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Έντυπο επικοινωνίας του προσωπικού 

του Ομίλου Εταιρειών Φώτος Φωτιάδης 
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Να Είμαστε η Πρώτη
Επιλογή Ποτού για τον 
Κάθε Άνθρωπο
στην Κάθε του Στιγμή
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Eθελοντική Ομάδα Αιμοδοσίας Carlsberg

Ο Κώστας Μόντης στο Columbia University NY

Νέο Βραβείο Ποιότητας στον Όμιλο Φώτος Φωτιάδης

Όμιλος Φώτος Φωτιάδης - Ένα νέο προφίλ 

«Μη φοβάστε τους εχθρούς που σας επιτίθενται.
Να φοβάστε τους φίλους που σας κολακεύουν».

Άγγελμα Ζωής

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

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

Αγαπητοί συνάδελφοι/ αναγνώστες,

Υπάρχει Ελπίδα

Σε μια εποχή όπου η διαπλοκή και η διαφθορά κυριαρχούν, οι 
ηθικές αξίες και οι θεσμοί  καταστρατηγούνται  ασύστολα και  
καταπατώνται χωρίς αιδώ, η πολιτική και κομματική αντιπαλό-
τητα να βρίσκονται σε έξαρση, ωστόσο κάποιες αναλαμπές μέσα 
στο βαθύ σκοτάδι της ασυδοσίας, έρχονται να αναζωογονήσουν 
και να δώσουν ελπίδα στη δύσμοιρη Κυπριακή κοινωνία .

Επιτέλους η δικαστική εξουσία άρχισε έστω και καθυστερη-
μένα,  να λειτουργεί προς την σωστή κατεύθυνση  και να δημι-
ουργεί τις προϋποθέσεις για  καταπολέμηση και πρόληψη των 
κακώς εχόντων . 

 Η προσαγωγή σε δίκες και η επιβολή ποινών, σε άτομα που απο-
δεδειγμένα έχουν εγκληματήσει σε βάρος της κοινωνίας των 
πολιτών  και των θεσμών, οδηγεί σιγά σιγά,  αλλά σταθερά προς 
την ανάκτηση της εμπιστοσύνης του κόσμου στη δικαιοσύνη και 
στους θεσμούς. Το πολυσυζητημένο  ‘’ περί δικαίου αίσθημα’’ , 
άρχισε δειλά – δειλά να ανακτά την αξιοπιστία του και να εμπε-
δώνεται ξανά στη συνείδηση του μέσου Κύπριου πολίτη.  

Στον οικονομικό τομέα τα πράγματα άρχισαν να σταθεροποιού-
νται.  Τα δημοσιοοικονομικά με την καθολική προσπάθεια και 
τις θυσίες του λαού μας άρχισαν να νοικοκυρεύονται σε σημα-
ντικό  βαθμό. Ωστόσο έχουμε να διανύσουμε ακόμη αρκετό δρό-
μο και να καταπολεμήσουμε μεταξύ άλλων, κι ένα υψηλό δίκτη 
ανεργίας.

Στον πολικό τομέα διαφαίνεται μια  ομοψυχία των πολιτικών 
δυνάμεων όσον αφορά την  διαχείριση του Κυπριακού προβλή-
ματος και αντιμετώπιση της Τουρκικής προκλητικότητας στην 
ΑΟΖ. Ελπίζουμε να συνεχίσει αυτή η ομοψυχία και να πρυτανεύ-
σει η ομόνοια και υπεράνω όλων η φιλοπατρία.  

Αυτά όμως από μόνα τους δεν είναι αρκετά. Χρειάζονται πολύ 
περισσότερα για να φτάσουμε στο ποθητό αποτέλεσμα. Ας μη 
ξεχνούμε ότι  ο απλός  πολίτης βρίσκεται σε διαρκή διαδικασία 
αμφισβήτησης των πάντων.  Γι’ αυτό πρέπει να τεθούν εδώ και 
τώρα, σε σωστή και υγιή βάση η οικονομία, οι θεσμοί, η αξιο-
κρατία και η φιλοπατρία ώστε η χώρα μας και ο λαός μας να μην 
ξαναζήσουν τέτοιες απαράδεκτες καταστάσεις.

Σε αυτή την προσπάθεια χρειάζεται όσο ποτέ άλλοτε και η ενερ-
γή συμμετοχή των νέων ανθρώπων για  την αλλαγή της νοοτρο-
πίας, του παλαιοκομματικού κατεστημένου που για χρόνια κα-
πηλεύεται το εθνικό θέμα και λυμαίνεται τον οικονομικό, ηθικό 
και ανθρώπινο πλούτο του τόπου. Οι νέοι  έχουν τον πρώτο λόγο 
και  θα πρέπει να πρωτοστατήσουν,  να πάρουν τα ηνία στα χέρια 
τους και να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις για ένα καλύτερο 
αύριο.

Μια νέα χρονιά με νέες προκλήσεις και προοπτικές  ανατέλλει. 
Ας γίνει το εφαλτήριο για μια ειλικρινά, διάφανη, αξιοπρεπή και 
έντιμη προσπάθεια για εξυγίανση και προστασία των αξιών και 
των θεσμών και ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και αλληλεγ-
γύης.
 
Όπως κάθε νέος χρόνος προσφέρει τη δυνατότητα για μια αλ-
λαγή προς το καλύτερο, έτσι θέλουμε να πιστεύουμε ότι και τo 
2015 φέρνει μαζί του την ελπίδα για  εθνική δικαίωση,  οικονο-
μική ανόρθωση, μεταρρύθμιση θεσμών, έξοδο από τα αδιέξοδα 
και  ευημερία.  Η εκτελεστική,  η δικαστική και η νομοθετική 
εξουσία, καθώς επίσης τα πολιτικά κόμματα, τα ΜΜΕ και όλοι 
εμείς έχουμε την υποχρέωση έναντι των επερχόμενων γενιών, 
να θέσουμε  υπεράνω όλων την πατρίδα και το κοινό συμφέρον. 
 Εμείς σαν μέλη της μεγάλης οικογένειας του Ομίλου  Φώτος 
Φωτιάδης, όπως πάντα,  πιστοί στις αξίες και τα ιδανικά μας,  
που πηγάζουν μέσα από την μακρόχρονη ιστορία  και  την δοκι-
μασμένη μακρόχρονη δυναμική παρουσία μας στα πολιτιστικά, 
κοινωνικά και οικονομικά δρώμενα του τόπου,  θα συνεχίσουμε 
την προσφορά μας στην κοινή προσπάθεια για   ένα καλύτερο 
μέλλον και για την ευημερία της Κύπρου.

Χωρίς ενδοιασμούς, με θάρρος και αυτοπεποίθηση,  λαός και 
εξουσία  να κοιτάξουμε με αισιοδοξία το μέλλον. Όλοι μαζί ενω-
μένοι μπορούμε να ελπίζουμε στην δικαίωση και ευημερία.

Ναι, τελικά υπάρχει ελπίδα φτάνει να το θέλουμε και να το 
επιζητούμε. Είναι στο χέρι μας να το πετύχουμε.

Για τη Συντακτική Επιτροπή
Αντρέας Σμυρίλλης 
Υπευθυνος Έκδοσης

Σεβόμενοι το περιβάλλον 
τυπώνουμε ολόκληρο το 
περιοδικό μας σε 100% 
ανακυκλώσιμο χαρτί. 
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Γεννήσεις: 
H συνάδελφος Μαριάννα Κωνσταντίνου Handheld Operator, στο 
πρατήριο Λευκωσίας και ο σύζυγος της Μιχάλης, απέκτησαν στις 
8 Οκτωβρίου 2014, το δεύτερο τους παιδί, τον Γιώργο.

O συνάδελφος Μάριος Παντελή, Πωλητής στο Πρατήριο Δερύνει-
ας και η σύζυγός του Σκεύη, απόκτησαν το πρώτο τους παιδί, την 
Μαρία.

Στους ευτυχείς γονείς και παππούδες, ευχόμαστε να τους ζήσουν  
τα νεογέννητα τους.

Βαφτίσεις:
O Διευθύνων Σύμβουλος της Φώτος Φωτιάδης Διανομείς Λτδ,
κ. Αλέξης Φωτιάδης και η αγαπητή σύζυγος του Έρικα, βάφτισαν 
το Σάββατο 18/10/14, το τρίτο τους παιδί, την Αλεξάνδρα.

Γάμοι:
Ο συνάδελφος,  Γιάγκος Νεοφύτου Υπευθυνος Πωλητών και η σύ-
ζυγος του Γεωργία, πάντρεψαν την κόρη τους, Έλενα, με τον εκλε-
κτό της καρδιάς της, Κυριάκο, το Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου 2014. 

Ο συνάδελφος Αντρέας Κτώρας, Επαρχιακός Διευθυντής Λε-
μεσού και η σύζυγος του Παναγιώτα, πάντρεψαν την κόρη τους, 
Σταύρη, με τον εκλεκτό της καρδιάς της Γιώργο, στις 11 Οκτω-
βρίου 2014.  

Ο συνάδελφος Σιάρπελ Σιαμούν, Assistant Financial Controller, 
στη Φώτος Φωτιάδης Διανομείς Λτδ, και η εκλεκτή της καρδιάς 
του Ναταλία Λουκιάν, τέλεσαν τους γάμους τους, το Σάββατο 25 
Οκτωβρίου 2014.

Ο συνάδελφος Λούης Κάγκας, Brand Manager Beers, στη Φώτος 
Φωτιάδης Διανομείς Λτδ και η εκλεκτή της καρδιάς του Δήμητρα, 
τέλεσαν τους γάμους τους στις 4 Οκτωβρίου  2014.

Ο συνάδελφος Μαρίνος Κωνσταντίνου, Γραφίστας στο Δημιουργι-
κό Τμήμα της Φώτος Φωτιάδης Διανομείς  Λτδ, και η εκλεκτή της 
καρδιάς του Στέλλα, τέλεσαν τους γάμους τους στις 5 Οκτωβρίου  
2014. 

Στους νεόνυμφους ευχόμαστε «Βίον Ανθόσπαρτον».

Θανάτοι:
Απεβίωσε σε ηλικία 75ετών, ο Δημήτρης Νικολάου, πατέ-
ρας του συνάδελφου Ηλία Νικολάου, Διανομέα της Φώτος  
Φωτιάδης Διανομείς Λτδ, στο Πρατήριο Δερύνειας.

Απεβίωσε σε ηλικία 78 ετών, ο Γεώργιος Κτώρας, πατέρας του 
συναδέλφου Αντρέα Κτώρα, Επαρχιακού Διευθυντή Λεμεσού.

Απεβίωσε σε ηλικία 56 ετών, ο Πολύδωρος Πολυδώρου, αδελ-
φός του συναδέλφου στο πρατήριο Λευκωσίας, Λοϊζου Πολυ-
δώρου.

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, «στη διάρκεια του 2014, το Κοινωφελές, Επι-
στημονικό και Πολιτιστικό Ίδρυμα Φώτος Φωτιάδης, 
ανήγειρε τις προτομές ποίων Εθνικών μας Ποιητών και 
πού» είναι: 
« στη διάρκεια του 2014, το Κοινωφελές, Επιστημονικό 
και Πολιτιστικό Ίδρυμα Φώτος Φωτιάδης, ανήγειρε τις 
προτομές των Εθνικών μας Ποιητών,  Δημήτρη Λιπέρτη 
και Βασίλη Μιχαηλίδη, στα προπύλαια του Δημοτικού 
Θεάτρου του Δήμου Στροβόλου και του Κώστα Μόντη στα 
προπύλαια του Παγκυπρίου Γυμνασίου».

Μετά από κλήρωση που έγινε μεταξύ των σωστών απα-
ντήσεων, νικήτρια του διαγωνισμού αναδείχθηκε η   
κα Μάρω Παναγιώτου  της Φώτος Φωτιάδης Διανομείς 
Λτδ, η οποία κερδίζει μια φιάλη Johnnie Walker Black 
Label 70cl.

Ερώτηση:
«σε ποιο μέρος της Κύπρου, Δανέζικη Αρχαιολογική 
Αποστολή, με τη χρηματοδότηση της Carlsberg, διενήρ-
γησε ανασκαφές και τι ανακάλυψε».  

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@photiadesgroup.com

Απάντηση 
στην Ερώτηση
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Ποιοτική υπεροχή
Στο εμφιαλωτήριο του φυσικού μεταλλικού νερού ΑΓΡΟΣ χρησιμο-
ποιούμε ότι πιο σύγχρονο έχει να παρουσιάσει η τεχνολογία εμφιά-
λωσης φυσικών μεταλλικών νερών. Σε κάθε φιάλη διασφαλίζουμε 
την απαράμιλλη ποιότητα του, με στόχο το προϊόν μας να φτάνει ανέ-
παφο στο τραπέζι του καταναλωτή, όπως ακριβώς το δημιούργησε η 
φύση. Σήμερα, δίνουμε μορφή σε αυτή τη διαδικασία διασφάλισης 
της ποιοτικής υπεροχής  του φυσικού μεταλλικού νερού ΑΓΡΟΣ και 
την ονομάζουμε «Αλυσίδα Ποιότητας ΑΓΡΟΣ». 

Ηγετική εικόνα
Κατέχοντας  την ηγετική θέση στην κατηγορία των εμφιαλωμένων 
νερών, σε μία ιδιαίτερα απαιτητική αγορά, ήταν αναγκαίο να αναπτύ-
ξουμε και να εξελίξουμε όχι μόνο τη συσκευασία της μάρκας αλλά 
και την επικοινωνία της προς τους καταναλωτές. Ετοιμάσαμε λοιπόν 
μια δυναμική καμπάνια με κύριο άξονα μια τηλεοπτική διαφήμιση 
για να ενισχύσει την νέα ταυτότητα της μάρκας, συνδυάζοντας την με 
μια σειρά από ενέργειες marketing.  Πρωταγωνιστής  της καινούριας 
διαφημιστικής καμπάνιας  η εντυπωσιακή φιάλη του φυσικού με-
ταλλικού νερού ΑΓΡΟΣ.

Η συνεχής καινοτομία και η ανάπτυξη είναι αρχές οι οποίες συνά-
δουν με την φιλοσοφία του Oμίλου μας και είναι αρχές που αποτε-
λούν απαραίτητο στοιχείο στη διατήρηση της ηγετικής θέσης μιας 
μάρκας στην αγορά . Σήμερα, 16 χρόνια μετά το λανσάρισμα του στην 
αγορά και 7 χρόνια μετά την δημιουργία του υπερσύγχρονου εμφια-
λωτηρίου, το φυσικό μεταλλικό νερό ΑΓΡΟΣ, αποκτά νέα ταυτότητα 
και εστιάζει την συνέχιση της επιτυχημένης πορείας του σε τρεις 
σημαντικούς πυλώνες, οι οποίοι αποτελούν και αναπόσπαστο μέρος 
της ταυτότητας της μάρκας : 

Στην Ασυμβίβαστη ποιότητα 
Στην Υπεροχή της συσκευασίας και 
Στην Ηγετική εικόνα της 

Συσκευασία
Σε συνεργασία με την παγκοσμίου φήμης εταιρεία SIDEL, δημι-
ουργήσαμε για το φυσικό μεταλλικό νερό ΑΓΡΟΣ μια νέα μοναδικά 
σχεδιασμένη φιάλη, με στόχο να αναδεικνύει κρυστάλλινο το πο-
λύτιμο περιεχόμενό της. Ενισχύοντας τον καινοτόμο σχεδιασμό της 
φιάλης αυτής, προχωρήσαμε  ακόμα στον επανασχεδιασμό της ετι-
κέτας όλων των συσκευασιών ΑΓΡΟΣ η οποία αποτελεί δημιουργία 
του σχεδιαστικού τμήματος της Φώτος Φωτιάδης Διανομείς Λτδ.  Με 
γνώμονα την ποιότητα, δημιουργήσαμε επίσης για την πολυσυσκευα-
σία του 6x1,5 λίτρα  ειδικά εκτυπωμένο φιλμ, το οποίο προστατεύει το 
νερό  από την έκθεση του στο φώς για να διατηρείται πάντα φρέσκο.  
Πλέον, κάθε φιάλη και συσκευασία προσδίδουν στο φυσικό μεταλλι-
κό νερό ΑΓΡΟΣ μια εντυπωσιακά ανανεωμένη εικόνα, υπερέχοντας 
του ανταγωνισμού. 

Φυσικό μεταλλικό νερό ΑΓΡΟΣ 
Νέα ταυτότητα

«Από τη γη του, από τη γη µας. Έλεγχος µε τεχνολογία αιχµής, εµφιάλωση στη 
πηγή, προσεκτική µεταφορά σε κάθε γωνιά της Κύπρου, για να απολαµβάνει ο 
καταναλωτής ανέγγιχτη την ποιότητα της φύσης».
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Εταιρική 
Κοινωνική Ευθύνη

Έπαθλο Ήθους, Τέχνης 
και Αρετής Carlsberg 
 
Τελετή βράβευσης
πρωταθλητών  ΠΟΑΛ

Η  Μ.Μ.Α.Δ. παίζει μπάλα
με τη χορηγία της Carlsberg

Ετήσια τελετή βράβευσης
πρωταθλητών ΣΤΟΚ

Συνεχίζουμε «Μαζί στη Ζωή»
Διαχρονική η στήριξη της Universal 
Life στον ΠΑΣΥΚΑΦ

Ο Όμιλος Φώτος Φωτιάδης
ξεχωρίζει για την προσφορά του 
στην κοινωνία

Eθελοντική Ομάδα Αιμοδοσίας 
Carlsberg  (Αιμοδοσία στο Πρατή-
ριο Λεμεσού)

Ο Κώστας Μόντης στο
Columbia University NY

Β’ Παγκύπρια Ολυμπιάδα
Εκπαιδευτικής Ρομποτικής

Τα Μουσικά Βραβεία 
“Μάριος Τόκας”, “Κώστας Μόντης” 
και “Ενόργανης Μουσικής”

Ταμάσσια 2014

«Ευρωπαϊκή Νύχτα
χωρίς Οδικές Συγκρούσεις»

Κοινωνία

Φιλανθρωπικά 

Αγορά 

ΠολιτιστικάΑθλητικά
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Έπαθλο Ήθους, Τέχνης και 
Αρετής Carlsberg

Σε μια περίοδο όπου η οικονομική κρίση βρίσκει τα ευαγή και φι-
λανθρωπικά Ιδρύματα να μην μπορούν να ανταπεξέλθουν στις κα-
θημερινές τους δραστηριότητες και να επιζητούν επίμονα τρόπους 
επιβίωσης, ο Όμιλος Φώτος Φωτιάδης   έρχεται αρωγός  και συμπα-
ραστάτης στη μεγάλη αυτή προσπάθεια.

Μέσω του Επάθλου Ήθους Τέχνης και Αρετής  Carlsberg, δείχνει  
έμπρακτα και μετουσιώνει σε πράξη την κοινωνική αλληλεγγύη και 
προσφορά στον συνάνθρωπο. Μέσω του δημοφιλούς θεσμού, έχει 
συνεισφέρει το ποσό των 3000 ευρώ για τους τρεις πρώτους αγω-
νιστικούς μήνες του Παγκυπρίου Πρωταθλήματος Ά Κατηγορίας, 
2014/2015, δίνοντας έτσι συνέχεια στην  πολυετή προσφορά του.

Ως γνωστό η επιλογή του Ιδρύματος γίνεται από τον αναδειχθέντα  
΄΄Καλύτερο Ποδοσφαιριστή΄΄ για τον κάθε μήνα, ο οποίος για την επι-
τυχία του αυτή βραβεύεται από την Carlsberg   με το Αριστείο του 
Επάθλου.

Σεπτέμβριος 2014
 Για τον μήνα Σεπτέμβριο 2014, ΄΄Καλύτερος ποδοσφαιριστής΄΄  ανα-
δείχθηκε ο Γκουστάβο Μαντούκα, του Αποελ, ο οποίος επέλεξε το 
φιλανθρωπικό Οργανισμό  Hope for Children UNCRC Policy Centre.
Η επίδοση της επιταγής στη διευθύντρια του οργανισμού κα Άντρια 
Νεοκλέους και του Αριστείου του  επάθλου στον ποδοσφαιριστή, 
έγινε στις 13/10/14, από τον Διευθυντή Δημοσίων Σχέσεων  της εται-
ρείας μας, Αντρέα Σμυρίλλη, στην παρουσία της συζύγου του ποδο-
σφαιριστή  (φωτο 1).

Παραλαμβάνοντας την επιταγή εκ μέρους του Οργανισμού ́ ΄ Hope for 
Children΄ ,́ η κα Νεοκλέους, ευχαρίστησε την εταιρεία επισημαίνο-
ντας την σημασία της εισφοράς. «σε μια περίοδο όπως η σημερινή 
με τους περιορισμένους πόρους που διαθέτουμε για να ανταπεξέλ-
θουμε στο έργο μας, η προσφορά της   είναι ανεκτίμητη. Σας ευχα-
ριστούμε θερμά και ευχόμαστε το παράδειγμα σας να βρει μιμητές»

Οκτώβριος – Νοέμβριος 2014
 ‘’Kαλύτερος Ποδοσφαιριστής’’  του Επάθλου  Ήθους, Τέχνης και 
Αρετής Carlsberg, για τους μήνες Οκτώβριο (2 αγωνιστικές) - Νοέμ-
βριο (4 αγωνιστικές), οι οποίοι συμψηφίστηκαν σε ένα μήνα,  αναδεί-
χθηκε ο Γιωργος Κολοκούδιας του Α.Ο Αγίας Νάπας. 

Ο Κύπριος ποδοσφαιριστής, βραβεύτηκε από την Carlsberg με την 
Ανώτατη Διάκριση  του Επάθλου Carlsberg, ενώ ο ίδιος επέλεξε 
τον Παγκύπριο  Αντιναρκωτικό Σύνδεσμο, στον οποίο η Carlsberg 
συνείσφερε το ποσό των  1000 ευρώ, σύμφωνα πάντοτε με τους κα-
νονισμούς που διέπουν την διεξαγωγή του δημοφιλούς θεσμού της  
εταιρείας μας.

Τις απονομές στον ποδοσφαιριστή και την πρόεδρο του Παγκύπριου 
Αντιναρκωτικού Συνδέσμου, Χρύσω Αργυρού, έκανε ο Διευθυντής 
Δημοσίων Σχέσεων, συνάδελφος, Αντρέας Σμυρίλλης (φωτο2), την 
Παρασκευή 12/12/14, στα γραφεία της Φώτος Φωτιάδης Διανομείς 
Λτδ, στα Λατσιά.

Η κα Χρύσω Αργυρού, ευχαρίστησε την Carlsberg για την οικονομι-
κή ενίσχυση του Παγκύπριου Αντιναρκωτικού Συνδέσμου και εξή-

ρε την διαχρονική  προσφορά της εταιρείας και του Ομίλου Φώτος  
Φωτιάδης  γενικότερα στην κοινωνία.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Γιώργος Κολοκούδια βραβεύθηκε με το 
έπαθλο Carlsberg και τον Σεπτέμβριο του 2011 ως ποδοσφαιριστής 
της Ε.Ν.Παραλιμνίου, ενώ το χρηματικό ποσό των €1000 δόθηκε 
στο Kυπριακό Φόρουμ για τον καρκίνο του μαστού. 

3.Δεκέμβριος 2014
‘’Καλύτερος ποδοσφαιριστής’’ για το μήνα Δεκέμβριο 2014, αναδεί-
χθηκε ο  νεαρός Κύπριος επιθετικός της ΑΕΚ Λάρνακας, Νικόλας 
Εγγλέζου, ο οποίος επέλεξε τον Σύνδεσμο Καταπολέμησης Ναρ-
κωτικών Λάρνακας για την εισφορά των 1000 ευρώ από μέρους της 
εταιρείας μας. 

Παραλαμβάνοντας την επιταγή από τον Διευθυντή Δημοσίων Σχέ-
σεων της εταιρείας μας, Αντρέα Σμυρίλλη (φωτο 3), ο  πρόεδρος 
του Συνδέσμου κ Μάκης Γεωργίου, ευχαρίστησε την Φώτος Φωτιά-
δης, για την εισφορά στον Σύνδεσμο και είπε: « η συνεισφορά της 
Carlsberg  και του Ομίλου Φώτος Φωτιάδης στην κοινωνία είναι 
σημαντική.  Η πρωτοποριακή  αυτή χειρονομία  που πηγάζει μέσα 
από   τον αθλητισμό, αποτελεί κορυφαία πράξη φιλανθρωπίας  και 
αλληλεγγύης προς τον πάσχοντα συνάνθρωπο μας. Αξίζουν  συγχα-
ρητήρια στον εμπνευστή του Επάθλου, κ Φώτο Φωτιάδη ». 

Ο νεαρός ποδοσφαιριστής, Νικόλας Εγγλέζου, σαφώς συγκινημένος 
ευχαρίστησε την Carlsberg και τους αθλητικούς συντάκτες για τη 
μεγάλη αυτή τιμητική διάκριση και υποσχέθηκε πως θα συνεχίσει 
να αγωνίζεται με τον ίδιον ζήλο, πάντοτε μέσα στα πλαίσια του τίμιου 
παιχνιδιού και των αξιών που  το Έπαθλο Carlsberg  πρεσβεύει.  
Οι απονομές έγιναν την Παρασκευή 9/1/15, στα γραφεία της Φώτος 
Φωτιάδης Λτδ.

Υπενθυμίζεται ότι στόχος του Επάθλου που φέτος συμπληρώνει 43 
χρόνια ζωής και προσφοράς στο Κυπριακό ποδόσφαιρο, είναι να  
καλλιεργεί  ανάμεσα στους ποδοσφαιριστές την ευγενή άμιλλα, το 
ήθος και την αρετή, να εμπεδώνει την αλληλοεκτίμηση και το τίμιο 

παιχνίδι στους αγω-
νιστικούς χώρους 
και ταυτόχρονα να 
συνεισφέρει στην 
οικονομική ενίσχυ-
ση των Φιλανθρωπι-
κών Ιδρυμάτων.
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Τελετή βράβευσης πρωταθλητών  ΠΟΑΛ
Με την παρουσία 150 και πλέον εκπρόσωπων των σωματείων της 
Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας Λάρνακας- Αμμοχώστου και του Αγρο-
τικού ποδοσφαίρου, πραγματοποιήθηκε στις 20/11/14, στο Κέντρο 
Δεξιώσεων Λεωνίδας στη Λάρνακα, με τη χορηγία και αθλοθέτηση 
της Carlsberg, η ετήσια τελετή βράβευσης των ομάδων και αθλητών 
που πρώτευσαν και διακρίθηκαν στα πρωταθλήματα της ΠΟΑΛ για 
την αγωνιστική περίοδο 2013/2014.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους  εκπρόσωποι του ΚΟΑ, 
της ΚΟΠ, άλλοι αθλητικοί παράγοντες, βουλευτές και τοπικοί αξιω-
ματούχοι. Την εταιρεία μας εκπροσώπησε ο Διευθυντής Δημοσίων 
Σχέσεων, συνάδελφος, Αντρέας Σμυρίλλης.

Στην ομιλία του ο πρόεδρος της ΠΟΑΛ κ. Λοΐζος Ιωάννου, αναφέρθη-
κε στις επιτυχίες  και στα προβλήματα που αντιμετώπισε η Ομοσπον-
δία στη φετινή χρονιά και συνεχάρη τους πρωταθλητές και πρωτα-
γωνιστές καθώς και όλους τους συντελεστές  της διοργάνωσης των 
πρωταθλημάτων της χρονιάς.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες εξέφρασε προς στην χορηγό της ΠΟΑΛ, φίλα-
θλο εταιρεία Carlsberg για την πολύχρονη και πολύτιμη βοήθεια και 
στήριξη της προς την Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία Λάρνακας- Αμμο-
χώστου και κάλεσε όλα τα μέλη της Ομοσπονδίας και του Αγροτικού 
Ποδοσφαίρου να τιμούν με την προτίμηση τους τα προϊόντα της χορη-
γού εταιρείας Φώτος Φωτιάδης Διανομείς Λτδ. Εξήρε επίσης την ου-
σιαστική και πολύτιμη συμβολή όλων των συντελεστών στην επιτυχή 
διεξαγωγή και  διοργάνωσης των πρωταθλημάτων της Ομοσπονδίας.

Ο Διευθυντής Δημοσίων Σχάσεων της εταιρείας μας συνάδελφος, 
Αντρέας Σμυρίλλης, αναφέρθηκε στην μακρόχρονη συνεργασία 
μεταξύ των δύο και τόνισε χαρακτηριστικά « παρά την οικονομική 
κρίση και τις οικονομικές περικοπές που  αναγκαστήκαμε να κάνου-
με, θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε το Αγροτικό ποδόσφαιρο και τον 
αθλητισμό γενικότερα. Ο αθλητισμός είναι μέρος της    Κοινωνικής 
Ευθύνης του Ομίλου μας. Αθλητισμός σημαίνει Πολιτισμός και υγιή 
ενασχόληση της νεολαίας μας.  Έχουμε υποχρέωση να τον στηρίξου-
με» κατέληξε.  

Ακολούθησε η απονομή των επάθλων και η  εκδήλωση έκλεισε με 
δεξίωση.

Η Μηχανοκίνητη Μονάδα Άμεσης Δράσης της Αστυνομίας, δεν φημί-
ζεται μόνο για την αποτελεσματικότητα  της στις ειδικές αποστολές 
που της ανατίθενται,  αλλά και για την καλλιέργεια, ανάπτυξη σχέσε-
ων συναδελφικότητας και την προσφορά  κοινωνικού έργου.

Μέσα σ΄αυτά τα πλαίσια,  διοργάνωσε την Παρασκευή 21/11/14, στα 
γήπεδα City Fields,στη Λευκωσία,  πρωτάθλημα φούτσαλ με συμμε-
τοχή 12 ομάδων από το χώρο της μονάδας. Στόχος της εκδήλωσης 
ήταν η συλλογή χρημάτων τα οποία διατίθενται σε φιλανθρωπικούς 
σκοπούς. 

Την προσπάθεια αυτή της Μ.Μ.Α.Δ  συνέδραμε και η Carlsberg η 
οποία αθλοθέτησε το τουρνουά με βαρύτιμα κύπελλα και μετάλλια 
για τους νικητές και διαιτητές. Νικητής του τουρνουά αναδείχτηκε η 
ομάδα του Ειδικού Αντιτρομοκρατικού Ουλαμού (ΕΑΟ)  και την απο-

Η  Μ.Μ.Α.Δ. παίζει μπάλα
με τη συμμετοχή της Carlsberg

νομή των επάθλων έκαναν ο αρχηγός της αστυνομίας Ζαχαρίας Χρυ-
σοστόμου και ο Δ/ντής Δημοσίων Σχέσεων της χορηγού εταιρείας 
μας, συνάδελφος, Αντρέας Σμυρίλλης. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι η συνεργασία της Μ.Μ.Α.Δ και της Carlsberg 
στον φιλανθρωπικό και κοινωνικό τομέα, χρονολογούνται  από 
το 1978,    έτος ίδρυσης της μονάδος. Ειδική ήταν η συμβολή της 
Μ.Μ.Α.Δ στην αστυνόμευση και  τήρηση της τάξης των Φεστιβάλ 
Carlsberg.
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Ετήσια τελετή βράβευσης
πρωταθλητών ΣΤΟΚ
Με την παρουσία εκπροσώπων  του Αγροτικού ποδοσφαίρου, του 
αθλητισμού και άλλων αξιωματούχων, πραγματοποιήθηκε την Τε-
τάρτη 3/1/214, στο Ολυμπιακό Μέγαρο, στη Λευκωσία,  η  τελετή 
βράβευσης των πρωταθλητών της ΣΤΟΚ, για την περίοδο 2013/2014. 
H εκδήλωση τελούσε υπό την αιγίδα και υψηλή προστασία του πρόε-
δρου της Βουλής και προεδρεύοντα της Κυπριακής Δημοκρατίας, κ. 
Γιαννάκη Ομήρου.

