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C.A. PAPAELLINAS
ΦΑΡΜΑΚΑ & ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ

Rebranding
Τρίγωνο Συνοχής,
Αξιών,Διάκρισης 

και Δέσμευσης

ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ
τα Κυπριακά 

προϊόντα

Σταθερά ψηλά 
η Κοινωνική μας
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Χ.Α Παπαέλληνας Εμπορική Λτδ

ΚΑΛΥΤΕΡΗ
EΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

2013

www.alphamega.com.cy

Οι αλφαμεγα διακρίθηκαν με τα πιο κάτω βραβεία
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44. Τα Nannys έγιναν social!

46. Καμπάνια Οδικής Ασφάλειας 
με αποκλειστικό χορηγό την 
εταιρεία μας

48. Νέα συναδέλφων

50. Τρία καταστήματα μας στο 
Kings Avenue Mall

52. Γενικό Σχέδιο Υγείας: Ήρθε η ώρα 
να εφαρμοστεί
Του Παύλου Μιχαηλίδη

56. Παγκύπριος Σύνδεσμος Φίλων 
Νεφροπαθών: Μεγάλη προσφορά
στην κοινωνία

58. Κοινωνικά Παντοπωλεία και 
Κοινωνική Αλληλεγγύη
Της Μέλανης Μιχαηλίδη

04. Χαιρετισμός
Της Μέλανης Μιχαηλίδου

08. Η BeautyLine στηρίζει την Europa
Donna Κύπρου

10. A Rebranding Story- Η εταιρική μας
ταυτότητα μετεξελίσσεται.
Της Ελεονώρας Ορθοδόξου

12. Γενέθλια KLEENEX – 40 χρόνια 
παραγωγής τους στην Κύπρο

14. Πράσινη ανάπτυξη- 
Η  C A PAPAELLINAS ακόμη ένα 
βήμα μπροστά

16. Βραβεία σε αριστούχα παιδιά 
του προσωπικού

20. Στηρίζουμε τα προϊόντα που 
παράγει ο τόπος μας
Της Ελεονώρας Ορθοδόξου

22. Τζιβέρτι, το καλύτερο μέλι στον
κόσμο – Παράδοση 5 γενεών στην
παραγωγή του

25. Βραβείο Καινοτομίας στην Oleastro
Enterprises Ltd 

28. Παξιμάδια Έλενας – Αγνά υλικά 
και σεβασμός στην παράδοση

30. Προϊόντα Πλατάνης – Στην 
πρωτοπορία από το 1922

32. BeautyLine: Iphone και Android 
application- Στον κόσμο της 
ομορφιάς μέσα από την τεχνολογία 
Της Άντρης Νικολάου

36. Παρουσίαση προϊόντων 
Holland & Barrett
Του Ανδρέα Κώστα

38. Ο Μάϊκ Ορφανίδης δημιούργησε 
το γούρι-φυλακτό των Μικρών 
Εθελοντών

40. Το νέο μας ημερολόγιο.

42. Η ετήσια συνάντηση του 
προσωπικού των BeautyLine
Της Μαρίας Γερμανού

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΣΕΛΙΔΕΣ 6 & 7
Δυό άρθρα του Εκτελεστικού
μας Διευθυντή κ. Χρήστου 
Παπαέλληνα
• Το 2014 θα είναι ίσως σημείο 

αναφοράς για τις μελλοντικές 
γενεές

• Η Κύπρος πρέπει να αποκτήσει 
ένα νέο brand – Μακριά από 
βρώμικα χρήματα και μαύρες 
λίστες
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ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ uuu

ΠΑΡΑΔΟΣΗ,ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ,ΔΙΑΚΡΙΣΗ

Δ
έκατη έκδοση του «Μεταξύ μας»! Αισίως σε διψήφιο αριθμό τεύχους. Στην αρχή
η προσπάθεια φάνταζε πολύ δύσκολη. Μα είχαμε τόσα πολλά να πούμε; Και
όμως! Η Εταιρεία μας είναι τόσο ζωντανή. Λες και αισθάνεσαι τους παλμούς της.
Και κάθε φορά έχει, πράγματι, τόσα να πει. Τα νέα από τις δραστηριότητες μας. Οι
στόχοι και οι επιδιώξεις μας. Και, μαζί, τα νέα από την επαφή μας με την κοινωνία

και ό,τι γενικά μας περιβάλλει. Οι προβληματισμοί, οι έγνοιες και οι ανησυχίες μας. Τα ενδια-
φέροντα μας. Και εμείς, οι άνθρωποι της Εταιρείας. Το πολυτιμότερο κομμάτι της. Τετρακόσιοι
(και) συνάδελφοι που στελεχώνουμε τις δραστηριό τητες της, όπως και οι πολλοί συνεργάτες
μας και οι οργανισμοί με τους οποίους συνδεόμαστε, αισθανόμαστε πως το «Μεταξύ μας»
δεν είναι απλά ένα μέσο επικοινωνίας, αλλά η έκφραση της κοινωνικής υπευθυνότητας της
Εταιρείας μας, που παρά τους δύσκολους καιρούς συνεχίζεται και μεγεθύνεται. 

