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Εκπαίδευση Πυρόσβεσης

Το Οινοποιείο Κυπερούντας συνεχίζει την επιτυχημένη πορεία του

Η Carlsberg δεξιώθηκε τους Αθλητικούς Συντάκτες 

Ο Αγρός τίμησε τον Δρ Φώτο Ια Φωτιάδη

«Δεν μπορείς να κρίνεις σωστά τους ανθρώπους από αυτά 
που λένε οι άλλοι γίαυτούς, αλλά απ́αυτά που λένε οι ίδιοι 

για τους άλλους».

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



4

.

προλόγου
αντί

Αγαπητοί συνάδελφοι, αναγνώστες,

Πέρασαν 12 ολόκληρα χρόνια από τότε που ξεκινήσαμε την φι-
λόδοξη προσπάθεια της έκδοσης του περιοδικού  ‘’τα νέα μας’’, 
που αποτελεί  μετεξέλιξη της εφημερίδας ‘’ Carlsberg και ο 
κόσμος’’, που εκδιδόταν  από το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων  του 
Ομίλου Φώτος Φωτιάδης, τα προηγούμενα χρόνια.

Ξεκινήσαμε τον Μάρτιο του  2002 την 1η μας έκδοση με ένα τε-
τρασέλιδο ενημερωτικό δελτίο και φτάσαμε τον Σεπτέμβριο του 
2014 στη 40η έκδοση και στο ζηλευτό 45σέλιδο περιοδικό έντυ-
πο επικοινωνίας του προσωπικού του Ομίλου μας και όχι μόνο!

Μέσα από τα χρόνια το περιοδικό μας αναπτύχτηκε, ωρίμασε και 
αγαπήθηκε από το αναγνωστικό μας κοινό. Όταν πρωτοεκδοθή-
καμε η κυκλοφορία μας αριθμούσε 500 έντυπα και σταδιακά 
φτάσαμε στα 1200 έντυπα το 2012, με πολύ καλά  και ευμενή 
σχόλια.

Η οικονομική κρίση και η αναγκαστικές περικοπές στους προ-
ϋπολογισμούς μας, σε συνδυασμό με την ραγδαία στροφή του 
αναγνωστικού κοινού  στα ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας και 
ενημέρωσης, (διαδίκτυο, FaceBook, Twitter, LinkedIn, κ.ά), μας  
ανάγκασε να προσαρμοστούμε στο νέο περιβάλλον, όπως άλλω-
στε και όλα τα έντυπα μέσα (εφημερίδες, περιοδικά), με  παγκύ-
πρια κυκλοφορία.

Περαιτέρω, μετά από δημοσκόπηση μεταξύ του προσωπικού  
διαφάνηκε ότι η πλειοψηφία του αναγνωστικού μας κοινού 
προτιμούσε να διαβάζει ‘’τα νέα μας’’ σε ηλεκτρονική μορφή.  
Έτσι λοιπόν,  το 2013 η έντυπη εκτύπωση μειώθηκε αισθητά και 
περιορίστηκε στο  συμβολικό αριθμό των 100, περισσότερο για 
σκοπούς αρχείου και επιλεκτικά για   πρώην συναδέλφους και 
τώρα  συνταξιούχους αναγνώστες.

Με αυτά τα δεδομένα και ενόψει του γεγονότος ότι η συντρι-
πτική πλειοψηφία των αναγνωστών  μας  διαθέτει ηλεκτρονικό 
υπολογιστή  και έχει  πρόσβαση στο διαδίκτυο,   αναγκαστικά 
στραφήκαμε στα  ηλεκτρονικά μέσα  επικοινωνίας.  Αρκετές 
εκατοντάδες συνάδελφοι, συνεργάτες και φίλοι, διαβάζουν 
τώρα ΄΄ τα νέα μας΄΄ μέσα από τη συσκευή του  IPad,  ενώ οι επι-
σκέψεις μέσω της ανανεωμένης ιστοσελίδας του Ομίλου μας  
που βγήκε στον αέρα στις 7/8/14, είναι αρκετές χιλιάδες.

Σε ένα κόσμο που αλλάζει με γοργούς ρυθμούς,  με τα ενδια-
φέροντα  του αναγνωστικού μας κοινού να  αναπροσαρμόζονται 
σύμφωνα με τις κοινωνικοοικονομικές και τεχνολογικές εξελί-
ξεις, μέσα από μια προσεγμένη ειδησεογραφία  που στόχο έχει 
την ενημέρωση σας για τα τεκταινόμενα στον Όμιλο μας, μέσα 
από μια καλοδεχούμενη  καλόπιστη κριτική, υποσχόμαστε να 
συνεχίσουμε να προσφέρουμε έγκυρη, έγκαιρη και ενδιαφέ-
ρουσα ενημέρωση.  

Στόχος και δέσμευση μας, είναι εκτός από την ενημέρωση για 
τις εκδηλώσεις και δραστηριότητες του Ομίλου, ο συνεχής 
εμπλουτισμός και αναβάθμιση του περιεχομένου με νέα θέμα-
τα. Στη προσπάθεια μας αυτή θα χρειαστούμε και τη δική σας 
συμμετοχή και συνεισφορά. 

Ευχαριστούμε  όλους τους συνεργάτες και συντελεστές για την 
συμβολή τους στην μεγάλη αυτή προσπάθεια. Ιδιαίτερες ευχα-
ριστίες στο διαφημιστικό τμήμα του Ομίλου, για τη δημιουργική 
προσφορά και τη συμβολή του στη  σελίδωση του περιοδικού. 

Η 40η μας έκδοση θα είναι η αφετηρία για τις επόμενες σαράντα 
και μετά βλέπουμε! 

Για τη Συντακτική Επιτροπή
Αντρέας Σμυρίλλης 
Υπεύθυνος Έκδοσης

Σεβόμενοι το περιβάλλον 
τυπώνουμε ολόκληρο το 
περιοδικό μας σε 100% 
ανακυκλώσιμο χαρτί. 



5

Συγχαρητήρια στον Αντώνη Αλκιβιάδη
Με την ευκαιρία συμπλήρωσης 15 χρόνων παραγωγικής προσφο-
ράς του Αντώνη Αλκιβιάδη στην εταιρεία μας ως διανομέας, οι συ-
νάδελφοι του στο πρατήριο Λεμεσού,  εις ένδειξη εκτίμησης και 
αγάπης, διοργάνωσαν μια μικρή εκδήλωση στο χώρο της αποθή-
κης για να γιορτάσουν το γεγονός.

Τέτοιου είδους χειρονομίες αναδεικνύουν τον αλληλοσεβασμό και 
αλληλοεκτίμηση μεταξύ των συναδέλφων και είναι άξιες επαίνου.

Στο συνάδελφο Αντώνη ευχόμαστε να συνεχίσει την αξιόλογη 
επαγγελματική πορεία του στην εταιρεία, μέχρι την αφυπηρέτηση 
του.

Γεννήσεις: 
Η Ιλόνα Φωτιάδου – Μιχαηλίδου, Διευθύντρια Εταιρικής Ευθύ-
νης του Ομίλου Φώτος Φωτιάδης και ο αγαπητός σύζυγος της 
Ρένος, απέκτησαν στις 7 Ιουλίου 2014, το τέταρτο τους παιδί, 
τον Στέφανο.

Ο συνάδελφος Charbel Chamoun, Assistant Financial 
Controller ,στη Φώτος Φωτιάδης Διανομείς Λτδ και η σύζυγος 
του Ναταλία, απέκτησαν στις 2 Ιουλίου 2014,το πρώτο τους παι-
δί, τον Μωυσή.

Ο συνάδελφος Νίκος Πουλλής, Πωλητής στο πρατήριο Λεμε-
σού, απέκτησε στις 4 Ιουνίου 2014, το δεύτερο του εγγόνι, την 
Μαρία.

Στους ευτυχείς γονείς και παππούδες, ευχόμαστε να τους ζή-
σουν και να χαίρονται τα νεογέννητά τους.

Γάμοι:
Ο συνάδελφος Μάριος Λαζάρου, στην αποθήκη πρατήριου Λευ-
κωσίας  και η εκλεκτή της καρδιάς του Κική, τέλεσαν τους γά-
μους τους, στις 26 Απριλίου 2014.

Οι συνάδελφοι Χαράλαμπος και Θέκλα Σάββα, Electrician 
Supervisor στη Φώτος Φωτιάδης  Ζυθοβιομηχανία Λτδ και 
Clerk στη Φώτος Φωτιάδης Διανομείς Λτδ, αντίστοιχα, νύμ-
φευσαν την κόρη τους Μαρίνα, με τον εκλεκτό της καρδιάς της, 
Αντρέα, στις 18 Μαΐου 2014.

Ο Παναγιώτης Τσιάκκιρος και η σύζυγος του Κούλλα, διαχει-
ριστές της καντίνας του εργοστασίου της Ζυθοβιομηχανίας 
Φώτος Φωτιάδης Λτδ, νύμφευσαν  την κόρη τους Δώρα, με τον 
εκλεκτό της καρδιάς της, Μάριο στις 31 Μαΐου 2014.

Ο συνάδελφος Παντελής Κωνσταντίνου στην αποθήκη του πρα-
τηρίου Λευκωσίας και η εκλεκτή της καρδιάς του, Βαλεντίνα, 
τέλεσαν τους γάμους τους στις 10 Ιουλίου 2014.

Ο συνάδελφος Νικόλας Χριστοδούλου, Production Manager της 
Φώτος Φωτίαδης Ζυθοβιομηχανία Λτδ και η εκλεκτή της καρ-
διάς του Άννα, τέλεσαν τους γάμους τους στις 6 Ιουλίου 2014. 

Ο συνάδελφος Τρίαρχος Μαρίνου, Διανομέας του πρατηρίου 
Δερύνειας και η εκλεκτή της καρδιάς του Κυριακή, τέλεσαν 
τους γάμους τους στις 12 Ιουλίου 2014.

Η συνάδελφος Αναστασία Χαριδήμου, στο εμφιαλωτήριο της 
Φώτος Φωτιάδης Ζυθοβιομηχανία Λτδ και ο σύζυγος της 
Γιάννης,  νύμφευσαν τον γιο τους Γιώργο με την εκλεκτή της 
καρδιάς του Ειρηλένα, στις 31 Αυγούστου 2014. 

Η συνάδελφος Θεονίτσα Θεοφάνους, Ταμίας στο πρατήριο 
Λεμεσού και ο εκλεκτός της καρδιάς της Δημήτρης, τέλεσαν 
τους γάμους τους στις 7 Ιουνίου 2014.

Στους νεόνυμφούς ευχόμαστε «Βίον Ανθόσπαρτον».

Θανάτοι:
Απεβίωσε σε ηλικία 75 ετών, ο Δημήτρης Γιωρκάτζιης, πατέρας 
του συνάδελφου Γιάννου Γιωρκάτζιη, Ασφαλιστικού Λειτουρ-
γού, της Universal Life.

Την μάχη με τη ζωή  έχασε η Μαρία Ιωάννου, αδερφή του Αντι-
προσώπου μας στο πρατήριο Λεμεσού, Μιχάλη Ιωάννου, στις 13 
Ιουνίου 2014.

Στις οικογένειες τους εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια 
κι ευχόμαστε ο Θεός να τους δίνει δύναμη και κουράγιο.

Κοινωνικά

Η σωστή απάντηση στην ερώτηση της περασμένης μας 
έκδοσης, « Απαριθμήσατε ονομαστικά τα κρασιά τα 
οποία παράγει το Οινοποιείο Κυπερούντας» είναι: 
«Ανδεσίτης, Πετρίτης, Κυπερούντα Ροζέ, Κυπερoύντα 
Cabernet, Κυπερούντα Sauvignon, Κυπερούντα Shiraz, 
Κυπερούντα Κουμανδαρία, Epos Red και Epos White».

Μετά από κλήρωση που έγινε μεταξύ των σωστών 
απαντήσεων, νικητής του διαγωνισμού αναδείχθηκε ο 
Charbel Chamoun, Assistant Financial Controler,  στην 
Φώτος Φωτιάδης Διανομείς Λτδ, ο οποίος κερδίζει μια 
φιάλη Johnnie Walker Black Label 70cl.

Ερώτηση:
«Στη διάρκεια του 2014, το Κοινωφελές, Επιστημονικό 
και Πολιτιστικό Ίδρυμα «Φώτος Φωτιάδης» ανήγειρε τις 
προτομές ποίων Εθνικών μας Ποιητών και που»;  

Σε περίπτωση που θα υπάρξουν  περισσότερες από μία 
σωστές απαντήσεις, θα γίνει κλήρωση και ο νικητής θα 
κερδίσει, μια φιάλη Johnnie Walker Black 70 cl.

Οι απαντήσεις να αποστέλλονται γραπτώς στο Τμήμα 
Δημοσίων Σχέσεων της Φώτος Φωτιάδης Λτδ, ή στο τη-
λεομοιότυπο 22471201, ή στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 
andreass@ppgroup.com.cy

Απάντηση 
στην Ερώτηση
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Με μεγάλη επιτυχία έγιναν 
στο Δημαρχείο Στροβόλου 
τα Αποκαλυπτήρια προτομών του Βασίλη 
Μιχαηλίδη  και Δημήτρη Λιπέρτη και 
εκδήλωση για τον El Greco

Την Τρίτη 27 Μαΐου στο κατάμεστο Θέατρο του Δήμου Στροβόλου 
πραγματοποιήθηκε με εξαιρετική επιτυχία μια τριπλής διάστασης 
και σημασίας κορυφαία πολιτιστική εκδήλωση, στη μνήμη και τιμή 
τριών διακεκριμένων πνευματικών δημιουργών του Ελληνισμού:  
Του παγκοσμίως γνωστού Έλληνα Ζωγράφου της Αναγέννησης 
Δομήνικου Θεοτοκόπουλου – El Greco, με  τη συμπλήρωση 400 χρό-
νων από τον θάνατο του, και των δύο εθνικών ποιητών της Κύπρου, 
Βασίλη Μιχαηλίδη και Δημήτρη Λιπέρτη με την ευκαιρία της τέλε-
σης των αποκαλυπτηρίων των προτομών των δύο αυτών  τιμωμένων 
ποιητών.

Η εξαίρετη αυτή εκδήλωση εντάσσεται στο πλαίσιο της Ελληνικής 
Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τελούσε 
υπό την αιγίδα του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού Δρα Κώστα 
Καδή ο οποίος αντικαθιστούσε τον απουσιάζοντα Πρόεδρο της Δη-
μοκρατίας.  Διοργανωτές της εκδήλωσης ήσαν:  O Δήμος Στροβόλου, 
το Πολιτιστικό Ίδρυμα «Φώτος Φωτιάδης» και η Πρεσβεία της Ελλά-
δος στην  Κύπρο.

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης, πλούσιο και ιδιαίτερα ενδιαφέρον, 
ικανοποίησε πλήρως το πυκνό ακροατήριο, που είχε την ευκαιρία ν’ 
απολαύσει μια σπάνια  πολιτιστική πανδαισία, ανωτάτου επιπέδου 
εκδήλωση, η οποία περιλάμβανε ομιλίες από διακεκριμένους ομι-
λητές, απαγγελίες αντιπροσωπευτικών ποιημάτων των τιμωμένων 
ποιητών από τους καταξιωμένους ηθοποιούς κ. Φώτο Φωτιάδη και 
την κα. Δέσποινα  Μπεμπεδέλη, τα αποκαλυπτήρια δύο εξαίρετων 
προτομών του ποιητή Βασίλη Μιχαηλίδη και του ποιητή Δημήτρη 
Λιπέρτη και να δει ένα απόσπασμα από την ταινία αριστούργημα του 
Ελλαδίτη διαπρεπούς σκηνοθέτη Ιωάννη Σμαραγδή για τον El Greco.   
Για τη ζωή και τη μεγάλη προσφορά του κρητικού ζωγράφου της Ανα-
γέννησης, Δομήνικου Θεοτοκόπουλου – El Greco, που με το μοναδι-
κό έργο του άνοιξε νέους δρόμους στη ζωγραφική και καταξιώθηκε 
παγκοσμίως, μίλησε ο Πρέσβης της Ελλάδος στην Κύπρο κ. Βασίλης 
Παπαϊωάννου.  Μεταξύ άλλων ο κ. Παπαιωάννου τόνισε με έμφαση 
ότι  «η απάντηση σε περιόδους  οικονομικής  κρίσης  και κρίσης  αξι-
ών, όπως αυτές που ζούμε σήμερα, είναι ο πολιτισμός». 
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Η ταινία για τον El Greco  γύρισε τον κόσμο ολόκληρο, προβλήθηκε 
σε  περισσότερες από 70 χώρες, όπου έτυχε πρωτοφανούς αναγνώρι-
σης και ευνοϊκών σχολίων από ειδικούς και απέσπασε δεκάδες βρα-
βεία.  Για την ταινία μίλησε ο δημιουργός της  διακεκριμμένος, με πα-
γκόσμια εμβέλεια σκηνοθέτης και συγγραφέας  Γιάννης  Σμαραγδής  
που ήλθε ειδικά για τον σκοπό αυτό στην Κύπρο.  Σύντομη αναφορά 
στην ταινία όσο και στον ίδιο τον El Greco έκανε σε χαιρετισμό  του 
και ο κ. Ιωάννης Τζήρος, Επίτιμος Πρόξενος της Κύπρου στην Ιταλία.

Για το έργο των τιμωμένων ποιητών αναφέρθηκαν σε χαιρετι-
σμό τους ο Δρ Λάζαρος Σαββίδης, Δήμαρχος Στροβόλου και ο Δρ 
Φώτος Φωτιάδης, Πρόεδρος του Κοινωφελούς, Επιστημονικού 
και Πολιτιστικού Ιδρύματος «Φώτος Φωτιάδης» με δαπάνες του 
οποίου έχουν φιλοτεχνηθεί οι δύο προτομές από τον Καλλιτέχνη 
Γιώργο Μαυρογένη. Ο κ. Χριστάκης Χριστοφόρου, Αντιδήμαρχος 
Λευκονοίκου  διάβασε  χαιρετισμό του κ. Μιχάλη Πήλικου, Δη-
μάρχου Λευκονοίκου, που απουσίαζε στο εξωτερικό. Ως γνωστό το 
Λευκόνοικο είναι η γενέτειρα του Βασίλη Μιχαηλίδη.  Για την κατα-
γωγή του Δημήτρη Λιπέρτη από τη Θέρμια της  Κερύνειας μίλησε ο 
Δήμαρχος Κερύνειας κ. Γλαύκος Καριόλου.

Εκτενέστερα για τη ζωή και το έργο των δύο τιμωμένων ποιητών μί-
λησε η Φιλόλογος κυρία Ελένη Χριστοφίδου, Διευθύντρια του Γυμνα-
σίου Μακεδονίτισσας.

Τα αποκαλυπτήρια των προτομών του Βασίλη Μιχαηλίδη και 
Δημήτρη Λιπέρτη εκ μέρους του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Νίκου 
Αναστασιάδη (που απουσιάζει στο εξωτερικό) τέλεσε ο Υπουργός 
Παιδείας και Πολιτισμού Δρ. Κώστας Καδής.

Η όλη εκδήλωση στέφθηκε με πρωτοφανή επιτυχία.  Από όλους τους 
ομιλητές επαινέθη ιδιαίτερα η συνεχής και αδιάλειπτη πολιτιστική 
προσφορά του Ιδρύματος «Φώτος Φωτιάδης» και προσωπικά του  
Προέδρου του  και η συμβολή τους στην απόδοση του οφειλόμενου 
χρέους προς τους πνευματικούς ανθρώπους του τόπου που σε δύ-
σκολες εποχές υπήρξαν οι ακοίμητοι φρουροί,  η συνείδηση και κα-
θοδηγητές των αγώνων του λαού μας.

Από χθες οι δύο προτομές, των δύο κορυφαίων εθνικών ποιητών 
μας, Βασίλη Μιχαηλίδη και Δημήτρη Λιπέρτη,  τοποθετημένες  στα 
προπύλαια του Θεάτρου του Δήμου Στροβόλου,  κοσμούν με ιδιαίτερη 
χάρη,  τον όμορφο χώρο και την πόλη γενικότερα.  Όπως προσφυ-
ώς ανέφερε στην προσφώνηση του ο Δρ.  Φώτος  Iα. Φωτιάδης για 
τους δύο αυτούς εθνικούς βάρδους ποιητές μας:  “Το έργο τους, 
άφθαρτο στον χρόνο, θα παραμείνει εσαεί ένας τηλαυγής 
φάρος που θα φωτίζει και θα γαλουχεί με γνώσεις, σοφία και 
πολιτισμό τις επερχόμενες γενιές”. 

Το όλο πρόγραμμα της εκδήλωσης παρουσίασε με μεγάλη επιτυχία η 
γνωστή δημοσιογράφος κυρία Βίβιαν Κανάρη.
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Εταιρική 
Κοινωνική Ευθύνη

Έπαθλο Ήθους, Τέχνης 
και Αρετής Carlsberg 
 
Ένα Όνειρο μια Ευχή 
Τουρνουά μίνι Ποδοσφαίρου

10ο Ποδοσφαιρικό Τουρνουά 
Παλαιμάχων Ομίλου Λευκωσίας

Χιλιάδες Ευρώ σε Φιλανθρωπία

Αγροτικό Ποδόσφαιρο

Η Universal Life δίπλα από τον 
Αντιρρευματικό Σύνδεσμο 
για 12η  συνεχή  χρονιά

Βοήθεια στους Πλημμυροπαθείς 
Σέρβους και Βόσνιους

Εκδήλωση Συμβουλίου Κοινοτικής 
Ευημερίας Καϊμακλίου

Απονομή Βραβείων  σε 
Τελειόφοιτους Λυκείου Λατσιών

Τελετή απονομής των 
10ων Βραβείων Κώστα Μόντη
 
Το τελευταίο παιχνίδι 

Εμπλουτίζεται το Κυπριακό 
Μουσείο Φυσικής Ιστορίας

Θέατρο
Λήδρας και Ρηγαίνης

Πισσαρίδειο Βραβείο

Η Universal Life στηρίζει την παι-
δεία και επιβραβεύει την αριστεία

Κοινωνία

Φιλανθρωπικά 

Πολιτιστικά

Αθλητικά

Ένα Όνειρο Μια Ευχή 
Πανηγύρι Αγάπης και Προσφοράς

Εθελοντική Ομάδα Αιμοδοσίας 
Carlsberg
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Εκπαίδευση Πυρόσβεσης

Σεμινάρια Οδικής Ασφάλειας 
στην Ομάδα Πωλήσεων 
Φώτος Φωτιάδης Διανομείς από 
τον οργανισμό Reaction

Η Φώτος Φωτιάδης Διανομείς, 
Χορηγός του Cyprus Marketing 
Youth Society

Reaction – Carlsberg Non Alcoholic 
«Η διασκέδαση δεν ήταν ποτέ πιο 
Ασφαλισμένη»

Παγκύπρια Ενημερωτική Εκστρατεία 
για την ανακύκλωση πλαστικού 
Ανακυκλώνω...άρα Υπάρχω 

Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος

4ο Φεστιβάλ Ανακύκλωσης και 
Περιβάλλοντος

Προσωπικό

Αγορά 

Περιβάλλον
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Έπαθλο Ήθους, Τέχνης και 
Αρετής Carlsberg
Eισφορά 1000 ευρώ στο Μέλαθρο Αγωνιστών ΕΟΚΑ

Για  τον τελευταίο αγωνιστικό μήνα (Απρίλιο – Μάιο), του Παγκυπρίου  
Πρωταθλήματος  Ά Κατηγορίας, που σηματοδότησε και την ολοκλή-
ρωση της αγωνιστικής περιόδου 2013/2014,  νικητής αναδείχτηκε ο 
Άμπραχαμ Γκίε, του Απόλλωνα, ο οποίος επέλεξε το Μέλαθρο Αγω-
νιστών ΕΟΚΑ, για να συνεισφέρει η Carlsberg το χρηματικό ποσό 
των €1000, σύμφωνα πάντοτε με τους κανονισμούς που διέπουν την 
διεξαγωγή του δημοφιλούς θεσμού.

H επίδοση της σχετικής επιταγής στον πρόεδρο του Μελάθρου Αγω-
νιστών ΕΟΚΑ, κ. Αντρέα Αγγελόπουλο, έγινε από τον Διευθυντή Δη-
μοσίων Σχέσεων της Carlsberg, Αντρέα Σμυρίλλη, στην παρουσία 
του ιατρού Παθολόγου, του Μελάθρου, Δρα Αντώνη Κάστανου και 
του εκπροσώπου Τύπου του Απόλλωνα, Φανούριου Κωνσταντίνου. 
(ο Άμπραχαμ Γκίε έχει ήδη αναχωρήσει για διακοπές στη χώρα του). 

Παραλαμβάνοντας την επιταγή ο κ Αντρέας Αγγελόπουλος, ευχαρί-
στησε την Carlsberg για την εισφορά της στο Μέλαθρο, που συμπί-
πτει με την έναρξη του εράνου, ΄΄Οδός Ελευθερίας ΄ ,́ για ενίσχυση 
του Μελάθρου και εξήρε την ποικιλόμορφη προσφορά του Ομίλου 
«Φώτος Φωτιάδης», στην Κυπριακή κοινωνία.

Για την αγωνιστική περίοδο 2013/2014, από το Έπαθλο Ήθους Τέχνης 
και Αρετής Carlsberg, επωφελήθηκαν με το ποσό των 1000 ευρώ 
έκαστο, τα πιο κάτω Ιδρύματα:  

1. Σεπτέμβριος 2013 - Παγκύπρια Οργάνωση Νεφροπαθών 
2. Οκτώβριος 2013 - Αγία Σκέπη, Λεμεσός
3. Νοέμβριος 2013 - Συμβούλιο Κοινοτικού Εθελοντισμού 
    Πελεντριού
4. Δεκέμβριος 2013 - Σύνδεσμος Γονέων Ειδικού Σχολειού 
    ΄΄Ευαγγελισμός΄΄ Γερίου
5. Ιανουάριος 2014 - Παγκύπρια  Οργάνωση Τυφλών 
6. Φεβρουάριος 2014 – Σύνδεσμος Γονέων και Φίλων Παιδιών με 
    Ειδικές Ανάγκες ΄΄Φάρος Ζωής΄ ,́ Παραλίμνι
7. Μάρτιος 2014 - Σύνδεσμος για Άτομα με Αυτισμό, Λεμεσός
8. Απρίλιος - Μάιος 2014 – Μέλαθρον Αγωνιστών ΕΟΚΑ

Συνέχεια του Επάθλου θα έχουμε με την έναρξη της νέας ποδοσφαι-
ρικής περιόδου 2014/2015, που αρχίζει στις 23/8/14.
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10ο Ποδοσφαιρικό Τουρνουά Παλαιμάχων 
Ομίλου Λευκωσίας
Παλιές δόξες του Ποδοσφαίρου μας ξαναβρέθηκαν στο Στάδιο ΓΣΠ 
την Πέμπτη 15 Μαΐου 2014, στα πλαίσια του 10ου Ποδοσφαιρικού 
Τουρνουά Παλαιμάχων Ομίλου Λευκωσίας, έπαιξαν ποδόσφαιρο, θυ-
μήθηκαν όμορφα περασμένα χρόνια και έστειλαν ξεκάθαρα μηνύμα-
τα στην κοινωνία και στους νέους μας.  ‘’Όχι στα ναρκωτικά - ναι στη 
ζωή ΄΄Όχι στα ναρκωτικά - ναι στον αθλητισμό’’.

Στο τουρνουά που είναι αποκλειστικά  αφιερωμένο στην καταπολέ-
μηση της μάστιγας των Ναρκωτικών και διοργανώνεται από τον Όμιλο 
Παλαιμάχων Λευκωσίας, σε συνεργασία με τον Παγκύπριο Αντιναρ-
κωτικό Σύνδεσμο και  την ευγενή χορηγία  της Carlsberg, συμμετεί-
χαν οι ομάδες παλαιμάχων του ΑΠΟΕΛ, Ομόνοιας , Ολυμπιακού και 
Συνδέσμου Διαιτητών.