Χορηγός της εκδήλωσης, όπως και τα προηγούμενα 37 χρόνια ήταν 
η Carlsberg, γεγονός που αποδεικνύει τη διαχρονική και σταθερή 
στήριξη της εταιρείας  στο Αγροτικό  ποδόσφαιρο. Μια χορηγία  που 
θεωρείται ως η μακροβιότερη στον χώρο του αθλητισμού.

Η συνεργασία της Carlsberg με τη ΣΤΟΚ και το Αγροτικό ποδόσφαι-
ρο, χρονολογείται από το 1977, ημερομηνία ίδρυσης της ΣΤΟΚ, με 
πρωτεργάτες τους αειμνήστους Πάμπο Αβρααμίδη και Νίκο Γρηγορί-
ου, οι οποίοι έθεσαν τον θεμέλιο λίθο για την μακρόχρονη και επιτυχή 
συνεργασία των δύο μερών.

Η συνεργασία αυτή  κράτησε 
μέσα στον χρόνο, διευρύνθη-
κε  και ενδυναμώθηκε μέχρι 
του βαθμού που η Carlsberg  
δίκαια να θεωρείται ο Αιμοδό-
της του Αγροτικού Ποδοσφαί-
ρου, αφού σήμερα, εκτός από 
την ΣΤΟΚ είναι ο χορηγός και 
αθλοθέτης σε 9 από τις 12 Ομο-
σπονδίες μέλη της ΣΤΟΚ, στις 
πλείστες πάνω από 30 χρόνια.

Οι χορηγίες μας διαχρονικά 
περιελάμβαναν, αθλοθετήσεις 
όλων των πρωταθλημάτων των 

Ομοσπονδιών, την οικονομική στήριξη, αλλά και την παροχή αθλητι-
κού υλικού και προϊόντων της εταιρείας στα σωματεία.

Μιλώντας στην εκδήλωση ο Διευθυντής Δημοσίων Σχέσεων της 
εταιρείας μας, Αντρέας Σμυρίλλης, ανάφερε μεταξύ άλλων.

«Παρά την οικονομική κρίση που βιώνουμε , 
πρόθεση μας, είναι να συνεχίσουμε να προ-
σφέρουμε  στο Αγροτικό ποδόσφαιρο , γιατί 
πιστεύουμε  πως, χορηγίες σαν και αυτές  με 
μακρόχρονη ιστορία ,πρέπει να συνεχιστούν, 
ιδιαίτερα όταν έχουν να κάνουν  με την νεο-
λαία και την προσπάθεια που καταβάλλεται 
για την υγιή ενασχόληση  των νέων με τον 
αθλητισμό.

Εξάλλου αυτό εντάσσεται μέσα στα ευρύτε-
ρα πλαίσια της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύ-
νης του Ομίλου μας. Και ας μη ξεχνούμε ότι 
υπηρετώντας τον αθλητισμό υπηρετούμε τον 
πολιτισμό μας».

Και συνέχισε:
«Για να μπορέσουμε όμως να συνεχίσουμε την προσφορά μας, χρει-
αζόμαστε και τη δική σας βοήθεια και αλληλεγγύη. Είναι πολύ ση-
μαντικό να υποστηρίζετε και καταναλώνετε  σε κάθε περίπτωση, σε 
προσωπικές συγκεντρώσεις και διοργανώσεις τα προϊόντα της εται-
ρείας μας, Φώτος Φωτιάδης Διανομείς Λτδ»,   κάνοντας  ονομαστική 
αναφορά  σ΄αυτά.

Χαιρετισμό απεύθυνε και ο πρόεδρος της Βουλής και προεδρεύων 
της Κυπριακής Δημοκρατίας, κ. Γιαννάκης Ομήρου, ( ο πρόεδρος 
απουσίαζε στην ΗΠΑ για λόγους υγείας), ο οποίος αναφέρθηκε στις 
αξίες του αθλητισμού και την αναγκαιότητα της στήριξης του από την 
πολιτεία.

«θέλω να συγχαρώ τον πρόεδρο και τα μέλη του ΔΣ της ΣΤΟΚ, τις 
Ομοσπονδίες  και όλους τους αφανείς ήρωες του Αγροτικού ποδο-
σφαίρου για το εξαίρετο έργο που επιτελούν κάτω από τις σημερινές 
δύσκολες οικονομικές συνθήκες. Η πολιτεία  θα σταθεί συμπαρα-
στάτης της προσπάθειας  σας», δήλωσε.

Ο Πρόεδρος της ΣΤΟΚ, Μαρίνος Τιμοθέου, αναφέρθηκε στο οικονο-
μικό και αγωνιστικό μέρος της χρονιάς που πέρασε και στις δυσκολί-
ες που αντιμετώπισε το Αγροτικό ποδόσφαιρο εξαιτίας της οικονομι-
κής  κρίσης, και κάλεσε όλους τους αθλητικούς φορείς ΚΟΑ, ΚΟΠ, να 
σταθούν αρωγοί στην κοινή προσπάθεια για επιβίωση. « Θέλω να επι-
σημάνω την  στήριξη του ΚΟΑ, αλλά ιδιαίτερα της φίλαθλης εταιρεί-
ας Carlsberg που όλα αυτά τα χρόνια στέκεται δίπλα μας, σταθερός 
συμπαραστάτης της ΣΤΟΚ και των σωματείων της για επιβίωση. Τους 
ευχαριστούμε και καλώ τα μέλη μας να στηρίζουμε όπως και στο πα-
ρελθόν τα προϊόντα της και ευρύτερα του Ομίλου Φώτος Φωτιάδης».

Χαιρετισμό απεύθυναν επίσης και εκπρόσωποι του ΚΟΑ και ΚΟΠ.
Όλοι οι ομιλητές έδωσαν τα  συγχαρητήρια σ΄όλους όσοι  βραβεύτη-
καν  για τις επιδόσεις τους την χρονιά που μας πέρασε,  καθώς επίσης 
και σε αυτούς που  με την συμμετοχή τους συνέβαλαν στην ομαλή 
διεξαγωγή των πρωταθλημάτων.

Τέλος ευχήθηκαν  στον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, γρή-
γορη ανάρρωση, επιστροφή στα καθήκοντα του, καλά Χριστούγεννα 
και ευτυχισμένο το Νέο Έτος.
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Με το σύνθημα «Φωτογραφίζουμε τη ζωή γιατί μας ανήκει» και το 
μήνυμα ότι ο καρκίνος δεν πρέπει να στερεί από κανένα ασθενή τις 
όμορφες στιγμές και την ποιότητα ζωής του, ο Παγκύπριος Σύνδε-
σμος Καρκινοπαθών και Φίλων (ΠΑΣΥΚΑΦ) κήρυξε την έναρξη της 
23ης Παγκύπριας εκστρατείας ενημέρωσης και οικονομικής ενίσχυ-
σης, διαχρονικός χορηγός της οποίας είναι η Universal Life.

Σε δημοσιογραφική διάσκεψη που πραγματοποιήθηκε στις 30 Σε-
πτεμβρίου, η πρόεδρος του ΠΑΣΥΚΑΦ Δρ. Άννα Αχιλλεούδη, ανέ-
φερε πως μέσα στις δύσκολες οικονομικές συνθήκες που βιώνου-
με, η ανάγκη για συνέχιση των δωρεάν υπηρεσιών που προσφέρει 
ο ΠΑΣΥΚΑΦ είναι σήμερα ακόμη πιο επιτακτική. Η Δρ. Αχιλλεούδη 
ζήτησε τη συνεισφορά του κοινού για να επιτευχθεί ο στόχος της εκ-
στρατείας για συλλογή €500.000 που απαιτούνται για την απρόσκο-
πτη συνέχιση και την εξέλιξη των υπηρεσιών του Συνδέσμου, ένας 
στόχος που μπορεί να επιτευχθεί αν ο καθένας από εμάς εισφέρει 
τουλάχιστο €2.

Η πρέσβειρα του ΠΑΣΥΚΑΦ, Ευριδίκη, ανάφερε ότι ο καρκίνος εί-
ναι μια ασθένεια που τραυματίζει τον ασθενή και το περιβάλλον του, 
ψυχικά και σωματικά, γι αυτό και είναι σημαντική η παροχή και η 
πρόσβαση των εκατοντάδων ασθενών στις εξειδικευμένες υπηρεσί-
ες και στα προγράμματα αποθεραπείας που προσφέρει ο ΠΑΣΥΚΑΦ. 

Σε χαιρετισμό του ο Γενικός Διευθυντής Διοίκησης της Universal 
Life, κος Κύπρος Μοιράνθης, τόνισε ότι ο ΠΑΣΥΚΑΦ συμπληρώνει 
ένα μεγάλο κενό στις υπηρεσίες υγείας και ανακουφιστικής φροντί-
δας καθώς και σε προγράμματα πρόληψης ενάντια στον καρκίνο και 
δεν είναι τυχαίο που η Universal Life για 25 ολόκληρα χρόνια στηρί-
ζει οικονομικά και όχι μόνο το πολυσχιδές έργο του Συνδέσμου.

Στιγμιότυπο από τη δημοσιογραφική διάσκεψη

Συνεχίζουμε «Μαζί στη Ζωή»
Διαχρονική η στήριξη της Universal Life 
στον ΠΑΣΥΚΑΦ

Ο Όμιλος Φώτος Φωτιάδης είναι ανάμεσα 
στους οργανισμούς που τιμήθηκαν πρό-
σφατα στα Social Responsibility Reaction 
Excellence Awards 2014, για τη στήριξη και 
προσφορά του στους νέους και την κυπρια-
κή κοινωνία ευρύτερα.

Η κοινωνική δράση του Ομίλου αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος της 70χρονης ιστορίας, 
αλλά και της φιλοσοφίας του και καλύπτει 
ένα ευρύ φάσμα ενεργειών με άξονες την 
υπεύθυνη κατανάλωση, τη στήριξη διάφο-
ρων κοινωνικών ομάδων, τη προστασία του 
περιβάλλοντος, τη δημιουργικότητα σε δι-
άφορες μορφές, την ανάπτυξη του αθλητι-
σμού, τον πολιτισμό και την επιστήμη.

Τα βραβεία αποτελούν ετήσιο θεσμό, ο 
οποίος διοργανώνεται από τον μη κερδο-
σκοπικό οργανισμό Reaction Youth for the 
Prevention και αναγνωρίζει ιδιωτικούς, 
κρατικούς και ημικρατικούς οργανισμούς, 
αλλά και άτομα που έχουν προσφέρει στην 
κυπριακή κοινωνία, μέσα από ένα ευρύ φά-
σμα δραστηριοτήτων.

Ο Όμιλος Φώτος Φωτιάδης ιδρύθηκε το 1942 και σή μερα αποτελεί  
έ να από  τους μεγαλύ τερους και πλέον επιτυχημένους ιδιωτικούς 
Oμί λους εταιρειών στην Κύ προ. Εργοδοτεί  πέ ραν των 1100 ατό μων 
και κατέ χει ηγετική  θέ ση στους τομεί ς της παραγωγή ς και εμφιάλω-
σης ποτών, στην εμπορία ποτών και άλλων προϊόντων, την ανά πτυξης 
γης και στον κλάδο των ασφαλειώ ν. Ο Όμιλος δραστηριοποιείται κυ-
ρίως σε Κύ προ, Ελλά δα, Ρουμανί α, Κροατί α και Σλοβενία.

Ο Όμιλος Φώτος Φωτιάδης ξεχωρίζει για 
την προσφορά του στην κοινωνία
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 Η ετήσια  αιμοδοσία της ΄΄Εθελοντικής Ομάδας Aιμοδοσίας 
Carlsberg’’ , της Φώτος Φωτιάδης Διανομείς Λτδ, που διοργανώνει 
το Πρατήριο Λεμεσού, πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 3/11/14, σε ει-
δικά διαμορφωμένο χώρο, στο Πρατήριο μας, στη Λεμεσό. 

Στην αιμοδοσία που διήρκησε από τις 12 η ώρα το μεσημέρι μέχρι 
τις 4.00μμ, πήραν μέρος 45 αιμοδότες, συνάδελφοι και φίλοι της 
εταιρείας και συλλέχτηκαν 34 φιάλες αίμα, οι οποίες θα χρησιμο-
ποιηθούν για τις ανάγκες της Τράπεζας Αίματος του Γενικού Νοσο-
κομείου Λεμεσού. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι προτεραιότητα δίνεται 
σε μέλη του προσωπικού μας, σε περίπτωση που θα χρειαστούν αίμα.   

Της αιμοδοσίας προΐστατο η γιατρός, Έλενα Νοβιτσέγκο, με βοηθούς 
τις νοσηλεύτριες, Όλγα Μενελάου και Άντρη Χαριδήμου και τον εθε-
λοντή νοσηλευτή Νεόφυτο Βασιλείου. Συντελεστές της διοργάνω-
σης ήσαν οι συνάδελφοι Αντρέας Τσολάκης, Αναπληρωτής Επαρχι-
ακός Διευθυντής και Μιχάλης Καλαπαλίκης, Υπευθυνος Πωλητών,  
τους οποίους και συγχαίρουμε για την πρωτοβουλία τους και την επι-

τυχή διοργάνωση της εκδήλωσης. 

Χορηγός της εκδήλωσης ήταν οι Φούρνοι Σίγμα, οι οποίοι πρόσφεραν 
τα εκλεκτά και εύγεστα τους εδέσματα για τις ανάγκες της αιμοδοσί-
ας, ενώ η εταιρεία μας πρόσφερε μπύρα, νερό και χυμούς.

Χάριν της ιστορίας αναφέρεται ότι, η ‘’Εθελοντική Ομάδα Αιμοδοσί-
ας Carlsberg’’, ξεκίνησε το 1978, με πρωτοβουλία του πρόεδρου μας, 
Δρ Φώτου Ια Φωτιάδη και των πρώην συναδέλφων Αντρέα Κυριακίδη 
και Δημήτρη Κωνσταντίνου, με αιμοδότες το προσωπικό του εργο-
στασίου, των περιχώρων, αλλά και συναδέλφων από άλλες επαρχίες.
Η διαδικασία αυτή διήρκησε μέχρι το 1997, οπόταν δημιουργήθη-

κε η Φώτος Φωτιάδης Διανομείς Λτδ η οποία λόγω, επέκτασης της 
δραστηριοποιείτο σε άλλο μεγαλύτερο χώρο εκτός του εργοστασίου. 
Έτσι κάπου εκεί  η δραστηριότητα της Ομάδας ατόνησε, δεδομένου 
ότι  πλείστοι από τους συναδέλφους αιμοδότες δραστηριοποιούνται 
και δίνουν αίμα στα  τοπικά κέντρα  αιμοδοσίας όπου διαμένουν. Η 
εθελοντική αιμοδοσία όμως συνεχίζεται περιστασιακά στα πρατήρια 
μας, με πρωτοστάτη αυτό της Λεμεσού, τα οποίο συνεχίζει να διορ-
γανώνει πάνω σε μόνιμη βάση αιμοδοσίες με συμμετοχή του προσω-
πικού και φίλων. 

Στο πλαίσιο της Κοινωνικής προσφοράς του Προσωπικού του Ομίλου 
και εν όψει των αυξημένων αναγκών της Τράπεζας Αίματος, οι συ-
ντελεστές της διοργάνωσης της εθελοντικής αιμοδοσίας στο πρατή-
ριο Λεμεσού, μας δήλωσαν πως θα συνεχίσουν την  προσφορά τους 
και καλούν τους συναδέλφους στα  άλλα πρατήρια να ακολουθήσουν 
τα παράδειγμα τους. 

Εκ μέρους όλου του προσωπικού του Ομίλου Φώτος Φωτιάδης, συγ-
χαίρουμε  τους συντελεστές διοργάνωσης της ανθρωπιστικής αυτής 
εκδήλωσης και ευχαριστούμε θερμά τους αιμοδότες εθελοντές, που 
με την αλτρουιστική τους πράξη βοηθούν τον πάσχοντα συνάνθρωπο 
μας.

Και ας  μη ξεχνούμε. Σαν μέλη της κοινωνίας είναι ευθύνη μας να 
είμαστε όλοι αιμοδότες εθελοντές!  

Στις φωτογραφίες στιγμιότυπα από την αιμοδοσία.

Eθελοντική Ομάδα Αιμοδοσίας Carlsberg
Αιμοδοσία στο Πρατήριο Λεμεσού
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O  Κώστας  Μόντης
στο Columbia University N.York 
Ειδική Πολιτιστική Εκδήλωση με προτομή του Ποιητή
από το Ίδρυμα «Φώτος Φωτιάδης»

Στις 19 Νεμβρίου, 2014 με πρωτοβουλία του  Κοινωφελούς , Επιστη-
μονικού και Πολιτιστικού Ιδρύματος ¨Φώτος Φωτιάδης¨ διοργανώ-
θηκε μεγάλη πολιτιστική εκδήλωση, Columbia Univerity  στη Νέα 
Υόρκη, όπου   ο Σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος Αμερικής κ.κ. Δημή-
τριος, τέλεσε στη παρουσία ξένων διπλωματών, διαπρεπών καθηγη-
τών πανεπιστημίων, αξιωματούχων της Αμερικανικής κυβέρνησης, 
σημαντικών παραγόντων της Ελληνικής και Κυπριακής Ομογένειας 
και άλλων επισήμων, τα αποκαλυπτήρια της προτομής του μεγάλου 
μας Ποιητή Κώστα Μόντη.  Παρών στην εκδήλωση ήταν και ο κ. Παύ-
λος Φωτιάδης , ο οποίος  εκπροσώ-
πησε το Ίδρυμα Φώτος Φωτιάδης. 

Το Κολούμπια είναι ένα από τα μεγα-
λύτερο Πανεπιστήμια του κόσμου και 
σ΄αυτό λειτουργεί τμήμα Ελληνικών 
Σπουδών, στο οποίο φοιτά μεγάλος 
αριθμός φοιτητών.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε από 
το Γενικό Προξενείο της Κύπρου στη 
Νέα Υόρκη, τον Όμιλο Εταιρειών Φώ-
τος Φωτιάδης, την Κυπριακή Ομο-
σπονδία Αμερικής και τη Συντονιστι-
κή Επιτροπή για Δικαιοσύνης στην 
Κύπρο με το Πρόγραμμα Ελληνικών 
Σπουδών του Πανεπιστημίου του Κο-
λούμπια.  

Η προτομή έχει φιλοτεχνηθεί από τον 
διάσημο Αμερικανό γλύπτη κ. Arcady 
Kotler, με δαπάνες του Ιδρύματος 
¨Φώτος Φωτιάδης .̈ Η νέα αυτή προ-
τομή του Κώστα Μόντη, είναι η δεύ-
τερη μετά την προτομή του που τοπο-
θετήθηκε στο UNAM University στο 
Μεξικό,  που εγκαθίσταται στην Αμε-
ρικανική Ήπειρο, με πρωτοβουλία 
τού ΄΄ Ιδρύματος Φώτος Φωτιάδης΄ ,́ 
τιμώντας τον Κύπριο Ποιητή Κώστα 
Μόντη και την μικρή μας πατρίδα.

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης, πε-
ριελάμβανε ομιλίες των οργανωτών και απαγγελίες ποιημάτων του 
Κώστα Μόντη από φοιτητές του πανεπιστημίου Κολούμπια και μέλη 
της Ελληνικής Κοινότητας. 

Η λαμπρή  εκδήλωση των  αποκαλυπτήριων της  προτομής του Κώστα 
Μόντη στο  Columbia  University από  τον  Αρχιεπίσκοπο  Αμερικής,  
προκάλεσε αίσθηση  και τάραξε τα πολιτιστικά νερά της Αμερικανι-
κής πρωτεύουσας.

Ο Κυβερνήτης της Νέας Υόρκης κ.  Andrew M. Cuome σε 
χαιρετισμό του αναφέρει:

 «Είναι  με χαρά που απευθύνω τους χαιρετισμούς μου στον κάθε ένα 
από εσάς  που παρευρίσκεσθε  στα αποκαλυπτήρια της Προτομής του 
Κύπριου Ποιητή Κώστα Μόντη στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια».

«Η αποψινή εκδήλωση αποτελεί ένα ακόμη δείγμα των πολυετών 
επιδόσεων του Ιδρύματος «Φώτος Φωτιάδης» στην προώθηση της 
ιστορίας, της λογοτεχνίας και της ποίησης της Κύπρου και επαινώ  
τον κάθε ένα που συνδέεται με το Ίδρυμα αυτό και την συνεχή του 
δέσμευση και προσφορά.  Συγχαίρω και την Αυτού Σεβασμιότητα τον 

Αρχιεπίσκοπο  Αμερικής, τον Γενικό 
Πρόξενο της Κυπριακής Δημοκρα-
τίας στη Νέα Υόρκη, την Κυπριακή 
Ομοσπονδία Αμερικής και τη Διεθνή 
Συντονιστική Επιτροπή για Δικαιο-
σύνη στην Κύπρο, για την στήριξη και 
ενθάρρυνση τους σε τέτοιες ευγενείς 
προσπάθειες, που συμβάλλουν στην 
σύσφιγξη των πολιτιστικών δεσμών 
και της ποικιλομορφότητας της πό-
λης και πολιτείας μας».

Ο Δήμαρχος της Νέας Υόρκης 
κ. Bill de Blasio στον δικό του 
χαιρετισμό τόνισε:  
«Είναι ευχαρίστηση να συνταχθώ με 
τον Γενικό Πρόξενο της Κυπριακής  
Δημοκρατίας, το Ίδρυμα «Φώτος Φω-
τιάδης» και τον Αρχιεπίσκοπο Αμε-
ρικής Δημήτριο και να καλωσορίσω  
όλους  σας  στα αποψινά αποκαλυ-
πτήρια της προτομής  προς τιμή του 
ποιητή Κώστα Μόντη».

«Ο πολιτισμός της  Νέας Υόρκης έχει 
διαμορφωθεί από ποικίλες κουλτού-
ρες ανθρώπων από όλο τον κόσμο και 
η δική μας αναπτυσσόμενη Κυπριακή 
Κοινότητα μοιράζεται  γενναιόδωρα 
την πλούσια κληρονομιά και τις πα-
ραδόσεις της με όλους εμάς  εδώ».

«Από το 1994, το Ίδρυμα «Φώτος Φωτιάδης» έχει στηρίξει οργανώ-
σεις  που οικοδομούν ένα καλύτερο μέλλον για τη Κύπρο και προά-
γουν την κοινωνική και καλλιτεχνική ιστορία του Έθνους.   Το Ίδρυμα 
συνεχίζει να προβάλλει και τα έργα διάσημων Κυπρίων λογοτεχνών 
στις νέες γενιές και η αποψινή εκδήλωση στο Πανεπιστήμιο Κολού-
μπια αποτελεί μια θαυμάσια ευκαιρία να στρέψουμε τα φώτα μας 
πάνω στα πανίσχυρα λόγια μιας από τις πιο  ένδοξες λογοτεχνικές 
μορφές της Κύπρου  του Κώστα Μόντη. Συγχαίρω το Ίδρυμα Φώτος 
Φωτιάδης για την πολύτιμη συνεισφορά  του στη πολιτιστική ζωή της 
Κύπρου και για το ότι δίνει την ευκαιρία στους  κατοίκους της Νέας 
Υόρκης  να τιμήσουν και να χαίρονται τον Κώστα Μόντη».
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Ο Αρχιεπίσκοπος Δημήτριος ανεφέρθη με θαυμασμό στον Κώστα 
Μόντη και στο πανελλήνιας εμβέλειας  έργο του.  «Είναι πολύ ση-
μαντικό είπε  που  το Ίδρυμα «Φώτος Φωτιάδης» εξασφάλισε θέση 
για τον  Κώστα  Μόντη  σ’ ένα από τα πλέον διακεκριμένα πανεπιστή-
μια της Αμερικής και του κόσμου  ολόκληρου, όπως  το Κολούμπια».    
Εξήρε επίσης  την προσωπικότητα του Προέδρου του Ιδρύματος  Δρα. 
Φώτου   Ια.  Φωτιάδη με τον οποίο, όπως ανάφερε, είχε  μακρά φιλική 
συνομιλία κατά τη πρόσφατη επίσκεψη του στην Κύπρο. Τον εντυπω-
σίασε, είπε,  ο άνθρωπος, αλλά και το πάθος του κ. Φωτιάδη για την  
Ελλάδα και τον Ελληνικό πολιτισμό».   

Ο Παύλος Φωτιάδης,  εκπροσωπώντας το Ίδρυμα  στον χαιρετισμό 
του ανάφερε μεταξύ άλλων: «O Κώστας   Μόντης  είναι, ίσως, ο μεγα-
λύτερος ποιητής και λογοτέχνης της εποχής του στην Κύπρο  και στον 
ελληνισμό.  Προτάθηκε δύο φορές για το Νόμπελ με αξιώσεις αλλά 
λόγω του ότι το έργο του δεν είχε μέχρι τότε μεταφρασθεί αρκετά σε 
ξένες  γλώσσες,  δεν εκρίθη».  

«Γι’ αυτό επιδιώξαμε και πετύχαμε να μεταφρασθούν στα Ισπα-
νικά ποιήματα του Κώστα  Μόντη από το Πανεπιστήμιο UNAM στο 
Mexico City ό,που πριν τέσσερα χρόνια είχαμε εγκαταστήσει Προτο-
μή του Ποιητή.  Εξασφαλίσαμε επίσης υπόσχεση από το Columbia 
University να μας μεταφράσουν Κώστα Μόντη στα Αγγλικά».

Την εκδήλωση άνοιξε ο καθηγητής Κλασσικής και Συγκριτικής Λο-
γοτεχνίας του Columbia, κ. Στάθης Γουργούρης που υπογράμμισε τη 

δύναμη  και τον λυρισμό που έχει η ποίηση του  Κώστα  Μόντη.   Ανα-
φέρθηκε επίσης  στη μεγάλη σημασία που έχει για το Πανεπιστήμιο 
Κολούμπια  η παρουσία εκεί του Κώστα Μόντη που  θα θυμίζει και θα 
τιμά αιώνια την  κυπριακή κουλτούρα.

Κεντρική ομιλήτρια ήταν η  λέκτωρ Συγκριτικής Λογοτεχνίας του 
Columbia, Μαρία Χατζηπολυκάρπου, με θέμα «Η ποιητική της με-
ταμφίεσης».   Υπογράμμισε ιδιαίτερα ότι «ο Κώστας Μόντης αξίζει 
να τοποθετηθεί μεταξύ των μεγάλων καινοτόμων της παγκόσμιας 
λογοτεχνίας, ειδικά μεταξύ εκείνων των συγγραφέων που αντιμετω-
πίζουν παρόμοια διλήμματα σε ένα μετά – αποικιακό κόσμο».   Και 
πρόσθεσε:  «Στην ποίηση του ο Κώστας Μόντης γίνεται επαναστά-
της».

Χαιρετισμούς απηύθυναν και ο Γενικός Πρόξενος της Κύπρου  
κ. Βασίλης Φιλίππου, ο Πρόξενος της Ελλάδας, Μάνος Κουμπα-
ράκης και ο Πρόεδρος της Κυπριακής Ομοσπονδίας Αμερικής  
κ. Κώστας Τσέντας. 

Συγκίνηση προκάλεσε η παρουσία της θυγατέρας του ποιητή, Στάλως 
Μόντη – Πουαγκαρέ η οποία απάγγειλε, στα Ελληνικά και στα Αγγλι-
κά,  ένα σύντομο ποίημα του πατέρα της,  «ένα από τα λίγα που δεν 
την κάνουν να κλαίει», όπως είπε χαρακτηριστικά.  

Ο διάσημος Γλύπτης της προτομής κ. Arcady Kotler είπε ότι μελέτη-
σε ποίηση του Κώστα Μόντη πριν αρχίσει να δουλεύει την προτομή.

Η Παγκύπρια Ολυμπιάδα Εκπαιδευτικής Ρομποτικής οργανώνεται 
από τον οργανισμό WRO Cyprus και αποτελεί προκριματικό στάδιο 
για τις ομάδες που αντιπροσωπεύουν την Κύπρο στον Παγκόσμιο Δι-
αγωνισμό Εκπαιδευτικής Ρομποτικής του Οργανισμού WRO (World 
Robot Olympiad). Αυτόν το χρόνο, ο Παγκόσμιος Διαγωνισμός θα 
πραγματοποιηθεί στις ολυμπιακές εγκαταστάσεις της Ρωσικής Ομο-
σπονδίας με θέμα το διάστημα.  

Στο διαγωνισμό συμμετείχαν ομάδες σε τέσσερις 
κατηγορίες.  Τις κατηγορίες Δημοτικού, Γυμνασί-
ου και Λυκείου με προδιαγεγραμμένες πίστες και 
την ανοικτή κατηγορία Δημοτικού.

Η κριτική επιτροπή ομόφωνα ανακήρυξε ως νι-
κητές στις κατηγορίες του Δημοτικού και του 
Γυμνασίου τις ομάδες με προπονητή τον κ. Νίκο 
Μυλωνά, διδακτικό προσωπικό του Πανεπιστημί-
ου Frederick στη Λεμεσό, και στην ανοικτή κατη-
γορία του Δημοτικού την ομάδα της κ. Μαριεύης 
Παναγιώτου, διδακτορικής φοιτήτριας στο Πανε-
πιστήμιο Frederick.  Στην κατηγορία του Λυκείου 
δεν αναδείχθηκε νικήτρια ομάδα. 

Η ομάδα της κ. Μαριεύης Παναγιώτου θα αντιπρο-
σωπεύσει την Κύπρο στον Παγκόσμιο Διαγωνισμό 
που θα έγινε στη Ρωσία στις 21 με 23 Νοεμβρίου 
2014.

Σημαντική συμμετοχή στην επιτυχία της διοργάνωσης, που φιλοξέ-
νησε ο Δήμος Ιδαλίου, στις 18/10/14, στο κλειστό γυμναστήριο Λυ-
κείου Ιδαλίου,  είχε και η Φώτος Φωτιάδης Διανομείς, με το Φυσικό 
Μεταλλικό Νερό Αγρός και τον χυμό ΕΝΑ.

Το πολιτιστικό τμήμα του Δήμου Ιδαλίου. εκφράζει τις ευχαριστίες 
του προς την Φώτος Φωτιάδης Διανομείς, για την διαχρονική στήριξη 
που παρέχει στις δραστηριότητες του Δήμου.

Β’ Παγκύπρια Ολυμπιάδα Εκπαιδευτικής 
Ρομποτικής
Με τη χορηγία της Φώτος Φωτιάδης Διανομείς Λτδ
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Στις 8 Δεκεμβρίου 2014, στο Θέατρο Λανιτείου στη Λεμεσό, πραγ-
ματοποιήθηκε με εξαιρετική επιτυχία ο τελικός και η βράβευση των 
νικητών του 6ου Παγκύπριου Διαγωνισμού Σύνθεσης Τραγουδιού 
«Μάριος  Τόκας», του 4ου Παγκύπριου Διαγωνισμού  Μελοποίη-
σης στίχων του Κώστα Μόντη και 2ος Παγκύπριος Διαγωνισμός 
Σύνθεσης Ενόργανης Μουσικής που φέτος αφιερώθηκε σtον μου-
σικοσυνθέτη Σόλωνα Μιχαηλίδη.  Τα βραβεία  συνδιοργανώνουν το 
Υπουργείο Παιδείας και Πο-
λιτισμού και το Κοινωφελές, 
Επιστημονικό και Πολιτιστικό 
Ίδρυμα «Φώτος Φωτιάδης» 
που είναι και ο χορηγός των 
βραβείων.

