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ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗπαράδοση µάλλον δεν άφη-
σε πολλά περιθώρια στον κ. Λάµπη Γ. Κων-
σταντινίδη να ασχοληθεί µε οτιδήποτε άλ-
λο, παρά µόνο µε το εµπόριο. Άλλωστε, ήταν
κάτι που το ήθελε και ο ίδιος. Ο προπάππος

του υπήρξε ένας από τους γνωστούς εµπόρους της
Λευκωσίας στα µέσα του προπερασµένου αιώνα, το
1850. Ο πατέρας του και ο θείος του επίσης είχαν ασχο-
ληθεί µε το εµπόριο, µε τον ίδιο να παίρνει ουσιαστι-
κά τη σκυτάλη στα µέσα της δεκαετίας του 1960. Σή-
µερα εισάγει πληθώρα προϊόντων συνεργαζόµενος
µε πολλά εργοστάσια του εξωτερικού και κυρίως της
Γαλλίας. Άλλωστε, δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι η
Γαλλική Κυβέρνηση τον τίµησε επανειληµµένα.

Κύριε Κωνσταντινίδη, να µας πείτε αρχικά σε ποιο
τοµέα εξειδικεύετε η εταιρεία σας;

Είµαστε πα-
ραγγελιοδοχικός
οίκος. Πιστεύω
ότι στα είδη µας
ως παραγγελιο-
δοχικός οίκος εί-
µαστε αρκετά
επιτυχείς. Συνερ-

γαζόµαστε µε πολλές εταιρείες του εξωτερικού και
κυρίως της Γαλλίας. Να εξηγήσω ότι συνήθως ένας
εµπορευόµενος που αναλαµβάνει µια αντιπροσωπεία
από το εξωτερικό εισάγει ο ίδιος τα εµπορεύµατα και
τα τοποθετεί στην αγορά. Στη δική µας περίπτωση υπάρ-
χει µια διαφοροποίηση. Εµείς πηγαίνουµε στους πε-
λάτες, οι οποίοι ενδιαφέρονται να έχουν στα ράφια
τους τα προϊόντα µας και τους δίδουµε
τη δυνατότητα στη βάση των τιµών των
εργοστασίων, να κάνουν τις παραγγε-
λίες τους, οι οποίες και θα παραδοθούν
απευθείας σε αυτούς. Με αυτό τον τρό-
πο οι πελάτες έχουν ένα πλεονέκτηµα
σε ό,τι αφορά στις τιµές και το τελικό
κόστος του εµπορεύµατος. ∆ιότι στην
πραγµατικότητα αγοράζουν απευθεί-
ας από το εργοστάσιο και βεβαίως εµείς
ως παραγγελιοδόχοι έχουµε να λαµ-
βάνουµε µια ορισµένη προµήθεια.

Με ποια εργοστάσια συνεργάζεστε;
Συνεργαζόµαστε µε πάρα πολλά ερ-

γοστάσια. Οι δραστηριότητές µας σχε-
τίζονται κυρίως µε εργοστάσια της Γαλ-
λίας και αφορούν σε καλά και γνωστά
σήµατα. Εισάγουµε οικιακά είδη, µι-
κρές ηλεκτρικές συσκευές, τρόφιµα,
ποτά (περιλαµβανοµένων και γαλλι-
κών κρασιών), γαλλικές σοκολάτες,
ξενοδοχειακό εξοπλισµό. Από τα πιο
ευρέως διαδεδοµένα προϊόντα που ει-
σάγουµε είναι οι χύτρες ταχύτητας seb,
τα αντικολλητικά σκεύη Tefal και βε-
βαίως ποικιλία άλλων προϊόντων. Να
εξηγήσω ωστόσο πως όλα αυτά τα προϊ-
όντα θα τα βρείτε στην αγορά µε το
όνοµα τεφάλ. Αυτή ήταν απόφαση των
εταιρειών που κατασκευάζουν αυτά
τα προϊόντα για σκοπούς καλύτερου
µάρκετινγκ στο εξωτερικό.

Πόσες συνολικά εταιρείες εκπρο-
σωπείτε;
Εκπροσωπούµε γύρω στις 40-50

εταιρείες, µε τις οποίες έχουµε στα-
θερή συνεργασία. Πρόκειται, όπως σας
είπα, για γαλλικές εταιρείες και γενι-
κότερα ευρωπαϊκές εταιρείες. Κατά
καιρούς ωστόσο και λόγω της φύσης
της δουλειάς έχουµε συνεργαστεί µε
πολύ µεγαλύτερο αριθµό εταιρειών.