Αλήθεια, δεν είναι σ’ αυτούς ιδιαίτερα στους δύσκολους καιρούς που αποδεικνύεται στην
πράξη το πόσο κοινωνικά υπεύθυνος είναι ένας οργανισμός; Την υπευθυνότητα της αυτή η
Εταιρεία την έδειξε πρώτα απέναντι στο προσωπικό της και στη συνέχεια απέναντι στην αγορά
και τους καταναλωτές, καθώς και απέναντι στις οργανώσεις και τα σωματεία που στήριζε και
συνεχίζει να στηρίζει. 

Στις σελίδες του τεύχους αυτού παρατίθενται αρκετά δείγματα της κοινωνικής υπευθυνό-
τητας της εταιρείας μας, που επεκτείνεται ευρύτερα στην αγορά με την υποστήριξη κυπριακών
προϊόντων τα οποία διαφορετικά ίσως να αντιμετώπιζαν πρόβλημα μέσα στις δύσκολες επο-
χές που βιώνουμε. Στο παρόν τεύχος καταγράφουμε τις συνεργασίες αυτές, τονίζοντας ότι
πρόκειται για προϊόντα υψηλής και αναγνωρισμένης ποιότητας, που ο κάθε ένας πρέπει να
στηρίζει γιατί έτσι στηρίζει την Κυπριακή παράδοση που μας συνδέει και μας «δένει» όλους.

Η παράδοση, μαζί με τις αρχές και τις αξίες της Εταρείας, είναι και το στοιχείο στο οποίο 
βασίστηκε ο επανασχεδιασμός της ταυτότητας της Εταιρείας μας και ο επαναπροσδιορισμός
του επιχειρησιακού της πυρήνα. Η δέσμευση προς τον άνθρωπο και την κοινωνία, μαζί με τη
συνεχή διάκριση στην οποία επενδύει η Εταιρεία μας, τονίζονται πλέον με πιο εμφανή και
καταλυτικό τρόπο. 

Λέξεις όπως πρωτοπορία, καινοτομία, ακεραιότητα, δυναμική προσαρμοστικότητα και,
ακόμα, αξιοπιστία, συνέπεια, εμπιστοσύνη, σοβαρότητα, ποιότητα και υπευθυνότητα, είναι λέξεις
που χαρακτηρίζουν και περιγράφουν την πορεία μιας επιχείρησης προς την επιχειρηματική
αριστεία. Και η δική μας Εταιρεία συνδέει όλες αυτές τις αρχές και αξίες σε όλες τις επιχειρη-
ματικές της δράσεις. Είναι μια πορεία, ένα συνεχές ταξίδι που μας συσπειρώνει όλους έχοντας
ως στόχο τη βιώσιμη και φιλική μας προς την κοινωνία και το περιβάλλον ανάπτυξη μας. ■

Της Μέλανης Μιχαηλίδου
Διευθύντριας Ανθρώπινου Δυναμικού
και Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 

πρωτοπορία προσαρμοστικότητα
ΔΥΝΑΜΙΚΗ

ακεραιότητα

συνέπεια
καινοτομία

σοβαρότητα
εμπιστοσύνηαξιοπιστία

υπευθυνότητα ποιότητα
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ΘΑ ΖΗΣΟΥΜΕ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ 
ΣΤΙΓΜΕΣ

Tο γερμανικό περιοδικό Der Spiegel σε μια από τις
πρόσφατες εκδόσεις του, χαρακτηρίζει το 2014 σαν
έτος ιστορίας. Φέτος, συμπληρώνονται 100 χρόνια

από την έναρξη του 1ου Παγκοσμίου πολέμου, 75 χρόνια
από την έναρξη του 2ου και 25 χρόνια από την πτώση του
τείχους του Βερολίνου και το τέλος του ψυχρού πολέμου. 
Στην Κύπρο, το 2014 συμπληρώνονται 50 χρόνια από την
χάραξη της πράσινης γραμμής και την διχοτόμηση της πα-
τρίδας μας και 40 χρόνια από την εισβολή της Τουρκίας
στην Κύπρο.

Ίσως το 2039 να μπορούμε να μιλάμε για τα 75 χρόνια
από την πρώτη διαίρεση και για τα 25 χρόνια από την επί-
λυση του κυπριακού και την επανένωση της πατρίδας
μας!  Οι συγκυρίες είναι μοναδικές και αν δεν τις εκμεταλ-
λευτούμε, τόσο εμείς όσο και οι Τουρκοκύπριοι, ίσως οι
Έλληνες και οι Τούρκοι της Κύπρου, ζήσουν για πάντα 
χωριστά σε μια κοινή αλλά μοιρασμένη πατρίδα.  

