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Αιμοδοσία εις μνήμη Αντρέα Βραχνού
Ονομασία Αίθουσας «Αντρέας Βραχνός»

Για τα 20χρονα του το Κυπριακό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας 
προκηρύσσει διαγωνισμούς για μαθητές και φοιτητές

Η Carlsberg δεξιώθηκε τους Αθλητικούς Συντάκτες 
με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας του Αθλητικού Συντάκτη

Η μπύρα ΛΕΩΝ ξεχώρισε και κέρδισε 
για δεύτερη φορά το Superior Taste Award

«Οι δυνατοί άνθρωποι δεν το βάζουν κάτω, πάντα έχουν την ζωή 
τους σε τάξη. Ακόμα και με προβλήματα και με δάκρυα στα μάτια, 

καταφέρνουν να χαμογελούν και λένε, είμαι καλά».

Άγγελμα Ζωής

Εκδίδεται από το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων του Ομίλου «Φώτος Φωτιάδης». 
Υπεύθυνος έκδοσης:  Αντρέας Σμυρίλλης, andreas.smirillis@photiadesgroup.com

Δημιουργικό & Σελίδωση: Παναγιώτης Λοϊζίδης
Πληροφορίες: Τηλ. 22471111 - www.ppd.com.cy
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προλόγου
αντί

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

Γάμοι
Ο συνάδελφος Παναγιώτης Παρπούνας, συντηρητής συ-
σκευών Draught, στο πρατήριο Λάρνακας, παντρεύτηκε 
στις 19 Ιουνίου 2016, την εκλεκτή της καρδιάς του Χριστιάνα  
Αλεξίου.

Η συνάδελφος Ευαγγελία Στυλιανού Αγιώτου, Λειτουρ-
γός στο τμήμα Import & Logistics, πάντρεψε την κόρη της  
Πωλίνα, στις 24 Ιουνίου 2016, τον εκλεκτό της καρδιάς της 
Χρίστο Ρασπόπουλο.

Στους νεόνυμφους ευχόμαστε «Βίον Ανθόσπαρτον».

Γεννήσεις
Ο Τάσος Σοφοκλέους, Υπεύθυνος πωλητών κρύας αγοράς 
στο πρατήριο Λάρνακας και η σύζυγος του Εύη,  απέκτησαν 
στις 21 Ιουνίου 2016, το πρώτο τους παιδί, το Γιώργο.

Ο Λούης Κάγκας, Brand Manager Beers, στη Φώτος  
Φωτιάδης Διανομείς και η σύζυγος του Δήμητρα, απέκτησαν 
στις 7 Ιουλίου 2016, το πρώτο τους παιδί, τον Ορέστη.

Ο Charbel Chamoun, Assistant Financial Controller, στη  
Φώτος Φωτιάδης Διανομείς και η σύζυγος του Ναταλία, 
απέκτησαν στις 25 Ιουλίου 2016,  το δεύτερο τους παιδί, τον  
Νικήτα.

Στους ευτυχείς γονείς,  ευχόμαστε να τους ζήσουν  τα νεο-
γέννητα τους.

Βαφτίσεις
Ο Αλέξανδρος Baker, Διευθυντής Στόλου, της Φώτος  
Φωτιάδης Διανομείς και η  σύζυγος του  Ιωάννα, βάφτισαν το 
δευτερότοκο  τους παιδί την Κυριακή 17 Ιουλίου 2016 και του 
έδωσαν το όνομα Αιμίλιος.

Στους ευτυχείς  γονείς Αλέξανδρο και Ιωάννα, παππούδες 
και γιαγιάδες ευχόμαστε να τους ζήσει  και να τον χαίρονται, 
μαζί με τα άλλα τους παιδιά, βαφτιστικά και εγγόνια.

Θάνατοι
Απεβίωσε στις 12 Αυγούστου 2016, ο πατέρας του συνά-
δελφου μας Κοσμά Αδάμου,Wine Consultant, της Φώτος  
Φωτιάδης Διανομείς, Παναγιώτης Αδάμου.

Στο συνάδελφο και τους οικείους του, ευχόμαστε θερμά συλ-
λυπητήρια.

Κοινωνικά

Η σωστή απάντηση στην ερώτηση της περασμένης μας 
έκδοσης, « πότε εγκαινιάστηκε το  Λαϊκό Πανεπιστήμιο 
της Carlsberg και ποιος ήταν ο σκοπός του», είναι:

«Το Λαϊκό Πανεπιστήμιο της Carlsberg εγκαινιάστηκε το 
1978 και σκοπός του ήταν η επιμόρφωση και ψυχαγωγία 
του κοινού».

Μετά από κλήρωση που έγινε μεταξύ των σωστών απα-
ντήσεων, νικήτρια του διαγωνισμού αναδείχθηκε η  συ-
νάδελφος, Αντωνία Χριστοδούλου, στο τηλεφωνικό κέ-
ντρο της Φώτος Φωτιάδης Ζυθοβιομηχανίας Λτδ, η οποία 
κερδίζει μια φιάλη Johnnie Walker Black Label 70cl.

Ερώτηση
« Σε ποιο σημείο της Κοπεγχάγης ευρίσκεται το άγαλ-
μα της μικρής γοργόνας και ποια η σχέση του με την 
Carlsberg».

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 Δη-
μοσίων Σχέσεων της Φώτος Φωτιάδης Διανομείς Λτδ, ή 
στο τηλεομοιότυπο 22471201, ή στο ηλεκτρονικό ταχυ-
δρομείο andreas.smirillis@photiadesgroup.com

Απάντηση 
στην Ερώτηση

Αγαπητοί συνάδελφοι/αναγνώστες,

Οι καλοκαιρινοί μήνες, Ιούνιος, Ιούλιος και Αύγουστος , πα-
ραδοσιακά θεωρούνται ως οι κατ’ εξοχήν μήνες διακοπών και 
ξεκούρασης για το μεγαλύτερο μέρος  του πληθυσμού.  Ο τουρι-
σμός  και η  εστίαση στα τουριστικά θέρετρα και χώρους αναψυ-
χής,  αυξάνονται κατακόρυφα, ιδιαίτερα με την άφιξη των ξέ-
νων τουριστών. Αυτά σε συνδυασμό με τις ψηλές θερμοκρασίες 
που επικρατούν την περίοδο αυτή, συνηγορούν στην  αυξημένη 
ζήτηση και κατανάλωση ποτών, ιδιαίτερα μπύρας και νερού. 

Κατά τον μήνα Ιούνιο 2016, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία 
της Στατιστικής Υπηρεσίας, τα έσοδα από την Τουριστική Βιο-
μηχανία ανήλθαν στα 301 εκ ευρώ, γεγονός που αποτελεί ρεκόρ 
τα τελευταία χρόνια  και συνδράμει τα μέγιστα στην προσπά-
θεια που καταβάλλεται από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς 
για ενίσχυση της  οικονομίας, σε μια περίοδο παρατεταμένης 
οικονομικής ύφεσης. 

Σημαντικό μερίδιο σε αυτή την προσπάθεια έχει και ο δικός μας 
Οργανισμός. Ως ο μεγαλύτερος και πλέον σύγχρονος Οργανι-
σμός παραγωγής και διανομής ντόπιων προϊόντων, στον τομέα 
της μπύρας και του νερού αλλά και μιας πολύ πλούσιας σειράς 
πολλών άλλων εκλεκτών εισαγόμενων ποτών, ανταποκριθήκα-
με  με πλήρη επιτυχία, όπως εξάλλου πράττουμε κάθε χρόνο  
στην αναμενόμενη αυξημένη  ζήτηση. Οι μονάδες  παραγωγής 
της μπύρας Carlsberg, ΛΕΩΝ και Krauzer και του Φυσικού Με-
ταλλικού Νερού ΑΓΡΟΣ, σε συνεργασία με το τμήμα πωλήσεων 
και διανομής προέβησαν έγκαιρα στον αναγκαίο προγραμματι-
σμό και τον συντονισμό όλων των απαραίτητων προετοιμασιών 
ώστε να είναι σε θέση να ικανοποιήσουν τις ανάγκες των κατα-
ναλωτών, ντόπιων και ξένων, προσφέροντας τους την δυνατό-
τητα να απολαύσουν τα αγαπημένα τους προϊόντα στους χώρους 
αναψυχής.   

Σε μια περίοδο  όπου όλοι βρίσκονται στο βουνό και στη θά-
λασσα, επιζητώντας λίγη δροσιά και ξεκούραση και απολαμ-
βάνουν τις φυσικές ομορφιές του νησιού μας,   οι δικοί μας 
άνθρωποι της παραγωγής και των πωλήσεων  εργάστηκαν και 
φέτος με ζήλο  για να κάνουν ακόμη πιο δροσερές και πιο ξε-
κούραστες τις διακοπές των Κυπρίων, Βρεττανών, Ρώσσων, 
Σκανδιναβών, Γάλλων, Γερμανών και  όλων των άλλων παρα-
θεριστών από τις διάφορες χώρες που επέλεξαν την Κύπρο για 
τις φετινές θερινές διακοπές τους.

Σε αυτούς τους ανθρώπους απευθύνουμε  ένα μεγάλο ευχαρι-
στώ και δίνουμε τα θερμά μας συγχαρητήρια μας  για την αφο-
σίωση τους στο καθήκον και στην εργασία τους.

Η συνεισφορά τους στην επίτευξη των στόχων της  εταιρείας 
και κατ΄επέκταση την οικονομία του τόπου, είναι σημαντική 
και ουσιαστική. Δείχνουν το δρόμο για υποδειγματική  πα-
ραγωγική απασχόληση και προσφορά. Ελπίζουμε τώρα που 
μπαίνουμε στους χειμερινούς μήνες να βρουν λίγο χρόνο και 
για τη δική τους ξεκούραση. Το χρειάζονται, αλλά πολύ περισ-
σότερο το αξίζουν.

Αντρέας Σμυρίλλης 
Υπεύθυνος Έκδοσης

mailto:andreas.smirillis%40photiadesgroup.com?subject=
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Ο κ. Παύλος Φωτιάδης πρόεδρος 
της Ένωσης Ζυθοποιών Ευρώπης

Ένας ακόμα μεγάλος ευρω-
παϊκός οργανισμός εμπι-
στεύεται τους δικούς μας 
ανθρώπους και αναγνωρί-
ζει τη δυναμική παρουσία 
του Ομίλου και του δυναμι-
κού του σε διεθνές επίπεδο 
και μας κάνει να νοιώθουμε 
περήφανοι.

Κατά τη Γενική Συνέλευση 
των Ζυθοποιών Ευρώπης που πραγματοποιήθηκε στην Βαρκελώνη 
την Παρασκευή 3 Ιουνίου 2016, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Photos 
Photiades Breweries και του Ομίλου Φώτος Φωτιάδης, κ. Παύλος  
Φωτιάδης, εξελέγη ομόφωνα Πρόεδρος της Ένωσης. Ο κ. Φωτιάδης, 
ο οποίος διαδέχεται τον Demetrio Carceller, αναλαμβάνει την Προε-
δρία των Ευρωπαίων Ζυθοποιών σε μια εποχή έντονων προκλήσεων 
και αλλαγών στη βιομηχανία μπύρας. Η αναγνώριση του από το σύνολο 
της Ευρωπαϊκής Ζυθοβιομηχανίας ως ο νέος της ηγέτης, δεν αποτελεί 
μόνο ύψιστη τιμή για τον ίδιο, τον Όμιλο μας, αλλά και για την Κύπρο. 
Μέσω της εκλογής του αποδεικνύεται για ακόμα μια φορά ότι παρά 
το μικρό της μέγεθος, η Κύπρος μπορεί να διαδραματίσει ουσιαστικό 
ρόλο σε ευρωπαϊκό επίπεδο με την ενεργή συμμετοχή και τη διαχρο-
νικά αταλάντευτη προσήλωση σε στόχους και πολιτικές που αφορούν 
ολόκληρη την Ευρώπη.  

Μιλώντας μετά την πανηγυρική εκλογή του, ο κ. Παύλος Φωτιάδης 
ανέφερε ότι: «Η ανάληψη των νέων μου καθηκόντων στην Ένωση 
Ζυθοποιών Ευρώπης αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για εμένα προσωπικά, 
αλλά και ευθύνη για τη διατήρηση της αναπτυξιακής πορείας της Ένω-
σης όπως έχει διαμορφωθεί κατά τη θητεία του κ. Demetrio Carceller. 
Θα καταβάλλω κάθε προσπάθεια για τη διασφάλιση της δυναμικής 
παρουσίας και συμμετοχής του τομέα της ζυθοποιίας στην κληρονο-
μιά της Ευρώπης. Ο κόσμος της ζυθοποιίας αλλάζει ραγδαία συνδυά-
ζοντας τάσεις ενοποίησης και άνθησης μικρών και μεσαίων ζυθοβιο-
μηχανιών. Θα επιδιώξω η Ένωση Ζυθοποιών Ευρώπης να αξιοποιήσει 
αυτές τις αλλαγές, διευρύνοντας τα υφιστάμενα και επιτυχημένα προ-
γράμματα της». 

Εκτιμάται ότι η ζυθοποίηση στην Ευρώπη έχει δημιουργήσει 2,3 εκα-
τομμύρια θέσεις εργασίας σε ολόκληρη την αλυσίδα παραγωγής μπί-
ρας, από την καλλιέργεια σιτηρών μέχρι το γυαλί, με κατά μέσο όρο 1 
θέση εργασίας να αναπτύσσει ακόμα 17 στους τομείς της διανομής, γε-
ωργίας και εστίασης. Κατά το έτος 2014, η συνολική δαπάνη της μπί-
ρας στην ΕΕ ανέρχεται στα €110 δις, ενώ σήμερα οι εξαγωγές μπίρας 
φτάνουν το 20% της συνολικής παραγωγής. Με το άνοιγμα 900 νέων 
ζυθοποιείων τα τελευταία 2 χρόνια, ο αριθμός των ζυθοβιομηχανιών 
ξεπερνά τις 6500. 

«Εδώ και δύο χρόνια έχουμε λανσάρει σε πολλές χώρες την καμπάνια 
Love Beer, η οποία αναφέρεται στη θετική πλευρά της μπίρας. Σήμερα 
η μπίρα έχει επιστρέψει στη θέση που της αξίζει», επεσήμανε ο απερ-
χόμενος πρόεδρος της Ένωσης κ. Demetrio Carceller. 

Συνεχίζοντας, ο κ. Carceller είπε «Είμαι υπερήφανος για όσα έχουμε 
κατορθώσει. Οι Ζυθοποιοί Ευρώπης, κατά την περσινή χρονιά, έχουν 
καταλάβει τη 2η θέση ανάμεσα στους καλύτερους εμπορικούς συν-
δέσμους στην κατηγορία των καταναλωτικών προϊόντων. Η δέσμευ-
ση μας για την παροχή διατροφικών πληροφοριών στον καταναλωτή, 

συνέβαλε σημαντικά στην επιτυχία αυτή. Χαίρομαι ιδιαίτερα που ο κ. 
Παύλος Φωτιάδης αναλαμβάνει τα ηνία της Ένωσης. Γνωρίζοντας το 
πάθος του για την μπίρα, αλλά και την ηγετική θέση που κατέχουν οι 
εταιρείες που διευθύνει, είμαι πεπεισμένος ότι θα συμβάλει ουσια-
στικά στην περαιτέρω ώθηση της Ευρωπαϊκής Ζυθοβιομηχανίας». 

H εκλογή του κ Φωτιάδη στη θέση του προέδρου της Ένωσης, αποτε-
λεί ιδιαίτερη τιμή και επιβράβευση για την Κύπρο και τον καθένα από 
εμάς ξεχωριστά, καθώς για ακόμη μια φορά αποδεικνύεται ότι μπο-
ρούμε ως χώρα και ως Όμιλος να διαδραματίσουμε σημαίνοντα ρόλο 
στο ευρωπαϊκό γίγνεσθαι και στους τομείς δραστηριότητας μας.

Σε σχετική δήλωση του στο περιοδικό μας, ο κ. Φωτιάδης αναφερό-
μενος στο προσωπικό του Ομίλου μας, είπε: «ευχαριστώ τον καθένα 
σας ξεχωριστά, καθώς η διάκριση αυτή δεν είναι προσωπική, είναι 
αποτέλεσμα της μεγάλης συλλογικής προσπάθειας που καθημερινά 
καταβάλλουμε. Η αναγνώριση αυτή αντανακλά τις αξίες και την υπευ-
θυνότητα του Ομίλου μας. Να είστε βέβαιοι ότι θα καταβάλω κάθε 
προσπάθεια για επίτευξη των πανευρωπαϊκών στόχων της Ένωσης και 
για την προώθηση και ενίσχυση της ζυθοποιίας».

Θα πρέπει να ήμαστε διπλά υπερήφανοι, καθώς μέσα από τα νέα του 
καθήκοντα ο κ. Παύλος Φωτιάδης αναλαμβάνει την ευθύνη και την 
πρόκληση να διασφαλίσει ένα ακόμα πιο λαμπρό μέλλον για την ζυθο-
ποίηση, η οποία δεν αποτελεί μόνο αναπόσπαστο κομμάτι της  ευρω-
παϊκής κληρονομίας, αλλά και της δικής μας κληρονομιάς ως Όμιλος. 

Όπως όλοι γνωρίζουμε, από την ίδρυση μας είμαστε συνδεδεμένοι 
και πλήρως ταυτισμένοι με την παραγωγή μπίρας, της Carlsberg το 
1968, της ΛΕΩΝ το 2003 (μετά την πρώτη παραγωγή της μπίρας ΛΕΩΝ 
το 1937) και της Krauzer το 2011.

Εμείς δεν έχουμε παρά να ευχηθούμε στον αγαπητό Διευθύνοντα Σύμ-
βουλο μας, κάθε επιτυχία στο επίμοχθο έργο που έχει να επιτελέσει 
για το καλό της ζυθοποιίας στον Ευρωπαϊκό χώρο και όχι μόνο!

Ένωση Ζυθοποιών Ευρώπης 
Με έδρα τις Βρυξέλλες, η Ένωση Ζυθοποιών Ευρώπης εκπροσω-
πεί 6500 ζυθοποιεία και τους εθνικούς αντιπροσώπους 29 χωρών 
της Γηραιάς Ήπειρος. Η Ευρωπαϊκή Ένωση κατέχει παγκοσμίως τη 
2η θέση στην παραγωγή μπίρας, με το 2014 η παραγωγή να ανέρχε-
ται στα 383 εκατ. εκατόλιτρα. Για περισσότερες πληροφορίες www.
brewersofeurope.org

http://www.brewersofeurope.org
http://www.brewersofeurope.org
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Εταιρική 
Κοινωνική Ευθύνη

Ολοκληρώθηκε το Έπαθλο Ήθους, 
Τέχνης και Αρετής  Carlsberg

Αγροτικό Ποδόσφαιρο

Διεθνείς Αγώνες Δρόμου εις μνήμη 
Νέαρχου Κληρίδη

Αιμοδοσία εις μνήμη Αντρέα Βραχνού 
Ονομασία Αίθουσας  «Αντρέας Βραχνός»

17° Πανηγύρι Χαράς και Προσφοράς
Με τη συνεισφορά της  Φώτος Φωτιάδης 
Διανομείς

Telethon 2016 
Παιχνίδι περιπέτειας

Ποδηλατώ για τα παιδιά

Για τα 20χρονα του το 
Κυπριακό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας 
προκηρύσσει διαγωνισμούς 
για μαθητές και φοιτητές

Κοινωνία

Φιλανθρωπικά 

Πολιτιστικά

Αθλητικά

Προσωπικό

Αγορά

Περιβάλλον

Μνημόνιο Συνεργασίας 
με το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

H Photos Photiades Breweries επενδύει 
στη νέα γενιά ταλέντων

Ο Όμιλος Φώτος Φωτιάδης και το 
προσωπικό του κοντά στα μεγάλα γεγονότα 

Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος 2016 
Πράσινα Εργαστήρια

Ο Όμιλος Φώτος Φωτιάδης 
ξεχωρίζει για ακόμα μια φορά για την 
προσφορά του στην κοινωνία

Ένας Ευκάλυπτος με ιστορία δεκαετιών

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το Έπαθλο 
Ήθους, Τέχνης και Αρετής  Carlsberg για 
την ποδοσφαιρική περίοδο 2015/2016 
8.000 ευρώ  σε Φιλανθρωπικά Ιδρύματα

Η ολοκλήρωση της β΄ φάσης του Παγκυπρίου Πρωταθλήματος Α΄ 
Κατηγορίας της ποδοσφαιρικής περιόδου 2015/2016, σήμανε  και το 
τέλος της ποδοσφαιρικής σεζόν και ταυτόχρονα και την ολοκλήρω-
ση του φετεινού Επάθλου Ήθους, Τέχνης και Αρετής Carlsberg,  για 
την διεξαγωγή του οποίου ως γνωστό ψηφίζουν αθλητικοί συντάκτες 
μέλη της Ένωσης Αθλητικογράφων Κύπρου, από όλα τα έντυπα και 
ηλεκτρονικά ΜΜΕ.

 Ήταν ακόμη μια επιτυχημένη χρονιά στη 45χρονη πορεία του αρχαι-
οτέρου και δημοφιλέστερου αθλητικού θεσμού της Κύπρου, στόχος 
του οποίου ηταν και συνεχίζει να είναι, η συμβολή του στην εμπέδωση 
του τίμιου παιχνιδιού και της ευγενούς άμιλλας ανάμεσα στους ποδο-
σφαιριστές, καθώς επίσης και στην περαιτέρω  πρόοδο και ανέλιξη 
του κυπριακού ποδοσφαίρου.  Ο θεσμός του  Επάθλου  αναδεικνύει 
επίσης  το ανθρώπινο πρόσωπο του αθλήματος, προσφέροντας οικο-
νομική βοήθεια και στήριξη στις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού. 

Οι Καλύτεροι Ποδοσφαιριστές του Επάθλου Ήθους, Τέχνης και Αρετής 
Carlsberg  και τα ονόματα των Φιλανθρωπικών Ιδρυμάτων όπου έγι-
ναν οι εισφορές  του συνολικού ποσού  8.000 ευρώ από την Carlsberg, 
για την αγωνιστική περίοδο 2015/2016, παρατίθενται πιο κάτω:

Προκήρυξη  διαγωνισμού ποίησης
για το  Αγρινό

Bραβεία  του  Iδρύματος 
«Φώτος  Φωτιάδης» σε  διάφορα  
σχολεία

Αύγουστος – Σεπτέμβριος 2015
Dino  Edlovu (Aνόρθωση) 

''Σύνδεσμος Οι Φίλοι των Εφηβικών Ξενώνων Λευκωσίας’’ 

Οκτώβριος 2015
Fernando Kavenangi (ΑΠΟΕΛ)

΄΄Σύνδεσμος Γονέων Ειδικού Σχολείου Λευκωσίας-Αγλαντζιά΄΄

Νοέμβριος 2015
Kούλλης Παύλου (Νέα Σαλαμίνα)

 Ίδρυμα ‘’ Περπατώ με την Έλενα’’- Λάρνακα

Δεκέμβριος 2015
Jan Koprivec (Ανόρθωση)

ACHDAC "Adult Congenital Heart Defects Association-Cyprus"  
Σύνδεσμος Συγγενών Καρδιοπαθών 

(Εκ γενετής, Έφηβων και Ενηλίκων), Κύπρου.

45 2016
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Αγροτικό Ποδόσφαιρο
To Αγροτικό ποδόσφαιρο ανέκαθεν αποτελούσε την κυριότερη, εάν όχι 
την μοναδική μορφή ομαδικής άθλησης της νεολαίας της υπαίθρου. 
Η προσπάθεια  των σωματείων να κρατήσουν τους νέους στις κοινό-
τητες τους και  να βάλουν φρένο στην αστυφιλία,  φτάνει μέχρι και τις 
ημέρες μας . 

H  Carlsberg αναγνωρίζοντας τις αντίξοες συνθήκες κάτω από τις 
οποίες λειτουργούσε και συνεχίζει να λειτουργεί το Αγροτικό ποδό-
σφαιρο, αγκάλιασε με θέρμη την προσπάθεια αυτή  και από το 1977, με 
χορηγίες, αθλοθέτησες, οικονομική ενίσχυση, προσφορά αθλητικού  
υλικού, προϊόντων  και άλλων μέσων, συμβάλλει ενεργά στην επίτευ-
ξη των στόχων και προσδοκιών των  ανθρώπων της υπαίθρου. 

Δίκαια θεωρείται και αναγνωρίζεται  ο μεγάλος αιμοδότης του Αγρο-
τικού ποδοσφαίρου και τυγχάνει της καθολικής αποδοχής και αγάπης 
ανάμεσα στα  Αγροτικά σωματεία και τους φίλους του Αγροτικού πο-
δοσφαίρου. 

Από τις δώδεκα Ομοσπονδίες που ανήκουν στην δύναμη της ΣΤΟΚ 

(Συνομοσπονδία Τοπικών Ομοσπονδιών Κύπρου), εννέα από αυτές χο-
ρηγούνται  πάνω από 30 χρόνια από την Carlsberg, συμπεριλαμβανο-
μένης και της ίδιας της ΣΤΟΚ.

Αυτές είναι: 
ΣΤΟΚ – Συνομοσπονδία Τοπικών Ομοσπονδιών Κύπρου
ΕΠΟΠΛ- Εθνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία Περιφέρειας Λευκωσίας
ΠΟΕΛ – Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία Επαρχίας  Λευκωσίας
ΠΑΟ- Πανσόλειος Αθλητική Ομοσπονδία
ΠΟΕΠΑ- Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία Ελεύθερης Περιοχής Αμμοχώ-
στου (ανέστειλε προσωρινά τις δραστηριότητές της λόγω οικονομικών 
δυσχεριών)
ΠΟΑΛ- Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία Αμμοχώστου Λάρνακας
ΕΠΕΛ- Επαρχιακή Ποδοσφαιρική Ένωση Λάρνακας
ΕΠΟΛ- Επαρχιακή Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία  Λεμεσού
ΑΟΚΝΕΛ- Αθλητικά Σωματεία Κέντρων Νεότητας Επαρχίας Λεμεσού
ΠΟΑΣΠ- Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία Αγροτικών  Σωματείων Πάφου

Σήμερα οι Ομοσπονδίες απαριθμούν 220  ενεργά σωματεία, από 350 

που αρχικά  είχε στη δύναμη της η ΣΤΟΚ και δυστυχώς  ο αριθμός αυ-
τός συνεχώς φθίνει. 

