να βαθμολογούνται οι υπάλληλοι με την πραγματική τους 
αξία ο καθένας  και  όχι όλοι, καλοί κακοί, άριστοι.  Ταυτόχρονα  να 
εξασκείται   απόλυτος έλεγχος στις δαπάνες.   Η κρατική μηχανή να 
λειτουργεί  κάτω από  τον απόλυτον έλεγχον ευσυνείδητων,  έντιμων 
επαγγελματιών διευθυντών οι οποίοι να προσλαμβάνονται αξιοκρα-
τικά και όχι να διορίζονται με  ευνοϊκές  υποδείξεις  εκ των  άνω.   
Είναι μεγάλη η ευθύνη των διοριζόντων.

Ο κάθε ένας μας επίσης ως άτομο ή επιχείρηση ν’ αφοσιωθεί,  σε πα-
ραγωγική  προσπάθεια και  να γεμίζει όλο του τον χρήσιμο  χρόνο για 
να μην μένει χώρος στο μυαλό μας για να σκεφτόμεθα τα δυσάρεστα.

Πρέπει να κατανοηθεί από όλους η ανάγκη να συναισθανθούμε την 
ευθύνη να συνεργαστούμε ειλικρινά  προσφέροντας ώμο ο ένας στον 
άλλο.  Να καταβάλουμε κάθε προσπάθεια πώς θα μπορέσουμε να 
αναστηλώσουμε το ταχύτερο το ερειπωθέν κοινωνικό - οικονομικό 
μας οικοδόμημα.

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

Να κατανοηθεί από όλους μας ότι πρόκειται για κατάσταση που δεν 
την έχουμε ξαναζήσει.  Δεν μοιάζει  ούτε με  κείνο που  περάσα-
με το 1974.   Τότε η πτώση ήταν ομαλότερη, από πολύ χαμηλότερο 
ύψος.  Ο λαός μας απελάμαβανε τότε ένα χαμηλότερο επίπεδο ζωής 
σε σύγκριση με το σημερινό.  Η  ποιότητα  ζωής μας μέχρι χθες, ήταν 
εκείνη που  επέτρεπε  το κατά κεφαλήν εισόδημα  μας  που ήταν ένα  
από τα υψηλότερα στην Ευρώπη.  Γι’ αυτό και η πτώση είναι ασφα-
λώς ανώμαλη, πολύ οδυνηρότερη.  Θα προκαλέσει σιοκ στην κοινω-
νία μας.  Πρέπει όμως όλοι να ξεχάσουμε, για κάποια χρόνια, λίγα 
ελπίζουμε, αυτά που ξέραμε.   Να προετοιμασθούμε ότι θα στερη-
θούμε πράγματα.    Ο κάθε οικογενειάρχης ή άτομο, θα χρειαστεί να 
βάλουμε το μυαλό μας  κάτω  να δουλέψει και να επεξεργαστούμε 
ένα νέο οικογενειακό προϋπολογισμό προσγειωμένο στις σημερινές 
πραγματικότητες.

Εκτός από την επιλογή εξόδων στα απαραίτητα, πρέπει ν’ αναζητή-
σουμε, ιδίως οι άνεργοι, και να βρούμε τον κατάλληλο χώρο στους 
κήπους των σπιτιών μας ή  ίσως σε χωριά όπου να καλλιεργήσουμε 
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και να παράγουμε ορισμένα τρόφιμα, όπως λαχανικά, φρούτα.  Ίσως 
και κότες, αυγά,  γάλα κ.α.    Όπως ακριβώς επράξαμε και το 1974.  
Πρέπει το κυπριακό δημιουργικό δαιμόνιο να μπει σε πλήρη λειτουρ-
γία.  Προπαντός όμως όλα αυτά να γίνονται,  χωρίς δυσαρέσκεια και  
μεμψιμοιρία  ούτε άγχος για να διατηρήσουμε αδιάπτωτο το  ηθικό 
μας, τη ψυχική μας δύναμη και ενεργητικότητα.  Άνθρωπος αγχωμέ-
νος και σε κατάπτωση δεν παράγει ωφέλιμο έργο που το χρειαζόμε-
θα σήμερα επειγόντως από όλους.