Πάντως, όπως και να εξελιχθούν τα γεγονότα και πέραν
των συμβολισμών, η αλήθεια είναι ότι την χρονιά αυτή
ίσως ζήσουμε ιστορικές στιγμές και σίγουρα, με τον ένα
ή τον άλλο τρόπο, το 2014 θα αποτελέσει σημείο αναφο-
ράς για τις μελλοντικές γενιές. Με ή χωρίς λύση του εθνι-
κού μας προβλήματος, αυτό δεν θα έχει πλέον την ίδια
ουσία όπως τα τελευταία 50 χρόνια. Και αυτό πρέπει να
το αντιληφθούμε όλοι και ιδιαίτερα αυτοί που εξαντλούν-
ται στο να εξηγούν τι θεωρούν απαράδεκτο αλλά ποτέ δεν
ξεκαθαρίζουν τι μπορεί να γίνει αποδεκτό. 

Η ανακάλυψη των κοιτασμάτων φυσικού αερίου στην
κυπριακή ΑΟΖ που είχε ως συνέπεια την έντονη εμπλοκή
των ΗΠΑ και του Ισραήλ,  σε συνδυασμό με την απουσία
της Ε.Ε. και η ασυγχώρητα εγκληματική αδιαφορία της πο-
λιτικής ηγεσίας και του κατεστημένου των Αθηνών για την
τύχη του ελληνισμού στην Κύπρο, που κατέστησε την 
Ελλάδα μη ενδιαφερόμενο μέρος στο Κυπριακό, δημι-
ουργούν ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο οι Έλληνες της 
Κύπρου πρέπει να βρουν πλέον μόνοι τους τον τρόπο να
διατηρηθούν σαν οντότητα και να επιβιώσουν, δημιουρ-
γώντας το δικό τους πλέγμα συμμαχιών στην περιοχή.
Ίσως λοιπόν να έχει φθάσει η ώρα, βασιζόμενοι στην 
σύγκλιση των συμφερόντων κάποιων πολύ ισχυρών
χωρών με ρόλο στην περιοχή, πίσω από την διατήρηση
και μετεξέλιξη σε ομοσπονδία του κυπριακού κράτους
(και όχι την διάλυση του), να αναλάβουμε τα ρίσκα και να
προχωρήσουμε προς την κατεύθυνση αυτή διασφαλίζον-
τας πρώτα και κύρια ότι η νέα κρατική δομή θα μας 
διασφαλίζει την εθνική μας ταυτότητα, όπως φυσικά και
αυτή της άλλης κοινότητας.   

Σε ένα από τα άρθρα μου που δημοσιεύθηκαν πριν 
μερικά χρόνια στο περιοδικό αυτό, είχα γράψει ότι η 
Κύπρος του 2015 δεν θα έχει καμιά σχέση με αυτή του
2011. Η ακρίβεια της πρόβλεψης αυτής φοβίζει ακόμα
και μένα τον ίδιο.

Ένα χρόνο μετά την οικονομική καταστροφή και την
εφαρμογή του μνημονίου της δανειακής σύμβασης, με 
τις ριζοσπαστικές μεταρρυθμίσεις στον τραπεζικό και 
στον δημόσιο τομέα, την αναπόφευκτη αλλά και τόσο 
επιβεβλημένη αλλαγή στο ιδιοκτησιακό καθεστώς των 
«ημικρατικών» και τις τόσες άλλες αλλαγές που συμβαί-
νουν τόσο στην οικονομία μας, όσο και στον ρόλο που 
καλούμαστε σαν χώρα να διαδραματίσουμε στην περιοχή
μας, είναι ξεκάθαρο ότι τίποτε πια δεν θα είναι το ίδιο 
όπως παλιά.

Η πρόκληση για την Κύπρο είναι πραγματικά πολύ με-
γάλη. Η μοίρα της ιστορίας, έταξε στον Νίκο Αναστασιάδη
να χειριστεί αυτή την κρίσιμη συγκυρία των ριζικών με-
ταρρυθμίσεων στο εσωτερικό με την ταυτόχρονη δημιουρ-
γία των συνθηκών στο εξωτερικό, ώστε αυτή η μικρή
χώρα με τους τόσο φιλότιμους και ικανούς κατοίκους, να
μπορέσει να αναλάβει τον πολύ σημαντικό ρόλο που της
αξίζει στην περιοχή της. Αν τα καταφέρει, θα έχει θέσει τα
θεμέλια και τις προϋποθέσεις για διαρκή ευημερία και
ανάπτυξη για όλους τους πολίτες του νησιού. ■

«Η μοίρα της 
ιστορίας, έταξε στον
Νίκο Αναστασιάδη
να χειριστεί αυτή την
κρίσιμη συγκυρία
των ριζικών 
μεταρρυθμίσεων
στο εσωτερικό με
την ταυτόχρονη 
δημιουργία των 
συνθηκών στο 
εξωτερικό, ώστε
αυτή η μικρή χώρα
με τους τόσο 
φιλότιμους και 
ικανούς κατοίκους,
να μπορέσει να 
αναλάβει τον πολύ
σημαντικό ρόλο που
της αξίζει στην 
περιοχή της».