Καθεχρονικά με  την λήξη της ποδοσφαιρικής περιόδου, οι Ομοσπον-
δίες σε συνεργασία με το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων της εταιρείας 
μας, διοργανώνουν τις ετήσιες τελετές βραβεύσεων, στη διάρκεια 
των οποίων απονέμονται τα κύπελλα που αθλοθετεί η  Carlsberg στις 
πρωταθλήτριες ομάδες και τους ποδοσφαιριστές που διακρίθηκαν για 
το ήθος , το τίμιο παιχνίδι και την αθλητοπρέπεια.

Στις εκδηλώσεις που τα τελευταία τρία χρόνια, λόγω της οικονομικής 
κρίσης που εξακολουθεί να μαστίζει τον τόπο, πραγματοποιούνται σε 
πολιτιστικά κέντρα και οικήματα σωματείων (φώτος) και όχι σε ξενο-
δοχεία όπως συνηθίζετο  προηγουμένως,  παρευρίσκονται εκπρόσω-
ποι του της ΚΟΕ, ΚΟΑ, ΚΟΠ ,  βουλευτές, τοπικοί αξιωματούχοι , εκ-
πρόσωποι της   εταιρείας μας μεταξύ των οποίων ο Διευθυντής Δημο-
σίων Σχέσεων, Αντρέας Σμυρίλλης, καθώς επίσης και άλλοι αθλητικοί   
παράγοντες. 

ΣΤΟΚ – Συνομοσπονδία Τοπικών Ομοσπονδιών Κύπρου

ΕΠΟΠΛ- Εθνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία 
Περιφέρειας Λευκωσίας

ΠΟΕΛ – Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία Επαρχίας  Λευκωσίας

ΠΑΟ- Πανσόλειος Αθλητική Ομοσπονδία

ΕΠΟΛ- Επαρχιακή Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία  Λεμεσού

ΑΟΚΝΕΛ- Αθλητικά Σωματεία Κέντρων Νεότητας Επαρχίας Λεμεσού ΠΟΑΣΠ- Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία Αγροτικών  Σωματείων Πάφου

Ιανουάριος 2016
Ευαγόρας Χατζηφραγκίσκου (Δόξα Κατωκοπιάς)

Σύνδεσμος Γονέων και Φίλων Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας 
Ενηλίκων Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες (ΑMEA) 

Κοινοτήτων Διαμερίσματος Μόρφου 

Φεβρουάριος 2016
Γιώργος Εφραίμ (ΑΠΟΕΛ)

Europa Uomo Κύπρου

Mάρτιος 2016
Pardo Goas Urko Fafael (AΠΟΕΛ)

Κέντρο Ενημέρωσης για τα Ναρκωτικά και Θεραπείας 
Εξαρτημένων Ατόμων ΚΕΝΘΕΑ

Απρίλιος – Μάιος 2016
Πιέρος Σωτηρίου (ΑΠΟΕΛ)

Kυπριακή Εθνική Παραολυμπιακή Επιτροπή 

Το Έπαθλο Ήθους, Τέχνης και Αρετής Carlsberg, θα επαναρχίσει τον 
ερχόμενο Σεπτέμβριο 2016, με την έναρξη της νέας ποδοσφαιρικής 
περιόδου 2016/2017, με νέες βραβεύσεις και χορηγίες/εισφορές σε 
φιλανθρωπικά και ευαγή Ιδρύματα.
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Διεθνείς Αγώνες Δρόμου εις μνήμη 
Νέαρχου Κληρίδη

Αιμοδοσία εις μνήμη Αντρέα Βραχνού
Ονομασία Αίθουσας «Αντρέας Βραχνός»

Με την συμμετοχή πέραν των 200 αθλητών 
πραγματοποιήθηκε στις 21/8/16, στον Αγρό, 
ο 29ος Διεθνής αγώνας Δρόμου εις μνήμη  
Νέαρχου Κληρίδη. Διοργανωτές της ετήσιας 
αυτής  εκδήλωσης, είναι το Κοινοτικό Συμ-
βούλιο Αγρού, το Σωματείο Δρομέων Κύπρου 
«Περικλής Δημητρίου», ο Αθλητικός Όμιλος 
Αχιλλέας Αγρού, το Κέντρο Νεότητας Αγρού και 
ο Σύλλογος Αγροτών και Φίλων Αγρού και χο-
ρηγός το Πολιτιστικό  Ίδρυμα Φώτος Φωτιάδης 
«Αγρός».

Το πρόγραμμα περιλάμβανε αγώνες δρόμου, 
τρισάγιο και κατάθεση στεφάνων στην προτο-
μή του Νέαρχου Κληρίδη, που είναι προσφορά 
του Πολιτιστικού Ιδρύματος Φώτος Φωτιάδης 
«Αγρός», στη γενέτειρα του μεγάλου αυτού Αν-
δρός, ομιλίες και απονομές επάθλων. 

Στην ομιλία του ο Πρόεδρος του Σωματείου  
«Περικλής Δημητρίου», κ. Σωκράτης Σωκρά-
τους, ευχαρίστησε τους καλεσμένους και ιδι-
αίτερα τους αθλητές και εθελοντές για τη συμ-
μετοχή τους. Ιδιαίτερες ευχαριστίες εξέφρασε 
στον επίσημο χορηγό του αγώνα, το Πολιτιστικό 

Ίδρυμα Φώτος Φωτιάδης «Αγρός» και 
το Φυσικό Μεταλλικό Νερό Αγρός, που 
κάθε χρόνο στηρίζουν και προσφέρουν 
στην Κοινότητα του  Αγρού την οικονο-
μική και ηθική στήριξη. Τους αθλητές 
και καλεσμένους καλωσόρισε επίσης 
εκ μέρους της κοινότητας, ο  κοινοτάρ-
χης Αγρού  κ. Μιχάλης Κωνσταντινίδης 
ο οποίος ευχαρίστησε τους διοργανωτές  
και τον μέγα χορηγό και ευεργέτη της 
κοινότητας του Αγρού, Πολιτιστικό Ίδρυ-
μα Ίδρυμα Φώτος Φωτιάδης «Αγρός» 
που σε κάθε κάλεσμα της κοινότητας δί-
νει το παρών του.

Το παρών τους έδωσαν εκ μέρους του 
Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατί-
ας ο έπαρχος Λεμεσού κος Κυριάκος 
Τσολάκης, υπό την αιγίδα του οποίου 
τελούσε η όλη εκδήλωση, βουλευτές, 
τοπικοί άρχοντες  αθλητικοί παράγο-
ντες, εκπρόσωποι της πολιτείας και τα 
μέλη του Πολιτιστικού Ιδρύματος Φώτος 
Φωτιάδης «Αγρός» οι κ.κ. Χριστόφορος  
Παπαχριστοφόρου και Λάμπρος Λά-
μπρου και η οικογένεια του τιμώμενου.

Διακρίνονται μεταξύ άλλων , ο Πανοσιολογιότατος Αρ-
χιμανδρίτης Κυπριανός Αψερός και οι Ιερείς, Αντρέας  
Σωκράτους και Σταύρος Σταύρου., οι οποίοι τέλεσαν το τρι-
σάγιο στην προτομή του Νέαρχου Κληρίδη.

Η  πρωτοβουλία  των μελών του προσωπικού του πρατηρίου Πάφου, 
να διοργανώσουν αιμοδοσία και η έμπνευσή τους να ονομάσουν την 
αίθουσα συνεδριάσεων των πωλητών του πρατηρίου Πάφου, σε αί-
θουσα   ‘’Αντρέας Βραχνός’’, εις μνήμη του εκλιπόντα συνάδελφου, 
Αντρέα Βραχνού, μετουσιώθηκε σε πράξη. Το Σάββατο 2 Ιουλίου 2016, 
έξι μήνες μετά τον αδόκητο θάνατο του, (8/1/16),  οι συνάδελφοι , η οι-
κογένεια και στενοί φίλοι του, σε μια μαζική συγκέντρωση  που έγινε 
στο χώρο εργασίας όπου αφιέρωσε τα 24  τελευταία χρόνια της ζωής 
του,  τίμησαν δεόντως την μνήμη του και απότισαν τον πρέποντα  φόρο 
τιμής.

Στην αιμοδοσία που προηγήθηκε της τελετής ονομασίας της αίθου-
σας σε  ¨Αίθουσα Αντρέας Βραχνός ,̈ πήραν μέρος 86 αιμοδότες οι 
οποίοι πρόσφεραν το υπέρτατο αγαθό για τις ανάγκες της Τράπεζας 
Αίματος του Γενικού Νοσοκομείου Πάφου, εκ των οποίων oι 11  ήταν 
δότες    μυελού,  για την Τράπεζα μυελού των οστών  του Ινστιτούτου 
Νευρολογίας και Γενετικής. Της αιμοδοσίας  προΐστατο  η γιατρός, κα 
Σύλκε Πούκκα, με βοηθούς τους νοσηλευτές Αντρέα  Νικολαΐδη και 
Αντρέα Χριστοδούλου. 

Εκτός από τους συναδέλφους αιμοδότες του πρατηρίου Πάφου, στην 
εκδήλωση  συμμετείχαν και οι συνάδελφοι αιμοδότες από τα κεντρικά 
γραφεία της Φώτος Φωτιάδης Διανομείς, συνάδελφοι από το πρατήριο 
Λεμεσού και Λάρνακας, πωλητές   της ΒΑΤ, στενοί φίλοι του, μεταξύ 
των οποίων ο Γιαννάκης Καϊάφας και Πρόδρομος Προδρόμου, καθώς 
επίσης και τα αδέλφια του αείμνηστου Αντρέα. 

Μιλώντας στο περιοδικό μας εκπρόσωπος της Οργανωτικής Επι-
τροπής Αιμοδοσίας, μας ανάφερε ότι η εκδήλωση διήρκησε από τις  
8.30 πμ – 11.30 πμ, καθ’ όλη τη διάρκεια της οποίας προσφέροντο 
αλμυρά, μπύρα Carlsberg,  χυμού ΕΝΑ και νερό ΑΓΡΟΣ.  Στόχος των 
διοργανωτών συμπλήρωσε, είναι όπως η αιμοδοσία  καταστεί ετήσιος 
θεσμός, τιμώντας έτσι με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τη μνήμη του 
πολυαγαπημένου μας φίλου και συναδέλφου,  Αντρέα Βραχνού. 

Ονομασία Αίθουσας ‘’Αντρέας Βραχνός’’

Αμέσως μετά την λήξη της αιμοδοσίας  οι 100 παρευρισκόμενοι,  με-
ταξύ των οποίων η μητέρα , η σύζυγος, τα παιδιά  και τα αδέλφια του 

αείμνηστου Αντρέα,  μέσα σε ένα κλίμα βαθιάς συναισθηματικής 
φόρτισης και συγκίνησης, παρακολούθησαν την τελετή ονομασίας 
της ‘’αίθουσας Αντρέας Βραχνός’’. Η τελετή ξεκίνησε με μονόλεπτη 
σιγή εις μνήμη του εκλιπόντος.  Χαιρετισμό  απηύθυνε ο Διευθυντής 
Δημοσίων Σχέσεων Ομίλου Φώτος Φωτιάδης, συνάδελφος , Αντρέας 
Σμυρίλλης,  ο οποίος εξήρε την προσωπικότητα και το έργο του τιμώ-
μενου και ανάφερε μεταξύ άλλων:  « O αείμνηστος Aντρέας Βραχνός, 
υπήρξε  ένας τίμιος, εργατικός , αλτρουιστής και πρόθυμος να βοηθή-
σει τον συνάνθρωπο του. Υπήρξε πρότυπο οικογενειάρχη,  γεγονός για 
το οποίο  η  σύζυγος  και τα παιδιά του πρέπει να νοιώθουν περήφα-
νοι   που φέρουν το επίθετο Βραχνός.

Κοιτάζοντας τον στα μάτια στη φωτογραφία, διακρίνω την αγνότητα 
της ψυχής , την ανιδιοτέλεια και τη γνησιότητα του ανθρώπου που 
ανάλωσε την ζωή του υπηρετώντας το καλό.   Αγάπησε με πάθος την 
εταιρεία  και άφησε ανεξίτηλη την σφραγίδα του στη μεγάλη οικο-
γένεια της Carlsberg. Η επαγγελματική του πορεία αποτελεί παρά-
δειγμα προς μίμηση για τους νεότερους. Υπήρξε έντιμος πολίτης, 
εξαίρετος συνάδελφος και ανεκτίμητος φίλος και συνεργάτης. Από 
σήμερα η αίθουσα αυτή θα αποτελεί σημείο αναφοράς για όλους εμάς. 
Η ανάρτηση της φωτογραφίας του με την επιγραφή ¨Αίθουσα Αντρέας 
Βραχνός ,̈   θα κρατεί ζωντανή την μνήμη του και θα  κοσμεί τον χώρο 
που εργάστηκε για 24 χρόνια.  Το πηγαίο χαμόγελο του που πάντα τον 
χαρακτήριζε  θα καλωσορίζει τους πωλητές , θα τους εμπνέει και θα 
τους καθοδηγεί στην επίτευξη των επαγγελματικών και προσωπικών 
τους στόχων. 

θα ήθελα να συγχαρώ τους εμπνευστές της ιδέας και την εταιρεία 
που την ασπάστηκε. Τέτοιες πρωτοβουλίες αναδεικνύουν  μέσα από 
το μεγαλείο της ψυχής, την αγάπη, την εκτίμηση  που τρέφουν προς 
το πρόσωπο του εκλιπόντα.   Είμαι σίγουρος ότι η ψυχή του χαίρεται 
και αγάλλεται κοιτάζοντας από ψηλά και βλέποντας όλους εμάς τους 
φίλους του, την οικογένεια του και τους συναδέλφους τους».
 
Υ.Γ.   Η οικογένεια του αείμνηστου Αντρέα Βραχνού, εκφράζει τις ευ-
χαριστίες της προς τον Όμιλο  Φώτος Φωτιάδης, τους αιμοδότες και 
όλους όσοι τίμησαν με την παρουσία τους  τις εκδηλώσεις.
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Για τα 20χρονα του το Κυπριακό Μουσείο 
Φυσικής Ιστορίας προκηρύσσει 
διαγωνισμούς για μαθητές και φοιτητές

Όπως ήδη έχει ανακοινωθεί στη προηγούμενη έκδοση του περιοδι-
κού μας, καθώς επίσης και στα ΜΜΕ, το Κυπριακό Μουσείο Φυσικής 
Ιστορίας, το οποίο ιδρύθηκε από το Κοινωφελές, Επιστημονικό και 
Πολιτιστικό Ίδρυμα «Φώτος Φωτιάδης» και βρίσκεται στους κήπους 
της Ζυθοβιομηχανίας, φέτος συμπληρώνει 20 χρόνια λειτουργίας και  
πολύπλευρης προσφοράς στον τόπο.

  Με την ευκαιρία αυτή ανακοινώθηκε η προκήρυξη πέντε διαγωνι-
σμών για μαθητές και φοιτητές και η διοργάνωση άλλων σημαντικών 
εορταστικών πολιτιστικών εκδηλώσεων:

Για παιδιά  6 – 12 ετών - Διαγωνισμός Ζωγραφικής
Για παιδιά  13-18 ετών - Διαγωνισμός Ζωγραφικής
Για παιδιά 15-18 ετών - Φωτογραφικός Διαγωνισμός
Για παιδιά 15 – 18 ετών - Ελεύθερος Διαγωνισμός τύπου Power Point 
που θα προβάλλει γενικά τη  φυσική ιστορία της Κύπρου με ελεύθερη 
επιλογή των εικόνων
Για παιδιά 15-18 ετών και φοιτητές - Ειδικός  Διαγωνισμός  τύπου 
Power Point   που θα προβάλλει την βιοποικιλότητα της Κύπρου με 
βάση τα εκθέματα του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας.

Οι πιο πάνω διαγωνισμοί τελούν υπό την αιγίδα του Διευθυντή Δημοτι-
κής Εκπαίδευσης και του Διευθυντή Μέσης Εκπαίδευσης του Υπουρ-
γείου Παιδείας και Πολιτισμού.

Οι εργασίες των παιδιών, εφήβων και φοιτητών που επιθυμούν να λά-
βουν μέρος στους ως άνω διαγωνισμούς  μπορούν να   υποβληθούν 
από την 1ην  Ιουλίου μέχρι τις 15 Οκτωβρίου 2016.  Για τον σκοπό αυτό 
οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επισκεφθούν το Μουσείο Φυσικής 
Ιστορίας Κύπρου, στο  εργοστάσιο της Carlsberg, να ετοιμάσουν την 
σχετική εργασία τους και να την παραδώσουν στην εκεί υπεύθυνη του 
Μουσείου, κα Άντρη Γαιτάνη. 

Τους όρους συμμετοχής μπορούν να τους πληροφορηθούν είτε απευ-
θυνόμενοι στα τηλ. 22585834 και 22452000 είτε επισκεπτόμενοι την 
ιστοσελίδα του Μουσείου www.natmuseum.org.cy νικητές θα επι-
λεγούν από Ειδική Κριτική Επιτροπή και σ’ αυτούς θα απονεμηθούν  

τιμητικά διπλώματα  και  βραβεία, σε Ειδική Εκδήλωση και Τελετή 
απονομής των βραβείων, που θα γίνει κατά το δεύτερο μισό του Οκτω-
βρίου  2016  σε συνεργασία με το Frederick University.  Η ακριβής  
ημερομηνία θα ανακοινωθεί αργότερα.  Κατά την εκδήλωση αυτή  θα 
προβληθεί επιστημονικό φιλμ με θέμα «Η δημιουργία του Τροόδους», 
σκηνοθεσία-μοντάζ Πασχάλη Παπαπέτρου,  που αποτελεί  θέμα πα-
γκοσμίου  ενδιαφέροντος  και σημασίας.   Μετά το πέρας της προβο-
λής οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να  υποβάλουν ερωτήσεις και απο-
ρίες και να τύχουν απαντήσεων από ειδικούς γεωλόγους του Τμήματος 
Γεωλογίας του αρμόδιου Υπουργείου.

Επιπλέον πληροφορείται το κοινό ότι από την 1ην Ιουλίου μέχρι τις  
15 Οκτωβρίου 2016, κατόπιν συνεννόησης με την υπεύθυνη του Μου-
σείου στα προαναφερθέντα τηλέφωνα, μπορεί να επισκέπτεται τόσο 
το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας όσο και το Εργοστάσιο Carlsberg κάθε 
Δευτέρα – Παρασκευή από τις 8:30π.μ. μέχρι τις 1μ.μ. και να τυγχάνει 
ξενάγησης  από ειδική ξεναγό.  Η είσοδος είναι δωρεάν.   

Όροι συμμετοχής:
Πιο κάτω αναφέρονται οι προαναφερθέντες πέντε διαγωνισμοί, δίνε-
ται η περιγραφή κάθε διαγωνισμού και παρατίθενται οι όροι συμμετο-
χής των ενδιαφερομένων στον καθένα απ’ αυτούς:

(α) Για μαθητές  6 – 12 ετών – Διαγωνισμός Ζωγραφικής
Οι  διαγωνιζόμενοι καλούνται να ζωγραφίσουν πάνω σε χαρτονάκι 
30Χ40 εκ. ένα τουλάχιστον από τα εκθέματα του Μουσείου Φυσικής 
Ιστορίας (π.χ. ζώο, πτηνό, ψάρι, ορυκτό ή οτιδήποτε άλλο) επί τόπου, 
αφού επισκεφθούν το Μουσείο και να  παραδώσουν την εργασία τους 
στην  υπεύθυνη του Μουσείου.

(β)  Για μαθητές  13-18 ετών – Διαγωνισμός Ζωγραφικής
Οι διαγωνιζόμενοι θα ζωγραφίσουν μια ενότητα απ’ εκείνες που πα-
ρουσιάζονται στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας π.χ. την Αλυκή της Λάρ-
νακας, τον βυθό της θάλασσας, την αυλή του παραδοσιακού Κυπρια-
κού σπιτιού, το δάσος της Πάφου ή οποιαδήποτε άλλη ενότητα  επιλέ-
ξουν.  Στον πίνακα, που θα ζωγραφιστεί σε χαρτονάκι 30Χ40  εκ., δεν 
είναι ανάγκη να περιλαμβάνονται όλα τα αντικείμενα (π.χ. ζώα, πτηνά, 

Το να προσφέρεις λίγη  αγάπη στα παιδιά, αποτελεί θεμελιώδη 
χριστιανική πράξη και προσδίδει μέγιστη αγαλλίαση σ’αυτόν 
που την προσφέρει και χαρά και ευτυχία σ΄αυτόν  που την δέ-
χεται.  Το πανηγύρι χαράς και προσφοράς, που διοργανώνει ο 
Παγκύπριος Σύνδεσμος για παιδιά με καρκίνο και συναφείς 
παθήσεις "Ένα Όνειρο μια Ευχή", αποτελεί μια τις πλέον ευ-
γενείς και ανθρώπινες εκδηλώσεις. 

Η 17ο συνεχόμενη   εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με επιτυχία 
στις 21/5/16, στο Πάρκο του Αγίου Δημητρίου, στη Λευκωσία, 
και διήρκησε από τις 5.30μμ – 11.00μμ. Περιελάβανε χορούς, 
face painting, διάφορα παιχνίδια για παιδιά, ζωγραφική, κα-
τασκευές, και Κυπριακά εδέσματα και ποτά, και οι επισκέ-
πτες  συνδύασαν το τερπνό μετά του ωφέλιμου,  συμβάλλο-

17° Πανηγύρι Χαράς και Προσφοράς
Με τη συνεισφορά της ΦΦΔ

ντας έτσι έμπρακτα στη μεγάλη προσπάθεια που ο Σύνδεσμος καταβάλλει για τα παιδιά με καρκίνο 
και άλλες συναφείς παθήσεις,  να εκπληρώσουν ΄΄ ‘’Ένα  όνειρο τους και μια ευχή’’. 

Η  Φώτος Φωτιάδης Διανομείς, μέσα στα πλαίσια της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, όπως κάθε 
χρόνο, πρόσφερε σημαντικές ποσότητες μπύρας Carlsberg και ΛΕΩΝ, νερού Αγρός και χυμών ΕΝΑ 
που διατέθηκαν για τις ανάγκες της εκδήλωσης, ενισχύοντας  έτσι οικονομικά το φιλανθρωπικό έργο 
που ο Σύνδεσμος επιτελεί.

Η προσφορά  στο κοινωνικό σύνολο, τις 
ευπαθείς ομάδες και δυσπραγούντες ομά-
δες του πληθυσμού, ανέκαθεν αποτελούσε 
σημαντικό στοιχείο της Εταιρικής Κοινω-
νικής Ευθύνης του Ομίλου Φώτος Φωτιά-
δης. Η προσφορά αυτή  πηγάζει μέσα από 
την έμφυτη φιλανθρωπία του πρόεδρου 
μας Δρα Φώτου Ια Φωτιάδη  και είναι συ-
νυφασμένη με την  φιλοσοφία του Ομίλου 
‘’να επιστρέφει πίσω στην κοινωνία, όσο 
το δυνατό περισσότερα από ότι η ίδια τον 
καταξιώνει’’.

Η παρακαταθήκη αυτή συνεχίζεται. Ανά-
μεσα στα πολλά παραδείγματα προσφοράς, 
ήταν και η σημαντική παραχώρηση προϊό-

ντων για την  ενίσχυση  του Τelethon 2016, 
που διοργάνωσε  ο Παγκύπριος Σύνδεσμος 
Εφέδρων Καταδρομέων, την Κυριακή 29 
Μαΐου 2016, στον εκδρομικό χώρο Μαχαι-
ρά και τελούσε υπό την αιγίδα του Ινστιτού-
του Γενετικής και Νευρολογίας. 

Με πρόσταγμα   ‘’ είσαι έτοιμος’’, οι οικο-
γένειες που συμμετείχαν, τόλμησαν με την 
καθοδήγηση των Εφέδρων Καταδρομέων, 
διάφορες ‘εικονικές καταδρομικές’’ επι-
χειρήσεις  και μετά από ένα κοπιαστικό 
ευχάριστο  παιχνίδι περιπέτειας,  απόλαυ-
σαν εύγεστα σουβλάκια με δροσερή μπύρα 
Carlsberg, συμβάλλοντας έτσι στον ιερό 
σκοπό της εκδήλωσης.

Telethon 2016 - Παιχνίδι περιπέτειας

Για 8η συνεχή χρονιά οι Σύνδεσμοι Γονέων του Γ΄ Δημοτικού Σχολείου και του Γ΄ Κοινο-
τικού Σχολείου του Δήμου Ιδαλίου, που γειτνιάζουν με το εργοστάσιο της Carlsberg, σε 
συνεργασία με εθελοντές ποδηλάτες της ενορίας Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης και άλ-
λες ποδηλατικές ομάδες, διοργάνωσαν  τριήμερο ποδηλασίας από τις 13-15 Μαίου 2016. 

Στόχος της ποδηλασίας είναι η ευαισθητοποίηση των παιδιών, όσον αφορά την υγιεινή 
διατροφή και την υγεία, τρόπους απασχόλησης όπως είναι η ποδηλασία,  η προώθηση της 
οδικής ασφάλειας και η καλλιέργεια του εθελοντισμού και της προσφοράς προς στον συ-
νάνθρωπο μας. Μέρος των καθαρών εσόδων από την εκδήλωση δόθηκε στον Παγκύπριο 
Σύνδεσμο ‘’ Ένα Όνειρο μια Ευχή’’

Η Φώτος Φωτιάδης Διανομείς, μέσα στα πλαίσια της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, 
αγκάλιασε και στήριξε έμπρακτα την προσπάθεια αυτή με την προσφορά νερού Αγρός, 
που δρόσισε τους ποδηλάτες καθόλη την διάρκεια της διαδρομής,  (Λευκωσία, Λεμεσός, 
Πάφος, Σταυροβούνι), που κάλυψε την απόσταση 500 χιλιομέτρων.