Η εταιρεία Λάµπης Γ. Κωνσταντινίδης
πότε ιδρύθηκε;
Η εταιρεία µας ιδρύθηκε το 1968.

Αποτελεί στην ουσία τη συνέχεια προη-
γούµενων εµπορικών δραστηριοτή-
των που είχε αναπτύξει η οικογένειά
µου. Υπάρχει µια εµπορική παράδοση
στην οικογένεια που πηγαίνει πάρα πο-
λύ πίσω. Για να καταλάβετε, ο προ-
πάππος µου είχε αρχίσει να δραστηριοποιείται στον
τοµέα του εµπορίου από το 1850. Ήταν ο µεγαλέµπο-
ρος της τότε εποχής Ματθαίος Λουκαΐδης, από τη Λευ-
κωσία. Είχε δραστηριοποιηθεί κυρίως στον τοµέα της
εισαγωγής υφασµάτων και διαφόρων άλλων προϊό-
ντων. Μάλιστα, υπήρξε µεταξύ των ιδρυτικών µελών
της Τράπεζας Κύπρου. Από την πλευρά τους, ο πατέρας
µου και ο θείος µου είχαν ιδρύσει στις αρχές του 20ού
αιώνα την εταιρεία Σταύρος Σ. Λουκαΐδης και Σία. Υπήρ-
ξαν οι µεγαλύτεροι έµποροι δερµάτων. Όπως κατα-
λαβαίνετε λοιπόν, όταν ήρθε η ώρα να δραστηριοποι-
ηθώ κι εγώ επαγγελµατικά ακολούθησα το δρόµο του
εµπορίου, στα δικά τους βήµατα. Βέβαια, πρέπει να
πω ότι πριν από την ίδρυση της εταιρείας, η οποία φέ-
ρει το όνοµά µου, δηµιουργήθηκε το 1966 η εταιρεία
Μ & Λ Κωνσταντινίδης Λτδ, στην οποία συµµετείχα εγώ

και ο θείος µου. ∆ύο χρόνια αργότερα δηµιούργησα τη
δική µου εταιρεία.

Άρα λοιπόν, το γεγονός ότι ασχοληθήκατε µε το
εµπόριο ήταν στην πραγµατικότητα η φυσική εξέ-
λιξη των πραγµάτων, δεδοµένου ότι έχετε µια πα-
ράδοση στην οικογένεια.
Ακριβώς. Μεγάλωσα µέσα στο εµπόριο και όταν ήρ-

θε η στιγµή να σπουδάσω, όπως ήταν φυσικό επόµε-
νο επέλεξα τις εµπορικές σπουδές. Κι αυτό παρόλο ότι
πολλοί από τους καθηγητές µου στο γυµνάσιο µε είχαν
παροτρύνει να σπουδάσω φιλολογία. Οι καταβολές,
όµως, ήταν τέτοιες που εγώ ο ίδιος ήθελα να συνεχί-

σω την οικογενειακή παράδοση. Σπούδασα στο αµε-
ρικάνικο πανεπιστήµιο της Βηρυτού και ακολούθως
σπούδασα στην Ελβετία.

Ένα από τα πιο γνωστά σήµατα που αντιπροσωπεύ-
ετε είναι τα αντικολλητικά σκεύη Tefal. Να µιλή-
σουµε γι’ αυτά, πότε εµφανίστηκαν για πρώτη φο-
ρά στην αγορά;
Προηγήθηκε η εφεύρεση της χύτρας ταχύτητας της

Seb, το 1953. Τα αντικολλητικά σκεύη Tefalέκαναν την
εµφάνισή τους στην αγορά στις αρχές της δεκαετίας
του ’60. Τα Tefal εµφανίστηκαν στην Κύπρο λίγα χρό-
νια πριν αναλάβουµε εµείς την αντιπροσωπεία. Όσο για

τις χύτρες ταχύτητας Seb, εισήχθησαν στην Κύπρο για
πρώτη φορά από την εταιρεία του πατέρα µου το 1958.
Ήταν η χρονιά που είχα τελειώσει κι εγώ τις σπουδές
µου και είχα επιστρέψει στην Κύπρο. Υπάρχει µάλιστα
και µια ενδιαφέρουσα ιστορία σε σχέση µε την εισα-
γωγή των Seb. Ο διευθυντής της εταιρείας είχε έρθει
στην Κύπρο για να βρει αντιπρόσωπο. Ήταν ασφαλώς
η εποχή του απελευθερωτικού αγώνα. Έφτασε στη Λε-
µεσό µε το καράβι κουβαλώντας µαζί του και µια χύ-
τρα ταχύτητας που αποτελούσε το δείγµα του προϊό-
ντος που ήθελε να παρουσιάσει. Φτάνοντας αντιµε-
τώπισε σοβαρό πρόβληµα. Οι Άγγλοι στρατιώτες δεν