Το 2014 θα είναι ίσως σημείο αναφοράς 
για τις μελλοντικές γενεές

ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΜΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ κ. ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑ
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Η ΚΥΠΡΟΣ ΠΡΕΠΕΙ 
ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙ 

ΕΝΑ ΝΕΟ BRAND

Για να το αποκτήσουμε πρέπει να αναδείξουμε 
τον τόπο μας σαν πρότυπο βιώσιμης ανάπτυξηs και
σαν σταθερό εταίρο συμμάχων με τους οποίους 
μοιραζόμαστε κοινές πανανθρώπινες αρχές και
δημοκρατικές αξίες του δυτικού πολιτισμού

ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΜΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ κ. ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑ

ΜΑΚΡΙΑ 
ΑΠΟ 
ΒΡΩΜΙΚΑ 
ΧΡΗΜΑΤΑ 
ΚΑΙ ΜΑΥΡΕΣ 
ΛΙΣΤΕΣ

«Έχουμε την 
απόλυτη πίστη, 
ότι εκείνο που
έλειψε τα 
τελευταία χρόνια
είναι η περηφάνια
για τη γη που 
μας γέννησε και
τις δυνατότητες
που μπορεί να
έχει αυτή η μικρή
πατρίδα». 

στους κάθε λογής ξένους για να πετύχουμε τάχατες 
την ανάπτυξη. 

Μέσα λοιπόν από αυτή την πορεία καθορίσαμε ένα νέο
στόχο: την ανάδειξη μιας σειράς από κυπριακά προϊόντα,
συνώνυμα με την τοπική μας παράδοση, όπως το ελαι-
όλαδο, το μέλι, το παξιμάδι και ίσως και άλλα στο μέλλον,
σαν σημεία αναφοράς στην προσπάθεια για διάκριση.

Έχουμε την απόλυτη πίστη, ότι εκείνο που έλειψε τα 
τελευταία χρόνια  είναι η περηφάνια για τη γη που μας 
γέννησε και τις δυνατότητες που μπορεί να έχει αυτή η
μικρή πατρίδα.

Μέσω της στήριξης και της ανάδειξης των προϊόντων
αυτών, πιστεύουμε πως μπορούμε να κάνουμε την δια-
φορά δημιουργώντας ένα ενάρετο κύκλο, ο οποίος θα
έχει στο επίκεντρο του την περηφάνια για το τι μπορεί να
παράγει η πλούσια γη μας και οι τίμιοι άνθρωποι της.
Αυτό με την σειρά του θα καλλιεργήσει μια νέα κουλ-
τούρα για το τι μπορούμε, σαν Κύπριοι, να πετύχουμε, με
την σκληρή δουλειά μας και την αξιοσύνη μας. Η κουλ-
τούρα αυτή όταν επικρατήσει, θα αποβάλει από μόνη της
τα όποια κακά πρότυπα του εύκολου κέρδους και της
διαφθοράς.

Η Κύπρος πρέπει να αποκτήσει ένα νέο brand. Μακριά
από βρώμικα χρήματα και μαύρες λίστες. Θέλουμε να
υποδεχόμαστε και να φιλοξενούμε τους ομόδοξους μας
Ρώσσους. Δεν χρειαζόμαστε όμως τις ύποπτες καταθέσεις
του διεφθαρμένου καθεστώτος τους που ήταν και η κατα-
στροφή των τραπεζών και της οικονομίας μας. Για να το
αποκτήσουμε αυτό το νέο Brand, πρέπει να αναδείξουμε
τον τόπο μας σαν πρότυπο βιώσιμης ανάπτυξης. Αλλά και
σαν ένα σταθερό εταίρο συμμάχων με τους οποίους μοι-
ραζόμαστε ως Έλληνες, κοινές πανανθρώπινες αρχές και
δημοκρατικές αξίες του δυτικού πολιτισμού. Ταυτόχρονα
θα πρέπει να αδράξουμε την μοναδική ευκαιρία για να
ταυτίσουμε μαζί τους, και για τα επόμενα πενήντα χρόνια,
τα συμφέροντα της δικής μας μικρής χώρας. 

Αν είχαμε την πολιτική αυτή και παραμέναμε προσκολ-
λημένοι σε αυτούς τους στόχους και σε αυτή την στρατη-
γική, από την αρχή της ανεξαρτησίας μας, ίσως να είχαμε
αποφύγει την οικονομική καταστροφή, αλλά ακόμα 
περισσότερο και την εθνική καταστροφή του 1974. 
Η οποία εκτός από την οδύνη και τον ανθρώπινο πόνο,
επέφερε την διχοτόμηση της πατρίδας μας και τον εντα-
φιασμό του προαιώνιου στόχου για την ενσωμάτωση του
νησιού μας στον εθνικό κορμό. ■

Λ ίγο μετά τον Μάρτιο του 2013 και μέσα στις 
τραγικές συνθήκες που προκάλεσε αυτή η οικο-
νομική καταστροφή που υπέστη η πατρίδα μας,

σαν οργανισμός αναλογιστήκαμε και αναλάβαμε την
δική μας ευθύνη απέναντι στον τόπο μας. Κρίναμε ότι οι 
υποδομές, τα συστήματα και το ανθρώπινο κεφάλαιο του
οργανισμού μας, θα μπορούσαν να είναι χρήσιμες και να 
εξυπηρετήσουν, εκτός από τις δικές μας μάρκες και
αυτές των προμηθευτών μας στο εξωτερικό, τα συμφέ-
ροντα κάποιων προσεκτικά επιλεγμένων κυπριακών
εταιρειών. Οι εταιρείες αυτές, κατά κανόνα μικρές 
και οικογενειακές και χωρίς ανεπτυγμένες δομές, 
μέσα στις δύσκολες συνθήκες που είχαν διαμορφωθεί,
με την παντελή έλλειψη ρευστότητας στην αγορά, 
ίσως να αντιμετώπιζαν πολύ μεγαλύτερα προβλήματα
από εμάς.