Το τουρνουά τελούσε υπό την αιγίδα του έντιμου υπουργού υγεί-
ας Δρα Φίλιππου Πατσαλή  και στηριζόταν από τον έντιμο Δήμαρχο 
Στροβόλου κ. Λάζαρο Σαββίδη.

Για την ιστορία αναφέρουμε πως πρωταθλήτρια του 10ου  Ποδοσφαι-
ρικού Τουρνουά Παλαιμάχων αναδείχθηκε η Ομάδα Παλαιμάχων του 
Ολυμπιακού. Αξίζει να σημειωθεί ότι και οι τέσσερις ομάδες που 
συμμετείχαν ήταν ισοδύναμες . Δύο από αυτούς έληξαν ισόπαλοι  και 
χρειάστηκε η διαδικασία των πέναλτι για να βρεθούν οι νικητές. Αξι-
οσημείωτο είναι το γεγονός ότι στο πιο πάνω Τουρνουά έδωσαν το πα-
ρόν τους κορυφαία ονόματα του κυπριακού ποδοσφαίρου που άφη-
σαν ανεξίτηλη την σφραγίδα τους στην αθλητική ιστορία του τόπου.

Η Πρόεδρος του Παγκύπριου Αντιναρκωτικού Συνδέσμου κα Χρύσω 
Αργυρού συγχάρηκε και ευχαρίστησε τον Όμιλο Λευκωσίας για την 
μακρόχρονη συνεργασία, καθώς και την Carlsberg για τη  μακρόχρο-
νη υποστήριξη της προς τον θεσμό. 

Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία του και ο Διευθυντής Δημοσί-
ων Σχέσεων της εταιρείας μας, η οποία είναι και η επίσημος χορηγός 
του Ομίλου Παλαιμάχων  από την ίδρυση του, συνάδελφος Αντρέας  
Σμυρίλλης, ο οποίος και απένειμε τα έπαθλα στους αρχηγούς των 
ομάδων. Στην σύντομη ομιλία του ο Αντρέας Σμυρίλλης  συνεχάρη 
τους διοργανωτές για το πολύτιμο και ευάρεστο έργο που επιτελούν 
και τους διαβεβαίωσε πως η Carlsberg θα συνεχίσει να  στηρίζει  τη 
μεγάλη αυτή προσπάθεια.

Οι παλαίμαχοι ποδοσφαιριστές, καταχειροκρότησαν παρατεταμένα 
τον αγαπητό Ανδρέα Σμυρίλλη και την Carlsberg που διαχρονικά συ-
μπαραστέκονται  σε όλες τις εκδηλώσεις των Παλαιμάχων.

Ο Πρόεδρος του Ομίλου εξέφρασε ιδιαίτερες ευχαριστίες προς 
όλους τους χορηγούς και τους Υποστηρικτές του Τουρνουά για την 
όλη στήριξη και βοήθεια που πρόσφεραν σε όλες τις διοργανώσεις.

Τουρνουά Μίνι Ποδοσφαίρου
Μεγάλη επιτυχία σημείωσε το μονοήμερο τουρνουά μίνι ποδο-
σφαίρου που διοργάνωσε ο Παγκύπριος Σύνδεσμος «Ένα Όνειρο 
Μια Ευχή»,  στα γήπεδα του Nuevo Campo, στα Λατσιά στις 31 Μα-
ΐου  2014.

Στη διοργάνωση του τουρνουά,  χορηγός του οποίου ήταν για ακόμη 
μια χρονιά η φίλαθλος εταιρεία Carlsberg, πήραν μέρος 35 ομάδες 
(παιδιά,  γυναίκες και άντρες), από διάφορες ακαδημίες και σωμα-
τεία, οι οποίες όλες μαζί συνέβαλαν στην επίτευξη του στόχου που 
ήταν η συλλογή χρημάτων για τις ανάγκες του Συνδέσμου. 

Στη φωτογραφια οι τρεις πρωταθλήτριες ομάδες Ακαδημία «Πανίκος 
Ευθυμιάδης», πρώτη, Nicosia Aspis δεύτερη και Nuevo Campo τρί-
τη,  με τους Γιώργο Πενηνταέξ, Πρόεδρο του Συνδέσμου, Αντρέα Σμυ-
ρίλλη, Δ/ντή Δημοσίων Σχέσεων της Χορηγού εταιρείας Carlsberg 
και τον προπονητή των Ακαδημιών «Πανίκος Ευθυμιάδης» , Κώστα 
Ευθυμιάδη.
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Χιλιάδες ευρώ σε Φιλανθρωπία
Το Έπαθλο Ήθους, Τέχνης και Αρετής της Carlsberg για τον 
κορυφαίο ποδοσφαιριστή του μήνα στηρίζει εδώ και χρόνια 
δεκάδες ευαγή ιδρύματα

Του Ηρόδοτου Μιλτιάδους
Αθλητικού Συντάκτη Εφημερίδας Καθημερινή

Δεκάδες χιλιάδες ευρώ έχει μοιράσει σε φιλανθρωπικά και ευαγή 
ιδρύματα το Έπαθλο Ήθους, Τέχνης και Αρετής της Carlsberg, το 
οποίο φέτος συμπλήρωσε 43 χρόνια παρουσίας και προσφοράς στο 
κυπριακό ποδόσφαιρο. Από το 1971 μέχρι το 2010 το χρηματικό έπα-
θλο για τον κορυφαίο ποδοσφαιριστή του μήνα δινόταν στους παί-
κτες, με αρκετούς να προσφέρουν ακολούθως τα λεφτά σε ιδρύματα. 
Όμως από τον Σεπτέμβριο του 2010 η Carlsberg, με την υπόδειξη του 
κορυφαίου του μήνα, προσφέρει απευθείας τα χρήματα σε φιλαν-
θρωπικά ιδρύματα.

Τα τελευταία τέσσερα χρόνια έχουν δοθεί 32 χιλιάδες ευρώ σε δε-
κάδες ιδρύματα, που δραστηριοποιούνται σε διάφορους τομείς της 
κοινωνίας μας. Μεταξύ άλλων, επωφελήθηκαν από το Έπαθλο Ήθους 
Τέχνης και Αρετής  Carlsberg, ιδρύματα όπως «Φάρος Ζωής», «Κάνε 
μια Ευχή», «Αλκυονίδες», «Καρδιολογικό ίδρυμα Κύπρου», «Κέντρο 
για Άτομα με Αναπηρία Άγιος Στέφανος», «Οργάνωση Παραπληγικών 
Κύπρου», «Σύνδεσμος Καρκινοπαθών και Φίλων» και πολλά άλλα.

Με την καθοδήγηση του κ. Ανδρέα Σμυρίλλη  Διευθυντή  του Τμή-
ματος Δημοσίων Σχέσεων της Carlsberg, επιλέγονται μηνιαίως τα 
ιδρύματα (τα οποία πρέπει να είναι εγγεγραμμένα στον έφορο σω-
ματείων και Ιδρυμάτων) θα λάβουν τα χίλια ευρώ του Επάθλου. Στό-
χος των ανθρώπων που ασχολούνται με τον θεσμό του Επάθλου είναι 
μέσω του ωραίου αυτού θεσμού να προσφέρουν χρηματική βοήθεια 
σε δεκάδες ιδρύματα, που καθημερινά παλεύουν κόντρα στις αντιξο-

2013

ότητες για να φέρουν σε πέρας το έργο τους και να στηρίξουν χιλιά-
δες συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη.

Η ιστορία του Επάθλου
Στο Έπαθλο Ήθους, Τέχνης και Αρετής  Carlsberg ψηφίζουν εβδομα-
διαίως, μετά από κάθε αγωνιστική, 22 αθλητικοί συντάκτες μέλη της 
ΕΑΚ, που εργάζονται σε  από έντυπα και ηλεκτρονικά Μέσα. Πρόκει-
ται για τον αρχαιότερο θεσμό που έχει ως στόχο του την προαγωγή 
του Ήθους, της Τέχνης και της Αρετής στο κυπριακό ποδόσφαιρο, 
τον οποίο εισήγαγε η Carlsberg το 1971 και συνεχίζει να το συντηρεί 
μέχρι σήμερα.

Εμπνευστής του Επάθλου είναι ο πρόεδρος της Carlsberg και του 
Ομίλου εταιρειών « Φώτος Φωτιάδης»,  Δρ. Φώτος Φωτιάδης  και  
πατέρας του ο Πατριάρχης του Κυπριακού ποδοσφαίρου, αείμνηστος 
Πάμπος Αβρααμίδης. Συνεχιστής του έργου του τα τελευταία εικοσι-
πέντε  χρόνια είναι ο Ανδρέας Σμυρίλλης.

Αρχικά το έπαθλο επιβράβευε τις καλύτερες ομάδες της Α, Β και Γ 
κατηγορίας( 1971- 1982). Από τη ποδοσφαιρική περίοδο 1982/83, 
το έπαθλο διαφοροποιήθηκε και οι αθλητικοί συντάκτες ψήφιζαν 
τους τρεις καλυτέρους ποδοσφαιριστές για τον κάθε μήνα, οι οποίοι 
βραβεύονταν με το χρηματικό ποσό  των  100, 70 και 50 λιρών αντί-
στοιχα. Η διαδικασία αυτή συνεχίστηκε μέχρι το 1996, οπόταν  απο-
φασίστηκε να αναδεικνύεται ένας μόνο ποδοσφαιριστής κάθε μήνα 
και  το χρηματικό βραβείο να αυξηθεί σε  500 λίρες  που ήταν πολλά 
λεφτά, ειδικά για την εποχή που το ποδόσφαιρο ήταν ερασιτεχνικό 
και οι παίκτες δεν είχαν άλλα έσοδα. Από το 2010 το χρηματικό έπα-
θλο αυξάνεται σε 1000 ευρώ και δίνεται απευθείας σε φιλανθρωπικά 
ιδρύματα.

«Το 2010 εισηγήθηκα να αλλάξει ο τρόπος διάθεσης των χρημάτων 
και να πηγαίνουν απευθείας στα ιδρύματα που τα έχουν ανάγκη.  Η 
διεύθυνση της Carlsberg το  είδε με πολύ ενθουσιασμό και έτσι το 
αλλάξαμε», λέει στην «Καθημερινή» ο Ανδρέας Σμυρίλλης. «Παλιά 
οι παίκτες δεν είχαν λεφτά και αυτά που έπαιρναν από το Έπαθλο 
ήταν ένα σημαντικό έσοδο  για το βαλάντιο τους. Όμως με τον επαγ-
γελματισμό, πλέον δεν τα είχαν και τόση ανάγκη», συμπλήρωσε. 

Πάντως τις προηγούμενες δεκαετίες πολλές ήταν οι περιπτώσεις 
ποδοσφαιριστών που αντί να τσεπώσουν τα χρήματα, τα πρόσφεραν 
από μόνοι τους σε φιλανθρωπικά ιδρύματα. Χαρακτηριστικό είναι το 
παράδειγμα του Ράινερ Ράουφμαν, ο οποίος συνήθιζε να δίνει τα λε-
φτά σε ιδρύματα, στη μνήμη της μητέρας του, ζητώντας παράλληλα 
από τους ανθρώπους της Carlsberg να μην το δημοσιοποιήσουν.

Η συνέχεια
Μετά το τέλος της φετινής σεζόν, το Έπαθλο Ήθους, Τέχνης και Αρε-
τής της Carlsberg θα επανέλθει τον Σεπτέμβριο του 2014, με την 
έναρξη του νέου πρωταθλήματος. Την περίοδο 2014-15, στο 44ο έτος 
διεξαγωγής του θεσμού, θα δοθούν οκτώ χιλιάδες ευρώ προς φιλαν-
θρωπικά ιδρύματα, ενώ ο καλύτερος ποδοσφαιριστής του μήνα θα 
βραβεύεται για το Ήθος, τη Τέχνη και την Αρετή που τον χαρακτηρί-
ζουν και τις οποίες επιδεικνύει στους αγωνιστικούς χώρους.

43
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Με το πιο πάνω σύνθημα και κύριο θέμα την Ασθενοκεντρική προ-
σέγγιση στις Υπηρεσίες Υγείας, ο Αντιρευματικός Σύνδεσμος Κύπρου 
ξεκίνησε τις εκδηλώσεις της καθιερωμένης Ετήσιας Εβδομάδας 
Ενημέρωσης για τις Ρευματικές και Μυοσκελετικές παθήσεις (09 -16 
Μαϊου) κύριος χορηγός της οποίας είναι για 12η συνεχόμενη χρονιά 
η κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία στον Κλάδο Υγείας Universal Life.

Σε διάσκεψη τύπου που πραγματοποιήθηκε στα Κεντρικά Γραφεία 
της Universal Life στις 09 Μαΐου 2014, ο Πρόεδρος του Αντιρευματι-
κού Συνδέσμου Κύπρου κ. Μάριος Κουλούμας ανέφερε ότι η επιλογή 
του θέματος της Εβδομάδας για τις ρευματικές παθήσεις έγινε για 
να τονιστεί η ανάγκη για σχεδιασμό και εφαρμογή πολιτικών που να 
έχουν επίκεντρό τους τον ασθενή και τις ξεχωριστές ιδιαιτερότητες 
και ανάγκες του. 

Ο κ. Κουλούμας σημείωσε επίσης ότι τα μέτρα που έχουν υιοθετηθεί 
στον τομέα της υγείας έχουν δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα σε 
άτομα με ρευματοπάθειες ενώ η καταβολή τελών, εγγραφής, εργα-
στηριακών εξετάσεων και φαρμάκων από τους δικαιούχους έρχεται 

να πλήξει σοβαρά τα άτομα με χρόνιες παθήσεις οι οποίοι είναι ανα-
γκασμένοι για λόγους υγείας να επισκέπτονται τους γιατρούς τους 
συχνά, να κάνουν πολλές εργαστηριακές εξετάσεις και να παίρνουν 
πολλά φάρμακα. 

Στο χαιρετισμό του Υπουργού Υγείας, ο οποίος αναγνώστηκε από την 
Δρ. Στάλα Κιούπη, Ιατρικό Λειτουργό Α’ Τάξης του Υπουργείου Υγεί-

Αγροτικό Ποδόσφαιρο

Υπό τη σκιά των νέων οικονομικών συνθηκών που επικρατούν στην 
πατρίδα μας, πραγματοποιηθήκαν φέτος οι ετήσιες τελετές  βρά-
βευσης των πρωταθλημάτων των σωματείων των Αγροτικών Ομο-
σπονδιών για την αγωνιστική περίοδο 2013/2014.

 Τις τελετές τίμησαν με την παρουσία τους  ποδοσφαιριστές, εκ-
πρόσωποι σωματείων, εκπρόσωποι της χορηγού εταιρείας Φώτος 
Φωτιάδης Διανομείς Λτδ, τοπικές αρχές,  KOA και άλλοι αθλητικοί 
παράγοντες.

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

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

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

Χάριν της ιστορίας, αναφέρεται ότι από τις 12 Ομοσπονδίες που συ-
ναποτελούν το Αγροτικό Ποδόσφαιρο και είναι κάτω από  την αιγίδα 
της ΣΤΟΚ ( Συνομοσπονδία Τοπικών Ομοσπονδιών Κύπρου),  οι 9 από 
αυτές χορηγούνται (μερικές πέραν των 35 χρόνων), από την Φώτος 
Φωτιάδης Διανομείς Λτδ και την Carlsberg.

Στις φωτογραφίες στιγμιότυπα από τις απονομές των επάθλων στους 
πρωταθλητές της αγωνιστικής περιόδου 2013/2014.

Η Universal Life δίπλα στον Αντιρευματικό 
Σύνδεσμο για 12η συνεχόμενη χρονιά
 «Δράσε τώρα – Η υγεία σου είναι στα χέρια σου»
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ας αναφέρθηκε ότι το Υπουργείο Υγείας επικεντρώνεται στην 
ανάπτυξη και υποστήριξη μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης 
για το διαρκή έλεγχο και τη βελτίωση της ποιότητας των υπη-
ρεσιών που προσφέρονται στον ασθενή.  

Ο  Δρ. Σάββας Ψαρέλης, Ρευματολόγος, και Πρόεδρος της 
Ρευματολογικής Εταιρίας Κύπρου παρουσιάζοντας το θέμα 
«Τελευταίες Επιστημονικές Εξελίξεις στη Θεραπεία και  Δι-
αχείριση των Ρευματικών Παθήσεων» ανάφερε ότι πάνω από 
100.000.000 Ευρωπαίοι πάσχουν από κάποια ρευματική πά-
θηση και ότι οι ρευματικές παθήσεις αποτελούν το πιο συχνό 
αίτιο απουσίας από την εργασία. Γι αυτό είναι πολύ σημαντι-
κή η έγκαιρη διάγνωση και η άμεση έναρξη της κατάλληλης 
θεραπείας ενώ ο ασθενής θα πρέπει να είναι ενήμερος και 
συμμέτοχος σε οποιαδήποτε θεραπευτική απόφαση. 

Με τη σειρά του ο φυσιοθεραπευτής κ. Κώστας Ιουλιανός, 
Πρόεδρος του Συνδέσμου Cyprus Reuma Plus  ανέφερε τη 
σημασία της προώθησης της συνεργασίας μεταξύ όλων των επαγ-
γελματιών υγείας και της πολυθεματικής προσέγγισης με επίκεντρο 
τον ίδιο τον ασθενή. 

Εκ μέρους της Universal Life η κυρία Ελένη Ζαμπέλα, Λειτουργός 
Μάρκετινγκ, εξήρε το αξιόλογο έργο του Αντιρευματικού Συνδέσμου 
Κύπρου και διαβεβαίωσε ότι η Universal Life θα συνεχίσει να είναι 
αρωγός στις διάφορες δραστηριότητες και δράσεις που αναλαμβά-
νει.

Βοήθεια στους πλημμυροπαθείς Σέρβους 
και Βόσνιους
Οι κατακλυσμιαίες πρωτοφανείς πλημμύρες που έπληξαν την Σερ-
βία και Βοσνία στο τέλος Μαΐου 2014 και οι συγκλονιστικές σκηνές 
της ανθρώπινης τραγωδίας, όπως αυτές μεταδόθηκαν μέσω των τη-
λεοπτικών μας δεκτών, δεν άφησαν ασυγκίνητο το προσωπικό του 
Ομίλου μας.

Με πρωτοβουλία του συναδέλφου μας Σέρβου Dejan Gacic,το Τμήμα 
Δημοσίων Σχέσεων προεβη σε  μια 15νθημερη εκστρατεία συλλογής 
υλικών άμεσης πρώτης ανάγκης μεταξύ των μελών του προσωπικού 
των εταιρειών, Φώτος Φωτιάδης Διανομείς Λτδ, και Φώτος Φωτιάδης 
Ζυθοβιομηχανία Λτδ.

 Παρόλο που τα πλείστα μέλη του προσωπικού με τον ένα ή τον άλλο 

τρόπο συνδράμουν τα Κοινωνικά Παντοπωλεία της περιοχής τους, 
εντούτοις για μια ακόμη φορά έδειξαν τα αλτρουιστικά  τους αισθή-
ματα έναντι στον πάσχοντα συνάνθρωπο μας και ανταποκρίθηκαν 
θετικά  στο κάλεσμα για βοήθεια.

Το προϊόν της εκστρατείας ( κονσερβοποιημένες τροφές, είδη υγι-
εινής, παιδικές τροφές, παιδικός ρουχισμός κ.α.), θα σταλεί μέσω 
της Σερβικής πρεσβείας στην Κύπρο, στους  πλημμυροπαθείς των 
πληγέντων περιοχών των δυο χωρών.

Ευχαριστούμε όλα τα μέλη του προσωπικού που έχουν ανταποκριθεί 
και  συνέβαλαν  στη μεγάλη αυτή φιλανθρωπική προσπάθεια  απάμ-
βλυνσης της δυστυχίας κάποιων συνανθρώπων μας.

Εκδήλωση Συμβουλίου 
Κοινοτικής Ευημερίας Καϊμακλίου
Το Συμβούλιο Κοινοτικής Ευημερίας της Ακριτικής Περιοχής  Καϊ-
μακλίου, στην προσπάθειά του να συνεχισθεί η λειτουργία του Κοινο-
τικού Νηπιοκομικού Σταθμού Καιμακλίου,  διοργάνωσε φιλανθρω-
πική  εκδήλωση  με τίτλο ‘Παιδική Χαρά,’ την Κυριακή, 4 Μαϊου 2014, 
κατά την οποία προσφέρθηκαν  σουβλάκι και μπύρα σε πολύ χαμηλές 
τιμές, για ενίσχυση του Κοινωφελούς αυτού Ιδρύματος.  Η εκδήλωση 
έγινε με πρωτοβουλία της πρέσβειρας επί τιμή κας Λόριας Μαρκίδη 
και τελούσε υπό την αιγίδα του Δημάρχου Λευκωσίας, κ. Κωνσταντί-
νου Γιωρκάτζη.

Ο Όμιλος μας, μέσα στα πλαίσια της Κοινωνικής του προσφοράς και 
Εταιρικής Ευθύνης, συμμετείχε στην προσπάθεια αυτή προσφέρο-
ντας σημαντική ποσότητα προϊόντων  για τις ανάγκες της εκδήλω-
σης, συμβάλλοντας έτσι στην επιτυχία του σκοπού   της διοργάνω-
σης.Η οργανωτική επιτροπή της εκδήλωσης και το Συμβούλιο Κοινο-
τικής Ευημερίας της Ακριτικής περιοχής Καιμακλίου, εκφράζουν τις 
ευχαριστίες τους προς την διεύθυνση του Ομίλου, για βοήθεια που 
παρείχαν  στην εκδήλωση και γενικά για την διαχρονική προσφορά 
στην κοινωνία.
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Ένα Όνειρο μια Ευχή 
Πανηγύρι χαράς και προσφοράς
Για μια ακόμη χρονιά, την 15η στη σειρά, η Φώτος Φωτιάδης Διανομείς Λτδ,  δήλωσε παρών στο ετήσιο πανηγύρι χαράς 
και προσφοράς που διεξήχθη στο πάρκο Αγίου Δημητρίου στον Στρόβολο, στις 24 Μαΐου 2014 και ενίσχυσε έμπρακτα 
την προσπάθεια του Παγκύπριου Συνδέσμου ‘’Ένα Όνειρο μια Ευχή’’ για να κάνει το όνειρο των παιδιών με καρκίνο και 
συναφείς παθήσεις πραγματικότητα.

Με την προσφορά σημαντικής ποσότητας μπύρας Carlsberg, Φυσικού Μεταλλικού Νερού Αγρός και χυμού ΕΝΑ,  αγκά-
λιασε με στοργή την ανθρωπιστική αυτή εκδήλωση συνέβαλε ουσιαστικά στην κοινή προσπάθεια για  ενίσχυση του τα-
μείου του συνδέσμου και της υγείας των παιδιών.

Πώς δημιουργήθηκε η Ομάδα 
Εθελοντικής Αιμοδοσίας Carlsberg
Γράφει ο πρώην συνάδελφος, επόπτης εμφιαλωτηρίου, 
Αντρέας Κυριακίδης.

Η εθελοντική αιμοδοσία είναι μια χειρονομία καλής θέλησης, μια 
πράξη αλτρουισμού και φιλανθρωπίας προς τον πάσχοντα συνάν-
θρωπο μας.  Δεν υπάρχει πολυτιμότερο δώρο από την εθελοντική 
προσφορά αιματος, αφού στην πραγματικότητα είναι ένα δώρο ζωής 
γι αυτόν που το δέχεται.

Το να είναι κανείς εθελοντής αιμοδότης είναι αρκετά σημαντικό 
πράγμα, γιατί αυτό το οποίο προσφέρει θα σώσει τη ζωή κάποιων 
συνανθρώπων μας.  Σαν μέλη της κοινωνίας είναι ευθύνη μας να εί-
μαστε εθελοντές αιμοδότες.

Δυστυχώς στο τόπο μας η έλλειψη και η ανεπάρκεια αίματος είναι 
μια ακόμα υπαρκτή κατάσταση που έχει σαν άμεσο αποτέλεσμα να 
θέτει σε κίνδυνο τη ζωή όσων χρειάζονται το αίμα ως θεραπευτικό 
μέσο.  Αυτό οφείλεται κυρίως στη μη ευαισθητοποίηση των ανθρώ-
πων εκείνων που μπορούν με την τελείως ανώδυνη γι’ αυτούς εθελο-

ντική αιμοδοσία, να προσφέρουν το πολυτιμότερο αγαθό σε όσους το 
χρειάζονται, το αίμα.

Η δημιουργία της ομάδας εθελοντικής αιμοδοσίας Carlsberg, ξε-
κίνησε το 1978, μετά από μια  οικογενειακή τραυματική εμπειρία η 
οποία συνεχίζει να ταλαιπωρεί την οικογένεια μου μέχρι και σήμερα. 
Τα πρώτα βήματα για τη δημιουργία της ομάδας εθελοντικής αιμο-
δοσίας, αντιμετωπίστηκαν με διστακτικότητα. Ο κάθε ένας έβλεπε 
την αιμοδοσία κάτι ξένο, κάτι άγνωστο. Εδώ χρειαζόταν η μεγάλη 
προσπάθεια για σωστή προσέγγιση και αποτελεσματική  ενημέρω-
ση,  που θα έφερνε το ποθητό αποτέλεσμα. 
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Στην προσπάθεια αυτή είχαμε τη βοήθεια και την συμπαράσταση του 
προέδρου της Συντονιστικής Επιτροπής Αιμοδοσίας, Δρα. Νίκου 
Παυλίδη. Παραθέτοντας  τις απόψεις μας για την δημιουργία μιας 
ομάδας νέων αιμοδοτών, ο Δρ. Παυλίδης, μας έδωσε θάρρος και μας 
προέτρεψε να προχωρήρουμε.

Το επόμενο βήμα ήτο μια συγκέντρωση στη Αίθουσα δεξιώσεων  του 
εργοστασίου μας, για μια ανοικτή  ενημέρωση και συζήτηση για την 
εθελοντική αιμοδοσία. Η ανταπόκριση των συναδέλφων στην πρό-
σκληση μας ήταν αρκετά ικανοποιητική. Η αγωνία μου για την επιτυ-
χία του εγχειρήματος, άρχισε να καταλαγιάζει.  

Καλωσορίζοντας τους συνάδελφους ο Δρ. Νίκος Παυλίδης είπε: 
«Η εθελοντική αιμοδοσία είναι απόλυτα ασφαλής και ο δότης δεν 
διατρέχει κανένα απολύτως κίνδυνο.  Η συλλογή του αίματος διαρκεί 
περίπου 8 – 10 λεπτά.  Μετά την αιμοδοσία πρέπει να ξεκουραστείτε 
για 10 περίπου λεπτά και να πιείτε μια δροσερή μπύρα Carlsberg για 
να ανανεώσετε τα υγρά».

Τόσο πειστικά ήταν τα λόγια του γιατρού, που αμέσως μετά είχαμε και 
τους πρώτους 10 εθελοντές αιμοδότες.  Το πρώτο βήμα έγινε. 
Με τις ευλογίες, τη συμμετοχή και την συμπαράσταση της διεύθυν-
σης και ιδιαίτερα του πρόεδρου μας κου Φώτου Φωτιάδη,  ξεκινήσα-
με δειλά –δειλά, την σύσταση της πρώτης εθελοντικής ομάδας. 

Σταδιακά οι αιμοδότες αυξάνονται και στην ομάδα εγγράφονται όλο 
και περισσότερα άτομα, τόσο από τα μέλη του προσωπικού, όσο και 
άτομα από την γύρω περιοχή. Η πρώτη οργανωμένη αιμοδοσία με 

ευρύτερο χαρακτήρα, διοργανώνεται από την Συντονιστική Επιτροπή 
Αιμοδοσίας, το 10ημερο 27/6 – 7/7/1980, στα πλαίσια του Φεστιβάλ 
Carlsberg.  Έκτοτε η αιμοδοσία γίνεται σε τακτά διαστήματα, σύμ-
φωνα με τις ανάγκες της Τράπεζας Αίματος του Γενικού Νοσοκομεί-
ου Λευκωσίας, η κινητή μονάδα αιμοδοσίας του οποίου επισκέπτεται 
τις εγκαταστάσεις του εργοστασίου σε συνεννόηση με την Συντονι-
στική επιτροπή Προσωπικού. 