του επέτρεπαν να εκτελωνίσει το δείγµα αυτό. Τον ρώ-
τησαν τι ήταν αυτό που κουβαλά µαζί του και τους εξή-
γησε ότι πρόκειται για τη νέα χύτρα ταχύτητας. ∆εν τον
πίστεψαν, καθώς βλέποντας αυτό το νέο προϊόν υπέ-
θεσαν ότι πρόκειται για µιας νέας µορφής εκρηκτική
βόµβα. Βεβαίως τελικά πείστηκαν και του επέτρεψαν
να εκτελωνίσει αυτό το νέο προϊόν. Σηµειώστε επι-
πλέον πως σε αυτό το ταξίδι που είχε κάνει στη Μέση
Ανατολή ο διευθυντής της εταιρείας για να βρει αντι-
προσώπους της Seb, µέχρι σήµερα το εργοστάσιο το
οποίο τις κατασκευάζει είναι το υπ’ αριθµόν ένα στον
κόσµο, τα πράγµατα δεν ήταν καθόλου εύκολα. Πήγε

σε όλες τις αγορές της περιοχής, χωρίς
ωστόσο να καταφέρει να βρει αντιπρό-
σωπο. Οι µόνοι, οι οποίοι δέχθηκαν τη
νέα ιδέα µαγειρέµατος ήταν οι αντι-
πρόσωποι στην Κύπρο. Σε µια εποχή µά-
λιστα που το νησί βρισκόταν σε µια εµπό-
λεµη κατάσταση.

Το εντελώς καινούριο…
Σε ό,τι αφορά στα αντικολλητικά Tefal,
ένα προϊόν πρωτόγνωρο για την εποχή
που εµφανίστηκε στην αγορά, πώς τα
υποδέχθηκε ο κόσµος;

Ήταν οπωσδήποτε κάτι το εντελώς
καινούργιο. Στην αρχή βεβαίως, όταν
µπαίνει για πρώτη φορά στην αγορά ένα
καινούργιο προϊόν, υπάρχουν δυσκο-
λίες. Υπάρχει µια καχυποψία από µέ-
ρους του καταναλωτή και εξαρτάται από
τον έµπορο το κατά πόσο το προϊόν αυ-
τό θα έχει επιτυχία. Πρέπει δηλαδή να
πιστεύει στο συγκεκριµένο προϊόν και
να µην απογοητευθεί µε την πρώτη δυ-
σκολία. Κάποια στιγµή το προϊόν άρχι-
σε σιγά-σιγά να µπαίνει στα νοικοκυριά
και αυτή τη στιγµή δεν υπάρχει σπίτι και
νοικοκυριό που να µη χρησιµοποιεί τα
Tefal.
Εσείς λοιπόν ασχολείστε αποκλειστι-
κά µε το χονδρικό εµπόριο. Σε ό,τι αφο-
ρά στο λιανικό εµπόριο, δεν σας ενδια-
φέρει;

Έχουµε µόνο το κατάστηµά µας που
λειτουργεί και ως εκθεσιακός χώρος,
από το οποίο όποιος ενδιαφέρεται µπο-
ρεί να έρθει να ψωνίσει. Είναι η µόνη
µας επαφή µε το κοινό.
Η εταιρεία Λάµπης Γ. Κωνσταντινίδης
είναι οικογενειακή επιχείρηση. Σήµερα
εκτός από εσάς υπάρχουν άλλα µέλη
της οικογένειας που βρίσκονται στο τι-
µόνι;

Πρέπει να σας πω ότι αυτή τη στιγµή
βρισκόµαστε σε ένα µεταβατικό στά-
διο. Ήδη προετοιµάζω το έδαφος, ώστε
να µε διαδεχθούν τα παιδιά µου, η κό-
ρη µου και ο γαµπρός µου. Και οι δύο
τους εδώ και πολλά χρόνια εργάζονται
στην εταιρεία. Όσο για το γιο µου, ακο-
λούθησε άλλο δρόµο και σήµερα ερ-
γάζεται στον τραπεζικό τοµέα. Οπότε,

δεν ασχολείται µε την επιχείρηση.