Όραμα και επιδίωξη της στρατηγικής μας αυτής, ήταν
μέσω της στήριξης αυτών των εταιρειών, να δημιουργή-
σουμε «εθνικούς πρωταθλητές» σε πολύ συγκεκριμέ-
νους τομείς της αγοράς κυρίως των τροφίμων, με απώτερο
στόχο την διάκριση, όχι μόνο σε τοπικό αλλά και σε ευρω-
παϊκό επίπεδο.

Λαμπρό παράδειγμα μιας τέτοιας συνεργασίας ήταν η
στρατηγική  μας συμμαχία  με την εταιρεία Παπακώστα,
ιδιοκτήτη και παραγωγό του κυπριακού μελιού «το 
Τζιβέρτι». Σε αυτό το πλαίσιο, η εταιρεία μας ανέλαβε,
πριν από 8 περίπου χρόνια, την διανομή των προϊόντων
του παραγωγού, θέτοντας στην διάθεση του τις άριστες
υποδομές της και την κατάρτιση της ομάδας του μάρκε-
τινγκ, απαλλάσσοντας τον από τα προβλήματα της διανο-
μής και της πώλησης, και αφήνοντας τον απερίσπαστο
στην κύρια του αποστολή που είναι η συνεχής αναβάθ-
μιση και βελτίωση του προϊόντος του. Τον περασμένο
Οκτώβριο «το Τζιβέρτι» διακρίθηκε σαν το καλύτερο μέλι
στον κόσμο, σε διεθνή διαγωνισμό με συμμετοχές από 
60 χώρες.

Μέσα από την διαδρομή αυτή της αναζήτησης, της 
ενθάρρυνσης και της στήριξης Κυπριακών εταιρειών με
προϊόντα εξαιρετικής ποιότητας και με προοπτική,  είχαμε
την ευκαιρία να διαπιστώσουμε την αστείρευτη βούληση
του απλού Κύπριου για να υπερβεί τα προβλήματα του.
Ξαναγνωρίσαμε αρχές και αξίες που νομίζαμε ότι τις 
είχαμε χάσει τις τελευταίες δύο δεκαετίες της ψεύτικης
ευμάρειας με τα δανεικά των ξένων, όταν αντί να καλλιερ-
γούμε την τόσο ευλογημένη γη μας, την πουλούσαμε
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Η BeautyLine στηρίζει την 
EUROPA DONNA ΚΎΠΡΟΥ

Το χρηματικό ποσό των €15.000  που συγκεντρώ-
θηκε από την πώληση του του 14ου τεύχους του πε-
ριοδικού BeautyLine, παρέδωσε την Τετάρτη 16

Οκτωβρίου 2013 η Operational Marketing Manager 
των καταστημάτων BeautyLine Όλγα Παουλλή στην 
κ Στέλλα Κυριακίδου, πρόεδρο της Europa Donna 
Κύπρου. Το ποσό διατέθηκε για την οικονομική ενίσχυση
της Europa Donna Κύπρου, η οποία πρωτοπορεί στην
ενημέρωση, ευαισθητοποίηση, στήριξη και αποκατάσταση
των γυναικών που πάσχουν από καρκίνο του μαστού.

Η Όλγα Παουλλή εξήρε την κοινωνική
προσφορά της Europa Donna Κύπρου και
ευχήθηκε στην πρόεδρο της να συνεχίσει
με τον ίδιο ζήλο τον αγώνα και τις προσπά-
θειές της κατά του καρκίνου του Μαστού.
Κατά τη παράδοση του χρηματικού ποσού 
ευχαρίστησε επίσης όλους τους παρευρισκο-
μένους αλλά και όλους τους πελάτες των 
καταστημάτων BeautyLine που συνέβαλαν σε
αυτή την πετυχημένη ενέργεια, δηλώνοντας: 

« Eκ μέρους όλων των καταστημάτων Beauty-
Line, ένα πολύ μεγάλο και θερμό «Ευχαριστώ»

σε όλους εσάς που αγοράσατε το περιοδικό μας και 
γίνατε συνταξιδιώτες μας σε ένα κόσμο πιο όμορφο.
Δίπλα μας χρειαζόμαστε ανθρώπους σαν εσάς. Με ευαι-
σθησία, ανθρωπιά, κατανόηση και αγάπη, που στέκονται
δίπλα στον συνάνθρωπό τους όχι μόνο στα όμορφα αλλά
και στα άσχημα».