Στην ομιλία του ο Πρόεδρος  
του Ιδρύματος «Φώτος Φω-
τιάδης», Δρ. Φώτος Φωτιά-
δης ανέφερε ότι στόχος των 
Βραβείων είναι, αφ’ ενός, 
να προβάλουμε και να τιμή-
σουμε επάξια το έργο των 
διακεκριμένων πνευματικών 
δημιουργών  μας, του ταλα-
ντούχου μουσικοσυνθέτη   
Μάριου Τόκα και του μεγάλου 
μας ποιητή Κώστα Μόντη και 
αφ’ ετέρου, να διεγείρουμε το 
ενδιαφέρον της μαθητιώσας 
νεολαίας στην  μουσική δη-
μιουργία με την απασχόληση 
των νέων μας στην ποιοτική 
μουσική, πράγμα το οποίο 
όπως φαίνεται εκ του αποτε-
λέσματος το έχουμε  επιτύχει.

Τόνισε ακόμη ότι κάθε χρόνο 
λαμβάνουν μέρος στους δια-
γωνισμούς αυτούς όλο και περισσότεροι  μαθητές από  όλα  τα  σχο-
λεία της Κύπρου, Λύκεια και Γυμνάσια και πρόσθεσε:

Μια ιδιαίτερη ικανοποίηση που αποκομίζουμε από τα βραβεία αυτά 
είναι ότι με το να προσελκύουμε τους νέους μας στην ευγενή αυτήν 
άμιλλα τους απομακρύνουμε από τις αντικοινωνικές δραστηριότη-
τες που αποτελούν δυστυχώς σήμερα μάστιγα της κοινωνίας μας. 

Ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού στον χαιρετισμό του ανέφερε 
ότι οι πιο πάνω μουσικοί διαγωνισμοί συμβάλλουν στην δημιουργία 
θετικής ενασχόλησης των μαθητών, τους ενθαρρύνουν να ασχολη-
θούν με την ποιοτική μουσική και συμβάλλουν στην πνευματική και 
ψυχική καλλιέργεια της μαθητικής νεολαίας.  Πρόσθεσε, ακόμη, 

Τα Μουσικά Βραβεία “Μάριος Τόκας”, 
“Κώστας Μόντης” και “Ενόργανης
Μουσικής”
Εξαιρετική επιτυχία σημείωσαν οι διαγωνισμοί για τα  
πιο πάνω βραβεία  με  συμμετοχή  ρεκόρ

ότι οι μαθητές στις μουσικές συνθέσεις τους αξιοποίησαν βασικές 
αρχές και στοιχεία του στόχου του Έτους και του αναλυτικού προ-
γράμματος και εξήρε το γεγονός ότι πολλοί μαθητές στις μουσικές 
συνθέσεις τραγουδιών τους χρησιμοποίησαν στίχους του ήρωα του 
κυπριακού απελευθερωτικού αγώνα Ευαγόρα Παλληκαρίδη, που 
περιέχονται σε ειδική ποιητική  συλλογή του ήρωα που εκδόθηκε 
πρόσφατα και φέρει τον τίτλο «Κόκκινο Τετράδιο».

Χαιρετισμό στην ωραία αυτή 
εκδήλωση απηύθυνε επίσης 
ο κ. Νίκος Τόκας εκ μέρους 
της οικογένειας του τιμώμε-
νου μουσικοσυνθέτη Μάριου 
Τόκα,  ο  οποίος επαίνεσε τη 
πρωτοβουλία του Ιδρύματος 
«Φώτος Φωτιάδης» και ευχα-
ρίστησε  προσωπικά τον Πρό-
εδρο του Δρα Φώτο Φωτιάδη 
ο οποίος  είναι ο εμπνευστής 
των Βραβείων   «Μάριος Τό-
κας», αμέσως μετά την απο-
δημία του Μάριου.  Ευχαρί-
στησε επίσης  το Υπουργείο 
Παιδείας και Πολιτισμού ως 
συνδιοργανωτές των Βραβεί-
ων.    Τόνισε  ιδιαίτερα  την 
αγάπη του  Μάριου Τόκα προς 
τους νέους μουσικούς δημι-
ουργούς.

Τέλος έγινε η απονομή των 
Βραβείων στους νικητές των 
τελικών διαγωνισμών.  Οι νι-
κητές εκτέλεσαν με μεγάλην  
επιτυχία τα βραβευθέντα έργα 
τους.

Το Πρώτο  Βραβείο πήραν:
Στο Διαγωνισμό Σύνθεσης τραγουδιού  “Μάριος Τόκας”, στην κα-
τηγορία των Λυκείων, το Λανίτειο Λύκειο Λεμεσού, με το τραγούδι 
«Βαλς του χαμένου χρόνου» και, στην κατηγορία των Γυμνασίων, το 
Γυμνάσιο Αγίας Βαρβάρας Λεμεσού με το τραγούδι «Χωρίς τίτλο».
Στον Διαγωνισμό Μελοποίησης Στίχων Κώστα Μόντη το Λύκειο Αγίας 
Φυλάξεως με το τραγούδι «Στα περβόλια του Μόρφου» και 
στον Διαγωνισμό Ενόργανης Μουσικής, που φέτος ήταν αφιερωμέ-
νος στη μνήμη του Σόλωνα Μιχαηλίδη, το Παγκύπριο Γυμνάσιο, με το 
Τραγούδι, «Πρωινό Ταξίδι».

Σε όλους τους διαγωνισμούς απονεμήθηκαν και  δεύτερα και τρίτα 
βραβεία με χορηγία επίσης του Ιδρύματος «Φώτος Φωτιάδης».
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Σημαντική ήταν για ακόμη μια χρονιά η συμβολή στην   επιτυχία των  
πολιτιστικών, αθλητικών, καλλιτεχνικών και άλλων εκδηλώσεων, 
που διοργάνωσε ο Πολιτιστικός Σύνδεσμος ‘’Ταμασσός’’, στις εννέα 
κοινότητες της Ορεινής περιοχής Λευκωσίας,  (Ανάγυια, Αναλυόντας, 
Επισκοπειό, Εργάτες, Καμπιά, Καπέδες, Πέρα Ορεινής, Πολιτικό και 
Ψιμολόφου), η Φώτος Φωτιάδης Διανομείς Λτδ.

Οι  εκδηλώσεις διήρκησαν από 19/9/- 4/10/14 και  περιελάμβαναν  
μεταξύ άλλων μουσικοχορευτικές βραδιές, ποδοσφαιρικό τουρνουά, 
διαγωνισμό ταβλιού, ποδηλασία, θέατρο σκιών, θεατρικές παραστά-
σεις, ξεναγήσεις σε αρχαιολογικούς χώρους, παραδοσιακά επαγγέλ-
ματα, κα.

Οι επισκέπτες, απόδημοι, κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής, Λευ-
κωσιάτες και αρκετοί ξένοι τουρίστες, απόλαυσαν μαζί με Κυπριακά 
παραδοσιακά εδέσματα, άφθονη μπύρα Carlsberg, νερό Αγρός, χυ-
μοί ΕΝΑ κρασιά Κυπερούντας και άλλα  προϊόντα της Φώτος Φωτιά-
δης Διανομείς.

Ο Πολιτιστικός Σύνδεσμος ‘’Ταμασσός’’ ,εκφράζει για ακόμη μία 
φορά, τις θερμές του ευχαριστίες, εκ μέρους των εννέα κοινοτήτων, 
για την συνεχή στήριξη που η Φώτος Φωτιάδης Διανομείς, παρέχει 
στα ‘’Ταμάσσια΄΄

Ταμάσσια 2014

Ο Όμιλος μας, στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, συμ-
μετείχε για τρίτη συνεχή  χρονιά στην εκδήλωση «Ευρωπαϊκή Νύχτα 
χωρίς Οδικές Συγκρούσεις», με στόχο την προώθηση της «Υπεύθυ-
νης Κατανάλωσης». 

Στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 18/10/14, από τις 
11 το βράδυ μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής, συμμετεί-
χαν 34 συνάδελφοι εθελοντές οι οποίοι     στήριξαν και συνέβαλαν 
καθοριστικά στη διοργάνωση της μεγαλύτερης προληπτικής δράσης 
οδικής ασφάλειας που έγινε ποτέ στην Κύπρο.

Για πρώτη φορά ο Όμιλος μας είχε παρουσία και στη Λεμεσό, ενώ 
η ομάδα μας στην πρωτεύουσα με αποφασιστικότητα, έπεισε νε-
αρό να μην οδηγήσει, ο οποίος παρουσίασε ένδειξη που έφτα-
νε τα 143μg/100ml, ενώ το επιτρεπτό όριο αλκοόλης είναι μόνο 
22μg/100ml. Αξίζει να αναφερθεί, ότι ο νεαρός ευχαρίστησε το 
Reaction και τους εθελοντές του μέσω facebook.

Η «Ευρωπαϊκή Νύχτα χωρίς Οδικές Συγκρούσεις» διοργανώθηκε 
από τον Οργανισμό «Reaction Youth for the Prevention», με τη στή-
ριξη του Τμήματος Τροχαίας της Αστυνομίας Κύπρου, το Συμβούλιο 
Οδικής Ασφάλειας και την οργάνωση «Responsible Young Drivers» 
του Βελγίου.

Κατά τη διάρκεια της φετινής Ευρωπαϊκής Νύχτας Χωρίς Οδικές Συ-
γκρούσεις έγιναν 249 φιλικοί έλεγχοι αλκοόλης με το 44,6% να εί-
ναι πάνω από το επιτρεπτό όριο αλκοόλης. Το 25% των γυναικών που 
συμμετείχαν στους φιλικούς ελέγχους ήταν πάνω από το επιτρεπτό 
όριο την ίδια ώρα που το ποσοστό στους άντρες ανέρχεται στο 60%. 

Επίσης, σχεδόν 1 στους 2 νέους που συμμετείχαν ήταν πάνω από το 
επιτρεπτό όριο αλκοόλης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Reaction σε σύγκριση με τα τελευταία 
πέντε χρόνια, η φετινή χρονιά κατέχει το αρνητικό ρεκόρ πρωτιάς 
με το 44,6% να είναι πάνω από το όριο. Την ίδια ώρα που το 2012 πα-
ραμένει το χαμηλότερο ποσοστό με μόνο 22% να ήταν πάνω από το 
επιτρεπτό όριο. Σε σχέση με το 2013 υπάρχει μια αύξηση 7,68 πο-
σοστιαίων μονάδων. Τα αποτελέσματα στάλθηκαν στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση για να συγκριθούν με τις υπόλοιπες χώρες για ένα ευρύτερο 
πλαίσιο αποτελεσμάτων.

Συγχαρητήρια στους 
εθελοντές συναδέλ-
φους για τη στήριξη 
και συμβολή τους 
στην διοργάνωση και 
επιτυχία της εκδή-
λωσης για την  οδική 
ασφάλεια στη Κύπρο.

«Ευρωπαϊκή Νύχτα
χωρίς Οδικές Συγκρούσεις» 
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Εκδηλώσεις 
Προσωπικού

Αφυπηρέτηση Μιχάλη Ανδρέου

Συναπάντημα συνταξιούχων
της Φώτος Φωτιάδης Ζυθοβιομηχανία Λτδ

Χριστουγεννιάτικη γιορτή προσωπικού

Φωταγώγηση χριστουγεννιάτικου δένδρου
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Σε μια ομολογουμένως έντονα φορτισμένη από συγκίνηση ατμό-
σφαιρα, το προσωπικό της Φώτος Φωτιάδης Ζυθοβιομηχανία Λτδ, 
αποχαιρέτησε τον συνάδελφο Μιχάλη Ανδρέου, ο οποίος αφυπηρέ-
τησε  μετά από 45 χρόνια παραγωγικής παρουσίας στην εταιρεία.

Την εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα τελετών του 
Ζυθοποιείου μας, την Τρίτη 8/9/14, τιμησαν με την παρουσία τους, ο 
πρόεδρος του Ομίλου ΄΄Φώτος Φωτιάδης ΄ ,́  Δρ Φώτος Ια Φωτιάδης , 
ο  Διευθύνων Σύμβουλος της Φώτος Φωτιάδης Ζυθοβιομηχανία Λτδ, 
κ Παύλος Φωτιάδης,  η Διευθυντική ομάδα της εταιρείας, οι συνά-
δελφοι και συνεργάτες του τιμώμενου και  τα μέλη του προσωπικού 
της εταιρείας.

Για τον άνθρωπο Μιχάλη Ανδρέου και την 
προσφορά του στην εταιρεία, μίλησε ο 
Αντρέας Παντελή, Διευθυντής Παραγω-
γής του Ζυθοποιείου, ο οποίος ανάφερε 
μεταξύ άλλων:

«Σήμερα αποχαιρετούμε έναν εκλεκτό 
και πολύτιμο συνάδελφο, τον Μιχάλη 
Ανδρέου, o οποίος μετά από 45 χρόνια 
συνεχούς δράσης και προσφοράς στη 
Φώτος Φωτιάδης Ζυθοβιομηχανία, αφυ-
πηρετεί καταξιωμένος  στη συνείδηση 
όλων μας, ότι έχει επιτελέσει το έργο του με επιτυχία, βάζοντας και 
αυτός το μικρό του λιθαράκι  στην πρόοδο της εταιρείας.

Στον  Μιχάλη Ανδρέου ποτέ δεν άρεσαν τα μεγάλα λόγια, αφού είναι 
κατ΄ εξοχήν άνθρωπος των πράξεων και των έργων. Εντούτοις πι-
στεύω ότι μια σκιαγράφηση του χαρακτήρα και της προσωπικότητας 
του και μια σύντομη αναδρομή στη 45χρονη πορεία του στην εται-
ρεία, αποτελεί ελάχιστη ένδειξη τιμής στην πολύχρονη και πολύτιμη 
προσφορά του.

O Μιχάλης προσλήφθηκε στην εταιρεία Μ.Χρ. Πλατάνης & ΣΙΑ ΛΤΔ, 
στις 3 Μαρτίου του 1969 στο Brewhouse. Ένα χρόνο αργότερα μετα-
τέθηκε στο τμήμα επεξεργασίας μπύρας όπου υπηρέτησε εκεί μέχρι 
το 1972. Στην συνέχεια μετατέθηκε στo Kegging και αργότερα στο 
τμήμα συντήρησης συσκευών Draught. Το 1975 
αναλαμβάνει για ένα χρόνο καθήκοντα επόπτη 
εμφιαλωτηρίου και αργότερα το 1976 προάγεται 
στη θέση του επόπτη τμήματος επεξεργασίας 
μπύρας.  Το 1998 μετά την ενοποίηση των τμη-
μάτων Brewhouse και τμήματος επεξεργασίας 
μπύρας αναλαμβάνει τη θέση του επόπτη ζυθο-
ποιίας, θέση που κατείχε μέχρι και την αφυπη-
ρέτηση του. 

Κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του ο Μιχάλης 
Ανδρέου παρακολούθησε αμέτρητα εκπαιδευτι-
κά προγράμματα με αποκορύφωμα την απόκτη-
ση του  διπλώματος επόπτη παραγωγής. Βρα-
βεύτηκε με αριστείο από το Παγκύπριο Συμβού-
λιο Ασφαλείας & Υγείας, κατά τη διάρκεια της 
θητείας του ως μέλος της Επιτροπής Ασφαλείας 
της εταιρείας. 

Ο Μιχάλης Ανδρέου ανήκε σε εκείνη την κατηγορία των συναδέλφων 
που δεν κοιτούν ποτέ το ρολόι. Και αυτό ήταν για τον ίδιο, κανόνας 
απαράβατος από τα πρώτα χρόνια του στην εταιρεία. Χαρακτηριστική 
η ατάκα από πολλούς συναδέλφους του,  που τον παρότρυναν να φέ-

Αφυπηρέτηση Μιχάλη Ανδρέου
ρει και το κρεβάτι του στο γραφείo.

Υπήρξε κυριολεκτικά ακούραστος, κι αυτό ήταν αποτέλεσμα του ζή-
λου, της αφοσίωσης και της πραγματικής αγάπης του προς την εται-
ρεία. Τα τεράστια αποθέματα υπομονής και η αξιοθαύμαστη επιμονή 
του, η ευθυκρισία και η οξυδέρκειά του  ήταν  καθοριστικοί παράγο-
ντες στην πορεία της καριέρας του. Μεθοδικός, οργανωτικός, εφευ-
ρετικός, παρατηρητικός, με υποδειγματική πειθαρχία, με σημαντι-
κότατη ανάληψη πρωτοβουλίας και με μεγάλα αποθέματα ψυχικής 
και σωματικής αντοχής.

Στο σημείο αυτό θα ήθελα να σταθώ για 
λίγο στον άνθρωπο Μιχάλη Ανδρέου. 
Καλοσύνη, ανθρωπιά, τιμιότητα, αξιο-
πρέπεια και δυναμικότητα.  Πέντε λέξεις 
που τον χαρακτηρίζουν απόλυτα. Η συ-
μπεριφορά του απέναντι στους συναδέλ-
φους ήταν πάντοτε άψογη.  Επιδεικνύο-
ντας αξιοζήλευτο πνεύμα ομαδικότητας 
και συναδελφοσύνης, υπήρξε πολύτιμος 
συνεργάτης, αλλά και δάσκαλος και κα-
θοδηγητής στους νεότερους»

Και κατέληξε λέγοντας. «Αγαπητέ Μιχάλη, η 
εταιρεία και οι συνάδελφοι σου κέρδισαν πολ-
λά και σημαντικά από το έργο και την προσφορά 
σου. Προσωπικά σε ευχαριστώ ολόψυχα για την 
άψογη συνεργασία που είχαμε και εύχομαι από 
καρδιάς να είσαι πάντοτε υγιής, ήρεμος και ευ-
τυχισμένος κοντά στην οικογένειά σου που τόσο 
στερήθηκες και σε στερήθηκε, όλα αυτά τα χρό-
νια λόγω της φύσης της δουλειάς σου».

Στη συνέχεια ο Χαράλαμπος Μάρας, Tεχνικός  
Διεργασίας στο Βrewhouse  εκ μέρους του προ-
σωπικού σε μια σύντομη αλλά γεμάτη νόημα και 
ουσία ομιλία, αναφέρθηκε στην πολύχρονη προ-
σφορά του συναδέλφου Μιχάλη Ανδρέου και του 
παρέδωσε εκ μέρους του προσωπικού αναμνη-
στικό δώρο, ενώ η συνάδελφος Mαρία Κυριάκου 
, Quality Control Assistant, στο Τμήμα Διασφά-
λισης Ποιότητας, του απένειμε ανθοδέσμη εις 

ένδειξη αγάπης και εκτίμησης.

Ανάφερε ο Χαράλαμπος . «Αποχαιρετούμε σήμερα ακόμα ένα από 
τους πρωτοπόρους εκείνους συναδέλφους που στα πρώτα δύσκολα 
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χρόνια στάθηκαν δίπλα στην εταιρεία, την στήριξαν αλλά και στηρί-
χτηκαν σ’ αυτήν μετατρέποντας τα στενά και δύσβατα μονοπάτια σε 
πλατιές λεωφόρους για να μπορέσουν οι νεότεροι να την ανεβάσουν 
στην κορυφή. Ας αντλήσουμε λοιπόν διδάγματα, ας πάρουμε παρα-
δείγματα ώστε αυτή η πορεία να συνεχιστεί.

Ο κ. Μιχάλης Ανδρέου ήταν ένας άνθρωπος αφοσιωμένος στους σκο-
πούς και τους στόχους της εταιρείας. Χωρίς ούτε για μια στιγμή να δι-
στάσει μπροστά σε κόπους, θυσίες  ακόμα και ωράρια. Οποιαδήποτε 
ώρα του 24ώρου μπορούσες να τον καλέσεις για να πάρεις συμβουλές 
και κατευθύνσεις και να συνεχιστεί η ομαλή λειτουργία της εκάστοτε 
παραγωγικής διαδικασίας στο Τμήμα Ζυθοποιίας. Δεσμευμένος πά-
ντοτε με την ποιότητα της μπύρας  χωρίς καμιά παρέκκλιση. Δεκτικός 
σε κάθε αλλαγή κανονισμών και οδηγιών της εταιρείας. Απαιτητικός 
πρώτα και κύρια από τον εαυτό του. Εφάρμοζε πρώτος και καλύτερος 
την όποια αλλαγή και στη συνέχεια ζητούσε από τους υπόλοιπους να 
την εφαρμόσουν. Αυτό που οι στρατιωτικοί προσδιορίζουν ως ¨ηγείτο 
δια του παραδείγματος .̈ 

Για όλους εμάς γνώριζε προσωπικά ή και οικογενειακά προβλήματα, 
έδειχνε κατανόηση και προσπαθούσε στο μέτρο των δικών του δυνα-
τοτήτων να συμβάλει στην επίλυσή τους.
Αγαπητέ Μιχάλη, για όλα αυτά, μαζί με τις ευχές μας για κάθε καλό 
στην συνέχεια, παρακαλώ να δεχθείτε ένα μεγάλο, από καρδιάς, ευ-
χαριστώ από όλους μας καθώς και ένα μικρό αναμνηστικό δώρο εκ 
μέρους όλου του προσωπικού της εταιρείας», κατέληξε.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Φώτος Φωτιάδης Ζυθοβιομηχανία Λτδ,      
κ.  Παύλος Φωτιάδης, αναφέρθηκε στην προσφορά του Μιχάλη στην 
εταιρεία και στις ξεχωριστές  αξίες που τον χαρακτηρίζουν σαν άν-
θρωπο και τόνισε χαρακτηριστικά, πως στην διαδικασία  καταγραφής 
των αξιών του Ομίλου, ο Μιχάλης Ανδρέου αποτέλεσε ένα από τα πρό-
τυπα του.

Ο πρόεδρος του Ομίλου Φώτος Φωτιάδης, Δρ Φώτος Ια Φωτιάδης, 
αναφέρθηκε στους δύο ομιλητές Αντρέα Παντελή και Χαράλαμπο 
Μάρα και τους συνεχάρη για τις ομιλίες τους και τον συγκροτημένο 
και πλούσιο λόγο έκφρασης. «είμαι περήφανος για το προσωπικό μας  
και το ξεχωριστό ακαδημαϊκό και κοινωνικό επίπεδο μόρφωσης που 
τους χαρακτηρίζει», τόνισε εμφαντικά. 

Απευθυνόμενος  προς στον τιμώμενο, τον αποκάλεσε τον ¨Μιχαλά-
κη¨ που γνώρισε πριν 45 χρόνια, ο οποίος παραμένει ο ίδιος, απλός, 
τίμιος, εργατικός, παράδειγμα προς μίμηση. Ένας χαρισματικός ηγέ-
της στον τομέα του, που εργάστηκε  με πάθος και αφοσίωση  για το 
μεγαλείο της εταιρείας. «είναι όλα αυτά τα στοιχεία που τον έκαναν 
ιδιαίτερα αγαπητό μεταξύ των συναδέλφων του και της Διεύθυνσης, 
που μαζί με την αγαπημένη του Carlsberg  τον διατήρησαν νεαρό και 
ωραίο», είπε ο κ. Φωτιάδης. 

Τέλος ο κ. Φωτιάδης απένειμε τιμής ένεκεν, στον Μιχάλη Ανδρέου,  
αναμνηστική πλακέτα εκ μέρους της Διεύθυνσης και του Προσωπικού 
και του ευχήθηκε κάθε προσωπική και οικογενειακή ευτυχία.

Συγκινημένος ο αγαπητός Μιχάλης, ευχαρίστησε την Διεύθυνση και 
το προσωπικό για την αγάπη  με την οποία τον περιέβαλαν όλα αυτά τα 
χρόνια και συμβούλευσε  τους νεότερους να θέτουν στόχους, να ερ-
γάζονται με ζήλο, μέσα σε πνεύμα συλλογικότητας, κατανόησης και 
αλληλεγγύης, «είναι μέσα σ’αυτα τα πλαίσια που εργαστήκαμε όλα 
αυτά τα χρόνια και καταφέραμε να οδηγήσουμε  την εταιρεία στην επι-
τυχία».

Και κατέληξε λέγοντας . «Αφηπηρετώ από την ενεργό δράση έχοντας 
την συνείδηση μου ήσυχη: ότι έπραξα το καθήκον μου στο ακέραιο. 
Εύχομαι  σε όλους καλή συνέχεια».

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με μικρή δεξίωση.

Το ετήσιο συναπάντημα των συνταξιούχων συναδέλφων της Φώτος 
Φωτιάδης Ζυθοβιομηχανία Λτδ, με την διεύθυνση της εταιρίας, που 
διοργανώνει το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, πραγματοποιήθηκε την 
Πέμπτη 4/9/14, στους κήπους του εργοστασίου της Carlsberg.

Παρέα με σουβλάκι, άφθονη μπύρα Carlsberg, αναπολώντας 
παλιές όμορφες νοσταλγικές στιγμές που έζησαν μαζί στους 
χώρους εργασίας, κουβέντα, αστεία, και τραγούδι, οι συνδαιτυ-
μόνες συνταξιούχοι και μη, απόλαυσαν μια υπέροχη ξέγνοιαστη 
βραδιά και όλοι μαζί, έδωσαν ραντεβού για το  επόμενο συναπά-
ντημα, τον Σεπτέμβριο του 2015, Θεού Θέλοντος.

Συναπάντημα Συνταξιούχων της ΦΦΖ Λτδ
Μιλώντας εκ μέρους των συνταξιούχων η κα Χρυστάλλα Ευσταθίου, 
εξέφρασε την ευαρέσκεια και τις ευχαριστίες των παρευρισκομένων 
για τη διαχρονική αγάπη, εκτίμηση και αλληλεγγύη, που  ο Όμιλος 
Φώτος Φωτιάδης, αγκαλιάζει το προσωπικό του.
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Η ετήσια καθιερωμένη χριστουγεννιάτικη γιορτή του προσωπικού των 
εταιρειών του Ομίλου Φώτος Φωτιάδης, με έδρα την Λευκωσία, πραγ-
ματοποιήθηκε την Παρασκευή 19/12/14, στην αίθουσα Δεξιώσεων του 
εργοστασίου της Ζυθοβιομηχανίας Φώτος Φωτιάδης. Ήταν μια λιτή 
ευχάριστη οικογενειακή εκδήλωση που προϊδέασε τους συμμετέχο-
ντες στο πνεύμα των ημερών που θα ακολουθούσαν. 

Το χριστουγεννιάτικο δένδρο, ο όμορφος διάκοσμος της αίθουσας, 
μαζί με τις χαρούμενες χριστουγεννιάτικες μελωδίες, προσέδωσαν 
μια ξεχωριστή νότα στην όμορφη ζεστή οικογενειακή ατμόσφαιρα. 
Τα εύγεστα εδέσματα του ‘Chef’, Παναγιώτη Τσιάκκιρου και τα απο-
λαυστικά ποτά της Φώτος Φωτιάδης Διανομείς, ικανοποίησαν πλήρως 
τις γευστολογικές και γαστρονομικές προτιμήσεις και ορέξεις των 
συνδαιτυμόνων. Περαιτέρω  η κλήρωση πλούσιων δώρων που ευγε-
νώς πρόσφερε η Φώτος Φωτιάδης Διανομείς Λτδ και συνεργάτες της 
εταιρείας μας, μαζί με την απολαυστική σάτιρα της συνταξιούχου συ-
ναδέλφου Χρυστάλλας Ευσταθίου, συμπλήρωσαν το με τον καλύτερο 
τρόπο το ψυχαγωγικό μέρος του προγράμματος της εκδήλωσης.

Τα μέλη του προσωπικού καλωσόρισε ο Διευθυντής Δημοσίων Σχέσε-
ων, Αντρέας Σμυρίλλης, οποίος μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στις δύ-
σκολες μέρες που βιώνει ο τόπος μας λόγω της οικονομικής κρίσης 
και κάλεσε το προσωπικό να συνδράμει στην κοινωνική αλληλεγγύη 
και συμπαράσταση στον συνάνθρωπο μας. Αναφέρθηκε επίσης και 
στην ποικιλόμορφη κοινωνική προσφορά του Ομίλου, που  παρά τις 
αναγκαστικές οικονομικές περικοπές, συνεχίζει να προσφέρει στον 
πολιτισμό, αθλητισμό και φιλανθρωπικό τομέα.

Εκ μέρους του προσωπικού χαιρετισμό απηύθυνε ο συνάδελφος 
Αντρέας Φρίξου, Μηχανικός στο Κέντρο Ενεργείας στο Ζυθοποιείο, 
οποίος εξήρε την σύμπνοια και αλληλοκατανόηση μεταξύ διεύθυνσης 
και προσωπικού στην κοινή αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης και 
στηλίτευσε την διαπλοκή και διαφθορά που επικρατεί στον δημόσιο 
και τραπεζικό τομέα.  

Στο χαιρετισμό του, Διευθύνων Σύμβουλος της Φώτος Φωτιάδης Δια-
νομείς Λτδ, κ. Αλέξης Φωτιάδης, αναφέρθηκε στην συρρίκνωση της 

αγοράς και τις επιπτώσεις που είχε στις πωλήσεις, τις αναγκαστικές 
ανακατατάξεις στο σύστημα και τις υποχρεωτικές μειώσεις του προ-
σωπικού. « Με υπομονή, επιμονή, ομαδικότητα και σκληρή δουλειά θα 
ανταπεξέλθουμε», τόνισε χαρακτηριστικά. 
   
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Φώτος Φωτιάδης Ζυθοβιομηχανία Λτδ κ. 
Παύλος Φωτιάδης, αναφέρθηκε εν συντομία στην πολιτικο-οικονομι-
κή κατάσταση που επικρατεί στον τόπο, στην αλληλεγγύη και ομοψυ-
χία που υπάρχει μεταξύ του προσωπικού και ευχαρίστησε το προσω-
πικό για την κατανόηση και την συμμετοχή στην κοινή προσπάθεια για 
επιβίωση και ανάκαμψη. Τόνισε ιδιαίτερα το γεγονός ότι ο Όμιλος μας 
στηρίζεται στις δικές του δυνάμεις και αξίες για αυτό και στέκει όρ-
θιος και δυνατός.  

Ο πρόεδρος του Ομίλου Δρ. Φώτος Ια. Φωτιάδης, απάντησε σε ερωτή-
σεις που απασχολούν το προσωπικό και έδωσε τις νουθεσίες του που 
πηγάζουν μέσα από τις εμπειρίες του. Είπε πως ο μεγαλύτερος πλού-
τος που απέκτησε στη ζωή του είναι η οικογένεια του και αυτό πρέπει 
να είναι η επιδίωξη του κάθε ανθρώπου.

Όλοι μέσα από τους χαιρετισμούς τους έστειλαν τις ευχές για καλά 
Χριστούγεννα και ευτυχισμένο τον καινούργιο χρόνο.

Η εκδήλωση έκλεισε με το κόψιμο της παραδοσιακής βασιλόπιτας και 
την ανταλλαγή ευχών.  

Χριστουγεννιάτικη Γιορτή Προσωπικού
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Στις 11 Δεκεμβρίου 2014, μέσα σε ένα Χριστουγεννιάτικο σκηνικό 
χαράς και διασκέδασης που στήθηκε στον υπαίθριο χώρο, στους 
κήπους του εργοστασίου της  Carlsberg, το προσωπικό του Ομίλου 
Φώτος Φωτιάδης, μπήκε στο προεόρτιο πνεύμα των εορταστικών εκ-
δηλώσεων των Χριστουγέννων, με την φωταγώγηση του πρωτότυπου 
οικολογικού Χριστουγεννιάτικου δένδρου της Carlsberg το οποίο εί-
ναι κατασκευάστηκε από  πράσινες φιάλες Carlsberg.

Ξεχωριστή νότα στην εορταστική εκδήλωση της φωταγώγησης, 
έδωσε η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Χαλκάνωρα Ιδαλίου, η οποία 
εμπλούτισε το πρόγραμμα, με χριστουγεννιάτικα τραγούδια και με-
λωδίες. Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία του ο έντιμος Δήμαρ-
χος Ιδαλίου κ Λεόντιος Καλλένος.