Μελλοντικοί στόχοι
Ποιοι είναι οι µελλοντικοί στόχοι της εταιρείας σας;
Να συνεχίσουµε την παραγωγική µας εργασία. ∆εν

υπάρχει κανένας περιορισµός στο ελεύθερο εµπόριο.
Και θέλουµε βεβαίως να ενισχύσουµε ακόµη περισ-
σότερο τη θέση µας στην αγορά. Πέραν αυτού, είµα-
στε ανοικτοί σε εµπορικές ευκαιρίες, έτσι ώστε να ανα-
πτυχθούµε ακόµη περισσότερο.

Ποιο είναι το µερίδιο αγοράς που κατέχετε σήµε-
ρα;
∆εν θα ήθελα να µιλήσω µε αριθµούς. Έχουµε οπωσ-

δήποτε ένα πολύ υψηλό µερίδιο αγοράς ειδικά σε ό,τι
αφορά στα οικιακά σκεύη. Ο κόσµος εµπιστεύεται τα
Tefal διότι είναι ανώτερης ποιότητας.

Η Γαλλική Κυβέρνηση 
τον τίµησε µε τη διάκριση 
του «Ιππότη της Εθνικής 
Τάξης της Αξίας»

> Συνέντευξη µε τον παραγγελιοδόχο Λάµπη Γ. Κωνσταντινίδη

EΜΠΟΡΟΙ ΑΠΟ
ΓΕΝΙΑ ΣΕ ΓΕΝΙΑ
Ο προπάππος του κ. Κων-
σταντινίδη είχε αρχίσει να
δραστηριοποιείται στον
τοµέα του εµπορίου από
το 1850. Ήταν ο µεγαλέ-
µπορος της τότε εποχής
Ματθαίος Λουκαΐδης,
από τη Λευκωσία. Είχε
δραστηριοποιηθεί κυ-
ρίως στον τοµέα της εισα-
γωγής υφασµάτων και
διαφόρων άλλων προϊό-
ντων. Μάλιστα, υπήρξε
µεταξύ των ιδρυτικών µε-
λών της Τράπεζας Κύ-
πρου. Από την πλευρά
τους, ο πατέρας του και ο
θείος του είχαν ιδρύσει
στις αρχές του 20ού αιώ-
να την εταιρεία Σταύρος
Σ. Λουκαΐδης και Σία.
Υπήρξαν οι µεγαλύτεροι
έµποροι δερµάτων.

Το όνοµα του κ. Λάµπη Γ. Κωνσταντινίδη
πιθανώς να µην είναι ιδιαίτερα γνωστό
στον απλό καταναλωτή. Ωστόσο, ανάµε-
σα στους εµπόρους που ασχολούνται
κατά κύριο λόγο µε το λιανικό εµπόριο,
το όνοµά του είναι πολύ γνωστό. Ο οί-

κος Λάµπης Γ. Κωνσταντινίδης
Λτδ (LGC) δραστηριοποιείται
αποκλειστικά στο χονδρικό
εµπόριο. Ιδρύθηκε το 1968
και από τότε µέχρι σήµερα
προµηθεύει την κυπριακή αγο-
ρά µε δεκάδες προϊόντα. Κυ-
ρίως οικιακά είδη, µικρές ηλε-

κτρικές συσκευές, τρόφιµα, ποτά, γαλλι-
κές σοκολάτες, ξενοδοχειακό εξοπλι-
σµό. Συνεργάζεται κυρίως µε εργοστά-
σια της Γαλλίας και είναι βέβαιο πως λί-
γο ή πολύ όλοι έχουµε στα σπίτια µας
ορισµένα από τα προϊόντα που εισάγει.
Ανάµεσα ίσως στα γνωστότερα, τα µα-
γειρικά σκεύη και οι µικρές ηλεκτρικές
συσκευές µε το σήµα της Tefal.

∆ιαπλανητικά... ενδιαφέροντα και όχι µόνον
Πώς είναι µια συνηθισµένη µέρα σας
στο γραφείο;
Είναι ένα αγώνας ενάντια στο χρόνο.

Πρέπει να γίνουν τόσα πολλά πράγµα-
τα σε σχέση µε το χρόνο που έχεις στη
διάθεσή σου. Τουλάχιστον έτσι το βλέ-
πω εγώ. Στο γραφείο πηγαίνω γύρω
στις 8.30 το πρωί. Πολλές φορές πριν
πάω στη δουλειά µου θα φροντίσω να
διεκπεραιώσω διάφορες εργασίες
εκτός γραφείου.