Είναι σε τέτοιες περιστάσεις που οφείλου-
με, με αναπτερωμένο πάντα το ηθικό μας, 
να εξαντλήσουμε όλο το απόθεμα των δυνά-
μεων και δυνατοτήτων μας για επιβίωση με 
συνεχή σκληρό αγώνα να εξευρίσκουμε τις 
καλύτερες δυνατές λύσεις στα προβλήματα 
μας με συνειδητή πάντα αύξηση της ατομι-
κής παραγωγικότητας.  Αυτή υπήρξε για αι-
ώνες η μοίρα μας.

Οι συνθήκες υπαγορεύουν πίστη στον εαυ-
τό  μας και απόφαση για θυσίες ως πράξεις 
ηρωισμού και όχι εξαναγκασμού ή απελπι-
σίας.  Μόνο έτσι θα ενισχύσουμε την απα-
ραίτητη, υπό τις περιστάσεις, αντοχή και 
δημιουργικότητα μας.

Και προπαντός να κρατήσουμε τη δάδα της 
ελπίδας συνέχεια αναμμένη.

Καθήκον έχει και το κράτος να κάνει το δικό 
του μέρος στην προσπάθεια προς θεραπεία 
της κατάστασης  και  για επιβίωση.

Ένας από τους άμεσους τρόπους για την οι-
κονομική ανάκαμψη και την απάμβλυνση 
της μάστιγας της ανεργίας είναι να δοθεί άμεση προτεραιότητα στην 
ανάπτυξη με την κατάρτιση ενός Εκτάκτου Σχεδίου επιταχυνόμενης  
Ανάπτυξης, την κατάργηση της γραφειοκρατίας και την επίσπευση 
των αδειοδοτήσεων.   Και οι άδειες που θα εκδίδονται να είναι τελει-
ωτικές και αμετάκλητες διότι χωρίς σίγουρες άδειες στο χέρι δεν εί-
ναι δυνατό να πείσουμε ξένους συνεργάτες και επενδυτές.  Και όπως 
έχουν σήμερα τα πράγματα και τα χάλια των τραπεζών μας θα είναι 
αδύνατο να χρηματοδοτηθούν μεγάλα έργα χωρίς ξένους επενδυτές.

Επίσης προς ενίσχυση των επιχειρήσεων για να επιβιώσουν και κρα-
τήσουν το προσωπικό τους,  είναι άμεση ανάγκη να  μειωθούν  αι-
σθητά τα επιτόκια.

Είμαι αισιόδοξος  με συντονισμένες προσπάθειες κράτους και πολι-
τών ότι θα τα καταφέρουμε και αυτή τη φορά.

 2.  Πώς αντιμετωπίζει ο Όμιλος σας τις προκλήσεις που υπάρχουν 
σε αυτό το περιβάλλον αβεβαιότητας, περιορισμένης ρευστότητας 
και καταπιεσμένης ανάπτυξης. Ποιά είναι η επιχειρησιακή στρατη-
γική που θα ακολουθήσει ό Όμιλος σας ώστε να προσαρμοστεί και 
να ανταποκριθεί στις αλλαγές των συνθηκών;
Απ.  Ο Όμιλος μας δεν  θα μπορούσε ν’ αποτελέσει εξαίρεση από τον 
κανόνα,  υπεστήκαμε  κι’  εμείς  τις συνέπειες της κρίσης.

Ίσως να βρεθήκαμε συγκριτικά σε κάπως καλύτερη μοίρα από άλ-
λους συναδέλφους διότι στα 70 χρόνια ζωής του Ομίλου μας πε-
ράσαμε από πολλά  σκαμπανεβάσματα και χρησιμοποιούντες τις 
κεκτημένες εμπειρίες  ως οδηγόν απεφύγαμε σε κάποιο βαθμό να 
εκτεθούμε σε μεγάλα ρίσκα .

Κάτι που επίσης βοήθησε είναι και το πολύ  καλό  και συνειδητο-

ποιημένο  προσωπικό  μας  που  αισθανόμενο  ως μια οικογένεια με 
τη Διεύθυνση,  δείχνει πλήρη κατανόηση των περιστάσεων και στέ-
κεται δίπλα  στην τροφό εταιρεία του και αυτό είναι ένα σημαντικό 
στήριγμα.