Ποδηλατώ για τα παιδιά

http://www.natmuseum.org.cy


16 17

Μνημόνιο Συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο 
Λευκωσίας 
Ευκαιρίες για εκπαίδευση με μειωμένα δίδακτρα 
Στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του Ομίλου μας, έχου-
με συνάψει μνημόνιο συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας το 
2015, με στόχο την ανταλλαγή τεχνογνωσίας, την προώθηση της και-
νοτομίας και την περαιτέρω ενίσχυση της νεανικής επιχειρηματικό-
τητας.

Η συνεργασία αυτή περιλαμβάνει διάφορες δράσεις και ενέργειες και 
πιστεύουμε ότι θα συμβάλει στην ενδυνάμωση τόσο των εταιρειών 
μας, όσο και του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, ενώ ταυτόχρονα θα ενι-
σχύσει την Κυπριακή οικονομία γενικότερα. Γι’ αυτό είναι σημαντικό 
όλοι με αίσθημα ευθύνης να καταβάλουμε κάθε προσπάθεια για την 
επιτυχή υλοποίησή της.

Με βάση την φιλοσοφία μας για συνεχή εκπαίδευση και ανάπτυξη του 
Προσωπικού του Ομίλου μας, το μνημόνιο συνεργασίας προσφέρει 
τη δυνατότητα εκπαίδευσης στο  Προσωπικό μας και τα παιδιά μας. 
Συγκεκριμένα παρέχεται έκπτωση 50% στα δίδακτρα φοίτησης για τα 
Πτυχιακά Προγράμματα, ενώ για τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα, η έκ-
πτωση στα δίδακτρα θα εξετάζεται ανά περίπτωση.   

Όσο επιθυμείτε να επωφεληθείτε με την πιο πάνω έκπτωση, για την 
νέα ακαδημαϊκή χρονιά 2016/2017, παρακαλώ όπως επικοινωνήσετε 
με το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, ώστε να προβεί στις απαραίτητες 
διευθετήσεις.

Με την ευκαιρία της διεξαγωγής του 6ου Παγκόσμιου Συνεδρίου  για 
τα Ορεσίβια Οπληφόρα Θηλαστικά  και του  5ου Διεθνούς Συμποσίου 
για τα Αγρινά, τα οποία θα πραγματοποιηθούν από τις 29 Αυγούστου 
μέχρι την 1ην Σεπτεμβρίου 2016 στο Ξενοδοχείο Κλεοπάτρα στη Λευ-
κωσία, από το Υπουργείο Εσωτερικών με τη Συνεργασία του Πανεπι-
στημίου Frederick και του  Caprinae Specialist Group  of the Species 
Survival Commission of IUCN κάτω από την αιγίδα του Έντιμου Υπουρ-
γού Εσωτερικών κ. Σωκράτη Χάσικου το Κοινωφελές, Επιστημονικό 
και Πολιτιστικό Ίδρυμα «Φώτος Φωτιάδης» προκηρύσσει Παγκύπριο 
Δαγωνισμό Ποίησης με θέμα το Κυπριακό Αγρινό.

Τα ποιήματα για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό θα πρέπει να υποβλη-
θούν στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Ιδρύματος Φώτος Φωτιάδης, 

Προκήρυξη  διαγωνισμού ποίησης
για το  Αγρινό 
από  τo   Κοινωφελές Επιστημονικό και Πολιτιστικό Ίδρυμα 
«Φώτος  Φωτιάδης»

στο email: andri.gaitani@photiadesgroup.com  υπόψη κυρίας Αντρης 
Γαιτάνη μέχρι τις 15 Οκτωβρίου, 2016.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε :
Δρα   Λευτέρη  Χατζηστερκώτη, Λειτουργό Περιβάλλοντος Υπουργείου 
Εσωτερικών τηλ. 99341619
Δρα   Χρίστο Αριστείδου, Διευθυντής Ιδρύματος «Φώτος Φωτιάδης», 
τηλ. 22452000, κιν. 99469616    

Τα ποιήματα θα αξιολογηθούν από Ειδική Επιτροπή και θα απονεμη-
θούν τιμητικά διπλώματα σε όσους λάβουν μέρος στο διαγωνισμό και 
βραβείο στους τρεις πρώτους επιτυχόντες.

Bραβεία  του  Iδρύματος 
«Φώτος  Φωτιάδης» σε  διάφορα  σχολεία
Το Κοινωφελές, Επιστημονικό και Πολιτιστικό Ίδρυμα «Φώτος Φω-
τιάδης» στο πλαίσιο της ευρύτερης προσφοράς του στον τόπο, έχει 
από πολλά τώρα χρόνια καθιερώσει την απονομή βραβείων σε αρι-
στεύσαντες  τελειόφοιτους μαθητές και μαθήτριες των Λυκείων της 
Κύπρου.  Στόχος των πιο πάνω  βραβείων, όπως και των υπολοίπων 
βραβείων του Ιδρύματος τα οποία απονέμονται σε μαθητές / μαθή-
τριες που διακρίνονται στους έξη συνολικά παγκύπριους μαθητικούς 
διαγωνισμούς, που το «Ίδρυμα Φώτος Φωτιάδης» συνδιοργανώνει με 
το Υπουργείο Παιδείας Πολιτισμού, τα γνωστά βραβεία Κώστα Μόντη 
και Μάριου Τόκα, είναι η επιβράβευση και μέσω αυτής η ενθάρρυνση 
της μαθητικής μας νεολαίας να ασχολείται συνεχώς συστηματικά με 
την απόκτηση γνώσεων όχι μόνο στα γνωστικά αντικείμενα που διδά-
σκονται στο σχολείο, αλλά μέσω και της δια βίου μάθησης, να γίνονται 
όλο και πιο ολοκληρωμένοι άνθρωποι με καλό χαρακτήρα και γνώ-
σεις,  έτοιμοι να συμβάλουν και στη γενικότερη πρόοδο της πατρίδας 
μας και ευρύτερα.

Στο πλαίσιο αυτό επιδόθηκαν και φέτος τα βραβεία που το Ίδρυμα 
«Φώτος Φωτιάδης» έχει θεσμοθετήσει σε διάφορα    σχολεία και απο-
νέμονται στους αριστεύσαντες κατά την τελετή αποφοίτησης τους.   Οι 
επιτυχόντες φέτος  στα εν λόγω βραβεία είναι οι ακόλουθοι:

Το βραβείο που απονέμεται προς τιμή του Κύπριου Νομπελίστα Χρι-
στόφορου Πισσαρίδη, στον τελειόφοιτο μαθητή του Απαιείτειου  
Γυμνασίου Αγρού που διακρίθηκε για το Ήθος και την επίδοση του, συ-
γκεντρώνοντας την πιο ψηλή βαθμολογία με  19 και 8/12 απονεμήθηκε 
στον Μάριο Καραβέλα της ΣΤ1 .  Το Βραβείο επέδωσε ο Χριστόφορος 
Παπαχριστοφόρου, μέλος τους Δ.Σ. του Πολιτιστικού Ιδρύματος Αγρού  
«Φώτος Φωτιάδης).

Το χρηματικό Βραβείο και τιμητικό δίπλωμα στον άριστο σε ήθος τε-
λειόφοιτο μαθητή/μαθήτρια του Περιφερειακού Λυκείου Ιδαλίου που 
συγκέντρωσε την υψηλότερη βαθμολογία στο μάθημα της Λογιστικής 
Β΄  Λυκείου και στα μαθήματα της Λογιστικής και της Πολιτικής Οικο-
νομίας  της  Γ΄ Λυκείου απονεμήθηκε στον μαθητή Στυλιανού Νικόλα 
του Τμήματος Γ3.  Το επέδωσε στον βραβευθέντα μαθητή ο κ. Γιώρ-
γος Ιεροδιακόνου, Γενικός Διευθυντής της  Ζυθοβιομηχανίας  Φώτος  
Φωτιάδης. 

Το Βραβείο και τιμητικό δίπλωμα στην 
άριστη στο Ήθος και την επίδοση τε-
λειόφοιτη μαθήτρια του Λυκείου Λα-
τσιών στο μάθημα της Χημείας απο-
νεμήθηκε στην τελειόφοιτη μαθήτρια 
Σώτια Σάββα του Τμήματος  Γ6.  Το Βρα-
βείο επέδωσε ο Διευθυντής του Κοινω-
φελούς Επιστημονικού και Πολιτιστι-
κού Ιδρύματος «Φώτος Φωτιάδης», Δρ.  
Χρίστος  Αριστείδου. 

Το Βραβείο και τιμητικό δίπλωμα στον 
άριστο στο Ήθος και στην Επίδοση τε-
λειόφοιτο μαθητή/μαθήτρια του Λυκεί-
ου Λατσιών στο μάθημα της Βιο-
λογίας απονεμήθηκε στην τελειό-
φοιτη μαθήτρια Παναγή Περσεφό-
νη του  Γ6.  Το Βραβείο επέδωσε 
ο Διευθυντής του Κοινωφελούς, 
Επιστημονικού και Πολιτιστικού  
Ιδρύματος «Φώτος  Φωτιάδης»  
Δρ.  Χρίστος Γ. Αριστείδου.

Η καθιέρωση των πιο πάνω βρα-
βείων σύμφωνα με διαπίστωση  
που διατυπώνεται σε ευχαριστή-
ριες επιστολές των διευθύνσε-
ων των σχολείων προς το Ίδρυμα  
«Φώτος Φωτιάδης» συμβάλλει  
στην ενίσχυση του καλού κλίμα-
τος του σχολείου και στη βελτίωση 
των μαθησιακών επιδόσεων, μέσα 
στα πλαίσια ανάπτυξης ευγενούς 
άμιλλας και ανάδειξης μαθητών 
με ήθος.  Κατά τον τρόπο αυτό τα Βραβεία συμβάλλουν στην πρόοδο 
και τη βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού συστήματος αλλά 
και της κοινωνίας.

δένδρα και άλλα) που εικονίζονται στην συγκεκριμένη ενότητα του 
Μουσείου Φυσικής Ιστορίας.  Τα στοιχεία μπορούν να περιοριστούν 
μέχρι  3 – 5.

Για τους διαγωνισμούς ζωγραφικής οι μαθητές θα παίρνουν τα σχε-
τικά υλικά, χαρτονάκια, χρώματα, παστέρ και άλλα σχετικά από την 
υπεύθυνη του Μουσείου και θα μπορούν να εργαστούν/ζωγραφίσουν 
τις εργασίες τους σε ειδικά διαρρυθμισμένο χώρο, πολύ  κοντά στο 
χώρο όπου εκτίθενται τα εκθέματα του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας.  
Κατά τη διάρκεια της ετοιμασίας του πίνακα τους, μπορούν να συμ-
βουλεύονται τα εκθέματα του Μουσείου και να  αναπροσαρμόζουν την 
εργασία τους.

(γ)  Για τους μαθητές 15 – 18 ετών – Φωτογραφικός  Διαγωνισμός
Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να φωτογραφήσουν τουλάχιστον 8-10  εκ-
θέματα του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας, να τυπώσουν τις φωτογρα-
φίες αυτές σε έγχρωμο χαρτί,  μεγέθους 20 Χ 15 εκ.,  και σ’  ένα CD 
και να τις υποβάλουν ως εργασία συμμετοχής τους, και να την παρα-
δώσουν αργότερα στην υπεύθυνη του Μουσείου.  Ο διαγωνιζόμενος 
μπορεί αφού επισκεφθεί το Μουσείο και επιλέξει τα αντικείμενα που 
θα περιλάβει στην εργασία του, να συμπληρώσει ειδικό έντυπο στο 
οποίο θα  καταγράφονται  τα αντικείμενα  που θα υποβάλει υπό μορφή 
φωτογραφιών.   Το έντυπο αυτό θα το παραδώσει στην υπεύθυνη του 
Μουσείου, αλλά την εργασία του μπορεί να την παραδώσει αργότερα,   
αφού την επεξεργαστεί στο σπίτι του με τη χρήση του ηλεκτρονικού 
υπολογιστή του.

(δ) Για μαθητές 15 – 18 ετών  -  Ελεύθερος Διαγωνισμός  τύπου 
Power Point
Θα περιλαμβάνει τουλάχιστον 8 – 10 διάφορες εικόνες (spots) που, ο 
διαγωνιζόμενος  μπορεί να πάρει επισκεπτόμενος διάφορα αξιοθέα-
τα μέρη της Κύπρου, όπου θα πάρει τις συγκεκριμένες εικόνες.    Οι 
εικόνες για την ετοιμασία αυτή του ελεύθερου Power Point, μπορούν 
να ληφθούν από διάφορες περιοχές της Κύπρου και να αφορούν π.χ. 
φυσικές ομορφιές, την πανίδα και χλωρίδα, τη θαλάσσια ζωή, τις 

ακρογιαλιές, ποτάμια, φαράγγια ή οποιαδήποτε άλλα αξιόλογα από 
γεωγραφική, γεωλογική, ιστορική, πολιτιστική, οικονομική και άλλη 
άποψη, μέρη της Κύπρου.  

Τις εικόνες αυτές θα τις διαμορφώσει υπό μορφή Power Point και θα 
τις παραδώσει  στην υπεύθυνη του Μουσείου.  Η κάθε  εικόνα πρέπει 
να συνοδεύεται από  μια πλήρη λεζάντα με στοιχεία της ονομασίας 
της περιοχής στην οποία βρίσκεται το συγκεκριμένο αξιοθέατο και την 
ημερομηνία που  έγινε η σχετική φωτογράφιση.

(ε)  Για παιδιά 15 – 18 ετών και φοιτητές –   Ειδικός Διαγωνισμός  
Power Point
Οι διαγωνιζόμενοι σ’ αυτό τον διαγωνισμό μπορούν να ετοιμάσουν μια 
εργασία τύπου Power Point.   Οι  εικόνες που θα περιέχονται στο σχε-
τικό CD θα είναι αποκλειστικά παρμένες από τα διάφορα εκθέματα του 
Μουσείου Φυσικής Ιστορίας.  Η θεματογραφία και ο τρόπος επεξεργα-
σίας και παρουσίασης των εικόνων έχεις ως στόχο να ενθαρρύνει τον 
διαγωνιζόμενο να γνωρίσει την πλούσια βιοποικιλότητα της κυπρια-
κής φύσης, όπως είναι η αλεπού, το αγρινό, ο καρχαρίας, οι νυφίτσες, 
ο λύκος, οι σκαντζόχοιροι, ορισμένα ερπετά και  πολλά  άλλα στοιχεία 
που συνθέτουν την πλούσια βιοποικιλότητα της Κύπρου  καθότι  πολλά 
παιδιά της σχολικής ηλικίας ίσως  και  να μην είδαν ποτέ πολλά από 
τα πιο πάνω αναφερθέντα  καθώς επίσης και διάφορες φυσικές ομορ-
φιές της Κύπρου.

Σημείωση:  Διευκρινίζεται ότι οι ενδιαφερόμενοι που θα επιθυμούσαν 
να λάβουν μέρος τόσο στον (δ) όσο και στον (ε) διαγωνισμό, δύνανται 
να το πράξουν, εάν υποβάλουν χωριστή εργασία τους για τον κάθε δι-
αγωνισμό.  

Χρόνος παράδοσης εργασιών των διαγωνιζομένων
Υπενθυμίζονται οι ενδιαφερόμενοι που θα λάβουν μέρος στους πιο 
πάνω διαγωνισμούς ότι μπορούν να υποβάλουν τις εργασίες τους από 
την 1ην Ιουλίου μέχρι τις 15 Οκτωβρίου 2016 στην υπεύθυνη του Μου-
σείου κα.  Άντρη  Γαιτάνη τηλ. 22585834.

mailto:andri.gaitani@photiadesgroup.com
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Ο Όμιλος Φώτος Φωτιάδης και το 
προσωπικό του κοντά στα μεγάλα γεγονότα 
Έμπρακτη συμπαράσταση και στήριξη στις πυρκαγιές του Ιουνίου  2016

Ο Όμιλος Φώτος Φωτιάδης και το προσωπικό του για ακόμα μια φορά 
απόδειξαν ότι διαθέτουν υψηλό αίσθημα κοινωνικής αλληλεγγύης και 
ευαισθησίας. Τον Ιούνιο 2016, από την πρώτη στιγμή, κινητοποιήθηκαν 
και στάθηκαν στο πλευρό των δυνάμεων που πάλεψαν να κατασβήσουν 
τις πύρινες φλόγες, οι οποίες δυστυχώς κατάκαψαν γύρω στα 20 τε-
τραγωνικά χιλιόμετρα πευκοδάσους και άγριας βλάστησης στην κοι-
λάδα της Σολέας. 

Φαίνεται ότι η καταστροφική πυρκαγιά στη Σολέα, είναι η μεγαλύτε-
ρη πυρκαγιά που καταγράφεται στη σύγχρονη ιστορία της Κύπρου, η 
οποία ξύπνησε τους χειρότερους εφιάλτες στις κοινότητες της ευρύ-
τερης περιοχής του Τροόδους, θυμίζοντας αυτή του Μονιάτη (Σαϊττά) 
τον Ιούνιο του 2007, όταν κάηκαν 565 εκτάρια κρατικής δασικής γης 
και 1182 συνολικά. Ωστόσο μέσα από τη φρίκη της φωτιάς και τον πόνο 
ξεπρόβαλαν οι ανθρώπινες ιστορίες της μεγαλοψυχίας και της ηρωι-
κής αυτοθυσίας του κυπριακού λαού.  

Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης ο Όμιλος μας άμεσα προέβη 
σε επαφές και δημιούργησε δίαυλο επικοινωνίας με αρμόδιους φο-
ρείς και Συντονιστικά Κέντρα που συμμετείχαν στη γιγάντια επιχείρη-
ση κατάσβεσης της πυρκαγιάς, με στόχο την ουσιαστική συμβολή και 
στήριξη της όλης προσπάθειας. 

Το εμφιαλωτήριο μας εφοδίασε με χιλιάδες μπουκάλια φυσικού με-
ταλλικού νερού ΑΓΡΟΣ τους πυροσβέστες και τους εθελοντές. Επί-
σης, μέλη του προσωπικού μας εντάχθηκαν στις ομάδες εθελοντών 
πυρόσβεσης ενισχύοντας τις μάχες εξουδετέρωσης εστιών αναζω-
πύρωσης, ενώ ταυτόχρονα παραχωρήθηκε και εξοπλισμός, όπως τα 
οχήματα του οινοποιείου Κυπερούντας. 

Μήνυμα μας «Μονιασμένοι όπως παλέψαμε τη φωτιά, μονιασμένοι ας 
εργαστούμε για να ανακτήσουμε το πράσινο του ευλογημένου τόπου 
μας, ακολουθώντας φυσικά τις οδηγίες του Τμήματος Δασών».

Το Τμήμα Δασών με ανακοίνωση του προειδοποιεί πώς οι ανεξέλε-
γκτες δενδροφυτεύσεις μπορεί να προκαλέσουν σημαντικά προβλή-
ματα.

Περαιτέρω, καλεί τον κόσμο να είναι διπλά προσεκτικός και να απο-
φεύγει το καψάλισμα χόρτων ή  να ανάβει φωτιές σε αγροτικές περι-
οχές, ιδιαίτερα σε καλοκαιρινές περιόδους, όπου επικρατούν ψηλές 
θερμοκρασίες.

Ο Όμιλος μας από την ίδρυσή του επενδύει στην προστασία του περι-
βάλλοντος μέσω της αναγνώρισης, αξιολόγησης και διαχείρισης των 
περιβαλλοντικών μας επιπτώσεων, με σκοπό την αναβάθμιση της πε-
ριβαλλοντικής μας επίδοσης.

Οι δράσεις μας στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής μας πολιτικής στη-
ρίζονται στα 4R:

Reduce - Μείωση 
•Ενέργειας - εγκατάσταση Power star - 12% μείωση (Μείωση της 
τάσης ρεύματος παροχής, χρησιμοποιώντας ειδικούς μετασχηματι-
στές υψηλής απόδοσης)
•Νερό - 42% μείωση μέσω  βελτίωσης διεργασιών (π.χ. παστερίωση, 
καθαρισμός γραμμών παραγωγής)
•Αέριες εκπομπές - επένδυση σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας - 7% 
της συνολικής κατανάλωσης (π.χ. φωτοβολταϊκό πάρκο)
•Απώλειες  (π.χ. μείωση απωλειών μπύρας στην παραγωγή μέσω 
επένδυσης σε νέα τεχνολογία)
•Απόβλητα

Reuse - Επαναχρησιμοποίηση 
•Επιστρεφόμενες συσκευασίες (πέραν του 60% της αγοράς μπύρας) 
•Μαγιά (μέχρι 10 φορές στη διαδικασία παραγωγής μπύρας)
•Στέμφυλα βύνης - 3.500.000 Kg ετησίως
•Διοξείδιο του άνθρακα - σε ετήσια βάση γύρω στις 670 χιλιάδες κιλά 
•Νερό - βιολογικός σταθμός από το 1991 - άρδευση καλλιεργειών και 
εμπλουτισμού χώρου πρασίνου

Replace - Αντικατάσταση 
•Αναγνώριση ενεργοβόρων μηχανημάτων / συστημάτων και αντικα-
τάστασή τους
•Σύστημα ψύξης - 30% εξοικονόμηση 
•Ατμό - strombolli energy recovery system, το οποίο βασίζεται στην 
τεχνολογία «Μείωσης και Ανάκτησης Θερμικής Ενέργειας» - μείωση 
60% της θερμικής ενέργειας 
•Οικονομικοί λαμπτήρες
•Μοτέρ με μεταβαλλόμενη ταχύτητα (25% εξοικονόμηση)
•Ανανέωση στόλου

Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος 2016
Πράσινα Εργαστήρια

Recycle - Ανακύκλωση 
•Έχει δημιουργηθεί ειδική ομάδα για διαχείριση στερεών απο-
βλήτων. Γίνεται ανάλυση και καταγραφή των πηγών αποβλήτων και 
διαχωρισμός σε ανακυκλώσιμα και μη ανακυκλώσιμα. Με αυτό τον 
τρόπο πετύχαμε μείωση της τάξης του 20% περίπου 
•Ελαστικών, εξαρτημάτων και λαδιών στόλου
•Χρήση ειδικών κάδων

Η 5η Ιουνίου θεσπίστηκε από τον ΟΗΕ ως η Παγκόσμια Ημέρα Περι-
βάλλοντος, με στόχο να μας υπενθυμίζει ότι το μέλλον της ανθρωπό-
τητας είναι άμεσα συνυφασμένο με το μέλλον των οικοσυστημάτων.
Το φετινό μήνυμα της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος είναι «Go 
Wild for Life» με στόχο την καταπολέμηση του παράνομου εμπορίου 
ειδών άγριας ζωής, το οποίο διαβρώνει την πολύτιμη βιοποικιλότητα 
της Γης, ενώ συμβάλει στη μείωση της φυσικής μας κληρονομιάς, κα-
θώς οδηγεί πολλά είδη προς εξαφάνιση. 

Η ημέρα αυτή, πέραν από μια αφορμή για να αναδειχθούν τα περιβαλ-
λοντικά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο πλανήτης μας, αποτελεί ευ-
καιρία στην οποία ο καθένας μας μπορεί να συμμετέχει συμβάλλοντας 
έμπρακτα, στην προστασία του περιβάλλοντος. 

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος και γνωρίζοντας 
το αίσθημα κοινωνικής ευθύνης που διακατέχει το προσωπικό μας, 
θα διεξαχθούν τμηματικές συναντήσεις μέχρι τον Οκτώβριο 2016 με 
στόχο την αναζήτηση, ανταλλαγή απόψεων και ιδεών για την ανάδειξη, 
αλλά και την επιβράβευση καινοτόμων λύσεων φιλικές προς το πε-
ριβάλλον. Λύσεις που αφορούν τις καθημερινές μας διεργασίες και 
συμβάλουν στην ενίσχυση των αειφόρων δράσεων του Ομίλου μας.

Πέραν από την ανταλλαγή απόψεων, οι καινοτόμες λύσεις θα επιβρα-
βευθούν από τον Όμιλο, ενώ παράλληλα θα πραγματοποιηθούν ειδικά 
σεμινάρια Eco Driving από τον Fleet Manager Άλεξ Baker. 

Aς μην ξεχνάμε... το περιβάλλον δεν μας ανήκει, απλά το δανειζόμα-
στε από τις επόμενες γενεές!

Η Photos Photiades Breweries επενδύει στους νέους ταλαντούχους 
ανθρώπους, δίνοντας τους την ευκαιρία για καριέρα και προοπτική 
εξέλιξης, εγκαινιάζοντας ένα ξεχωριστό πρόγραμμα απασχόλησης 18 
μηνών, με προοπτική να καταστεί θεσμός.

Το πρόγραμμα εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινω-
νικής Ευθύνης της εταιρείας και προσφέρει τη δυνατότητα σε νέους 
με όραμα και πάθος, να περάσουν από τη θεωρία στην πράξη, με σκοπό 
να αναπτύξουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες τους μέσα σε πραγματι-
κές συνθήκες εργασίας.

Οι υποψήφιοι που θα επιλέγονται, με την ένταξη τους στην ομάδα της 
Photos Photiades Breweries θα έχουν συνεχή καθοδήγηση και υπο-
στήριξη από έμπειρα στελέχη της εταιρείας.

H Photos Photiades Breweries επενδύει 
στη νέα γενιά ταλέντων

Μιλώντας για το πρόγραμμα, ο Γενικός Διευθυντής της Photos 
Photiades Breweries, κ. Γιώργος Ιεροδιακόνου είπε: «Μέσα από τη 
χρήση εξειδικευμένου εξοπλισμού και την αξιοποίηση και εξοικείω-
ση με τεχνογνωσία αιχμής που διαθέτουμε ως εταιρεία, παρέχουμε 
στους νέους μας ένα κορυφαίο περιβάλλον εξάσκησης, με στόχο να 
αποκτήσουν τα απαραίτητα εφόδια για το μέλλον και να εξελίξουν τις 
ικανότητες τους. Η μεγάλη ανταπόκριση που είχαμε για το 2016-2017, 
το οποίο απευθυνόταν σε απόφοιτους Χημικής Μηχανικής (Chemical 
Engineers) και Τεχνολογίας Τροφίμων (Food Technologists/Scientists) 
μας δίνει ώθηση για περαιτέρω ενίσχυση και στήριξη της νέας γενιάς 
ταλέντων της χώρας μας». 