Παραλαμβάνοντας την επιταγή η Πρόεδρος της 
Europa Donna Κύπρου κ. Στέλλα Κυριακίδου ανέφερε
μεταξύ άλλων: 

«Με την BeautyLine έχουμε ένα κοινό όραμα. Με το
δικό μας τρόπο ξεχωριστά, να κάνουμε τον κόσμο πιο
όμορφο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τα καταστήματα
BeautyLine, για αυτή του την πρωτοβουλία και στήριξή
που μας παρέχει μέσω αυτής της σημαντικής εισφοράς
και να διαβεβαιώσω ότι θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε
τις κύπριες γυναίκες που πάσχουν από καρκίνο του 
μαστού, με την ίδια αγωνιστικότητα και ζήλο». 

Η τελετή παράδοσης του ποσού έγινε στο κατάστημα
της Λεωφόρου Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ’ στη Λευκω-
σία, στην παρουσία του Εκτελεστικού Διευθυντή της 
C. A. Papaellinas κ. Χρήστου Παπαέλληνα.  ■

Τα καταστήματα BeautyLine θέλουν να ευχαριστήσουν
όλους μαζί και τον κάθε πελάτη τους ξεχωριστά, γιατί
χωρίς τη δική τους πολύτιμη συμβολή, υποστήριξη και
έμπρακτη αλληλεγγύη, δεν θα είχαν τη δυνατότητα να
πραγματοποιήσουν αυτή τους την ενέργεια.

«Με την 
BeautyLine
έχουμε ένα
κοινό όραμα.
Με το δικό 
μας τρόπο  
ξεχωριστά, να
κάνουμε τον
κόσμο πιο
όμορφο».

06-27 METAXI MAS GRID_Layout 1  14/05/2014  5:25   Page 8



11195 Diego Della Palma 21x28 F.ai 1 2/26/14 9:55 AM

09 10th Diego Della Palma ad pd1 109 10th Diego Della Palma ad pd1 1 5/14/14 11:28:22 PM5/14/14 11:28:22 PM

ad for print_metaxi mas all ads  14/05/2014  11:30   Page 2



10 u ΜΕΤΑΞΥ ΜΑΣ ΤΕΥΧΟΣ 10

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΝΕΑ uuu

A REBRANDING
STORY

Της 
Ελεονώρας
Ορθοδόξου
Head of 
Strategic 
Marketing &
Business 
Development

Διατηρούμε το Τρίγωνο Αξιών, ενώ με μια νέα εικαστική
προσθήκη καταδεικνύεται ο συγχρονισμός όλων των 
εταιρειών στο κοινό όραμα και αποστολή, ενδυναμώνον-
τας τον συνεκτικό ρόλο του οργανισμού, που αγκαλιάζει
και υποστηρίζει το σύνολο των εταιρειών του και επιτρέ-
πει ταυτόχρονα την αυτόνομη εξέλιξη τους μέσα από τη
συνέργεια.

Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΜΑΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
ΜΕΤΕΞΕΛΙΣΣΕΤΑΙ

Tο όνομα και οι αξίες έχουν τις ρίζες τους στο χρόνο.
Το 1929 η εταιρεία ξεκίνησε ως ο επίσημος αντι-
πρόσωπος φαρμακευτικών εταιρειών στην Κύπρο.

Δραστηριότητα, η οποία αναπτύχθηκε αποκλειστικά για
τρείς συνεχείς δεκαετίες και θεμελίωσε διαχρονικά την
εταιρική προσωπικότητα. Η υπευθυνότητα, η συνέπεια
και αξιοπιστία που απαιτεί ο τομέας των φαρμάκων, κα-
θόρισαν το πλαίσιο αρχών και αξιών της εταιρείας και συ-
νέθεσαν το επιχειρησιακό DNA. 

Η πρώτη εταιρική της ταυτότητα ήταν παράγωγο της
δραστηριότητας στον τομέα των φαρμάκων. Ένα Τρίγωνο,
προϊόν της αναγκαίας σηματοδότησης στα χαρτοκιβώτια
φαρμάκων, για την ορθολογιστική μεταφορά και τοποθέ-
τηση τους, με κριτήριο την διασφάλιση ποιότητας. Το Τρί-
γωνο, σε ένα σχεδιασμό λιτής γραμμικής απόδοσης, σε
βαθύ μπλε χρώμα, αποτέλεσε το ταυτόσημο μιας επιχει-
ρησιακής διαδρομής δεκαετιών, που οδηγεί σήμερα,
αξιόπιστα, στο μέλλον.

Με Ακεραιότητα και Υπευθυνότητα, με Δυναμική Προ-
σαρμοστικότητα, με Πρωτοπορία και Καινοτομία επεκτά-
θηκε στην πορεία των χρόνων. Ορόσημο είναι η δεκαετία
του ’60, όπου εισέρχεται στους τομείς των Καλλυντικών
και Καταναλωτικών Προϊόντων, θέτοντας τη βάση για την
ανάπτυξη ενός οργανισμού που παρέχει προϊόντα και
υπηρεσίες για την βελτιστοποίηση της ποιότητας της 
ανθρώπινης ζωής, ενώ το 1997 επεκτείνεται στην Λια-
νική Πώληση με την αλυσίδα καλλυντικών BeautyLine,
δημιουργώντας μια άμεση σχέση με τον Καταναλωτή. Το
2010 εντάθηκε στο δυναμικό του και η αλυσίδα καταστη-
μάτων Holland& Barrett με προϊόντα υγιεινής διατροφής,

συμπληρώματα διατροφής και φυσικής θεραπείας. Το
2013 ενδυναμώνεται ακόμη περισσότερο στο τομέα της
Λιανικής με το άνοιγμα των καταστημάτων Yves Rocher,
βοτανικών προϊόντων ομορφιάς .