Η διαδικασία αυτή διαρκεί μέχρι το 1997, οπόταν δημιουργείται η 
Φώτος Φωτιάδης Διανομείς Λτδ και οι πλείστοι από τους συναδέλ-
φους δραστηριοποιούνται και δίνουν αίμα στα  τοπικά κέντρα  αι-
μοδοσίας όπου διαμένουν.  Δραστηριοποιούνται όμως τα πρατήρια 
μας, προεξάρχοντος αυτού της Λεμεσού, τα οποία διοργανώνουν 
περιοδικά αιμοδοσίες με συμμετοχή του προσωπικού και φίλων. Η 
διαδικασία αυτή συνεχίζει μέχρι και σήμερα. 

Κοιτάζοντας πίσω 36 τόσα χρόνια, αναπολώ τις μεγάλες προσπάθει-
ες που καταβάλαμε όλοι οι πρωτεργάτες και θέλω ξανά να απευθύνω 
ένα μεγάλο ευχαριστώ προς τους αγαπητούς συναδέλφους και ιδι-
αίτερα στον συνάδελφο και τώρα συνταξιούχο, επόπτη Παραγωγής 
Δημήτρη Κωνσταντίνου, για την ανταπόκριση τους στην ίδρυση της 
δικής μας εθελοντικής ομάδας αιμοδοσίας, που αποτελεί μια από τις 
πρώτες οργανωμένες ομάδες στην Κύπρο. 

Αγαπητέ φίλε. Υποψήφιος αιμοδότης είναι κάθε υγιής άνθρωπος 
ενώ υποψήφιοι δέκτες είμαστε όλοι. Δίνοντας 1 μονάδα αίμα, προ-
σφέρεις ανεκτίμητη βοήθεια στο συνάνθρωπο σου που το έχει ανά-
γκη και αυτή είναι η κυριότερη ανταμοιβή σου.

Τα  Βραβεία  του 
Ιδρύματος  “Φώτος Φωτιάδης”  
σε Τελειόφοιτους  του  Λυκείου Λατσιών
Το  Κοινωφελές, Επιστημονικό και Πολιτιστικό Ίδρυμα  «Φώτος  Φωτιάδης», 
όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος χρηματοδότησε την απονομή δύο  βραβείων 
που απονέμονται σε άριστους στην επίδοση και το ήθος μαθητές του Λυκεί-
ου Λατσιών.  Το ένα Βραβείο εκ €200 απονέμεται στον   άριστο τελειόφοιτο 
στο μάθημα της Χημείας και το άλλο Βραβείο εκ €100 απονέμεται στον άριστο 
στην επίδοση μαθητή στο μάθημα της Βιολογίας, υπό την προϋπόθεση ότι οι 
βραβευθέντες παρακάθησαν  στις Παγκύπριες εξετάσεις του Υπουργείου Παι-
δείας και Πολιτισμού στα εν λόγω μαθήματα.

Στη φωτογραφία ο Διευθυντής του Κοινωφελούς, Επιστημονικού και Πολιτι-
στικού Ιδρύματος «Φώτος Φωτιάδης» Δρ. Χρίστος Γ. Αριστείδου απονέμει τα 
δύο βραβεία στην τελειόφοιτη μαθήτρια Αυγή Ιωσήφ του Γεωργίου, του Τμή-
ματος Γ5 η οποία επιτυγχάνοντας την ψηλότερη  βαθμολογία τόσο στο ένα όσο 
και στο άλλο μάθημα πήρε  τόσο το Βραβείο στη Χημεία όσο και το Βραβείο 
στη Βιολογία.
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Εμπλουτισμένη με δρώμενα από στίχους 
του ποιητή σημείωσε εξαιρετική επιτυχία 
η Τελετή Απονομής των 10ων Βραβείων 
Κώστα Μόντη
Την Πέμπτη 8 Μαΐου, στην Αίθουσα Τελετών του Παγκυπρίου Γυμνα-
σίου πραγματοποιήθηκε με εξαιρετική επιτυχία η τελετή απονομής 
των  10ων  Βραβείων Κώστα Μόντη κατόπιν  Παγκύπριου  Μαθητικού 
Διαγωνισμού Συγγραφής Δοκιμίου και του 1ου Παγκύπριου Μαθητι-
κού Διαγωνισμού Διασκευής – Δραματοποίησης Στίχων του Μεγάλου 
μας Ποιητή.

Οι διαγωνισμοί για τα Ετήσια Βραβεία Κώστα Μόντη που διοργανώ-
νει το Κοινωφελές, Επιστημονικό και Πολιτιστικό Ίδρυμα «Φώτος 
Φωτιάδης» σε αγαστή συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και Πο-
λιτισμού, έχουν καταστεί ένας μόνιμος ετήσιος θεσμός.  Στους δι-
αγωνισμούς αυτούς συμμετέχουν κάθε χρόνο όλο και περισσότεροι 
μαθητές.  Στο φετινό διαγωνισμό Συγγραφής Δοκιμίου έλαβαν μέρος 
160 μαθητές από 23 Σχολεία και στον Διαγωνισμό Δραματοποίησης 
Στίχων συμμετείχαν ομάδες μαθητών από 11 Σχολεία.     

Στον χαιρετισμό του ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού Δρ. Κώστα 
Καδής ανέφερε ότι «με μεγάλη χαρά αποδέχτηκα την πρόσκληση 
του Ιδρύματος «Φώτος Φωτιάδης» και της Διεύθυνσης Μέσης Εκ-
παίδευσης για να απευθύνω χαιρετισμό στη σημερινή εκδήλωση 
την οποία συνδιοργανώνουν και η οποία  τιμά τον μεγάλο ποιητή της 
Κύπρου, Κώστα Μόντη.

Στη συνέχεια μεταξύ άλλων ο Υπουργός τόνισε:  «Δοσμένος με τη 
ψυχή του στην Κύπρο και στον αγώνα της για ελευθερία, αξιοπρέπεια 
και πολιτιστική ανάπτυξη, από τους κορυφαίους υμνητές του Οικου-
μενικού Ελληνισμού, ο Μόντης  ξεπέρασε τα εθνικά σύνορα με το 
μεγαλείο των στίχων του.  Η ποίηση  του αποτελεί κορυφαία στιγμή 
των Γραμμάτων της Κύπρου και λαμπρή σελίδα της Νεοελληνικής 
Λογοτεχνίας και Ποίησης.  Η Κύπρος τον  ευγνωμονεί και υποκλίνε-
ται στην προσφορά του».

Στον χαιρετισμό του ο Δρ. Φώτος Φωτιάδης, Πρόεδρος του ομώνυμου 
Ιδρύματος εκφράζοντας τις θερμές του ευχαριστίες, ανεφέρθη  «στη 
σημαντική συμβολή του Υπουργείου Παιδείας, των εκάστοτε Υπουρ-
γών και λειτουργών του στην επιτυχή διεξαγωγή των παγκύπριων 
μαθητικών διαγωνισμών για την ανάδειξη των αρίστων που βραβεύ-
ονται κάθε χρόνο με τα Βραβεία Κώστα Μόντη.  Τόνισε ότι ειδικά 
φέτος, λόγω του  «Έτους Κώστα Μόντη», πέραν των τριών βραβείων 
για τη συγγραφή δοκιμίου, θα απονεμηθούν ακόμη τρία ξεχωριστά 
βραβεία για τα τρία καλύτερα θεατρικά δρώμενα που έχουν ως βάση 
στίχους του Κώστα Μόντη».    

Επίσης ο Δρ Φώτος Φωτιάδης αναφέρθηκε στο σημαντικό έργο της 
Επιτροπής Διοργάνωσης των Εορταστικών Εκδηλώσεων για τα 100 
χρόνια από τη γέννηση και 10 χρόνων από το θάνατο του ποιητή Κώ-
στα Μόντη, εξήρε την ανακήρυξη του 2014 ως Έτους Κώστα Μόντη 
από το Υπουργικό Συμβούλιο και αναφέρθηκε σε συντομία στη σειρά 
εκδηλώσεων που θα διοργανωθούν, καθόλη τη διάρκεια του 2014 
τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό για να τιμηθεί επάξια η μνή-
μη και το έργο του Κώστα Μόντη.  

Τα  Βραβεία  πήραν: 
To A΄ Βραβείο Συγγραφής Δοκιμίου πήρε η Μαρία Ιωάννου, του  Λυ-
κείου Πόλης  Χρυσοχούς, το  Β΄  Βραβείο η Μαρία Χατζημιχαήλ του  
Λυκείου Αγίου Γεωργίου Λακατάμιας και το Γ΄ Βραβείο η Δήμητρα 
Σταύρου του Λυκείου Ιδαλίου.

Στο Διαγωνισμό Δραματοποίησης στίχων το Α΄ Βραβείο πήρε το Λύ-
κειο Παραλιμνίου, το Β΄  Βραβείο το Παγκύπριο Γυμνάσιο και το Γ΄ 
Βραβείο το Λύκειο Εθνομάρτυρα Κυπριανού στο Στρόβολο. 

Την τελετή απονομής των Βραβείων εκτός από τον Υπουργό Παιδείας 
και Πολιτισμού δρα Κώστα Καδή, τον Πρόεδρο του Ιδρύματος «Φώ-
τος Φωτιάδης» Δρα Φώτο Φωτιάδη, τον Δρα Σόλωνα Χαραλάμπους, 
Διευθυντή του Παγκυπρίου Γυμνασίου στην Αίθουσα Εκδηλώσεων 
του οποίου φιλοξενήθηκε η όλη εκδήλωση, τίμησαν με την παρου-
σία τους Διευθυντές και Καθηγητές αρκετών Λυκείων, άνθρωποι των 
Γραμμάτων και της Τέχνης και γονείς μαθητών.

Η ευφάνταστη επινόηση και τέλεια εκτέλεση των εξαίρετων θεατρι-
κών δρωμένων, τα οποία είχαν ως βάση τους επίλεκτους στίχους τον 
Κώστα Μόντη, εντυπωσίασαν και συγκίνησαν το πυκνό μουσικόφιλο 
και θεατρόφιλο κοινό που παρακολούθησε την καθόλα εξαίρετη και 
πολύ ευχάριστη αυτή τελετή.
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Εμπλουτίζεται το Κυπριακό Μουσείο 
Φυσικής Ιστορίας
Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Μουσείου, 18 Μαΐου, ο κ. Μιχάλης 
Κούζης από την Λεμεσό, αποφάσισε να δωρίσει την προσωπική του 
συλλογή από όστρακα και κοχύλια στο Κυπριακό Μουσείο Φυσικής 
Ιστορίας.

Η συλλογή αποτελείται από δείγματα τα οποία συνέλεξε ο ίδιος προ-
σωπικά από τη μακρινή Παταγονία, το Βιετνάμ και  τους Ναούς της 
Καμποτίας. 

Μπορείτε να θαυμάσετε από κοντά τη συλλογή του κ. Κούζη στο 
«Κυπριακό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας», έργο του Κοινωφελούς, 
Επιστημονικού και Πολιτιστικού Ιδρύματος «Φώτος Φωτιάδης», που 
βρίσκεται στους κήπους του Εργοστασίου της Carlsberg , στα Λα-
τσιά.

Η διεύθυνση, το προσωπικό και η Επιστημονική Επιτροπή του 
Κοινωφελούς, Επιστημονικού και Πολιτιστικού Ιδρύματος «Φώτος 
Φωτιάδης», επιθυμούν να εκφράσουν  τις ευχαριστίες του προς τον 
κ. Μιχάλη Κούζη  για την ευγενή δωρεά του.

Μετά από είκοσι χρόνια το Σατιρικό Θέατρο, ξανανέβασε το πολύ πετυχημένο θεατρικό έργο του Ανδρέα 
Κουκίδη ‘’Λήδρας και Ρηγαίνης’’,σε σκηνοθεσία Πολύκαρπου Πολυκάρπου. 

Το έργο διαδραματίζεται σε ένα μπαρ της Ρηγαίνης το 1974, λίγο πριν την περίοδο του πραξικοπήματος 
και της Τούρκικης εισβολής. Το σκηνικό παρουσιάζει ένα μπαρ της εποχής, επιλεκτικά διακοσμημένο 
με διαφημιστικά της Carlsberg, με τους συντελεστές να απολαμβάνουν σε κάθε παράσταση, μία δρο-
σερή μπύρα Carlsberg.

Όπως τότε  έτσι και τώρα, η εταιρεία μας ανταποκρίθηκε θετικά στην έκκληση της Διεύθυνσης του Θε-
άτρου, και επανέλαβε την χορηγία, δίνοντας έτσι συνέχεια στην εξαιρετική αυτή θεατρική παράσταση 
που θα περιοδεύσει σε 60 πόλεις και κοινότητες σε όλη την Κύπρο από τον Μάιο μέχρι τον Σεπτέμβριο 
2014.

Η χορηγία αυτή αποτελεί μια πρωτότυπη, ζωντανή προβολή και διαφήμιση του προϊόντος που δίνει 
στον ηθοποιό και θεατρόφιλο κοινό μια ξεχωριστή  επαφή και σχέση.

Λήδρας και Ρηγαίνης

Ένα πρωτότυπο αθλητικό βιβλίο  με τίτλο ΄΄το τελευταίο παιχνίδι’’, πρόκειται να κυκλοφορήσει σύντομα με 
συγγραφέα τον πρόεδρο του Παγκύπριου Συνδέσμου Ποδοσφαιριστών, Σπύρου Νεοφυτίδη, κρίθηκε σαν 
καλή ευκαιρία προβολής του νερού Αγρός και χυμού ΕΝΑ.  

 Το βιβλίο απευθύνεται σε παιδιά και σε πρώτο στάδιο θα κυκλοφορήσει σε 4000 αντίγραφα, σε  βιβλιοπω-
λεία , ακαδημίες ποδοσφαίρου και περίπτερα, με προοπτική να διατεθεί και στα σχολεία κατόπιν  διευθε-
τήσεις με το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού.

Τα βιβλίο  στόχο έχει να εμπεδώσει στη συνείδηση  των  παιδιών από νεαρής ηλικίας   την αξία  
του ‘’έντιμου παιχνιδιού -  fair play’’ και τη σωστή διαπαιδαγώγηση και συμπεριφορά έναντι 
του αντιπάλου ‘’respect – εκτίμηση’’.

Μέσα σε αυτά τα πλαίσια και εκτιμώντας τις  δυνατότητες που προσφέρονται μέσα από τις σε-
λίδες του βιβλίου, το οποίο θα είναι εικονογραφημένο με παιδικές φιγούρες ποδοσφαιριστών 
να  ξεδιψούν με νερό ή χυμό, η εταιρεία μας αποφάσισε να είναι ο χορηγός  στον τομέα αυτό, 
με το νερό Αγρός και τον Χυμό ΕΝΑ.

Το τελευταίο παιχνίδι
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Στις 27 Ιουνίου 2014, στο  προαύλιο του  Απεητείου Γυμνασίου  Αγρού,  στην παρουσία των  Κοινοτικών 
Αρχών,  του Ιερατείου της γύρω περιοχής, των καθηγητών και των μαθητών του Γυμνασίου και Λυκείου, 
έγινε η  απονομή  του  ετησίου Πισσαρίδειου Βραβείου  που  αθλοθετεί το  Κοινωφελές, Επιστημονικό 
και Πολιτιστικό Ίδρυμα «Φώτος Φωτιάδης» Αγρός, προς  τιμή  του εξ Αγρού καταγόμενου Νομπελίστα  
Χριστόφορου  Πισσαρίδη.

Το  βραβείο  αξίας 500 ευρώ,  απονέμεται  κάθε χρόνο μέσα  στα  πλαίσια  της γενικότερης κοινωνικής  προ-
φοράς  του ιδρύματος στον  άριστο στο Ήθος και την Επίδοση τελειόφοιτο/η  μαθητή/τρια του  Απεητείου  
Γυμνασίου  Αγρού  με  την  υψηλότερη  επίδοση  και για το  ήθος που επιδεικνύει καθόλη την διάρκεια της 
σχολικής  χρονιάς. 

Για το 2014, το  βραβείο  απονεμήθηκε στην τελειόφοιτη  μαθήτρια  Δέσπω  Θεοχάρους από τις  Δύμες,  στην 
οποία εκφράζουμε τα θερμά μας συγχαρητήρια  και  τις ευχές μας για  κάθε επιτυχία στη συνέχεια.

Την απονομή έκανε το μέλος του ΔΣ του Ιδρύματος, Χριστόφορος Παπαχριστοφόρου.

‘‘Πισσαρίδειο Βραβείο’’ προς τιμή  του 
Νομπελίστα Χριστόφορου Πισσαρίδη 
Από το  Κοινωφελές, Επιστημονικό και Πολιτιστικό Ίδρυμα 
«Φώτος Φωτιάδης» Αγρός

Πιστή στο όραμα και στις αρχές της για στήριξη της παιδείας και εν-
θάρρυνση της αριστείας, η Universal Life συνεχίζοντας μια παρά-
δοση πολλών χρόνων, προσέφερε χρηματικό βραβείο στον αριστεύ-
σαντα φοιτητή του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Δημόσιας 
Διοίκησης του Πανεπιστημίου Κύπρου, Δημήτρη Χατζημιχαήλ.

Το βραβείο παρέδωσε ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της 
Εταιρείας, Δρ Φώτος Ια. Φωτιάδης, σε τελετή που διοργανώθηκε από 
τη Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης του Πανεπιστημίου 
Κύπρου στις 26 Ιουνίου 2014. 

Η Universal Life στηρίζει την παιδεία 
και επιβραβεύει την αριστεία

Στα πλαίσια της συνεχούς εκπαίδευσης του προσωπικού της Φώτος Φωτιάδης Διανομείς 
Λτδ,  σε θέματα Υγείας και Ασφάλειας,  η Επιτροπή Υγείας & Ασφάλειας των κεντρικών 
γραφείων της εταιρείας, Ελλησπόντου 4 Λατσιά, διοργάνωσε στις 5 Μαΐου 2014, εκπαι-
δευτική άσκηση πυρόσβεσης στον εξωτερικό χώρο των Γραφείων. Την ευθύνη και την 
εποπτεία της άσκησης είχαν ειδικευμένοι εκπαιδευτές σε συναφή θέματα πυρασφάλει-
ας, της εταιρείας Geomast,  με την οποία η εταιρεία συνεργάζεται  εδώ και χρόνια. 

Στόχος της άσκησης ήταν να δοθούν οι  βασικές οδηγίες στα μέλη του προσωπικού για να 
μπορέσουν να ανταποκριθούν θετικά σε περίπτωση πυρκαγιάς. Η παρουσίαση κάλυψε 
θέματα, όπως τα είδη πυρκαγιάς,  το είδος  του πυροσβεστήρα που πρέπει να χρησιμο-
ποιηθεί για   κάθε είδος πυρκαγιάς,  καθώς και πρακτική επίδειξη στη χρήση των πυρο-
σβεστήρων. 

Οι συμμετέχοντες ανταποκρίθηκαν με ενθουσιασμό στις συνθήκες της άσκησης και απέ-
σπασαν τα εγκωμιαστικά σχόλια των εκπαιδευτών. 

Στις φωτογραφίες στιγμιότυπα από την εκπαιδευτική άσκηση πυρόσβεσης.

Εκπαίδευση Πυρόσβεσης
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Οι οδικές συγκρούσεις αποτελούν για την χώρα μας ένα τεράστιο κοι-
νωνικό πρόβλημα. Το κοινωνικοοικονομικό κόστος που καλούμαστε 
σαν λαός να πληρώσουμε κάθε χρόνο είναι τεράστιο, με τους νέους 
να αποτελούν την ομάδα ύψιστου κινδύνου. Είναι γεγονός ότι μόνο με 
μια ευρύτερη κοινωνική συμμαχία μπορούμε να λύσουμε αυτό το πολύ 
σοβαρό πρόβλημα που δεν κάνει φυλετικές, κοινωνικές και οικονομι-
κές διακρίσεις. 

Ο κάθε ιδιωτικός οργανισμός, όπως και η εταιρεία Φώτος Φωτιάδης 
Διανομείς Λτδ, είναι μια μικρογραφία της κοινωνίας και πολλές φορές 
η συμπεριφορά του προσωπικού του στο δρόμο, αντικατοπτρίζει με 
σαφήνεια το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον. 
Ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός Reaction Youth for the Prevention, 
στα πλαίσια του Εθνικού του Προγράμματος Οδικής Ασφάλειας Ερ-
μής, προχώρησε στη διενέργεια μιας σειράς από Ενημερωτικά - Εκ-
παιδευτικά Σεμινάρια Οδικής Ασφάλειας στην ομάδα πωλήσεων της 
Εταιρείας Φώτος Φωτιάδης Διανομείς  σε όλες τις επαρχίες, το μήνα 
Μάιο 2014. Με μια επιστημονική/εκπαιδευτική προσέγγιση του θέμα-
τος καθώς και στη βάση σχετικού ερωτηματολογίου, οι εκπαιδευτές 
του Reaction, προσάρμοσαν το σεμινάριο στα προβλήματα/ανάγκες 
του ακροατηρίου για ένα καλύτερο και αποδοτικότερο αποτέλεσμα σε 
περισσότερο από 100 άτομα.

Οι Προωθητές, οι Πωλητές και οι Υπεύθυνοι Πωλητών περνούν μεγάλο 
μέρος της καθημερινότητάς τους στο δρόμο, γι’αυτό το σεμινάριο οδι-
κής ασφάλειας ασχολήθηκε με θέματα που τους απασχολούν όπως:

• Κυκλικός Κόμβος
• Ταχύτητα
• Οδήγηση και κινητό τηλέφωνο
• Ζώνη Ασφαλείας
• Ελαστικά 
• Οδική σύγκρουση
• Αλκοόλ  και οδήγηση

Το σεμινάριο ήταν άκρως πετυχημένο και χρήσιμο για τη σωστή οδική 
συμπεριφορά, την οποία πρέπει να έχει η ομάδα πωλήσεων, έτσι ώστε 
να προστατεύουν τον εαυτό τους αλλά και τους συνανθρώπους τους. 

Ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός Reaction Youth for the Prevention 
ιδρύθηκε το 2011. Είναι ένας νεοσύστατος  Οργανισμός που δραστη-
ριοποιείται σε 22 χώρες για την ανάπτυξη και ευημερία της νεολαίας 
στους τομείς της Οδικής Ασφάλειας, Νεανικής Παραβατικότητας, Δη-
μόσιας & Ατομικής Υγείας, Προστασία του Περιβάλλοντος και Εκπαί-
δευσης.

Σεμινάρια οδικής ασφάλειας στην ομάδα 
Πωλήσεων της Φώτος Φωτιάδης Διανομείς 
από τον οργανισμό Reaction

Η Φώτος Φωτιάδης Διανομείς Λτδ, στο πλαίσιο του προγράμματος 
κοινωνικής ευθύνης του Ομίλου Φώτος Φωτιάδης,  “Φίλοι με τη δη-
μιουργία”, έχει προχωρήσει στη χορηγία του CyMYS (Cyprus Marketin
g Youth Society), ενός μη κερδοσκοπικού οργανισμού, μέλη του οποί-
ου αποτελούν άνεργοι ή υποαπασχολούμενοι νέοι επιστήμονες στο 
Μarketing, Eπικοινωνία Design,  Δημόσιες Σχέσεις και ότι έχει σχέση 
με την ευρύτερη επιστήμη του Marketing.

«Στηρίζουμε με αυτό τον τρόπο την δημιουργική προσπάθεια νέων Κυ-
πρίων επιστημόνων, που ακόμη και μέσα στις δυσχερείς οικονομικές 
συνθήκες που περνά η χώρα μας, βρίσκουν τον τρόπο να ενεργοποι-
ούνται και να βρίσκουν το πεδίο για να διοχετεύουν και να αξιοποιούν 
το ταλέντο και τις γνώσεις τους. Είμαστε βέβαιοι ότι μέσα από πρωτο-
βουλίες όπως το CyMYS, μπορούν να προκύψουν νέες ιδέες και νέες 
διαδικασίες που αναβαθμίζουν την γενική επιχειρηματική ικανότη-
τα, το προϊόν και την ανταγωνιστικότητα της Κύπρου», μας δήλωσε ο 
Senior Μarketing Manager της εταιρείας, Νίκος Μαρουδής.
 
 Βασικός στόχος του CyMYS,  είναι να προσφέρει στο Marketing, ιδιαί-
τερα σε αυτό που απευθύνεται σε νέους αλλά και στην κοινωνία ευρύ-
τερα. Κύριοι τομείς δραστηριοποίησης του είναι:

Η συνεχής εκπαίδευση των μελών του στις  πραγματικές συνθήκες 
λειτουργίας της αγοράς κυρίως σε θέματα Marketing.
H προσφoρά δωρεάν υπηρεσιών Marketing σε άλλους μη κερδοσκοπι-
κούς οργανισμούς, που προσφέρουν στην κοινωνία.

Η πώληση υπηρεσιών Marketing σε εταιρείες για σε θέματα στρατη-
γικής Marketing  για προϊόντα που απευθύνονται, κυρίως, σε νέους.
Η παραγωγή έργου αναφορικά με το Marketing προς τους νέους μέσω 
ερευνών, συμμετοχών και τοποθετήσεων σε συνέδρια, παραχώρησης 
υποτροφιών, αρθρογραφίας και άλλων δράσεων.

Η Φώτος Φωτιάδης Διανομείς χορηγός του 
Cyprus Marketing Youth Society (CyMYS)

Οι εκπρόσωποι του Οργανισμού, 
Cyprus Marketing Youth Society, 
σε αναμνηστικό στιγμιότυπο με 
τους συναδέλφους Διευθυντές, της 
Φώτος Φωτιάδης Διανομείς, Γιώργο 
Ζοππή, (Marketing Manager, Non 
Alcoholic and Wines), Νίκο Μαυ-
ρουδή (Senior Marketing Manager) 
και Άννα Χαραλάμπους,(Marketing 
Manager Spirits).
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Η οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλης σύμφωνα με τα στατιστικά απο-
τελεί μια από τις σημαντικότερες αιτίες πρόσκλησης θανατηφόρων 
και σοβαρών οδικών συγκρούσεων. Η αποτροπή και η ενημέρωση των 
οδηγών πριν ακόμα καθίσουν πίσω από το τιμόνι αποτελούν την σημα-
ντικότερη δράση για την μείωση των οδικών συγκρούσεων. Παράλλη-
λα ο οδηγός της παρέας μπορεί πλέον να επιλέξει ένα μη αλκοολούχο 
ποτό και αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα από την μια να διασκεδάσει μαζί 
με την υπόλοιπη παρέα αλλά ταυτόχρονα θα μπορεί να οδηγήσει τους 
φίλους του με ασφάλεια στα σπίτια τους. 

Ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός Reaction Youth for the Prevention, 
σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς στην Κύπρο και στο εξω-
τερικό, σχεδίασε και έθεσε σε εφαρμογή, στα πλαίσια του Εθνικού 
Προγράμματος για την Οδική Ασφάλεια Ερμής, ένα από τα μεγαλύτερα 
προγράμματα πρόληψης της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλης. Το 
πρόγραμμα υλοποιείται από την 1η Ιουνίου και θα ολοκληρωθεί 31 Δε-
κεμβρίου 2014, ενώ θα καλύψει το σύνολο της Κύπρου. Περιλαμβάνει 
ενημερωτικές ημερίδες, ενημέρωση σε κεντρικές οδικές αρτηρίες, 
φιλικούς ελέγχους αλκοτέστ αλλά και ενημέρωση των νέων για εναλ-
λακτικές μορφές διασκέδασης όπως είναι τα μη αλκοολούχα ποτά. 
Reaction – Carlsberg Non Alcoholic Parties   

Στα πλαίσια του προγράμματος για την πρόληψη της οδήγησης υπό την 
επήρεια αλκοόλης, ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός Reaction Youth 
for the Prevention σε συνεργασία με την Carlsberg  Non Alcoholic  
διοργανώνουν σε συγκεκριμένες περιοχές Νon Alcoholic Parties με 
νεανικό ύφος και διασκέδαση. Μέσα από αυτές τις εκδηλώσεις οι νέοι 

ενημερώνονται με ένα διαφορετικό και πρωτότυπο τρόπο ενώ έχουν 
την ευκαιρία να «μετρήσουν» την οδηγική τους ικανότητα σε εξομοι-
ωτή. Παράλληλα μέσα από «παιχνίδια εξομοίωσης» αντιλαμβάνονται 
το πρόβλημα της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλης.  Οι εκδηλώσεις 
θα κορυφωθούν τους επόμενους μήνες και θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση 
στους νέους και ιδιαίτερα τους φοιτητές.