Η διαδικασία πρόσληψης για την περίοδο 2016/2017, ευρίσκεται σε 
εξέλιξη και οι δύο πρώτοι νέοι επιστήμονες αναμένεται  να ενταχθούν 
στην ομάδα του Ζυθοποιείου μας, τον Σεπτέμβριο του 2016.



20 21

Ένας Ευκάλυπτος με ιστορία δεκαετιών
Όπως όλοι γνωρίζουμε και είμαστε υπερήφανοι για αυτό, το ζυ-
θοποιείο του Ομίλου μας, το πρώτο σύγχρονο κυπριακό ζυθοποι-
είο από το 1969, διαθέτει ένα πλούσιο παρελθόν με αμέτρητες 
αναμνήσεις για τον καθένα μας. Αναμνήσεις μιας άλλης εποχής 
που συνδέονται με την τέχνη της ζυθοποίησης, της γεύσης, της 
διάθεσης για δημιουργικότητα, νέων ιδεών, αλλαγών και ραγδαί-
ων εξελίξεων. Κάθε σημείο του και μια θύμηση από τα παλιά.

Ένα τέτοιο σημείο αποτέλεσε και ο «ιστορικός» Ευκάλυπτος, ο 
οποίος βρισκόταν κοντά στην πύλη του ζυθοποιείου. Μάλιστα με 
την πάροδο του χρόνο καθιερώθηκε η φράση «Θα βγούμε έξω 
στον Ευκάλυπτο».
Όπως μας εξήγησε ο Μηχανικός στο Κέντρο Ενέργειας του ζυθο-
ποιείου μας, συνάδελφος Αντρέας Φρίξου, ο Ευκάλυπτος αποτέ-
λεσε κάποιες φορές τον χώρο συνάντησης του προσωπικού για 
διαμαρτυρία. Ανακαλώντας στην μνήμη του το ξεχωριστό αυτό 
δέντρο, ο Αντρέας  Φρίξου, με υπηρεσία 40 και πλέον χρόνων 
στην εταιρεία, είπε: «Σπάνια οι εργαζόμενοι κατέρχονταν σε 
απεργία, αλλά και σε τέτοιες περιπτώσεις η κινητοποίηση ήταν 
μικρής διάρκειας. Πάντοτε οι διαπραγματεύσεις μας με τη Διεύ-
θυνση κατέληγαν σε συμφωνία. Σε αυτές τις λίγες περιπτώσεις 
συγκεντρωνόμασταν κάτω από τον Ευκάλυπτο, ο οποίος εκείνη 
την εποχή βρισκόταν έξω από ζυθοποιείο, κοντά στην πύλη». 

Μετά την επέκταση, τον εκσυγχρονισμό των κτιριακών εγκατα-
στάσεων της Photos Photiades Breweries και των υποδείξεων 
του Δήμου Ιδαλίου, η πύλη μετατοπίστηκε και ο ιστορικός Ευκά-
λυπτος αναγκαστικά ξεριζώθηκε. 

Στις 18 Φεβρουαρίου 2016, στο ίδιο ακριβώς σημείο ο Διευθύνων 
Σύμβουλος του Ομίλου κ. Παύλος Φωτιάδης μαζί με τον γιο του 
Αντρέα-Λέων φύτεψαν έναν όμορφο Πεύκο, ο οποίος «διαδέχε-
ται» τον παλιό ιστορικό Ευκάλυπτο και με τη σειρά του φιλοδοξεί 
να γράψει την δική του ιστορία. 

Σε σχετικές δηλώσεις του ο κ. Φωτιάδης επεσήμανε: «Επιλέ-

Προωθητικές 
Ενέργειες - Marketing

ξαμε τη σημερινή μέρα για τη  δεντροφύτευση, μέρα γενεθλίων 
του Αντρέα, καθώς μέσα σε κλίμα εορταστικό φιλοδοξούμε και 
ευχόμαστε το νέο δέντρο να αντέξει ακόμα περισσότερα χρόνια 
σε σχέση με τον παλιό Ευκάλυπτο, όπως άλλωστε υποδεικνύει 
η νέα δυναμική και η αναπτυξιακή πορεία της εταιρείας και του 
Ομίλου μας». 

Και εμείς συμπληρώνουμε τις σκέψεις του κ. Φωτιάδη εκφράζο-
ντας την ευχή όπως  ο αντικαταστάτης του Ευκάλυπτου, αποτε-
λέσει το νέο σημείο αναφοράς για τους νεότερους συναδέλφους 
και καταγράψει τις δικές του ιστορικές στιγμές και αναμνήσεις.

Ο Όμιλος Φώτος Φωτιάδης είναι ανάμεσα 
στους οργανισμούς που τιμήθηκαν και φέτος 
στα “Social Responsibility Reaction Excellence 
Awards”, για τη διαχρονική στήριξη και προ-
σφορά του στους νέους και την κυπριακή κοι-
νωνία ευρύτερα.

Τα βραβεία αποτελούν ετήσιο θεσμό, ο οποίος 
διοργανώνεται από τον μη κερδοσκοπικό ορ-
γανισμό “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 φάσμα δραστηριοτήτων.

Η τιμητική εκδήλωση πραγματοποιήθηκε την 
Τρίτη, 14 Ιουνίου 2016 στο Προεδρικό Μέγαρο, 

στην παρουσία της πρώτης Κυρίας της Κύπρου, 
κας Άντρης Αναστασιάδη και άλλων αξιωμα-
τούχων. Το βραβείο παρέλαβε ο Γενικός Δι-
ευθυντής της Photos Photiades Breweries κ. 
Γιώργος Ιεροδιακόνου, από τον Επίτροπο Εθε-
λοντισμού κ. Γιαννάκη Γιαννάκη (φωτο). 

Η κοινωνική δράση του Ομίλου αποτελεί ανα-
πόσπαστο μέρος της 70χρονης και πλέον ιστο-
ρικής διαδρομής του και καλύπτει ένα ευρύ 
φάσμα ενεργειών με άξονες την υπεύθυνη κα-
τανάλωση, τη στήριξη διάφορων κοινωνικών 
ομάδων, την προστασία του περιβάλλοντος, 
τη δημιουργικότητα σε διάφορες μορφές, την 
ανάπτυξη του αθλητισμού, τον πολιτισμό και 
την επιστήμη.

Ο Όμιλος Φώτος Φωτιάδης ξεχωρίζει για 
ακόμα μια φορά για την προσφορά του 
στην κοινωνία

Η Carlsberg δεξιώθηκε τους 
Αθλητικούς Συντάκτες με την 
ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας 
του Αθλητικού Συντάκτη

EURO 2016
Carlsberg Man of the Match

Ταξίδι στην Αθήνα

EURO 2016 - τo στούντιο του ΡΙΚ, 
η Carlsberg και ο Γάλλος Πρέσβης

Ταξίδι στο Euro 2016

Η μπύρα ΛΕΩΝ ξανακτυπά!

Η μπύρα ΛΕΩΝ ξεχώρισε και κέρδισε 
για δεύτερη φορά το Superior Taste 
Award

Παγκόσμια Ημέρα Moët & Chandon!

Embrace the Bitterness:
Το πρώτο εκπαιδευτικό 
σεμινάριο για bitter κοκτέιλ 
από τη Φώτος Φωτιάδης Διανομείς

Aix Vin De Provence 
Το βραβευμένο κρασί

Οινοποιείο Κυπερούντας 
...η εξέλιξη

Ταξίδι στο Οινοποιείο Μπουτάρη 
στην Κρήτη

Το Οινοποιείο Κυπερούντας, 
για 5η συνεχόμενη χρονιά 
στην κορυφή της Κυπριακής 
Οινοποίησης

J&B  - Johnnie Walker
Πως και γιατί καθιερώθηκαν 
στις προτιμήσεις των καταναλωτών

Aperol Spritz, 3,2,1 Everybody’s 
Welcome!

Μια ξεχωριστή βραδιά με Carlsberg  
στην Ενορία Αγίων Κωνσταντίνου 
και Ελένης

Απολαύστε το κοκτέιλ σας 
με χυμό ΕΝΑ
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βραβεία “Carlsberg Man of the Match” σε αγώνα του UEFA EURO 2016, 
που θα διεξήχθη στη Γαλλία από  τις 10 /6/16 – 10/7/16. Στο Hospitality 
Package περιλαμβάνονταν αεροπορικά εισιτήρια, διαμονή και εισιτή-
ρια για αγώνα του UEFA EURO 2016, και όλα αυτά για 2 άτομα!

Ο διαγωνισμός Carlsberg Man Of The Match διεξάχθηκε με τεράστια 
επιτυχία και ολοκληρώθηκε στις 28 Απριλίου 2016.

Μέσα σ’ ένα ευχάριστο οικογενειακό περιβάλλον , η φίλαθλη εται-
ρεία Carlsberg, όπως και κάθε χρόνο, δεξιώθηκε με την ευκαιρία 
της Παγκόσμιας Ημέρας του Αθλητικού Συντάκτη την μεγάλη οικο-
γένεια των αθλητικογράφων, την Τρίτη 3 Ιουλίου 2016, στους κήπους 
της Carlsberg στα Λατσιά. Ήταν μια δροσερή καλοκαιρινή ανάπαυλα, 
όπου οι αθλητικοί συντάκτες είχαν  την ευκαιρία να τα πουν χαλαρά, 
χωρίς άγχος και να απολαύσουν εκλεκτή Ελληνική μουσική, εύγεστα 
Κυπριακά εδέσματα  και  δροσερή μπύρα Carlsberg.    

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους, ο Αναπληρωτής Γενικός 
Διευθυντής  του ΚΟΑ, κ. Φίλιππος Σοφοκλέους, ο πρώην αντιπρόε-
δρος του ΚΟΑ Κλεάνθης Γεωργιάδης, ο Γενικός Διευθυντής της ΚΟΠ 
κ. Ανθούλης Μυλωνάς, ο πρόεδρος της ΕΣΚ κ. Αντώνης Μακρίδης, ο 
πρόεδρος της ΕΑΚ, κ.Παναγιώτης Φελούκας, ο πρόεδρος του Συνδέ-
σμου Προπονητών Κύπρου κ. Άντρος Κουλουμπρής, ο πρόεδρος του 
Ομίλου Παλαιμάχων Λευκωσίας κ. Πέπης Ιακώβου, το μέλος του Δι-
οικητικού Συμβουλίου της ΚΟΠ κ. Κώστας Σωφρονίου, ο πρόεδρος 
του Συνδέσμου Διαιτητών Κύπρου κ. Μιχάλης Αργυρού, ο πρόεδρος 
του ΠΑΣΠ κ. Σπύρος Νεοφυτίδης, o πρώην Πρέσβης κ. Χριστόφορος 
Γιάγκου, οι αθλητικογράφοι μέλη της ΕΑΚ και Τουρκοκύπριοι αθλητι-
κογράφοι. 

Καλωσορίζοντας τα εορτάζοντα μέλη της 
ΕΑΚ, ο Διευθυντής Δημοσίων Σχέσεων της 
Carlsberg και οικοδεσπότης της βραδιάς 
Αντρέας Σμυρίλλης, αναφέρθηκε στην 
μακρόχρονη αγαστή συνεργασία μεταξύ 
Carlsberg και ΕΑΚ και στην πολυετή προ-
σφορά της Carlsberg στον αθλητισμό και 
ιδιαίτερα στο ποδόσφαιρο μέσω του Επά-
θλου Ήθους, Τέχνης και Αρετής Carlsberg, 
εμπνευστής του οποίου είναι ο πρόεδρος 
του Ομίλου  ΄΄Φώτος Φωτιάδης΄ ,́ Δρ. Φώ-
τος Φωτιάδης. Είπε χαρακτηριστικά: « η 
ανάδειξη του ΄΄Καλυτέρου Ποδοσφαιριστή 
του μήνα΄ ,́ έχει σαν στόχο να δώσει τα σωστά μηνύματα στους ποδο-
σφαιριστές να αγωνίζονται με ήθος και αθλητοπρέπεια, να δημιουργεί 
πρότυπα σωστής αγωνιστικής συμπεριφοράς και παράδειγμα προς μί-
μηση και να ανεβάζει το επίπεδο του αθλητισμού μας».

Τέλος διαβίβασε τους εγκάρδιους χαιρετισμούς και ευχές του κ. Φώ-
του Φωτιάδη, ο οποίος απουσίασε από την εκδήλωση λόγω ασθενείας 
και   συγχάρηκε  τους αθλητικούς συντάκτες για το έργο που επιτελούν 
στο χώρο της αθλητικής δημοσιογραφίας. 

Η Carlsberg δεξιώθηκε τους Αθλητικούς 
Συντάκτες με την ευκαιρία της Παγκόσμιας 
Ημέρας του Αθλητικού Συντάκτη

Εκ μέρους  του ΚΟΑ, ο κ.Φίλιππος Σοφοκλέ-
ους , συνεχάρη την Carlsberg για την καθιέ-
ρωση της διοργάνωσης της εκδήλωσης σαν 
ετήσιο θεσμό και ευχαρίστησε την εταιρεία 
και τον Όμιλο « Φώτος Φωτιάδης» για την 
μακρόχρονη και ουσιαστική στήριξη που πα-
ρέχουν στον αθλητισμό και τον πολιτισμό του 
τόπου γενικότερα.

Είπε χαρακτηριστικά: « η Carlsberg και ο 
Όμιλος Φώτος Φωτιάδης, έχουν αποδείξει 
έμπρακτα και με ειλικρίνεια την αγάπη και την αφοσίωση  τους στον 
αθλητισμό και τον πολιτισμό. Εμείς σαν αρμόδιος φορέας του αθλητι-
σμού, αναγνωρίζουμε την προσφορά τους, τους ευχαριστούμε και  χω-
ρίς ενδοιασμό τους αποδίδουμε τον τίτλο του Αιμοδότη του Κυπριακού 
Αθλητισμού». Τέλος εξέφρασε τις ευχές του ΚΟΑ προς τον κ. Φώτο 
Φωτιάδη για γρήγορη ανάρρωση και επιστροφή στα καθήκοντα του και 
στο θεάρεστο έργο που επιτελεί. 

Απευθυνόμενος προς τους αθλητικούς συντάκτες τους κάλεσε να συ-
νεχίσουν ανεπηρέαστοι να επιτελούν το έργο τους, παρά τις δυσκολίες 
που αντιμετωπίζουν και υποσχέθηκε πως στην προσπάθεια τους αυτή 
θα έχουν την πλήρη στήριξη του ΚΟΑ. 

Στο χαιρετισμό του  ο πρόεδρος της ΕΑΚ 
κ. Παναγιώτης Φελούκας, αναφέρθηκε 
στις ηθικές αξίες, πάνω στις οποίες 
στηρίζονται οι ειλικρινείς  και αδελ-
φικές σχέσεις ΕΑΚ και Carlsberg και 
ευχαρίστησε τον πρόεδρο του Ομίλου 
εταιρειών «Φώτος Φωτιάδης», Δρα. 
Φώτο Ια. Φωτιάδη και την διεύθυνση 
της Carlsberg για την συνεχή στήριξη 
τους στην ΕΑΚ και τον Κυπριακό Αθλη-
τισμό. « στηριζόμαστε πολύ στους χο-
ρηγούς μας στην προσπάθεια μας για 
επιβίωση και ένας από αυτούς είναι και 
η Carlsberg, που μας στηρίζει από το 
1973 που ιδρύθηκε η οργάνωση μας», συμπλήρωσε. 

Αναφέρθηκε επίσης στις δυσκολίες που βιώνει το επάγγελμα του δη-
μοσιογράφου και υποσχέθηκε κάθε δυνατή βοήθεια στη διασφάλιση 
της εργασίας του αθλητικού συντάκτη και ευχαρίστησε τον ΚΟΑ για την 
συμπαράσταση του στην προσπάθεια αυτή. Τέλος ευχήθηκε εκ μέρους 
της οικογένειας των αθλητικογράφων στον κ Φωτιάδη, περαστικά και 
σύντομη επιστροφή  στα καθήκοντα του.

Στο δικό του χαιρετισμό, ο πρόεδρος της 
Ένωσης Συντακτών Κύπρου, κ Αντώνης 
Μακρίδης,  ευχαρίστησε τον Όμιλο Φω-
τιάδη και τον πρόεδρο του, Φώτο Φωτιά-
δη, για την συνεχή συμπαράσταση που 
προσφέρουν στην οικογένεια του δημο-
σιογραφικού κόσμου και του ευχήθηκε 
γρήγορη ανάρρωση.  Απευθυνόμενος 
στους αθλητικούς συντάκτες τους κάλε-
σε να συνεχίσουν να εργάζονται με ζήλο 
και  ανιδιοτέλεια και τους διαβεβαίω-

σε πως θα συνεχίσει να τους συμπαραστέκεται στον 
αγώνα για προώθηση των αιτημάτων του δημοσιογρα-
φικού κόσμου.

Ακολούθησε η κλήρωση του ταξιδίου για τον αθλη-
τικογράφο που θα συνοδεύσει μια  από τις τέσσερες  
μας ομάδες, Απόλλων, Ομόνοια, ΑΠΟΕΛ και ΑΕΚ, 
στις προσεχείς τους ευρωπαϊκές διοργανώσεις, το 
οποίο κέρδισε ο Κυριάκος Κτωρίδης.  Κληρώσεις με 
πλούσια δώρα Carlsberg έγιναν και για όλους τους 
παρευρισκόμενους. Επίσης ο Διευθυντής Δημοσίων 
Σχέσεων της Carlsberg, Αντρέας Σμυρίλλης επέδωσε 
την ετήσια χορηγία της Carlsberg στον πρόεδρο  της 
ΕΑΚ Παναγιώτη Φελλούκα.

Το πρόγραμμα της βραδιάς παρουσίασε με επιτυχία για ακό-
μη μια χρονιά,  ο αθλητικογράφος του ΡΙΚ, Αχιλλέας Γεωρ-
γιάδης, ενώ την ευθύνη της φωτογραφικής κάλυψης ειχε ο 
αειθαλής Φωτορεπόρτερ, Πάμπος Σαββίδης με την εγγονή 
του Μαρία Σαββίδη. 
 
Η βραδιά  έκλεισε με πλούσιο μπουφέ όπου τα εύγεστα και 
εκλεκτά εδέσματα που παρουσίασε ο «chef» της Carlsberg, 
Παναγιώτης Τσιάκκιρος και το επιτελείο του, σε συνδυασμό 
με την απολαυστική, δροσερή μπύρα Carlsberg, άφησαν 
όλους τους συνδαιτυμόνες πλήρως ικανοποιημένους, οι 
οποίοι ανανέωσαν το ραντεβού για τον επόμενο χρόνο Θεού 
θέλοντος. 

Ο διαγωνισμός της Carlsberg “ Man of the Match”, έστειλε τον μεγάλο 
νικητή Ανδρέα Μάμα  και τη συνοδό του Ροζίτα Κητρομιλίδη, κατευ-
θείαν σε αγώνα του UEFA EURO 2016! Δεν παρακολούθησε απλώς τον 
αγώνα, αλλά  απένειμε και το βραβείο “Carlsberg Man of the Match” 
στον καλύτερο ποδοσφαιριστή του αγώνα μεταξύ Κροατίας -Τσεχίας, 
Ivan Rakitic,  εκπροσωπώντας την Κύπρο! Οι καταναλωτές μπορού-
σαν να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό διαλέγοντας τον κολλητό ή την 
κολλητή τους, φτιάχνοντας το ζευγάρι τους  και μπαίνοντας εκεί που 
γινόταν όλο το παιχνίδι, στο carlsbergeuro2016.com. Μάζευαν όσες 
περισσότερες ψήφους μπορούσαν, κάνοντας συνεχώς Share και ζη-
τώντας από τους φίλους τους να τους ψηφίσουν!

Η συμμετοχή που θα συγκέντρωνε  τις περισσότερες ψήφους θα κερ-
δίζε τον διαγωνισμό και το ζευγάρι που θα βρίσκονται πίσω από τη 
συμμετοχή με τις περισσότερες ψήφους παραλάμβανε το μεγάλο βρα-
βείο. – ένα Hospitality Package για το UEFA EURO 2016, καθώς και την 
ευκαιρία να αντιπροσωπεύσει την Κύπρο, παραδίδοντας το ένα από τα 

EURO 2016 - Carlsberg Man of the Match

Εάν τριήμερο ταξίδι αναψυχής στην Αθήνα είχαν την ευκαιρία να απο-
λαύσουν , από τις 5-8 Μαΐου 2016,  26  Πωλητές και Υπεύθυνοι Πωλη-
τών (αλκοολούχων και μη ποτών), της Φώτος Φωτιάδης Διανομείς και 
5 Trade Representatives  της ΒΑΤ. Το ταξίδι  ήταν  επιβράβευση των 
συναδέλφων για τη μεγάλη προσπάθεια που κατέβαλαν για να πετύ-
χουν τους στόχους των πωλήσεων τους για το 2015. 

Το πρόγραμμα σύμφωνα με τον αρχηγό της αποστολής, Γλαύκο Τοφα-
ρίδη,  Εμπορικό Διευθυντή της Φώτος Φωτιάδης Διανομείς, περιε-
λάμβανε ελεύθερο χρόνο για ξεκούραση και περιδιάβαση στην Αθήνα, 
φαγητό και διασκέδαση σε νυκτερινό κέντρο. Όλοι πέρασαν ωραία, 
γέμισαν τις ‘’μπαταρίες’’ και επέστεψαν ορεξάτοι έτοιμοι για νέες επι-
τυχίες το 2016.

Στη φωτογραφία οι εκδρομείς σε αναμνηστικό στιγμιότυπο στην είσο-
δο του ξενοδοχείου.

Ταξίδι στην Αθήνα

Ο μεγάλος τυχερός του
διαγωνισμού της Carlsberg, 
Αντρέας Μάμας και η συνοδός 
του Ροζίτα Κητρομιλίδη 
τη στιγμή της παράδοσης του 
βραβείου “Man of the Match” 
στον Ivan Rakitic.

http://carlsbergeuro2016.com/
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Στο ταξίδι συμμετείχαν     οι συνεργάτες:  Χρίστος Σκορδέλλης (υπερα-
γορές Μετρό),   Άκης Αβραάμ (εστιατόρια Fridays & Hard Rock cafe), 
Στέλιος Ιωαννίδης (υπεραγορές Ιωαννίδης), Σάββας Καφφά (υπερα-
γορές Μικρόπολης) και Χρίστος Κουκκίδης (Savino pub).

Εκτός από τον αγώνα, ‘’οι ταξιδιώτες’’ έζησαν μια μοναδική εμπειρία 
να γευθούν τη φιλοξενία της Carlsberg, στους ειδικά διαμορφωμέ-
νους χώρους φιλοξενίας των χορηγών του Euro 2016, δίπλα από το 
γήπεδο διεξαγωγής του αγώνα, και να απολαύσουν  μπόλικη μπύρα 
Carlsberg, μια και δεν είχαν τον βραχνά της  οδήγησης. Συνοδός της 
ομάδας, ο οποίος εκτελούσε και χρέη ‘’αρχηγού’’, ήταν ο συνάδελφος, 
Key Accounts Manager, Θεόδωρος Αντωνίου.

Οι ταξιδιώτες  μέσω του περιοδικού μας, εκφράζουν τις ευχαριστίες 
τους προς την εταιρεία, μερικές από τις οποίες   παραθέτουμε πιο 
κάτω.

• Ευχαριστίες από τους συνεργάτες:
«Σας ευχαριστούμε πολύ για την άψογη φιλοξενία κατά την διάρκεια 
του ταξιδιού στο Παρίσι. Ήταν όλα τέλεια».
«Αγαπητοί φίλοι ήταν όλα υπέροχα και καταπληκτική η παρέα. Ευχα-
ριστώ πολύ».
«Να σας ευχαριστήσω και εγώ με την σειρά μου τόσο για τη άψογη 
φιλοξενία σας αλλά και για την πρωτοβουλία σας αυτή να δώσετε την 
ευκαιρία σε συνεργάτες σας να ζήσουν  την υπέροχη αυτή εμπειρία»
«Ίσως η καλύτερη φιλοξενία στον κόσμο!».

Στη φωτογραφία οι τυχεροί ταξιδιώτες σε αναμνηστικό στιγμιότυπο.

Με την ευκαιρία της έναρξης του Euro 2016, το ΡΙΚ διοργάνωσε 
στις 6/6/16 ειδική εκδήλωση στα πλαίσια της οποίας, η διεύθυνση 
του Ιδρύματος έδωσε στην δημοσιότητα λεπτομέρειες  της μεγά-
λης αυτής ποδοσφαιρικής φιέστας που διεξήχθη στη Γαλλία από τις  
10 Ιουνίου- 10 Ιουλίου 2016. Προσκεκλημένοι στην πρωτότυπη εκ-
δήλωση που πραγματοποιήθηκε στο στούντιο 3 του ΡΙΚ, όπου και 
εγίνοντο οι απευθείας μεταδώσεις και σχολιασμοί των αγώνων, ήταν  
εκπρόσωποι των διαφημιστικών γραφείων και των χορηγών. Την εται-
ρεία μας  εκπροσώπησαν ο Διευθυντής Δημοσίων Σχέσεων Αντρέας 
Σμυρίλλης, ο Brand Manager της Carlsberg, Παναγιώτης Αντωνιάδης 
και Λούης Κάγκας, Brand Manager Beers.