Με πυρήνα τον φαρμακευτικό της χαρακτήρα, η εται-
ρεία μετεξελίσσεται σε ένα δομημένο επιχειρησιακό 
οργανισμό, που συναποτελείται από 4 εταιρείες και 
βασίζεται σε ένα ενιαίο όραμα. Να δημιουργεί και να ανα-
πτύσσει προϊόντα και υπηρεσίες που κάνουν όλο και 
περισσότερους ανθρώπους να ζουν και να αισθάνονται
καλύτερα. Στην ίδια βάση ο Οργανισμός τοποθέτησε και
την Αποστολή του. Να διαθέτει στην κυπριακή αγορά και-
νοτόμα και εξειδικευμένα φάρμακα και επώνυμες μάρ-
κες καλλυντικών και καταναλωτικών προϊόντων,
αναγνωρισμένης ποιότητας. 

Η προσωπικότητα και ο χαρακτήρας του Οργανισμού
προσδιόρισαν την θέση του στο κυπριακό οικονομικό και
κοινωνικό περιβάλλον. Ηγετική θέση στην Αγορά. Ηγε-
τική θέση στην Κοινωνική Υπευθυνότητα. Εδραίωση που
πηγάζει από το DNA του Οργανισμού και που του επιτρέ-
πει να διαχειρίζεται αξιόπιστα τη σημερινή πραγματικό-
τητα, διατηρώντας αμετάκλητες τις Αρχές που τον
διέπουν. Την αξιοπιστία, τη συνέπεια, την εμπιστοσύνη,
τη σοβαρότητα, την ασφάλεια, την ποιότητα και την υπευ-
θυνότητα.

Το 2014 είναι χρονιά σταθμός για τον οργανισμό. Οι 
δύσκολες συνθήκες που διανύει ο τόπος επιβάλλουν τον
επαναπροσδιορισμό της επιχειρησιακής ταυτότητας και
του επιχειρησιακού πυρήνα και θέτουν ενώπιον του 
Οργανισμού την επιτακτική ανάγκη, να επικοινωνήσει τις
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Ο οργανισμός
C.A.PAPAELLINAS
τοποθετείται 
στο σήμερα, 
επενδύοντας στη
Διάκριση. Στοιχείο
που αναδείχθηκε
από την ιστορία
του αλλά και από
τον επιχειρησιακό
σχεδιασμό του
μέλλοντος.

αξίες του, να υπενθυμίσει το Όραμα, την Αποστολή και τις
Αρχές που τον διέπουν σε όλους τους τομείς που δραστη-
ριοποιείται, έτσι ώστε να διασφαλίσει ότι η ανάπτυξη του
θα συνεχίσει με υπευθυνότητα και στο μέλλον. 

Ο οργανισμός C.A.PAPAELLINAS τοποθετείται στο σή-
μερα, επενδύοντας στη Διάκριση. Στοιχείο που αναδείχ-
θηκε από την ιστορία του αλλά και από τον επιχειρησιακό
σχεδιασμό του μέλλοντος. Στοιχείο που καθόρισε το Σή-
μερα ως ένα χρονικό ορόσημο επανασχεδιασμού της
ταυτότητας του και επαναπροσδιορισμού του επιχειρη-
σιακού πυρήνα. 

Η εταιρική ταυτότητα μετεξελίσσεται, διατηρώντας το
Τρίγωνο Αξιών, ενώ με μια νέα εικαστική προσθήκη, 
καταδεικνύεται ο συγχρονισμός όλων των εταιρειών στο
κοινό όραμα και αποστολή, ενδυναμώνοντας τον συνε-
κτικό ρόλο του οργανισμού, που αγκαλιάζει και υπο-
στηρίζει το σύνολο των εταιρειών του και επιτρέπει
ταυτόχρονα την αυτόνομη εξέλιξη τους μέσα από τη 
συνέργεια. Το Τρίγωνο Αξιών παραμένει και αποτελεί
διαχρονικό σύμβολο συνοχής. Το τρίγωνο εκτείνεται
και συμβολίζει τη Διάκριση, ως το χαρακτηριστικό 

ταυτοποίησης όλων των προϊόντων και υπηρεσιών 
του οργανισμού. Το τρίγωνο περικλείει το «όλο» και 
αποτυπώνεται ως η Δέσμευση προς τον άνθρωπο και
την κοινωνία. 