Reaction – Carlsberg Non Alcoholic 
«Η διασκέδαση δεν ήταν ποτέ πιο Ασφαλισμένη»

3η Παγκύπρια Ενημερωτική Εκστρατεία 
για την ανακύκλωση πλαστικού
«Ανακυκλώνω … άρα Υπάρχω»

Η ανακύκλωση αποτελεί πλέον αναπόσπαστο κομμάτι της καθημε-
ρινότητας μας. Ιδιαίτερα η νεολαία έχει αναπτύξει μια πρωτόγνωρη 
για τα κυπριακά δεδομένα θέληση για εμπλοκή στην ανακύκλωση. 
Μια θέληση που συμπαρασύρει και τους ενήλικες στην ανακύκλω-
ση πλαστικού, χαρτιού και γυαλιού. 

Ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός Reaction Youth for the Prevention, 
στα πλαίσια του Εθνικού Προγράμματος για το περιβάλλον 
«Άρτεμης», σε συνεργασία με τους αρμόδιους κρατικούς φο-
ρείς, διοργάνωσε για 3η συνεχόμενη χρονιά την παγκύπρια εκ-
στρατεία ενημέρωσης για την ανακύκλωση πλαστικού με τίτλο 
«Ανακυκλώνω…άρα υπάρχω ». Η εκστρατεία πραγματοποιείται τα 
τελευταία 3 χρόνια με ιδιαίτερα μεγάλη επιτυχία ανάμεσα στους 
νέους, ενώ οι πλαστικές μπουκάλες που συλλέγονται για ανακύ-
κλωση είναι εκατοντάδες. Μέγας Χορηγός της εκστρατείας για 
3η συνεχόμενη χρονιά, ήταν το Φυσικό Μεταλλικό Νερό Αγρός. 

Η εκστρατεία πραγματοποιήθηκε από τις 12 μέχρι τις 19 Μαΐου 2014 
και κάλυψε το σύνολο της Κύπρου. Κατά την εκστρατεία χρησιμο-
ποιήθηκαν  παραδοσιακά και μοντέρνα μέσα μαζικής ενημέρωσης 
και διανεμήθηκε  επιστημονικό/ενημερωτικό υλικό σε κεντρικές 

οδικές αρτηρίες, σε χώρους σύναξης της νεολαίας καθώς και σε 
Πανεπιστήμια. Επιπρόσθετα στις 17 -18 Μαΐου πραγματοποιήθηκαν 
και  εκδηλώσεις συλλογής πλαστικού σε κεντρικούς πεζόδρομους  
της Λευκωσίας, της Λεμεσού και της Λάρνακας. Στις εκδηλώσεις 
συμμετείχαν μικροί και μεγάλοι, μιας και η ανακύκλωση του πλα-
στικού είναι υπόθεση όλων μας!
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5η Ιουνίου, 
Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος 2014:  
Ύψωσε τη Φωνή σου, όχι τη στάθμη της θάλασσας
Η Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 
5 Ιουνίου και έχει καθιερωθεί από τον Ο.Η.Ε. από το 1972 με στόχο 
να θυμίζει ότι το μέλλον της ανθρωπότητας είναι αλληλένδετο με 
το περιβάλλον. Το φετινό σύνθημα της Ημέρας Περιβάλλοντος εί-
ναι Ύψωσε τη Φωνή σου, όχι τη στάθμη της θάλασσας.

Η στάθμη της θάλασσας έχει αυξηθεί κατά περίπου 10 έως 25 
εκατοστά τα τελευταία 100 χρόνια.  Προβλέπεται ότι σύντομα θα 
αρχίσουν να εξαφανίζονται μικρά νησάκια, τα οποία είναι ο χώρος 
διαμονής εκατομμύριων ανθρώπων. Η άνοδος της στάθμης της 
θάλασσας οφείλεται στην υπερθέρμανση του πλανήτη. Τα αέρια 
του θερμοκηπίου (GHG) που παράγονται από την ανθρωπότητα 
οδηγούν σε αυτές τις κλιματικές αλλαγές. Το πιο επιβλαβής αέριο 
του θερμοκηπίου που εκπέμπεται από την ανθρώπινη δραστηρι-
ότητα - το διοξείδιο του άνθρακα - αντιπροσωπεύει το 85% της 
αύξησης της θερμοκρασίας του πλανήτη κατά τα τελευταία δέκα 
χρόνια.

Η Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος είναι η ημέρα των ανθρώ-
πων, που σημαίνει ότι είναι η ευκαιρία όλων μας να είμαστε μέρος 
της παγκόσμιας δράσης να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Είναι 
η ευκαιρία να γίνεις μέρος της περιβαλλοντικής αλλαγής. Στα 
μεγάλα κοινά προβλήματα, όπως είναι η περιβαλλοντική κρίση, 
είμαστε όλοι μέρος του προβλήματος αν δεν συμμετέχουμε στη 
λύση.  Εξοικονομώντας ενέργεια μειώνεται η χρήση των ορυκτών 
καυσίμων - άνθρακας - πετρέλαιο και φυσικό αέριο - η οποία εί-
ναι η μεγαλύτερη πηγή της ανθρώπινης παραγωγής διοξειδίου του 
άνθρακα.

Μέσα στο πνεύμα της μείωσης των αέριων εκπομπών του διοξει-
δίου του άνθρακα,  η Photos Photiades Breweries Ltd προωθεί την 
πράσινη ανάπτυξη στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας 
και έχει εγκαταστήσει  φωτοβολταϊκό σύστημα ονομαστικής ισχύ-
ος 91,20kWp. Το έργο εγκαταστάθηκε στις κτηριακές εγκαταστά-
σεις του Εργοστασίου Μπύρας  και ολοκληρώθηκε τον Αύγουστο 
του 2013. Το πάρκο καταλαμβάνει επιφάνεια 850 τετραγωνικών 
μέτρων και αποτελείται από 380 φωτοβολταϊκά πλαίσια ονομαστι-
κής ισχύος 240Wp. Αναμένεται να παράγει περίπου 154.000 kWh 
τον χρόνο. Με τον τρόπο αυτό αποφεύγονται εκπομπές 98.600 kg 
διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα.

Εμείς μπορούμε με απλά βήματα να μειώσουμε το πρόβλημα όπως: 
το σβήσιμο των φώτων και συσκευών όταν δεν χρειάζονται, τη με-
τάβαση σε λαμπτήρες φθορισμού, ποδηλασία. Η σπατάλη φαγη-
τού και πρώτων υλών έχει ως αποτέλεσμα όχι μόνο την εξάντληση 
των φυσικών αποθεμάτων αλλά και την παραγωγή επιπρόσθετων 
ποσοτήτων διοξειδίου του άνθρακα. Η επαναχρησιμοποίηση αλλά 
και η ανακύκλωση βοηθούν να εξοικονομηθούν πόροι και πρώτες 
ύλες, ταυτόχρονα μειώνοντας τις παραγόμενες ποσότητες διοξει-
δίου του άνθρακα. 

Δράσε τώρα! Η προστασία του περιβάλλοντος βρίσκεται στα δικά 
σου χέρια. Ας μην ξεχνάμε ότι το περιβάλλον δεν μας ανήκει, αλλά 
απλά το δανειζόμαστε από τις επόμενες γενεές!
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Στo 4o Φεστιβάλ Ανακύκλωσης και Περιβάλλοντος της Green Dot 
έλαβε μέρος το Φυσικό Μεταλλικό Νερό Αγρός  και ο παιδικός χυμός 
ΕΝΑ, στις 17 Μαΐου 2014 στο Πάρκο της Ακρόπολης στη Λευκωσία. 

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

Εκεί βρισκόταν και η μασκότ του παιδικού χυμού ΕΝΑ όπου κέρασε 
όλα τα παιδιά τον αγαπημένο τους χυμό , φωτογραφήθηκε μαζί τους 
και μοίρασε αναμνηστικά δωράκια!

4ο Φεστιβάλ 
Ανακύκλωσης και Περιβάλλοντος
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Προωθητικές 
Ενέργειες - Marketing

Kronenbourg 1664. Η Γαλλική τέ-
χνη απόλαυσης κατακτά τις καρδιές 
των Κυπρίων καταναλωτών

Οι μάρκες της Diageo διαπρέπουν 
στον 14ο διαγωνισμό

Το πιο Silly Party του καλοκαιριού 
κέρασε η Smirnoff

‘‘Cool by the Pool’’ με το Οινοποιείο 
Κυπερούντας

Επίσκεψη στο 
Οινοποιείο Μπουτάρη

Εκδήλωση Συνδέσμου Οινοχόων 
Κύπρου 

Το Οινοποιείο Κυπερούντας συνε-
χίζει την επιτυχημένη πορεία του

Διεθνής Ημέρα Μπύρας

Η μπύρα Λέων σε ανανεωμένη 
καλοκαιρινή διάθεση

Η Carlsberg Citrus 
στην Κυπριακή Αγορά

Ποδόσφαιρο στην άμμο

Παγκόσμια Ημέρα 
Αθλητικού Συντάκτη

Universal Life - 
Cyprus Ultra Marathon 2014

Αγώνας δρόμου εις μνήμη 
Νέαρχου Κληρίδη

Ο Σύνδεσμος Κυπρίων Οινοχόων 
στο Ζυθοποείο Φώτος Φωτιάδης 

Η Universl Life πρώτη με διαφορά 
στην αξιοπιστία
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Οι μάρκες της Diageo διέπρεψαν για την υπεροχή τους στον 14ο Πα-
γκόσμιο Διαγωνισμό Οινοπνευματωδών Ποτών του Σαν Φρανσίσκο, 
κερδίζοντας στο σύνολο 47 μετάλλια, 16 από τα οποία ήταν χρυσά και 
διπλά χρυσά. Το Johnnie Walker Double Black Label βραβεύτηκε με 
το Double Gold Metal και ανακηρύχτηκε ως το «Best Blended Scotch 
Up to 15 Years», ενώ το  Lagavulin 16 Year Old Single Malt βραβεύτη-
κε ως «Best Distillers Single Malt Scotch - 13 to 19 Years.» Κατά τη 
διάρκεια των τελευταίων 10 χρόνων, οι μάρκες της Diageo κέρδισαν 
πάνω από 500 μετάλλια στον Διαγωνισμό Οινοπνευματωδών Ποτών 
του Σαν Φρανσίσκο.
 
Το ουίσκι ήταν η κατηγορία των μεγάλων επιτυχιών για τη Diageo με 
29 μετάλλια στο σύνολο. Στις κατηγορίες σκωτσέζικο, ιρλανδέζικο 
και καναδέζικο ουίσκι, οι μάρκες της Diageo κέρδισαν πολλαπλά με-
τάλλια. Τα Bushmills και Johnnie Walker αποκόμισαν από έξι μετάλ-
λια, μεταξύ αυτών, ένα διπλό χρυσό και δύο χρυσά το καθένα. 
 
Πολλαπλά ήταν επίσης τα μετάλλια για τη Diageo και στις κατηγορίες 
βότκα, ρούμι, λικέρ και τζιν. Η βότκα Smirnoff, το Νο 1 σε πωλή-
σεις ποτό ανώτερης ποιότητας στον κόσμο, συνέλεξε πέντε μετάλ-
λια, ασημένια και χάλκινα. Στο ρούμι, το Pampero Aniversario και 
το Captain Morgan 1671 έλαβαν από ένα χρυσό και στην κατηγορία 
λικέρ, το Baileys πήρε δύο μετάλλια  εκ των οποίων το ένα χρυσό. 
Στην κατηγορία τζιν, το Tanqueray πήρε δύο ασημένια μετάλλια για 
τους τύπους London Dry και Rangpur. 
 

«Οι μάρκες της Diageo ξεχωρίζουν για την ποιότητά τους και είναι 
μεγάλη τιμή για εμάς το γεγονός ότι είχαν τόσο μεγάλη αναγνώρι-
ση για μια ακόμη φορά σε αυτόν τον διεθνούς κύρους διαγωνισμό», 
σχολίασε ο Larry Schwartz, 
Πρόεδρος της Diageo Βορείου 
Αμερικής. «Είναι συναρπα-
στικό να βλέπεις τόσο τις πα-
ραδοσιακές μάρκες μας όσο 
και τα νεοεισερχόμενα στην 
παγκόσμια αγορά προϊόντα να 
λαμβάνουν την αναγνώριση 
που τους αξίζει.»   
 
Ο Παγκόσμιος διαγωνισμός 
του San Francisco θεωρείται 
ως ο ποιο έγκυρος διαγωνι-
σμός οινοπνευματωδών ποτών 
στον κόσμο.

Μετά από το λανσάρισμα της στην Κυπριακή αγορά το 2012, η παγκο-
σμίου φήμης Γαλλική μπύρα Kronenbourg 1664, κατακτά σταθερά 
νέους καταναλωτές.

Η Kronenbourg 1664 έδωσε δυναμικά το παρόν της με προωθητι-
κές ενέργειες και έδειξε την δύναμη της απέναντι σε εδραιωμένους 
στην αγορά ανταγωνιστές,  με αποκορύφωμα τα 2 φεστιβάλ μπύρας 
Septemberfest το 2012 και 2013,  που ήταν η 3η μπύρα σε πωλήσεις 
μεταξύ άλλων 47! 

Το 2014 ξεκίνησε ακόμα πιο δυναμικά και στοχευμένα, με επιπλέον 
τοποθετήσεις και πολύ δυναμική παρουσία σε διαφήμιση,  τόσο σε 
μέσα μαζικής ενημέρωσης , αλλά και σε συνεργασίες που αποδίδουν 
στην μοναδική αυτή μπύρα το κύρος που της αξίζει.

Η μπύρα Kronenbourg 1664 είναι πλέον η επίσημη μπύρα του Θεά-
τρου Ριάλτο κα ς του. 

Σε συνεργασία  επίσης με το  Γαλλικό Κρατικό Ινστιτούτο Alliance 
Francais, η Kronenbourg 1664 παρουσιάζει  αυτό το μήνα ένα διήμε-
ρο φεστιβάλ μουσικής και δίνει ακόμη το παρόν της σε ένα από τα πιο 

λαμπρά Fashion Shows του νησιού, σε συνεργασία με τον τηλεοπτικό 
μουσικό σταθμό MAD TV.

Η προσθήκη της μπύ-
ρας Blanc στην γκάμα 
της Kronenbourg 1664, 
έρχεται να ενδυναμώ-
σει την παρουσία του 
προϊόντος στην αγορά,  
αυξάνοντας τόσο τις 
πωλήσεις, όσο και την 
εικόνα της μάρκας. 

Τέλος να αναφέρουμε 
ότι οι πωλήσεις στο πρώτο 5μηνο έχουν αύξηση 12%,  σε σχέση με 
την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Η Kronenbourg 1664 αποτελεί ένα σημαντικό όπλο για την εταιρία 
μας και έρχεται να συμπληρώσει την υπόλοιπη ομάδα των μπυρών 
στην κατηγορία των μπυρών Premium.

Kronenbourg 1664, η Γαλλική τέχνη της 
απόλαυσης κατακτά τις καρδιές των 
Κύπριων καταναλωτών

Οι μάρκες της Diageo διαπρέπουν 
στον 14ο διαγωνισμό
Κέρδισαν 47 Μετάλλια εκ των οποίων 6 Διπλά Χρυσά

Διανέμεται από την εταιρεία 
Φώτος Φωτιάδης Διανομείς Λτδ
Παρακαλούμε όπως καταναλώνεται 
υπεύθυνα.
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‘Cool by the pool’ με το 
Οινοποιείο Κυπερούντας

Μεγάλη επιτυχία σημείωσε άλλο ένα πάρτι της Smirnoff στο Silly 
Festival Bar με DJ τον μεγαλύτερο showman των decks, Steve Aoki. 
O καλλιτέχνης έφτασε στην Κύπρο δριμύτερος και γεμάτος τρέλα, 
προσφέροντας ένα ανεπανάληπτο πάρτι σε όλους τους φανατικούς 
της Smirnoff που παρευρέθηκαν στο πιο εκρηκτικό πάρτι του καλο-
καιριού.

Για άλλη μια φορά, η Smirnoff, επέλεξε έναν καλλιτέχνη που προ-
σφέρει από τα πιο ξεχωριστά θεάματα της νυχτερινής ζωής, για να 
χαρίσει στον κόσμο μοναδικές εμπειρίες. Ο Steve Aoki είναι από τους 
πιο περιζήτητους DJs και από τους πιο δημοφιλείς της electro house, 
και σήμερα βρίσκεται στην 8η θέση της κατάταξης του DJ mag, απο-
λαμβάνοντας έτσι παγκόσμια αναγνώριση. Τα show του Steve Aoki 
είναι πολύ γνωστά για την τρέλα που προσφέρουν στο κοινό και η δι-
αφορετικότητά του είναι κάτι που ταυτίζεται με τη Smirnoff, αλλά και 
με τους φανατικούς της νυχτερινής διασκέδασης. 

Στα show του είναι πολύ πιθανόν να καταλήξει μια τούρτα στο κεφάλι 
σου, ή να γίνεις μούσκεμα από τις σαμπάνιες ή να σηκώσεις τα χέρια 
σου ψηλά για να τον μεταφέρεις στη φουσκωτή του βαρκούλα… Αυτά 
και άλλα πολλά έζησαν όσοι παρευρέθηκαν στο “silly” party του κα-
λοκαιριού όπου ο Steve Aoki έβαλε φωτιά στην κονσόλα ανεβάζοντας 
το κέφι μέχρι τις πρωινές ώρες. 

Για άλλη μια φορά, η Smirnoff απέδειξε τι πάει να πει πραγματική 
νυχτερινή διασκέδαση και υπόσχεται πως θα συνεχίσει να εκπλήσσει 
τους fans της συνεργαζόμενη με παγκοσμίου φήμης καλλιτέχνες.  

To πιο “silly” party του καλοκαιριού 
κέρασε για άλλη μια φορά η Smirnoff 

Για περισσότερες πληροφορίες για το event, φωτογραφίες, αλλά 
και εκπλήξεις που αναμένονται στην Κύπρο τους επόμενους μή-
νες, μπορείτε να επισκεφτείτε την επίσημη σελίδα της Smirnoff στο 
Facebook, https://www.facebook.com/SmirnoffFamily .

Μια εντυπωσιακή βραδιά από κάθε άποψη, είχαν την ευκαιρία να 
απολαύσουν οι οινόφιλοι που παρευρέθηκαν σε ένα διαφορετικό  για 
τα  Κυπριακά δεδομένα οινογαστρονομικό event,  που διοργάνωσε το 
Οινοποιείο Κυπερούντας σε συνεργασία  με το ξενοδοχείο Almyra, 
την Παρασκευή 23 Μαΐου, στην Πάφο. 

Γνωστές και αγαπητές ετικέτες του Οινοποιείου Κυπερούντας  συνό-
δευσαν το μενού, που ετοίμασε ειδικά για τη βραδιά ο executive σεφ 
του ξενοδοχείου Rob Shipman. 

Με θέα την θάλασσα, οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να δο-
κιμάσουν και να απολαύσουν  πρώτοι την νέα εσοδεία του κρασιού 
Πετρίτης 2013,  καθώς επίσης και το Shiraz Κυπερούντα  2012. Συνο-
μίλησαν επίσης με τον Οινοποιό κ. Μηνά Μηνά,    για τον μαγευτικό 
κόσμο του κρασιού, όπως και για τα πολυβραβευμένα κρασιά του Οι-
νοποιείου Κυπερούντας. 

Για περισσότερες πληροφορίες για το Οινοποιείο Κυπερούντας  στο 
www.facebook.com/Kyperounda.Winery
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Επίσκεψη στο Οινοποιείο Μπουτάρη στην Κρήτη, πραγματοποί-
ησαν στις 3 Ιουλίου 2014, οι συνάδελφοι Γιώργος Ζοππής Δ/ντης 
Μarketing Wines & Non Alcoholic Beverages και Όλγα Καρακόκκι-
νου,Brand Manager Wines, της Φώτος Φωτιάδης Διανομείς Λτδ, μετά 
από πρόσκληση του Κωνσταντίνου Μπουτάρη.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης τους ξεναγήθηκαν στις εγκατα-
στάσεις του  οινοποιείου το οποίο είναι κτισμένο έξω από το χωριό 
Σκαλάνι, στο κτήμα Φανταξομέτοχο, σε απόσταση μόλις 8 χλμ από 
το κέντρο της πόλης του Ηρακλείου και 4 χλμ από τον αρχαιολογικό 
χώρο της Κνωσού. Το οινοποιείο  αποτελεί το στολίδι της αμπελουρ-
γικής ζώνης Αρχάνες. 

Οι δύο συνάδελφοι είχαν την ευκαιρία να επισκεφτούν και να θαυμά-
σουν την πλούσια κάβα του οινοποιείου, να εμπλουτίσουν τις γνώσεις 
τους για τα κρασιά Μπουτάρη, που ως γνωστό στην Κύπρο τα διανέμει 
η Φώτος Φωτιάδης Διανομείς Λτδ και  να γνωρίσουν την ιστορία της 
Κρήτης μέσα από  ένα ξεχωριστό τηλεοπτικό ταξίδι  στην ιδιαίτερη 
αίθουσα προβολής του οινοποιείου. 

Η ξενάγηση ολοκληρώθηκε με την επίσκεψη στην εντυπωσιακή αί-
θουσα γευσιγνωσίας, όπου δοκίμασαν  επιλεγμένα τοπικά  και άλλα 
κρασιά της μάρκας Μπουτάρη και ανακάλυψαν τα μυστικά της μεσο-
γειακής διατροφής. 

Και όλα αυτά με φόντο τον μαγευτικό αμπελώνα του κτήματος Φαντα-
ξομέτοχο, ή  αλλιώς  ‘’ μετόχι των φαντασμάτων’’, που κατά την παρά-
δοση χρωστάει το όνομα του στις προσπάθειες του ιδιοκτήτη του να 
το διασώσει από τις πειρατικές επιδρομές, διαδίδοντας ότι στο κτήμα 
κατοικούν φαντάσματα. 

‘’Ήταν μια μοναδική εμπειρία ζωής’’, μας δήλωσε η συνάδελφος 
Όλγα Καρακόκκινου.

Επίσκεψη στο Οινοποιείο Μπουτάρη 
στην Κρήτη

Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στις 5 Ιουλίου 2014, η καθιερωμένη 
ετήσια εκδήλωση του Συνδέσμου Οινοφίλων  Κύπρου, στον υπαίθριο 
χώρο δίπλα από την εκκλησία της Φανερωμένης, στην παλιά Λευ-
κωσία.

Στη διάρκεια της  εκδήλωσης, που αποσκοπούσε  στη γνωριμία και 
προώθηση των Κυπριακών κρασιών στον τόπο μας, οι οινόφιλοι εί-
χαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν  διάφορες ποικιλίες κρασιών, από 11 
Κυπριακά τοπικά/περιφεριακά  Οινοποιεία και να αναγνωρίσουν την 
ποιοτική αξία των  κρασιών μας.

Το Οινοποιείο Κυπερούντας συμμετείχε στην εκδήλωση με όλη την 
γκάμα των βραβευμένων κρασιών μας και όπως πάντα, απέσπασε τα 
εγκωμιαστικά σχόλια των φίλων του ποιοτικού κρασιού. Ο Οινολόγος 
μας, Μηνά Μηνάς, δήλωσε παρών και έδωσε την ευκαιρία στο κοινό 
να συνομιλήσει μαζί του και να απαντήσει σε ερωτήσεις σχετικά με 
το Οινοποιείο μας και γενικά για το κρασί. 

Η μαζική προσέλευση των οινοφίλων (πέραν των 1000 επισκεπτών), 
αναδεικνύει την επίτευξη του σκοπού της εκδήλωσης.

Εκδήλωση Συνδέσμου Οινοφίλων Κύπρου
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Τεράστια επιτυχία γνώρισαν τα κρασιά του Οινοποιείου Κυπερούντας 
στον 1ο Διαγωνισμό οινοπαραγωγών Κύπρου που συνδιοργανώνουν ο 
Δήμος Λεμεσού, το Υπουργείο Γεωργίας και ο Σύνδεσμος Οινοποιών 
Κύπρου.

Η τελετή βράβευσης έγινε την Παρασκευή 6 Ιουνίου, στο δημοτικό 
Πολιτιστικό κέντρο «Πάνος Σολομωνίδης» και το Οινοποιείο Κυπε-
ρούντας, μέλος του Ομίλου Εταιρειών Φώτος Φωτιάδης, για μια ακό-
μη χρονιά θριάμβευσε! 

Ανάμεσα σε 26 οινοποιεία και 100 από τα καλύτερα κρασιά που έχει 
να επιδείξει η Κύπρος, τα 
κρασιά του Οινοποιείου Κυπερούντας, μέσα από την αξιολόγηση της 
αρμόδιας κριτικής 
επιτροπής που αποτελείτο από 7 οινολόγους και άλλους καταξιω-
μένους κριτές από Κύπρο και εξωτερικό, κατάφεραν και φέτος να 
αποσπάσουν τις πιο πολλές σε αριθμό διακρίσεις.

Με ένα Μεγάλο Χρυσό Μετάλλιο, 2 Χρυσά και 3 Αργυρά Μετάλλια, 
το Οινοποιείο Κυπερούντας κατέκτησε την πρώτη θέση στον πίνακα 
των μεταλλίων 

Το Οινοποιείο Κυπερούντας συνεχίζει την 
επιτυχημένη πορεία του
Μεγάλες διακρίσεις και για το 2014

Διακρίσεις:
• Κυπερούντα Chardonnay (Εσοδεία 2013) – Μεγάλο Χρυσό Μετάλ-
λιο 
• Κυπερούντα Shiraz (Εσοδεία 2012) – Χρυσό Μετάλλιο 
• Κυπερούντα Epos Ερυθρό (Εσοδεία 2009) – Χρυσό Μετάλλιο 
• Κυπερούντα Πετρίτης (Εσοδεία 2013) – Αργυρό Μετάλλιο 
• Κυπερούντα Ροζέ (Εσοδεία 2013) – Αργυρό Μετάλλιο 
• Κυπερούντα Epos Λευκό (Εσοδεία 2013) – Αργυρό Μετάλλιο

Κάθε χρόνο την πρώτη Παρασκευή του Αυγούστου γιορτάζεται η Διεθνής Ημέρα Μπύρας 
(International Beer Day). Ξεκίνησε ως τοπική γιορτή στη Σάντα Κρουζ της Καλιφόρνιας, αλλά 
από το 2007 άρχισε να διεθνοποιείται με ραγδαίους ρυθμούς. 
Η γιορτή έχει τρεις διακηρυγμένους στόχους:

• Να φέρει μαζί τους φίλους για μια μπύρα.
• Να τιμήσει τους παραγωγούς μπύρας σε όλο τον κόσμο και τους διαμεσολαβητές της με τους 
καταναλωτές (μαγαζάτορες, σερβιτόρους κλπ).

• Να ενώσει τον κόσμο κάτω από τη σημαία της μπύρας.

Διεθνής Ημέρα Μπύρας

H γκάμα συσκευασιών της μπύρας ΛΕΩΝ επεκτείνεται με νέα βολική 
συσκευασία και θα  βρίσκεται στην κυπριακή αγορά την  1η Ιουλίου 
2014.
 
O Όμιλος μας ανταποκρινόμενος στις νέες τάσεις της αγοράς και στις 
ανάγκες του Κύπριου καταναλωτή και ιδιαίτερα των νέων, προχώρη-
σε στη δημιουργία μιας καινοτόμου συσκευασίας της βραβευμένης 
μας μπύρας ΛΕΩΝ.
 
Διατηρώντας την υψηλή ποιότητα και γεύση, με τη συσκευασία φια-
λών 250ml μίας χρήσης σε έντονο πράσινο χρώμα, με

Η μπύρα ΛΕΩΝ με ανανεωμένη 
καλοκαιρινή διάθεση!