Ο πρόεδρος του ΔΣ του ΡΙΚ κ. Θανάσης Τσώκκος, αναφέρθηκε στην 
παρουσία του ΡΙΚ στις μεγάλες διοργανώσεις και την κοινωνική αθλη-
τική προσφορά του Ιδρύματος, καθώς και στη μεγάλη προσπάθεια που 
καταβλήθηκε από πλευράς της Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης για απο-
κλεισμό της διαφήμισης των τουρκικών αερογραμμών που είναι ένας 
από τους κύριους χορηγούς της διοργάνωσης, και η οποία είχε επιτυχή 
κατάληξη.

Ο Προϊστάμενος του Αθλητικού Τμήματος κ. Σάββας Αριστοδήμου, 
αναφέρθηκε στο πρόγραμμα των αγώνων, τα γήπεδα των 10 πόλεων 
της Γαλλίας που διεξήχθηκαν οι αγώνες και τους οποίους παρακολού-
θησαν 2.5 εκ. θεατές, καθώς και στους αγώνες που παρουσιάστηκαν 
σε απευθείας μετάδοση σε 230 χώρες με 9 δισ. τηλεθεατές. Επίσης 
έκανε αναφορά στους αγώνες και τις ώρες μετάδοσης από τα κανάλια 
του της Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης.

Αξιοσημείωτη ήταν η παρατήρηση του Διευθυντή Δημοσίων Σχέ-
σεων της εταιρείας μας, Αντρέα Σμυρίλλη προς την Διεύθυνση του 
ΡΙΚ για την παράληψη των ομιλητών, να αναφερθούν και να ευχαρι-
στήσουν ονομαστικά στους χορηγούς του Euro 2016 και προφανώς 
στην Carlsberg και η υπόσχεση που πήρε, ότι θα  επανορθώσουν με 
περαιτέρω διαφημιστική προβολή. "πάντοτε πρέπει να διεκδικού-

EURO 2016 - τo στούντιο του ΡΙΚ, 
η Carlsberg και ο Γάλλος Πρέσβης

με αυτό που δικαιούμαστε", επεσήμανε 
στους παρευρισκόμενους συναδέλφους, ο  
Αντρέας Σμυρίλλης, ενώ ταυτόχρονα επαί-
νεσε το ΡΙΚ για την επιτυχία του να αποκλεί-
σει τις Τουρκικές αερογραμμές από την τη-
λεοπτική διαφήμιση.   

Την  παράσταση όμως έκλεψε ο Γάλλος Πρέ-
σβης κ. Rene Troccaz, ο οποίος σε άπταιστα 
Ελληνικά, μίλησε για το μεγάλο αυτό ποδο-
σφαιρικό γεγονός, του EURO 2016, και για τα 
εκατομμύρια ποδοσφαιρόφιλων, που τους 
παρακολούθησαν από τα γήπεδα και την τη-
λεόραση. Μίλησε επίσης για τα σημεία φι-
λοξενίας (fαn zones) που δημιουργήθηκαν 
στις 10 πόλεις διεξαγωγής των αγώνων, με 
μεγαλύτερο αυτό του Παρισιού, χωρητικό-
τητας 100.000 φιλοξενούμενων, στον χώρο 
γύρω από τον Πύργο του Άιφελ. "Οι χώροι 
αυτοί δημιουργήθηκαν για εξυπηρετήσουν 
τους φιλάθλους  οι οποίοι  δεν μπόρεσαν να 
εξασφαλίσουν εισιτήρια εισόδου στα γήπε-
δα, προσφέροντας τους την δυνατότητα να 
παρακολουθήσουν τους αγώνες από γιγα-
ντοοθόνες", ανάφερε χαρακτηριστικά. 

Ο Πρέσβης αναφέρθηκε επίσης  και τα προληπτικά μέτρα που η Γαλ-
λική Κυβέρνηση πήρε εν όψει πιθανόν τρομοκρατικών επιθέσεων και 
στις ειδικές αντιτρομοκρατικές ομάδες που επιστρατεύτηκαν για την 
ασφάλεια των αποστολών και των οπαδών καθώς επίσης για τη φύλα-
ξη προπονητικών κέντρων των ομάδων και ξενοδοχείων.

Ο Αντρέας Σμυρίλλης εντυπωσιασμένος από τα άπταιστα Ελληνικά του 
κ. Rene Troccaz, συγχάρηκε τον Γάλλο διπλωμάτη και στην ερώτηση 
του πως και μιλά τόσο καλά τα Ελληνικά, με μεγάλη ικανοποίηση πήρε 
την απάντηση, ότι δεν μιλά απλά την ελληνική γλώσσα λόγω επαγγέλ-
ματος, αλλά πολύ περισσότερο διότι διακατέχεται από αισθήματα Φι-
λελληνισμού. Όλοι μαζί οι συνάδελφοι τον ευχαρίστησαν για την τιμή 
που περιποιεί στον Ελληνισμό και του ευχήθηκαν καλή επιτυχία στην 
διοργάνωση και στην Εθνική ομάδα της χώρας του. Τέλος, ο Ανδρέας 
Σμυρίλλης κάλεσε το Γάλλο πρέσβη να επισκευθεί το εργοστάσιο της 
Carlsberg, ο οποίος υποσχέθηκε να το πράξει με την πρώτη ευκαιρία.

 Ως γνωστό, η Carlsberg από το 1988, είναι ένας από τους επίσημους 
χορηγούς της μεγάλης αυτής Πανευρωπαϊκής ποδοσφαιρικής φιέ-
στας, που τραβά το ενδιαφέρον εκατομμυρίων ποδοσφαιρόφιλων, 
τόσο στα γήπεδα όπου διεξάγονται οι αγώνες όσο και στους τηλεοπτι-
κούς δέκτες στις απευθείας μεταδόσεις. Στην Κύπρο τα τηλεοπτικά δι-
καιώματα της απευθείας μετάδοσης των αγώνων του Euro 2016,όπως 
και όλες τις μεγάλες διεθνείς διοργανώσεις, έχει εξασφαλίσει το ΡΙΚ.
 
Οι χορηγοί του Euro 2016, είναι οι: Carlsberg, Adidas, Coca-Cola, 
Continental, Hisense, Hyunday, Mconalds, Orange, Socar και Turkish 
Airlines.

Στη φωτογραφία αναμνηστικό στιγμιότυπο στο στούντιο του ΡΙΚ3. Από 
αριστερά, οι συνάδελφοι Λούης Κάγκας και Παναγιώτης Αντωνιάδης, 
Αχιλλέας Γεωργιάδης, αθλητικογράφος ΡΙΚ, Αντρέας Σμυρίλλης,  
Κώστας Νικολαΐδης Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής ΡΙΚ,  
Ονησίφορος Ονησιφόρου, Εσωτερικός Ελεγκτής ΡΙΚ, Σάββας  
Αριστοδήμου και Προϊστάμενος Αθλητικής Υπηρεσίας ΡΙΚ.

Η διοργάνωση των ταξιδιών του Euro, ξεκίνησε το 1986 , όταν η 
Carlsberg  συνέδεσε το όνομα της  με τη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική 
Ευρωπαϊκή  φιέστα, του  ‘’Uefa Euro Championship’’. Έκτοτε ανελ-
λιπώς με την ιδιότητα της Επίσημης Μπύρας του  Euro, η Carlsberg, 
δίνει την ευκαιρία σε καταναλωτές και συνεργάτες  να ταξιδεύουν στις 
χώρες διεξαγωγής των αγώνων και παρακολουθούν σημαντικούς πο-
δοσφαιρικούς αγώνες, με όλα τα έξοδα πληρωμένα.  

Ένα τέτοιο ταξίδι πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι (20-23/6/16), στη δι-
άρκεια του οποίου οι τυχεροί ποδοσφαιρόφιλοι, είχαν την ευκαιρία 
να παρακολουθήσουν και να απολαύσουν  τον αγώνα , Β. Ιρλανδία –  
Γερμανία (0 : 1), που διεξήχθη στο στάδιο  Parc Des Prince στις 21/6/16.

Ταξίδι στο Euro 2016
Αν διοργανώναμε ταξίδια.. ‘’ίσως να ήταν τα καλύτερα στον κόσμο’’!
Και όμως όταν μας δίνεται η ευκαιρία να το πράξουμε,  είναι τα καλυτέρα!

Η νέα σειρά διαφημίσεων της ΛΕΩΝ για το 2016, είναι μια αναβαθ-
μισμένη εκδοχή των πολύ πετυχημένων τηλεοπτικών της  ΛΕΩΝ που 
γυρίστηκαν το 2015 και  προκάλεσαν αίσθηση και συζητήθηκαν έντονα 
όλη τη χρονιά. Βασίζεται σε δύο νέα πετυχημένα δημιουργικά τηλε-
οπτικά σενάρια, μέσα από τα οποία αναδεικνύεται ο δυναμισμός  του 
προϊόντος και του καταναλωτή.Στην πρώτη τηλεοπτική παραγωγή,  ο 

Η μπύρα ΛΕΩΝ ξανακτυπά!
πρωταγωνιστής τολμά να τα παρατή-
σει όλα και να κάνει ό,τι τον ευχαριστεί, 
ανακοινώνοντας το μάλιστα χωρίς φόβο 
στους συντηρητικούς γονείς του. Η μαμά 
του μάλιστα – σαν παραδοσιακή Κύπρια 
μητέρα -  τον ακολουθεί στη ζούγκλα 
παίρνοντας κατσαρόλα με φαγητό.  Στη 
δεύτερη τηλεοπτική παραγωγή, ο πρω-
ταγωνιστής (ένα pool boy), έχει τα κότσια 
να ζητήσει από το πλούσιο κορίτσι να συ-
γκατοικήσουν και να μοιραστεί μαζί του 
όλες του τις «αντρικές» συνήθειες. 

Και οι δύο τηλεοπτικές έγιναν με σκοπό 
να αναδείξουν τον τολμηρό χαρακτήρα 
του ‘’Λέων τύπου’’ και ως επακόλουθο 
της μπύρας ΛΕΩΝ που προκαλεί ξεκά-
θαρα τους καταναλωτές να έχουν κότσια 
και να τολμούν  σε οτιδήποτε κάνουν. 
Αυτό φαίνεται ξεκάθαρα άλλωστε και το 

σλόγκαν της: «Εσύ πόσο Λέων είσαι;».

Η ιδέα ανήκει στην ελληνική εταιρεία «Out to lunch», η παραγωγή 
στην εταιρεία «Boo Productions» και τα γυρίσματα έγιναν στην Αθή-
να στις 25 Απριλίου 2016.Η προβολή της πρώτης τηλεοπτικής έγινε 
τη Δευτέρα 16/5/2016, σε όλα τα κυπριακά τηλεοπτικά κανάλια, όπως 
επίσης και σε ηλεκτρονικά μέσα.
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Η μπύρα ΛΕΩΝ, ξεχώρισε ανάμε-
σα σε εκατοντάδες άλλα προϊόντα 
που δοκιμάστηκαν στο International 
Taste & Quality Institute (iTQi) στις 
Βρυξέλες για το 2016, κερδίζοντας 
το χρυσό αστέρι του Superior Taste 
Award.  Αποτελεί ουσιαστικά το δεύ-
τερο βραβείο που κατακτά η μπύρα 
ΛΕΩΝ σε διάστημα μόλις 3 ετών. 

Η βράβευση έγινε την Πέμπτη 3 Ιου-
νίου στο Cercle Gaulois στις Βρυξέ-
λες, και τον Όμιλο Φώτος Φωτιάδης 
εκπροσώπησε ο Διευθυντής Παρα-
γωγής της Φώτος Φωτιάδης Ζυθο-
βιομηχανίας, κ. Ανδρέας Παντελή. 
Tην απονομή του βραβείου έκανε 
ο κ. Christian De Bauw, General 
Manager του ITQI. (φωτο 1)
 
To iTQi είναι ο κορυφαίος ανεξάρ-
τητος οργανισμός που έχει δημιουργηθεί από σεφ, ειδικούς οινολό-
γους και γευσιγνώστες ποτών και που έχει ως στόχο τη δοκιμή και την 
προώθηση τροφίμων και ποτών ανώτερης γεύσης από ολόκληρο τον 
κόσμο. ( φωτο 2)

Η κριτική επιτροπή του iTQi αποτελείται από 120 φημισμένους σεφ και 
σομελιέ από τις 13 ευρωπαϊκές ενώσεις  σεφ και από την Association 
de la Sommellerie Internationale (ASI). Όλα τα προϊόντα δοκιμάζονται 
στα τυφλά, το καθένα για τη δική του αξία με γνώμονα την πρώτη εντύ-
πωση, την εμφάνιση, το άρωμα, την υφή κ.α. Η μπύρα ΛΕΩΝ αποτελεί 
ένα καθαρά Κυπριακό προϊόν που συνδυάζει την υψηλή ποιότητα με 
την πλούσια γεύση. Είναι μια γνήσια all malt μπύρα που ανήκει στην 
κατηγορία των μπύρων LAGER και παρασκευάζεται στο σύγχρονο 
ζυθοποιείο Φώτος Φωτιάδης. Στην Κύπρο κατέχει την τρίτη θέση σε 
πωλήσεις και είναι από τις μεγαλύτερα αναπτυσσόμενες μπύρες της 
Κύπρου.

Απολαύστε και εσείς, Yπεύθυνα, τη διπλά βραβευμένη μπύρα ΛΕΩΝ 
που σας περιμένει σε όλο το νησί.

Η μπύρα ΛΕΩΝ ξεχώρισε και κέρδισε για 
δεύτερη φορά το Superior Taste Award Η 11η Ιουνίου καθιερώθηκε ως Παγκόσμια Ημέρα Moët & Chandon με 

λαμπερά party σε όλο τον κόσμο που ξεκίνησαν από το μεσημέρι και 
τελείωσαν τα ξημερώματα. Έτσι και στην Κύπρο, γιορτάστηκε η  Πα-
γκόσμια ημέρα Moët & Chandon  στο γνωστό παραλιακό bar της Λεμε-
σού  “Bedroom Day N’ Night” που ανήκει στον Όμιλο Breeze. 

Οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν τις μοναδικές 
σαμπάνιες Moët & Chandon και να διασκεδάσουν με τις μοναδικές 
μουσικές επιλογές των DJs  SAMY S και V-POZ,  από το απόγευμα μέ-
χρι και τις πρωινές ώρες. 

Ο κορυφαίος γαλλικός οίκος απέδειξε για άλλη μια φορά, ότι γνωρίζει 
πολύ καλά να δημιουργεί αξέχαστες εμπειρίες. Εξάλλου, κάθε εμπει-
ρία είναι μια μοναδική στιγμή, #moëtmoment που πρέπει να ζήσεις! 

Η 11η Ιουνίου, επιλέγηκε  ως η Παγκόσμια Ημέρα Moët & Chandon  
γιατί ο μήνας Ιούνιος αποτελεί την αρχή του καλοκαιριού. Η συγκεκρι-
μένη μέρα αποτελεί επίσης ορόσημο στην ιστορία της διασκέδασης 
γιατί το 1967 η σαμπάνια χρησιμοποιήθηκε ως μέσο πανηγυρισμού 
κατά τη διάρκεια του 24ωρου αγώνα ράλι αντοχής Le Mans. Ο Αμερι-
κανός οδηγός και νικητής του αγώνα Dan Gurney, ράντισε το κοινό με 

Παγκόσμια Ημέρα Moët & Chandon!

σαμπάνια Moët & Chandon Jeroboam από την εξέδρα. Μετά απ’ αυτό, 
το ράντισμα της σαμπάνιας καθιερώθηκε ως τρόπος πανηγυρισμού 
ανα το παγκόσμιο.

Επίσημος Αντιπρόσωπος της σαμπάνιας Moët & Chandon στην Κύπρο, 
είναι Όμιλος εταιριών Φώτος Φωτιάδης.

Τα bitters επιστρέφουν! Η τάση για 
bitters έχει πρόσφατα σημειώσει μια 
πρωτοφανή αύξηση σε παγκόσμιο επί-
πεδο. Τόσο οι bartenders, όσο και οι 
καταναλωτές έχουν γίνει πιο περιπετει-
ώδεις, αναζητώντας ιδιαίτερες γεύσεις. 
Έχουν πλέον ξεπεράσει τα συνηθισμένα 
γλυκά κοκτέιλ και ψάχνουν καινούργιες 
πιο ενδιαφέρουσες προτάσεις. 

Αφουγκραζόμενη τις νέες τάσεις, η  
Φώτος Φωτιάδης Διανομείς, αποκλει-
στικός αντιπρόσωπος των προϊόντων της Gruppo Campari στην Κύ-
προ, διοργάνωσε πρόσφατα το πρώτο εκπαιδευτικό σεμινάριο με τίτλο 
“Embrace the Bitterness”. Κατά το σεμινάριο παρουσιάστηκε η πλού-
σια ιστορία των bitters, καθώς και οι διάφοροι δημιουργικοί τρόποι 
ανάμιξης τους τόσο σε κλασσικά, όσο και σε καινοτόμα, μοντέρνα κο-
κτέιλ. 

Βασικός εκπαιδευτής του σεμιναρίου ήταν ο καταξιωμένος  Έλληνας  
bartender Σπύρος Πατσιαλός, ο οποίος σε σχετικές δηλώσεις του 
είπε: «Στόχος του σεμιναρίου ήταν η μεταφορά γνώσης μέσω μιας δια-
δραστικής εμπειρίας που ανταμείβει το κοινό. Οι bartenders είχαν την 
ευκαιρία να ενημερωθούν για την ιστορία των bitters, καθώς επίσης 
και για τις τελευταίες τάσεις στον χώρο του bartending».

Πρωταγωνιστής του επιτυχημένου σεμιναρίου φυσικά δεν θα μπο-
ρούσε να είναι άλλος από το γνωστό σε όλους κλασσικό Campari. Ένα 
προϊόν με έντονη, πολύπλοκη γεύση, που επιτρέπει στους bartenders 
να δημιουργήσουν μοναδικές γευστικές εμπειρίες.

Οι παρευρισκόμενοι απόλαυσαν επίσης μια μεγάλη γκάμα κοκτέιλ με 
βάση το Campari, που ετοίμασε ειδικά για το σεμινάριο ο δημοφιλής 

Embrace the Bitterness:
Το πρώτο εκπαιδευτικό σεμινάριο για bitter 
κοκτέιλ από τη Φώτος Φωτιάδης Διανομείς

Έλληνας bartender Σπύρος Κερκύρας, ο οποίος τόνισε ότι «bartenders 
και καταναλωτές λατρεύουν το Campari για την ισορροπία αντιθέσεων 
που προσφέρει – μπορεί να είναι πικρό σε ένα Campari Tonic, γλυκό σε 
ένα Campari Orange, ιδανικό για απεριτίφ σε ένα Campari Spritz και 
ένα τέλειο βραδινό κοκτέιλ σε ένα Campari Negroni».

Ομάδα σεφ και γευσιγνώστες μαζί 
με τον συνάδελφο Διευθυντή Παρα-
γωγής της  Ζυθοβιομηχανίας Φώτος 
Φωτιάδης κ. Ανδρέα Παντελή

Ο Διευθυντής Παραγωγής της Ζυθοβιομηχανίας Φώτος Φωτιάδης, κ. Ανδρέας  
Παντελή, παραλαμβάνει το βραβείο από τον κ. Christian De Bauw, General Manager 
του ITQI.
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Παπασπύρου και περιήγηση τους φημισμένους αμπελώνες της 
περιοχής από την Διευθύντρια Μarketing του Οίκου Μπουτάρη, 
κα Λένια Μπουτάρη. Το Οινοποιείο της Κρήτης είναι ένα από τα 7 
Οινοποιεία Μπουτάρη σε όλη την Ελλάδα ιδρύθηκε  στις αρχές της 
δεκαετίας του 1990 και παράγει τα κρασιά Κρητικός, Φαντξομέτοχο, 
Σκαλάνι και Μοσχάτο Σπίνας.

Οι επισκέπτες  είχαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν και να απολαύσουν 
τους τοπικούς οίνους Μπουτάρη με τα συνοδευτικά Κρητικά εδέσματα 
και  να  γνωρίσουν από κοντά την Κρητική φιλοξενία και περιποιήσεις.  

Μια αυθεντική γαλλική απόλαυση, που δίνει στους εξερευνητές του 
κρασιού άλλη μια θαυμάσια επιλογή για να διευρύνουν τους γευστι-
κούς τους ορίζοντες, ήρθε και στην Κύπρο από τον Όμιλο εταιρει-
ών Φώτος Φωτιάδης. Πρόκειται για το βραβευμένο κρασί AIX Vin de 
Provence εσοδείας 2015, το οποίο ανήκει στην κατηγορία των ροζέ 
οίνων.

Aix Vin De Provence 
Το βραβευμένο κρασί

Αυτός ο κλασσικός συνδυασμός από την Προβηγκία, με  Grenache, 
Cinsault και Syrah παράγεται από τον Οίκο Saint Aix που βρίσκεται 
25 χλμ από την ιστορική πόλη Aix en Provence. Οι 72 εκταρίων (720 
στρεμμάτων) αμπελώνες βρίσκονται 420 μέτρα πάνω από τη στάθμη 
της θάλασσας σε μια περιοχή η οποία λούζεται από 300 ημέρες ηλιο-
φάνειας ετησίως.  

Σε συνδυασμό με τα δροσερά απογεύματα και τις παγωμένες νύχτες, 
το ποικίλο αυτό κλίμα, κατάλληλο για την καλλιέργεια Grenache, 
Syrah και Cinsault. καθιστά την τοποθεσία ιδανική για την παραγωγή 
του θαυμάσιου κρασιού, συμβάλλοντας σε μια διαδικασία  ωρίμανσης 
η οποία του χαρίζει μια εξαιρετική ποιότητα. Το φτωχό ασβεστολιθικό 
αργιλώδες έδαφος, είναι πλούσιο σε ορυκτά, προσδίδοντας τη χαρα-
κτηριστική ένταση στη γεύση των καρπών.

Η συγκομιδή των σταφυλιών της συγκεκριμένης εσοδείας, έγινε στο 
καταλληλότερο στάδιο ωρίμανσης με αποτέλεσμα να εξασφαλίσει την 
τέλεια ισορροπία μεταξύ σακχάρων και οξύτητας. Η ελάχιστη θερμο-
κρασία ζύμωσης διατηρήθηκε στους περίπου 12 βαθμούς. Τέλος, μια 
μικρή ποσότητα ποικιλίας Carignan προστέθηκε για να τελειοποιήσει 
τον τρύγο του 2015.

Το  κρασί AIX Vin de Provence,  διατίθεται στις συσκευασίες 75cl και 
150cl (Magnum) σε επιλεγμένα ξενοδοχεία, εστιατόρια και wine bars.

Με νέα όψη παρουσιάζονται πλέον τα κρασιά της «κύριας σειράς» του 
Οινοποιείου Κυπερούντας, παραμένοντας σταθερά στην υψηλή ποιό-
τητα που τα χαρακτηρίζει. Με τη συμπλήρωση 12 ετών από το πρώτο 
τους λανσάρισμα οι  πλέον αναγνωρισμένες ετικέτες,  «Πετρίτης», 
«Ανδεσίτης» και «Κυπερούντα Ροζέ», επανασχεδιάστηκαν σε πιο λι-
τές και σύγχρονες γραμμές, με στόχο την ανανέωση στην εμφάνιση 
τους.

Οι νέες ετικέτες της κύριας σειράς των κρασιών του Οινοποιείου 
Κυπερούντας, αποπνέουν μια εκλεπτυσμένη αίσθηση ποιότητας και 
προβάλουν τον δυναμικό και ποιοτικό  χαρακτήρα των κρασιών. Ξεχω-
ρίζουν για τις σύγχρονες και κομψές γραμμές τους, ενώ το μεταλλι-
κό  καψύλλιο συμπληρώνει την αναβαθμισμένη εικόνα τους. Σύμβολο 
τους είναι το κουκουνάρι, χαρακτηριστικό στοιχείο της πευκόφυτης 
Πιτσιλιάς, η οποία όπως είναι γνωστό είναι πλούσια σε εκτάσεις πεύ-
κων, και  πήρε το όνομα της από αυτά  - από το αρχαίο «Πίτης», που 
σημαίνει πεύκο. Το Οινοποιείο Κυπερούντας βρίσκεται στην περιοχή 
Πιτσιλιάς. 

Το μικρής παραγωγής Οινοποιείο Κυπερούντας ιδρύθηκε το 1998 και 
σχεδιάστηκε με τη συμμετοχή έμπειρων Κύπριων και Ελλαδιτών οινο-
λόγων. Οι αμπελώνες του οινοποιείου βρίσκονται σε υψόμετρο 1400 
μέτρων και είναι από τους υψηλότερους της Ευρώπης. Το μοναδικό 
αυτό κλίμα της Κυπερούντας, η επιλογή των καλύτερων σταφυλιών, 
ο σύγχρονος εξοπλισμός του οινοποιείου μας, σε συνδυασμό με τις 
γνώσεις και την εμπειρία της οινοποιητικής  ομάδας μας, συμβάλλουν 
στην παραγωγή κρασιών που ξεχωρίζουν όχι μόνο στην κυπριακή αγο-
ρά αλλά και σε μεγάλες αγορές του εξωτερικού.

Για περισσότερες πληροφορίες, κατεβάστε δωρεάν το application 
“PPD wines” για ipad και iphone από το “app store” και στο
 https://www.facebook.com/Kyperounda.Winery

Οινοποιείο Κυπερούντας ...η εξέλιξη

Το  Οινοποιείο Μπουτάρη που βρίσκεται στο Σκαλάνι, ένα  χωριό 
20 χιλιόμετρα  έξω από Ηράκλειο της Κρήτης επισκέφτηκαν στις  
29/6 - 1/7/2016,  εκπρόσωποι των ΜΜΕ  που καλύπτουν το ρεπορτάζ 
για το κρασί και άλλα συναφή οινικά προϊόντα, καθώς  και συνεργάτες 
υπεύθυνοι των κάβων των Υπεραγορών Άλφα Μέγα, συνοδευόμενοι 
από την Όλγα Καρακόκκινου, Brand Manager - Wines και  Γιώργο 
Σιακαλλή του Εμπορικού Τμήματος της Φώτος Φωτιάδης Διανομείς. 