Περιορίσαμε τα έξοδα, διαφυλάξαμε τη ρευστότητα, όσο μας ήταν 
δυνατό, προσπαθούμε να περιορίσουμε όσο μπορούμε την  πτώση  
των εσόδων.

Από την άλλη η κρίση αυτή όπως και κάθε 
κρίση, όταν κανείς βρίσκεται συνεχώς σε 
εγρήγορση είναι δυνατό ν’ αρπάξει  καμιά 
φορά ευκαιρίες που παρουσιάζονται  για 
επωφελείς συνεργασίες, εξαγορές ή επεν-
δύσεις.

Ο Όμιλος μας είχε την τύχη ανανεώνοντας 
παλαιότερες πρακτικές να δημιουργήσει τα 
τελευταία χρόνια, με την έλευση του νέου 
αίματος  στον Όμιλο, επικερδείς επιχει-
ρήσεις σε διάφορες Ευρωπαϊκές χώρες, οι 
οποίες αποτελούν σήμερα ένα σημαντικό 
ενισχυτικό στήριγμα.

3.  Η Photos Photiades Distrubutors είναι 
η μεγαλύτερη εταιρεία διανομής ποτών 
στην Κύπρο. Πού οφείλεται η επιτυχία και 
η ανάπτυξη του Ομίλους σας;

Απ. Είναι γεγονός ότι η εκλεκτή αυτή Εται-
ρεία του Ομίλου μας, η Φ.Φ.Δ., χαίρει ιδιαί-
τερης εκτίμησης τόσο στην Κύπρο όσο και 
στο εξωτερικό, από αμφότερους τους προ-
μηθευτές αλλά  και τους πελάτες της χάρις 
στις άψογες σχέσεις που καλλιεργεί βασι-

σμένες στον αλληλοσεβασμό, εντιμότητα και αμοιβαιότητα.  Γι’ αυτό 
και τα  αποτελέσματα της είναι θαυμαστά.

Το βασικό συστατικό της επιτυχίας της Φ.Φ.Δ. είναι ότι Διοίκηση και 
Προσωπικό αποτελούν ένα συμπαγές σύνολο.

Συνεργάζονται αρμονικά ως ενιαία ομάδα, σκέπτονται και ενεργούν 
με αφοσίωση και πάθος και επιτυγχάνουν αξιόλογα αποτελέσματα.

Τα αυστηρά κριτήρια επιλογής εξ’  άλλου και η συνεχής εκπαίδευσης  
του προσωπικού καθιστούν την ομάδα ιδιαίτερα αποδοτική.

Από την άλλη η καλή οργάνωση, η σωστή στρατηγική, βασισμένη σε 
κλασσικές αρχές και αξίες   της Διεύθυνσης της Εταιρείας προσελ-
κύει συνεχώς εκλεκτούς νέους συνεργάτες και προμηθευτές αυξά-
νοντας έτσι σημαντικά και συνεχώς τον κύκλο εργασιών και το εκτό-
πισμα της Εταιρείας.

4.   Ο Όμιλος σας δραστηριοποιείται έντονα στους τομείς Κοινω-
νία – Περιβάλλον – Αθλητισμός, εδώ και δεκαετίες. Μιλήστε μας 
για αυτό το πλούσιο κοινωνικό πρόσωπο και την προσφορά σας στο 
κοινωνικό σύνολο. 

Απ.Ο  70χρονος σήμερα   Όμιλος  μας μόλις ανδρώθηκε και στάθηκε  
για καλά στα πόδια του  τη δεκαετία του 1960  διαμόρφωσε την κοι-
νωνική του στρατηγική. 

Με επίσημη, δημόσια διακήρυξη και δέσμευση του, ο Πρόεδρος του,  
Δρ. Φώτος  Φωτιάδης,  είχε θέσει ως βασική αρχή του  Ομίλου  να 
επιστρέφει στο Κοινωνικό σύνολο όσο γίνεται περισσότερα απ’ όσα η 
κοινωνία και η αγάπη του λαού τον καταξιώνει. 
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Τηρώντας την αρχή αυτή με θρησκευτικήν ευλάβεια για όλα τα χρόνια 
που ακολούθησαν, μέχρι και σήμερα,  ανάπτυξε αθόρυβα ένα συνε-
χώς επεκτεινόμενο σύστημα  κοινωνικής, πολιτιστικής, επιστημονι-
κής  και κοινωφελούς δραστηριότητας και προσφοράς. 