ανοιγόμενο καπάκι περιστροφής και την 
πολύ ελκυστική τιμή των 3 ευρώ την εξά-
δα, φιλοδοξούμε να κάνουμε τη ΛΕΩΝ την 
πρώτη επιλογή μπύρας για τους
νέους. 
 
Όλοι μαζί θα πετύχουμε το στόχο μας, 
ώστε να αγκαλιαστεί με θέρμη το νέο προ-
ϊόντης εταιρείας μας!
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Μια άκρως δροσερή και ολοκαίνουργια έκδοση της Carlsberg, κυκλοφόρησε  στην Κυπριακή αγορά από τις αρχές Ιου-
λίου. Πρόκειται για την Carlsberg Citrus  τη πρώτη μπύρα του είδους ‘Radler’ που λανσάρεται στην Κυπριακή αγορά από 
την εταιρεία Φώτος Φωτιάδης Διανομείς Λτδ.

‘Η Carlsberg Citrus είναι μία δροσιστική , απολαυστική, ευκολόπoιοτη  μπύρα που παράγεται με υψηλής ποιότητας 
συστατικά μπύρας καθώς και ένα ισορροπημένο μείγμα από χυμό lime.

Η μοντέρνα διάφανη ανάγλυφη της φιάλη και η ασύγκριτα δροσερή της γεύση είναι τα στοιχεία που κάνουν την ολοκαί-
νουργια αυτή έκδοση της Carlsberg περιζήτητη. 

Η Carlsberg Citrus θα είναι διαθέσιμη σε υπεραγορές, αλλά και σε νυκτερινά κέντρα αναψυχής.

Η Carlsberg Citrus στην 
Κυπριακή Αγορά
Η πρώτη μπύρα του είδους Radleŕ ΄

«To ποδόσφαιρο είναι πολιτισμός, χαρά και ένα άθλημα που φέρνει 
τον κόσμο μικρούς και μεγάλους κοντά. Είναι ο βασιλιάς των σπορ και 
οφείλουμε να το προστατέψουμε».

Αυτό ήταν το κεντρικό μήνυμα της διοργάνωσης του 5ου ΠΑΣΠ Beach 
Soccer, που πραγματοποιήθηκε με επιτυχία το σαββατοκύριακο 14 & 
15/6/14, στην κοινοτική παραλία της Παρεκκλησιάς, στη Λεμεσό και 
στο οποίο πήραν μέρος παλαίμαχοι ποδοσφαιριστές και παιδιά από 
διάφορες ακαδημίες ποδοσφαίρου.

Και σε αυτό το κάλεσμα η Carlsberg δήλωσε παρούσα όπως άλλωστε 
πράττει σε κάθε καλή προσπάθεια για ενίσχυση του αθλήματος . Η 
διαχρονική προσφορά της Carlsberg  την  κατατάσσει ανάμεσα στους 
παραδοσιακούς φίλους και μεγάλους αιμοδότες του Κυπριακού πο-
δοσφαίρου.

Ποδόσφαιρο στην άμμο
5ο ΠΑΣΠ Beach Soccer

Μέσα σ’ ένα ευχάριστο οικογενειακό περιβάλλον η φίλαθλη εταιρεία 
Carlsberg όπως και κάθε χρόνο, με την ευκαιρία της Παγκόσμιας 
Ημέρας του Αθλητικού Συντάκτη δεξιώθηκε και φέτος την μεγάλη 
οικογένεια των αθλητικογράφων, την Τετάρτη 2 Ιουλίου 2014, στους 
κήπους της Carlsberg στα Λατσιά.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο Αντιπρόεδρος του 
ΚΟΑ, κ. Κλεάνθης Γεωργιάδης, ο πρόεδρος της ΕΣΚ κ.Αντώνης 

Μακρίδης, ο πρόεδρος του Ομίλου Εταιρειών «Φώτος Φωτιά-
δης»  Δρ Φώτος Φωτιάδης, ο πρόεδρος της ΕΑΚ, κ. Παναγιώτης 
Φελούκας, ο αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Προπονητών Κύπρου 
κ.Πέπης Ιακώβου, ο πρόεδρος του ΠΑΣΠ κ. Σπύρος Νεοφυτίδης, το 
μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΟΠ κ. Κώστας Σωφρονίου, ο 
πρόεδρος του Συνδέσμου Διαιτητών Κύπρου κ. Μιχάλης Αργυρού και 
οι αθλητικογράφοι μέλη της ΕΑΚ.

Η Carlsberg δεξιώθηκε τους 
Αθλητικούς Συντάκτες 
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Καλωσορίζοντας τα εορ-
τάζοντα μέλη της ΕΑΚ ο 
Διευθυντής Δημοσίων Σχέ-
σεων της Carlsberg και 
οικοδεσπότης της βρα-
διάς Αντρέας Σμυρίλλης, 
αναφέρθηκε στην μακρό-
χρονη αγαστή συνεργα-
σία μεταξύ Carlsberg και 
ΕΑΚ και στην πολυετή 
προσφορά της Carlsberg 
στον αθλητισμό και ιδι-

αίτερα στο ποδόσφαιρο μέσω του Επάθλου Ήθους, Τέχνης και 
Αρετής Carlsberg, εμπνευστής του οποίου είναι ο πρόεδρος του 
Ομίλου « Φώτος Φωτιάδης», Δρ. Φώτος Φωτιάδης» και ευχή-
θηκε στους αθλητικούς συντάκτες κάθε επιτυχία στο δύσκολο 
έργο που επιτελούν στο χώρο της αθλητικής δημοσιογραφίας.

Ο Αντιπρόεδρος του ΚΟΑ, κ. Κλε-
άνθης Γεωργιάδης, συνεχάρη την 
Carlsberg για την καθιέρωση της 
διοργάνωσης της εκδήλωσης σαν 
ετήσιο θεσμό και ευχαρίστησε την 
εταιρεία και τον Όμιλο « Φώτος 
Φωτιάδης» για την μακρόχρονη 
και ουσιαστική στήριξη που παρέ-
χουν στον αθλητισμό και τον πολι-
τισμό του τόπου γενικότερα. 

Απευθυνόμενος προς τους αθλη-
τικούς συντάκτες, εξήγγειλε την προσφορά προσωρινής στέγασης 
της ΕΑΚ στο κτίριο του ΚΟΑ και υποσχέθηκε κάθε δυνατή βοήθεια 
στην αντιμετώπιση της ανεργίας που μαστίζει το χώρο της δημοσι-
ογραφίας. 

Στο χαιρετισμό του  ο πρόεδρος της 
ΕΑΚ κ. Παναγιώτης Φελούκας, ανα-
φέρθηκε στις ηθικές αξίες, πάνω 
στις οποίες στηρίζονται οι ειλικρι-
νείς  και αδελφικές σχέσεις ΕΑΚ και 
Carlsberg και ευχαρίστησε τον πρό-
εδρο του Ομίλου εταιρειών «Φώτος 
Φωτιάδης», Δρ. Φώτο Ια. Φωτιάδη 
και την διεύθυνση της Carlsberg 
για την συνεχή στήριξη τους στην 
ΕΑΚ και τον Κυπριακό Αθλητισμό. 
«Στηριζόμαστε πολύ στους χορη-
γούς μας στην προσπάθεια μας για 
επιβίωση και ένας από αυτούς είναι και η Carlsberg, που μας στηρί-
ζει από το 1973 που ιδρύθηκε η οργάνωση μας», συμπλήρωσε.

Αναφέρθηκε επίσης στις δυσκολίες που βιώνει το επάγγελμα του 
δημοσιογράφου και  ευχαρίστησε τον ΚΟΑ για την συμπαράσταση 
του στην κοινή προσπάθεια για διασφάλιση της εργασίας και αντιμε-

τώπιση της ανεργίας στο χώρο των 
ΜΜΕ.   

Στο δικό του χαιρετισμό, ο πρόεδρος 
της Ένωσης Συντακτών Κύπρου, κ 
Αντώνης Μακρίδης, αναφέρθηκε 
στις δυσκολίες που βιώνει το δη-
μοσιογραφικό επάγγελμα και στην 
προσπάθεια που καταβάλλεται για 
την αντιμετώπιση τους και ευχαρί-
στησε την Carlsberg για την στα-
θερή στήριξη που προσφέρει στην 
ΕΑΚ και την κοινωνία γενικότερα. 

Ακολούθησε η τιμητική βράβευση του ποδοσφαιριστή, Βαλεντίνου 
Σιέλη, με το Αριστείο του Επάθλου Carlsberg, για το ήθος, το θάρ-
ρος την ψυχραιμία 
και ετοιμότητα που 
επέδειξε στη διάρ-
κεια του αγώνα ΑΕΛ- 
Ανόρθωση, όταν ο 
Άντριαν Καλουντζέ-
ροβιτς, ποδοσφαιρι-
στής της ΑΕΛ, έπεφτε 
στο έδαφος αιμόφυρ-
τος σε μια διεκδίκη-
ση της μπάλα και με 
την άμεση επέμβαση 
του και προσφορά των πρώτων βοηθειών, του έσωσε την ζωή.

Στη συνέχεια έγινε η κλήρωση του ταξιδίου για τον αθλητικογράφο 
που θα συνοδεύσει μια  από τις πέντε μας ομάδες, ΑΠΟΕΛ, ΑΕΛ, 
Απόλλων, Ερμής και  Ομόνοια, στις προσεχείς ευρωπαϊκές διορ-
γανώσεις, τα οποίο κέρδισε η ΄΄Καθημερινη΄ .́ Επίσης ο Διευθυντής 
Δημοσίων Σχέσεων της Carlsberg, Αντρέας Σμυρίλλης επέδωσε την 
ετήσια χορηγία Carlsberg στον αντιπρόεδρο της ΕΑΚ Δημήτρη Δη-
μητρίου.

Η βραδιά  έκλεισε με πλούσιο μπουφέ όπου τα εύγεστα και εκλε-
κτά εδέσματα που παρουσίασε ο «chef» της Carlsberg, Παναγιώτης 
Τσιάκκιρος και το επιτελείο του, σε συνδυασμό με την απολαυστι-
κή, δροσερή μπύρα Carlsberg, άφησαν όλους τους συνδαιτυμόνες 
πλήρως ικανοποιημένους , οι οποίοι ανανέωσαν το ραντεβού για τον 
επόμενο χρόνο Θεού θέλοντος.
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Μέσα στα πλαίσια της κοινωνικής της πολιτικής και της στήριξής 
της προς τον αθλητισμό, η Universal Life ήταν για φέτος ο κύριος 
χορηγός του «υπέρ- μαραθωνίου» Cyprus Ultra Marathon, ο οποίος 
διεξάγεται από το 2012 στην περιοχή της Βάσας Κελλακίου με την 
ενεργό συμμετοχή και την ένθερμη στήριξη της τοπικής κοινότητας. 

To Universal Life – Cyprus Ultra Marathon 2014 περιελάμβανε αγώ-
νες ανώμαλου δρόμου μεγάλων αποστάσεων (21χλμ, 50 χλμ, 80 χλμ 
και 217 χλμ) οι οποίοι διεξήχθησαν μέσα σε εξαιρετικά δύσκολες 
συνθήκες αφού διενεργήθηκαν στα μέσα της καλοκαιρινής περιό-
δου και συγκεκριμένα στις 12 Ιουλίου, μέσα σε ανυπόφορη ζέστη.  Η 
μορφολογία του εδάφους πρόσθεσε στο βαθμό δυσκολίας του αγώνα 
ο οποίος προωθείται από τους διοργανωτές ως «ένας από τους πιο 
σκληρούς υπέρ-μαραθώνιους του κόσμου».

Ο αγώνας προσελκύει κάθε χρόνο μαραθωνοδρόμους κυρίως από 
το εξωτερικό προωθώντας παράλληλα και την Κύπρο ως τουριστικό 
προορισμό, δίδοντας τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να γνω-
ρίσουν από κοντά το νησί μας και τη φυσική ομορφιά της περιοχής 
της Βάσας ειδικότερα, όπου προγραμματίζεται η ανέγερση θερέτρου 
γκολφ από τη Universal Golf Enterprises, θυγατρική εταιρεία της 
Universal Life. Το εν λόγω έργο θα περιλαμβάνει επίσης την ανέγερ-
ση club house, ξενοδοχειακής μονάδας, επαύλεις καθώς και άλλες 
αναπτύξεις που αναμένεται να συμβάλουν καθοριστικά στην ενίσχυ-
ση της οικονομικής δραστηριότητας της γύρω περιοχής με ιδιαίτερη 
έμφαση στη διατήρηση του ιδιαίτερου χαρακτήρα της καθώς επίσης 
και της μοναδικής άγριας χλωρίδας της.

Στο φετινό «υπερ-μα-
ραθώνιο» συμμετείχαν 
μαραθωνοδρόμοι από 
διάφορες χώρες όπως 
η Ιταλία, το Ηνωμένο 
Βασίλειο, η Σουηδία, η 
Ουγγαρία, οι Ηνωμένες 
Πολιτείες Αμερικής, 
η Ιορδανία, ο Λίβανος, 
η Νέα Ζηλανδία, το 
Ντουμπάι, το Κατάρ, η 
Σλοβακία, η Ρωσία και 
η Κύπρος. Η μόνη αθλήτρια που κατάφερε να τερματίσει στον αγώνα 
των 217 χλμ ήταν η διεθνούς φήμης «υπερ-μαραθωνοδρόμος» Mimi 
Anderson, μέσα σε 41 ώρες και 34 λεπτά.

Universal Life: Περήφανη Χορηγός του 
Cyprus Ultra Marathon 2014

Έγινε  στις  31 Αυγούστου 2014, ο Ετήσιος Διεθνής  Αγώνας Δρόμου 
εις μνήμη του Λαογράφου Ιστορικού και  δάσκαλου Νέαρχου Κληρίδη.

Τον αγώνα  διοργάνωσε το Κοινοτικό  Συμβούλιο Αγρού σε  συνεργασία 
με  το σωματείο Δρομέων ‘’Περικλής Δημητρίου’’ και τον  Αθλητικό  
Όμιλο ‘’Αχιλλέας  Αγρού’’ και  η  προσέλευση  ήταν  αθρόα καλύπτοντας  
όλο το  φάσμα  των  ηλικιών. 

Η  όλη  εκδήλωση   τελούσε υπό την  αιγίδα  του  Υπουργού  Παιδεί-
ας  και  Πολιτισμού κυρίου Κώστα  Καδή και  έγινε  μπροστά  από την  
προτομή  του τιμώμενου. Ως  γνωστό  ολόκληρο  το  κόστος της, κα-
τασκευής και εγκατάστασης της προτομής  κάλυψε το  Κοινωφελές, 
Πολιτιστικό και Επιστημονικό ίδρυμα ‘’Φώτος Φωτιάδης’’. 

Σε  σύντομη  ομιλία  του  ο διευθυντής του Απαιητείου  Γυμνασίου  
Αγρού  Κος  Νεόφυτος  Παπαϊωάννου αφού εξήρε  την προσφορά  και το  
έργο του Νέαρχου  Κληρίδη στην  κοινότητα Αγρού , αναφέρθηκε  επί-
σης  στα  συγγράμματα  του Νέαρχου  Κληρίδη  που  αποτελούν σημα-
ντική εθνική κληρονομία. Τα συγγράμματα αυτά, γνωστά ως   ‘’Άπαντα 
του Νέαρχου Κληρίδη’’ , συνιστούν μια από τις μεγαλύτερες  συλλογές 
στο είδος τους όχι  μόνο  στην  Κύπρο αλλά   στο  Πανελλήνιο 

Η Αθλοθέτηση της  όλης εκδήλωσης είναι ακόμη  μια  προσφορά του 
Κοινωφελούς, Επιστημονικού και Πολιτιστικού Ιδρύματος «Φώτος 
Φωτιάδης»  Αγρός.

Αγώνας δρόμου εις μνήμη 
Νέαρχου Κληρίδη
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Τα ενδιαφέροντα του Συνδέσμου Οινοχόων Κύπρου, (Cyprus 
Sommelier Association),  δεν περιορίζονται μόνο στο κρασί, αλλά 
διευρύνονται και καλύπτουν και άλλα αλκοολούχα ποτά, όπως η 
μπύρα. Μέσα σ’ αυτά τα πλαίσια, αντιπροσωπία του Συνδέσμου Οι-
νοχόων Κύπρου, συνοδευόμενη από την Όλγα Καρακόκκινου, Brand 
Manager-Wines, επισκέφθηκε τις εγκαταστάσεις του Ζυθοποιείου 
Φώτος Φωτιάδης στα Λατσιά, όπου ξεναγήθηκε  στις εγκαταστάσεις 
παραγωγής, εμφιάλωσης-εγκυτίωσης της μπύρας Carlsberg και 
ΛΕΩΝ, καθώς και στο μοναδικό Κυπριακό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας 
που στεγάζεται στους χώρους του συγκροτήματος. 

Οι εκλεκτοί επισκέπτες είχαν την ευκαιρία  να δοκιμάσουν τις ικανό-
τητες τους στην διαδικασία γευστολόγησης της μπύρας με εξαιρετι-
κά αποτελέσματα. Η ευχάριστη εκπαιδευτική επίσκεψη / ξενάγηση 
ολοκληρώθηκε με γεύμα, στη διάρκεια του οποίου οι συνδαιτυμόνες 
οινοχόοι, απόλαυσαν παγωμένη μπύρα Carlsberg και ΛΕΩΝ και τα 
εκλεκτά εδέσματα του κύριου Παναγιώτη Τσιάκκιρου.

Αναχωρώντας, εκφράστηκαν με τα καλυτέρα λόγια για την φιλοξε-
νία που έτυχαν  και ευχαρίστησαν τη διεύθυνση της Φώτος Φωτιάδης 
Διανομείς Λτδ, για την διαχρονική στήριξη που τους παρέχει και που 
τους έδωσε την ευκαιρία να απολαύσουν στη κυριολεξία μια εξαιρε-
τικά ευχάριστη και πολύ ενδιαφέρουσα μέρα.

Ο Σύνδεσμος Οινοχόων Κύπρου στο 
Ζυθοποιείο Φώτος Φωτιάδης

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

Σε πρόσφατη έρευνα για τον Δείκτη Αξιοπιστίας Ασφαλιστικών Εται-
ρειών που πραγματοποίησε η RAI Consultants για λογαριασμό του 
stockwatch.com.cy ανάμεσα σε 500 καταναλωτές, η Universal Life 
έλαβε για μια ακόμη χρονιά την πιο ψηλή βαθμολογία. Επιβεβαιώθη-
κε έτσι η ηγετική θέση της εταιρείας μας στον Κλάδο Ζωής.

Universal Life
Πρώτη με διαφορά στην Αξιοπιστία  
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Στην πολύ δύσκολη και ιδιαίτερη περίοδο που διανύει η Κύπρος, η 
αξιοπιστία κερδίζεται πάρα πολύ δύσκολα, εφόσον πρέπει να απο-
δείξεις έμπρακτα  ότι δεν αξίζει να σε παρασέρνει το κλίμα γενικής 
καχυποψίας. 

Η Universal Life το πετυχαίνει αυτό, χάρη στον επαγγελματισμό και 
τα υψηλά επίπεδα εξυπηρέτησης που επιδεικνύει.  Είναι οι άνθρω-
ποί μας, η άμεση ανταπόκριση στις υποχρεώσεις μας, η σωστή δι-
αχείριση και διασπορά των κινδύνων, καθώς και τα αξιοθαύμαστα 
αποτελέσματα των επενδυτικών της ταμείων. 

Είναι η δέσμευση της Universal Life να συνεχίσει να υπηρετεί την 
Κυπριακή κοινωνία και οικονομία, με την ίδια αφοσίωση, σοβαρότη-
τα και αξιοπιστία. Με την  αταλάντευτη και διαχρονική προσήλωση 
στις αξίες μας.
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Ποικίλα Θέματα

Μεγάλη αναγνώριση του 
Ομίλου Carlsberg, 
στον Όμιλο Φώτος Φωτιάδης

Αποστολή Ωνάση το 1961

Τιμητική Βράβευση της 
Φώτος Φωτιάδης Διανομείς 

Τιμητική Βράβευση Α.Σμυρίλλη

Ο Αγρός τίμησε τον 
Δρ Φώτο  Ια Φωτιάδη

Οι Δανοί στρατιώτες επιστρέφουν 
στον χώρο που λάτρεψαν

Κυπριακή Βραδιά στη Κοπεγχάγη

Ανοικτή Επιστολή στον 
Jean - Claud Juncker πρόεδρο ΕΕ

3ος Ηγέτης Ποιότητας στην Ευρώπη 
ο Γενικός Διευθυντής της 
Φώτος Φωτιάδης Ζυθοβιομηχανία 
Γιώργος Ιεροδιακόνου

44η Γενική Συνέλευση της 
Universal Life

Νέα Ιστοσελίδα Ομίλου 
Φώτος Φωτιάδης

Κάτι σοφό από τον 
Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη

Ο Μακάριος στη Carlsberg

Συνέντευξη του 
Δρ. Φώτου Ια. Φωτιάδη,
στην εφημερίδα, ΔΑΛΙΝEWS
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Λίγο πριν την συμπλήρωση 50 χρόνων αγαστής συνεργασίας, ο Όμι-
λος Carlsberg θέλησε να εκφράσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο 
την αναγνώριση του στην προσφορά και τον καταλυτικό ρόλο που είχε 
στην πορεία του Δανέζικου ομίλου η συνεχιζόμενη πολύχρονη σχέση 
με τον κυπριακό Όμιλο Φώτος Φωτιάδης και με τον ιδρυτή του Δρ. 
Φώτο Φωτιάδη.

Έτσι, με πρόσκληση του προέδρου του ομίλου της Carlsberg και ΠΕΔ 
κ. Jorgen Rasmussen, μετέβησαν στην Κοπεγχάγη, ο Φώτος Φωτιά-
δης και ο Παύλος Φωτιάδης για την πραγματοποίηση μιας ιδιαίτερα 
τιμητικής επίσκεψης στην έδρα της Carlsberg.

Κατά την επίσκεψη, οι αντιπροσωπείες των δυο ομίλων ανασκόπη-
σαν την μεταξύ τους συνεργασία και αντάλλαξαν απόψεις για την πε-
ραιτέρω ενδυνάμωση της. Υπό το φως της μεταξύ τους συμφωνίας 
το 2012 για ανανέωση των δικαιωμάτων παραγωγής και διάθεσης 
της μπύρας Carlsberg στην Κύπρο για άλλα 20 χρόνια, αλλά και την 
διεύρυνση και ενδυνάμωση της συνεργασίας των δυο ομίλων, ο κος 
Rasmussen έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την πορεία της Κύπρου 
και για το πως η χώρα μας αντιμετωπίζει την βαθιά οικονομική κρί-
ση. Έχοντας καλή γνώση της κυπριακής πραγματικότητας, η ανώτατη 
διεύθυνση ενός από τους σημαντικούς ομίλους στον κόσμο, εξέ-
φρασε την βεβαιότητα ότι η Κύπρος μπορεί να  καταφέρει σε σχετι-
κά σύντομο χρόνο την έξοδο από την σημερινή δυσχερή οικονομική 
κατάσταση.

Προσφωνώντας το επίσημο δείπνο που παρατέθηκε προς τιμή του κ. 
Φώτου Φωτιάδη, ο κ. Jorgen Rasmussen έπλεξε το εγκώμιο του αν-
θρώπου που έπεισε πριν 50 χρόνια την τότε διεύθυνση της Carlsberg 
να προχωρήσει στην πολιτική αδειοδότησης για την παραγωγή της 
μπύρας εκτός Δανίας. “Ο Δρ. Φώτος Φωτιάδης άνοιξε τον δρόμο στην 
“παγκοσμιοποίηση” της Carlsberg. Αν δεν ξεκινούσαμε από τότε, 
ίσως να μην καταφέρναμε να έχουμε σήμερα αυτή την αξιοθαύμαστη 
παρουσία και διείσδυση στην παγκόσμια αγορά. Η δυνατότητα του κ. 
Φωτιάδη να κοιτάζει στο μέλλον και το ιδιοφυές επαγγελματικό του 
ταλέντο, άνοιξαν τότε για μας νέους ορίζοντες” σημείωσε με έμφαση 
ο κ. Rasmussen. Για να απευθυνθεί στον κ. Παύλο Φωτιάδη τονίζο-
ντας ότι ““Η επιτυχημένη πορεία της Carlsberg στην Κύπρο αποτε-
λεί για μας παγκόσμιο σημείο αναφοράς. Η αναγνωρισιμότητα και οι 
πωλήσεις που πετυχαίνουμε, αντανακλούν την κληρονομιά, τις αξίες 

Μεγάλη  αναγνώριση  του  Ομίλου 
Carlsberg στον Όμιλο Φώτος Φωτιάδης
Jorgen Rasmussen: Ο Δρ. Φώτος Φωτιάδης άνοιξε πριν από 
50 χρόνια τον δρόμο στην “παγκοσμιοποίηση” της Carlsberg

και την ποιότητα του προϊόντος μας. Στην Κύπρο κατέχουμε το μεγα-
λύτερο μερίδιο αγοράς σε όλο τον κόσμο. Στη χώρα σας διαθέτουμε 
από πολύ παλιά, ένα αξιόπιστο, υπεύθυνο και συνάμα ιδιαίτερα δυ-
ναμικό και σύγχρονο συνεργάτη.”

Στην αντιφώνησή του ο κ. Φώτος Φωτιάδης αφού ευχαρίστησε για 
την ιδιαίτερη τιμή, ανέτρεξε στην πενταετή προσπάθεια του να πείσει 
την συντηρητική τότε διεύθυνση της Carlsberg να ανοίξει τον δρόμο 
στην παγκόσμια παραγωγή και διάθεσή της. “Είχα πει τότε, πριν 50 
χρόνια, στον αείμνηστο Α. W. Νielsen  ότι με την πρόταση μας, σας 
παρέχετε η ευκαιρία να καταστήσετε την Carlsberg την Coca Cola 
των μπυρών στον κόσμο. Αν το κάνετε τώρα. Αν δεν το κάνετε εσείς, 
θα χάσετε το τραίνο, διότι κάποιος άλλος θα το πράξει. Για να μου 
εκμυστηρευτεί ο μακαριστός Nielsen αργότερα, ότι αυτή η φράση 
ήχησε σαν καμπάνα στα αυτιά τους. Απ’ εκείνη την ώρα ξεκίνησε για 
μας ένας σκληρός αγώνας, αφού σε ένα περιβάλλον που δεν σεβό-
ταν τότε τον ανταγωνισμό, πετύχαμε να βάλουμε την Carlsberg στην 
καρδιά και την κουλτούρα των Κυπρίων”.

Από την δική του πλευρά, ο κ. Παύλος Φωτιάδης επαναβεβαίωσε για 
τη δέσμευση του ομίλου έναντι στην Carlsberg: “Όσες άλλες δρα-
στηριότητες και αν έχουμε, η μπύρα Carlsberg είναι η ναυαρχίδα 
μας. Η συνεργασία μας με το Group της Carlsberg, έναν από τα κορυ-
φαίους ομίλους ζυθοποιίας παγκοσμίως, συνεχίζεται αρμονικά και 
με αξιοθαύμαστα αποτελέσματα μέχρι το 2032 και ελπίζω για πολλές 
δεκαετίες ακόμη. Η Carlsberg θα συνεχίσει να αποτελεί την πρώτη 
και “αυτονόητη” επιλογή μπύρας στην Κύπρο” 

Με πρωτοβουλία της ανώτατης διοίκησης του Ομίλου της Carlsberg, 
οι κ.κ. Φώτος και Παύλος Φωτιάδης, συνοδευόμενοι από τις συζύ-
γους τους, ξεναγήθηκαν στις εγκαταστάσεις της  Carlsberg στην Κο-
πεγχάγη, οι οποίες αποτελούν σημείο αναφοράς στην Δανέζικη πρω-
τεύουσα για την μοναδική αρχιτεκτονική και ιστορία τους. Ιδιαίτερα 
οι διατηρητέες οικίες του Ιδρυτή J. C. Jacobsen και του υιού του Carl 
Jacobsen, όπως και το Μουσείο Carlsberg, στα οποία παρατηρείται 
έντονη παρουσία στοιχείων του ελληνικού πολιτισμού. Επισκέφθη-
καν ακόμη το περίφημο βασιλικό παλάτι Kronborg Castle, ένα τα πιο 
σημαντικά κάστρα της Αναγέννησης στη Βόρεια Ευρώπη.