Το πρόγραμμα που είχε εκπαιδευτικό χαρακτήρα περιελάβανε 
ξενάγηση στο οινοποιείο από την ο οινολόγο του Οινοποιείου Βιβή 

Ταξίδι στο Οινοποιείο Μπουτάρη στην Κρήτη

Με 2 Χρυσά και 4 Αργυρά Μετάλλια, τα κρασιά του Οινοποιείου Κυ-
περούντας, για 5η συνεχόμενη χρονιά, κατάφεραν να αποσπάσουν 1η 
θέση στο πίνακα των μεταλλίων, ανάμεσα σε 29 οινοποιεία και 132 από 
τα καλύτερα κρασιά που έχει να επιδείξει η Κύπρος. 

Επτά καταξιωμένοι κριτές από το εξωτερικό και από την Κύπρο, κλή-
θηκαν το τριήμερο 11 με 13 Μαΐου 2016, για να βαθμολογήσουν τα Κυ-
πριακά κρασιά που συμμετείχαν στον 9ο Κυπριακό Διαγωνισμό Οίνου, 
που διοργάνωσε ο Κλάδος Αμπελουργίας και Οινολογίας. Η τελετή 
βράβευσης πραγματοποιήθηκε στις 13 Μαΐου 2016, στο Columbia 
Plaza στη Λεμεσό.
Πιο κάτω, όλες οι διακρίσεις που έλαβε το Οινοποιείο Κυπερούντας:
Διακρίσεις:

* Κυπερούντα Ανδεσίτης (Εσοδεία 2014) -Χρυσό Μετάλλιο
* Κυπερούντα Shiraz (Εσοδεία 2014) - Χρυσό Μετάλλιο 
* Κυπερούντα EPOS Chardonnay (Εσοδεία 2015)  - Αργυρό Μετάλλιο 
* Κυπερούντα EPOS Chardonnay (Εσοδεία 2014)  - Αργυρό Μετάλλιο 
* Κυπερούντα EPOS Shiraz - Cabernet Sauvignon 
(Εσοδεία 2013) - Αργυρό Μετάλλιο 
* Κυπερούντα Πετρίτης (Εσοδεία 2015) - Αργυρό Μετάλλιο 

Τα βραβεία αυτά, αποτελούν το επιστέγασμα της σκληρής και μεθο-
δικής δουλειάς της οινοποιητικής ομάδας του Οινοποιείου Κυπερού-
ντας, και  επιβεβαιώνουν για ακόμη μια φορά την συνέπεια στην ποιό-
τητα των κρασιών του Οινοποιείου.

Το Οινοποιείο Κυπερούντας, 
για 5η συνεχόμενη χρονιά 
στην κορυφή της Κυπριακής Οινοποίησης

https://www.facebook.com/Kyperounda.Winery
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Συνέντευξή του Brand Μanager της Φώτος Φωτιάδης Διανομείς, 
Γιώργου Κιτή,  στο IN Business για την ιστορία των προϊόντων και 
τους λόγους που καθιερώθηκαν στις προτιμήσεις των καταναλω-
τών.. 

J&B
Η ιστορία του J&B άρχισε πριν από 250, περίπου, χρόνια, όταν ο 
Giacamo Justerini - το J στο J&B - ερωτεύτηκε τη Margherita Bellini, 
τραγουδίστρια της όπερας, και την ακολούθησε στην Αγγλία. 

Η Margherita δεν ανταποκρίθηκε ποτέ στον έρωτά του, αλλά μέσω 
αυτής γνώρισε τον μελλοντικό συνέταιρό του, George Johnson. Πολύ 
αργότερα η οικογένεια Johnson πώλησε το μερίδιο της επιχείρησής 
της στον Alfred Brooks, που έγινε το B στο J&B. 

Οι Justerini & Brooks δημιούργησαν ένα απαλό ουίσκι, το οποίο είναι 
ένα blend με 42 από τα καλύτερα malts ουίσκι της Σκωτίας.

Βασισμένο στην ιστορία του, αλλά και στη μοναδική του σύνθεση 
(blend), το J&B λάνσαρε πρόσφατα την καινούργια του διαφημιστική 
εκστρατεία με τίτλο, Let’s Blend. Η καμπάνια συνδυάζει, με περίτεχνο 
τρόπο, όλα αυτά που βρίσκονται στην καρδιά του J&B από τη δημιουρ-
γία του μέχρι σήμερα. Μέσα από την εκστρατεία αναδεικνύεται ότι ο 
κάθε άνθρωπος μπορεί να είναι ξεχωριστός, καθώς έχει τη δική του 
προσωπικότητα και το δικό του χαρακτήρα, αλλά ταυτόχρονα μπορεί 
να συνυπάρξει με άλλα άτομα σε ομάδες και το αποτέλεσμα να είναι 
εκπληκτικό. 

Το J&B διακρίθηκε επανειλημμένως, κατά τη διάρκεια της πορείας 
του, σε διεθνείς διαγωνισμούς. Το 1760 κατέκτησε το πρώτο βραβείο, 
Royal Warrant, από τον βασιλιά Γεώργιο III, ενώ ακολούθησαν ακόμα 
επτά βασιλικές διακρίσεις, γι’ αυτό και το χαρακτήρισαν ουίσκι των βα-
σιλιάδων. Έχει λάβει, επίσης, σημαντικά βραβεία, όπως: GoldBlended: 
Standard - 2015 The Scotch Whisky Masters, GoldBlended: Premium 
- 2014 The Scotch Whisky Masters, BronzeScotch Whisky - Blended - 
2014 International Wine & Spirit Competition και SilverScotch Whisky 
- Blended - 2013 International Wine & Spirit Competition.

J&B  - Johnnie Walker
Πως και γιατί καθιερώθηκαν 
στις προτιμήσεις των καταναλωτών

Φιλοσοφία 
Πρόκειται για ένα ουίσκι που απευθύνεται σε όσους πιστεύουν ότι η 
ζωή είναι για να την απολαμβάνουν και γιορτάζουν το θετικό αποτέλε-
σμα που προκύπτει μέσα από την ομαδικότητα και τη συντροφικότητα. 

Καινοτομία
Στις αρχές ου 2016,  έχει προχωρήσει σε μια καινοτομία, αφού έχει 
λανσαριστεί το J&B Honey, το οποίο περιέχει μέλι, προσδίδοντας μια 
ακόμα πιο γλυκιά γεύση στο J&B Rare. 
Σημεία πώλησης Το J&B είναι διαθέσιμο σ’ ολόκληρη την Κύπρο και 
σε όλα τα σημεία πώλησης αλκοολούχων ποτών. 

Προώθηση
Η προώθηση του J&Β γίνεται μέσω τηλεοπτικής διαφήμισης και προ-
βολής μέσα από το διαδίκτυο, με διαφημιστικά banners, videos και δι-
άφορους διαγωνισμούς. Στο πλαίσιο του λανσαρίσματος της καινούρ-
γιας διαφημιστικής εκστρατείας, Let’s Blend, χρησιμοποίησε, επίσης, 
διαφημιστικές πινακίδες. 

Πέραν τούτων, προβάλλεται και μέσα από below the line ενέργειες, 
όπως events, τα οποία διοργανώνει ή χορηγεί και με προωθητικές 
ενέργειες στα σημεία πώλησης. 

Προκλήσεις 
«Η μεγαλύτερη πρόκληση για το J&B είναι να καταφέρει να επικοι-
νωνήσει προς όσο το δυνατόν περισσότερους καταναλωτές την άριστη 
ποιότητά του και την απαράμιλλη απαλή γεύση του».
Ανταγωνισμός Η εταιρεία παρακολουθεί τον ανταγωνισμό μέσω διά-
φορων ερευνών που διενεργεί και μέσα από την επαφή της με την αγο-
ρά. 

Το μέλλον 
Στα πλάνα της εταιρείας είναι να συνεχίσει να προβάλλει τη φιλοσο-
φία ότι όπως η αρμονική συνύπαρξη των 42 διαφορετικών ουίσκι του 
J&B δίνει ένα φανταστικό ουίσκι, έτσι και ο κάθε άνθρωπος μπορεί 
να είναι ξεχωριστός, καθώς έχει τη δική του προσωπικότητα και χα-
ρακτήρα, αλλά ταυτόχρονα μπορεί να συνυπάρξει με άλλα άτομα σε 
ομάδες και το αποτέλεσμα να είναι εκπληκτικό.
 

Johnnie Walker 

Το Johnnie Walker έχει διανύσει μία διαδρομή 200, περίπου, χρό-
νων. Ξεκίνησε το 1820, όταν ο δημιουργός του, John Walker, άρχισε 
να πειραματίζεται με την τέχνη του blending στο μπακάλικό του, στο 
Kilmarnock της Σκωτίας. Το ουίσκι του σύντομα άρχισε να γίνεται γνω-
στό σε όλη τη χώρα, έτσι μαζί με τους γιους του, Robert και Alexander, 
προχώρησε σε μια πολύ σημαντική εμπορική κίνηση για την εποχή. 
Εξαγόρασε το διάσημο αποστακτήριο του Cardhu, διασφαλίζοντας την 
αποκλειστικότητα του βελούδινου single malt, που μέχρι σήμερα απο-
τελεί τη βάση του Johnnie Walker. Παράλληλα, ο Alexander έπεισε 
τους καπετάνιους των πλοίων, που έφταναν στο λιμάνι της Γλασκώ-
βης, να μεταφέρουν το ουίσκι σε όλη την υφήλιο. 

Φιλοσοφία
Στις αρχές του 21ού αιώνα το brand έγινε παγκόσμιο σύμβολο προό-
δου. Το σλόγκαν, Keep Walking, υιοθετήθηκε από συγγραφείς, πολιτι-
κούς και άλλους επώνυμους. 

Το 2015, ακολουθώντας τις τάσεις του σύγχρονου τρόπου ζωής, αλλά 
και τις εμπειρίες 200 χρόνων, έκανε μια καινούργια πρόταση με μια 
καινούργια διαφημιστική εκστρατεία, με σλόγκαν - Joy Will Take You 
Further. Μέσω αυτής της καμπάνιας το Johnnie Walker υποστηρίζει 
ότι η πρόοδος δεν χρειάζεται να είναι ένα ατέλειωτο ανηφορικό ταξί-
δι, αλλά ότι μπορούμε να απολαμβάνουμε τα βήματα που κάνουμε και 
όσο περισσότερη ευτυχία βρούμε σε αυτά τόσο πιο πιθανό είναι να πε-
τύχουμε τον στόχο μας. Στην παγκόσμια καμπάνια του Johnnie Walker 
συμμετέχουν επιτυχημένες προσωπικότητες, όπως, ο υποψήφιος για 
Όσκαρ ηθοποιός, Jude Law, ο παγκόσμιος πρωταθλητής της Φόρμου-
λα 1 και οδηγός της McLaren Honda, Jenson Button και πολλοί άλλοι. 

Καινοτομίες 
Σήμερα η οικογένειά του Johnnie Walker αποτελείται από τα Red 
Label, Black Label, Double Black, Gold Label Reserve, Platinum 
Label και Blue Label. Η ευρεία γκάμα που διαθέτει μπορεί να ικανο-
ποιήσει κάθε πελάτη. Πρωτοπορεί, επίσης, με τη σειρά Explorers, η 
οποία είναι διαθέσιμη στα αεροδρόμια όλου του κόσμου και περιλαμ-
βάνει τα: Spice Road, Gold Route και Royal Route. Επιπλέον, σύντομα 
θα λανσάρει ξανά ένα από τα πιο αγαπημένα μέλη της οικογένειας, το 
Green Label, αλλά και τη σειρά Blenders Batch. 

Σημεία πώλησης
Το Johnnie Walker διανέμεται στην Κύπρο από τον Όμιλο Εταιρειών 
Φώτος Φωτιάδης. Είναι διαθέσιμο σ’ ολόκληρη την Κύπρο και σε όλα 
τα σημεία πώλησης, τα οποία πωλούν αλκοολούχα ποτά. Ωστόσο, όπως 
μας εξήγησε ο brand manager του Johnnie Walker, Γιώργος Κιτής, 
επειδή το κάθε μέλος της οικογένειας του brand έχει διαφορετική 
στρατηγική προώθησης, αλλιώτικα labels είναι διαθέσιμα σε διαφο-
ρετικά σημεία πώλησης, ενώ η σειρά Explorers διατίθεται μόνο στα 
αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου. 

Προώθηση 
Η προώθηση του Johnnie Walker γίνεται μέσα από πολλά κανάλια, τα 
οποία διαφοροποιούνται ανάλογα με την ενέργεια και τους στόχους 
που καθορίζονται κάθε φορά. Από τα above the line μέσα επικοινωνίας 
το Johnnie Walker χρησιμοποιεί, κυρίως, την τηλεόραση για προβολή 
διαφημίσεων, οι οποίες κοινοποιούν ή διεκπεραιώνουν τη νέα του δι-
αφημιστική εκστρατεία, Joy Will Take You Further. Επίσης, εκτενής 
προβολή γίνεται μέσω digital - ιστοσελίδες, σελίδες κοινωνικές δι-
κτύωσης - και έντυπων Μέσων τόσο για προβολή διαφημίσεων όσο 
και για περαιτέρω επικοινωνία με δελτία Τύπου. Προβάλλεται, ακόμα, 
μέσα από below the line ενέργειες, όπως για παράδειγμα, χορηγίες 
μεγάλων εκδηλώσεων της κλάσης του Man Of The Year και μουσικών 
events με διάσημους καλλιτέχνες. Ταυτόχρονα, πολλές προωθητικές 
ενέργειες διενεργούνται στα σημεία πώλησης. 

Προκλήσεις
Μεγαλύτερη πρόκληση για το Johnnie Walker είναι να εκπαιδεύει τους 
καταναλωτές στο τι σημαίνει καλό ουίσκι. Για τον λόγο αυτό διοργανώ-
νει ειδικά σεμινάρια, που παρουσιάζουν τη διαδικασία παραγωγής του 
σκωτσέζικου ουίσκι και όπου οι καταναλωτές έχουν την ευκαιρία να 
συμμετέχουν στη γευσιγνωσία.

Ανταγωνισμός 
«Παρακολουθούμε τον ανταγωνισμό μέσα από διάφορες έρευνες που 
κάνουμε, αλλά και από την επαφή μας με την αγορά. Όπως καταλα-
βαίνετε, όταν δουλειά σου είναι να προωθείς ένα παγκόσμιο ηγέτη 
στην κατηγορία ουίσκι, δύσκολα βρίσκεις αξιοζήλευτα στοιχεία στους 
ανταγωνιστές σου», τόνισε ο κ. Κιτής.

Μέλλον
Να κατακτήσει την πρώτη θέση στην κατηγορία των deluxe ουίσκι.

Τους καλοκαιρινούς μήνες του 2016, η ομάδα του Aperol Spritz μας 
δρόσισε με το πιο γευστικό και απολαυστικό κοκτέιλ του καλοκαιριού! 
Με σύνθημα «3,2,1 Everybody’s Welcome», το Aperol Spritz Van και η 
ομάδα του περιόδευσαν beach bars και μπαράκια της Κύπρου, κερνώ-
ντας θαμώνες και περαστικούς Aperol Spritz, καλωσορίζοντας τους 
έτσι στον κόσμο του απόλυτου καλοκαιρινού κοκτέιλ. 

Το Aperol είναι το δημοφιλέστερο ιταλικό απεριτίφ. Έχει έντονο πορ-
τοκαλί χρώμα και μοναδική γεύση, χάρη στη μυστική συνταγή του η 
οποία ακολουθείται πιστά μέχρι σήμερα' εκχυλίσματα πορτοκαλιού, 
αρωματικών φυτών και βοτάνων σε αρμονική ισορροπία δίνουν στο 
Aperol την ξεχωριστή γλυκόπικρη γεύση και το μεθυστικό άρωμά του.

Η ιστορία του ξεκινάει το 1919 στην Padova της Ιταλίας, όπου παρου-
σιάστηκε σε μία μεγάλη έκθεση της εποχής. Το Aperol τόνιζε πάντα 
ως δυνατό του σημείο τη μικρή του περιεκτικότητα σε αλκοόλ (11%). 
Πλέον εκτός από τη μεγάλη απήχηση του στην Ιταλία έχει κερδίσει και 
μεγάλο κοινό σε χώρες της Ευρώπης όπως η Γερμανία, Αυστρία και 
άλλες κλπ.

Όχημα της τεράστιας επιτυχίας του είναι το δροσιστικό Aperol Spritz, 
η απολαυστική πρόταση με 3 μέρη Prosecco, 2 μέρη Aperol και 1 μέ-
ρος σόδα. Η ομάδα του “Aperol Spritz Van’’, συνέχισε την περιοδεία 

Aperol Spritz, 3,2,1 Everybody’s Welcome!

της στα διάφορα beach bars και μπαράκια σε όλο το νησί, καθόλη την 
διάρκεια του καλοκαιριού, δίνοντας έτσι την ευκαιρία σε όσο το δυ-
νατό περισσότερο κόσμο  να δοκιμάσει το πιο δροσιστικό κοκτέιλ του 
καλοκαιριού!

Το Aperol στην Κύπρο διανέμει αποκλειστικά η εταιρεία Φώτος  
Φωτιάδης Διανομείς Λτδ.
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Το βράδυ της 24ης  Ιουνίου 2016, το πάρκο «Βασίλη Μιχαηλίδη», στην Ενορία Αγίων Κωνσταντίνου και 
Ελένης στην Ηλιούπολη, που γειτνιάζει με το Ζυθοποιείο του Ομίλου μας, ήταν ασφυκτικά γεμάτο από 
δημότες των οικισμών Ηλιούπολης, Νέας Λήδρας και Καλλιθέας , οι οποίοι απόλαυσαν στιγμές ξεγνοια-
σιάς και χαλάρωσης, παρέα με δροσερή μπύρα Carlsberg και τα μουσικά ακούσματα της   γνωστής τρα-
γουδίστριας Εύης Καπάταη.

Ήταν μια ευχάριστη  καλοκαιρινή βραδιά  με μουσική και  φαγητό που θύμιζε λίγο φεστιβάλ Carlsberg, 
στην οποία  οι διοργανωτές  με την συμβολή της Carlsberg, φρόντισαν  να προσδώσουν μια ξεχωριστή   
νότα ,  την οποία απόλαυσαν μικροί και μεγάλοι.  

Στη φωτογραφία η Εύη Καπάταη, η οποία παρεμπιπτόντως τα πρώτα της καλλιτεχνικά βήματα τα έκανε 
στο Φεστιβάλ της Carlsberg, την δεκαετία του 1980, ψυχαγωγεί τον κόσμο με αγαπημένα τραγούδια από 
το παλιό και νέο Ελληνικό μουσικό πεντάγραμμο.

Μια ξεχωριστή βραδιά με Carlsberg  στην 
Ενορία Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης

Ποικίλα Θέματα

To νερό από την Τουρκία συνιστά φοβερή απειλή 
σε βάρος της Κυπριακής Δημοκρατίας

Εθελούσια Αποχώρηση
Νίκου Μαυρουδή και Γιώργου Ζοππή

Ακόμα μια μεγάλη αναγνώριση για την Beverage World

Οι Κυανόκρανοι  Δανοί στρατιώτες
δοκιμάζουν κι απολαμβάνουν την Carlsberg

Ο Όμιλος Φώτος Φωτιάδης ανάμεσα 
στα ιδρυτικά μέλη του CSR Cyprus

ΒΑΤ: €12 εκατ. ζημιά στο κράτος 
από τα παράνομα καπνά

Ο Κυπριακός Ερυθρός Σταυρός τίμησε 
τον  Όμιλο Φώτος Φωτιάδης

Εις  μνήμη  Ανδρέα  Σαββίδη  (1930 – 2016)

Δεκαπενταύγουστος
Το «Πάσχα» του καλοκαιριού!

Ο χυμός ΕΝΑ αποτελεί ένα σημαντικό και ουσιαστικό συστατικό 
για την δημιουργία δροσερών και απολαυστικών κοκτέιλ. Πιο κάτω 
παραθέτουμε την συνταγή για την δημιουργία ενός απολαυστικού 
Smoothie κατάλληλο για όλες τις εποχές. 

Για να δημιουργήσουμε ένα 100% απολαυστικό smoothie, επιστρα-
τεύουμε τους δυο 100% φυσικούς χυμούς μας! 
#Smoothie #Fresh #Apple #Orange

Υλικά: 
1 ποτήρι 100% φυσικό χυμό μήλο 
1 ποτήρι 100% φυσικό χυμό πορτοκάλι  
½ κεσεδάκι γιαούρτι 
1 μήλο  
1 πορτοκάλι 
1 κ.σ. μέλι 
1 κ.σ. γάλα

Εκτέλεση: Ρίχνουμε τον χυμό μήλο και τον χυμό πορτοκάλι στο 
μπλέντερ. Προσθέτουμε το γιαούρτι και τα ανακατεύουμε για πε-
ρίπου 10 δευτερόλεπτα. Προσθέτουμε το μήλο και το πορτοκάλι, 
χωρίς τη φλούδα και πολύ ψιλοκομμένα, το μέλι και το γάλα και χτυ-
πάμε σε δυνατή ταχύτητα για περίπου 60 δευτερόλεπτα. Σερβίρουμε 
το μείγμα σε παγωμένα ποτήρια και απολαμβάνουμε.

Απολαύστε το κοκτέιλ σας με χυμό ΕΝΑ

https://www.facebook.com/hashtag/smoothie?source=feed_text&story_id=1173518412708034
https://www.facebook.com/hashtag/fresh?source=feed_text&story_id=1173518412708034
https://www.facebook.com/hashtag/apple?source=feed_text&story_id=1173518412708034
https://www.facebook.com/hashtag/orange?source=feed_text&story_id=1173518412708034
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Η λειψυδρία υπήρξε και είναι 
μια από τις μόνιμες  βαθιές  
πληγές της Κύπρου από αιώ-
νων.

H Τουρκία με τη μεταφορά τε-
ράστιων ποσοτήτων και άρι-
στης ποιότητας νερού από την 
Τουρκία σε πολύ χαμηλό κό-
στος  λύει,  οσονούπω,   ορι-
στικά  και αποτελεσματικά 
το αιώνιο αυτό πρόβλημα της 
λειψυδρίας στα κατεχόμενα.  
Θ’ αποτελεί το σημαντικότε-
ρο Έργο στην Κύπρο, μετά το 
φυσικό αέριο, και θα είναι  
ιδιαίτερα προσοδοφόρο αλλά  
μόνο για τους ΤΚ.  

Δεν υπάρχει η παραμικρή αμφιβολία ότι το νερό αυτό θα εξελιχθεί 
σε ένα φοβερό, καταστροφικό όπλο στα χέρια της Τουρκίας σε βάρος  
των Ελληνοκυπρίων.

Απαριθμούμε μερικές μόνο  από τις  πολλές  αναμενόμενες βασικές 
αρνητικές επιπτώσεις σε βάρος μας.

1. Σε ελάχιστο χρονικό διάστημα θα πρασινίσουν την κατεχόμενη 
γη μας.  Θα μετατρέψουν οι Τούρκοι  τις τεράστιες άγονες πεδιά-
δες  των κατεχομένων μας  σε απέραντα καρποφόρα περβόλια με 
το ελάχιστου κόστους νερό από την Τουρκία, έναντι του  κόστους 
«χρυσάφι» που πληρώνουν οι γεωργοί μας στις ελεύθερες περι-
οχές για νερό άρδευσης .

Τα άφθονα και χαμηλού κόστους  γεωργικά  προϊόντα  που θα πα-
ράγουν, λόγω χαμηλού κόστους και καλύτερης ποιότητος νερού,  
θα εκτοπίσουν τα δικά μας γεωργικά  προϊόντα τόσο στην εγχώρια 
αγορά όσο και στις εξαγωγές   και οι γεωργοί μας θα βρεθούν σε 
αδιέξοδο και φοβούμαστε θα επιδεινώσουν τη μάστιγα της ανερ-
γίας.   Και σε τι θα μπορούν ν’ απασχοληθούν τότε οι χιλιάδες των 
ανέργων γεωργών μας;   Θ’ αναγκασθούν κατά πάσαν πιθανότητα  
να ξενιτευτούν σε αναζήτηση πόρου ζωής,  επαυξάνοντας  έτσι  το  
ήδη καυτό  δημογραφικό μας πρόβλημα.

2. Παράλληλα οι ΤΚ θα είναι φυσικό  ν’ αναπτύξουν βιομηχανίες 
που απαιτούν μεγάλες ποσότητες νερού και με τις αυξημένες  
εξαγωγές των  γεωργικών και βιομηχανικών τους  προϊόντων θα 
βελτιώσουν σημαντικά την  οικονομική τους  υπεροχή και θα κα-
ταστούν απειλή για τους  άλλους Κυπρίους, ΕΚ και άλλους.  

3. Για τη διεξαγωγή των αυξημένων γεωργικών,  βιομηχανικών, 
και άλλων εργασιών και επιχειρήσεων τους, θα δικαιολογή-
σουν  την εισαγωγή  όλο και περισσότερων  Τούρκων  εποίκων 
και με τον τρόπο αυτό θα επιτύχουν να επιταχύνουν τον επιδιω-
κόμενο τους δημογραφικό στόχο.

4. Η βιωσιμότητα του τουρισμού  μας, που είναι η βασική μας βιομη-
χανία είναι  ήδη  εύθραυστη, με πολλές τουριστικές μας μονάδες 
να είναι καταχρεωμένες. Ένας από τους λόγους του προβλήματος 
τους  είναι και το  ότι καταναλώνουν τεράστιες ποσότητες πανά-

To νερό από την Τουρκία συνιστά φοβερή 
απειλή σε βάρος της Κυπριακής Δημοκρατίας
Του  Φώτου  Ια.  Φωτιάδη,  Ph.D

κριβου νερού.  Πολλά ξενοδοχεία  και γήπεδα golf υποχρεώνο-
νται μάλιστα  από τους κανονισμούς του κράτους να χρησιμοποι-
ούν αφαλατωμένο νερό.

Όταν τα ξενοδοχεία και γήπεδα golf στα κατεχόμενα θα εφοδιά-
ζονται με  κατά πολύ φθηνότερο  νερό, τα δικά μας  θα  αντιμε-
τωπίσουν ανταγωνισμό που θα καταστήσει την βιωσιμότητα τους 
ακόμη πιο προβληματική.