Παράλληλα  πιστός  οπαδός της ιδέας της προστασίας του περιβάλ-
λοντος, της επέκτασης του πρασίνου, λάτρης του δάσους  και του 
αθλητισμού ανέπτυξε  εκτεταμένη  δραστηριότητα και σ’ όλους  αυ-
τούς  τους τομείς. 

Ιδιαίτερη στοργή και φροντίδα επέδειξε στην ανάπτυξη του ευγενούς 
ιδεώδους του αθλητισμού.

Σε μια προσπάθεια του  να καλλιεργήσει την αθλητοπρέπεια ανάμεσα 
στους νέους μας, ο Δρ. Φώτος  Φωτιάδης   είχεν εμπνευσθεί και υιο-
θετήσει από το 1972  και συνεχίζει για  41  τώρα χρόνια  το «Έπαθλο 
Carlsberg   Ήθους, Tέχνης  και Αρετής» με το οποίο  πέτυχε ν’ ανε-
βάσει σημαντικά το επίπεδο της αθλητοπρέπειας στα γήπεδα  μας.

Ο Όμιλος προσφέρει επίσης ευρεία στήριξη στις αθλητικές ομο-
σπονδίες ενώ αναλαμβάνει τις αθλοθετήσεις  διαφόρων πρωταθλη-
μάτων και άλλων αθλητικών διοργανώσεων.

5.  Ποιά είναι τα μηνύματα που επιθυμείτε να στείλετε στον επιχει-
ρηματικό κόσμο της Κύπρου, στους συνεργάτες σας, στο προσωπι-
κό σας και στους πολυπληθείς πελάτες σας;

Απ.  Η ξαφνική και απροσδόκητη συμφορά, οικονομική και κοινω-
νική, που επέπεσε στα κεφάλια μας από τη μια μέρα στην άλλη, σί-
γουρα αποτελεί μια κοινή δοκιμασία για τον καθ’ ένα μας, στο κάθε 
μέλος της κοινωνίας άλλος πολύ κι’ άλλος λιγότερο.

Εκείνο που απαιτείται σήμερα είναι να συγκεντρωθεί η προσοχή κρά-
τους και πολιτών στο να διατηρήσουμε τον ιστό της κοινωνίας ακέ-
ραιο, ισχυρότερο και άρρηκτο.

Πιστεύω στο δυναμισμό, στην ευελιξία και τη δημιουργικότητα του 
Κυπρίου.  Πολλές φορές στην ιστορία υπέστη καταστροφές εκ θε-
μελίων η  Νήσος μας.  Όμως πάντα αναδύετο ως ο φοίνικας από την 
τέφρα του.

Πιστεύω θα τα καταφέρουμε και αυτή τη φορά.

Φυσικός  Πλούτος
Ο Μεγάλος Θεός, ευδόκησε αυτή τη φορά, να μας ευλογήσει στην πιο 
κατάλληλη στιγμή με τα  Θεία  δώρα του.  Τα πλούσια κοιτάσματα του 
φυσικού αερίου και του πετρελαίου.

Εκείνο που χρειαζόμεθα σήμερα είναι  να μαζέψουμε 
το μυαλό μας και  να διαχειρισθούμε  με σοφία  αυτό 
τον Θεόπεμπτο  θησαυρό.  Πρώτιστο να διασφαλίσουμε 
τα κυριαρχικά μας δικαιώματα πάνω στα κοιτάσματα με 
τις κατάλληλες συμμαχίες.  Στη συνέχεια ν’ αξιοποιή-
σουμε το φυσικό μας αέριο και το πετρέλαιο  τόσο ως 
πρώτην ύλη για εξαγωγή αλλά και  ως  βάση για την 
ανάπτυξη χημικών βιομηχανιών που θα μας επιτρέ-
ψουν να εξάγουμε τον  ορυκτό μας  πλούτο σε βιομη-
χανικά προϊόντα και στο πολλαπλάσιο της τιμής,  οπότε  
όχι μόνο θα λύσουμε τη μάστιγα της ανεργίας αλλά και 
θα ανεβάσουμε ξανά το κατά κεφαλήν εισόδημα του 
λαού μας, ώστε  τα παιδιά μας και οι επερχόμενες γε-
νεές να έχουν εξασφαλισμένη μιαν άνετη ζωή.