Η Carlsberg Group είναι ένας από τους κορυφαίους ομίλους ζυ-
θοποιίας σε παγκόσμιο επίπεδο, έχοντας τεράστια γκάμα προϊόντων 
μπύρας και άλλων προϊόντων ποτού. Η μπύρα Carlsberg - η ναυαρ-
χίδα του Ομίλου - είναι από τις πλέον γνωστές μπύρες σε όλο τον 
κόσμο. Οι μπύρες του Ομίλου Baltika, Carlsberg και Tuborg, συγκα-
ταλέγονται στις έξι κορυφαίες μπύρες στην Ευρώπη. Η Carlsberg 
Group απασχολεί περισσότερα από 43,000 άτομα και τα τα προϊόντα 
της διατίθενται σε περισσότερες από 150 χώρες. 

Ο Όμιλος Φώτος Φωτιάδης ιδρύθηκε το 1942 και σήμερα αποτε-
λεί ένα από τους μεγαλύτερους και πλέον επιτυχημένους ιδιωτικούς 
ομίλους εταιρειών στην Κύπρο. Εργοδοτεί πέραν των 1100 ατόμων 
και κατέχει ηγετική θέση στους τομείς της παραγωγής και εμφιάλω-
σης ποτών, στην εμπορίας ποτών και άλλων προϊόντων, την ανάπτυ-
ξης γης και στον κλάδο των ασφαλειών. Ο όμιλος δραστηριοποιείται 
κυρίως σε Κύπρο, Ελλάδα, Ρουμανία, Κροατία και Σλοβενία.
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Του Φώτου Ια. Φωτιάδη, Ph.D

Με αφορμή το πρόσφατο εμπεριστατωμένο και πολύ ενδιαφέρον άρ-
θρο του φίλου Νίκου Ρολάνδη για το ιστορικό των υδρογονανθράκων 
στην Κύπρο, στο οποίο έκαμνε αναφορά και στην προσπάθεια του αει. 
Πολύβιου Κυριακίδη, για ανεύρεση πετρελαίου, νομίζω θα ενδιέφε-
ρε το αναγνωστικό κοινό μια προέκταση επί του θέματος.

Από το 1961 υπήρξε γνωμάτευση Ομάδας ειδικών ερευνητών που 
απέστειλε ο  Αριστοτέλης  Ωνάσης,  ότι υπήρχαν πετρέλαια στη θά-
λασσα νοτίως της Λεμεσού.

Τον Πολύβιο Κυριακίδη, τον διάσημο ραβδοσκόπο, τον γνώρισα και 
συνεργασθήκαμε αρκετά χρόνια.   Μου βρήκε τα υπόγεια νερά σε 
κτήματα στην περιοχή της Carlsberg και αλλού.   Εκτίμησα το ταλέ-
ντο του. Φιλέψαμε.  Μου μιλούσε συχνά με ενθουσιασμό και απόλυ-
την αισιοδοξία για το όραμα του να βρει πετρέλαιο εκεί που διεξήγε 
ήδη γεώτρηση στη Λεμεσό, κοντά στη Μονή.

Σε κάποιο στάδιο διάκοψε την γεώτρηση και την άφησε  αδρανή για 
χρόνια διότι οι χρηματοδότες του, Πεπές Χατζηπαύλου και Κλεάνθης 
Χριστοφόρου, δυσκολεύονταν οικονομικά και έπαυσαν να τον χρη-
ματοδοτούν.

Απετάθη σε τράπεζες και άλλους μεγάλους επιχειρηματίες στη Λε-
μεσό για χρηματοδότηση χωρίς αποτέλεσμα.   Τα χρόνια περνούσαν 
με το μεγάλο του όραμα σε νάρκη.  Κάποια μέρα που μιλούσαμε για τα 
νερά   μ’ ερώτησε αν ενδιαφερόμουν να τον χρηματοδοτήσω.

Ανεγνώριζα το χάρισμα του να ανακαλύπτει νερά, άλλωστε μου το 
είχεν αποδείξει επανειλημμένα και έκλεινα να πιστέψω ότι και στην 
περίπτωση του πετρελαίου μπορούσε να είχε δίκαιο, αλλά δεν ήθελα 
να ρισκάρω δικά μου χρήματα.

Στην επιμονή του,  ανάλαβα ευχαρίστως να τον βοηθήσω να  βρει 
χρηματοδότες από το εξωτερικό.

Πλησίασα όλους σχεδόν τους εφοπλιστές της Ελλάδας και άλλους 
μεγάλους επιχειρηματίες, χωρίς αποτέλεσμα.

Μια μέρα βρισκόμενος στη Νίκαια για δουλειές,  πήγα απροειδοποί-
ητα στα Γραφεία του Αριστοτέλη Ωνάση στο Μόντε Κάρλο,  μετά που 
ένας  εκεί συνεργάτης μου με βεβαίωσε ότι εκείνη την ημέρα βρι-
σκόταν εκεί ο Ωνάσης. Ζήτησα να τον δω.

Όταν του είπαν ότι ένας Κύπριος ήθελε να τον δει,  με δέχθηκε στο 
γραφείο του.  Αφού απάντησα σε  σωρείαν  ερωτήσεις του για την 
Κύπρο, το Κυπριακό και τον Μακάριο,  μπήκα στο θέμα.

Με άκουσε με προσοχή.  Αφού του εξήγησα την περίπτωση του Πο-
λύβιου Κυριακίδη, τον ερώτησα αν ενδιαφέρετο να επενδύσει στην 
έρευνα αυτή για πετρέλαιο.

Αφού σκέφτηκε για λίγο μου ζήτησε και του έδωσα το τηλέφωνο του 
Προέδρου Μακαρίου τον οποίο γνώριζε, όπως κατάλαβα.  Τον πήρε 
στο τηλέφωνο και μίλησαν για αρκετήν ώρα.  Αφού έκλεισε το τηλέ-
φωνο μου   είπε:  Θα σου   στείλω μιαν ομάδα ειδικών γεωλόγων να 
ερευνήσουν την περιοχή και ανάλογα με τα ευρήματα τους θα μιλή-
σουμε.  Τον ευχαρίστησα και έφυγα.

Σε δύο εβδομάδες με ειδοποίησαν από το γραφείο του Ωνάση ότι 
φθάνουν στη Λευκωσία 3 άνθρωποι από  μέρους του.

Αποστολή   Ωνάση  το  1961  για  πετρέλαια
Τους παρέλαβα στο αεροδρόμιο Λευκωσίας.  Ήταν ένας  γεωλόγος 
ειδικός για έρευνες πετρελαίων, Νορβηγός με δύο βοηθούς.

Τους πήρα στη Λεμεσό στο Ξενοδοχείο Μετροπόλ και ειδοποίησα τον 
Πολύβιο Κυριακίδη ο οποίος ήλθεν αμέσως και προγραμμάτισαν πως 
θ’ αρχίσει η έρευνα.

Έχοντας υπ’ όψη ότι ο Ωνάσης είχε ήδη μιλήσει με τον Μακάριο για 
το θέμα, εθεώρησα σωστό να τον πληροφορήσω για την άφιξη των 
ανθρώπων του Ωνάση.  Ο Μακάριος μου ζήτησε να τον ενημερώσω 
για το αποτέλεσμα της έρευνας.

Ο Πολύβιος τους είχε γίνει  στενός κορσές.  Τους  παρακολουθούσε  
λεπτό προς λεπτό, γεμάτος αισιοδοξία αλλά και  με αγωνία  διότι  δεν 
του έλεγαν τίποτε.  Φαίνεται είχαν οδηγίες να μιλούν μόνο μαζί μου.

Μετά από λίγες μέρες μου ανακοίνωσε ο Νορβηγός ότι έχουν συ-
μπληρώσει τις έρευνες τους στον χώρο της γεώτρησης  αλλά δεν 
υπάρχει η παραμικρή πιθανότητα  γι’ ανεύρεση πετρελαίου εκεί που 
διεξήγετο η γεώτρηση.

Σκεπτόμενος την απογοήτευση που θα ένοιωθε ο φίλος Πολύβιος,  
παρακάλεσα τον  Νορβηγόν  να ερευνήσουν και την ευρύτερη περιο-
χή.  Έμειναν  ακόμη  λίγες μέρες και κάλυψαν την παραλιακή περιοχή 
μέχρι σχεδόν την Λεμεσό χωρίς αποτέλεσμα.  Μου είπεν όμως ότι 
τα όργανα τους εντοπίζουν πετρέλαιο μέσα στην θάλασσα νότια της 
Λεμεσού.

Όμως, όπως μου εξήγησε, δεν  υπήρχε εφικτή για την περίπτωση τε-
χνολογία για γεωτρήσεις μέσα σε τόσο βαθειά  θάλασσα και ότι  και 
αν ακόμα υπήρχε το κόστος  θα ήταν απαγορευτικό δεδομένου ότι το 
πετρέλαιο επωλείτο για δεκαετίες τότε γύρω στα  US$2 το βαρέλι. 

Όταν μου ανακοίνωσαν την τελική γνωμάτευση τους, κάλεσα τον Πο-
λύβιο και ενώπιον μου του εξήγησαν τα ευρήματα τους.  Πραγματικά 
τον λυπήθηκα.  Έλιωσε ο άνθρωπος.   Ένοιωσε φοβερήν απογοήτευ-
ση.  Ήταν περήφανος όμως  και δεν ήθελε να εκτεθεί μπροστά τους, 
εκφράζοντας τον πόνο του.   Τους ζήτησε συγνώμη και έσπευσε να 
απομακρυνθεί.

Τηλεφώνησα στον Μακάριο για τα ευρήματα των ειδικών και μου ζή-
τησε να τους πάρω να τους δει πριν φύγουν.

Καθ’ οδόν προς το αεροδρόμιο, αφού κανόνισα ραντεβού με τον Μα-
κάριο, τους πήρα στο γραφείο του.  Ο Μακάριος τους υπέβαλε δι-
άφορες ερωτήσεις και τον διαβεβαίωσαν ότι στη ξηρά δεν υπήρχε 
πετρέλαιο.  Είπαν και στον Μακάριο ότι τα όργανα τους παρουσίαζαν 
ενδείξεις ότι υπάρχει πετρέλαιο μέσα στην θάλασσα νότια της Λεμε-
σού, αλλά του εξήγησαν το αδύνατο της εκμετάλλευσης του και το ότι 
ήταν δώρον άδωρο.

Ο Μακάριος εφάνη απογοητευμένος.   Φαίνεται ότι  είχεν δημιουργή-
σει και ο ίδιος  κάποιες ελπίδες για ανεύρεση πετρελαίου.

Τους ευχαρίστησε και τους είπε να μεταφέρουν τις ευχαριστίες και 
τους χαιρετισμούς του στον Ωνάση.  Είπε στον Γραμματέα του, να συ-
νοδεύσει τους ξένους στο αεροδρόμιο.

Έγραψα στον Ωνάση και τον ευχαρίστησα και ζήτησα να μου στεί-
λει τον λογαριασμό για το κόστος της αποστολής.  Η απάντηση ήταν 
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πραγματικά συγκινητική.
«Είναι δώρο μου προς την αγαπητή Κύπρο» είπε.

Δεν ήταν τυχαίος άνθρωπος ο Ωνάσης.  Καλή του ώρα εκεί που ανα-
παύεται.

Άρα από τότε,  το 1961, τα κοιτάσματα στην ΑΟΖ μας ήσαν αναγνωρί-
σιμα  από τους ειδικούς.  

*
Μετά από λίγες ημέρες  ήρθε  στο γραφείο μου ο Πολύβιος στη Λευ-
κωσία και ζήτησε να με δει ιδιαιτέρως.

«Τους έχεις απόλυτην εμπιστοσύνη»;  μου είπε.  «Μήπως μας απέ-
κρυψεν την αλήθεια και θα έλθουν αργότερα με άλλο σχήμα και θα  
βγάλουν τα πετρέλαια για λογαριασμό τους»;  Του ήταν πολύ δύσκο-
λο να παραδεχτεί ο Πολύβιος ότι το ένστικτο του τον πρόδωσε  στην 
περίπτωση αυτή.

Η Carlsberg, το Φυσικό Μεταλλικό Νερό Αγρός και ο Χυμός ΕΝΑ είναι σταθεροί υπο-
στηρικτές του σωματείου δρομέων, «Περικλής Δημητρίου», από τότε  που ιδρύθηκε 
το 1987. Μέσα στο πλαίσιο της ετήσιας βραβεύσης του, που έγινε στις 3/5/14,  εις έν-
δειξη εκτίμησης για την συνεχή στήριξη , το σωματείο τίμησε την εταιρεία μας με ανα-
μνηστικό τιμητικό δίπλωμα.

Το δίπλωμα παρέλαβε εκ μέρους της εταιρείας μας, ο  Διευθυντής Δημοσίων Σχέσεων, 
Αντρέας Σμυρίλλης, από την Πρόεδρο του ΚΟΑ, κα Κλέα Παπαέλληνα (φωτο).

Τιμητική Βράβευση της 
Φώτος Φωτιάδης Διανομείς

Με το Αριστείον ΕΠΟΠΛ - Νίκου Γρηγορίου , τίμησε η Εθνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία Περιφέ-
ρειας Λευκωσίας , τον συνάδελφο Διευθυντή Δημοσίων Σχέσεων, Αντρέα Σμυρίλλη, για την πο-
λύχρονη προσφορά και δράση του στον Αθλητισμό και τη συμπαράσταση του στην ΕΠΟΠΛ και τα 
σωματεία της.

Η απονομή της τιμητικής διάκρισης έγινε στο πλαίσιο της ετήσιας τελετής βράβευσης των πρωτα-
θλητών της Ομοσπονδίας, στις 23/5/14, από τον έντιμο Υπουργό Οικονομικών κ. Χάρη Γεωργιάδη, 
(φωτο), υπο την αιγίδα του οποίου τελούσε η όλη εκδήλωση.

Την  τιμητική αυτή διάκριση ο συνάδελφος Αντρέας, την αφιερώνει στην εταιρεία που χωρίς τη 
δική της συμπαράσταση, δεν θα μπορούσε να γίνει  κατορθωτή.

Τιμητική Βράβευση Αντρέα Σμυρίλλη

Η κοινότητα του Αγρού απέδωσε τιμές στον Δρα Φώτο Ια. Φωτιάδη, 
μεταξύ άλλων δίνοντας το όνομα του σε μία πολύ σημαντική οδό του 
χωριού, σε ειδική σεμνή τελετή, που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο, 
9 Αυγούστου 2014. 

Ο Αγρός τίμησε τον Δρ Φώτο Ια. Φωτιάδη
Ο δρόμος, ο οποίος αποτελεί σημαντικό έργο ανάπτυξης του χωριού 
και κόστισε 160 χιλιάδες ευρώ, έγινε με χρηματοδότηση του Κοινω-
φελούς, Επιστημονικού και Πολιτιστικού Ιδρύματος «Φώτος Φωτιά-
δης», στο πλαίσιο της συνεχούς προσφοράς του Ιδρύματος και άλλων 
εταιρειών του Ομίλου Φώτος Φωτιάδης για την υλοποίηση κοινωφε-
λών έργων με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής της κοινότητας. 
Τα εγκαίνια τέλεσε μαζί με τον Δρα Φώτο Ια. Φωτιάδη, ο Διαπραγ-
ματευτής για το Κυπριακό κ. Ανδρέας Μαυρογιάννης. O κ. Μαυρο-
γιάννης στο χαιρετισμό του, δήλωσε ιδιαίτερα συγκινημένος και 
ευγνώμων καθώς κατάγεται από τον Αγρό και ο συγκεκριμένος ήταν 
ο δρόμος που, επειδή ήταν ακατάλληλος για αυτοκίνητα, τον περπα-
τούσε για να πάει στο σχολείο πολλές φορές μέσα στη βροχή και τα 
χιόνια. Ο κ. Μαυρογιάννης επαίνεσε τον κ. Φώτο Ια. Φωτιάδη προς 
τον οποίο εξέφρασε τον θαυμασμό του και τις ευχαριστίες της κυπρι-
ακής πολιτείας για τις πλείστες όσες κοινωφελείς, επιστημονικές 
και πολιτιστικές του χειρονομίες για το καλό του τόπου. Ονόμασε τον 
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κ. Φωτιάδη ευπατρίδη και τόνισε τις ποικίλες και πολύπλευρες πολι-
τιστικές και πατριωτικές του ενέργειες, καθώς και σειράς σημαντι-
κών άρθρων και σοφών εισηγήσεων του. 

Ο κοινοτάρχης κ. Μιχάλης Κωνσταντινίδης εξέφρασε την ευγνωμο-
σύνη της κοινότητας και του ιδίου προσωπικά για τη γενναιόδωρη, 
πολύμορφη και πολυεπίπεδη προσφορά του κ. Φωτιάδη και του Ομί-
λου του σε διάφορους τομείς για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής 
της κοινότητας. «Ιδιαίτερα ευγνώμονες, είπε, αισθανόμαστε διότι 
ένα έργο υψίστης σημασίας για το χωριό που καθυστερούσε για δε-
καετίες, έγινε επιτέλους πραγματικότητα χάρις στη γενναιοδωρία 
του Ομίλου Φώτος Φωτιάδης. Ο δρόμος αυτός είναι ιδιαίτερα με-
γάλης σημασίας δια τον Αγρό διότι θα μας βοηθήσει να λύσουμε το 
σοβαρό κυκλοφοριακό πρόβλημα του χωριού και θα μας επιτρέψει 
τη μονοδρόμηση της κεντρικής οδού της κοινότητας και έτσι θα απο-
φύγουμε τη συμφόρηση που συχνά αποφράσσει την ομαλή διέλευση 
της κυκλοφορίας και ταλαιπωρεί τους χρήστες του δρόμου αφάντα-
στα. Οι κάτοικοι και οι επισκέπτες του Αγρού θα ευγνωμονούμε τον 
κ.Φωτιάδη». 

Ο Δρ. Φώτος Φωτιάδης, συγκινημένος ευχαρίστησε τους Αγρότες για 
την ιδιαίτερη αυτή τιμή, τονίζοντας ότι το Ίδρυμα, θα συνεχίσει να 
προσφέρει για κοινωφελή έργα για το καλό της Κοινότητας, ενεργώ-
ντας πάντοτε μέσα στο πλαίσιο των «50χρονων διακηρυγμένων αρ-
χών και αξιών του Ομίλου να επιστρέφει στο κοινωνικό σύνολο όσο 
γίνεται περισσότερα από όσα η στήριξη και η αγάπη της κοινωνίας 
τον καταξιώνει». 

Κλείνοντας, ο Δρ. 
Φώτος Ια. Φωτιάδης 
ευχαρίστησε θερμά 
την κοινότητα Αγρού 
και ιδιαίτερα τον πρό-
εδρο και το κοινοτικό 
της συμβούλιο και 
συνεχάρη όλους όσοι 
συνέβαλαν στην υλο-
ποίηση του έργου. 

Ευχήθηκε, τέλος, στους Αγρό-
τες συνεχή πρόοδο και ευημε-
ρία. 

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε 
με επίσκεψη των παρευρισκο-
μένων στο Μουσείο «Σόλωνα 
Φραγκουλίδη». 

Την Τελετή της Αποκάλυψης της 
ονομασίας του Δρόμου Φώτος 
Ια. Φωτιάδη ακολούθησε μία 
λαϊκή μεγαλειώδης εκδήλωση 
με την αναπαράσταση του κυπριακού γάμου την οποία παρακολού-
θησαν εκατοντάδες θαμώνες από τις γύρω κοινότητες.

Με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 50 χρόνων Ειρηνευτικής Δύνα-
μης των ΗΕ, στην Κύπρο, (1964-2014), 20 μελής ομάδα Δανών Βε-
τεράνων στρατιωτικών  των ‘’Blue Berets’’, του Δανέζικου Αποσπά-
σματος των ΗΕ στη Κύπρο, βρέθηκε στο νησί, για να παραστεί στα 
αποκαλυπτήρια αναμνηστικής πλάκας που έγινε  στο Ledra Palace, 
στις 30/4/14, εις θύμηση των 22623 Δανών αξιωματικών και οπλιτών 
που υπηρέτησαν στην Δύναμη από το 1964 – 1996.

Με την ευκαιρία της εδώ παρουσίας τους  οι Δανοί ‘’Κυανόκρανοι’’, 
όπως επεκράτησε να ονομάζονται οι Ειρηνευτές, δεν παρέλειψαν να 
επισκεφτούν,  το εργοστάσιο της Carlsberg, για να απολαύσουν ξανά 
την αγαπημένη τους μπύρα, από την πηγή της παραγωγή της, κάτι 
που έκαναν συχνά κατά την διάρκεια της εδώ αποστολή τους.

Έτσι λοιπόν στις 2 Μαΐου 2014, η ομάδα επέστρεψε μετά από πολλά 
χρόνια,  στον χώρο που λάτρεψαν, όπου τους ανάμεναν, ο Διευθυ-
ντής Δημοσίων Σχέσεων της εταιρείας μας, Αντρέας Σμυρίλλης και η  
Υπεύθυνη Ξεναγήσεων, του εργοστασίου και του Κυπριακού Μουσεί-
ου Φυσικής Ιστορίας, Θεοδώρα Κορνιώτου, οι οποίοι  στη συνέχεια 
τους ξενάγησαν και τους πρόσφεραν την παραδοσιακή Κυπριακή 
φιλοξενία. 

0 Βετεράνος ‘’Κυανόκρανος’’, Anker Andersen, μας δήλωσε χαρα-
κτηριστικά. «είναι σαν να ήταν χθες. Η κυπριακή παραδοσιακή φι-

Οι Δανοί στρατιώτες επιστρέφουν στον 
χώρο που λάτρεψαν

λοξενία η ίδια, αλησμόνητη. Ο χώρος το ίδιο  εντυπωσιακός όπως 
και τότε. Η ποιότητα της μπύρας, η καλύτερη στον κόσμο. Ξαναζούμε 
όμορφες νεανικές νοσταλγικές στιγμές. Ευχαριστούμε για ότι έχετε 
προσφέρει σε μας και στη χώρα μας». 

«Θα συνεχίσουμε να είμαστε οι πρεσβευτές σας, γιατί το αξίζετε», 
κατάληξε. 

Η ομάδα των ‘’Blue Berets’’, σε αναμνηστικό στιγμιότυπο  με τον Διευθυντή Δημοσίων 
Σχέσεων Αντρέα Σμυρίλλη και την Υπεύθυνη Ξεναγήσεων, Θεοδώρα Κορνιώτου.
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σκόταν πάντα κοντά μας σε όλες μας τις  εκδηλώσεις  στην Κύπρο και 
εδώ απόψε».

Η Photos Photiades Breweries εις ένδειξη εκτίμησης για την μεγάλη 
προσφορά του Δανέζικου Αποσπάσματος, στην πατρίδα μας  απένει-
με δια του Πρέσβη μας στην Κοπεγχάγη κ. Δημήτρη Σαμουήλ, 
στους διοργανωτές, μέσω του Προέδρου τους κ. Niels Hartvig 
Andersen,(φωτο) ειδική βαρύτιμη αναμνηστική πλακέτα.  Η πλακέτα 
αυτή μαζί και  με φωτογραφίες από την Κύπρο θα εκτίθενται στο δι-
ηνεκές στο Μουσείο του Δανέζικου Αποσπάσματος στη Κοπεγχάγη.

Μεγάλη επιτυχία σημείωσε η εκδήλωση στην Κοπεγχάγη  η οποία 
διοργανώθηκε με κάθε επισημότητα και με την δέουσα λαμπρότητα 
που αρμόζει στην περίπτωση.   Στις 29 Μαΐου, 2014, γιόρτασαν οι Δα-
νοί Bετεράνοι  Ειρηνευτές των ΄΄Blue Berets΄ ,́ που υπηρέτησαν στο 
νησί μας, την επέτειο των 50χρόνων (1964-2014), παρουσίας της Ει-
ρηνευτικής Δύναμης των Ηνωμένων Εθνών (UNFICYP) στην Κύπρο.

Στη μεγαλειώδη εκδήλωση που ήταν αφιερωμένη στη Κύπρο, και 
ονομάσθηκε «Κυπριακή Βραδιά» παρέστησαν  μεταξύ άλλων, μέλη 
της Βασιλικής οικογένειας της Δανίας, ο Υπουργός Άμυνας της χώ-
ρας , ο Πρέσβης της Κύπρου στη Κοπεγχάγη,  μέλη της ανώτερης 
Διεύθυνσης της Carlsberg, αξιωματούχοι των ΗΕ, διπλωμάτες, αξι-
ωματικοί και οπλίτες που υπηρέτησαν στην Κύπρο και πολλοί άλλοι 
Δανοί πολιτειακοί αξιωματούχοι. Προσκεκλημένος στην εκδήλωση  
ήταν   και ο Πρόεδρος της Ζυθοβιομηχανίας Carlsberg Κύπρου Δρ. 
Φώτος Φωτιάδης,  ο οποίος όμως,  λόγω ειλημμένων άλλων υποχρε-
ώσεων, δεν κατέστει δυνατόν να παρευρεθεί.   Τον αντιπροσώπευσεν 
ανώτερος διευθυντής της Carlsberg Δανίας. 

Ως ήδη έχει ανακοινωθεί, η Carlsberg Κύπρου, ανταποκρινόμενη σε 
έκκληση των διοργανωτών που ήθελαν κατά την «Κυπριακή Βραδιά» 
να έχουν μόνο Κυπριακή  μπύρα Carlsberg εις ανάμνηση  και ανα-
γνώριση   της υψηλής ποιότητας της Κυπριακής μπύρας Carlsberg, 
που απολάμβαναν οι Δανοί στρατιωτικοί στην Κύπρο, απέστειλε την 
Κυπριακή Carlsberg, η οποία ήταν το επίσημο ποτό της βραδιάς, 
προσφέροντας στους συμμετέχοντες την ξεχωριστή γεύση και άρω-
μα της υπέροχης ξανθιάς.

Στην εκδήλωση το μενού της βραδιάς αποτελείτο από κυπριακά εδέ-
σματα που ετοίμασε κυπριακό εστιατόριο της Κοπεγχάγης.  Περιε-
λάμβανε  και έκθεση φωτογραφίας από διάφορα μέρη του νησιού, 
πού  απαθανάτισε ο φακός των Δανών Ειρηνευτών, την περίοδο 1964- 
1996,που το Δανέζικο Απόσπασμα υπηρετούσε στη Κύπρο. 

Στην ομιλία του ο Δανός  Πρόεδρος του Διεθνούς Οργανισμού Βε-
τεράνων ΄΄Blue Beret΄΄ κ. Niels Hartvig Andersen, ο οποίος υπηρέ-
τησε με το Δανέζικο Απόσπασμα, γνωστό ως DANCON, αναφέρθηκε 
στις όμορφες νοσταλγικές στιγμές και αναμνήσεις από την όμορφη 
Κύπρο και τον φιλικό και φιλόξενο λαό της Αφροδίτης.  «Περάσαμε 
αξέχαστες ημέρες».   
Είπε και συνέχισε:
«Η Κυπριακή Carlsberg δεν μπορούσε να λείπει από την Κυπριακή 
Βραδιά στην Κοπεγχάγη.  Μας συντρόφευε καθόλη τη διάρκεια της 
παραμονής μας στο Νησί και μας έκανε περήφανους για την υψηλή 
της ποιότητα».

«Μας δίνει ξανά, στα 50χρονα μας, την ευκαιρία να απολαύσουμε την 
αγαπημένη μας ξανθιά, που με την ποιότητα και την υπέροχη γεύση 
της, μας δρόσιζε και μας χάριζε  την  απόλαυση της σε στιγμές  ξε-
γνοιασιάς στο όμορφο νησί», ανάφερε.  