Σε σύντομο χαιρετισμό του, ο πρόεδρος του Ομίλου Δρ Φώτος Ια Φω-
τιάδης, ανάφερε: « Όπως κάθε νοικοκυρεμένη  οικογένεια  ετοιμά-
ζεται τις  χρονιάρες  αυτές  μέρες να υποδεχθεί το θείο βρέφος και 
να γιορτάσει το μεγάλο  αυτό γεγονός της Χριστιανοσύνης,  έτσι και η 
δική μας,  η  Μεγάλη  “Οικογένεια Φωτιάδη”, που έχει  συμπληρώσει 
εφέτος 72 ολόκληρα χρόνια ζωής και δράσης,  δεν θα μπορούσε να 

υστερήσει στην επισήμανση του κοσμοϊστορικού αυτού σταθμού του 
Χριστιανισμού.

Μαζευτήκαμε  απόψε για να εκφράσουμε με Χριστιανική ευλάβεια   
την  αγάπη και την αλληλεγγύη  μας. Βρισκόμαστε μπροστά στο υπέ-
ροχο αυτό Χριστουγεννιάτικο  μας δένδρο, φτιαγμένο  με  ιδιαίτερη 
δεξιοτεχνία, στοιχείο που χαρακτηρίζει όλα μας τα έργα,  όπως ξέρε-
τε, η τελειότητα, από φιάλες της μπύρας μας, με ό,τι αυτό συμβολίζει. 

Με τη φωταγώγηση του δένδρου θα επισημάνουμε  το μεγάλο γεγο-
νός για να νοιώσουμε το σκίρτημα της χαράς και της  ευτυχίας,  συ-
ναισθήματα που συνοδεύουν τα  Χριστούγεννα. Θα μετρήσω 3, 2 και 
με το  1   θ’ ανάψω τα φώτα. Τότε σας καλώ όλους να ζητωκραυγάσετε 
και να χειροκροτήσετε, όσο πιο δυνατό μπορείτε,  και  ταυτόχρονα  να 
φωνάξετε με όλη τη δύναμη της  φωνής  σας,   Καλά   Χριστούγεννα, 
για να δημιουργηθεί το ανάλογο πνεύμα χαράς».

Η εκδήλωση έληξε με δεξίωση που περιελάμβανε νηστήσιμα και μη 
εδέσματα, άφθονη μπύρα και κρασί Κυπερούντας.

Φωταγώγηση Χριστουγεννιάτικου Δένδρου
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Φωταγώγηση Χριστουγεννιάτικου Δένδρου Προωθητικές Ενέργειες
Marketing

Johnnie Walker Ηome Μentoring

Τα κρασιά Barton & Gustier και 
Cono Sur στην λίστα των 50 World’s 
Most Admired Wine Brands

Επίσκεψη στο Οινοποιείο 
Κυπερούντας

To Οινοποιείο Κυπερούντας
άνοιξε τις πόρτες του στο κοινό

Διαγωνισμός Οινοχοΐας 
Barton & Guestier

Βραβείο καλύτερου ποτού στην 
Κουμανταρία του Οινοποιείου
Κυπερούντας

Τέσσερα νέα μετάλλια για τη
Vodka Belvedere στα βραβεία 
Vodka Masters 2014

Δημιουργιλές selfie με το μοναδικό 
juice, tastie διαγωνισμό του χυμού 
ΕΝΑ

Νέος 100% Φυσικός Χυμός Μήλο
από τους χυμούς ΕΝΑ

To νέο φρουτοποτό ΕΝΑ

Το νέο Baileys Chocolat Luxe
σαγηνεύει  τους λάτρεις
της σοκολάτας

Καινούργια προϊόντα προσθέτονται 
στη γκάμα μας

Συγχωνεύονται Carlsberg και 
Ολυμπιακή ζυθοποιεία

Νέο Βραβείο Ποιότητας στον 
Όμιλο Φώτος Φωτιάδης

Συναυλία Άννα Βίσση - Αντώνης 
Ρέμος

Πρωτάθλημα Muay Thai

Οι παλαίμαχοι Λευκωσίας τίμησαν 
την 28η Οκτωβρίου και τη μνήμη
του ποδοσφαιριστή Τάκη Τσίκου

Επιβράβευση και αναγνώριση της 
PPD Romania από σημαντικούς 
συνεργάτες
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Τις κρύες ημέρες 
του χειμώνα και ει-
δικά στην περίοδο 
των γιορτών, όλοι 
οργανώνουμε βρα-
διές στα σπίτια μας, 
με φίλους, τζάκι, 
παιχνίδια και γιορ-
τινή διάθεση. Το 
Johnnie Walker, το 
πρώτο σε πωλήσεις 
Σκωτσέζικο Ουίσκι 
στον κόσμο, έρχε-

ται να προτείνει μια ξεχωριστή πινελιά σε αυτά τα gatherings με την 
απίθανη εμπειρία δοκιμής ουίσκι. Μια βραδιά εντελώς δωρεάν για 
εσάς, όπου ο ειδικός του Johnnie Walker έρχεται στο σπίτι σας, προ-
σφέροντας σε εσάς και τη παρέα σας μια συναρπαστική ιδέα για μια 
διαφορετική βραδιά.

Για άλλη μια χρονιά, μέσα από το πρωτοποριακό πρόγραμμα ‘Home 
Mentoring’, το διάσημο Σκωτσέζικο ουίσκι Johnnie Walker σας προ-
σφέρει τη μοναδική ευκαιρία να ανακαλύψετε τα μυστικά και τη μα-
γεία του, χωρίς κανένα δικό σας κόστος. Το μόνο που έχετε να κάνετε 
είναι να καλέσετε στο σπίτι σας 6 μέχρι 12 φίλους σας,  οποιαδήποτε 
μέρα και ώρα εσείς θέλετε. 

Τότε, ο ambassador του Johnnie Walker, θα έρθει στη παρέα σας 
και θα φροντίσει μέσα σε μια ώρα να σας κάνει ειδήμονες του ουίσκι 
μέσα από μια ευχάριστη εμπειρία. Μέσα από το πρόγραμμα, θα μάθε-
τε όλα τα μυστικά παραγωγής του Σκωτσέζικου ουίσκι, την καταπλη-
κτική του ιστορία, και θα ανακαλύψετε τις γεύσεις και τα αρώματά 
του, με ένα μοναδικό τρόπο σε μια ξεχωριστή βραδιά με την παρέα 
σας. Εσείς πρέπει μόνο να στείλετε την αίτησή σας και να προσκα-
λέσετε τους φίλους σας στο σπίτι σας. Ο ambassador του Johnnie 
Walker θα αναλάβει τα υπόλοιπα! 

Φέτος υπάρχουν ακόμη περισσότερες εκπλήξεις. Ειδικά για το 
πρόγραμμα Johnnie Walker ‘Home Mentoring’ έχει δημιουργηθεί η 
πλατφόρμα Secret Circle Home Mentoring που δίνει την ευκαιρία σε 
ένα τυχερό κάθε μήνα, αφού ολοκληρώσει το Home Mentoring στο 
σπίτι του, να λάβει μέρος στον διαγωνισμό, να μαζέψει συμμετοχές 
και να κερδίσει. Κάθε μήνα, μέχρι και τον Μάιο του 2015 που θα λή-
ξει ο διαγωνισμός, θα αναδεικνύεται ένας νικητής που θα κερδίζει  
είτε όλη τη γκάμα του Johnnie Walker είτε ένα Johnnie Walker Blue 
Label Porsche Design Mini Cube

 Μπορείτε να καταχωρήσετε την αίτησή σας μέσω facebook στο www.
facebook.com/johnniewalkercyprus ή να καλέσετε στο 96400550 
για περισσότερες πληροφορίες. 

Johnnie Walker Home Mentoring
Μια διαφορετική πρόταση για gathering στο σπίτι σας

Τα κρασιά Barton & Gustier
και Cono Sur στην λίστα των 
50 World’s Most Admired Wine Brands
Tα κρασιά ConoSur και Barton & Guestier έχουν ψηφιστεί και συ-
γκαταλέγονται στα 50 πιο θαυμαστά κρασιά στον κόσμο, βάση της 
γνωστής έρευνας ‘The World’s Most Admired Wine Brands’.
 
Πρόκειται για μια έρευνα της παγκόσμιας οινοβιομηχανίας που δι-
εξάγει το βρετανικό περιοδικό «Drinks International»  όπου ψηφί-
ζονται οι πιο θαυμαστές μάρκες κρασιών στον κόσμο. Μετά από μια 
ολοκληρωμένη έρευνα μεταξύ των πιο φημισμένων κρασιών πα-
γκοσμίως, 200 ειδικοί κατέταξαν  τις   μάρκες  κρασιών Cono Sur 
και Barton & Guestier  ανάμεσα στις πιο αγαπημένες μάρκες  στον 
Κόσμο.
 
Το Cono Sur έχει ψηφιστεί  η 16η πιο θαυμαστή  μάρκα κρασιών πα-
γκοσμίως (ανεβαίνοντας  δύο θέσεις πιο ψηλά από πέρσι), ενώ τα 
κρασιά Barton & Guestier έχουν κάνει την είσοδο τους για πρώτη 
φορά φέτος στα ‘ The Most Admired Wine Brands’  λαμβάνοντας  την 
50η θέση.
 
Τα κρασιά Cono Sur και Barton & Guestier συγκαταλέγονται στην λί-
στα των κρασιών που εμπορεύεται η εταιρίας μας και θα πρέπει να 
είμαστε όλοι  περήφανοι για την σημαντική αναγνώριση την οποία 
έλαβαν.
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Μέσα στα πλαίσια της συνεχούς επιμόρφωσης  του Προσωπικού του  
Ομίλου και της γνωριμίας  με τις μονάδες παραγωγής των προϊό-
ντων του Ομίλου,  ομάδα αποτελούμενη από 30 άτομα του Τμήματος 
Πωλήσεων της Φώτος Φωτιάδης Διανομείς, από όλες τις επαρχίες, 
επισκέφτηκε, στις  10 Οκτωβρίου 2014,  το οινοποιείο Κυπερούντας.  
Εκεί τους υποδέχτηκε  ο οινολόγος  της εταιρείας κος Μηνάς Μηνά 
καθώς και η υπόλοιπη ομάδα marketing του τμήματος των κρασιών.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης τους,  οι συνάδελφοι  ξεναγήθη-
καν στις εγκαταστάσεις του  οινοποιείου, όπου είχαν την ευκαιρία να 
ενημερωθούν για τις διαδικασίες οινοποίησης, τον τρόπο εμφιάλω-
σης και τη φύλαξη των κρασιών.

Σημαντικό σημείο αναφοράς της επίσκεψής τους ήταν το γεγονός ότι 
τους δόθηκε η ευκαιρία να δοκιμάσουν ορισμένα από τα καλύτερα 
κρασιά του οινοποιείου και να διευρύνουν τις γνώσεις τους γύρω από 
το κρασί .

Στο τέλος της επίσκεψης,   η φιλόξενη  ομάδα του οινοποιείου, παρέ-
θεσε  γεύμα στους συναδέλφους του Τμήματος Πωλήσεων σε  εστι-
ατόριο της  Κυπερούντας,  το οποίο συνοδεύτηκε  με  εκλεκτά τα 
κρασιά της γκάμας  του Οινοποιείου.  Δεν παρέλειψαν να τους προ-
σφέρουν σαν δώρο και από μια φιάλη,  μάλιστα  Cabernet Sauvignon 
2003 vintage.

Αναχωρώντας , οι φιλοξενούμενοι  εξέφρασαν  τις ευχαριστίες τους  
προς τη διεύθυνση και το προσωπικό του οινοποιείου για την άψογη 
φιλοξενία, ξενάγηση και επιμόρφωση  που έτυχαν και υποσχέθηκαν 
πως θα εργαστούν  με ζήλο για την περαιτέρω  προώθηση   και δι-
άθεση των κρασιών μας,  γιατί πραγματικά είναι αυτό που αξίζει να 
απολαμβάνει  ο καταναλωτής.

Επίσκεψη στο Οινοποιείο Κυπερούντας

To Οινοποιείο Κυπερούντας
άνοιξε τις πόρτες του στο κοινό
Το Οινοποιείο Κυπερούντας στο πλαίσιο του θεσμού «Ανοικτά Οι-
νοποιεία Κύπρου» που διοργανώθηκε με μεγάλη επιτυχία από τον 
Σύνδεσμο Οινοποιείων Κύπρου τα Σαββατοκύριακα  22-23 & 29-30 
Νοεμβρίου 2014, άνοιξε τις πόρτες του στο κοινό, προσφέροντας μία 
ανεπανάληπτη περιήγηση στον κόσμο του κρασιού. Στα πλαίσια του 
θεσμού «Ανοικτά Οινοποιεία Κύπρου», διοργανώνονται ενημερωτι-
κά σεμινάρια/ ημερίδες εκπαίδευσης και πληροφόρησης για τα συ-
στήματα ποιότητας οίνων της ΕΕ καθώς και για την εφαρμογή τους 
στην Κύπρο, μέσα από την ανάδειξη των ιδιαίτερων στοιχείων που 
χαρακτηρίζουν τους εγκεκριμένους τοπικούς οίνους (ΠΓΕ).

Οι οινόφιλοι είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τη μεγάλη ποι-
κιλία κρασιών του οινοποιείου Κυπερούντας απολαμβάνοντας συγ-
χρόνως μια πανδαισία γεύσεων και αρωμάτων. Η ολοκληρωμένη 
γκάμα κρασιών του Οινοποιείου Κυπερούντας διαθέτει στη σύνθεσή 
της κρασιά λευκά, ροζέ και  κόκκινα, φρέσκα αλλά και παλαιωμένα.
Όπως ανέφερε ο Υπουργός Γεωργίας Νίκος Κουγιάλης, «είναι μια 
εξαιρετική πρωτοβουλία που έχουν αναλάβει κάποιοι εκλεκτοί θα 
έλεγα οινοποιοί της Κύπρου. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι έχουν βάλει την 
κυπριακή οινοποιεία και τον κυπριακό οίνο στο χάρτη του κρασιού».
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Η εταιρεία Φώτος Φωτιάδης Διανομείς Λτδ και ο διεθνούς φήμης 
Γαλλικός Οίκος Κρασιών Barton & Guestier σε συνεργασία με τον 
Παγκύπριο Σύνδεσμο Οινοχόων, στα πλαίσια της συνεργασίας τους, 
διοργάνωσαν Διαγωνισμό Οινοχοΐας την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου, στο 
εστιατόριο Καρατέλλο στη Λεμεσό.   

Ο διαγωνισμός αποτελεί μέρος μιας σειράς οργανωμένων δραστη-
ριοτήτων της Εταιρείας Φώτος Φωτιάδης Διανομείς Λτδ, εισαγωγείς 
των κρασιών Barton & Guestier,  που είναι  και ο επίσημος χορηγός 
των επαγγελματιών του οίνου στο νησί μας. 

Με εμπειρία σχεδόν τριών αιώνων στην αγορά του κρασιού, με πα-
ρουσία σε 130 χώρες στις 5 ηπείρους, γνωστό brand σε εκατομμύρια 
καταναλωτές παγκοσμίως, η Barton & Guestier δείχνει την αφοσίω-
σή της στον καταναλωτή προσφέροντας σταθερά μοναδική ποιότητα 
κρασιών. 

Στον πιο πάνω διαγωνισμό έλαβαν μέρος Οινοχόοι, μέλη του συνδέ-
σμου,  που προέρχονται 
από πολυτελή ξενοδο-
χεία και φημισμένα εστι-
ατόρια στην Κύπρο και 
εξετάστηκαν σε  τέσσερις 
δοκιμασίες: 

1. Γραπτή εξέταση με ερω-
τήσεις που αφορούν τον 
οινικό κόσμο της Γαλλί-

ας, με έμφαση στα κρασιά και την ιστορία της  Barton & Guestier,  
2. Τυφλή δοκιμασία δύο κρασιών, ενός λευκού και ενός ερυθρού, 

όπως και αναγνώριση οινοπνευματωδών ποτών και αποσταγμάτων,
3. Σερβίρισμα σαμπάνιας και
4. Μετάγγιση ερυθρού οίνου 

Η νικήτρια του διαγωνισμού Elena Diana Gheorhinete, πέρασε 4 
μέρες στην καρδιά της Barton & Guestier, στο φημισμένο Château 
Magnol, όπου εκεί είχε την ευκαιρία να γνωρίσει από κοντά την πιο 
διάσημη οινική περιοχή στο κόσμο… το Bordeaux και να γευτεί τα 
εξαιρετικής ποιότητας κρασιά Barton & Guestier.

Η εταιρία Φώτος Φωτιάδης Διανομείς Λτδ πιστεύει ότι τέτοιες διορ-
γανώσεις  ενισχύουν τους νεαρούς επαγγελματίες σε γνώσεις και 
εμπειρίες, και με αυτόν τον διαγωνισμό δείχνει έμπρακτα την στήρι-
ξη της στον Σύνδεσμο Οινοχόων Κύπρου.

Διαγωνισμός Οινοχοΐας 
Barton & Guestier

Το ¨Βραβείο Ποτού¨ για την εξαιρετική της ποιότητα, απέσπασε η 
Κουμανταρία του Οινοποιείου Κυπερούντας στα πρώτα ‘’Βραβεία 
Ποιότητας Γαστρονόμος’’. Τα Βραβεία Ποιότητας Γαστρονόμος είναι 
ένας θεσμός που πραγματοποιείται τα τελευταία επτά χρόνια στην 
Ελλάδα από την «Καθημερινή» και τον «Γαστρονόμο» Ελλάδας. Ακο-
λουθώντας την επιτυχημένη πορεία του θεσμού στην Ελλάδα, η «Κα-
θημερινή» και ο «Γαστρονόμος» Κύπρου έφεραν τα βραβεία και στη 
χώρα μας.  

Η φιλοσοφία αυτής της βράβευσης περιστρέφεται γύρω από την 
ποιότητα, τη γεύση και την καταλληλότητα των προϊόντων σε άμεση 
συνάρτηση με την εμπορία, τη μεταποίηση, την κατανάλωση και τον 
σεβασμό στο περιβάλλον και τον ίδιο τον καταναλωτή.  

Η Κουμανταρία του Οινοποιείου Κυπερούντας εντυπωσίασε την 
επταμελή Κριτική Επιτροπή με τα αρώματα και τη γεύση της, απο-
σπώντας πολύ υψηλή βαθμολογία κατά τη διαδικασία της γευσιγνω-
σίας.

Η εξαιρετικής ποιότητας 
Κουμανταρία του Οινοποιεί-
ου Κυπερούντας κυκλοφό-
ρησε στην Κυπριακή αγορά 
ακολουθώντας τα πρότυπα 
παρασκευής και την παρα-
δοσιακή συνταγή του κυ-
πριακού νάματος. Η Κουμα-
νταρία παλαιώνεται σε δρύ-
ινα βαρέλια στο κελάρι του 
οινοποιείου, αφού πρώτα 
πραγματοποιηθεί το πρώτο 
στάδιο οινοποίησης στα χω-
ριά της Κουμανταρίας, όπως 
προβλέπεται από τη νομοθε-
σία που διέπει την παράγωγη 
Κουμανταρίας στην Κύπρο.

Βραβείο καλύτερου ποτού στην
Κουμανταρία του Οινοποιείου 
Κυπερούντας
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H Vodka Belvedere, η αυθεντική βότκα πολυτελείας παγκοσμίως 
έχει αναγνωριστεί από το The Spirits Business για μια ακόμα φορά 
ως ένα ποτό ασύγκριτης γεύσης, ποιότητας και χαρακτήρα. Λαμβά-
νοντας τους ύψιστους τίτλους στα φετινά βραβεία Vodka Masters, η  
Belvedere τιμήθηκε με τέσσερα μετάλλια σε διαφορετικές κατηγο-
ρίες. Επιπρόσθετα εκτός από τον εορτασμό αυτής της επιβράβευσης 
η Claire Smith-Warner, επικεφαλής του Spirit Creation and Mixology 
της Belvedere έχει αναγνωριστεί από το The Spirits Business ως μία 
από τις δέκα κορυφαίες γυναίκες στη βιομηχανία των οινοπνευμα-
τωδών ποτών. Και τα δύο αυτά επιτεύγματα ενισχύουν το κύρος και 
τον παγκόσμιο σεβασμό για τη Vodka Belvedere.  

Η Belvedere Unfiltered τιμήθηκε με το πολυπόθητο μετάλλιο Master 
στην κατηγορία Super Premium, λαμβάνοντας αναγνώριση για τη 
φυσικά πλούσια και μεστή της γεύση, ενώ κέρδισε τρία επιπρόσθετα 
χρυσά μετάλλια στις κατηγόριες Super Premium,  Easter European 
και Smooth.  Η Vodka Belvedere συνεχίζει να κυριαρχεί στα βραβεία 
Vodka Masters, και μέχρι σήμερα είναι η πιο πολυβραβευμένη βότκα 
– με περισσότερα από 29 μετάλλια – από τη δημιουργία του θεσμού 
των βραβείων το 2007. 

«Τα βραβεία Vodka Masters επιβραβεύουν οινοπνευματώδη ποτά 
που επιδεικνύουν απαράμιλλη αφοσίωση στην παραγωγή και συνέ-
πεια στη ποιότητα

.
 είμαστε απίστευτα υπερήφανοι για τα μετάλλια 

που έχουμε κερδίσει. Είναι μια φανταστική αναγνώριση για τα πολύ 
υψηλά πρότυπα που τηρούμε»  επισημαίνει η Smith-Warner.  

Αναφορικά με τη Vodka Belvedere 
Έχοντας δημιουργηθεί το 
1993, η Vodka Belvedere 
ήταν η πρώτη που δημι-
ούργησε ένα νέο πρότυπο 
αριστείας στην κατηγορία 
βότκας και εγκαθίδρυσε 
την κατηγορία για βότκες 
πολυτελείας. Σήμερα, ο 
ξεχωριστός χαρακτήρας 
της Vodka Belvedere και 
η ασυμβίβαστη ακεραιό-
τητά της αναγνωρίζονται 
διεθνώς από εκλεκτούς 
οπαδούς της βότκας, οι 
οποίοι εκτιμούν τον φυ-
σικό και χωρίς πρόσθε-
τες ουσίες χαρακτήρα 
της. Δημιουργημένη  από 
το Polish Dankowskie 
Rye και αναμεμιγμένη με 
νερό από τη δική της παρθένα πηγή, το γευστικό προφίλ της Vodka 
Belvedere είναι διακριτικά απαλό, αφήνοντας μια λεπτή γλυκύτητα 
και απαλότητα ως επίγευση.

Τέσσερα νέα μετάλλια για τη
Vodka Belvedere στα βραβεία 
Vodka Masters 2014

Δημιουργικές selfie με το μοναδικό 
#juicie #tastie #selfie διαγωνισμό του 
Χυμού ΕΝΑ
Ο ένας και μοναδικός χυμός ΕΝΑ έδωσε την ευκαιρία στους φίλους 
του να κερδίσουν πολλά χρήσιμα δώρα και να καταφέρουν να ξεχω-
ρίσουν με μια #juicie #tastie #selfie στο διαγωνισμό που διοργάνω-
σε στο Facebook!

Ο διαγωνισμός του χυμού ΕΝΑ είχε διάρκεια 3 εβδομάδες και προ-
σκαλούσε τους fans του στην Κύπρο να κάνουν Like τη σελίδα του 
Χυμού ΕΝΑ στο Facebook και να αναρτήσουν τη δική τους ζουμερή 
και απολαυστική selfie!

Oι διαγωνιζόμενοι καλούσαν τους φίλους τους να τους ψηφίσουν και 
η selfie που μάζευε τις πιο πολλές ψήφους κέρδιζε το εβδομαδιαίο 
δώρο. 

Ο χυμός ΕΝΑ μοίρασε 3 Samsung Galaxy Tab 3 Lite T110 7’’ σε τρεις 
τυχερούς νικητές, τον Κωνσταντίνο Ορφανού, τη Ζωή Γεωργίου και 
τον Περσέα Κωνσταντίνου.(φωτο).

Στο τέλος του διαγωνισμού, όλες οι selfie μπήκαν στην κλήρωση, για 
το μεγάλο δώρο του διαγωνισμού, ένα Samsung Galaxy S5 16 GB, το 
οποίο κέρδισε ο Γιώργος Καραολής!
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Ο χυμός ΕΝΑ, ο χυμός με τη αγαπημένη γεύση μικρών και μεγάλων, παρουσιά-
ζει μια νέα απολαυστική πρόταση , τον 100% Φυσικό χυμό μήλο!

Διατηρώντας στην γκάμα του τον 100% φυσικό χυμό πορτοκάλι όπως επίσης 
και την επιτυχημένη σειρά United Fruits, ο χυμός ΕΝΑ ενισχύεται τώρα με ακό-
μα μια νέα απολαυστική γεύση που θα ενθουσιάσει τους καταναλωτές.

Εφοδιασμένος με τα φυσικά ευεργετικά συστατικά του μήλου, ο νέος χυμός 
ΕΝΑ αποτελεί μια νέα δροσιστική επιλογή για όλες τις ώρες, είναι διαθέσιμος 
στις συσκευασίες 250ml, 9Χ250ml και 1L.

Μάθετε περισσότερα για τους χυμούς ΕΝΑ, για διαγωνισμούς, συνταγές αλλά 
και διατροφικά tips στο www.facebook.com/enajuice

Νέος 100% Φυσικός Χυμός Μήλο
από τους χυμούς ΕΝΑ

 Η οικογένεια του χυμού ΕΝΑ συνεχίζει να μεγαλώνει και αυτή την φορά προσθέτει στην γκάμα της 
ακόμα ένα προϊόν για τους μικρούς της φίλους!  Το νέο φρουτοποτό ΕΝΑ  με τον τέλειο συνδυασμό 
φρούτων : Πορτοκάλι, Μανταρίνι, Βερίκοκο βρίσκεται ήδη στην αγορά και περιμένει να το δοκιμάσε-
τε!  Μια νέα απίθανη γεύση που θα συνοδεύει τα παιδιά σας -  και γιατί όχι και εσάς , κάθε στιγμή!  Στο 
σπίτι , στο σχολείο, στο πάρτι γενεθλίων ακόμα και στις εκδρομές με την οικογένεια. Για διαγωνι-
σμούς, νέα και περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την σελίδα www.facebook.com/
enafunzone.

To νέο Φρουτοποτό ΕΝΑ

Μια σαγηνευτική γευστική εμπειρία λανσάρει η Diageo με τo λικέρ που ακούει στο όνομα 
Baileys Chocolat Luxe και υπόσχεται να μαγέψει τους λάτρεις της σοκολάτας και όχι μόνο. 

Το νέο Baileys Chocolat Luxe είναι φτιαγμένο με αυθεντική βελγική σοκολάτα και είναι το 
καινοτόμο δημιούργημα της οικογένειας Baileys. Πρόκειται για το περίτεχνο αποτέλεσμα 
μιας έρευνας διάρκειας τριών ετών, η οποία περιελάμβανε τη δοκιμή 200 διαφορετικών 
ποικιλιών σοκολάτας και 800 διαφορετικών συνταγών για να καταλήξει στον κατάλληλο 
συνδυασμό που θα σαγηνέψει όσους δοκιμάσουν τη γλυκιά και απαλή γεύση του.

Ο δημιουργός του Baileys Chocolat Luxe, κορυφαίος επιστήμονας Anthony Wilson - του 
οποίου ο πατέρας Steve Wilson σχεδόν 40 χρόνια πριν, ήταν ένας από τους δημιουργούς του 
Baileys Original Cream - μέσω των ταξιδιών του σε τρείς ηπείρους, συνειδητοποίησε ότι ο 
συνδυασμός σοκολάτας με αλκοόλ θα έδιναν ένα καταπληκτικό αποτέλεσμα. 

Υλοποιώντας το όραμά του, πέτυχε να προσφέρει την αισθησιακή εμπειρία της λειωμένης 
σοκολάτας, σερβιρισμένης σε ποτήρι και σε θερμοκασία δωματίου.  

Ο A. Wilson ανέφερε ότι είναι η πρώτη φορά που αναμειγνύεται αυθεντική βελγική σοκο-
λάτα με αλκοόλ, δημιουργώντας μιά μοναδική γεύση, τη γεύση του Baileys Chocolat Luxe.

Το νέο Baileys Chocolat Luxe σαγηνεύει 
τους λάτρεις της σοκολάτας

The BAILEYS word and associated logos are trade marks. © R&A Bailey & Co 2013

Real Belgian Chocolate &
B A I L E Y S®  O R I G I N A L  I R I S H  C R E A M
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Καινούργια προϊόντα προσθέτονται στη 
γκάμα μας
Πέντε  καινούρια προϊόντα έχουν προστεθεί στη γκάμα των προϊό-
ντων μας. Τα συγκεκριμένα, ανήκουν στη γκάμα των Reserve Brands 
της εταιρείας μας, τα οποία ξεχωρίζουν για την ποιότητά τους, τη μο-
ναδικότητα των πρώτων υλών και την ιδιαίτερη ιστορία τους. 
 
ΡούμιRon Zacapa 23
Το Ron Zacapa 23 είναι Premium ρούμι το οποίο πα-
ρασκευάζεται στη Γουατεμάλα.   Οι εγκαταστάσεις 
όπου παλαιώνει ονομάζονται «Το Σπίτι των Σύννεφων» 
(House of Clouds) και βρίσκονται 2300 μέτρα πάνω 
από το επίπεδο της θάλασσας, κάτι το οποίο του δί-
νει τη μοναδική του γεύση. Λόγω των θερμοκρασιών 
που επικρατούν η παλαίωση γίνεται με πολύ αργούς 
ρυθμούς δίνοντας έτσι στο ρούμι Zacapa μια απαλή 
γλυκιά γεύση. Το Zacapa θεωρείται ένα από τα κορυ-
φαία, premium ρούμι. Ο οργανισμός «World  Luxury 
Association» το αναγνωρίζει ως ένα από τα 100 κορυ-
φαία προϊόντα πολυτελείας στον κόσμο. Ο καλύτερος 
τρόπος να το απολαύσει κανείς είναι με πάγο.
 
Zacapa XO
Το Zacapa XO είναι blended ρούμι από διάφο-
ρα ρούμια τα οποία παλαιώνονται από 6 μέχρι 
25 χρόνια. Για την παλαίωσή τους χρησιμοποι-
είται το σύστημα  Solera, ένας παραδοσιακός 
δυναμικός τρόπος παλαίωσης όπου διαφορε-
τικά ρούμια με διαφορετικά χρόνια παλαίω-
σης αναμιγνύονται και αποθηκεύονται σε επι-
λεγμένα βαρέλια όπου αποκτούν εξαιρετική 
γεύση. Τα ίδια αυτά βαρέλια προηγουμένως, 
είχαν χρησιμοποιηθεί για την παλαίωση  bourbon, sherry, Pedro 

Ximenez wine και Cognac. Το Zacapa είναι απόλυτα ισορροπημένο 
ρούμι και έχει γλυκείες και φρουτώδεις γεύσεις. Ο καλύτερος τρό-
πος να το απολαύσει κανείς είναι με πάγο ή σκέτο.
 