Εξάλλου τα κατεχόμενα ξενοδοχεία, τα γήπεδα golf  και άλλα 
τουριστικά και βιομηχανικά υποστατικά  κτισμένα σε κλεμμένη 
γη, χωρίς ή με ελάχιστο κόστος,  καθώς και  με τα εργατικά των 
εποίκων πολύ χαμηλότερα, τώρα και με πολύ φθηνότερο νερό, θα 
καταστήσουν την ανταγωνιστικότητα τους έναντι των δικών μας 
κατάφορη.  

Το ίδιο και όλες οι άλλες  επιχειρήσεις μας που καταναλώνουν 
μεγάλες ποσότητες νερού θα αντιμετωπίσουν πρόσθετες δυσκο-
λίες.

Επιβάλλεται επομένως, πιστεύουμε, οι Αρχές μας να μεριμνήσουν 
επειγόντως,  αν δεν το έχουν κάμει ακόμα,  ως θέμα  υψίστης προ-
τεραιότητας,  να μελετήσουν με κάθε σπουδή το σοβαρότατο αυτό 
πρόβλημα και να αναζητηθούν, εάν υπάρχουν,  τρόποι και μέσα προς 
απάμβλυνση κατά το δυνατό των οδυνηρών συνεπειών από το  επερχό-
μενο  αυτό τσουνάμι, πριν είναι αργά.
 
*Χάριν της ιστορίας επιτρέψατε μας να αναφερθούμε στις πρώτες σο-
βαρές αλλά ανεπιτυχείς  δυστυχώς  προσπάθειες που καταβλήθησαν  
προς λύση του προβλήματος της  λειψυδρίας στην  Κύπρο.
 
Από τα μέσα  της δεκαετίας του 1950, ο Οργανισμός μας σε συνεργα-
σία με την Αμερικανική Εταιρεία Ralph Parsons Engineering,  η οποία 
εξειδικεύετo τότε στον κλάδο, ασχοληθήκαμε με την αναζήτηση τρό-
πων και μέσων  για την αντιμετώπιση του καυτού αυτού  προβλήματος 
της λειψυδρίας.

Αρχίσαμε να μελετούμε, ως πρώτη επιλογή, την αφαλάτωση η οποία 
μόλις είχε τότε χρησιμοποιηθεί πειραματικά στην Αμερική και μας 
δημιούργησε ελπίδες, αλλά τελικά αναγκασθήκαμε να την εγκαταλεί-
ψουμε  διότι το κόστος του αφαλατωμένου νερού ήταν  πάνω από  ένα 
δολάριο Αμερικής κατά κυβικό μέτρο, που ήταν για την εποχή υπέρο-
γκο, αντιοικονομικό και ασύμφορο.

Οι Αμερικανοί συνεργάτες μας εισηγήθηκαν  τότε την εισαγωγή νερού 
από το εξωτερικό και ως πρώτη επιλογή προέλευσης την Τουρκία, ως 
την πιο κοντινή και οικονομικά/κοστολογικά υποσχόμενη.  Η Ralph 
Parsons είχεν ήδη εκτελέσει τότε ένα παρόμοιο έργο μεταφοράς 
νερού στην Αμερική  με μεγάλην επιτυχία.   Οι  Άγγλοι κυβερνόντες, 
στους οποίους μίλησαν οι Αμερικανοί, μας ενεθάρρυναν να προχωρή-
σουμε.  Εμείς όμως αρνηθήκαμε, για πολιτικούς λόγους διότι η Τουρ-
κία είχε φανερά συνταχθεί με τους Άγγλους εναντίον του απελευθε-
ρωτικού  μας αγώνα.

Όταν όμως τον Φεβρουάριο του 1959 υπογράφησαν οι Συμφωνίες  Ζυ-
ρίχης/Λονδίνου οι οποίες πιστέψαμε, κακώς, ότι θα λειτουργούσαν, 
επανήλθαμε στο θέμα Τουρκίας διότι οι μελέτες μας αποδείκνυαν το 
Έργο οικονομικά βιώσιμο.

Οι τεχνοοικονομικές μελέτες της  Ralph Parsons έδειξαν ότι η με-
ταφορά του νερού από την Τουρκία θα μπορούσε να υλοποιηθεί μέσα 
σε αποδεκτά κόστα δια υποβρυχίων αγωγών ή  με μεγάλες πλαστικές 
επιπλέουσες δεξαμενές  συρόμενες από σκάφη.

Αρχάς Ιουνίου του  1959 ήλθε στη Λευκωσία  ως  ειδικός εκπρόσωπος 
της Ralph Parson για το Έργο, ο John Dabell, με τα αισιόδοξα συμπε-
ράσματα των μελετών τους και μαζί πήγαμε στην Άγκυρα για να βολι-
δοσκοπήσουμε τις Τουρκικές αρμόδιες αρχές.
Ενώ στην αρχή οι Τούρκοι μας αντιμετώπισαν με σκεπτικισμό και 
μάλλον αρνητικά, σχεδόν εχθρικά, και φύγαμε άπρακτοι και απογοη-
τευμένοι,  δύο μήνες αργότερα μας κάλεσαν οι ίδιοι και όταν πήγαμε 
βρήκαμε τους ίδιους ανθρώπους,  τελείως αλλαγμένους, πολύ πρόθυ-
μους να συνεργασθούν και οι διαπραγματεύσεις μας,  προς έκπληξη 
μας,  προχωρούσαν πολύ γοργά, πέραν των προσδοκιών μας.

Περί το τέλος Σεπτεμβρίου, 1959, είχαμε φθάσει πολύ κοντά σε συμ-
φωνία και  ανέμενα  τον Πρόεδρο της Ralph Parsons  να έλθει  τον  
Οκτώβρη  ή αρχάς Νοεμβρίου  για να πάμε  στην Τουρκία για τις τελικές 
συνομιλίες και κατά πάσαν πιθανότητα για υπογραφή των συμφωνιών.

Όταν όμως  όλα ήσαν έτοιμα, έπεσε ως βόμβα η είδηση ότι συνελήφθη  
στις  18 Οκτωβρίου 1959 το τουρκικό πλοίο Deniz έμφορτο με βαρύ 
οπλισμό για τους Τουρκοκυπρίους οπότε αντιλήφθηκα ότι η Τουρκία 
δεν επρόκειτο να αφήσει τις Συμφωνίες εκείνες  να λειτουργήσουν και 
έτσι εγκαταλείψαμε την ιδέα  μεταφοράς νερού από την Τουρκία.

Ήταν φανερό ότι η προθυμία που επέδειξαν  οι Τούρκοι στο  να συνερ-
γασθούν στην υλοποίηση του έργου της μεταφοράς νερού στην Κύπρο 
ήταν πονηρή και εσκεμμένη για να βρουν τις εγκαταστάσεις έτοιμες  
και ανέξοδα  για προαγωγή των δικών τους  σκοτεινών  σχεδίων.

Μετά τον αποκλεισμό της Τουρκίας και με εισήγηση ενός Γιουγκο-
σλάβου,  ειδικού, του  Branco Milinuschich,  Συμβούλου του ΟΗΕ, 
αποσπασμένου στο Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων της Κύπρου, o οποίος  
είχεν εργασθεί για μερικά χρόνια στη Συρία ως Σύμβουλος του ΟΗΕ 
και ήξερε καλά τα δεδομένα της Συρίας, αρχίσαμε να μελετούμε την 
μεταφορά νερού από τη Συρία.  Ο Πρόεδρος  Μακάριος, όταν ενημερώ-
θηκε έστειλε τον Διευθυντή του Τμήματος Υδάτων κ. Χρίστο Κοντεάτη 

στη Συρία ο οποίος διαπίστωσε τις άριστες εκεί συνθήκες.   Μέχρι το 
1962 προχωρήσαμε αρκετά για την υπογραφή των συμφωνιών με τη 
Συριακή  Κυβέρνηση.

Το Έργο προέβλεπε την εγκατάσταση τριών υποβρυχίων πλαστικών 
σωλήνων του ενός μέτρου διάμετρο η κάθε μία και προορίζετο  να με-
ταφέρει περίπου 120 εκατ. Κυβικά μέτρα νερού το χρόνο και θα  αρ-
δεύαμε 100,000 σκάλες περίπου από την Κώμα του Γιαλού μέχρι το 
Παλαίκυθρο.  Θα ενίσχυε επίσης την υδατοπρομήθεια όλης της Κύ-
πρου.

Το συνολικό κόστος των εγκαταστάσεων υπελογίσθη τότε σε  
Κ£2.800.000 (€4.788.000) και οι Αμερικανοί συνεργάτες μας εξασφά-
λισαν από Αμερικανικές Τράπεζες χρηματοδότηση για το 70% του κό-
στους,  πληρωτέο σε 30 χρόνια με τόκο 3.7% ετησίως.

Ενώ τα Συμβόλαια ήσαν έτοιμα και επρόκειτο να τα υπογράψουμε, με 
τη σύμφωνη γνώμη της Κυβέρνησης μας και προσωπικά του Προέδρου 
Μακαρίου, έπεσε η Συριακή Κυβέρνηση.

Η νέα Κυβέρνηση τους με την οποίαν αρχίσαμε να συνομιλούμε έπεσε 
επίσης σε διάστημα δύο μηνών.

Τότε ο Πρόεδρος Μακάριος φοβήθηκε και  μας είπε:  Εάν εκτελέσουμε 
το Έργο και πρασινίσουμε την Μεσαορία και μια νέα Συριακή Κυβέρ-
νηση αρνηθεί να μας δίνει το νερό, τι θα κάνουμε;  Όλοι βρήκαμε την 
παρατήρηση του δικαιολογημένη  και εγκαταλήφθη η  ιδέα της  εισα-
γωγής νερού  και στραφήκαμε στη λύση δια της κατασκευής υδατο-
φρακτών.

Είχαμε εξασφαλίσει τη συνεργασία ενός μεγάλου ειδικού για τον 
σκοπό Οίκου Μηχανικών από τη Γιουγκοσλαβία, της Energoproject, 
οι οποίοι λόγω άρτιας στελέχωσης με ειδικούς τεχνικούς και χαμη-
λών κόστων πέτυχαν να εξασφαλίζουν τις πιο πολλές προσφορές για 
φράγματα.

Η λύση των υδατοφρακτών είναι μεν καλή αλλά προϋποθέτει και αρ-
κετή καθεχρονική  βροχόπτωση την οποία δυστυχώς δεν διαθέτουμε.

Η 1η Ιουνίου 2016, αποτελεί σταθμό στη επαγγελματική σταδιοδρομία 
των συναδέλφων, Νίκου Mαυρουδή, Senior Marketing Manager και  
Γιώργου Ζοππή, Marketing Manager, Non Alcoholic Beverages and 
Wines. Μετά από 16 χρόνια παραγωγικής παρουσίας στην Φώτος  
Φωτιάδης Διανομείς,  αποφάσισαν να αποχωρήσουν από την εταιρεία 
και να αλλάξουν πορεία και κατεύθυνση, ιδρύοντας  δική τους εται-
ρεία. 

Στη 16χρονη παρουσία τους στην εταιρεία, οι δύο συνάδελφοι πρό-
σφεραν αξιόλογο έργο και συνέβαλαν σημαντικά στην πρόοδο των 
εργασιών της Φώτος Φωτιάδης Διανομείς. Ένα έργο το οποίο τυγχά-
νει αναγνώρισης  και εκτίμησης στη μεγάλη οικογένεια του  Ομίλου  
Φώτος Φωτιάδης που συνεχίζει απρόσκοπτα για νέες επιτυχίες και 
νέες κατακτήσεις.

Σε κοινή δήλωση τους στο περιοδικό μας, οι δύο πρώην συνάδελφοι, 
μας είπαν: 

Εθελούσια Αποχώρηση
Νίκου Μαυρουδή και Γιώργου Ζοππή

«Έχουμε εργαστεί στο τμήμα Marketing της Φώτος Φωτιάδης Διανο-
μείς, για 16 φανταστικά χρόνια γεμάτα εμπειρίες, γνώσεις και πολλές 
υπέροχες στιγμές. Χαιρόμαστε που είχαμε την ευκαιρία να συνεργα-
στούμε με μία από τις μεγαλύτερες εταιρίες στην Κύπρο και να γνω-
ρίσουμε από κοντά τα στελέχη και τους ανθρώπους της. Μας έδωσαν 
όλοι απλόχερα πάρα πολλά και το εκτιμούμε ιδιαίτερα.

Τώρα έχουμε αποφασίσαμε να αλλάξουμε πορεία αλλά και κατεύθυν-
ση, δημιουργώντας τη δική  μας εταιρεία.  Ευχαριστούμε τον καθένα 
σας ξεχωριστά για όλη την άψογη συνεργασία που είχαμε όλα αυτά τα 
χρόνια. Από δικής μας πλευράς  θα συνεχίσουμε να τιμούμε τα προϊ-
όντα μας και να τα υποστηριζόμαστε και θα χαιρόμαστε να τα βλέπου-
με να μεγαλώνουν και να κατακτούν όλο και περισσότερο έδαφος στην 
αγορά».

Και εμείς με τη σειρά μας,  διεύθυνση και προσωπικό της εταιρείας, 
ευχαριστούμε  θερμά τους αγαπητούς, Νίκο και Γιώργο για την προ-
σφορά τους και τους  ευχόμαστε ολόψυχα κάθε επιτυχία  στο νέο τους 
εγχείρημα. .
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Τις πιο κάτω φωτογραφίες μας τις έστειλε με το ηλεκτρονικό ταχυ-
δρομείο,  ο εν αποστρατεία Ταγματάρχης του Δανέζικου στρατού, κ.  
Ole Steen,   o οποίος υπηρέτησε στο Δανέζικο απόσπασμα της Ειρη-
νευτικής Δύναμης των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο, την  περίοδο  
1969 – 1971. Στο  σημείωμα του, με τίτλο ¨ Danish UN Soldiers 
taste  beer ,̈ ο κ. Ole Steen, μας τονίζει χαρακτηριστικά, πως κάθε 
επίσκεψη τους στο εργοστάσιο, τους έκανε να νοιώθουν σαν σπίτι τους 
και πως  η κυκλοφορία της Carlsberg  στην Κύπρο τους έκανε περή-
φανους και ευτυχισμένους που θα απολάμβαναν τη δική τους αγαπη-
μένη μπύρα, μακριά από τη χώρα τους.

 Οι φωτογραφίες είναι παρμένες τον Αύγουστο του 1969, ένα χρόνο 
μετά την έναρξη της παραγωγής της Carlsberg στη Κύπρο και πα-
ρουσιάζουν Δανούς στρατιώτες να δοκιμάζουν και να  απολαμβάνουν 

Οι Κυανόκρανοι  Δανοί στρατιώτες
δοκιμάζουν κι απολαμβάνουν την Carlsberg

Η Beverage World, μέλος του Ομίλου Φώτος Φωτιάδης, διευρύνει την 
γκάμα προϊόντων της, καθώς έχει αναπτύξει συνεργασία με τον πα-
γκοσμίως γνωστό οίκο της Angostura, ως αποκλειστικός εισαγωγέας 
και διανομέας για τα brands του στην Ελλάδα, από τις 11 Ιουλίου 2016. 
Η συνεργασία αφορά τη διανομή και εμπορία του περίφημου χαρ-
τοφυλακίου Ρουμιού της Angostura, των εμβληματικών Angostura 
Aromatic και Orange Bitters, και του καινούργιου premium “Amaro 
di Angostura”, το οποίο έχει αναδειχθεί 1ος νικητής σε διεθνή διαγω-
νισμό «2015 Tales of the Cocktail», που πραγματοποιήθηκε στη Νέα 
Ορλεάνη των ΗΠΑ.

Ακόμα μια μεγάλη αναγνώριση για την 
Beverage World

Σε σχετικές δηλώσεις του ο Γενικός Διευθυντής της Beverage World, 
κ. Σωτήρης Κωνσταντίνου, είπε «Η απόφαση του οίκου να μας εμπι-
στευτεί τα brands της,  μας κάνει περήφανους και μας τιμά ιδιαίτερα. 
Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι οι άριστες σχέσεις μας με την αγορά, το 
πάθος, η ενέργεια και η νοοτροπία του νικητή που μας χαρακτηρίζουν, 
σε συνδυασμό με την αξία που έχουν τα brands και το υψηλό επίπεδο 
επαγγελματισμού μας,  θα  μας οδηγήσουν σε ένα και μόνο εξαιρετικά 
θετικό αποτέλεσμα».

Η PT Beverage World Limited & ΣΙΑ αποτελεί σήμερα την ταχύτερα 
αναπτυσσόμενη εταιρεία στην ανταγωνιστική αγορά των αλκοολούχων 
ποτών στην Ελλάδα. Εργοδοτεί 30 άτομα και διαθέτει ένα μοναδικό 
δίκτυο διανομής ποιοτικών και διεθνώς αναγνωρισμένων προϊόντων 
όπως Jose Cuervo, Bushmills, Evian, Armand De Brignac, Brokers, 
Sipsmith, Gin Mare, Kraken, Matusalem, Appleton Rum, Frangelico, 
Grand Marnier, Gabriel Boudier, Wild Turkey, Fireball, Tazovsky, 
Shark. Από την ίδρυση της μέχρι σήμερα, έχει αναπτύξει ισχυρές συ-
νεργασίες με κορυφαίες εταιρείες όπως η Jose Cuervo, η Danone, η 
Proximo Spirits, η Gruppo Campari, η Sazerac, η Gabriel Boudier, η 
Lanson και η Osotspa.

Ο Όμιλος μας για ακόμα μια φορά πρωτοπορεί και μαζί με 23 κυπρι-
ακές εταιρείες και οργανισμούς δημιουργούν το δίκτυο CSR Cyprus, 
που φιλοδοξεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην προώθηση της 
έννοιας της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, με απώτερο στόχο την 
ισόρροπη κερδοφορία και τη βιώσιμη ανάπτυξη των κυπριακών επι-
χειρήσεων. 

Μιλώντας για το CSR Cyprus, ο γραμματέας της Διοικούσας Επιτρο-
πής του Δρ Αλέξανδρος Αντωναράς, ανέφερε ότι «στους άμεσους 
στόχους του δικτύου θα είναι η ενημέρωση των επιχειρήσεων σε ση-
μαντικά ζητήματα, όπως είναι ο σωστός σχεδιασμός και η υλοποίηση 
δράσεων ΕΚΕ, η επιμόρφωση των στελεχών και των επιχειρηματιών 
μέσω εκπαιδευτικών προγραμμάτων, αλλά και η ανάπτυξη συνεργασι-
ών μεταξύ των εταιρειών μελών του δικτύου, στο πλαίσιο από κοινού 
σχεδιασμού και υλοποίησης προγραμμάτων με σημαντικό αντίκτυπο 
στην κοινωνία. Επιπλέον, θα γίνει προσπάθεια ώστε ν’ ανοίξει ένας 
διάλογος μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων μερών, σχετικά με την ανά-
γκη άμεσης εφαρμογής ενός αναθεωρημένου Εθνικού Σχεδίου Δρά-
σης για την ΕΚΕ, στο οποίο να περιλαμβάνονται τόσο οι πρόνοιες της 
οδηγίας 2014/95/ΕΕ όσο και οι 17 στόχοι του ΟΗΕ για το 2030».

«Ευρώπη 2020» και οι 17 στόχοι του ΟΗΕ για το 2030
Η στρατηγική «Ευρώπη 2020» αφορά την έξυπνη, διατηρήσιμη και 
χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη της ΕΕ. Η στρατηγική αυτή προτάσσει 
τρεις προτεραιότητες, πάνω στις οποίες το κάθε κράτος θα πρέπει να 
επιτύχει πρόοδο μέχρι το τέλος της δεκαετίας:

- Την έξυπνη ανάπτυξη της οικονομίας βασιζόμενης στη γνώση και 
την καινοτομία.
- Τη διατηρήσιμη ανάπτυξη μέσω της προώθησης μιας πιο αποδοτικής 
στη χρήση πόρων, πιο πράσινης και πιο ανταγωνιστικής οικονομίας.
- Την ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς για μια οικονομία με υψηλή απα-
σχόληση, που επιτυγχάνει κοινωνική και εδαφική συνοχή.
Τη στρατηγική «Ευρώπη 2020» ακολούθησε το θεματολόγιο του ΟΗΕ 
για το 2030, μια φιλόδοξη δέσμη 17 στόχων για την εξάλειψη της φτώ-
χιας και τη βιώσιμη ανάπτυξη, η οποία στηρίζετε στους αναπτυξια-
κούς στόχους της χιλιετίας, που είχαν παρουσιαστεί από τον ΟΗΕ το 
2000.

Τι προβλέπει η οδηγία 2014/95/ΕΕ
Πριν από δυο χρόνια, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επικύρωσε την τρο-
ποποίηση της οδηγίας 2013/34/ΕΕ όσον αφορά στη δημοσιοποίηση μη 
χρηματοοικονομικών πληροφοριών και πληροφοριών για την πολυ-
μορφία από ορισμένες μεγάλες επιχειρήσεις και ομίλους. Συγκεκρι-
μένα, το Κοινοβούλιο αναγνώρισε τη σημασία της δημοσιοποίησης, εκ 
μέρους των επιχειρήσεων, πληροφοριών σχετικά με τη βιωσιμότητα, 
όπως κοινωνικών και περιβαλλοντικών παραγόντων, με στόχο τον 
εντοπισμό κινδύνων για τη βιωσιμότητα και την αύξηση της εμπιστο-

Ο Όμιλος Φώτος Φωτιάδης ανάμεσα στα 
ιδρυτικά μέλη του CSR Cyprus

σύνης των επενδυτών και των καταναλωτών.

Η δημοσιοποίηση μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών είναι ζω-
τικής σημασίας για τη διαχείριση της αλλαγής στην πορεία προς μια 
βιώσιμη παγκόσμια οικονομία, μέσω του συνδυασμού της μακροπρό-
θεσμης κερδοφορίας με την κοινωνική δικαιοσύνη και την προστασία 
του περιβάλλοντος. Στο πλαίσιο αυτό, η δημοσιοποίηση μη χρηματο-
οικονομικών πληροφοριών συμβάλλει στην καταμέτρηση, την παρα-
κολούθηση και τη διαχείριση των επιδόσεων των επιχειρήσεων και 
του αντίκτυπού τους στην κοινωνία.

Έτσι, οι μεγάλες επιχειρήσεις που είναι οντότητες δημόσιου συμφέ-
ροντος οι οποίες, κατά την ημερομηνία κλεισίματος του ισολογισμού 
τους, υπερβαίνουν τον μέσο αριθμό των 500 εργαζομένων κατά τη δι-
άρκεια του οικονομικού έτους, περιλαμβάνουν στην έκθεση διαχεί-
ρισης μια μη χρηματοοικονομική κατάσταση, που περιέχει πληροφο-
ρίες στο βαθμό που απαιτείται για την κατανόηση της εξέλιξης, των 
επιδόσεων, της θέσης και του αντίκτυπου των δραστηριοτήτων της, 
σε σχέση, τουλάχιστον, με περιβαλλοντικά, κοινωνικά και εργασιακά 
θέματα, τον σεβασμό των δικαιωμάτων του ανθρώπου, την καταπολέ-
μηση της διαφθοράς και με θέματα σχετικά με τη δωροδοκία, όπου 
συμπεριλαμβάνονται τα εξής:

α) σύντομη περιγραφή του επιχειρηματικού μοντέλου της επιχείρη-
σης,

β) περιγραφή των πολιτικών που εφαρμόζει η επιχείρηση σε σχέση με 
τα εν λόγω θέματα, συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών δέουσας 
επιμέλειας που εφαρμόζει,

γ) τα αποτελέσματα των εν λόγω πολιτικών,

δ) οι κυριότεροι κίνδυνοι που αφορούν τα εν λόγω θέματα και που συν-
δέονται με τις δραστηριότητες της επιχείρησης, συμπεριλαμβανομέ-
νων, κατά περίπτωση και αναλογικά, των επιχειρηματικών σχέσεων 
της, των προϊόντων της ή των υπηρεσιών της, τα οποία είναι πιθανόν να 
προκαλέσουν αρνητικές επιπτώσεις στους εν λόγω τομείς και ο τρό-
πος με τον οποίο η επιχείρηση διαχειρίζεται αυτούς τους κινδύνους,

ε) μη χρηματοοικονομικοί βασικοί δείκτες επιδόσεων που σχετίζονται 
με τον συγκεκριμένο τομέα επιχειρήσεων.

την Carlsberg στην σκιά των υπό ανέγερσή τότε γραφείων και σήμερα 
τον  χώρο όπου στεγάζεται  το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας. Στο βάθος 
τα αιωνόβια κυπαρίσσια με την γύρω περιοχή παρθένα, χωρίς την οι-
κιστική ανάπτυξη.

Το παλιό Brew House με την χαρακτηριστική πινακίδα παραμένει ση-
μείο αναφοράς μέσα στο χρόνο. Η μόνη διαφορά είναι η αλλαγή του 
χρώματος από κόκκινο σε πράσινο, καθώς και η προσθήκη της πινακί-
δας της μπύρας  ΛΕΩΝ  

Οι Κυανόκρανοι Δανοί στρατιώτες απολάμβαναν την Carlsberg στην 
Κύπρο, από το 1969 μέχρι το 1995 που αποχώρησαν από το νησί μας και 
έκτοτε επιστρέφουν ως επισκέπτες αναπολώντας τις όμορφες στιγ-
μές που πέρασαν, απολαμβάνοντας …ίσως την καλύτερη μπύρα στον 
κόσμο!
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 Η παράνομη εισαγωγή και διακίνηση καπνικών προϊόντων στην Κύ-
προ το 2015 έφθασε το 5,7% της συνολικής κατανάλωσης τσιγάρων. 
Για το ανησυχητικό αυτό ποσοστό αλλά και για όσα θα αλλάξουν στην 
αγορά των προϊόντων καπνού μίλησε  στο InBusinessNews ο οικονο-
μικός διευθυντής της British American Tobacco Cyprus Μάριος Αρ-
γυρίδης. Όπως τόνισε, η ποιότητα των προϊόντων BAT θα παραμείνει 
ανεπηρέαστη. 