«Ζούμε τώρα στη χώρα μας», πρόσθεσε, «την πατρίδα της Carlsberg, 
και είμαστε περήφανοι γι’ αυτήν, τιμούμε όμως και την Κυπριακή 
Carlsberg  τόσο για την μοναδική της ποιότητα αλλά και για το ότι 
υπήρξε ο Πρόδρομος και θεμελιωτής της παγκοσμιοποίησης της πα-
ραγωγής της Carlsberg».

Κλείνοντας την ομιλία του πρόσθεσε:  «Οφείλουμε και εκφράζουμε 
θερμές ευχαριστίες στην διεύθυνση της Ζυθοβιομηχανίας  Carlsberg 
Κύπρου και ιδιαίτερα στον Πρόεδρο της Δρ Φώτο Φωτιάδη, που βρι-

Κυπριακή  Βραδιά στην Κοπεγχάγη
Με την συμβολή της Carlsberg Κύπρου
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Ανοικτή Επιστολή στον 
Jean - Claud Juncker πρόεδρο ΕΕ

17 Ιουλίου 2014

Έντιμο Κύριο Jean-Claude Juncker
Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής/Ευρωπαϊκής Ένωσης
Βρυξέλλες

Έντιμε κύριε Πρόεδρε,

Η Κυπριακή Δημοκρατία και σύσσωμος ο λαός μας συνεορτάζει μαζί 
σας την  θριαμβευτική σας νίκη και την ανάδειξη σας στη ζηλευτή 
θέση του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής – Ευρωπαϊκής Ένω-
σης.   Είναι γενικώς παραδεκτό ότι είσθε  υπεράξιος της εξαίρετης 
αυτής τιμής την οποίαν έχουν επάξια κερδίσει για σας οι διαχρονικές  
αρετές, αρχές και αξίες σας.

Τα πιο θερμά μας συγχαρητήρια. 

Αναλαμβάνετε τα ηνία της ΕΕ υπό άριστες συνθήκες υποστηριζόμε-
νος από την   συντριπτική πλειοψηφία των κρατών μελών  της ΕΕ  και 
αυτό σας δίνει ισχύ και κύρος.

Σας ευχόμεθα κάθε επιτυχία για την οποίαν άλλωστε δεν έχουμε 
την παραμικρή αμφιβολία,  λαμβάνοντας υπ’ όψη την ιστορία σας, τα 
έργα και τις ημέρες σας που έχετε ασκήσει ως ανοικτό βιβλίο.

Επενδύουμε όλες μας τις ελπίδες σε σας, Κύριε Πρόεδρε και στην 
εγνωσμένη εντιμότητα και ευθυκρισία σας για την αναγνώριση και 
αποκατάσταση επιτέλους του δικαίου  και των αρχών  της  ΕΕ  και  στη 
δική μας πατρίδα.

Επιτρέψατε μας ν’ αρχίσουμε με λίγη ιστορία για να φρεσκάρουμε τις 
γνώσεις σας για το Κυπριακό πρόβλημα.

Στην μικρή πολύπαθη μας  Νήσο  Κύπρο καταπατείται το δίκαιο και τα 
βασικά ανθρώπινα μας  δικαιώματα εδώ και σαράντα μακρά χρόνια, 
με τον πιο βίαιο, βάναυσο και απάνθρωπο τρόπο από μια υπερδύνα-
μη, την Τουρκία των 70 εκατ,  η  οποία έχει εισβάλει με πρωτοφανή 
βαρβαρότητα στη μικρή κι’ ανυπεράσπιστη μας Νήσο του μισού εκα-
τομμυρίου, με κολοσσιαία δύναμη,  πάνοπλων μεραρχιών, πανίσχυρο 
πολεμικό ναυτικό και αεροπορία.

Κατάστρεφαν με σαδιστική ικανοποίηση ό,τι εύρισκαν  κατά τη  βάρ-
βαρη επέλαση τους οι ορδές του Αττίλα.  Με χιλιάδες απαγορευ-
μένες βόμβες ναπάλμ κατέκαυσαν ολόκληρες περιοχές.  Έσφαξαν 
σχεδόν 10,000 άμαχους, παιδιά, γυναίκες, γέροντες, πολλούς από 
τους οποίους αποδεδειγμένα κρατούσαν αιχμαλώτους και τους δο-
λοφόνησαν εν ψυχρώ, πολλούς με τα χέρια δεμένα  και με χαριστικές 
επανειλημμένες βολές εξ  επαφής  στο κεφάλι και τους έθαψαν μα-
ζικά όπως αποδεικνύουν τα ανακαλυπτόμενα σήμερα, σε μαζικούς 
τάφους  λείψανα τους, αναγνωριζόμενα  με  DNA  μετά 40 χρόνια.

Βίασαν χιλιάδες οι  λυσσαλέοι  Τούρκοι στρατιώτες, πολλές φορές 
παιδιά μπροστά στα έντρομα  μάτια των ανήμπορων και απελπισμέ-
νων  μητέρων τους  καθώς  και μητέρες μπροστά στα παιδιά τους.   
Και όλα αυτά τα  βδελυρά  εγκλήματα τα διέπρατταν με οδηγίες άνω-
θεν  σκόπιμα για να εκφοβίσουν, να τρομοκρατήσουν τους κατοίκους 
και να τους αναγκάσουν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους και τις πε-
ριουσίες τους, φεύγοντες για να σωθούν.

Η Τουρκία κατέχει δια της βίας των όπλων, για 40 τώρα χρόνια το 40% 
σχεδόν της καλύτερης, της πιο εύφορης, της πιο αναπτυγμένης  βι-
ομηχανικά και τουριστικά γης μας,  που αντιπροσώπευε τότε το 78% 
του συνόλου των πλουτοπαραγωγικών μας πόρων, ενώ οι ΤΚ ήσαν  
μόνο το 18% του πληθυσμού και η συνεισφορά τους στην εθνικήν οι-
κονομία μόνο 4.2%.   Και όλον αυτόν τον πλούτο, των ανυπολόγιστων 
δισεκατομμυρίων,  όπως φαίνεται, τον έχει εκμεταλλευθεί η ίδια η 
Τουρκία για 40 χρόνια και άφησε τους ΤΚ, στην ένδυα,  και ισχυρίζε-
ται ψευδώς και ασυνείδητα μεμφόμενη και  από πάνω τα θύματα της, 
τους ΕΚ  ως δήθεν  υπεύθυνους για την κατάντια των ΤΚ. 

Εξεδίωξαν κακήν κακώς από τις αιώνιες ρίζες  τους, τα σπίτια και τις 
πατρογονικές τους περιουσίες, 200,000 φιλήσυχους κατοίκους που 
αποτελούσαν το 40% του πληθυσμού και τους κρατούν ακόμη μακριά 
στη μιζέρια, ματώνοντας τις καρδιές τους,  στερώντας τους  τον τόπο 
που γεννήθηκαν και  τις περιουσίες τους τις οποίες εκμεταλλεύονται 
σήμερα, για  40 χρόνια,  εκατοντάδες χιλιάδες παράνομοι έποικοι 
από την Τουρκία οι οποίοι σφετερίζονται τα βασικά ανθρώπινα δικαι-
ώματα του συνόλου των ΕΚ ακόμη και των ΤΚ, οι πλείστοι από τους 
οποίους μη αντέχοντες  τον ζυγό και την εκμετάλλευση των εποίκων 
οι οποίοι κατέχουν όλες τις θέσεις κλειδιά στην Κυβέρνηση και στην 
κοινωνία έχουν μεταναστεύσει. 

Ζούμε συνεχώς κάτω από τη μόνιμη απειλή για την ελευθερία και την 
ίδια τη ζωή μας, βρισκόμενοι σε απόσταση αναπνοής από 45.000 πά-
νοπλο στρατό από την Τουρκία που  στρατοπέδευσε στην κατεχόμενη 
γη μας  με όλα τα επιθετικά σύγχρονα όπλα μαζικής καταστροφής, ο 
οποίος στρατός βρισκόμενος μόνιμα σε επιθετική διάταξη επιβου-
λεύεται ανά πάσα στιγμή την ίδιαν  την  ύπαρξη μας.

Και όλα αυτά διαδραματίζονται, κύριε Πρόεδρε,  σε βάρος κράτους 
μέλους της ΕΕ από κράτος αιτούμενο εισδοχή του στην ΕΕ.  Αν είναι 
δυνατό!  Και κανείς δεν σπεύδει για θεραπεία του φοβερού αυτού 
εγκλήματος.
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Είναι προφανής και αδιαμφισβήτητη η κατάφορη αδικία σε βάρος 
της Κυπριακής  Δημοκρατίας,  κάτι  που κάθε άλλο  παρά συνάδει με 
τις αρχές και  τις  αξίες της ΕΕ,  καθ’  όν  χρόνο  η Κυπριακή Δημο-
κρατία ως μέλος έχει κάθε δικαίωμα ν’ απολαμβάνει το εδραιωμένο 
δίκαιο καθεστώς της ΕΕ και του Ευρωπαϊκού Κεκτημένου.

Δεν ζητούμε από σας, κύριε Πρόεδρε και από  τα αδελφά κράτη μέλη 
της ΕΕ, της οποίας θα ηγείσθε τα επόμενα πέντε  τουλάχιστον χρό-
νια, τίποτε παραπάνω από  τη στήριξη σας για την επικράτησης του 
δικαίου.

Αιτούμεθα τη βοήθεια σας για μια δίκαιη και βιώσιμη λύση που θα 
απαλλάξει τη Νήσο μας από το  40χρονο επαχθές καθεστώς που μας 
επέβαλε με απερίγραπτη βία  το 1974 η Τουρκία και έκτοτε κατατρο-
μοκρατεί το λαό μας  με τα απροκάλυπτα στρατηγικά της σχέδια επα-
νακατάκτησης ολόκληρης της Νήσου.

*
Μεταξύ των πολλών θεμάτων που θα σας απασχολήσουν θα είναι και 
το Κυπριακό.  Επισύρουμε την προσοχή σας κύριε Πρόεδρε.  Το πρώ-
το πράγμα που θα χρειαστεί να πράξετε για να δείτε την πραγματικό-
τητα είναι να τραβήξετε τον απατηλό πέπλο μυστηρίου με τον οποίο 
το έχουν παραμορφώσει.  

Το Κυπριακό το παρουσιάζει η παραπλανημένη από τους επιτήδειους 
εχθρούς της Κύπρου, διεθνής διπλωματία ως περίπλοκο και δισεπί-
λυτο πρόβλημα.  Ουδέν όμως αυτού αναληθέστερον κύριε Πρόεδρε.

Το Κυπριακό είναι ένα απλό θέμα  εισβολής και κατοχής, ένα θέμα 
δικαίου που το έχει πνίξει το άδικο των ισχυρών.

Η Κύπρος είναι μια πανάρχαια Νήσος που ήταν πάντα Ευρώπη, ένα 
αναπόσπαστο τμήμα του Ευρωπαϊκού πολιτισμού .  Εδώ και πάνω από 
3000 χρόνια, από τον 13ον π.Χ. αιώνα,  κατοικείται από ακραιφνείς 
Έλληνες  που ήλθαν από την Ελλάδα.  Πέρασε δεινά και πόνο κάτω 
από αλλεπάλληλους  κατακτητές  με κατάληξη 400 χρόνια εξουθε-
νωτικής σκλαβιάς υπό τουρκοκρατία και τέλος υπό Βρετανική αποι-
κιοκρατία, που σκότωνε με το γάντι.

Πολέμησε για την απελευθέρωση της αλλά το καταχθόνιο διαίρει και 
βασίλευε την έχει ρίξει στην καταβόθρα της  Ζυρίχης, μια συμφωνία 
που δεν επροορίζετο από τους εμπνευστές  της να λειτουργήσει παρά 
ως σκαλοπάτι, για να μας οδηγήσει στα σημερινά αδιέξοδα από τα 
οποία οι ίδιες δυνάμεις σπρώχνουν την Κύπρο προς την τουρκοποί-
ηση.

Ως ένας πολιτικός εγνωσμένης εντιμότητας και ευθυκρισίας είμεθα 
βέβαιοι ότι θα δείτε το πρόβλημα μας υπό τις ορθές του  διαστάσεις.

Η Κυπριακή Δημοκρατία κατοικείτο το 1974, κατά τον χρόνο της 
Τουρκικής εισβολής, βασικά από 82% Έλληνες και 18% Τούρκους 
και αυτή πρέπει να παραμείνει η αναλογία της ισχύος  σε οποιαδήπο-
τε ενδεχόμενη λύση.  Αυτό είναι το δίκαιο.

Με αγώνες και υψηλό κόστος η Κυπριακή Δημοκρατία πέτυχε το 
2004 να καταστεί ισότιμο μέλος της ΕΕ με όλη της την επικράτεια.  
Όμως η κατοχική Τουρκία εμποδίζει τους ΤΚ να εφαρμόσουν το Ευ-
ρωπαϊκό Κεκτημένο και τους στερεί τα εξ αυτού πλεονεκτήματα.

Όταν θα έχετε εμβαθύνει στο θέμα θα διαπιστώσετε ότι υπάρχει ένας 
απλός και πρακτικός τρόπος για λύση του Κυπριακού που θα συνι-
στά μάλιστα την ιδανική δημοκρατία για όλους τους Κυπρίους, στην 
οποία λύση θα μπορείτε  εσείς, από τη θέση του Προέδρου της ΕΕ, να 
συμβάλετε σημαντικά.

Να εφαρμοσθεί το Ευρωπαϊκό Κεκτημένο σε όλη την 
επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας  ως λύση του 
Κυπριακού προβλήματος.

Μια σθεναρά πρόταση από μέρους σας για λύση δια της εφαρμογής 
του Ευρωπαϊκού Κεκτημένου δεν μπορεί ούτε η Τουρκία  η ίδια  να 
την απορρίψει, διότι θα την ερωτήσετε:   Aφού εσύ, κυρία Τουρκία, 
αγωνίζεσαι με νύχια και με δόντια για 40  τώρα χρόνια  για να επιτύ-
χεις ένταξη σου στην ΕΕ, οπότε και υποχρεωτικά θα εφαρμόσεις το 
Ευρωπαϊκό Κεκτημένο και επομένως είναι  καλό για σένα, γιατί να 
μην είναι το ίδιο καλό  και για  τους ΤΚ;

Άλλωστε εσείς της ΕΕ, 500 εκατομμύρια Ευρωπαίοι,  ζείτε και ευ-
τυχείτε υπό ασφάλεια και ευημερείτε κάτω από το Κεκτημένο  και  
γνωρίζετε πόσο  καλό είναι ώστε να μην μπορεί κανείς  να σας πα-
ραπλανήσει.  Ποια δικαιολογία μπορεί να προβάλει η  Τουρκία και να 
πείθει, ότι κάτι που η ίδια για τον εαυτό της κάνει  40χρονο πόλεμο να 
το αποκτήσει  δεν είναι καλό για τους 100,000 ΤΚ;  Οπότε αφαιρείται 
ο αέρας από τα πανιά της.  Και δεν μπορεί να έχει άλλη δικαιολογία 
για την άρνηση της χωρίς να εκτεθεί  ανεπανόρθωτα στην παγκόσμια 
κοινή γνώμη.

Και μια πρόταση αμοιβαίας ωφελείας,  
Κύπρου -  ΕΕ

Όπως είναι γνωστό και επιβεβαιωμένο η Κυπριακή Δημοκρατία δι-
αθέτει στην ΑΟΖ της τεράστια αποθέματα φυσικού αερίου και πιθα-
νότατα πετρελαίου. 

Η ΕΕ έχει επείγουσα και επιτακτική ανάγκη πρόσθετων προμηθειών 
φυσικού αερίου το οποίο διαθέτει η Κυπριακή Δημοκρατία.  Υπάρχει 
επομένως αμοιβαίο συμφέρον για μια σωστή, δίκαιη και βιώσιμη συ-
νεργασία μεταξύ των δύο μερών.

Η πρόταση είναι: 
Να συνομολογηθεί μια Συμμαχία, όχι εμπορική συμφωνία, μεταξύ 
ΕΕ ή αριθμού ισχυρών κρατών μελών της ΕΕ  και Κυπριακής Δη-
μοκρατίας δια την συνεκμετάλλευση των Κυπριακών κοιτασμάτων 
υδρογονανθράκων.

Βασικοί  όροι  της  Συμμαχίας:
1.  Η  Κύπρος να αναλάβει να προμηθεύει το φυσικό της αέριο απο-
κλειστικά στην ΕΕ στις τρέχουσες διεθνείς τιμές. 
2.  Η  ΕΕ να αναλάβει, και για τα δικά της συμφέροντα,  να διασφαλί-
σει  τα  κυριαρχικά δικαιώματα της Κύπρου στην ΑΟΖ της.

Μια τέτοια Συμμαχία θα έχαιρε, πιστεύουμε,  πλήρους  στήριξης και 
από τις ΗΠΑ όπως έχει δηλωθεί σαφώς, επανειλημμένα πρόσφατα 
από ανώτερους αξιωματούχους των ΗΠΑ,  κατά και μετά την εδώ επί-
σημη επίσκεψη του Αντιπροέδρου των ΗΠΑ  Joe Biden.

Μιας τέτοιας Συμμαχίας τεθείσης  θα ήτο φυσικό η ΕΕ να χρηματοδο-
τήσει την Κυπριακή Δημοκρατία για την εγκατάσταση και λειτουργία 
του τερματικού της υγροποίησης του φυσικού αερίου,  οπότε η Κύ-
προς θα διατηρήσει 100% την κυριότητα  ή τη μεγάλη πλειοψηφία 
του σταθμού υγροποίησης, ο οποίος είναι το κλειδί του  πλήρους 
ελέγχου της τεράστιας αυτής βιομηχανίας για το καλό όλων των Κυ-
πρίων.

Όταν δε με το καλό φέρει στην επιφάνεια τους υδρογονάνθρακες 
της και η Ελλάδα,  που είναι επίσης σε τεράστιες ποσότητες, και 
ολοκληρωθεί, εν τω μεταξύ, η σχετική συμφωνία συνεργασίας της 
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Κυπριακής Δημοκρατίας  με τις άλλες  χώρες της Ανατολικής Μεσο-
γείου, Αίγυπτο, Ισραήλ, Λίβανο και αργότερα της Συρίας και ίσως στο 
μέλλον και του Ιράκ μέσω Συρίας, με κόμβο την Κύπρο, τότε μπορεί 
παράλληλα να εγκατασταθεί κοινός αγωγός από Κύπρο  μέσω  Ελλά-
δος προς την ΕΕ.

Όταν η  προτεινόμενη Συμμαχία Κύπρου/ΕΕ, υλοποιηθεί, η Ευρώπη 
θα μπορεί να εξασφαλίσει και το φυσικό αέριο των άλλων χωρών της 
Ανατολικής Μεσογείου με κόμβο τη Κύπρο.   Ταυτόχρονα η Συμμαχία 
θα ενισχύσει και την πολιτική θέση της Κύπρου για  μια  δίκαιη και 
βιώσιμη λύση του Κυπριακού δια της εφαρμογής του Κεκτημένου με 
τη στήριξη της Συμμάχου  ΕΕ.

Κύριε Πρόεδρε, η υλοποίηση των ανωτέρω θα εξυπηρετήσει  τα κα-
λώς νοούμενα συμφέροντα όλων των ενδιαφερομένων και θ’ αποτε-
λέσει μια ιστορικής σημασίας επιτυχία της Προεδρίας σας.

Κάνουμε ταυτόχρονα έκκληση προς τον Πρόεδρο μας κ . Νίκο 
Αναστασιάδη  και  την Κυβέρνηση του αλλά και προς όλα τα Κόμματα 
μας να ενώσουν δυνάμεις με στόχο την υλοποίηση του ευγενούς στό-
χου της Συμμαχίας αυτής το ταχύτερο δυνατό η οποία θα συμβάλει 
μεγάλως  και  προς  ένα αίσιο τέρμα ενός παγκόσμιου προβλήματος, 
του Κυπριακού, που ταλανίζει την ανθρωπότητα για πάνω από μισό 
αιώνα.

Είμεθα στη διάθεση σας, Κύριε Πρόεδρε,  για περαιτέρω επεξηγή-
σεις σε  εύθετο για σας χρόνο και σε τόπο που θα επιλέξετε.

Με βαθειά εκτίμηση
Φώτος Ια. Φωτιάδης, Ph.D

3ος ηγέτης  ποιότητας  στην Ευρώπη 
ο Γενικός Δ/ντής της Φώτος Φωτιάδης 
Ζυθοβιομηχανία κ. Γιώργος Ιεροδιακόνου

Ύψιστη πανευρωπαϊκή 
διάκριση για τον όμιλο 
μας και την Κυπριακή 
Βιομηχανία.   

Την  πολύ  τιμητική  τρίτη  
θέση  ανάμεσα    σε   33  υ-
ποψηφιότητες  από ισά-
ριθμες  Ευρωπαϊκές χώ-
ρες  κατέλαβε στο   διαγω-
νισμό European Quality 
Leader 2013 ,  ο  Γ.Δ .   της  
Φώτος  Φωτιάδης  Ζυθο-
βιομηχανία κ. Γιώργος 
Ιεροδιακόνου. 

Ο κ. Ιεροδιακόνου, εκπροσώπησε την Κύπρο στο διαγωνισμό μετά 
από σχετική  επιλογή  του Κυπριακού Συνδέσμου Ποιότητας. Με από-
φαση της ειδικής επιτροπής  αξιολόγησης , προκρίθηκε  στην  πρώτη  
πεντάδα  και  ταξίδεψε  για  το  Γκέτεμποργκ της Σουηδίας, όπου 
πραγματοποιήθηκε το 58o Συνέδριο του  Ευρωπαϊκού Οργανισμού 
Ποιότητας. Εκεί, κατέλαβε την 3  θέση. 

Οι αποτελεσματικές διαδικασίες, οι καινοτομίες, η υπευθυνότητα 
και τα  αξιοθαύμαστα  αποτελέσματα  στη  λειτουργία  της  Ζυθο-
βιομηχανίας  μας, επέτρεψαν  αυτή  τη  μεγάλη  διάκριση  στον  κ.  
Γιώργο  Ιεροδιακόνου,  η  οποία  αντανακλά  το  έργο  του  ιδίου,  
της  Διευθυντικής  Ομάδας,  αλλά  και  όλου  του  προσωπικού  του  
ομίλου  μας.  Τέτοιες διεθνείς επιτυχίες προσδίδουν αξιοπιστία και 
προοπτικές στην Κυπριακή βιομηχανία, αλλά και υπερτονίζουν τις 
δυνατότητές μας. 

Τον  Γιώργο Ιεροδιακόνου συνεχάρηκαν θερμά για αυτή του τη διά-
κριση η διεύθυνση του Ομίλου, αλλά και οι στενοί του συνεργάτες 
στη Photos Photiades Breweries, σε  μια πολύ σεμνή τελετή που 
πραγματοποιήθηκε την ημέρα της επιστροφής του. 

Παύλος Φωτιάδης: «Ο  Γιώργος Ιεροδιακόνου έκανε  την πα-
τρίδα μας και όλους εμάς εδώ στον Όμιλο Φώτος Φωτιάδης  ιδι-
αίτερα περήφανους.  Πιστεύουμε  πολύ στους ανθρώπους μας. 
Είναι η κινητήρια δύναμη αυτού  του μεγάλου οργανισμού».                                                                                                                                     
                                                                                                                                                          
Γιώργος Ιεροδιακόνου: «Η επιτυχία δεν είναι προσωπική. Είναι 
αποτέλεσμα  της μεγάλης συλλογικής προσπάθειας που καθημερι-
νά καταβάλλουμε. Είμαστε δεσμευμένοι  να συνεχίσουμε αυτή την 
πορεία». 
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44η Ετήσια Γενική Συνέλευση της 
Universal Life
Η Universal Life παρέμεινε δυνατή το 2013, παρά τις αντίξοες 
οικονομικές συνθήκες

Πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη, 26 Ιουνίου 2014, η 44η Γενική Συ-
νέλευση των μετόχων της Universal Life στα Κεντρικά γραφεία της 
Εταιρείας στη Λευκωσία. 

Σε ομιλία του ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρεί-
ας, Δρ. Φώτος Ια. Φωτιάδης, αναφέρθηκε στις εξαιρετικά δύσκολες 
συνθήκες που επικράτησαν στη χώρα μας κατά το προηγούμενο έτος, 
κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά σε μέτρα που πρέπει να ληφθούν για τη 
διαχείριση των αρνητικών συνεπειών στην οικονομία με έμφαση στη 
σταθεροποίηση του χρηματοπιστωτικού συστήματος, την ανάπτυξη 
και την κοινωνική προστασία. 

Ο Δρ. Φωτιάδης επεσήμανε ότι παρά την πρωτοφανή κρίση που βιώ-
νει ο τόπος η οποία αναπόφευκτα επηρέασε αρνητικά και τις δραστη-
ριότητες της Εταιρείας, η Universal Life, μέσα από τη διαχρονική της 
πορεία, απέδειξε ότι είναι ένας δυναμικός και προοδευτικός οργανι-
σμός με ήθος και όραμα.

Παράλληλα, ο Δρ. Φωτιάδης τόνισε ότι στόχος της Εταιρείας είναι η 
διατήρηση της ηγετικής της θέσης στην κυπριακή ασφαλιστική βιο-
μηχανία και η πειθαρχημένη και επιλεκτική ανάπτυξη των υφιστά-
μενων και νέων εργασιών.

Όσον αφορά τα οικονομικά αποτελέσματα της Εταιρείας κατά το υπό 
εξέταση έτος, ο Δρ. Φωτιάδης ανέφερε ότι η Universal Life κατέγρα-
ψε συνολικά κέρδη ύψους €0,7 εκ., ενώ τα ίδια κεφάλαια της Εται-
ρείας διαμορφώθηκαν στο τέλος του 2013 στα €27,7 εκ.

Τα συνολικά ασφάλιστρα της Εταιρείας ανήλθαν το 2013 σε €75,8 
εκατομμύρια εκ των οποίων τα €45,4 εκ. αφορούσαν τον κλάδο Ζωής 
και τα €30,4 εκ. τον κλάδο Ατυχημάτων και Υγείας, με τη Universal 
Life να διατηρεί σταθερά την πρωτοπορία στον κλάδο αυτό με μερίδιο 
αγοράς πέραν του 30%.

Κλείνοντας, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εξέφρασε τις 
θερμές του ευχαριστίες προς το διοικητικό συμβούλιο, τη διεύθυν-
ση, το προσωπικό και ασφαλιστικό δυναμικό της Universal Life, ενώ 
ιδιαίτερες ευχαριστίες εξέφρασε προς όλους τους πελάτες της Εται-
ρείας για την εμπιστοσύνη και την προτίμησή τους.  

Η νέα ιστοσελίδα του Ομίλου μας www.photiadesgroup.com είναι 
πλέον γεγονός! 

75 εσωτερικές ιστοσελίδες, πάνω από 300 προϊόντα και πέρα από 
2000 φωτογραφίες, όλα συγκεντρωμένα σε μια ιστοσελίδα που απο-
σκοπεί να αναβαθμίσει περαιτέρω την εικόνα και την εμπορική και 
επαγγελματική αξία τόσο του Ομίλου Φώτος Φωτιάδης, αλλά και 
όλων εμάς που έχουμε το προνόμιο να συνδράμουμε στη λειτουργία 
του. 

Στην αναβαθμισμένη ιστοσελίδα μας, μπορείτε να ενημερωθείτε για 
όλες τις δραστηριότητες του Ομίλου και να βρείτε αναλυτικές πληρο-
φορίες για όλα τα προϊόντα και υπηρεσίες του. 

Ενσωματώνοντας κάθε σύγχρονη τεχνολογία, η νέα μας ιστοσελί-
δα αναδεικνύει την ανανεωμένη επικοινωνιακή στρατηγική μας για 
μια ξεκάθαρη και ενιαία εταιρική ταυτότητα, η οποία θα είναι ευδιά-
κριτη και αναγνωρίσιμη. Κυρίως, να μπορεί επάξια να αντικατοπτρί-
ζει το μέγεθος και το εύρος των δραστηριοτήτων του Ομίλου μας, την 
οικονομική του απόδοση και τον καθοριστικό ρόλο που διαδραματί-
ζει στην κοινωνία.