 
Τεκίλα Don Julio
Έκανε την επανάσταση στο 
χώρο της Τεκίλας αφού πρό-
κειται για την πρώτη ultra-
premium τεκίλα από 100% 
αγαύη. Δεν είναι τυχαίο που 
στην πατρίδα της τεκίλας, το 
Μεξικό, είναι πρώτη σε πω-
λήσεις στην κατηγορία της. 
Η ιστορία της άρχισε το 1942, 
από τον Don Julio Gonzalez 
ο οποίος ήταν ένας από τους 
πρώτους που έκοβε το κάθε 
φυτό της αγαύης ξεχωριστά 
για να είναι σίγουρος για την 
ωριμότητα του. Ακόμα μια 
παράδοση που κατέρριψε  η 
τεκίλα Don Julio είναι το μέ-
γεθος της φιάλης. Για πρώτη 
φορά χρησιμοποιήθηκε χα-
μηλή τετράγωνη φιάλη και όχι ψηλή, έτσι ώστε όσοι κάθονται στο 
ίδιο τραπέζι να βλέπει ο ένας τον άλλο.

Η εταιρεία μας έχει στη γκάμα της τις τεκίλες Don Julio Alejo, Don 
Julio Blanco και Don Julio Reposado.

Η Δανέζικη ζυθοποιία Carlsberg ανακοίνωσε ότι θα ενισχύσει ση-
μαντικά τη θέση της στην Ελλάδα, μέσω της συγχώνευσης της με την 
Ολυμπιακή Ζυθοποιία, την τρίτη μεγαλύτερη εταιρεία στην ελληνική 
αγορά μπύρας.

Όπως σημειώνεται σε ανακοίνωση, η οποία αναρτήθηκε στον διαδι-
κτυακό της χώρο, η Carlsberg θα έχει το 50% των μετοχών της νέας 
εταιρείας που θα προκύψει από τη συγχώνευση και οι σημερινοί μέ-
τοχοι της Ολυμπιακής Ζυθοποιίας το 49%.

Η Carlsberg αναφέρει στην ανακοίνωση της: « η εταιρεία που θα 
προκύψει από τη συγχώνευση θα κατέχει μια ισχυρή δεύτερη θέση 
στην ελληνική αγορά μπύρας, με ένα ποσοστό περίπου 29%. Ο συν-
δυασμός της ισχυρής τοπικής Fix της Ολυμπιακής Ζυθοποιίας με την 
ισχυρή τοπική μάρκα Mythos του Ομίλου Carlsberg και το διεθνές 
ποιοτικό μας σύνολο θα δημιουργήσει ένα πολύ ισχυρό σύνολο προ-
ϊόντων, καθιστώντας τη νέα εταιρεία πολύ ελκυστική για τους Έλλη-
νες λιανέμπορους και χονδρέμπορους. Επιπρόσθετα, ο συνδυασμός 

των εταιρειών θα προκαλέσει συνέργειες σε τομείς, όπως οι προμή-
θειες, η παραγωγή και η διανομή».

Στην ανακοίνωση αναφέρετε ακόμη: « η μελλοντική σχέση μεταξύ 
του Ομίλου Carlsberg και των σημερινών μετοχών της Ελληνικής 
Ζυθοποιίας θα ρυθμιστεί με μια συμφωνία μετοχών.  Πρόεδρος της 
νέας Ελληνικής Ζυθοποιίας θα είναι ο κ. Λαρς Λέμαν από τον Όμιλο 
της Carlsberg και Διευθύνων Σύμβουλος ο κ. Αλέξανδρος Καραφυλ-
λίδης, επίσης από τον Όμιλο Carlsberg.  Η συμφωνία τελεί υπό τον 
όρο των αναγκαίων ρυθμιστικών εγκρίσεων της Ελληνικής Επιτρο-
πής Ανταγωνισμού».

Το τίμημα της συμφωνίας όπως και άλλα στοιχεία της συγχώνευσης 
αναμένεται να γίνουν γνωστά στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, που 
έχει προγραμματιστεί να παραχωρήσουν αργότερα σήμερα ο Διευθύ-
νων Σύμβουλος της Μύθος Ζυθοποιία Α. Καραφυλλίδης και ο Πρόε-
δρος της Ολυμπιακή Ζυθοποιίας Ι. Χήτος.

Συγχωνεύονται Carlsberg - Ολυμπιακή 
Ζυθοποιία
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Οι Κυπριακοί Οργανισμοί Τυποποίησης και Πιστοποίησης CYS 
και ΚΕΠ, δίνουν τα εύσημα στις διαδικασίες παραγωγής και 
υποστήριξης, καθώς και τήρησης αυστηρών προδιαγραφών 
στο Ζυθοποιείο της Carlsberg και τις άλλες παραγωγικές 
μονάδες του Ομίλου. 

Σε ειδική εκδήλωση, στην παρουσία 
του Υπουργού Οικονομικών κ. Χάρη 
Γεωργιάδη, ο Κυπριακός Οργανισμός 
Τυποποίησης (CYS) και η Κυπριακή 
Εταιρεία Πιστοποίησης (ΚΕΠ) απέ-
νειμε στον Όμιλο Φώτος Φωτιάδης 
τιμητική διάκριση για την αξιόλογη 
προσφορά και αφοσίωση του στις αρ-
χές της ποιότητας, προωθώντας την 
ανάπτυξη, εφαρμογή και πιστοποίη-
ση διεθνών προτύπων διαχείρισης.

Η ποιότητα υπήρξε εξαρχής και πα-
ραμένει βασικό συστατικό της φι-
λοσοφίας του Ομίλου, ενώ είναι από 
τους πρώτους που πιστοποιήθηκαν 
με συστήματα διαχείρισης στην Κύπρο. Οι διαδικασίες παραγωγής 
και υποστήριξης καθορίζονται από την ακρίβεια, τη δέσμευση των 
εργαζομένων, την τεχνολογική πρόοδο και την αυστηρή τήρηση δι-
εθνών προδιαγραφών και προτύπων ISO. Η αλυσίδα ποιότητας του 
Ομίλου περιλαμβάνει όλες τις διαδικασίες παραγωγής, αποθήκευ-
σης, διανομής και παράδοσης προϊόντων - από τις πρώτες ύλες μέ-
χρι το τελικό προϊόν που θα διατεθεί στον καταναλωτή. 

Οι διαδικασίες, έλεγχοι και τα επίπεδα ποιότητας παραγωγής στο 
υπερσύγχρονο ζυθοποιείο της Carlsberg ανταποκρίνονται στις 
υψηλότερες διεθνείς προδιαγραφές και ανταποκρίνονται στις πιο 
μεγάλες διεθνείς απαιτήσεις ποιότητας. Το ίδιο συμβαίνει στο εμ-
φιαλωτήριο στον Αγρό, το Οινοποιείο της Κυπερούντας και όλες τις 
άλλες παραγωγικές μονάδες του Ομίλου. 

Σε δήλωση του μετά την απονομή, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομί-
λου κ. Παύλος Φωτιάδης ευχαρίστησε τους δύο οργανισμούς, τονίζο-
ντας ότι τέτοιοι θεσμοί προάγουν την ύπαρξη και διατήρηση υψηλών 
επιπέδων ποιότητας σε όλους τους τομείς της οικονομίας μας, ανα-

βαθμίζοντας έτσι την ανταγωνιστι-
κότητα της χώρας μας. Παράλληλα, 
συνεχάρη το προσωπικό για τη ση-
μαντική του συμβολή, καθώς όπως 
είπε με τη δική του υπευθυνότητα, 
ο Όμιλος κατορθώνει από την ίδρυ-
ση του μέχρι σήμερα να επιτυγχάνει 
τον στόχο του για παροχή προϊόντων 
υψηλής ποιότητας. 

Στην δήλωσή του ο κ. Φωτιάδης ση-
μείωσε με έμφαση ότι «Θέλουμε να 
διαθέτουμε στην αγορά προϊόντα 
που ανταποκρίνονται στις ανάγκες 
και προσδοκίες ακόμη και του πιο 
απαιτητικού καταναλωτή. Κάνουμε 
πολύ σημαντικές επενδύσεις προς 
αυτή την κατεύθυνση, έχοντας πάντα 

ως γνώμονα ότι η δέσμευση μας στην ποιότητα είναι και πρέπει να 
παραμείνει ο ακρογωνιαίος λίθος της επιτυχίας μας. Οι βραβεύσεις 
και πολλαπλές διακρίσεις ποιότητας της Carlsberg, της Λέων, του 
νερού Αγρός και των κρασιών μας, ενισχύουν αυτή την ισχυρή και 
κοινωνικά υπεύθυνη προσπάθεια που καταβάλλουμε».

Ο Όμιλος Φώτος Φωτιάδης ιδρύθηκε το 1942 και σή μερα αποτελεί  
έ να από  τους μεγαλύ τερους και πλέ ον επιτυχημέ νους ιδιωτικού ς 
ομί λους εταιρειώ ν στην Κύ προ. Εργοδοτεί  πέ ραν των 1100 ατό μων 
και κατέ χει ηγετική  θέ ση στους τομεί ς της παραγωγή ς και εμφιάλω-
σης ποτών, στην εμπορία ποτών και άλλων προϊόντων, την ανά πτυξης 
γης και στον κλάδο των ασφαλειώ ν. Ο Όμιλος δραστηριοποιείται κυ-
ρίως σε Κύ προ, Ελλά δα, Ρουμανί α, Κροατί α και Σλοβενία.

Νέο Βραβείο Ποιότητας στον 
Όμιλο Φώτος Φωτιάδης

Το μουσικό γεγονός της χρονιάς με τη χορηγία του
SHARK Energy Drink

Την ευκαιρία να απολαύσουν σε ζωντανή παράσταση /συναυλία, 
τους κορυφαίους τραγουδιστές του Ελληνικού πενταγράμμου, Άννα 
Βίσση και Αντώνη Ρέμο, έδωσε στους πολυπληθείς θαυμαστές τους 
το SHARK Energy Drink, την Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου2014.  Οι δύο κα-
ταξιωμένοι καλλιτέχνες έδωσαν τον καλύτερο τους εαυτό ερμηνεύο-
ντας τις μεγαλύτερες τους επιτυχίες, δημιουργώντας έτσι μια μαγική 
ατμόσφαιρα. Με τον δικό τους μοναδικό τρόπο και θετική ενέργεια, 
ανέβασαν στα ύψη το κέφι των 11000 και πλέον θεατών που γέμισαν 
ασφυκτικά το στάδιο της πρωτεύουσας,  ΓΣΠ.

Το απόλυτο γεγονός της χρονιάς κράτησε μέχρι τις πρώτες πρωι-
νές ώρες, με το κοινό να χορεύει και  να τραγουδά στους ρυθμούς του 
SHARK των μεγάλων επιτυχιών του χθες και σήμερα.

Της συναυλίας προηγήθηκε πάρτι που διοργάνωσε το SHARK 
Energy Drink, ο Μεγάλος χορηγός της συναυλίας, στο Aperitivo 
Jetset Lounge Bar, στη Λευκωσία στη διάρκεια του οποίου οι επίση-
μοι καλεσμένοι της Φώτος Φωτιάδης Διανομείς Λτδ και του SHARK 

Energy Drink, είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν και φωτογραφη-
θούν με τους δύο καλλιτέχνες.

Το παρών του στην εκδήλωση έδωσε και ο πρόεδρος του Ομίλου 
μας, Δρ Φώτος Ια Φωτιάδης, ο οποίος δήλωσε ενθουσιασμένος με 
το event του SHARK και την ατμόσφαιρα που  δημιούργησαν οι δύο 
καλλιτέχνες αλλά και την προσέλευση του κόσμου.

Συναυλία Άννα Βίσση – Αντώνης Ρέμος
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Σημαντική αναγνώριση έτυχε πρόσφατα η PPD Romania από συ-
νεργάτες της, η οποία επιβεβαιώνει την έμφαση και ικανότητα της 
εταιρείας του Ομίλου μας στην υιοθέτηση αποτελεσματικής  επι-
κοινωνίας κορυφαίων προϊόντων και στην υλοποίηση στοχευμένων 
εκστρατειών προβολής και δράσεων.

Επιτυχή καμπάνια για τα Acqua Panna 
Η No 1 εταιρεία εμφιάλωσης νερού παγκοσμίως η Nestle Waters, 
επιβραβεύει την PPD Romania για την αποτελεσματική επικοινω-
νιακή προώθηση των προϊόντων της στη Ρουμανία. Σε εταιρικό της 
newsletter, η Nestle Waters αναφέρεται στην επιτυχή καμπάνια της 
PPD Romania για τα Acqua Panna, δίνοντας έμφαση στη σημαντική 
προβολή των προϊόντων μέσω της χορηγίας της τοπικής εκπομπής 
Hell’s Kitchen.

Διοργάνωση ημιτελικού Διεθνή Διαγωνισμού Σεφ της 
S. Pellegrino
Η S. Pellegrino, συνώνυμο της ιταλικής γεύσης και του καλού φαγη-
τού, έχει επιλέξει την PPD Romania για τη διοργάνωση ενός από τους 

ημιτελικούς του 
διεθνή διαγωνι-
σμού Young Chef 
2015. Ο διαγωνι-
σμός πραγματο-
ποιείται σε συ-
νεργασία με το 
περιοδικό Vogue 
Italia και αποτε-
λεί μια παγκό-
σμια συναρπα-
στική αναζήτηση 
ταλέντων για τον 
καλύτερο νέο 
Chef. Οι Σεφ λαμβάνοντας μέρος στο διαγωνισμό θα έχουν την ευκαι-
ρία να παρουσιάσουν ένα από τα πιάτα τους μαζί με έναν από τους 20 
νέους σχεδιαστές που επέλεξε η Vogue. Τα τελικά 20 ζευγάρια των 
σεφ, καθώς και ο σχεδιαστής θα παρουσιάσουν το πιάτο και τα σχέδιά 
τους κατά τη διάρκεια ειδικής τελετής στην Expo Milano 2015, μαζί 
με ένα ειδικό βραβείο που απονέμεται στο καλύτερο δίδυμο.

Σε ποδοσφαιρική συνάντηση, που έγινε στις 28/10/14, στο γήπεδο 
του Ολυμπιακού, στον προμαχώνα, στη Λευκωσία, ο Ποδοσφαιρικός 
Όμιλος Παλαιμάχων  Λευκωσίας, ο Σύνδεσμος Παλαιμάχων Ολυμπι-
ακού και ο  Όμιλος Παλαιμάχων  Ομόνοιας, τίμησαν με τον δικό τους 
τρόπο, την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940 και την μνήμη 
του αείμνηστου ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού Λευκωσίας, Τάκη 
Τσίκου.

Για την ιστορία, η ομάδα του Ομίλου Παλαιμάχων Λευκωσίας - Ολυ-
μπιακού, νίκησε την ομάδα  των  παλαιμάχων της Ομόνοιας με το σκορ 

3-1. Τον αγώνα παρα-
κολούθησαν αρκετοί 
φίλαθλοι που από-
λαυσαν τις παλιές 
δόξες του Κυπριακού 
ποδοσφαίρου. Χορη-
γός και αθλοθέτης 
της εκδήλωσης, ήταν η Carlsberg, που ως γνωστό  είναι η επίσημος 
χορηγός του Ομίλου Παλαιμάχων Λευκωσίας, από την ίδρυση του το 
1995.

 

Μεγάλη επιτυχία σημείωσε το  Επίσημο Παγκύπριο Πρωτάθλημα ̈ Muay Thai,  Μ150 ,̈ 
που διεξήχθη το Σαββατοκύριακο 22&23/11/14, στο Γυμνάσιο Ύψωνα στη Λεμεσό. 
Μέγας χορηγός του Πρωταθλήματος, που  τελούσε υπό την αιγίδα του Κυπριακού Πα-
ραδοσιακού Αγωνιστικού Muay Thai και του ΚΟΑ, ήταν το Ενεργειακό Ποτό Μ150, της 
Φώτος Φωτιάδης Διανομείς Λτδ.

Στο πρωτάθλημα που διοργάνωσε ο  Σύλλογος Παραδοσιακού, Muay Thai, πήραν μέ-
ρος 15 σύλλογοι και γυμναστήρια στις κατηγορίες, παίδων, εφήβων και ενηλίκων και 
τους παρακολούθησαν περισσότεροι από 500 φίλοι του αθλήματος.

Οι διοργανωτές εξέφρασαν τις ευχαριστίες τους προς την Φώτος Φωτιάδης Διανομείς 
και το Ενεργειακό Ποτό Μ150, για την χορηγία του πρωταθλήματος και τη στήριξη που δίνουν στα νέα αθλήματα.

Παγκύπριο Πρωτάθλημα Muay Thai

Οι παλαίμαχοι Λευκωσίας τίμησαν την 
28η Οκτωβρίου και τη μνήμη
του ποδοσφαιριστή Τάκη Τσίκου

Επιβράβευση και αναγνώριση της PPD 
Romania από σημαντικούς συνεργάτες
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Ποικίλα Θέματα

Μεγάλες πανευρωπαϊκές
διακρίσεις για τη ΦΦΔ

Απονεμήθηκε το Βραβείο στον 
«Cyprus Quality Leader
of the Year 2013»

Ταξίδι στον κόσμο της παραγωγής 
μπύρας

Συνέντευξη Αντρέα Παντελή
Brewing Manager
Photos Photiades Breweries Ltd

Η  Ένωσις  Νέων  Τραστ τίμησε τον
Δρα Φώτο Φωτιάδη

Ανοικτή επιστολή στον πρόεδρο
της Κυπριακής Δημοκρατίας

΄́ Creative Mindś ΄ 
(Έρευνα για την αυτοματοποίηση 
και ρομποτική στην κυπριακή
βιομηχανία)

Όμιλος Φώτος Φωτιάδης
Ένα νέο προφίλ

Σημαντική αναδιοργάνωση της
Φώτος Φωτιάδης Διανομείς 
σε Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη

Εισαγωγή των τίτλων της 
Universal Golf Enterprises 
στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου

Εκπλήρωση μιας υπόσχεσης

Ο Αντρέας Χατζηχριστοδούλου
κηδεύται

Νικηταράς - Για να θυμόμαστε την 
ιστορία μας

Αναπολώντας το χτες με την
Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Σύνδεσμος Αξιωματικών, Οπλιτών
και Φίλων Λόχου Υποστηρίξεως
216 Τ.Π.
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Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Ποιότητας (μέλος ΟΕΒ και EOQ) βράβευ-
σε σε ειδική τελετή το νικητή του διαγωνισμού «Cyprus Quality 
Leader of the Year 2013» κ. Γιώργο Ιεροδιακόνου, Γενικό Διευθυντή 
της Φώτος Φωτιάδης Ζυθοβιομηχανία. Το βραβείο παρέδωσε στον  
κ. Ιεροδιακόνου ο πρόεδρος του Κυπριακού Συνδέσμου Ποιότητας   
κ. Ανδρέας Ιωαννίδης στην τελετή που πραγματοποιήθηκε την Τρί-
τη 14 Νοεμβρίου 2014 στις κτιριακές εγκαταστάσεις της Φώτος  
Φωτιάδης Ζυθοβιομηχανία.  Την τελετή βράβευσης τίμησαν με την 
παρουσία τους ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Εργοδοτών & Βιομη-
χάνων κ. Χρ. Μιχαηλίδης, η πρόεδρος του Κυπριακού Οργανισμού 
Τυποποίησης κα Κικούλα Κότσαπα, ο Διευθύνων Σύμβουλος του 
Ομίλου Εταιρειών Φώτος Φωτιάδης κ. Παύλος Φωτιάδης, στελέχη 
επιχειρήσεων και μέλη / συνεργάτες του Συνδέσμου. 

Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Ποιότητας ως μέλος και εθνικός αντιπρό-
σωπος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ποιότητας (EOQ) διοργάνωσε 
για 2η χρονιά το διαγωνισμό «Cyprus Quality Leader of the Year».Το 
βραβείο απονέμεται σε ανώτερο ή ανώτατο στέλεχος  επιχείρησης ή 
οργανισμού του ιδιωτικού ή δημόσιου τομέα (όχι κατ’ ανάγκη Quality 
Manager) που δραστηριοποιείται στην Κύπρο και ο οποίος προωθεί, 
κατά τεκμήριο, την Ποιότητα στην επιχείρηση ή τον οργανισμό του. 

Ο «Quality Leader 
of the Year» είναι 
θεσμός που καθιε-
ρώθηκε από τον EOQ 
και βάσει της διαδι-
κασίας αυτής ανα-
κηρύσσεται κάθε 
χρόνο ο European 
Quality Leader of 
the Year από τους 
Εθνικούς Αντιπρο-
σώπους – Μέλη του 
EOQ.

Η επιλογή του νικητή έγινε 
λαμβάνοντας υπόψη τόσο 
τα προσωπικά επιτεύγ-
ματα του  Γ. Ιεροδιακόνου 
όσο και την συμβολή του 
στην προώθηση της έννοι-
ας της Ποιότητας και στην 

Σε συνέδριο που διοργανώθηκε με ευθύνη της θυγατρικής 
της στην Κροατία, η Κυπριακή εταιρεία κατέκτησε τα 2 από 
τα 8 βραβεία της Diageo. 

Ο Όμιλος Φώτος Φωτιάδης ξεχώρισε και στο φετινό Πανευρωπαϊκό 
Συνέδριο της Diageo της κορυφαίας και μεγαλύτερης εταιρείας πα-
ραγωγής και διανομής αλκοολούχων ποτών στον κόσμο. 

Στο συνέδριο που πραγματοποιήθηκε στην Κροατία με ευθύνη της 
θυγατρικής του Ομίλου Φώτος Φωτιάδης, PPD Croatia, συμμετείχαν 
οι συνεργάτες αντιπρόσωποι της Diageo από 33 συνολικά χώρες. Η 
Φώτος Φωτιάδης Διανομείς ξεχώρισε τόσο για την άρτια διοργάνω-
ση του Συνεδρίου και της τελετής απονομής των Βραβείων Diageo 
Partners από την ομάδα της Κροατίας, καθώς και για τα δύο βραβεία 
που κατέλαβαν η PPD Croatia και η PPD Cyprus στο σύνολο των 8 
ετήσιων Πανευρωπαϊκών βραβείων της Diageo.

Συγκεκριμένα, η εταιρεία του Ομίλου PPD Croatia κατέκτησε το 
βραβείο Best Customer Marketing Execution On Trade για εκστρα-
τεία που αφορούσε τη βότκα Smirnoff και η εταιρεία PPD Cyprus 
το βραβείο Best Consumer Marketing Execution για την εξαιρετικά 
επιτυχή εκστρατεία “Home Mentoring” του ουίσκι Johnnie Walker.

Ο Όμιλος Φώτος Φωτιάδης είναι ο αποκλειστικός αντιπρόσωπος της 
Diageo σε 4 συνολικά χώρες. Την Κύπρο με την PPD Cyprus, την Ρου-
μανία με την PPD Romania, την Κροατία με την PPD Croatia και τη 
Σλοβενία με την PPD Slovenia. Και τα 2 φετινά βραβεία που έρχονται 
να προστεθούν στις μεγάλες διακρίσεις που πέτυχε ο Όμιλος Φώτος 
Φωτιάδης, επιβεβαιώνουν την έμφαση και ικανότητα του στην απο-
τελεσματική επικοινωνία κορυφαίων προϊόντων, στην υιοθέτηση και 

υλοποίηση στοχευμένων 
εκστρατειών προβολής 
και ενεργειών, αλλά και 
την ηγετική θέση που κα-
τέχει ο Όμιλος στην αγορά 
της Κύπρου και της Νοτιο-
ανατολικής Ευρώπης.

Σε δήλωσή του μετά 
την τελετή απονο-
μής των βραβείων, 
ο Εκτελεστικός Δι-
ευθυντής της Φώτος 
Φωτιάδης Διανομείς 
κ. Αλέξης Φωτιάδης 
ανέφερε: «Συγχαρη- 
τήρια στις ομάδες των 
PPD Croatia και PPD 
Cyprus, οι οποίες έ- 

καναν ιδιαίτερα περήφανους όλους εμάς εδώ στον Όμιλο Φώτος 
Φωτιάδης. Οι διακρίσεις αυτές επιβεβαιώνουν τη δέσμευση μας για 
την παροχή υψηλής ποιότητας προϊόντων και τη δυναμική ανάπτυξη 
του Ομίλου μας κατατάσσοντας τον ανάμεσα στους καλύτερους της 
Ευρώπης. Ιδιαίτερα συγχαρητήρια στην PPD Croatia για την εξαιρε-
τική διοργάνωση ενός τόσο μεγάλου Πανευρωπαϊκού Συνεδρίου. Το 
ότι μια Κυπριακή εταιρεία έχει εξελιχθεί σε ένα από τους πιο σημα-
ντικούς και αξιόπιστους συνεργάτες σε Ευρωπαϊκό επίπεδο για την 
Diageo, της μεγαλύτερης εταιρείας ποτών στον κόσμο, τιμά τη χώρα 
μας και υπογραμμίζει τις δυνατότητές μας».

Μεγάλες Πανευρωπαϊκές διακρίσεις
για τη Φώτος Φωτιάδης Διανομείς

Απονεμήθηκε το Βραβείο στον «Cyprus 
Quality Leader of the Year 2013»
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επίτευξη σημαντικών αποτελεσμάτων στην Φώτος Φωτιάδης Ζυθο-
βιομηχανία. Η ευθυγράμμιση όλων των επιμέρους τμημάτων στην 
επίτευξη των στρατηγικών στόχων μέσω του προσδιορισμού συγκε-
κριμένων ετήσιων στόχων  και δεικτών (KPIs) και η δημιουργία κουλ-
τούρας Ποιότητας στον οργανισμό ήταν το μεγαλύτερο επίτευγμα του 
κ. Γ. Ιεροδιακόνου σύμφωνα με την επιτροπή αξιολόγησης.

Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Ποιότητας εκφράζει και δημόσια τα συγ-
χαρητήρια του στον  κ. Ιεροδιακόνου τόσο για την ανάδειξη του ως 
ο Εθνικός Νικητής για το 2013 όσο και για την επιτυχία του να συ-
μπεριληφθεί στην τελική πεντάδα με τους υποψηφίους νικητές στον 

Ευρωπαϊκό διαγωνισμό «European Quality Leader of the Year 2013» 
που διοργάνωσε ο EOQ στη Σουηδία τον περασμένο Ιούνιο. Συγχαρη-
τήρια αξίζουν επίσης και στα υπόλοιπα στελέχη επιχειρήσεων που 
συμμετείχαν στο διαγωνισμό με αξιόλογες αιτήσεις.

Μαζί με τον Κυπριακό Σύνδεσμο Ποιότητας ενώνουμε και εμείς την 
φωνή μας και συγχαίρουμε τον συνάδελφο Γενικό Διευθυντή της Φώ-
τος Φωτιάδης Ζυθοβιομηχανία Λτδ κ Γιώργο Ιεροδιακόνου και ευχό-
μαστε το παράδειγμα του να το ακολουθήσουν και άλλοι  συνάδελφοι 
και σε άλλους τομείς της δραστηριότητας τους.

Στη Photos Photiades Breweries παράγουμε καθημερινά 24.000 κι-
βώτια και ετησίως 22 εκατομμύρια λίτρα μπύρας. Χρησιμοποιούμε 
αποκλειστικά φυσικές πρώτες ύλες, χωρίς κανένα πρόσθετο και κα-
νένα γενετικά μεταλλαγμένο προϊόν.

Από το 2000, η Carlsberg και αργότερα η ΛΕΩΝ και η Krauzer Brau, 
παράγονται στο καινούργιο, πλήρως αυτοματοποιημένο ζυθοποιείο 
μας, το οποίο είναι εξοπλισμένο με την πιο σύγχρονη και καινοτόμα 
τεχνολογία.  

Όλες οι μπύρες μας φτιάχνονται μόνο από Νερό, Βύνη, Λυκίσκο και 
Μαγιά. Ειδικά για την Carlsberg, ο λυκίσκος και η μαγιά εισάγονται 
από ειδικές καλλιέργειες στη Δανία, όπως συμβαίνει σε όλα τα ζυ-
θοποιεία της μπύρας ανά τον κόσμο, προκειμένου η Carlsberg να 
διαθέτει το ιδιαίτερο άρωμα, την πικράδα και τα κορυφαία χαρακτη-
ριστικά ποιότητας της. 

Η παραγωγική διαδικασία της μπύρας διαρκεί περίπου 2 βδομάδες 
και χωρίζεται σε τρία στάδια: στην παραγωγή ζυθογλεύκους, στην 
αλκοολική ζύμωση και στην εμφιάλωση.

Σε όλες τις διαδικασίες μας είναι έντονη η περιβαλλοντική ευαισθη-
σία του Ομίλου μας. Το νερό που περισσεύει χρησιμοποιείται για την 
άρδευση στη γύρω περιοχή. Από τα στερεά υπολείμματα του κριθα-
ριού δημιουργείται άριστης ποιότητας ζωοτροφή, ενώ με μια σημα-
ντική σε κόστος και τεχνολογία επένδυση ανακτούμε και επαναχρη-
σιμοποιούμε όλο το διοξείδιο του άνθρακα που παράγουμε. 
Έχουμε πετύχει τεράστιες μειώσεις στην χρήση νερού και ενέργειας, 
ελαχιστοποιήσαμε τους ρύπους, ανακυκλώνουμε όλα ανεξαιρέτως 
τα απόβλητα μας, ενώ πέρσι ξεκινήσαμε να παράγουμε ενέργεια στο 
δικό μας φωτοβολταϊκό πάρκο. 

Εδώ είναι που κρύβεται και το κλειδί της επιτυχίας μας, αφού οι μπύ-
ρες του Ομίλου μας είναι πολυβραβευμένες διεθνώς. Στην Κύπρο 
καταφέρνουμε με επιτυχία να ανταγωνιζόμαστε όλες τις Carlsberg 
του κόσμου, πρόσφατα η μπύρα ΛΕΩΝ πήρε διεθνές βραβείο για την 
ποιότητά της, ενώ οι μπύρες μας γενικά διαθέτουν με διαφορά το με-
γαλύτερο μερίδιο της κυπριακής αγοράς.

Παραγωγή Μπύρας Carlsberg
Η διαδικασία παραγωγής της μπύρας Carlsberg είναι η ίδια σε όλα 
ανά τον κόσμο εργοστάσια Carlsberg.  Η διαδικασία αυτή είναι απο-
τέλεσμα πέραν των 160 χρόνων μελέτης, έρευνας και πείρας, η οποία 
συνεχώς βελτιώνεται, σύμφωνα με τις τελευταίες εξελίξεις και προ-
όδους της τεχνολογίας.

Για τη διασφάλιση υψηλής ποιότητας μπύρας πρωτεύοντα ρόλο 
έχουν οι πρώτες ύλες οι οποίες είναι αυστηρά επιλεγμένες, ώστε να 
πληρούν τις σχετικές προδιαγραφές.  Πρέπει να τονιστεί ότι όλες οι 

πρώτες ύλες ελέγχονται αυστηρά με ειδικό δειγματοληπτικό πλάνο 
για τη διασφάλιση της καταλληλότητας τους σύμφωνα με τις σχετι-
κές προδιαγραφές. 

Πρώτες Ύλες:
Για την παραγωγή της μπύρας Carlsberg χρησιμοποιούνται μόνο 
φυσικές πρώτες ύλες, Νερό, Βύνη, Λυκίσκος και Μαγιά (all malt 
brewing). Είναι πολιτική της Carlsberg να χρησιμοποιεί μόνο φυσικά 
και αγνά υλικά χωρίς κανένα πρόσθετο και κανένα γενετικά μεταλ-
λαγμένο προϊόν.

Νερό:
To νερό που χρησιμοποιείται για την παραγωγή της μπύρας πρέπει να 
υπερβαίνει των ποιοτικών απαιτήσεων για το πόσιμο νερό. Επιπλέον 
πρέπει να περιέχει τη σωστή σύσταση σε μέταλλα και να είναι μικρο-
βιολογικά καθαρό.  To νερό αρχικά χλωριώνεται για να διασφαλιστεί 
μικροβιολογικά, αποχλωριώνεται και τελικά αφαλατώνεται με τη μέ-
θοδο της αντίστροφης όσμωσης (reverse osmosis).