Με τη σωστή  διαχείριση του Θεϊκού αυτού δώρου  και 
εφ όσον θα έχουμε επιτύχει, όπως  αναφέραμε, με τις 
αναγκαίες συμμαχίες να διασφαλίσουμε τα κυριαρχι-

κά μας δικαιώματα έναντι της Τουρκίας και δεν θα υποκύψουμε στις 
πιέσεις της και θα διατηρήσουμε την ανεξαρτησία μας, μπορούμε να 
εξασφαλίσουμε και τη σωτηρία της μικρής μας πατρίδας επιτυγχά-
νοντες την ιδανική δημοκρατική λύση δια της εφαρμογής του Ευρω-
παϊκού Κεκτημένου.

Κλείνοντας η προτροπή  και πάλι  είναι:  
“Διατηρήστε την δάδα της ελπίδας πάντα αναμμένη”.
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Η θρυλική σαμπάνια αποκάλυψε τη νέα της διαφημιστι-
κή καμπάνια με παρουσιαστή τον πρεσβευτή του Οίκου, 
Roger Federer

Η Moët & Chandon, η σαμπάνια της επιτυχίας και της αίγλης από το 
1743, γιόρτασε την 270η επέτειό της με έναν εντυπωσιακό εορτασμό 
στη Νέα Υόρκη, με παρουσιαστή της βραδιάς το διεθνές ίνδαλμα και 
πρεσβευτή της Moët & Chandon, Roger Federer. Η γιορτή, που πραγ-
ματοποιήθηκε στις αποβάθρες της Chelsea, προσέλκυσε γνωστές 
προσωπικότητες για να πιουν στην υγειά της πιο αγαπημένης σαμπά-
νιας στον κόσμο. Ανάμεσα σ’ αυτούς η τραγουδίστρια-τραγουδοποιός 
Emeli Sandé, o DJ Bob Sinclar, η Anna Wintour και ο Josh Lucas.

Ποτέ ξανά 270 χρόνια δεν είχαν τόσο στυλ: Ο Roger 
Federer για τη Moet & Chandon

Κατά το «Αφιέρωμα στην επιτυχία και την αίγλη από το 1743» αποκα-
λύφθηκε η νέα διαφημιστική καμπάνια του Οίκου με πρωταγωνιστή 
φυσικά τον Roger Federer, όπως απαθανατίστηκε από τον Patrick 
Demarchelier. Ο Federer ανακοινώθηκε ως πρεσβευτής της  Moët & 
Chandon, τον Νοέμβριο του 2012 και είναι το σύγχρονο πρόσωπο της 
μακράς ιστορίας, επιτυχίας και αίγλης της Moët & Chandon. Η νέα 
καμπάνια προσωποποιεί τις αξίες της Moët & Chandon κατά τα 270 
χρόνια της ιστορίας του Οίκου. 

«Είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι που βρισκόμαστε στη Νέα Υόρκη για 
την 270η επέτειο της Moët & Chandon και γιορτάζουμε μαζί με τον 
πρεσβευτή της, Roger Federer, με τον οποίο αποκαλύπτουμε αυτή 
την καταπληκτική νέα καμπάνια», ανέφερε ο Stéphane Baschiera, 
Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Moët & Chandon, ο οποίος 
στην ομιλία του κατέληξε με το εξής. «Απόψε κάνουμε πρόποση σε 
αυτούς που συνέβαλαν σ’ αυτή τη σημαντική κληρονομιά κατά τη δι-
άρκεια των αιώνων». 

Η εκπληκτική τούρτα για τους αιώνες επιτυχίας και αίγλης της Moët 
& Chandon, φτιαγμένη από τους Potel & Chabot που είχαν αναλάβει 
όλο το μενού του event, ήταν ένα πανύψηλο υπερθέαμα, ομοίωμα του 
αγάλματος της ελευθερίας, πλαισιωμένο από επίπεδα τούρτας με 
σαμπάνιες mini Moët Impérial, δημιουργώντας ένα μαγευτικό εφέ 
«πυραμίδας».