Στον «αέρα» η νέα ιστοσελίδα 
του Ομίλου μας

Υιοθετούμε ενιαίο λογότυπο για τον Όμιλο και τις εταιρείες του, το 
οποίο θα μεταλλάσσεται ανάλογα με την εταιρεία και το είδος της 
δραστηριότητας της, διατηρώντας όμως πάντα τα ίδια χαρακτηριστι-
κά. Τα τρία στοιχεία που συναποτελούν το νέο μας λογότυπο, παρα-
πέμπουν στις τρεις βασικές αξίες του Ομίλου μας. 

Την αποφασιστικότητά μας να ενεργούμε με Αξιοπιστία.
Την απόλυτη προσήλωση μας στην  Υπευθυνότητα. 
Την συνεχή αναζήτηση για υγιή Ανάπτυξη. 

Αλλά και στο στόχο μας να «Απολαμβάνουμε μαζί, κάθε στιγμή».
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« Η αργία εγέννησε την πενίαν.
    Η πενία ένεκεν την πείναν.

    Η πείνα παρήγαγε την όρεξιν.
    Η όρεξις εγέννησε την αυθαιρεσίαν.

    Η  αυθαιρεσία εγέννησε την ληστείαν
    και η ληστεία εγέννησε την πολιτικήν»  

Κάτι σοφό διαχρονικό από τον 
Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη

Ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης είναι ένας από τους σημαντικό-
τερους Έλληνες λογοτέχνες, γνωστός και ως ‘’ ο Άγιος των Ελ-
ληνικών Γραμμάτων’’. Έγραψε κυρίως διηγήματα (Η Φόνισσα, 
Η Γυφτοπούλα, Οι Έμποροι των Εθνών κ.α.), τα οποία κατέχουν 

περίοπτη θέση στη νεοελληνική λογοτεχνία. 

Γεννήθηκε στη Σκιάθο στις 4 Μαρτίου του 1851 και πέθανε στις 
3 Ιανουαρίου 1911, σε ηλικία 59 χρόνων.

Από το 1892 μέχρι το 1897, περίοδο όπου η Ελλάδα είδε  την χρε-
ωκοπία, την πτώση του πρωθυπουργού Τρικούπη και του αποτυ-
χημένου πολέμου του1897, ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης σαν 
αληθινός πατριώτης και ζωντανός άνθρωπος, στηλιτεύει την 
κοινωνική διαφθορά και την πολιτική κατάσταση της χώρας. Τα 
διηγήματα του είναι κοινωνικής σατιρικής απόχρωσης. Με τη 
σάτιρα του προσπαθεί να ξυπνήσει την κοινωνία και να την οδη-
γήσει στην εθνική ανόρθωση. Τα διηγήματα του ξεπέρασαν την 
εποχή του και έγιναν διαχρονικά για την Ελληνική λογοτεχνία.

 Ένα δείγμα της κοινωνικής  του σάτιρας είναι και  το πιο πάνω 
σοφό, το οποίο  όσοι νομίζουν δεν τους αφορά ας μη το ασπα-
σθούν!

O Πρόεδρος της Κύπρου Αρχιεπίσκοπος Μακάριος Γ’  επισκέ-
πτεται το εργοστάσιο της Carlsberg στην Κοπεγχάγη συνοδευό-
μενος από τον  Πρόεδρο της Carlsberg Δανίας A.W. Nielsen και 
τον κ. Φώτο Φωτιάδη. Η επίσκεψη στο εργοστάσιο της Carlsberg 
πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της επίσημης επίσκεψης 
του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Δανία από τις 
26 - 30 Αυγούστου 1968.

Ο Μακάριος στη Carlsberg

ΡΕΤΡΟ
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«Η Κύπρος μπορεί  να καταστεί η πλουσιότερη χώρα του 
κόσμου» 
Η Κύπρος μπορεί να καταστεί ένα από τα πλουσιότερα κράτη του κόσμου 
και ο λαός της θα εξασφαλίσει ευημερία, εκτιμά ο γνωστός επιχειρηματίας 
Φώτος Ια. Φωτιάδης. Η άποψη του ιδιοκτήτη του ομίλου εταιρειών Φώτος 
Φωτιάδης έχει βαρύνουσα σημασία για τα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας. Ο 
κ. Φωτιάδης μιλά για τα πρώτα του επιχειρηματικά βήματα και δίδει συμβου-
λές στους νέους για μια πετυχημένη επιχειρηματική πορεία. «Ο Κύπριος δι-
αθέτει σπάνιες αρετές και αξίες» δηλώνει ο κ. Φωτιάδης ο οποίος εκφράζει 
αισιοδοξία για το μέλλον της Κύπρου. Η διορατικότητα του κ. Φωτιάδη είναι 
ένα από τα μεγάλα του προσόντα, όπως αυτό αποδεικνύει η  ιστορία αφού 
όταν άλλοι είχαν αντιδράσεις ο ίδιος επέλεξε να επενδύσει στην περιοχή 
Ιδαλίου και δικαιώθηκε μέσα από το πέρασμα του χρόνου. Η δημιουργία του 
εργοστασίου της Carlsberg άνοιξε νέους ορίζοντες για την περιοχή αφού 
οδήγησε στη ραγδαία ανάπτυξη της. Ο κ.Φωτιάδης είναι ο ευεργέτης της πε-
ριοχής και όπως τονίζει διακηρυγμένη πολιτική του ομίλου των εταιρειών 
του είναι να επιστρέφει στο κοινωνικό σύνολο, όσο γίνεται περισσότερα από 
όσα η αγάπη και η στήριξη της κοινωνίας τον καταξιώνει. 

Κύριε Φωτιάδη, κατ’ αρχήν θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την συνέντευ-

ξη στην περιφερειακή εφημερίδα «ΔΑΛΙΝΕWS».

Tο εργοστάσιο της ζυθοποιίας Carlsberg στην Κύπρο βρίσκεται στην πε-

ριοχή Ιδαλίου. Η επιλογή προφανώς δεν έγινε τυχαία, αντιλαμβάνομαι η 

περιοχή επιλέγηκε λόγω γεωγραφικής θέσης. Θα ήθελα να κάνουμε μια 

ιστορική αναδρομή στα χρόνια δημιουργίας του εργοστασίου στην περιοχή.

Και όμως, ήταν πράγματι τυχαία η πρώτη γνωριμία μου με τον χώρο αυτό και 
μάλιστα πήρε ειδυλλιακή διάσταση.  Πρόκειται για μια πολύ παλιά ιστορία, 
πολύ πριν αγοράσω το κτήμα,  που ανάγεται στη δεκαετία του 1940. Μια  νε-
ανική συναισθηματική συγκυρία  με οδήγησε στο χώρο εκείνο, όπου υπήρχε 
ένα μικρό περβόλι που μόλις το φύτεψαν λεμονόδενδρα και κυπαρίσσια για 
περίφραξη.

Ήταν στις  2 Ιουλίου 1945.   Μια κοπέλα που σήμαινε  πάρα  πολλά για μένα 
τότε, θα έφθανε από το εξωτερικό με πλοίο στη Λεμεσό και θα περνούσε για 
τη Λευκωσία   από μπροστά στον χώρο εκείνο με συγκεκριμένο αυτοκίνητο.  
Βέβαια μιλούμε για εποχές του πλατωνικού έρωτα που οι σχέσεις ήταν εξ’ 
αποστάσεως, με τις ματιές και από τα μπαλκόνια. Νεαρός τότε και γεμάτος  
με το πάθος της ηλικίας,  στήθηκα από τις 6 το πρωί  κρυμμένος πίσω από 
ένα μικρό κυπαρίσσι που μόλις με κάλυπτε και ανέμενα για να δω το κορίτσι 
σαν περνούσε. Παρέμεινα εκεί απόλυτα   προσηλωμένος  στο δρόμο και στο 
κάθε αυτοκίνητο που περνούσε διότι δεν ήξερα την ακριβή ώρα.  Ευτυχώς  
δεν υπήρχαν τότε πολλά  αυτοκίνητα.  Τελικά πέρασε η κοπέλα στις 5.30 μ.μ.  
Όλο το ενδιάμεσο διάστημα, των 11.5 ωρών, παρέμεινα όρθιος κολλημένος 
πίσω από το κυπαρίσσι,  εκτεθειμένος στον καύσωνα του καλοκαιριού, κάθι-
δρος  χωρίς νερό, χωρίς φαί. Μόλις πέρασε το πρόσωπο και ξαναβρήκα τον 
εαυτό μου, κατάλαβα πόσο κουρασμένος ήμουν.  Δεν με σήκωναν τα πόδια 
μου, λύγισαν και βρέθηκα κάτω στο χώμα.  Στέγνωσε  το στόμα μου,  διψούσα 
φοβερά, και πεινούσα,  τα οποία ούτε που πέρασαν από τη σκέψη μου μέ-
χρι εκείνη τη στιγμή. Όταν με σήκωσαν τα πόδια μου το πρώτο που ζήτησα 
ήταν νερό. Ήταν ένας λάκκος εκεί, τράβηξα νερό και ξεδίψασα. Μια συκιά 
ικανοποίησε μερικώς την πείνα μου. Όλη αυτή η ιστορία δημιούργησε μια 
ειδυλλιακή συναισθηματική σύνδεση  μου  με τον χώρο και τον αγάπησα με 
πάθος. Περνούσα συχνά και τον ξανάβλεπα.  Διαπίστωσα πόσο όμορφο μέ-
ρος ήταν και δροσερό. Ως υπερυψωμένο της γύρω περιοχής  εδέχετο ένα 

δροσερό αεράκι.    Γνώρισα τον ιδιοκτήτη και γίναμε φίλοι. Δέκα χρόνια μετά 
αποτάθηκα στην Αγγλική τότε Κυβέρνηση για άδεια να κάνω ένα εργοστάσιο 
μπισκότων, τα Ντεπεκελερ που αντιπροσώπευα τότε. Σκέφθηκα ως κατάλ-
ληλο για τον σκοπό χώρο  το γνωστό και αγαπημένο  μου περβόλι, που δεν 
το ξέχασα ποτέ άλλωστε.  Όταν το είδα για βιομηχανικούς σκοπούς διέγνω-
σα και τα πολλά άλλα πλεονεκτήματα της γεωγραφικής του θέσης και άλλα 
πολλά. Πήγα,  βρήκα τον φίλο ιδιοκτήτη, τον αει. Λευκαρίτη, συμφώνησα και 
το αγόρασα.  Ήταν 116 σκάλες. Οι Άγγλοι δυστυχώς μου αρνήθηκαν την άδεια. 
Δεν ενεθάρρυναν τις βιομηχανίες οι Άγγλοι γιατί μας ήθελαν να εισάγουμε 
από την Αγγλία τις ανάγκες μας. Μου έμεινε ευτυχώς το κτήμα και επειδή   
το αγαπούσα πήγαινα συχνά.   Έκανα γεωτρήσεις,  με τη βοήθεια του φίλου 
ραβδοσκόπου Πολύβιου Κυριακίδη και  βρήκα αρκετό νερό. Αμέσως έβαλα 
μπροστά, προσέλαβα κηπουρό και άρχισα με γοργούς ρυθμούς να το δενδρο-
φυτεύω.  Πολλά από τα δένδρα τα φύτεψα με τα ίδια μου τα χέρια βοηθούμε-
νος από τα ανεψάκια μου, παιδιά των αδελφιών μου. Μου άρεσε η περιοχή,  
είναι ένα  οροπέδιο, πιο ψηλά από τη Λευκωσία, κι απολαμβάνει συνεχώς ένα 
ευχάριστο αεράκι που το  διατηρεί δροσερό. Αποφάσισα να το επεκτείνω και 
άρχισα να αγοράζω συνεχόμενα κτήματα  και προχωρούσα,  με τη σκέψη να 
δημιουργήσω κάποτε ένα οικισμό. Το 1965 όταν εξασφάλισα τη συμφωνία με 
την Carlsberg και μου παραχώρησαν την πρώτην άδεια στον κόσμο να παρά-
γω την μπύρα τους στην Κύπρο, ο χώρος αυτός φυσικά ήταν η πρώτη επιλογή.  
Τον έκρινα ιδανικό,  για το σκοπό αυτό.

 Έτσι άρχισε η ανάπτυξη στην περιοχή και  με τα  χρόνια ο χώρος και ολό-
κληρη η γύρω περιοχή έφθασε στη σημερινή του  ζηλευτή κατάσταση. Όταν 
το αγόρασα το 1955 όλη η γύρω εκεί περιοχή ήταν μια έρημος.  Ούτε φύλλο 
πράσινο, ούτε καλύβα εκτός από το  νεαρό  μικρό  περβόλι. Μέσα  στην εκεί 
ερημιά και τη ξηρασία της περιοχής ξαφνικά κάνει την εμφάνιση του ένα 
κομψό κτιριακό συγκρότημα, εκείνο του Ζυθοποιείου  Carlsberg, το οποίο 
μαζί με τους πανέμορφους κήπους του αποτέλεσε ένα στολίδι της περιο-
χής. Την εξύψωσε, την φώτισε, και την προέβαλε.  Όταν δε  λειτούργησε το 
Ζυθοποιείο και εκατοντάδες εργαζομένων και άλλοι τόσοι πελάτες, προμη-
θευτές κ.α. κυκλοφορούσαν εκεί εξημέρωσαν τον χώρο και του έδωσαν ζωή 
και υπόσταση αλλά και άνοιξαν για την όλη περιοχή ελπίδα για καλύτερο 
μέλλον.  Τότε άρχισε η περιοχή να προσελκύει νέους επενδυτές.   Οι δικοί 
μου είχαν αρχικά έντονες  αντιδράσεις να κτίσουμε εκεί το εργοστάσιο διότι  
το εύρισκαν πολύ μακριά και μεταξύ άλλων, με απειλούσαν:  Θα  μας κόστιζε 
«δέκα σελήνια ταξί μια σπόντα να τη φέρουμε από τη Λευκωσία».

Εγώ όμως ήμουν πεπεισμένος για το λαμπρό μέλλον της περιοχής και δεν 
άκουα κανένα. Τότε τα Λατσιά ήταν  ένα  μικρό χωριουδάκι, από κυρίως 
Λυθροδοντιάτες  που είχαν εκεί τα χωράφια τους και κατέβαιναν να τα καλλι-
εργήσουν.  Μερικοί έκτιζαν και μικροσπιτάκια για να μένουν τις ημέρες που 
καλλιεργούσαν ή θέριζαν και αλώνιζαν τα σπαρτά τους. Το Δάλι πάλι ήταν 
μεν μια κωμόπολη αλλά πολύ περιορισμένης έκτασης και πληθυσμού. Σή-
μερα είναι  αμφότερα  συνεχώς αναπτυσσόμενες  πόλεις. Βέβαια   για τη ρα-
γδαία οικιστική και βιομηχανική ανάπτυξη της περιοχής, πάντα με πυρήνα 
την Carlsberg, συνέτεινε και η Τουρκική εισβολή και κατοχή που έκλεισε τις 
εξόδους της Λευκωσίας προς την Κερύνεια, που ήταν η φυσική προέκταση 
της πρωτεύουσας, το Βαρώσι, τη Λάρνακα, τη Πάφο και τη Μόρφου. Ο υπε-
ραστικός δρόμος προς  Λεμεσό κέρδισε όλη την κίνηση και περνούσε  μέσα 
από την περιοχή μας  εκεί. Φυσικά το ότι προηγήθη εκεί η Carlsberg, ως μια 
σωστή και επιτυχημένη επένδυση προσδιόρισε την περιοχή ως κατάλληλη 
για ανάπτυξη και  τράβηξε κόσμο. Τόσο το Δάλι όσο και τα Λατσιά,  πιστεύω 
ευεργετήθηκαν από την παρουσία εκεί της Carlsberg  και δικαιολογημένα 
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ο κόσμος αποδίδει σε μας την ανάπτυξη της περιοχής.    Εκτός των άλλων η 
Carlsberg προσέφερε αμειπτική απασχόληση σε μεγάλο αριθμό  κατοίκων 
της περιοχής η οποία εμαστίζετο τότε από ανεργία. Η μεγαλύτερη προσφορά 
όμως και στις δύο κοινότητες από μέρους της Carlsberg ήταν η ραγδαία ανα-
τίμηση των γύρω κτημάτων τους.

Με την ανέγερση του εργοστασίου Carlsberg στο Δάλι ανοίξατε νέους ορί-

ζοντες οδηγώντας στην  άνθηση της περιοχής. Εάν δεν κάνω λάθος ήταν το 

πρώτο εργοστάσιο που κτίστηκε σε ολόκληρη την περιφέρεια. Σήμερα στο 

Δάλι δημιουργήθηκε ολόκληρη Βιομηχανική Ζώνη η οποία συμβάλει στην 

οικονομική ανάπτυξη της περιοχής. Τότε μπορούσατε να φανταστείτε ότι η 

απόφαση σας θα αποτελούσε σημαντικό σταθμό στην ανάπτυξη;

Ήμουν  πάντα  αισιόδοξος ότι με τη βιομηχανική και ακολούθως την οικι-
στική ανάπτυξη που δημιουργούσαμε εκεί, τόσο κοντά στη Λευκωσία, σ’ ένα 
όμορφο και βολικό χώρο, θ’ ακολουθούσαν κι’ άλλοι επενδυτές μόλις έβλε-
παν την επιτυχία αλλά και τη βολικότητα της περιοχής. Γι’  αυτό και συνέχι-
σα ν’ αγοράζω περισσότερα κτήματα. Όπως, όμως,  έχω αναφέρει η μεγάλη 
ώθηση ήλθε μετά τον αποκλεισμό της Λευκωσίας  από τους άλλους προορι-
σμούς  μετά την Τουρκική εισβολή και κατοχή και άφησε τον δρόμο προς τη 
Λεμεσό την μόνη περιοχή για επέκταση της πρωτεύουσας.
 
Στην περιοχή θεωρήστε ως ευεργέτης. Πώς εισπράττει ο κ. Φώτος  Φωτιά-

δης την εκτίμηση του κόσμου;

Το ακούω αυτό συχνά και το εκτιμώ ιδιαίτερα.  Ευχαριστώ εκ βαθέων τον 
κόσμο.  Η καλοσύνη του, αλλά δεν έχω κάνει κάτι ξεχωριστό.   

Είναι η  διακηρυγμένη  και εδραιωμένη  πολιτική του Ομίλου μας, να επι-
στρέφει προς το κοινωνικό σύνολο, όσο γίνεται περισσότερα από όσα η αγά-
πη και η στήριξη της κοινωνίας  τον καταξιώνει.  Μια αρχή που την  τηρούμε 
πιστά με θρησκευτική ευλάβεια μέχρι και σήμερα και θα την συνεχίσουμε.    

Είναι αλήθεια ότι προσπαθούμε να κάνουμε για τις γύρω Κοινότητες,  ό,τι 
καλύτερο  μπορούμε για την ευημερία του κοινού μας.

Είναι φυσικό και επόμενο να αναγνωρίζουμε και να  εκτιμούμε καθηκόντως  
την εκφραζόμενη  έκδηλη αγάπη και εκτίμηση  του κόσμου.  Εκφράζουμε ένα 
μεγάλο ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μας.

Ο Όμιλος   Φώτος  Φωτιάδης εκτός από το εργοστάσιο ζυθοποιίας διατηρεί 

στο Δάλι  και υπερσύγχρονο πρατήριο. Υπάρχουν σκέψεις και για άλλες επι-

χειρηματικές δραστηριότητες στo μέλλον;

Στην περιοχή του Δαλιού και λιγότερο των Λατσιών έχουμε μια έκταση γης 
που ξεπερνά τα 1300 δεκάρια και όπως ξέρετε εκτός από τις βιομηχανικές 
και  εμπορικές δραστηριότητες, έχουμε προβεί και σε μια πρωτότυπη και 
πρωτοποριακή ποιοτική οικιστική ανάπτυξη που εξυψώνει το ποιοτικό επί-
πεδο της περιοχής και ανεβάζει  ανάλογα τις τιμές  όλων των γύρω κτημάτων.

Η Νέα  δε  προνομιακή  πόλη που έχουμε αναπτύξει εκεί η “Carolina  Park” 
είναι μια υποδειγματική ποιοτική ανάπτυξη.  Θεωρείται  από τους  ειδικούς  
μια από τις καλύτερες και προνομιακές οικιστικές  αναπτύξεις στην Κύπρο. 
Η όλη ποιοτική  αυτή ανάπτυξη μέσα στα όρια του Δαλιού, ασφαλώς αντανα-
κλά ευνοϊκά στη γείτονα πόλη.

Ο Όμιλος  Φώτος  Φωτιάδης ανανέωσε τα δικαιώματα παραγωγής και διά-

θεσης της μπύρας Carlsberg στην Κύπρο για άλλα 20 χρόνια. Νέες προκλή-

σεις ενώπιον σας. Ταυτόχρονα όμως αποτελεί και ένδειξη εμπιστοσύνης 

και εκτίμησης στον Όμιλο ο οποίος μέσα από τα  χρόνια απέδειξε τη μεγάλη 

του αξία.

Ο  Όμιλος μας χαίρει πράγματι ιδιαίτερης εκτίμησης από τη Carlsberg 
Δανίας.  Στην πραγματικότητα μας θεωρούν ευεργέτες τους  διότι όπως ανά-
φερε και ο Πρόεδρος της Carlsberg  κ. Rasmussen  κατά τη πρόσφατη επί-
σκεψη μας στην Κοπεγχάγη, ως προσκεκλημένοι της  Ανώτατης Διεύθυνσης 
της Carlsberg   για να με τιμήσουν με τη συμπλήρωση  σύντομα 50 χρόνων 
από της υπογραφής της  μεταξύ μας συμφωνίας, που ήταν η πρώτη στον κό-
σμο, λόγω  δικής μου επιμονής και μεθόδευσης, ο Πρόεδρος της Carlsberg 

Δανίας, όπως έχει ανακοινωθεί, στη σχετική  καταληκτική του προσφώνηση  
ανάφερε μεταξύ άλλων:  «Στον Φώτο Φωτιάδη και το ιδιοφυές επαγγελματι-
κό του τάλαντο, τους μακράς προοπτικής προοδευτικούς του οραματισμούς,   
να  βάζει στόχους  βαθειά  στον χρόνο και να διαμορφώνει στο μέλλον, οφεί-
λουμε την παγκοσμιοποίηση της παραγωγής της μπύρας Carlsberg. Άνοιξε 
τότε για μας νέους ορίζοντες. Αν δεν ξεκινούσαμε τότε, χάριν στον Φώτο 
Φωτιάδη, ίσως να μην καταφέρναμε να έχουμε σήμερα αυτή την αξιοθαύμα-
στη παρουσία και διείσδυση στην παγκόσμια αγορά». Είναι, πιστεύω,  φυσι-
κό και αναμενόμενο να ανανεώνεται η μεταξύ μας συμφωνία κάθε 20 χρόνια.

Θα ήθελα να μου πείτε ποιο είναι κατά τη γνώμη σας το μέλλον της κυπρια-

κής οικονομίας;  Η άποψη σας για τα όσα συμβαίνουν στην Κύπρο λόγω της 

οικονομικής κρίσης έχει βαρύνουσα σημασία.

Παρά τις ιδιαίτερα δύσκολες μέρες που περνούμε και κατά πάσαν πιθανότη-
τα  η κατάσταση αυτή  θα συνεχίσει για λίγα ακόμα χρόνια, είμαι αισιόδοξος 
για ένα λαμπρό μέλλον της Κύπρου. Στην ιστορία της η Κύπρος πέρασε και 
χειρότερες εποχές και  δοκιμασίες  και  όμως σήκωνε  κάθε φορά  κεφάλι.
Περάσαμε μαύρους αιώνες Τουρκοκρατίας.  Οι Άγγλοι που νομίζαμε ότι θα 
μας επέπτρεπαν να αναπτυχθούμε, μας εγκατέλειψαν το 1960 με ένα πενιχρό  
κατά κεφαλήν εισόδημα £38 τον χρόνο.  Εισόδημα πείνας.

Και όμως, σε 14 χρόνια  κουτσουρεμένης  έστω  ανεξαρτησίας, φθάσαμε το 
1974 να έχουμε το υψηλότερο κατά κεφαλή εισόδημα της περιοχής μας πλην 
του Ισραήλ.

΄Ηλθεν η βιβλική καταστροφή της Τουρκικής Εισβολής/κατοχής που ζέρωσε  
την οικονομία μας  και όχι μόνο.  Και όμως πριν από την τρέχουσα οικονομική 
κρίση, που είναι εν μέρει και λόγω της παγκόσμιας  οικονομικής  κρίσης, το 
κατά κεφαλή εισόδημα μας έφθασε να είναι ένα από τα υψηλότερα της ΕΕ.Ο 
Κύπριος διαθέτει σπάνιες αρετές και αξίες.  Είναι εργατικός, δημιουργικός, 
εύστροφος και ευπροσάρμοστος. Όλα αυτά τα χαρίσματα θα δουλέψουν και 
πάλιν μόλις περάσουμε το σιοκ της  τρέχουσας αναπάντεχης οικονομικής 
καταιγίδας.

Αλλά η Κύπρος σήμερα έχει μπροστά της και τον Θεόπεμπτο πλούτο των 
υδρογονανθράκων που είναι τεράστιος και είναι εκεί και μας περιμένει.   Αν 
μόνο  τον διαχειρισθούμε με σωφροσύνη η Κύπρος μπορεί να καταστεί  και 
θα καταστεί  μια μέρα  ένα  από τα πλουσιότερα κράτη του κόσμου κατ’ ανα-
λογία έκτασης και πληθυσμού και ο λαός μας να εξασφαλίσει ευημερία. Το 
πρώτο και κυριότερο μέλημα σήμερα της κυβέρνησης  και του λαού  μας 
πρέπει να είναι να διασφαλίσουμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα εφ’ όλης 
της ΑΟΖ μας.

Και υπάρχει η ευκαιρία σήμερα.   Η ΕΕ αναζητεί επειγόντως  προμηθευτές 
για τις τεράστιες της ανάγκες φυσικού αερίου.  Μια συμμαχία με την ΕΕ για 
συνεκμετάλλευση των κοιτασμάτων μας, όπως επιμένουμε να εισηγούμαστε 
με αρθρογραφία μας από το 2009, είμαστε βέβαιοι ότι  θα μπορούσε  να μας  
σώσει  από τα δόντια της Τουρκίας  και να μας ανοίξει ένα ρόδινο μέλλον.
Πιστεύω ότι ο Πρόεδρος μας και η Κυβέρνηση του ενεργούν με την δέουσα 
σωφροσύνη και θα επιτύχουν αυτό τον στόχο.

Τέλος τι θα συμβουλεύατε τους νέους ανθρώπους που θέλουν να ασχολη-

θούν με τον τομέα των επιχειρήσεων; Ποιο το μυστικό της επιτυχίας;

Ο άνθρωπος  διαθέτει απεριόριστες δυνάμεις και δυνατότητες φθάνει να 
βρει ο κάθε ένας τον τρόπο να τις δαμάσει και να τις αξιοποιήσει.  Δεν υπάρ-
χει μυστικό, χρειάζεται δουλειά χωρίς ρολόι, αφοσίωση και προσήλωση σε 
προδιαγεγραμμένους στόχους και πίστη στον εαυτό μας.  Προπαντός αγάπη 
με  πάθος  γι’ αυτό που κάνουμε.  Αν αγαπάς αυτό που κάνεις με πάθος  το 
απολαμβάνεις και δεν σε κουράζει  και είσαι παραγωγικός.  Οδηγείσαι προς 
την επιτυχία.  Αν δεν το αγαπάς είναι κάτεργο και ασφαλώς δεν μπορεί να σε 
οδηγήσει  πουθενά.  Άλλαξε το. Στη ζωή οι ευκαιρίες περνούν μπροστά μας 
ως αδιάκοπη κινηματογραφική ταινία.    Αν έχεις την προσοχή σου  εστραμ-
μένη συνέχεια προς την ταινία, θα πέσεις κάποια μέρα πάνω στην ευκαιρία 
σου, που θα σου ανοίξει τον μεγάλο δρόμο προς την επιτυχία.  Ν’ αναζητή-
σεις φυσικά και από δική σου πρωτοβουλία τη δική σου ευκαιρία και να την 
αρπάξεις μόλις τη βρεις.
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