Βύνη:
Είναι η βασική πρώτη ύλη της ζυ-
θοποιίας και χρησιμοποιείται ως η 
κύρια πηγή υδατανθράκων, βιταμι-
νών και ενζύμων. Η βύνη προέρ-
χεται από κριθάρι κατόπιν ειδικής 
βιομηχανικής κατεργασίας που 
ονομάζεται βυνοποίηση. Σκοπός 
της βυνοποίησης είναι ο σχηματι-
σμός ενζύμων και άλλων συστατι-
κών τα οποία επαναδραστηριοποι-
ούνται στο Brewhouse με τις ιδα-
νικές συνθήκες που τους δίνονται.  
Η βύνη μπορεί  να κατασκευαστεί 
μόνο από ορισμένες ποικιλίες κρι-
θαριού. Από τις αρχές του αιώνα 
μας άρχισαν σοβαρές έρευνες για 
την επιλογή των καλυτέρων ποικιλιών κριθαριού. Τα εργαστήρια της 
Carlsberg έχουν διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στις έρευνες αυτές 
και έχουν δημιουργήσει μερικές εξαιρετικές ποικιλίες.

Λυκίσκος:
Ο λυκίσκος είναι ένα αναρριχητικό φυτό, το οποίο καλλιεργείται 
αποκλειστικά για την βιομηχανία της ζυθοποιίας.

Δίνει στην μπύρα το χαρακτηριστικό της άρωμα, τη διακριτική της 
πικράδα και την ξεχωριστή της γεύση. Επιπρόσθετα συμβάλλει και 
στη δημιουργία αφρού.

Από τα άνθη του λυκίσκου με ειδικές μεθόδους εκχύλισης συλλέ-

Ταξίδι στον κόσμο παραγωγής της μπύρας
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γονται οι πικρές και αρωματικές 
ουσίες και συσκευάζονται. Δύο 
είδη λυκίσκου χρησιμοποιούνται 
συνήθως. Ο πικρός λυκίσκος που 
περιέχει κυρίως πικρές ουσίες 
(alpha-acids) και ο αρωματικός 
που περιέχει κυρίως αρωματικές 
ουσίες (essential oils). Η χαρα-
κτηριστική πικράδα σχηματίζεται 
κατά τη διάρκεια του βρασμού στο 
Brewhouse. Για την παραγωγή της 
μπύρας Carlsberg χρησιμοποιού-
νται αυστηρά επιλεγμένες και απο-
κλειστικές ποικιλίες λυκίσκου.

Μαγιά:
Είναι αγνή καλλιέργεια ειδικού τύπου ζυμομύκητα που καλλιεργεί-
ται κάτω από αυστηρό έλεγχο στα μικροβιολογικά εργαστήρια της 
Carlsberg Δανίας. Το 1876 στο ζυθοποιείο της Carlsberg Δανίας 
ιδρύθηκε από τον Emil Christian Hansen  το πρώτο εργαστήριο για 
την αναπαραγωγή αγνών καλλιεργειών μαγιάς. Κατάφερε να απομο-
νώσει τους δύο τύπους ζυμομυκήτων που χρησιμοποιούνται μέχρι 
και σήμερα. Το 1883 η Carlsberg ξεκίνησε, ως το πρώτο ζυθοποιείο 
στο κόσμο, να χρησιμοποιεί αγνή καλλιέργεια μαγιάς. Σε όλα τα ζυ-
θοποιία Carlsberg χρησιμοποιείται ο ίδιος τύπος μαγιάς, ο οποίος 
αποστέλλεται από τα κεντρικά εργαστήρια της Carlsberg Δανίας σε 
μικρές ποσότητες και πολλαπλασιάζεται επιτόπια από τα εργαστήρια 
ποιοτικού ελέγχου και στην παραγωγή.

Στάδια Παραγωγής:
Η διαδικασία παραγωγής της μπύρας διαρκεί περίπου 12-14 μέρες 
και χωρίζεται βασικά σε τρία στάδια:
1. Παραγωγή ζυθογλεύκους  
2. Μετατροπή ζυθογλεύκους σε μπύρα (Αλκοολική Ζύμωση)
3. Συσκευασία μπύρας

Παραγωγή ζυθογλεύκους:
Για την παραγωγή του ζυθογλέυκους ακολουθείται μια σειρά διαδικα-
σιών στις υπερσύγχρονές 
εγκαταστάσεις του Ζυθο-
ποιείου (Brewhouse).

Η βύνη αφού περάσει από 
διάφορα συστήματα κα-
θαρισμού αλέθεται μαζί 
με νερό και ο παραγόμε-
νος χυλός μεταφέρεται 
στο δοχείο χυλοποίησης 
(mash tun). Εκεί τα ένζυ-
μα της βύνης με τις ιδα-
νικές συνθήκες που τους 
δίνονται μετατρέπουν το άμυλο σε σάκχαρα.  

Στο επόμενο στάδιο ο χυλός μεταφέρεται στο Lauter tun όπου εκεί 
διαχωρίζεται το ζυθογλεύκος (το παραγόμενο υγρό) από το στερεό 
υπόλειμμα (spent grains). Το ζυθογλεύκος μεταφέρεται στο δοχείο 
βρασμού, ενώ τα spent grains μεταφέρονται σε ειδικά σιλό και πω-
λούνται σε αγελαδοτρόφους.

Στο δοχείο βρασμού γίνεται προσθήκη καθορισμένης ποσότητας λυ-
κίσκου και το μίγμα βράζει σε προκαθορισμένο χρόνο. Κατά τη διάρ-
κεια του βρασμού το ζυθογλεύκος συμπυκνώνεται, αποστειρώνεται, 
τα ένζυμα απενεργοποιούνται και καταστρέφονται, σχηματίζονται οι 
χαρακτηριστικές πικρές ουσίες από τον λυκίσκο και επίσης καθηλώ-
νονται ουσίες που δημιουργούν θολάδα στην μπύρα.

Στη συνέχεια το ζεστό ζυθογλεύκος μεταφέρεται στο δοχείο στροβι-
λισμού (whirlpool) όπου αφαιρείται το κατακάθι που δημιουργήθηκε 
κατά την διάρκεια του βρασμού.

Στο τελευταίο στάδιο του brewhouse το ζεστό ζυθογλεύκος ψύχεται 
σε καθορισμένη θερμοκρασία και στη συνέχεια προστίθεται η απαι-
τούμενη ποσότητα μαγιάς και αποστειρωμένος αέρας (οξυγόνο). Το 
όλο μίγμα μεταφέρεται στις δεξαμενές ζύμωσης.

Μετατροπή ζυθογλεύκους σε μπύρα – Αλκοολική Ζύμωση 
και ωρίμανση:
H μετατροπή του ζυθογλεύκους σε μπύρα γίνεται με τη φυσική δι-
εργασία της αλκοολικής 
ζύμωσης. Η μαγιά κάτω 
από ειδικές συνθήκες με-
τατρέπει τα ζυμώσιμα σάκ-
χαρα του ζυθογλεύκους σε 
οινόπνευμα και διοξείδιο 
του άνθρακα. 

Κατά τη διάρκεια της ζύ-
μωσης σχηματίζονται πα-
ράλληλα και μια πλειάδα 
χημικών ενώσεων, οι οποίες έχουν σημαντική συμβολή στην γεύση, 
άρωμα και άλλες ιδιότητες της μπύρας. Ο σχηματισμός τους και η 
μερική διάσπαση τους αργότερα (ωρίμανση μπύρας) είναι άμεσα 
συνδεδεμένα με τον μεταβολισμό της μαγιάς.

Η μαγιά μετά το τέλος της ζύμωσης κατακάθεται στο πυθμένα της 
δεξαμενής ζύμωσης, συλλέγεται και ξαναχρησιμοποιείται στην επό-
μενη παραγωγή, αφού πρώτα ελεγχθεί μικροβιολογικά από το τμήμα 
ποιοτικής διασφάλισης.

Κατά τη διάρκεια της ζύμωσης παράγεται διοξείδιο του άνθρακα, το 
οποίο συλλέγεται καθαρίζεται και επαναχρησιμοποιείται.
Μετά το τέλος της ζύμωσης και ωρίμανσης, η μπύρα διέρχεται από 
μία φυγόκεντρο για να αφαιρεθούν τα υπολείμματα μαγιάς, ψύχεται 
σε χαμηλές θερμοκρασίες για να σταθεροποιηθεί  και τελικά φιλτρά-
ρεται μέσω δύο ειδικών φίλτρων. Σε αυτό το στάδιο της παραγωγής 
η μπύρα αποκτά τη γνωστή της διαύγεια. Η φιλτραρισμένη μπύρα 
αποθηκεύεται σε ειδικές δεξαμενές  (Βright Beer Tanks) και είναι 
έτοιμη για να συσκευαστεί. 

Εμφιάλωση μπύρας:
Τα άδεια κιβώτια εισέρχονται στο εμφιαλωτήριο, όπου αφαιρούνται 
από τις παλέτες από αυτόματο μηχάνημα (depalletiser). Ακολούθως, 
περνούν από ανθρώπινο 
έλεγχο στον οποίο αφαιρού-
νται ξένα αντικείμενα από 
τα κιβώτια (χάρτινα, νάιλον, 
ξένες φιάλες ή φιάλες με 
πώματα).

Στο επόμενο βήμα τα κιβώ-
τια προωθούνται στο μηχά-
νημα αφαίρεσης των φιαλών 
από το κιβώτιο (Decrater). Οι 
άδειες φιάλες κατευθύνο-
νται στο πλυντήριο φιαλών, 
ενώ τα άδεια κιβώτια στο 
πλυντήριο κιβωτίων.

Στο πλυντήριο φιαλών τα 
μπουκάλια περνούν διαδοχι-
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2.Ποια είναι τα χαρακτηριστικά εκείνα που κάνουν τη ΛΕΩΝ 
να ξεχωρίζει;  
Η μπύρα ΛΕΩΝ παρασκευάζεται αποκλειστικά από φυσικές πρώτες 
ύλες, νερό, βύνη κριθα-
ριού, λυκίσκο και μαγιά. 
Είναι αρχή του Ομίλου μας 
να μην χρησιμοποιούμε 
κανένα πρόσθετο, γενε-
τικά μεταλλαγμένο προ-
ϊόν ή υποκατάστατο της 
βύνης για την παραγω-
γή οποιασδήποτε από τις 
μπύρες μας. Η ΛΕΩΝ είναι 
μια all malt lager μπύρα 
που διακρίνεται για την 
απαλότητα της, το ευχάρι-
στο διακριτικό φρουτώδες 
άρωμα και την ισορροπη-
μένη επίγευση λυκίσκου 
και μαγιάς. Με εξασφαλι-
σμένη την υψηλή ποιότητα 
και την αξιοπιστία σε όλα τα 
στάδια παραγωγής της και 
φέροντας ατόφια την κυ-
πριακή σφραγίδα, η ΛΕΩΝ 
προσφέρει μοναδική απόλαυση από την πρώτη κιόλας γουλιά.

Στο περιοδικό ΜΑΝ - έκδοση Οκτωβρίου 2014 

1.Πότε ξεκίνησε η παρασκευή της μπύρας ΛΕΩΝ, ποιοι 
οι δημιουργοί της και ποιοι οι σημαντικότεροι ιστορικοί 
σταθμοί μέχρι σήμερα; 
Η μπύρα ΛΕΩΝ, ή ΛΕΩΝΤΟΣ όπως ονομαζόταν αρχικά, είναι ου-
σιαστικά η πρώτη Κυπριακή μπύρα. Η παραγωγή της ξεκίνη-
σε το  1937 από τον αείμνηστο Χριστόδουλο Πλατάνη. Το 1962 ο 
Δρ. Φώτος Ια. Φωτιάδης εξαγόρασε το πλειοψηφικό πακέτο της εται-
ρείας M. Chr. Platanis & Co. Ltd. Μια ενέργεια που είχε ως αποτέλε-
σμα τη δημιουργία της Photos Photiades Breweries και την εισδοχή 
του Ομίλου Φώτος Φωτιάδης στον τομέα της παραγωγής και διανο-
μής μπύρας. Η παραγωγή της ΛΕΩΝ σταμάτησε το 1968, όταν υπογρά-
φηκε η ιστορική συμφωνία που επέτρεπε στη ζυθοβιομηχανία μας 
να παράξει την μπύρα Carlsberg για πρώτη φορά εκτός Δανίας. Οι 
συνθήκες τότε δεν μας επέτρεπαν να χειριζόμαστε και τα δύο προϊό-
ντα. Κάτι όμως που επιτεύχθηκε το 2003. Το νέο, υπερσύγχρονο ζυ-
θοποιείο μας, η ανάγκη της αγοράς για Κυπριακά ποιοτικά προϊόντα 
και, κυρίως, η ισχυρή προσωπική επιθυμία του κ. Φώτου Ια. Φωτιάδη 
να αναβιώσει την πρώτη Κυπριακή μπύρα, έφεραν την μπύρα ΛΕΩΝ 
ξανά στην Κυπριακή αγορά. Μια επιχειρηματική πρωτοβουλία που 
αποδεικνύεται πολύ σωστή, αφού η ΛΕΩΝ κατακτά διαρκώς μερίδιο 
αγοράς, αγκαλιάζεται από Κυπρίους και ξένους τουρίστες όλων των 
ηλικιών ολοένα και πιο θερμά, αλλά και κατακτά σημαντικές διακρί-
σεις στο εξωτερικό όπως το Διεθνές Βραβείο Ανώτερης Γεύσης για 
το 2013.

κά από πρόπλυση με κρύο 
και ζεστό νερό, πλύση με 
εμβάπτισμα σε λεκάνες 
ζεστών διαλυμάτων καυ-
στικής σόδας και ξέπλυμα 
σε τρεις φάσεις με καθα-
ρό νερό.

Οι φιάλες περνούν από 
αυτόματο ηλεκτρονικό έ-
λεγχο όπου απορρίπτο-
νται όσες δεν είναι πεντακάθαρες ή κρίνονται ακατάλληλες για χρή-
ση. 

Όταν περάσουν τους ελέγχους εισέρχονται στην εμφιαλωτική, όπου 
αφού αφαιρεθεί ο αέρας από την φιάλη και προστεθεί διοξείδιο του 
άνθρακα με πίεση, γεμίζει με μπύρα που έρχεται από τα ντεπόζιτα 
φιλτραρισμένης μπύρας. Απουσία οξυγόνου από την φιάλη σημαίνει 
διατήρηση της γεύσης της μπύρας για μεγάλο χρονικό διάστημα.
Αμέσως μετά την εμφιαλωτική μπαίνει το πώμα. Μεταξύ εμφιαλω-
τικής και καψουλαδόρου, η μπύρα με ειδική τεχνολογία αναδεύεται, 
ώστε να αποβάλει μέρος του διοξειδίου της. Αυτό παράγει αφρό ο 
οποίος εκτοπίζει το υπόλοιπο του αέρα που τυχόν παρέμεινε στην 
φιάλη κατά την εμφιάλωση.

Η γεμάτη πια φιάλη, ελέγχεται αν έχει τη σωστή ποσότητα μπύρας, 
από ηλεκτρονικό μηχάνημα. 

Ακολουθεί η παστερίωση, που έχει σκοπό την προστασία της μπύρας 
από μικροοργανισμούς που μπορεί να αλλοιώσουν τη γεύση της με 
την πάροδο του χρόνου. Η παστερίωση διασφαλίζει τη γεύση και την 
ποιότητα της μπύρας και την υγεία του καταναλωτή. Η Carlsberg έχει 
επιλέξει ως ασφαλέστερη μέθοδο διασφάλισης της άριστης ποιό-
τητας των προϊόντων της, την παστερίωση με την μέθοδο τούνελ, η 
οποία μπορεί να μην είναι η οικονομικότερη, είναι όμως η πιο απο-
τελεσματική. 
Αμέσως μετά οι φιάλες κατευθύνονται στην ετικετομηχανή. Τοποθε-
τείται ετικέτα στο κορμό της φιάλης, στο λαιμό, και στο πίσω μέρος. 
Η πίσω ετικέτα αναγράφει, μεταξύ άλλων, την ημερομηνία λήξης της 
μπύρας.

Ακολουθεί ακόμα ένας έλεγχος, για το γέμισμα της φιάλης (ασφά-
λεια για τυχόν διαρροές μεταξύ παστεριωτήρα – ετικετομηχανής) και 
την ορθή θέση των ετικετών.

Μετά οι φιάλες τοποθετούνται στα πλυμένα κιβώτια, από αυτόματο 
μηχάνημα (crater).

Tοποθετείται το χάρτινο κάλυμμα και τα κιβώτια γεμάτα πιά, στοιβά-
ζονται αυτόματα σε παλέτες (palletizer), έτοιμα για την αγορά. 

Σχετικό φιλμάκι και αφιέρωμα ετοιμάστηκε και προβλήθηκε το Σε-
πτέμβριο στο In Business

Συνέντευξη Αντρέα Παντελή
Brewing Manager
Photos Photiades Breweries Ltd
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3.Από πλευράς μεριδίου αγοράς, η μπύρα ΛΕΩΝ παρουσιάζει 
μια αξιοσημείωτη πορεία.
Είναι αλήθεια ότι η μπύρα ΛΕΩΝ συνεχίζει εδώ και δέκα χρόνια την 
ανοδική της πορεία. Αποτελεί την Κυπριακή μπύρα με τη μεγαλύτερη 
αύξηση πωλήσεων. Έχει διπλασιάσει τον όγκο πωλήσεων της, μόλις 
τα τελευταία 5 χρόνια. Πατάει γερά στην τρίτη θέση των πωλήσεων 
μπύρας στην Κύπρο μετά την πρώτη Carlsberg και τη δεύτερη ΚΕΟ. 
Επενδύουμε σημαντικά στην πορεία και την εξέλιξη της μπύρας 
ΛΕΩΝ. Φέτος μάλιστα, παρουσιάσαμε τη νέα βολική συσκευασία 
των 250ml σε πράσινο χρώμα, η οποία διαθέτει εύκολα ανοιγόμενο 
καπάκι περιστροφής. Είναι μία κίνηση που έρχεται να ενισχύσει την 
παρουσία και την διείσδυση του προϊόντος, δείχνοντας παράλληλα 
τη δέσμευση της Φώτος Φωτιάδης Ζυθοβιομηχανία να παράγει και να 
αναπτύσσει προϊόντα υψηλής ποιότητας που ανταποκρίνονται απο-
φασιστικά στις σύγχρονες ανάγκες.

4.Το 2013 η μπύρα ΛΕΩΝ διακρίθηκε με το Διεθνές Βραβείο 
Ανώτερης Γεύσης του οργανισμού International Taste & 
Quality Institute. Πέρα από τη δεδομένη ικανοποίηση για 
το αποτέλεσμα, ποια είναι η δέσμευσή σας για τη συνέχεια 
αναφορικά με τη μπύρα ΛΕΩΝ; 
Η διάκριση της μπύρας ΛΕΩΝ με το Διεθνές Βραβείο Ανώτερης Γεύ-
σης αποτελεί ορόσημο για την πορεία της, αλλά και ευθύνη για όλους 

εμάς που έχουμε σχέση με την παραγωγή και τη διάθεση της. Είμαστε 
περήφανοι που μια αποκλειστικά Κυπριακή μπύρα δέχθηκε αυτή την 
υψηλή διάκριση. Σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς που η χώρα μας 
διανύει, είναι σημαντικό και ελπιδοφόρο να αποδεικνύεται ότι η βιο-
μηχανία μας έχει τις δυνατότητες να ξεχωρίζει διεθνώς. 
Η μπύρα ΛΕΩΝ μετά τη βράβευση και τη διεθνή της αναγνώριση συ-
νεχίζει και θα συνεχίσει να εξελίσσεται. Είμαστε δεσμευμένοι να 
φέρουμε την πρώτη Κυπριακή μπύρα στη θέση που της αξίζει. 

5.Η ανάπτυξη της ΛΕΩΝ είναι δεδομένη και στα πλαίσια μιας 
εταιρείας όπως είναι η Φώτος Φωτιάδης Ζυθοβιομηχανία. 
Πως μπορεί μελλοντικά ένα αμιγώς κυπριακό προϊόν να βγει 
και εκτός Κύπρου με την ίδια επιτυχία; 
Τα κυπριακά προϊόντα, όπως η μπύρα ΛΕΩΝ, δεν έχουν τίποτα να ζη-
λέψουν από παρόμοια προϊόντα του εξωτερικού. Το περσινό Βραβείο 
Ανώτερης Γεύσης το αποδεικνύει. Η δυναμική της μπύρας ΛΕΩΝ 
στην αγορά δεν μπορεί παρά να μας γεμίζει με αισιοδοξία και αποφα-
σιστικότητα για το μέλλον. Η εξαγωγή της, αν και δεν είναι στα άμεσα 
σχέδια μας, αποτελεί μια προοπτική που δεν θα μπορεί ποτέ να μας 
αφήνει αδιάφορους. Ένα αμιγώς Κυπριακό προϊόν μπορεί να διατεθεί 
στο εξωτερικό, φτάνει να έχει πείσει για την ποιότητα και την αντα-
γωνιστικότητά του. Σε αυτούς τους δύο τομείς, η μπύρα ΛΕΩΝ είναι 
σε πολύ καλό δρόμο. 

Tη Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 2014, κατά την εκδήλωση που διοργάνωσε 
για τα 90χρονα της η  Ένωση Νέων Τραστ,  ένα από τα παλαιότερα 
σωματεία της Λευκωσίας με πολύ σημαντική κοινωνική αθλητική 
και πολιτιστική προσφορά στον τόπο,  τίμησε τον Δρα Φώτο Φωτιάδη, 
στην παρουσία του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Εκλε-
κτών προσκεκλημένων και των μελών της.

Στην ανάγνωση του Σκεπτικού τίμησης, το οποίο ανέλαβε να ετοιμά-
σει  και ανέγνωσε  ο δικηγόρος κ. Ξένιος Ξενόπουλος,  Γραμματέας  
της Ένωσης  Νέων Τραστ, αναφέρονται τα εξής:

«Ειλικρινά νοιώθω ιδιαίτερη χαρά και ξεχωριστή τιμή αλλά αποτελεί 
και μεγάλη πρόκληση για μένα που μου ανετέθη να αποτολμήσω μια 
σύντομη αξιολόγηση του κ. Φώτου Φωτιάδη και  να ετοιμάσω το σχε-
τικό Σκεπτικό της επιλογής του.

Θα ήθελα να σας διαβεβαι-
ώσω ότι το έργο τόσο του 
Διοικητικού Συμβουλίου 
όσο και το δικό μου στην 
επιλογή του κ. Φώτου Ια. 
Φωτιάδη, ενός στενού και 
αγαπητού φίλου, ενός Άξι-
ου Τέκνου της Κύπρου, για 
να τιμηθεί από την Ένωση 
Νέων Τραστ και τον Πρόε-
δρο της Δημοκρατίας στην 
αποψινή μας εκδήλωση, 
ήταν σχετικά εύκολο καθό-
τι ο κ. Φωτιάδης από νεα-
ρής ηλικίας μέχρι σήμερα 
συνεχίζει να υπηρετεί την 
κοινωνία της Κύπρου και 

Η  Ένωση  Νέων  Τραστ τίμησε
τον Δρα Φώτο Φωτιάδη

την Πολιτεία από διάφορες θέσεις, υπηρεσίες και αποστολές.  Με 
βάση τα πιο πάνω δεδομένα, η εισήγηση για να τιμηθεί ο κ. Φώτος 
Φωτιάδης υιοθετήθηκε από το Διοικητικό μας   Συμβούλιο αμέσως, 
ομόφωνα και με ενθουσιασμό γιατί κρίναμε ότι ο κ. Φωτιάδης με την 
καταξιωμένη μοναδική συμβολή του στην Κυριακή Κοινωνία:

• Ανήκει στη κορυφή της Κοινωνικής και Φιλανθρωπιστικής Κυ-
πριακής Κοινωνίας.

• Σε διαπροσωπικό επίπεδο είναι ένας Κύριος (με Κ κεφαλαίο) και 
Άνθρωπος (επίσης με Α κεφαλαίο) παρακαλώ, που συνδυάζει όσο 
λίγοι τις ύψιστες αρετές – την ακεραιότητα με τη σοφία, τον γνήσιο, 
ατόφιο πατριωτισμό με την πίκρα για την τραγωδία της αγαπημένης 
του Κύπρου, που αναβλύζει μέσα από πάμπολλα πάντοτε καίρια άρ-
θρα του,

• Υπερβαίνει πολιτικές με 
την ταυτόχρονη έντονη αί-
σθηση του χρέους του πολί-
τη προς την πατρίδα,

• Εκφράζει την αβάσταχτη 
πίκρα της αδικίας που βα-
σανίζει την Κύπρο, το πα-
ρελθόν, παρόν και μέλλον,

• Είναι πάντα νέος, πάντα 
ζωντανός, πάντα δραστή-
ριος,

• Ετίμησε και συνεχίζει να 
τιμά την Κύπρο στον ύψιστο 
βαθμό,

• Η προσφορά του συνεχί-
ζεται στο διηνεκές.



38

..

Θα ήθελα να αναφέρω ότι  ένα επιπλέον κριτήριο στη φετινή επιλογή 
του κ. Φωτιάδη, είναι και η ξεχωριστή, ιδιαίτερη προσωπική σχέση 
που είχε με την Ένωση Νέων Τραστ.

Αρχηγός – παλιά – της ομάδας Πετόσφαιρας υπήρξε διαχρονικά εξέ-
χον Μέλος της Λέσχης με αποκορύφωμα τη χρηματοδότηση με ένα 
αξιόλογο ποσό της πλήρους ανακαίνισης μέσω του Ιδρύματος «Φώ-
τος Φωτιάδης» της Αίθουσας Εκδηλώσεων, αυτής που βρισκόμαστε 
τώρα – η οποία φέρει και το  όνομα του.

Αγαπητέ μου κύριε Πρόεδρε της Δημοκρατίας, κυρίες και κύριοι, 
στη σημερινή εποχή της ηθικής και πολιτικής ασυδοσίας, ελάχιστες 

πλέον φωνές, όπως του κ. Φώτου Φωτιάδη μας εγκαρδιώνουν, μας 
γεμίζουν με ελπίδα και πείσμα στον αγώνα μας για τη διατήρηση και 
διαχρονικά εφαρμογή των Ελληνικών και Πανανθρώπινων Αξιών.

Δεν υπερβάλλω καθόλου εάν δηλώσω ότι του Φώτου Φωτιάδη επά-
ξια του αξίζει Παγκόσμια αναγνώριση και καταξίωση.

Με τα πιο πάνω κριτήρια επαναλαμβάνω ότι η επιλογή του κ. Φώτου 
Φωτιάδη για να τιμηθεί στην αποψινή μας εκδήλωση ήταν για μας μια 
εύκολη, ζεστή, απόφαση που μας γέμισε ικανοποίηση και ευτυχία».

05 Σεπτεμβρίου, 2014

`Ο Ερτογάν μας υπαγόρευσε  αλλαγή  
πορείας  στο Κυπριακό

Αυτού Εξοχότητα  Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας
Κύριο Νίκο Αναστασιάδη
Λευκωσία

Φίλτατε Πρόεδρε,

Με τον πιο επίσημο τρόπο, η Τουρκία,  δια στόματος του Προέδρου 
της,  μας έχει κλείσει ερμητικά τον δρόμο προς δίκαιη και βιώσιμη 
λύση.  Έχει καταστήσει  τις συνομιλίες  γράμμα κενό. Δεν τους άφησε 
ουδέ ίχνος  ωφέλιμης προοπτικής, σκοπιμότητας, ή ελπίδας.   Τις 
έχει τροχιοδρομήσει προς  σίγουρο όλεθρο μας και στον οριστικό 
αφανισμό του Κυπριακού Ελληνισμού.

Ταυτόχρονα η ξεκάθαρη αυτή εχθρικότατη θέση της Τουρκίας που 
έχει αγανακτήσει όλους μας,  θέτει τον κάθε Έλληνα Κύπριο αλλά 
και κάθε Έλληνα,  ενώπιον των ευθυνών μας και υπαγορεύει στον 
κάθε ένα μας, την υποχρέωση να ενεργήσει έκαστος στο μέτρο του 
δυνατού για  να συμβάλουμε στην κοινή προσπάθεια σωτηρίας της 
μικρής μας πατρίδας η οποία αντιμετωπίζει σήμερα  τον έσχατο  των  
κινδύνων.  Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και η παρούσα μας επιστολή.

Μας πέταξε κατάμουτρα και ολοκάθαρα τα τερατώδη στρατηγικά 
τους σχέδια σε βάρος της Κύπρου και το ξεκαθάρισε μάλιστα ότι 
στόχος τους δεν είναι  άλλος παρά  μόνο  μια συμφωνία που θα την 
υπαγορεύσουν σουλτανικά οι ίδιοι και θ’ αποτελεί ένα πιο σίγουρο, 
αυτή τη φορά,  και πιο αποτελεσματικό σκαλοπάτι, από εκείνο της 
Ζυρίχης/Λονδίνου, ως εφαλτήριο προς την οριστική, ολοκληρωτι-
κή τουρκοποίηση ολόκληρης της Κύπρου, σε προβλεπτό, σύντομο 
μάλιστα μέλλον,  με τη ξεδιάντροπη προτροπή της αύξησης του πα-

ράνομου εποικισμού  και συνοδευόμενου με την  υπηκοότητα στους 
εποίκους. 

Το νερό θα δημιουργήσει πρόσθετα προβλήματα
Με την έλευση δε του νερού από την Τουρκία που θα μετατρέψει  τη 
Μεσαορία και τις άλλες εύφορες περιοχές των κατεχομένων μας  σε  
απέραντα περβόλια,  θα δημιουργηθούν χιλιάδες νέες θέσεις εργα-
σίας οπότε θα φέρνουν συνέχεια  περισσότερους εποίκους.   Πρέπει 
να το κατανοήσουμε ότι  το νερό θα το χρησιμοποιήσουν ως ένα πρό-
σθετο φοβερό όπλο σε βάρος μας.

Δεν πρέπει να έχουμε την παραμικρήν αμφιβολία για τα ξεκάθαρα 
αυτά καταστροφικά για μας  στρατηγικά σχέδια της Τουρκίας.  Και 
φυσικά δεν μπορούμε παρά να  διαφωνούμε έντονα και έχουμε χρέ-
ος έναντι και των παιδιών μας,  ν’ αντιδράσουμε και μάλιστα  αμέ-
σως διότι διαφορετικά προσφερόμεθα οικειοθελώς ως πρόβατα επι 
σφαγήν.

Πρέπει ν’ αλλάξουμε,  το ταχύτερο δυνατό,  πλεύση, Πρόεδρε.

Είναι λογικό  ή δυνατό ν’ αναμένουμε ποτέ ότι μετά από όλα αυτά τα 
απροκάλυπτα   που με τόσο θράσος μας  προδιέγραψε ο παράνομος 
εισβολέας μέσα στο σπίτι μας, ότι  θα ήτο ποτέ δυνατό να τολμούσε 
ένας οποιοσδήποτε  ΤΚ ηγέτης, εγκάθετος όπως πάντα φυσικά της 
Τουρκίας, ο οποίος σε διαπραγματεύσεις  όπως αυτές που διεξάγο-
νται,  έστω και κατά διάνοια,  ν’   αλλάξει  ουδέ κατά ένα ιώτα αυτά 
που μας  έφτυσε κατά πρόσωπο εδώ στη Λευκωσία  ο Πρόεδρος της 
Τουρκίας;  Και φυσικά δεν είναι νέα όλα αυτά.  Απλώς  τα επανέ-
λαβε για χιλιοστή φορά, όπως τα είχε, άλλωστε, κωδικοποιήσει με 
το πρόσφατο 105 σελίδων επίσημο έγγραφο της 23.6.2014 προς την 
Ευρωπαϊκή Ένωση που πρέπει  ο καθένας μας να το διαβάζει κάθε 
πρωί για ξεκίνημα και για να φορτίζουν οι μπαταρίες της οργής μας 
αλλά και του αυτοσεβασμού μας.