H σαμπάνια Moët & Chandon διανέμεται στην κυπριακή αγορά από 
την εταιρεία Φώτος Φωτιάδης Διανομείς Λτδ. 

Η Moët & Chandon γιορτάζει την 270η 
επέτειο της στη Νέα Υόρκη: 
«Αφιέρωμα στην επιτυχία και την αίγλη από το 1743»
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Η Moet & Chandon κάνει πρόποση στο ΑTP και 
στα 40 χρόνια καταπληκτικών αγώνων τένις

Ο Οίκος γιορτάζει την αριστεία στο τένις, 
στη συνάντηση των πρωταθλητών τένις 
για το Πρόγραμμα ATP Heritage

Η Moët & Chandon, η σαμπάνια της επιτυχίας και της αίγλης από το 
1743, γιόρτασε την 40ή επέτειο των βαθμολογιών Emirates ATP* σε 
μια συνάθροιση προς τιμή των πρώην πρωταθλητών τένις στα Διεθνή 
Τουρνουά. 

Στο event έδωσαν το «παρών» τους σπουδαίοι αθλητές από όλο 
τον κόσμο, ανάμεσα σ’ αυτούς και ο πρεσβευτής του Οίκου, Roger 
Federer, ο οποίος όπως είναι γνωστό κρατά το ρεκόρ κατάληψης της 
πρώτης θέσης για χρονική διάρκεια 302 εβδομάδες!!
 
Το ATP* σηματοδοτεί τα 40 χρόνια των βαθμολογιών Emirates ATP* 
με μια σειρά από εορτασμούς μέσα στο 2013, υπό το πρόγραμμα ATP* 
Heritage. Ανάμεσα στους εορτασμούς και η πρόσφατη συνάθροιση 
των παικτών που έχουν κατακτήσει την κορυφή στο παγκόσμιο τένις. 
Κατά τη διάρκεια της φαντασμαγορικής βραδιάς, η Moët & Chandon 
παρουσίασε τον κάθε πρωταθλητή ξεχωριστά, κρατώντας ο κάθε 
ένας τους, μία προσωπική συλλεκτική φιάλη Jeroboam.

Η Moët & Chandon υπήρξε πάντα ενεργός υποστηρικτής του τένις 
και έχει αναδειχθεί σε σύμβολο επιτυχίας στον χώρο του αθλητι-
σμού. To 2011, η Moët & Chandon ανακοίνωσε τη διεθνή συνεργασία 
της με το Διεθνές Τουρνουά ATP*, επιβεβαιώνοντας την παράδοση 
του Οίκου στην υποστήριξη των πιο φαντασμαγορικών αθλητικών δι-
αγωνισμών ανά τον κόσμο. 

 «Ως περήφανος συνεργάτης του Διεθνούς Τουρνουά ATP* και των 
Βραβείων του Διεθνούς Τουρνουά ATP* που παρουσιάζονται από τη 
Moët & Chandon, ο Οίκος με χαρά τιμά αυτούς τους παίκτες-φαινό-
μενο, οι οποίοι αντιπροσωπεύουν το απόγειο της επιτυχίας στο τένις 
και που γνωρίζουν από πρώτο χέρι τι σημαίνει να γιορτάζει κανείς μια 
νίκη», δήλωσε ο Arnaud de Saignes, Διεθνής Διευθυντής Marketing 
και Επικοινωνίας του Οίκου Moët & Chandon.

Οι πρωταθλητές του τένις ανά τον κόσμο έχουν γιορτάσει τις επιτυχί-
ες τους με τη Moët & Chandon και αυτό από μόνο του είναι ένα βρα-
βείο εξαιρετικού αθλητικού θριάμβου.

H σαμπάνια Moët & Chandon διανέμεται στην κυπριακή αγορά από 
την εταιρεία Φώτος Φωτιάδης Διανομείς Λτδ. 

* (Σύλλογος επαγγελματιών παικτών τένις)

Andy RoddickIvan Lendl

Jim CourierBjorn Borg

Gustavo KuertenLleyton Hewitt

Stefan EdbergMats Wilander Novak DjokovicRafael Nadal

Ilie NastaseJohn McEnroe

Roger Federer



46

.