Βρίσκεστε στο χώρο του εµπορίου

πάρα πολλά χρόνια. Υπάρχουν κά-
ποιες ιδιαίτερες στιγµές που θυµά-
στε;
Ήταν για µένα σηµαντικό το γεγο-

νός ότι η Γαλλική Κυβέρνηση µε τίµησε
ως ένδειξη εκτίµησης για τις υπηρε-
σίες µου προς τη γαλλική οικονοµία. Το
1993 παρασηµοφορήθηκα µε τη διά-
κριση του «Ιππότη της Εθνικής Τάξης
της Αξίας» και το 1999 µε τη διάκριση
του «Αξιωµατικού της Εθνικής Τάξης
της Αξίας». Επίσης, το 2002 µου δόθη-

κε και η γαλλική υπηκοότητα.
Εκτός από τις επιχειρηµατικές σας
δραστηριότητες έχετε κάποια άλλα
ενδιαφέροντα;
Τα ενδιαφέροντά µου είναι πάντοτε

πνευµατικά. Μου αρέσει το διάβασµα,
όταν έχω χρόνο γράφω για διάφορα
θέµατα, άρθρα τα οποία κατά καιρούς
δηµοσιεύονται στον Τύπο. Να σας ανα-
φέρω ακόµη ότι είµαι µέλος του ∆ια-
πλανητικού Συνδέσµου, ο οποίος
εδρεύει στην Αµερική. Μέλη του είναι

διακεκριµένοι επιστήµονες ανά το πα-
γκόσµιο, αλλά και άνθρωποι που ασχο-
λούνται µη επαγγελµατικά, αλλά επι-
σταµένα µε ζητήµατα που αφορούν
στο διάστηµα. Εγώ έγινα µέλος του Συν-
δέσµου από µεγάλο ενδιαφέρον για
τα διαπλανητικά θέµατα και τις εξε-
ρευνήσεις. Μάλιστα, πριν από µερικά
χρόνια ο Σύνδεσµος, ο οποίος συνερ-
γάζεται στενά µε τη ΝΑΣΑ προχώρησε
και τοποθέτησε τα ονόµατα των µελών
του στο διάστηµα. 
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Σε σχέση µε την εισαγωγή της πρώτης χύτρας ταχύτητας στην Κύ-
προ υπάρχει µια ενδιαφέρουσα ιστορία. Αναφέρει ο κ. Κωνσταντι-
νίδης: «Ο διευθυντής της Seb είχε έρθει στην Κύπρο για να βρει
αντιπρόσωπο. Ήταν ασφαλώς η εποχή του απελευθερωτικού αγώ-
να. Έφτασε στη Λεµεσό µε το καράβι, κουβαλώντας µαζί του και µια
χύτρα ταχύτητας που αποτελούσε το δείγµα του προϊόντος που
ήθελε να παρουσιάσει. Φτάνοντας αντιµετώπισε σοβαρό πρόβλη-
µα. Οι Άγγλοι στρατιώτες δεν του επέτρεπαν να εκτελωνίσει το
δείγµα αυτό. Τον ρώτησαν τι ήταν αυτό που κουβαλά µαζί του και
τους εξήγησε ότι πρόκειται για τη νέα χύτρα ταχύτητας. ∆εν τον
πίστεψαν, καθώς βλέποντας αυτό το νέο προϊόν υπέθεσαν ότι πρό-
κειται για µιας νέας µορφής εκρηκτική βόµβα. Βεβαίως τελικά πεί-
στηκαν και του επέτρεψαν να εκτελωνίσει αυτό το νέο προϊόν».

1958

1968

1956

1953 Σπουδάζει εµπορικά
στο Αµερικανικό
Πανεπιστήµιο της
Βηρυτού, µέχρι το
1956.

Κάνει µεταπτυχιακά για
δύο χρόνια σε
πανεπιστήµιο της
Ελβετίας.

Επιστρέφει στην Κύπρο
και ασχολείται αρχικά
µε τις οικογενειακές
επιχειρήσεις.

Ιδρύει την εταιρεία
Λάµπης Γ.
Κωνσταντινίδης Λτδ,
η οποία
δραστηριοποιείται
µέχρι σήµερα στον
τοµέα του χονδρικού
εµπορίου. 

Η ΧΥΡΑ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΗΤΑΝ «ΒΟΜΒΑ»

Φύσει και θέσει, έµπορος
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