Ο πρόεδρος μας Δρ. Φώτος Ια Φωτιάδης με τη σοφία και την πείρα που τον διακρίνει και το αδιάλειπτο εν-
διαφέρον του για τα κοινά και ιδιαίτερα για την οικονομία και το εθνικό μας θέμα, με αφορμή την πρόσφατη 
παράνομη επίσκεψη του Τούρκου προέδρου, Ταγίπ Ερτογάν, στα κατεχόμενα και τις προκλητικές και τις 
απαράδεκτες δηλώσεις του, επαναφέρει στο προσκήνιο το θέμα της επιβίωσης του Κυπριακού Ελληνι-
σμού και σε ανοικτή επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, κ. Νίκο Αναστασιάδη, με 
τεκμηριωμένες διαπιστώσεις και πειστικά επιχειρήματα, τον συμβουλεύει να αναζητήσει νέα στρατηγική 
και νέα γραμμή πλεύσης για το εθνικό μας θέμα.

Επισυνάπτεται ολόκληρη η επιστολή του κ. Φωτιάδη όπως δημοσιεύτηκε στα ΜΜΕ.

Ανοικτή επιστολή στον πρόεδρο
της Κυπριακης Δημοκρατίας
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Με ποιον επομένως στόχο και με ποιαν ελπίδα θα συνεχίσουμε τις 
διαπραγματεύσεις;

Πρέπει ν’ αναζητήσουμε, κύριε Πρόεδρε, νέα πορεία, και υπάρχει και 
είναι ελπιδοφόρος, όπως σας είχαμε πρόσφατα ενημερώσει.

Η  Τουρκία  βρήκε την Κύπρο μικρή και την μεταχειρίζεται ως κλο-
τσοσκούφι.  

Γράφει στα παλιά της τα παπούτσια τις αποφάσεις του ΟΗΕ του Συμ-
βουλίου Ασφαλείας και της ΕΕ καθώς και τους διεθνείς νόμους,  τα  
ανθρώπινα  δικαιώματα ακόμη και τις ίδιες τις δικές της συμβατικές 
δεσμεύσεις και υποχρεώσεις.   Δυστυχώς βρίσκει πλάτες από τους 
συνενόχους της, σ’ αυτή την επαίσχυντη νοοτροπία.

Ισχυρούς Συμμάχους 
Χρειαζόμαστε ισχυρούς συμμάχους που σε άλλες εποχές ήταν δύ-
σκολο, μάλλον αδύνατο να εξασφαλίσουμε.  Σήμερα όμως για πρώτη 
φορά στην ιστορία της η μικρή μας Νήσος έχει αποκτήσει το μέσο 
και τον τρόπο  να αποκτήσει ισχυρούς συμμάχους,  ικανοποιώντας 
τα συμφέροντα τους,  που είναι άλλωστε ο μόνος τρόπος να τους 
κερδίσουμε.  Πρέπει χωρίς  καθυστέρηση  να προχωρήσουμε στην 
αναζήτηση και εξασφάλιση των  Συμμάχων με όπλο μας ακαταμάχητο 
τον Θεόπεμπτο θησαυρό των υδρογονανθράκων μας που είναι ικανός 
να μας κερδίσει τους  ισχυρούς συμμάχους και δι’ αυτών τη σωτηρία 
μας.

Θα επικαλεσθούμε εισηγήσεις που έχουμε ξανά υποστηρίξει αλλά 
δεν θα κουραστούμε να τις επαναλάβουμε διότι φοβούμαστε ότι δεν 
έχουμε άλλην επιλογή  ή ελπίδα σωτηρίας.  Η  ιδιαίτερα δυσμενής 
κατάσταση που δημιούργησε η επίσκεψη Ερτογάν,  προστιθέμενη στη 
διαχρονική εξόφθαλμη εχθρική επεκτατική πολιτική της Τουρκίας 
σε βάρος της  Κύπρου  μας επιβάλλει να  ανασυνταχτούμε. 

Έχουμε σήμερα  στο πλευρό μας τη δεύτερη και μεγαλύτερη μητέρα,  
την  ΕΕ, της οποίας είμαστε ισότιμο μέλος αλλά κυρίως διότι η ΕΕ   
έχει τώρα απόλυτη, επιτακτική και επείγουσα ανάγκη  των αποθεμά-
των της ΑΟΖ μας και μας χρειάζεται,  ιδιαίτερα μετά τα προβλήματα 
με την Ουκρανία.

Και δεν υπάρχει καλύτερος εταίρος για μας στην προκειμένη περί-
πτωση, από κάθε άποψη.  Θα λύσει στο διηνεκές και το πρόβλημα 
διάθεσης των προϊόντων μας υδρογονανθράκων που είναι το βασικό 
πρόβλημα κάθε βιομηχανίας.

Είναι η ώρα της Κύπρου  
Να προχωρήσουμε λοιπόν τάχιστα  σε μια Συμμαχία, όχι εμπορική 
συμφωνία, με την ΕΕ για συνεκμετάλλευση όλων των κοιτασμάτων 
της ΑΟΖ μας.  Είναι η ώρα της Κύπρου και είναι μοναδική, δεν θα 
υπάρξει άλλη.

Ν’ αναλάβουμε, δια της Συμμαχίας, να προμηθεύουμε, κατ’ αποκλει-
στικότητα,  στην ΕΕ όλη την παραγωγή μας σε υδρογονάνθρακες, στις 
τρέχουσες διεθνείς τιμές, μείον ένα μικρό συμβολικό ποσοστό.  Η 
ΕΕ επειδή βρίσκεται στη μεγάλη ανάγκη δεν θα θελήσει ούτε μπορεί 
να μας εκμεταλλευθεί, άρα θα έχουμε μαζί της ένα fair deal που θ’ 
αντέξει στο χρόνο. 

Το να χρησιμοποιηθούν οι υδρογονάνθρακες μας για τις ανάγκες της 
ΕΕ έχει και την ευλογία και την ανοικτή στήριξη των ΗΠΑ, όπως ξε-
κάθαρα ανάφερε ο Αντιπρόεδρος της Αμερικής κ. Joe Biden κατά την 
εδώ πρόσφατη επίσκεψη του.  

Ως  αντάλλαγμα εμείς δικαιούμεθα και θα  απαιτήσουμε  δύο πράγ-
ματα που δεν  έχουν  κόστος  στην ΕΕ.  Και αν ακόμα  υπάρξει κάποιο 

κόστος θα είναι ελάχιστο μπροστά στο τεράστιο όφελος που θα της 
προσφέρουμε.  

1. Να μας διασφαλίσει η ΕΕ τα κυριαρχικά μας δικαιώματα πάνω στην 
ΑΟΖ μας,  κάτι που θα είναι και προς το δικό της συμφέρον ως συ-
νεκμεταλλευτών και αποκλειστικών αγοραστών. 

2. Να μας στηρίξει ανοικτά η ΕΕ  στο δίκαιο αίτημα μας για λύση 
του  Κυπριακού δια της εφαρμογής του Ευρωπαϊκού  Κεκτημένου 
που θα είναι η ιδανική δημοκρατία για όλους τους Κυπρίους.  Για 
το πόσο καλό, δίκαιο και βιώσιμο είναι το Ευρωπαϊκό Κεκτημένο 
έχουν οι  Ευρωπαίοι προσωπική πείρα  που είναι αρκετό πειστήριο 
για το δίκαιο αίτημα μας. 

Εάν και όταν η ΕΕ, ως σύμμαχος μας πλέον, προβεί σε κατ’ ευθείαν 
και ανοικτά σε πρόταση στην Τουρκία για την εφαρμογή του Ευρωπα-
ϊκού Κεκτημένου σ’ ολόκληρη την επικράτεια της Κυπριακής Δημο-
κρατίας ως λύση του Κυπριακού, η Τουρκία δεν θα μπορέσει  εύκολα 
να βρει πειστική δικαιολογία να το απορρίψει  χωρίς σοβαρές συνέ-
πειες.   Θα της πει τότε  η ΕΕ, και ο κάθε λογικός και αντικειμενικός 
τρίτος, μα εσύ κυρία Τουρκία για δεκαετίες τώρα αγωνίζεσαι με νύχια 
και  με δόντια να επιτύχεις την ένταξη σου στην ΕΕ για να εφαρμόσεις 
αναγκαστικά το ευρωπαϊκό κεκτημένο στη χώρα σου και είναι επομέ-
νως  καλό για σένα,  γιατί δεν είναι το ίδιο καλό και για τους ΤΚ;  Οπό-
τε η Τουρκία  χάνει τον αέρα από τα πανιά της και θα βρεθεί σε  δύ-
σκολη   θέση.   Δεν θα έχει πειστικήν απάντηση.  ́ Η θα παραιτηθεί από 
το αίτημα της για  ένταξη της στην ΕΕ, πράγμα που ασφαλώς δεν το 
θέλει, ή θα μείνει οικτρά εκτεθειμένη στην παγκόσμια κοινή γνώμη.

Όταν το Κυπριακό μπει σ’ αυτή την απλή λογική και ξεκάθαρη θέση 
και η διεθνής κοινή γνώμη ενημερωθεί ορθά πλέον για τις πραγμα-
τικότητες γύρω από το πρόβλημα μας, μακριά από τον λαβύρινθο και 
τις ατέλειτωτες εποικοδομητικές ασάφειες των συνομιλιών, που όλα 
μαζί θα  διαψεύδουν παταγωδώς την πολύχρονη και  πολυδάπανη 
αχαλίνωτη  προπαγάνδα της Τουρκίας που έκανε το άσπρο μαύρο, θα 
σκεφθεί δύο φορές αν της συμφέρει να συνεχίσει το  επιθετικό  της 
παιγνίδι σε βάρος της Κύπρου, που θα δουλεύει σε βάρος της πλέον 
και θα της προκαλεί κόστος.

Και για να κάνουμε αυτό το κόστος ακόμη μεγαλύτερο να προχωρή-
σουμε στην έκδοση και ευρεία κυκλοφορία του βιβλίου που έχουμε 
εισηγηθεί πρόσφατα, στο οποίο να καταγράφονται, στις κυριότερες 
γλώσσες, όλες οι δηλώσεις των Τούρκων ηγετών για την Κύπρο και 
το κυπριακό.  
Οι συνθήκες τότε, πιστεύουμε θα αλλάξουν άρδην όταν μάλιστα Κύ-
προς και Ελλάδα, όπως οφείλουν να πράξουν,  δηλώσουν απερίφρα-
στα ότι εφ’ όσον το Κυπριακό είναι άλυτο η Τουρκία δεν πρόκειται να 
ενταχθεί στην ΕΕ.

Και λύση του Οικονομικού
Μια Συμμαχία, όπως την έχουμε προδιαγράψει, με την ΕΕ όχι μόνο θα 
μας βάλει στον ίσιο δρόμο στο Κυπριακό αλλά θα λύσει αυτόματα το 
τρέχον οικονομικό μας πρόβλημα και θα διανοίξει λαμπρό οικονομι-
κό μέλλον για τη χώρα μας.  Με τόση φερεγγυότητα που θ’ αποκτή-
σει η Κυπριακή Δημοκρατία, όταν θα έχει τη Συμμαχία με την ΕΕ στο 
χέρι, θα την τρέχουν οι δανειστές να την δανείσουν και θα μπορέσει 
έτσι άνετα  να  χρηματοδοτήσει την τεράστια βιομηχανία μας υδρο-
γονανθράκων που θα μείνει στα χέρια των Κυπρίων και όχι των ξένων 
επενδυτών.

Με βαθειά εκτίμηση
Φώτος  Ια.  Φωτιάδης



40

..

Μέσα στα πλαίσια του Προγράμματος  ΄΄Creative Minds΄ ,́  ομάδα μα-
θητών του Γυμνασίου Κοκκινοτριμιθιάς,  επισκέφτηκε στις 28 Νοεμ-
βρίου 2014 τις εγκαταστάσεις της ζυθοβιομηχανίας Φώτος Φωτιά-
δης, όπου είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τις αυτομα-
τοποιημένες διαδικασίες και μεθόδους παραγωγής και εμφιάλωσης 
της μπύρας.  

Στη διάρκεια της εκπαιδευτικής τους  επίσκεψης/ξενάγησης, οι μα-
θητές επέδειξαν μεγάλο ζήλο και παρακολούθησαν με ενδιαφέρον 
το πρόγραμμα  εκμάθησης των διαδικασιών και συνέλλεξαν πολύτι-
μες πληροφορίες οι οποίες θα αξιοποιηθούν στην προσπάθεια υλο-
ποίησης του προγράμματος ΄΄Creative Minds΄ ,́  το οποίο τελεί κάτω 
από την ομπρέλα του Erasmus +.

Στόχος του προγράμματος, το οποίο έχει τοποθετήσει ψηλά στις προ-
τεραιότητες του το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού για την φε-
τινή χρονιά, είναι η βελτίωση και ο εμπλουτισμός των μαθησιακών 
γνώσεων, καθώς επίσης και  ο εντοπισμός του επιπέδου αυτοματο-
ποίησης και χρήσης της ρομποτικής στην Κυπριακή Βιομηχανία. 

΄́ Creative Mindś ΄ 
Έρευνα για την Αυτοματοποίηση και
Ρομποτική στην Κυπριακή Βιομηχανία

Πολυμορφική η δραστηριότητά του στην αγορά και πο-
λυεπίπεδη η προσφορά του στο επιχειρείν. Πλην όμως, μια 
και ενιαία η φυσιογνωμία του, η οποία συνθέτει την εταιρική 
φιλοσοφία και λανσάρεται οσονούπω με ένα νέο και κοινό 
για όλες τις εταιρείες του Ομίλου λογότυπο. Ο Όμιλος Φώτος 
Φωτιάδης παρουσιάζει την ανανεωμένη εταιρική του εικόνα, 
στην οποία περικλείονται όσα επιχείρησε και δημιούργησε 
τα τελευταία 72 χρόνια.

Από τη Στέλλα Μούρεττου

Ο Όμιλος Φώτος Φωτιάδης, ένας από τους πιο δυναμικά αναπτυσ-
σόμενους επιχειρηματικούς οργανισμούς της Κύπρου, ιδρύθηκε το 
1942 και οι περισσότεροι καταναλωτές τον έχουν, κυρίως, συνδέσει 
με μία από τις πολυάριθμες, αλλά ιδιαιτέρως δυναμική δραστηριό-
τητά του - τη ναυαρχίδα των brands του - μπίρα Carlsberg. 

Εβδομήντα δύο χρόνια μετά την ίδρυσή του αποτελεί έναν από τους 
μεγαλύτερους εργοδότες της Κύπρου. Εργοδοτεί  πέραν των 1100 
ατόμων και κατέχει ηγετική θέση στους τομείς της παραγωγής και 
εμφιάλωσης ποτών, στην εμπορία καπνικών προϊόντων και ποτών, 
στην ανάπτυξη γης, στον ασφαλιστικό κλάδο και πρόσφατα στην 
ενέργεια. Δραστηριοποιείται όχι μόνο στην Κύπρο, αλλά και σε Ελ-
λάδα, Ρουμανία, Κροατία και Σλοβενία, ενώ διεθνώς αναγνωρίζεται 
ως ένας από τους μεγαλύτερους και πιο σημαντικούς διανομείς πο-
τών στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. 

Το πολυποίκιλο αυτό έργο του ο Όμιλος Φώτος Φωτιάδης αποφάσισε 
να επικοινωνήσει σε μια ενιαία μορφή. Προχώρησε, λοιπόν, στην υι-

οθέτηση μιας ανανεωμένης στρατηγικής, προσδίδοντας ομοιομορ-
φία στην επικοινωνία του με νέο λογότυπο, ενιαίο για όλες, σχεδόν, 
τις δραστηριότητές του.

Νέο λογότυπο
Το «Φ» που μεταλλάσσεται 
Το νέο λογότυπο παραπέμπει στο ελληνικό γράμμα «Φ», το οποίο 
μεταλλάσσεται χρωματικά, ανάλογα με το είδος των δραστηριοτή-
των της κάθε εταιρείας. Αποτελείται από τρία βασικά στοιχεία, που 
παραπέμπουν στις τρεις βασικές αξίες που καθόρισαν και συνεχί-
ζουν να καθορίζουν την πορεία του ομίλου: Η βάση του λογότυπου 
συμβολίζει την αταλάντευτη αποφασιστικότητά του να ενεργεί με 
Αξιοπιστία, η έντονη διαγώνια γραμμή την απόλυτη προσήλωσή του 
στην εταιρική και κοινωνική Υπευθυνότητα, ενώ το πιο δυναμικό 
επάνω μέρος απεικονίζει τη συνεχή αναζήτηση για Ανάπτυξη, στη-
ριζόμενη σε υγιείς και καλά μελετημένες πρωτοβουλίες. 

Οι στόχοι του ομίλου αντικατοπτρίζονται, επίσης, στο νέο του σλό-
γκαν, που απευθύνεται στους καταναλωτές και πελάτες του: «Απο-

Όμιλος Φώτος Φωτιάδης
Ένα νέο προφίλ 
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λαμβάνουμε μαζί κάθε στιγμή» είτε αυτή η στιγμή αφορά στην ψυ-
χαγωγία και την κατανάλωση ποτού είτε την εμπειρία της διαβίωσης 
σε ένα υψηλής ποιότητας οικοδόμημα είτε ακόμα την ηρεμία που 
προσφέρει ένα καλό ασφαλιστικό συμβόλαιο.

Συν τοις άλλοις, ο όμιλος προχώρησε και στη δημιουργία νέας ιστο-
σελίδας (www.photiadesgroup.com), η οποία αναδεικνύει το μέγε-
θος και το εύρος των δραστηριοτήτων του, την οικονομική του από-
δοση και τον καθοριστικό ρόλο που διαδραματίζει στην κοινωνία.  

Μια εικόνα με πολλές «αποχρώσεις» 
Ο Όμιλος έχει συνδεθεί από τον μέσο Κύπριο καταναλωτή, κυρίως, 
με την παραγωγή και διανομή της μπίρας Carlsberg, της πρώτης σε 
πωλήσεις στο νησί. Το πορτοφόλιο του, όμως, περιλαμβάνει πολυά-
ριθμες και γνωστότατες στο κοινό δράσεις, οι οποίες και θα λανσα-
ριστούν, με τη νέα καμπάνια, ως αναπόσπαστα κομμάτια της μιας και 
ενιαίας εταιρικής εικόνας.

Μπίρες, κρασιά αλκοολούχα και μη 

• Η Carlsberg λανσαρίστηκε για πρώτη φορά στην κυπριακή αγορά 
το 1969, όπου και παράγεται διατηρώντας τη διεθνή αναγνώριση 
ποιότητας. Στον τομέα της παραγωγής οινοπνευματωδών και μη 
ποτών παράγει, επίσης, την κυπριακή μπίρα Λέων, που πρόσφατα 
βραβεύτηκε με Διεθνές Βραβείο Ανώτερης Γεύσης. Επιπλέον, από 
το 2011, ο όμιλος παράγει και την μπίρα Krauzer Brau, που ολοένα 
και κερδίζει τη μάχη στην κατηγορία της.

• Στον τομέα των κρασιών το Οινοποιείο Κυπερούντας ξεχωρίζει 
τόσο στην Κύπρο όσο και διεθνώς για την ποιότητα του οίνου που 
προσφέρει. Πρόσφατα προχώρησε, μάλιστα, στην παραγωγή της 
νέας σειράς Έπος, αλλά και κουμανδαρίας. 

• Το Φυσικό Μεταλλικό Νερό Αγρός, το οποίο λανσαρίστηκε πρό-
σφατα σε νέα καινοτόμα φιάλη, είναι το πρώτο σε πωλήσεις στην 
Κύπρο. 

• Οι χυμοί ΕΝΑ διατηρούν πάντα τη σημαίνουσα θέση τους στην 
αγορά.

• Η βότκα Tazovsky, που παράγεται μετά από επτά αποστάξεις στη 
Λετονία, έχει ήδη καθιερωθεί στη Ρουμανία και προχωρά η διάθεσή 
της και σε άλλες χώρες.

Δίκτυο διανομής σε 5 χώρες
Στον τομέα της διανομής ποτού και άλλων ειδών ο όμιλος έχει ανα-
πτυχθεί με ραγδαίους ρυθμούς, κερδίζοντας σημαντικό μερίδιο 
αγοράς στις κατηγορίες μπίρας και νερού. Επιπλέον, έχει προσθέσει 
στην γκάμα του ποιοτικές μάρκες ποτών και καπνικών προϊόντων, 
τα οποία έχουν κατακτήσει ηγετικές θέσεις στην κυπριακή αγορά. 
Ταυτόχρονα, ανέπτυξε σημαντική δραστηριότητα στο εξωτερικό, σε 

συνεργασία με τους στρατηγικούς του συνεργάτες, μερικοί από τους 
οποίους είναι: Carlsberg, Diageo, Danone, Gruppo Campari, Grupo 
Modelo, Moet Hennessy, Jose Cuervo, Osotspa, Lanson και British 
American Tobacco.

Στην Ελλάδα, η θυγατρική του ομίλου, Beverage World, πέτυχε να 
εμπλουτίσει την γκάμα των προϊόντων της με την Jose Cuervo, γεγο-
νός που την ενέταξε στις κύριες εταιρείες εμπορίας ποτού της χώ-
ρας. Στη Ρουμανία και την Κροατία η PPD Romania και η PPD Croatia 
ενίσχυσαν ακόμη περισσότερο την ηγετική τους θέση στη διανομή 
εισαγόμενων ποτών, έχοντας ως αιχμή του δόρατος τα προϊόντα της 
Diageo, της μεγαλύτερης εταιρείας εμπορίας ποτών του κόσμου. 
Ακόμα, μεσούσης της κρίσης, ο όμιλος ανέλαβε τη διανομή των προ-
ϊόντων της Diageo και στη Σλοβενία μέσω της PPD Slovenia και έχει 
πλέον καταστεί ο μεγαλύτερος συνεργάτης της Diageo στην Ευρώπη, 
διανέμοντας κορυφαία προϊόντα, όπως, το Johnnie Walker, το J&B, 
τη Smirnoff, την Belvedere, το τζιν Gordons και πολλά άλλα. 

Στις ασφάλειες με την Universal Life
Ο Όμιλος Φώτος Φωτιάδης κατέχει εξέχουσα θέση και στον τομέα 
των ασφαλειών. Ο ασφαλιστικός οργανισμός Universal Life, στον 
οποίο ο όμιλος διατηρεί το πλειοψηφικό πακέτο μετοχών, κατέστη-
σε το όνομά του συνώνυμο με την ασφάλεια ζωής και υγείας στην 
Κύπρο. Πρωτοστάτησε στην εισαγωγή θεσμών και σύγχρονων ασφα-
λιστικών προγραμμάτων, στη δημιουργία και την καλλιέργεια ασφα-
λιστικής συνείδησης. 

Ανάπτυξη γης και ενέργεια
Ο Όμιλος, επί σειρά ετών, προβαίνει σε σημαντικές επενδύσεις στον 
τομέα των ακινήτων στην Κύπρο και το εξωτερικό. Η οικονομική κρί-
ση δεν ανέκοψε την πορεία του. Αντίθετα, η υγιής βάση του και η 
έγκαιρη διάγνωση των προβλημάτων της κτηματαγοράς επέστρεψαν 
στον όμιλο να προχωρήσει στην προετοιμασία και μελέτη μεγαλεπή-
βολων τουριστικών και οικιστικών έργων σε Κύπρο και Ελλάδα, τα 
οποία θα μπορούν να υλοποιηθούν μόλις οι συνθήκες το επιτρέψουν. 
Ακόμα, αναγνωρίζοντας ότι στον τομέα της ενέργειας οι μεγάλοι κυ-
πριακοί όμιλοι επιχειρήσεων δεν μπορούν από μόνοι τους να αντεπε-
ξέλθουν στο μέγεθος των απαιτούμενων επενδύσεων, ο όμιλος πρω-
ταγωνίστησε στη σύσταση της κοινοπραξίας Cystream. Στο πλαίσιο 
αυτό και σε συνεργασία με άλλους κορυφαίους ομίλους, επιχειρείται 
να γίνει κατορθωτή η δραστηριοποίηση κυπριακών εταιρειών στην 
αξιοποίηση των υδρογονανθράκων και στις παράπλευρες δράσεις 
που προκύπτουν από αυτήν. 

Κοινή και η ΕΚΕ 
Κοινή ομπρέλα αποκτούν, 
πλέον, και οι πολυάριθμες 
δραστηριότητες εταιρικής 
κοινωνικής ευθύνης του 
ομίλου. Στόχος εξακολουθεί 
να είναι πάντοτε η υπεύθυνη 
κατανάλωση, η στήριξη διά-
φορων κοινωνικών ομάδων, 
η προστασία του περιβάλλοντος, η δημιουργικότητα σε διάφορες 
μορφές και η ανάπτυξη του αθλητισμού. Οι δράσεις σε όλες αυτές τις 
κατηγορίες εντάσσονται στο εξής κάτω από το πρόγραμμα «Φίλοι». 
Την ίδια ώρα,  το Κοινωφελές, Επιστημονικό και Πολιτιστικό Ίδρυμα 
Φώτος Φωτιάδης αναπτύσσει πάντοτε αριθμό κορυφαίων πρωτο-
βουλιών, που έχουν ως επίκεντρο τον πολιτισμό, την επιστήμη και 
τη φυσική ιστορία. 

Περιοδικό In Business
Έκδοση Δεκεμβρίου 2014
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Τη θέση του General Manager της PPD Croatia αναλαμβάνει η 
κα Renata Sobak, ενώ ο κ. Ivan Marin αναλαμβάνει τη θέση του 
Marketing Director στη PPD Croatia. 

Τέλος, ο κ. Χρίστος Καψοκέφαλος, αναλαμβάνει καθήκοντα ως 
General Manager της PPD Slo-
venia.

Οι τρεις θυγατρικές της Φώτος 
Φωτιάδης Διανομείς, εργοδοτούν 
σήμερα πέραν των 100 ατόμων, δι-
ανέμοντας και προωθώντας τόσο 
τα προϊόντα της Diageo, της μεγα-
λύτερης εταιρείας ποτών στον κό-
σμο, όσο και σωρεία άλλων διεθνών 
εταιρειών όπως Gruppo Campari, 
Ilva Saronno, Jose Cuervo, Nestle 
Waters, Danone, Henkell και άλλες 
με αξιοθαύμαστα αποτελέσματα. Οι PPD Romania και PPD Croatia 
κατέχουν την πρώτη θέση στην κατηγορία ποιοτικών εισαγόμενων 
ποτών στις αντίστοιχες αγορές τους, ενώ η PPD Slovenia κατάφερε 
μόλις σε δύο χρόνια να διπλασιάσει τις πωλήσεις της. 

Αναφερόμενος στις νέες αλλαγές, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Φώ-
τος Φωτιάδης Διανομείς κ. Αλέξης Φωτιάδης συνεχάρη τα στελέχη 
της εταιρείας που έχουν προαχθεί και τους ευχήθηκε καλή επιτυχία 
στα νέα τους καθήκοντα. Επεσήμανε ότι «Στόχος μας είναι η αποτε-
λεσματικότερη λειτουργία της εταιρείας και η καλύτερη ανταπόκρι-
σή της στο νέο περιβάλλον προκλήσεων και ευκαιριών που διαμορ-
φώνεται. Αναπτύσσοντας περισσότερο το ανθρώπινο δυναμικό, τα 
συστήματα λειτουργίας και την τεχνογνωσία μας, θέλουμε να συνε-
χίσουμε την ανοδική μας πορεία και να αναγνωριζόμαστε ως μια από 
τις πιο προοδευτικές εταιρείες ποτών στην περιοχή δραστηριότητας 
μας».

Περιφερειακός Διευθυντής αναλαμβάνει
ο κ. Κωνσταντίνος Ευθυμίου
Από την ημέρα λειτουργίας της πριν 15 χρόνια, η Φώτος Φωτιάδης 

Διανομείς έχει αναπτυ-
χθεί με ραγδαίους ρυθ-
μούς κερδίζοντας μερί-
διο αγοράς στις κατηγο-
ρίες μπύρας και νερού, 
αλλά και προσθέτοντας 
στη γκάμα της ποιοτικές 
μάρκες ποτών και καπνι-
κών προϊόντων τα οποία 
έχουν κατακτήσει ηγετι-
κές θέσεις στην κυπρι-
ακή αγορά. Ταυτόχρονα, 
έχει αναπτύξει μια σημα-
ντική δραστηριότητα στο 
εξωτερικό σε συνεργα-
σία με τους στρατηγικούς 
της συνεργάτες.

Ανταποκρινόμενη στις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που προκύπτουν 
από την ταχεία ανάπτυξη των δραστηριοτήτων και του κύκλου εργα-
σιών των θυγατρικών εταιρειών της PPD Romania, PPD Croatia και 
PPD Slovenia, η εταιρεία ανακοινώνει ότι προχωρεί στην αναβάθμιση 
της οργανωτικής της δομής σε Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη με 
τη δημιουργία των θέσεων του Περιφερειακού Διευθυντή και του Δι-
ευθυντή Εταιρικής Ανάπτυξης Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης.

Συγκεκριμένα ο κ. Κωνστα-
ντίνος Ευθυμίου, μετά από 
μια εξαιρετική πορεία στη 
θέση του Γενικού Διευθυ-
ντή της PPD Croatia και της 
PPD Slovenia αναλαμβάνει 
νέα καθήκοντα ως Region 
Director CEE (Central and 
Eastern Europe), ενώ η κα 

Barbara Razem, Διευθύ-
ντρια Πωλήσεων της PPD 
Slovenia, με πολύχρονη 
προηγούμενη εμπειρία σε 
πολυεθνικές εταιρείες, ανα-
λαμβάνει τη θέση Organiza-
tional Development Manager CEE. 

Σημαντική αναδιοργάνωση της
Φώτος Φωτιάδης Διανομείς Λτδ
σε Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη
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Η Universal Golf Enterprises Plc, μέλος του Ομίλου Εταιρειών Φώ-
τος Φωτιάδης, ανακοινώνει ότι το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου έχει 
εγκρίνει την εισαγωγή των μετοχών της εταιρείας στην Αγορά Νε-
οαναπτυσσόμενων Εταιρειών (Ν.Ε.Α.) από τις 29 Δεκεμβρίου 2014.  
Η εισαγωγή αφορά 34.328.000 συνήθεις μετοχές με τη μέθοδο της 
ιδιωτικής τοποθέτησης. 

Η Universal Golf Enterprises έχει εξασφαλίσει μία από τις προκα-
ταρκτικές άδειες που έχουν δοθεί για τη δημιουργία γηπέδου γκολφ 
στην περιοχή της Βάσας Κελλακίου. Η ανάπτυξη, η οποία είναι έκτα-
σης περίπου 2.000.000 m2, πέραν από το γήπεδο γκολφ, θα περιλαμ-
βάνει μεγάλης έκτασης οικιστική και τουριστική ανάπτυξη, όπως 
πολυτελή ξενοδοχειακή μονάδα, επαύλεις και διαμερίσματα καθώς 
επίσης κέντρο υγείας και ευεξίας, εστιατόρια και καταστήματα.

Εισαγωγή των τίτλων της 
Universal Golf Enterprises 
στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου

Ο κ. Jens Mark υπάλληλος της Carlsberg Κοπεγχάγης κατά τη δε-
καετία του ’70, είχε δώσει μια υπόσχεση στον εαυτό του.  Να επισκε-
φτεί μια μέρα το ζυθοποιείο της Carlsberg Κύπρου, για το οποίο είχε 
ακούσει τόσα πολλά. Την υπόσχεση αυτή την έκαμε πραγματικότητα 
στη διάρκεια των διακοπών του στο νησί μας τον Σεπτέμβριο 2014, 
μαζί με την σύζυγό του Wenche. 