Κύριε Αργυρίδη, τι αλλάζει στην αγορά των προϊόντων καπνού με 
τη νέα κοινοτική Οδηγία που αφορά την κατασκευή, παρουσίαση και 
πώλησή τους;  
Η Ευρωπαϊκή Οδηγία 40/2014/ΕΕ προβλέπει μια σειρά από αλλαγές 
που αφορούν, κατά κύριο λόγο, τη σήμανση των καπνικών προϊόντων. 
Στις συσκευασίες των τσιγάρων θα προστεθούν φωτογραφίες και προ-
ειδοποιήσεις για το κάπνισμα. Σύμφωνα με την Οδηγία, το 65% της 
επιφάνειας του πακέτου θα περιέχει φωτογραφίες καθώς και προει-
δοποιητικά μηνύματα στην ελληνική και τουρκική γλώσσα. Επίσης, 
καταργούνται οι πληροφορίες που αναγράφονταν στις συσκευασίες 
σχετικά με την περιεκτικότητα σε πίσσα, νικοτίνη και μονοξείδιο του 
άνθρακα και απαγορεύεται η διάθεση στην αγορά προϊόντων καπνού 
με χαρακτηριστικό άρωμα/γεύση μετά το 2020. Η κοινοτική οδηγία θε-
σπίζει, εξάλλου, ειδικό καθεστώς για τα ηλεκτρονικά τσιγάρα.

Αναμένετε ότι θα επηρεαστείτε από αυτή την εξέλιξη; 
Η εταιρεία μας είναι έτοιμη να εφαρμόσει πλήρως την κοινοτική οδη-
γία, ως εκ τούτου η εξέλιξη αυτή δεν αναμένεται να επηρεάσει τον 
μέχρι σήμερα τρόπο λειτουργίας της. Ανεπηρέαστη θα παραμείνει 
επίσης η ποιότητα των προϊόντων μας, παραμένοντας στα πολύ υψηλά 
επίπεδα που έχουν συνηθίσει οι καταναλωτές μας, καθώς οι πιο ση-
μαντικές αλλαγές αφορούν την συσκευασία των προϊόντων καπνού και 
όχι το περιεχόμενο.  

Αρχικά δεν ήμασταν έτοιμοι να εφαρμόσουμε τη νομοθεσία. Πού 
βρίσκεται αυτό το θέμα αυτή τη στιγμή; Προέκυψαν προβλήματα;  
Παρότι η Κύπρος δεν έχει ακόμα επικυρώσει την Οδηγία, ευελπιστού-
με ότι σύντομα η διαδικασία θα ολοκληρωθεί. Η Πολιτεία θα πρέπει να 
δώσει την πρέπουσα προσοχή στο θέμα αυτό, με στόχο την επίσπευση 
της διαδικασίας ψήφισης του νομοσχεδίου αμέσως μετά τις θερινές 
διακοπές, στις αρχές Σεπτεμβρίου και την αποφυγή οποιωνδήποτε δυ-
σλειτουργιών στο εμπόριο.

Υπάρχουν στοιχεία για το παράνομο εμπόριο και πως το αντιμετω-
πίζετε;  
Το παράνομο εμπόριο καπνικών προϊόντων στην Κύπρο έχει αυξηθεί 

ΒΑΤ: €12 εκατ. ζημιά στο κράτος 
από τα παράνομα καπνά
Ο Οικονομικός Διευθυντής της ΒΑΤ, Μάριος Αργυρίδης, μιλά στο ΙnBusinessNews

δραματικά τα τελευταία χρόνια και έχει σοβαρές επιπτώσεις στην οι-
κονομία, καθότι οδηγεί σε σημαντική απώλεια εσόδων για το κράτος. 
Το πρόβλημα αναμένεται να επιδεινωθεί περαιτέρω εάν δεν ληφθούν 
αποτελεσματικά μέτρα.

Σύμφωνα με έρευνα που διεξήγαγε η KPMG για λογαριασμό των με-
γάλων εταιρειών προϊόντων καπνού, η παράνομη εισαγωγή και δια-
κίνηση καπνικών προϊόντων στην Κύπρο το 2015 έφθασε το 5,7% της 
συνολικής κατανάλωσης τσιγάρων, γεγονός το οποίο θεωρείται ιδιαί-
τερα ανησυχητικό. Σε απόλυτους αριθμούς, το 2015 η συνολική κα-
τανάλωση παράνομων καπνικών προϊόντων στην Κύπρο ανήλθε στα 
78 εκατομμύρια τσιγάρα. Εάν καταβάλλονταν οι φόροι που αναλογούν 
στα προϊόντα αυτά, τότε τα έσοδα του κράτους θα αυξάνονταν σχεδόν 
κατά €12 εκατομμύρια. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί περίπου στο 7% των 
συνολικών φορολογικών εσόδων από τα τσιγάρα. 

Το πρόβλημα με το παράνομο εμπόριο επικεντρώνεται στα τσιγάρα 
(πακέτα) που αντιπροσωπεύουν το 87% της αγοράς. Είναι σημαντικό, 
επίσης, να αναφερθεί ότι ο μεγαλύτερος όγκος παράνομων καπνικών 
προϊόντων προέρχεται από τρίτες χώρες και σε μικρότερο βαθμό από 
τα κατεχόμενα και αφορά προϊόντα γνωστά ως «Illicit Whites», αγνώ-
στου χώρας παραγωγής. 

Το κλειδί για την αποτελεσματική άμβλυνση του φαινομένου είναι η 
διεξαγωγή συχνότερων  ελέγχων στα σημεία διέλευσης από και προς 
τις κατεχόμενες περιοχές, αλλά και όλων των σημείων εισόδου - εξό-
δου της χώρας, καθώς και η αυστηρότερη εφαρμογή του κανονισμού 
της ΕΕ για το εμπόριο διαμέσου της πράσινης γραμμής.  Επιπρόσθετα, 
η συνεχής επιμόρφωση των τελωνειακών λειτουργών, με τη συμβο-
λή των εταιρειών καπνοβιομηχανίας, οι οποίες διαθέτουν την απαι-
τούμενη εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία άλλων χωρών που αντι-
μετώπισαν παρόμοια προβλήματα, θα βοηθήσει στην αναχαίτιση του 
προβλήματος. Στο ίδιο πλαίσιο θα πρέπει να μελετηθεί η αύξηση των 
ποινών/προστίμων και η ενημέρωση των καπνιστών για τους κινδύ-
νους που διατρέχουν καπνίζοντας τσιγάρα αγνώστου ποιότητας και 
προέλευσης.     

Συμπληρώσατε ήδη τέσσερα χρόνια συνεργασίας (Απρίλιος 2016) 
με τον όμιλο Φώτος Φωτιάδης. Εξηγήστε μας πως λειτουργεί αυτή η 
συνεργασία και πως επωφελούνται οι δύο πλευρές;  
Η συνεργασία της British American Tobacco Cyprus με την εταιρεία 
Φώτος Φωτιάδης Διανομείς ξεκίνησε το 2012 και αφορά την πώλη-
ση και διανομή όλων των προϊόντων της ΒΑΤ στην κυπριακή αγορά. 
Η πλούσια εμπειρία του ομίλου Φώτος Φωτιάδης στο λιανικό εμπό-
ριο, σε συνδυασμό με την ηγετική θέση της ΒΑΤ στην αγορά καπνικών 
προϊόντων, κατάφερε όχι μόνο να διατηρήσει, αλλά και να επεκτείνει 
το μερίδιό μας στην κυπριακή αγορά. Παρόλο ότι η συνεργασία μας 
ξεκίνησε σε μια περίοδο αρκετά δύσκολη για το λιανικό εμπόριο και 
την κυπριακή οικονομία, σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα καταφέ-
ραμε να καλύψουμε το 95% των σημείων πώλησης καπνικών προϊό-
ντων παγκυπρίως, έχοντας πρόσβαση σε 3.000 περίπου σημεία όλων 
των κατηγοριών.

Πώς φροντίζετε για την αγαστή συνέχιση της συνεργασίας αυτής;  
Ο συνδυασμός της τεράστιας διεθνούς εμπειρία μιας πολυεθνικής 
εταιρείας με την εις βάθος γνώση της τοπικής αγοράς από μια εγχώ-
ρια εταιρεία, ήταν η συνταγή για την επιτυχία αυτής της συνεργασίας, 
η οποία αποδείχτηκε αμοιβαία επωφελής. Η ποιότητα και η μεγάλη 

εμπειρία που έχει ο Όμιλος Φώτος Φωτιάδης, αποτελούν εγγύηση 
για την αποδοτικότερη ανάπτυξη των προϊόντων της British American 
Tobacco στην κυπριακή αγορά. Ταυτόχρονα, η διανομή και πώληση 
της μεγάλης γκάμας προϊόντων της British American Tobacco, συνέ-
δραμε σημαντικά στην ισχυροποίηση της θέσης της Φώτος Φωτιάδης 
Διανομείς Λτδ, ως ένα από τα κορυφαία και πλέον αξιόπιστα εμπορικά 
δίκτυα της Κύπρου. 

Οι δύο εταιρείες έχουν ενώσει τις δυνάμεις τους και στον τομέα της 
κοινωνικής ευθύνης. Κάνοντας πράξη τη δέσμευσή τους «Μαζί, δημι-
ουργούμε αξία για την Kύπρο», συνεργάζονται με τον Κυπριακό Ερυ-
θρό Σταυρό και μέσα από διάφορες δράσεις στηρίζουν συνανθρώπους 
μας που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες.

Ποια είναι τα συστατικά για να πετύχει μια τέτοια συνεργασία στον 
απαιτητικό τομέα του εμπορίου;  
Επίκεντρο του ενδιαφέροντος και των δύο εταιρειών είναι η καλύτερη 
εξυπηρέτηση των πελατών μας, παρέχοντας ποιοτικές υπηρεσίες και 
προϊόντα. Η συνεχής προσπάθεια για ανάπτυξη, αξιοποίηση των ευ-
καιριών που παρέχει ο τομέας του εμπορίου και εφαρμογή βέλτιστων 
πρακτικών, συμβάλει στην εδραίωση μιας αγαστής συνεργασίας. 

Οι εταιρείες British American Tobacco Cyprus και Φώτος Φωτιάδης 
Διανομείς στηρίζουν σήμερα στην Κύπρο περίπου 2.700 οικογένειες 
σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού των προϊόντων καπνού και προσφέ-
ρουν χιλιάδες θέσεις εργασίας. Οι επενδύσεις τους προς Κύπριους 
προμηθευτές και τοπικές επιχειρήσεις ξεπερνούν τα €15 εκατομμύ-
ρια ετησίως. Θα συνεχίσουμε με την ίδια συνέπεια και υπευθυνότητα 
να στηρίζουμε έμπρακτα την κυπριακή οικονομία και κοινωνία και εί-
μαστε βέβαιοι ότι η σχέση που έχει αναπτυχθεί μεταξύ των δύο εται-
ρειών θα είναι μακροχρόνια και απόλυτα επιτυχής.

Ποιοι είναι οι στόχοι της British American Tobacco στην Κύπρο;  
Η British American Tobacco Cyprus είναι η μεγαλύτερη εταιρεία 
προϊόντων καπνού στην κυπριακή αγορά, με μερίδιο αγοράς που ξε-
περνά το 40% και σημαντικά brands όπως Lucky Strike, Pall Mall και 
Rothmans. Στηριζόμενη στην ανανέωση της συνεργασίας μας με την 
εταιρεία Φώτος Φωτιάδης Διανομείς και τη δυνατή παρουσία της εται-
ρείας μας στην εγχώρια αγορά, θα συνεχίσουμε με διάφορες ενέργει-
ες με στόχο να επιτύχουμε ακόμα μεγαλύτερη συμβολή στην ανάπτυξη 
της Κυπριακής οικονομίας.

Αναδημοσίευση από το InBusinessNews - έκδοση 18/8/2016

Ο Κυπριακός Ερυθρός Σταυρός, με την ευκαιρία της λήξης του εράνου 
‘’από πόρτα σε πόρτα 2016’’,  τίμησε άτομα και σημαίνοντες εταιρείες 
και Οργανισμούς μεταξύ των  οποίων και τον Όμιλο μας, με την απο-
νομή αναμνηστικής τιμητικής πλακέτας,  για την συμβολή τους στην 
πραγματοποίηση του εράνου και της συνολικής προσφορά τους στον 
Κυπριακό Ερυθρό Σταυρό. 
 
Η εκδήλωση  έγινε στις 4 Ιουλίου 2016,  στην οικία της προέδρου του 
Κυπριακού Ερυθρού Σταυρού, κας Φωτεινής Παπαδοπούλου, στη 
Λακατάμια, στην παρουσία της κας Λήδας Κουρσουμπά, Επιτρόπου 
Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, αξιωματούχων του Οργα-
νισμού και εθελοντών. 

Την τιμητική πλακέτα παρέλαβε εκ μέρους  τους Ομίλου,  η Διευθύ-
ντρια του Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, κα Ιλόνα Φωτιάδου – Μιχα-
ηλίδου.  Από την παραλαβή της πλακέτας και το σχετικό φωτογραφικό 
στιγμιότυπο.

Ο Κυπριακός Ερυθρός Σταυρός τίμησε 
τον  Όμιλο Φώτος Φωτιάδης
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Μετά τον θάνατο του Ανδρέα Σαββίδη, η κυπριακή τέχνη και ιδιαίτερα 
η γλυπτική μετρά μια πολύ σημαντική απώλεια. Ο Ανδρέας Σαββίδης,  
γεννήθηκε  το 1930 στην Κερύνεια, αποφοίτησε το Διδασκαλικό Κολ-
λέγιο Μόρφου το 1952 και εργάστηκε στη συνέχεια ως  δάσκαλος για 
τρία χρόνια. Το 1955 πήγε στην  Αγγλία όπου κατά την περίοδο 1955-58 
σπούδασε γλυπτική,  πρώτα στο Saint Martin’s  School of Art  και στη 
συνέχεια στο  Chelsea School of Art, δύο σχολές τέχνης παγκοσμί-
ου φήμης, στις οποίες είχε την τύχη να μαθητεύσει σε σημαντικούς 
καθηγητές, όπως την Εlisabeth Frink και τον Ηenry Μοοre, που τότε 
συγκαταλέγονταν  μεταξύ των  μεγαλύτερων γλυπτών  του 20ου αιώνα. 
Κάτω από την καθοδήγηση και επίβλεψη αυτών και άλλων καθηγητών  
ευτύχησε να γνωρίσει το ανανεωτικό  πνεύμα και τις σύγχρονες τάσεις 
που επικρατούσαν  τότε στην Αγγλία και να εργαστεί σ’ ένα ιδιαίτερα 
δημιουργικό περιβάλλον, μέσα από το οποίο αναδείχθηκαν   μερικές 
από τις σημαντικότερες μορφές της γλυπτικής του 20ου αιώνα. Ο Αν-
δρέας Σαββίδης, αμέσως μετά τις πανεπιστημιακές σπουδές του επέ-
στρεψε στην Κύπρο  και εργάστηκε με αγάπη και ιδιαίτερο ζήλο στη 
δημόσια εκπαίδευση, αρχικά ως καθηγητής τέχνης στη μέση εκπαί-
δευση και αργότερα ως επιθεωρητής τέχνης στη δημοτική εκπαίδευ-
ση. Επίσης εργάστηκε  στην Παιδαγωγική Ακαδημία της Κύπρου και 
στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.

Ο Ανδρέας Σαββίδης  συγκαταλέγεται μεταξύ των σημαντικότερων 
Κυπρίων γλυπτών  της γενιάς που άρχισαν να δραστηριοποιούνται 
καλλιτεχνικά κατά την πρώτη  δεκαετία μετά την ανακήρυξη της Κυ-
πριακής Δημοκρατίας.  Τόσο ο Ανδρέας Σαββίδης όσο και οι άλλοι Κύ-
πριοι καλλιτέχνες της γενιάς του, με την πλούσια δράση και τα εξαίρε-
τα  τους έργα τέχνης, μέσω της Μορφωτικής Υπηρεσία του Υπουργείου 
Παιδείας, η οποία άρχισε να στελεχώνεται κατάλληλα, να δημιουργεί 
θεσμούς και να συνδέεται  με διεθνείς διοργανώσεις εκθέσεων, στις 
οποίες εκπροσωπείτο με τη συμμετοχή των νέων αυτών καλλιτεχνών,  
προέβαλλαν την Κύπρο διεθνώς με τον  καλύτερο δυνατό τρόπο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι    μαζί με άλλους καλλιτέχνες της γενιάς του, 
πρωτοπόρησαν στην αλλαγή  του ρόλου της κυπριακής  γλυπτικής και 
αγωνίστηκαν ώστε αυτή, πέρα από τη μνημειακή, να διεκδικήσει και 
μια θέση στην πορεία της σύγχρονης τέχνης.  Έτσι χάρη  σε αυτή την 
προσπάθεια, η Κύπρος άρχισε να εκπροσωπείται σε σημαντικές διε-
θνείς εκθέσεις. Ο ίδιος ο Ανδρέας Σαββίδης το 1968 εκπροσώπησε την 
Κύπρο  στην Μπιενάλε Αλεξάνδρειας και το 1971 στο Μπιενάλε Σάο 

Εις  μνήμη  Ανδρέα  Σαββίδη  (1930 – 2016)
του  γλύπτη που φιλοτέχνησε το αξιόλογο Μνημείο της Σοφίας Βέμπο που 
κοσμεί το Πάρκο της Χρυσαλινιώτισσας

Πάολο (Βραζιλία) και  για δεύτερη φορά στο Μπιενάλε Αλεξάνδρειας, 
όπου και τιμήθηκε με το 2ο Βραβείο  Γλυπτικής, στη Μπιενάλε μικρής 
γλυπτικής της Βουδαπέστης το 1973 κ.α.  Η καλλιτεχνική παραγωγή 
του συνεχίστηκε για πολλά χρόνια μετά, ακόμη και μετά την αφυπη-
ρέτησή του το 1990.

Κατά τη μακρόχρονη του καλλιτεχνική σταδιοδρομία ο Ανδρέας Σαβ-
βίδης, ασχολήθηκε πολύ με τη μνημειακή γλυπτική και φιλοτέχνησε 
πολλά αξιόλογα μνημεία, όπως ηρώων του απελευθερωτικού αγώνα 
κ.ά. Ανάμεσα σε αυτά  ξεχωριστή θέση  κατέχει το μνημείο της Τρα-
γουδίστριας της Νίκης, του θρυλικού Έπους  του 1940, Σοφίας Βέμπο. 
Το έργο αυτό,  από το 1980 κοσμεί το Πάρκο της Χρυσαλινιώτισσας. Η 
ανέγερση του  Μνημείου   χρηματοδοτήθηκε από τη Ζυθοβιομηχανία 
Κάρλσπερκ και με χρήματα που συγκέντρωσαν  με ενέργειές τους  δύο 
άλλοι εκτιμητές της σημαντικής προσφοράς της Σοφίας Βέμπο, ο  πο-
λιτιστικός παράγοντας  Δρ Πέτρος Στυλιανού και ο φιλόλογος Ανδρέας 
Πετάσης. Τα αποκαλυπτήρια του Μνημείου της Σοφίας Βέμπο, που εί-
ναι το πρώτο και για πολλά χρόνια ήταν και το μοναδικό μνημείο για τη 
Σοφία Βέμπο σ’ ολόκληρο τον Ελληνισμό, έγιναν  τον Ιούλιο του 1980, 
στο πλαίσιο του Φεστιβάλ  Κάρλσπερκ,  από τον τότε Υπουργό Παιδείας 
Δρα Χρυσόστομο Σοφιανό.

Στις 26 Οκτωβρίου 2015 με πρωτοβουλία του φιλόμουσου Προέδρου 
του Δρα Φώτου Ια. Φωτιάδη, το Κοινωφελές, Επιστημονικό και Πολιτι-
στικό Ίδρυμα «Φώτος Φωτιάδης», με την ευκαιρία της 75ης Επετείου 
του Ιστορικού ΟΧΙ, σε συνεργασία με τον Δήμο Λευκωσίας, την Ελ-
ληνική Πρεσβεία στη Λευκωσία, το Παγκύπριο Γυμνάσιο Λευκωσίας 
και την  ΕΛΔΥΚ διοργάνωσε μεγαλοπρεπή εκδήλωση στη Μνήμη της 
τραγουδίστριας Σοφίας Βέμπο, στην Πύλη Αμμοχώστου. Η εκδήλωση 
που σημείωσε εξαιρετική επιτυχία, εκτός από τους χαιρετισμούς εκ 
μέρους των  συνδιοργανωτών και την εμπεριστατωμένη ομιλία για τη 
ζωή και προσφορά της Σοφίας Βέμπο από τον καθηγητή του    Πα-
νεπιστημίου Κύπρου δρα Πέτρο Παπαπολυβίου,  περιλάμβανε επίσης  
προβολή  ειδικού φιλμ για τη Σοφία Βέμπο και ελληνικούς χορούς από 
το Χορευτικό Συγκρότημα της ΕΛΔΥΚ. 

Δρ Χρίστος Γ. Αριστείδου,
Διευθυντής του Κοινωφελούς, Επιστημονικού  

και Πολιτιστικού Ιδρύματος «Φώτος Φωτιάδης»

Η 15η Αυγούστου  είναι αφιερωμένη στην Παναγία, με την Εκκλη-
σία να τιμά την Κοίμηση της. Σύμφωνα με το Συναξάρι, όταν ήρθε 
η ώρα, της εξόδου Της Παναγίας στάλθηκε και πάλι ο αρχάγγε-
λος Γαβριήλ να της αναγγείλει την θέληση του Θεού και Υιού Της. 
Ενώ προσευχόταν στον οίκο Της στην Ιερουσαλήμ παρουσιάστη-
κε ο άγγελος και της προσέφερε ένα μικρό κλαδί φοίνικα και της 
είπε: «Χαίρε κεχαριτωμένη Μαρία. Σου φέρνω μήνυμα από τον Υιό 
Σου. Ήρθε η ευλογημένη ώρα να πας κοντά Του και να δοξαστείς 
όπως Σου ταιριάζει. Ετοιμάσου λοιπόν και σε τρεις ημέρες θα έρ-
θει Εκείνος να πάρει την τίμια και αμόλυντη ψυχή Σου». Ύστερα 
ανέβηκε στο αγαπημένο Της Όρος των Ελαιών για να προσευχηθεί, 
εκεί που προσευχήθηκε για τελευταία φορά ο Υιός Της πριν από το 
πάθος Του.

Ανηφορίζοντας το μονοπάτι συνέβη το απροσδόκητο: Τα δένδρα 
και οι θάμνοι του δρόμου έγερναν και την προσκυνούσαν. Κατευ-
θύνθηκε στο σημείο εκείνο του κήπου που είχε προσευχηθεί και 
ο Κύριος. Γονάτισε ταπεινά, ύψωσε τα σεπτά της χέρια και ατένισε 
τον ουρανό και αφού ευχαρίστησε το Θεό τον παρακάλεσε για την 
σωτηρία του κόσμου.

Μετά γύρισε στον οίκο Της και άρχισε να ετοιμάζει τα απαραίτητα 
της κηδείας Της. Μάζεψε επίσης τους συγγενείς και πιστούς φί-
λους και φίλες Της και τους ανακοίνωσε την θέληση του Κυρίου να 
την καλέσει κοντά Του. Όταν το άκουσαν ξαφνιάστηκαν και άρχι-
σαν να θρηνούν το χωρισμό της Μητέρας του Κυρίου. Εκείνη τους 

Δεκαπενταύγουστος
Το «Πάσχα» του καλοκαιριού!
Από τις σημαντικότερες ημέρες για την Ορθοδοξία – Η Εκκλησία τιμά 

την Κοίμηση της Θεοτόκου

παρηγόρησε λέγοντάς τους πως αυτή είναι η θέληση του Θεού και 
πως από την θέση Της στον ουρανό θα πρεσβεύει πάντοτε για ολό-
κληρο το ανθρώπινο γένος.

Την Τρίτη ημέρα μετά την επίσκεψη του αρχαγγέλου, η Κυρία Θε-
οτόκος αφού ντύθηκε μόνη Της τα νεκρικά Της ενδύματα, κάλεσε 
και πάλι τους φίλους Της και ξάπλωσε ήρεμα στην κλίνη Της. Τότε 
συνέβη το εξής θαυμαστό γεγονός: Μια δυνατή βοή ακούστηκε 
στον σπίτι Της, μια φωτεινή νεφέλη το κάλυψε. Πάραυτα μεταφέρ-
θηκαν σε νεφέλες από τα πέρατα της οικουμένης οι άγιοι Απόστο-
λοι προκειμένου να παραβρεθούν στην έξοδό Της. Κατά τον ίδιο 
τρόπο μεταφέρθηκε επίσης ο απόστολος Παύλος, ο Διονύσιος ο 
Αρεοπαγίτης και ο άγιος Ιερόθεος, πρώτος επίσκοπος των Αθηνών, 
ο άγιος Τιμόθεος και άλλα σημαίνοντα πρόσωπα της Εκκλησίας. Η 
Κυρία Θεοτόκος, αφού χαιρέτισε και ευλόγησε όλους, παρέδωσε 
την αγία ψυχή Της στα χέρια του Υιού Της ο Οποίος κατέβηκε από 
τον ουρανό για να την παραλάβει ο Ίδιος.

Οι συγκεντρωμένοι απόστολοι, οι προεστοί της εκκλησίας των 
Ιεροσολύμων και ο πιστός λαός άρχισαν να ψάλλουν εξόδιους 
ύμνους στην Θεομήτορα. Ταυτόχρονα ακούστηκε να συμψάλλει 
στρατιά αγγέλων από τον ουρανό. Η ουράνια μελωδία ακούστη-
κε σε ολόκληρη την πόλη. Μετά σχηματίσθηκε νεκρική πομπή η 
οποία κατευθυνόταν στο χωριό Γεθσημανή, όπου θα θάπτονταν το 
τίμιο σκήνωμά Της.