Ο κος και κα  Mark,  επισκέφτηκαν το εργοστάσιο μας και   ξενα-
γήθηκαν στο Κυπριακό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, όπου είχαν την 
ευκαιρία να γνωρίζουν  την πανίδα και χλωρίδα  του νησιού μας, 
καθώς επίσης και στα τμήματα παραγωγής  και εμφιάλωσης της 

H εκπλήρωση μιας υπόσχεσης
μπύρας. Ζήτησαν και  ενημερώθηκαν για την πορεία του Ομίλου Φώ-
τος Φωτιάδης, επιδεικνύοντας ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την παρα-
γωγή των μπυρών Λέων, Carlsberg και Krauzer.  Περνώντας από το 
Brewhouse, ο κος Jens,  είπε χαρακτηριστικά στη ξεναγό μας Θεο-
δώρα Κορνιώτου.  ‘’Η  η μυρωδιά του ζύθου φέρνει στο μυαλό μου 
όμορφες παλιές  νοσταλγικές στιγμές από την ενασχόληση μου με 
την Carlsberg  στην Κοπεγχάγη. Σας ευχαριστώ  που μου δίνετε ξανά 
την ευκαιρία να επαναφέρω στη μνήμη μου  τέτοιες ωραίες αναμνή-
σεις’’.

Ο κ. Jens Mark εντυπωσιασμένος από το υπερσύγχρο-
νο ζυθοποιείο μας, και την φιλοξενία, καταθέτει τις 
εντυπώσεις του στο πιο κάτω σημείωμα, στο βιβλίο 
επισκεπτών.

“Knowing that Carlsberg is having a production 
plant outside Nicosia, since 1969, we went to 
see it and were taken very good care of.  I used 
to work for Carlsberg in Copenhagen as an 
area Export Manager for nine years (1977-1986) 
and I always wanted to visit your brewery. It 
was a very interesting visit and the good old 
smell in the Brew House, recalled some good 
old memories. It was also an experience to see 
this very modern plant which was much bigger 
than I thought. We thank you again very much 
for an outstanding reception which will be a 
good memory from our holiday here in Cyprus.
With best regards, Mrs Wenche Mark and Mr. 
Jens Mark, Export Manager in Carlsberg
Copenhagen”.
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Ο Αντρέας Χατζηχριστοδούλου

Με αυτή τη λιτή  αγγελία που 
δημοσιεύτηκε στον τύπο, η  
οικογένεια της συναδέλφου 
στο Λογιστήριο της Φώτος 
Φωτιάδης Διανομείς Λτδ , 
Θέκλας Χατζηχριστοδούλου 
Σάββα, ενημέρωνε  τον κό-
σμο για την κηδεία των οστών 
του αγνοούμενου  αδελφού 
της,  Αντρέα Χατζηχριστο-
δούλου,  τα οποία ταυτοποιή-
θηκαν με τη μέθοδο του DNA. 
O Άντρεας έπεσε ηρωικά μα-
χόμενος ενάντια στον Τούρκο 
εισβολέα στις 14 Αυγούστου 
1974. Η κηδεία του έγινε με 
στρατιωτικές τιμές στη γενέ-
τειρα του Αλάμπρα, δίνοντας 

έτσι ένα τέλος στη 40χρονη αγωνία των οικείων του για την εξακρί-
βωση της τύχης του. Η θυσία του  τον κατέταξε στο πάνθεο των ηρώ-
ων του Κυπριακού λαού. 

Ο Αντρέας υπηρέτησε την στρατιωτική του θητεία στο 251ΤΠ, από το 
1971-1973 και σαν έφεδρος  κατά τη διάρκεια της τούρκικης εισβο-

λής στο 305 ΤΠ, υπό τη διοίκηση του αγνοούμενου ταγματάρχη Τάσου 
Μάρκου. Πολέμησε στην περιοχή Κουτσοβέντη, Μιας- Μηλιάς, όπου 
άφησε την τελευταία του πνοή, στις 14 Αυγούστου 1974. 

Η οικογένεια Χατζηχριστοδούλου, είναι στενά συνδεδεμένη με τον 
Όμιλο Φώτος Φωτιάδης. Ο πατέρας Παύλος Χατζηχριστοδούλου ερ-
γάστηκε επί σειρά ετών στο Εμπορικό τμήμα της Φώτος Φωτιάδης & 
ΣΙΑ Λτδ .  Η σύζυγός του Σοφία  επίσης εργάστηκε για μια περίοδο 
στο αγρόκτημα του Ομίλου, εκεί όπου σήμερα είναι κτισμένο το ερ-
γοστάσιο. Το 1969, με την λειτουργία του εργοστασίου της  Carlsberg 
στην Κύπρο, o Παύλος Χατζηχριστοδούλου μετατέθηκε στο τμήμα 
πωλήσεων της Μ.Χρ.Πλατάνης Λτδ, όπου διέπρεψε ως πωλητής. 

Ήταν τότε  που ο  αείμνηστος Αντρέας, είχε την πρώτη του επαφή με 
την Carlsberg. Ως μαθητής τα καλοκαίρια εργαζόταν στην αποθήκη 
και στη διανομή για να βγάζει τα έξοδα του και να βοηθά την οικο-
γένεια του. Το 1970, εργοδοτήθηκε  στην εταιρεία  και η αδελφή του 
Θέκλα και τρία χρόνια αργότερα ο  σύζυγος της Χαράλαμπος Σάββα, 
οι οποίοι συνεχίζουν να είναι   μαζί μας. 

Στην αγαπητή Θέκλα  και οικογένεια Χατζηχριστοδούλου, εκφρά-
ζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια και την ευγνωμοσύνη μας για την 
θυσία του ήρωα αδελφού της για την προάσπιση της ελευθερίας της 
πατρίδας, γεγονός για το οποίο θα πρέπει να νοιώθουν περήφανοι.

Νικηταράς
Για να θυμόμαστε την ιστορία μας και να παραδειγματιζόμαστε
Η Ελληνική κυβέρνηση, επί Όθωνος, τον συνέλαβε το 1839 και τον 
καταδίκασε, αν και παντελώς αθώο, σε ενάμιση χρόνο φυλακή, με 
την κατηγορία της «προδοσίας». Μετά από 1,5 χρόνο τον ελευθέ-
ρωσαν και κατήντησε ζητιάνος στα σοκάκια του Πειραιά. Η αρμοδία 
αρχή η οποία χορηγούσε πόστα είχε ορίσει μια ορισμένη μέρα στον 
ήρωα επαίτη μια θέση μια μέρα της εβδομάδος κοντά στην εκκλησία 
της Ευαγγελιστρίας και του επέτρεπε (!) να επαιτεί κάθε Παρασκευή! 
Αυτή ήταν η ανταμοιβή του.

Όταν αυτά έφτασαν στα αυτιά του πρέσβεως της Μεγάλης Δυνάμεως 
(Ρωσίας), αυτός εστάλη υπό της Ρωσικής κυβερνήσεως του, στο πό-
στο όπου επαιτούσε ο μεγάλος οπλαρχηγός.

Μόλις ο Νικηταράς αντελήφθη τον ξένο μάζεψε αμέσως το απλω-
μένο χέρι του. 
«Τι κάνετε στρατηγέ μου;» ρώτησε ο ξένος... 
«Απολαμβάνω ελευθέρα πατρίδα» απήντησε υπερήφανα ο ήρωας. 
«Μα εδώ την απολαμβάνετε καθισμένος στον δρόμο;» επέμενε ο ξέ-
νος. 
«Η πατρίς μού έχει χορηγήσει σύνταξιν για να ζω καλά, αλλά έρχομαι 
εδώ για να παίρνω μια ιδέα πως περνάει ο κόσμος» απήντησε υπε-
ρήφανα ο Νικηταράς.

Ο ξένος κατάλαβε και δια-
κριτικά, φεύγοντας άφησε 
να του πέσει ένα πουγκί με 
χρυσές λίρες. Ο Νικητα-
ράς άκουσε τον ήχο, έπια-
σε το πουγκί και φώναξε 
στον ξένο:
 «Σου έπεσε το πουγκί 
σου. Πάρε το μην το βρει 
κανένας και το χάσεις!»

Στις 25 (ή 27) Σεπτεμβρίου 
του 1849, ο γενναιότερος 
των γενναίων, πεθαίνει ξε-
χασμένος, τυφλός και πάμ-
φτωχος. Αυτή ήταν η ελ-
ληνική υπερηφάνεια που 
έκανε την Ελλάδα ελεύ-
θερη.

Κηδεύεται την Κυριακή 9 του Νιόβρη, 2014, στις 11 το πρωί, 
στην Αλάμπρα, και με καθυστέρηση 40 χρόνων, από την 
εκκλησία της Αναστάσεως του Σωτήρος Χριστού.
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Ήταν ξεχωριστή η χαρά 
και η συγκίνησή  μου, 
όταν ανάμεσα στους 
εκλεχτούς προσκεκλη- 
μένους  που με τίμησαν 
με την παρουσία τους 
στην παρουσίαση του 
νέου μου βιβλίου «Η 
Μετεξέλιξη της Κυ-
πριακής Οικογένειας» 
στην Πύλη Αμμοχώστου 
στις 24 Σεπτεμβρίου 
2014, συμπεριλαμβα-
νόταν και ο κ. Φώτος 
Φωτιάδης, Πρόεδρος 
του ομώνυμου Ομίλου 
Εταιρειών. Αυτό συνι- 
στά απτή απόδειξη πως 
ο αμοιβαίος αλληλο-

σεβασμός που κτίστηκε σε γερά θεμέλια από το 1978-2001 που ερ-
γάστηκα στην Κυπριακή Ζυθοβιομηχανία Carlsberg, κρατά δυνατά 
μέχρι σήμερα. 

Όπως ίσως θυμούνται οι παλαιότεροι συνάδελφοι , αποχώρησα οι-
κειοθελώς   από τη θέση της Διευθύντριας Ελέγχου Ποιότητας του 
εργοστασίου, όταν εκλέγηκα για πρώτη φορά Βουλευτής Λευκωσί-
ας,  στις εκλογές του 2001, πιστεύοντας   στο ασυμβίβαστο, ανάμεσα 
σε επαγγελματική και πολιτική καρριέρα. Έκτοτε, ακολούθησα μια 
διαφορετική διαδρομή εξαιρετικά ενδιαφέρουσα στο Εθνικό Κοι-
νοβούλιο (2001-2009)  και ταυτόχρονα στο Συμβούλιο  της Ευρώπης 
(2001-2009) και στη συνέχεια ως Ευρωβουλευτής (2009-2014).

Το πυκνό ακροατήριο, εκείνο το βράδυ,  με τη συμμετοχή  φίλων και 
συνεργατών από τον ακαδημαϊκό,  επαγγελματικό,  πολιτικό ,  εκπαι-
δευτικό κόσμο και την κοινωνία των πολιτών,  οι μεστές περιεχομέ-
νου ομιλίες, η μουσική επένδυση , τα τραγούδια και η βιβλιοπαρου-
σίαση μέσα από διαφάνειες , συνέθεσαν ένα όμορφο περιβάλλον, 
που άφησε το μυαλό και τη ψυχή να ταξιδέψει σε άλλες εποχές και 
στο χτες . 

Κι ήταν αναγκαίο αυτό το ταξίδι , ως μία απόδραση από τη σημερινή 
πεζή καθημερινότητα, γιατί  είναι αλήθεια,  πως σήμερα ζούμε πρω-
τόγνωρες εμπειρίες:  Ανεξέλεγκτη   οικονομική κρίση,  διαπλοκή, 
διαφθορά  και  σκάνδαλα.   Απαξίωση  και απογοήτευση από την  πο-
λιτική και τους  πολιτικούς .  Δημοκρατικά ελλείμματα και δραμα-
τικές  συνέπειες των μνημονίων  λιτότητας,  στις ευάλωτες ομάδες 
πληθυσμού και στον κοινωνικό ιστό. 

Η απόδραση στο παρελθόν  δεν  γίνεται βέβαια  γιατί  τότε ήταν πιο 
ρόδινα τα πράγματα, αλλά γιατί - αν μη τι άλλο -   οι ανθρώπινες αξίες 
και η ηθική δεν είχαν αλλοτριωθεί σε τέτοιο βαθμό,  ώστε να μιλάμε 
για αξιακή κρίση, όπως σήμερα τη βιώνουμε. 

Βέβαια σ΄αυτή την νοερή απόδραση,   συνέτεινε και το ίδιο το περιε-
χόμενο του βιβλίου μου,  που ας σημειωθεί, είναι το τρίτο στη σειρά.  
Προηγήθηκε το  βιβλίο «Μπροστά στο συρματόπλεγμα του Αττίλα» 
(1996) και «Γυναίκα: το άλλο μισό του ουρανού»(2006).  

Το βιβλίο   «Η Μετεξέλιξη της Κυπριακής Οικογένειας» (2010), που 
φέτος κυκλοφόρησε,  είχε ήδη την μεγάλη τιμή να βραβευτεί ως 

ένα από τα βιβλία της χρονιάς, από τον Ελληνικό Πολιτιστικό Όμιλο 
Κυπρίων (ΕΠΟΚ) στην Αθήνα, στις 22 Οκτωβρίου 2014 στο Πολεμικό 
Μουσείο.

Το περιεχόμενο του,  αποτελεί την μεταπτυχιακή  διατριβή που συ-
νέγραψα στα πλαίσια του μεταπτυχιακού μου, στις ανθρωπιστικές 
σπουδές, στο Πανεπιστήμιο του Αιγαίου, το 2010. Στο  επίκεντρο 
προβληματισμού βρίσκεται το ιδεολογικό υπόβαθρο αυτής της με-
τεξέλιξης μέσα από  μια εμπεριστατωμένη ποιοτική έρευνα που κα-
ταγράφει  βιωματικές εμπειρίες  και τον τρόπο σκέψης τριών γενεών 
γυναικών .  Την  ομάδα εστίασης  αποτελούν πέντε τριμελείς ομάδες 
γυναικών και συγκεκριμένα   η γιαγιά, η κόρη και η εγγονή  από την 
ίδια φαμίλια, από αστικές και αγροτικές περιοχές, πρόσφυγες και 
αυτόχθονες. Η γιαγιά  εκπροσωπεί  τη  γενιά άνω των 65 χρονών, οι 
θυγατέρες την ηλικιακή κατηγορία  μεταξύ 45-65 ετών και  οι εγγο-
νές  κάτω των 45 ετών.  Αναλύονται   οι σημαντικές αλλαγές που όλες 
έχουν βιώσει,  καλύπτοντας  σημαντικές  παραμέτρους:  Το πέρα-
σμα από την αγροτική στη μεταβιομηχανική και μοντέρνα εποχή. Τις  
αντιλήψεις και  στάσεις ζωής απέναντι στην κατανομή ρόλων στην 
οικογένεια.  Τα θέματα ισότητας των φύλων. Το  πέρασμα από την 
πατριαρχική οικογένεια σε μια πιο δημοκρατική σχέση γονιών-παι-
διών. Τις  απόψεις για την σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, τη θρησκεία, 
την παιδεία, την οικονομία, την αστικοποίηση, την ομοφυλοφιλία, τις 
προγαμιαίες σχέσεις, τον ξενόφερτο τρόπο ζωής που εισέβαλε με 
τον μιμητισμό των   δυτικών προτύπων . Τις  δραστικές μεταβολές 
που συντείνουν  στη ρευστότητα των  σύγχρονων  δομών  και σχέσε-
ων  στην οικογένεια. Τη  σταδιακή μετάβαση από μια φτωχή αγροτική 
χώρα σε μια χώρα υπερκαταναλωτική που άρχισε να δείχνει σημεία 
μιας σοβούσας αξιακής κρίσης , που εκδηλώθηκε ένα –δυο χρόνια 
μετά τη συμπλήρωση του βιβλίου... 

Αποσπάσματα  από τις εμπειρίες και τα βιώματα αυτά,  αποτυπώνουν  
τις σαρωτικές αλλαγές που έχουν επέλθει στις ζωές μας,  στην ίδια 
την  κυπριακή  οικογένεια και  την κοινωνία , καταγράφοντας  τη στα-
διακή χειραφέτηση της ίδιας της γυναίκας της  Κύπρου, μέσα από 
τους δικούς της αγώνες για τον τόπο και τον άνθρωπο.

Γραμμένο με πολλή αγάπη για τους ανθρώπους της γης μας  και ει-
δικά τις γυναίκες της Κύπρου,  το βιβλίο ιχνηλατεί  την πορεία μας 
ως χώρα, τις  τελευταίες δεκαετίες , με έμφαση την περίοδο μετά την 
τουρκική εισβολή του 1974 .  

Οι  σελίδες του βιβλίου, αποτελούν ερέθισμα και πρόκληση για  κάθε 
αναγνώστη   να ανατρέξει στις δικές του εμπειρίες και την κάθε γυ-
ναίκα να αναλογιστεί και τη δική της πορεία.

Απολύτως φυσιολογικά και αναπόφευκτα  πέρασαν και από το δικό 
μου μυαλό, ως κινηματογραφική ταινία, πληθώρα εικόνων από τη 
δική μου ζωή. Τα δύσκολα χρόνια της προσφυγιάς.  Ο ξεριζωμός. 
Η  πάλη για να μπορέσω να σπουδάσω στο  εξωτερικό με  υποτρο-
φίες σε δύσκολες εποχές για τη γυναίκα. Η επιστροφή  στην Κύπρο  
και η  πολύχρονη  εργοδότησή μου στην Κυπριακή Ζυθοβιομηχανία 
Carlsberg ως Διευθύντριας Ελέγχου Ποιότητας από το 1978 μέχρι 
και το 2001. 

Ήταν τα χρόνια εκείνα, που όλη η Κύπρος πάλευε για να ξανασταθεί 
στα πόδια της μετά το δίδυμο έγκλημα πραξικόπημα –εισβολή και  
την προσφυγοποίηση . 

Κι εμείς,  η νέα τότε γενιά επιστημόνων του τόπου μας,  κλείσαμε τα 

Αναπολώντας το χτές
Της Αντιγόνης Περικλέους Παπαδοπούλου
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αυτιά στις Σειρήνες που μας καλούσαν να παραμείνουμε στο εξωτε-
ρικό μετά τις σπουδές μας και αποφασίσαμε να επιστρέψουμε στον 
τόπο μας  για να συμβάλουμε στην αναδημιουργία, στην ανάπτυξη , 
στην πρόοδο και στην προκοπή του. 

Αναπολώ με πολλή αγάπη και συναισθηματική φόρτιση τα χρόνια 
που εργάστηκα στην Κυπριακή Βιομηχανία Carlsberg.  

Εργοδοτήθηκα στις 2 Απριλίου 1979. Από την πρώτη στιγμή με εντυ-
πωσίασε η  φιλοσοφία της μητρικής εταιρείας Carlsberg Δανίας,  με 
την οποία είχαμε ως Τμήμα Ελέγχου Ποιότητας στενή συνεργασία,  
να παράγει ψηλής ποιότητας προϊόντα. Αυτή η φιλοσοφία για ποι-
οτική υπεροχή, διαπνέει τα ανά τον  κόσμο εργοστάσια  Carslberg. 
Καταγράφω με ιδιαίτερη ικανοποίηση πως στα 23 χρόνια ευδόκιμης 
υπηρεσίας μου, ως Διευθύντριας Ελέγχου Ποιότητας, είδα το εργο-
στάσιο να μετατρέπεται σταδιακά, σε μια υπερσύγχρονη μονάδα.

Προσωπικά συνέβαλα ουσιαστικά στο σχεδιασμό και τη  δημιουργία 
ενός νέου εργαστηρίου ποιοτικού ελέγχου στα πρώτα χρόνια της ερ-
γοδότησής μου, έτσι  που να διαθέτει ένα ισχυρό τμήμα  χημικού και 
μικροβιολογικού  ελέγχου καθώς επίσης και ελέγχου υλικών  συ-
σκευασίας. 

Είδα το προσωπικό του Τμήματος μου να αυξάνεται δραστικά, να ει-
σάγουμε περισσότερες χημικές , μικροβιολογικές και άλλες αναλύ-
σεις, να αναβαθμίζουμε διαρκώς την τεχνολογική υποδομή και τις 
μεθόδους, να μηχανογραφούμε το τμήμα και να αυτοματοποιούμε τη 
μεθοδολογία αναλύσεων και αποστολής των συγκριτικών αποτελε-
σμάτων ελέγχων, με πιο τελειοποιημένες διαδικτυακές μεθόδους 
και προγράμματα. 

Δεν θα ξεχάσω ποτέ  πόσο σκληρά  δουλέψαμε, κυρίως ως Τμήμα 
Ελέγχου Ποιότητας σε συνεργασία και με άλλα τμήματα βεβαίως,  
για να συγγράψουμε όλες εκείνες τις απαιτούμενες οδηγίες ώστε 
να  πιστοποιηθούν όλες οι διαδικασίες παραγωγής και ελέγχου 
των προϊόντων, στη βάση των διεθνών προτύπων ISO. Ήταν  τιτάνια 
η προσπάθεια  και πολύ καινο-
τόμος,  αφού  ολόκληρη η αλυ-
σίδα παραγωγής από την άφιξη 
των  πρώτων  υλών  μέχρι και το 
τελικό προϊόν έμπαινε πια,  σε 
αυστηρές διεθνείς ποιοτικές 
προδιαγραφές.

Η συστηματική και εντατική 
επιμόρφωση των εργαζομένων, 
αποτελούσε τον ακρογωνιαίο 
λίθο επιτυχίας, γιατί έτσι εξα-
σφαλιζόταν η  δέσμευση κι η 
συμμόρφωσή τους να εργάζονται 
με επαγγελματισμό και αφοσίω-
ση, συμβάλλοντας  στην τεχνο-
λογική πρόοδο και στην ανταγω-
νιστικότητα των προϊόντων.  

Δεν είναι καθόλου τυχαίο που 
όλες οι διαδικασίες παραγω-
γής, αποθήκευσης, διανομής 
και παράδοσης προϊόντων στον 
καταναλωτή καθώς επίσης και 
η μετά την πώληση διαχείριση 
τυχόν παραπόνων, γίνονταν πια  
στη βάση ενός ολοκληρωμένου 
συστήματος ποιοτικού ελέγχου   
υψηλών  διεθνών  προδιαγρα-
φών  και   απαιτήσεων  ποιότη-

τας.    Θα μπορούσα να καταγράψω πλειάδα συναρπαστικές εμπειρί-
ες, διαρκείς  αγώνες και αγωνίες  για διαρκή αναβάθμιση της  ποιό-
τητας. Αρκούμαι απλά να πω , πως στα   23 χρόνια αγαστής, στενής και 
αδιάλειπτης συνεργασίας  με το προσωπικό του εργοστασίου, έδωσα 
και πήρα πολλά, έμαθα να εργάζομαι κάτω από πίεση και ομαδικά, 
έχοντας ως   γνώμονα  πως μόνο με τη διαρκή  επιμόρφωση, με ανοι-
κτό πνεύμα, σκληρή δουλειά και αφοσίωση ,  αμοιβαίο σεβασμό  και  
εκτίμηση, μπορείς να πετύχεις συλλογικούς και ατομικούς στόχους. 

Κάποτε είχα πει προσωπικά στον κ. Φώτο Φωτιάδη, πως όταν δουλέ-
ψεις στην Carlsberg , αποκτάς τόσες πολλές και πολύτιμες εμπειρί-
ες που σου ανοίγουν όλες τις πόρτες στη ζωή για να περάσεις με αυ-
τοπεποίθηση και να  πετύχεις. Έχω την εντύπωση ότι δεν έπεσα έξω.

Οι πολύτιμες εμπειρίες μου στον ιδιωτικό τομέα,  μου άνοιξαν κοινο-
βουλευτικούς δρόμους εντός και εκτός Κύπρου και τώρα μου ανοί-
γουν νέες ευκαιρίες να πετάξω σε άλλους κόσμους πρωτόγνωρους , 
αφού σχεδιάζω ένα νέο μεταπτυχιακό, γράφοντας διδακτορική δια-
τριβή σε  θέματα διεθνών σχέσεων...

Τελικά από τον κ. Φώτο Φωτιάδη προσωπικά,  έχω μάθει κάτι  απλό 
και πολύ σημαντικό : «Διάλεξε το δικό σου δρόμο στη ζωή , αναζή-
τησε την ποιότητα παντού, κυνήγησε την με πάθος και θεώρησε πως 
ποτέ δεν έφτασες  στην κορυφή , γιατί πάντα η αναζήτηση της  Ιθάκης  
και το ταξίδι  θα συνεχίζεται για όσους είναι ονειροπόλοι,  ασυμβίβα-
στοι  και διεκδικούν την τελειότητα»....

Αγαπητέ κ. Φώτο Φωτιάδη , σας ευχαριστώ γι αυτό το υπέροχο ταξίδι 
που συνεχίζεται...!

Αντιγόνη Περικλέους Παπαδοπούλου
Τέως ευρωβουλευτής (2009-2014)
Διευθύντρια Ελέγχου Ποιότητας 
(1978-2001)-Ζυθοβιομηχανία Carlsberg
   

Η Αντιγόνη Παπαδοπούλου, Διευθύντρια  Ποιοτικού Ελέγχου της Carlsberg, συνομιλεί με τον ομόλογό της 

Δανό Διευθυντή Ποιοτικού Ελέγχου, στην παρουσία του προέδρου του Ομίλου μας Δρ. Φώτο Ια Φωτιάδη.
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Ο Κώστας Σουρουππής και ο Δαβίδ Μηνά, υπηρέτησαν τη στρατι-
ωτική τους θητεία, στον Λόχο Υποστηρίξεως του 216 Τ.Π. κατά την 
περίοδο 1979-1981. Με την  απόλυση τους από τις τάξεις της ΕΦ, ο 
καθένας τράβηξε τον δρόμο του μέχρι που συναντήθηκαν ξανά, αυτή 
τη φορά ως συνάδελφοι στον Όμιλο Φώτος Φωτιάδης, ο πρώτος ως 
Αποθηκάριος στην Φώτος Φωτιάδης Ζυθοβιομηχανία και ο δεύτερος 
ως Κλητήρας στην Φώτος Φωτιάδης Διανομείς. 

Το 2011,με έμπνευση του Δαβίδ την οποία ασπάστηκε με θέρμη ο Κώ-
στας, αποφάσισαν να ιδρύσουν τον Σύνδεσμο Εφέδρων Αξιωματικών 
και Οπλιτών του Λόχου Υποστήριξης του 216 Τ.Π. με κύριο στόχο την 
επανασύνδεση και σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των μελών του.

Η προσπάθεια ήταν όντως πολύ δύσκολη, γι’ αυτό και ζήτησαν τη 
βοήθεια του φίλου τους Μιχάλη Ζεβλού και του τότε Λοχαγού τους 
και νυν Ταξίαρχου εν αποστρατεία, Αναξαγόρα Γεώργιου. Με πολλή 
κόπο και μόχθο κατάφεραν να υλοποιήσουν τον στόχο τους και να 
διοργανώσουν την πρώτη τους συνεστίαση, τον Σεπτέμβριο του 2011, 
με σχετική επιτυχία.

Αξιολογώντας το αποτέλεσμα της πρώτης εκδήλωσης και στην προ-
σπάθεια τους να διευρύνουν τον αριθμό των μελών, σκέφτηκαν να 
εντάξουν στον Σύνδεσμο και την ‘’Ομάδα Φίλων του Συνδέσμου. Έτσι 
με αυτό τον τρόπο , μύησαν στον Σύνδεσμο αρκετούς άλλους, μετα-
ξύ των οποίων και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Φώτος Φωτιάδης 
Διανομείς Λτδ, κ. Αλέξη Φωτιάδη και  τον Διευθυντή Δημοσίων Σχέ-
σεων, συνάδελφο, Αντρέα Σμυρίλλη.

Η δεύτερη εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε τον  Ιανουάριο του 
2012, σημείωσε ακόμη μεγαλύτερη επιτυχία. Το εφευρετικό  μυαλό 
του Κώστα Σουρουππή, και οι έξυπνες επινοήσεις του Δαβίδ Μηνά,  
πρόσθεσαν  νέα στοιχεία στη διοργάνωση που την έκαναν ακόμα πιο 
ενδιαφέρουσα.

 Η σωστή επιλογή του χώρου, η προσθή-
κη στο πρόγραμμα τιμητικών βραβεύσε-
ων, εκπαιδευτικών ομιλιών, ζωντανής 
μουσικής, κλήρωσης δώρων, η εξασφά-
λιση χορηγών και η παρουσία εκλεκτών 
προσωπικοτήτων, προσέδωσε ένα ξεχω-
ριστό χαρακτήρα στην εκδήλωση.

Με αυτά τα δεδομένα η επιτυχία της τρί-
της εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε 
στις 31/10/14, υπήρξε ακόμη μεγαλύ-
τερη. Τα 100 και πλέον άτομα που συμ-
μετείχαν στην εκδήλωση, έδειξαν να 
απολαμβάνουν από νωρίς τη βραδιά. Τα 
εύγεστα εδέσματα, η μπύρα Carlsberg, 
τα κρασιά Κυπερούντας και τα άλλα προ-
ϊόντα της Φώτος Φωτιάδης Διανομείς, 
σε συνδυασμό με το πλούσιο μουσικό 
ρεπερτόριο που απέδωσε με το εξαίρετο 
ταλέντο του ο ανερχόμενος νεαρός  τρα-
γουδιστής, Τάσος Μηνά ( γιός του Δαβίδ 
Μηνά), ανέβασαν τη διάθεση για χορό και 
γλέντι στα ύψη, που κράτησε μέχρι τις 

πρωινές ώρες.

Στο τέλος όλοι οι έφεδροι του Λόχου Υποστηρίξεως του 216 Τ.Π. ανα-
χώρησαν πλήρως ικανοποιημένοι, δίνοντας ραντεβού για την επόμε-
νη συνεστίαση του 2015. 

Στη διάρκεια της εκδήλωσης ο Σύνδεσμος τίμησε τους έφεδρους 
στρατιώτες Κυπριανού Γρηγόριο και  Νίκο Ιωάννου, για την υπηρεσία 
και προσφορά τους στο 216Τ.Π. καθώς επίσης και για τη συμμετοχή 
τους στις μάχες της Τυλληρίας. Τιμητική διάκριση απένειμε επίσης 
και στους  αξιωματικούς εν αποστρατεία, Καραγιάννη Ιωάννη και 
Πατσαλιδη Σωτήριο, για την προσφορά τους στο 216 Τ.Π και την ΕΦ.

 Όπως είναι φυσικό με διοργανωτές τους Κώστα Σουρουππή  και 
Δαβίδ Μηνά και τους Αλέξη Φωτιάδη και Αντρέα Σμυρίλλη, μέλη 
της ομάδας Φίλων, χορηγός της εκδήλωσης δεν μπορούσε να είναι 
άλλος, παρά, η Φώτος Φωτιάδης Διανομείς Λτδ. Υποστηρικτής της 
βραδιάς ήταν επίσης τα τυπογραφεία 
Masslex Ltd.

Αξιολογώντας τη βραδιά, οι έφεδροι 
αξιωματικού, οπλίτες και φίλοι του 
Λόχου Υποστηρίξεως του 216 Τ.Π. εξέ-
φρασαν την  ικανοποίηση τους για  το 
αποτέλεσμα της εκδήλωσης και έδωσαν 
ραντεβού για την 4η συνεστίαση το 2015.  

Συγχαρητήρια στους συναδέλφους Κώ-
στα και Δαβίδ για την πρωτοβουλία τους 
και τους ευχόμαστε η προσπάθεια τους 
αυτή να έχει και συνέχεια.

Σύνδεσμος Αξιωματικών, Οπλιτών
και Φίλων Λόχου Υποστηρίξεως 216 Τ.Π.
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