Ο οργανισμός C.A.PAPAELLINAS τοποθετείται στην
αγορά ως ο οργανισμός που πρωτοπορεί και διακρίνεται
στους τομείς των Φαρμάκων και των Καλλυντικών. Τοπο-
θέτηση, η οποία έχει ως αφετηρία την ιστορία αλλά και
ως προορισμό το μέλλον. Ο επαναπροσδιορισμός του
επιχειρησιακού πυρήνα συνιστά φυσική μετεξέλιξη και
καθορίζει ότι ανεξάρτητα από το πεδίο δραστηριότητας
του, ο οργανισμός θα λειτουργεί και θα αναπτύσσεται με
την υπευθυνότητα και την κουλτούρα μιας φαρμακευτι-
κής εταιρείας, συγχρονίζοντας το σύνολο του στην οντό-
τητα και το περιεχόμενο που αποτυπώνει το Τρίγωνο
Αξιών, Διάκρισης και Δέσμευσης.

Ο οργανισμός C.A.PAPAELLINAS, τοποθετείται στο σή-
μερα και στο αύριο, με πυξίδα την ιστορία του και με την
Διάκριση να είναι το βασικό συστατικό του επιχειρησιακού
DNA και η προμετωπίδα της ηγετικής του θέσης στην
αγορά και την κοινωνία. ■
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Γενέθλια
KLEENEX! ΣΑΡΑΝΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 

Τα Kleenex είχαν τα γενέθλια τους! Σε 
εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στις
13.11.2013 στην «Παλιά Ηλεκτρική», τα

Kleenex γιόρτασαν τα σαράντα χρόνια παραγω-
γής τους στην Κύπρο. 

Ο Εκτελεστικός μας Διευθυντής κ. Χρήστος 
Παπαέλληνας καλωσόρισε τους προσκεκλημέ-
νους και τους ευχαρίστησε για την πολύχρονη
στήριξη τους ενώ ο Ανώτερος Διευθυντής Κατα-
ναλωτικών Προϊόντων Μάριος Κογορόζης ανα-
κοίνωσε ότι ενισχύεται η παραγωγή των Kleenex
στην Κύπρο αφού επιτεύχθηκε συμφωνία για
εξαγωγή τους στο Ισραήλ.  

Από το 1924 που βγήκαν στην αγορά, τα
Kleenex έγιναν η πρώτη μάρκα χαρτομάντηλων
στον κόσμο ξεπερνώντας και τις πιο υψηλές
προσδοκίες των δημιουργών του. Το 1929 εμφα-
νίστηκαν στην αγορά τα πρώτα έγχρωμα Kleenex,
ενώ το 1932 τα πρώτα χαρτομάντηλα τσέπης. 
Τα χαρτομάντηλα με λοσιόν είναι το μοναδικό 
προϊόν το οποίο παράγεται με πρωτοποριακή τε-
χνολογία εμπλουτισμού αλόης που εμποδίζει το
ερέθισμα της μύτης.  

Η Εταιρεία Παπαέλληνα εισήγαγε τα Kleenex
στην Κύπρο από τη δεκαετία του ’50 ενώ το 1973
ξεκίνησε την παραγωγή τους στην Κύπρο. ■

Άνω: Ο Εκτελεστικός μας Διευθυντής Χρήστος 
Παπαέλληνας μαζί με τον Ανώτερο Διευθυντή 
Καταναλωτικών Προϊόντων Μάριο Κογκορόζη. 
Κάτω: Ο κ. Παπαέλληνας με την κ. Γιώτα Μιχαηλίδου,
παλιό στέλεχος της εταιρείας και υπεύθυνης του
Kleenex.
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Η εταιρεία C. A. Papaellinas, ένας από τους μεγαλύτερους και σημαντι-
κότερους επιχειρηματικούς οργανισμούς στην Κύπρο, με ηγετική θέση
στην εισαγωγή και διανομή φαρμάκων και καλλυντικών, ως κοινωνικά
υπεύθυνος οργανισμός προβαίνει στην εφαρμογή όλων των δυνατών
μέτρων για την καλύτερη δυνατή ενεργειακή απόδοση των κτιρίων του. 

Mε σκοπό τη μείωση της κατανάλωσης
ενέργειας και κατ’ επέκταση τον περιο-
ρισμό των επιπτώσεων των εκπομπών

ρύπων στο περιβάλλον, η εταιρεία C. A. Papaelli-
nas, μετά από έρευνα ανάμεσα στις διάφορες τε-
χνολογίες εξοικονόμησης ηλεκτρικής ενέργειας,
επέλεξε την τεχνολογία βελτιστοποίησης τάσης
και το σύστημα PowerStar® που κατασκευάζει η
εταιρεία EMSc, ως την ιδανική επιλογή. 

Η EMSc μελέτησε το υποστατικό των κεντρι-
κών γραφείων της εταιρείας, κατέγραψε τον 
ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό, την κατα -
νά λωση ηλεκτρισμού και προχώρησε στην εγκα-
τάσταση του συστήματος PowerStar® 575kVA. Η
τεχνο-οικονομική μελέτη που έγινε προσέφερε
εγγυημένο ποσοστό εξοικονόμησης σε kWh 6%.
Μετά την εγκατάσταση και σύμφωνα με τη διαδι-
κασία επαλήθευσης των αποτελεσμάτων, το
PowerStar® ξεπέρασε το εγγυημένο ποσοστό
εξοικονόμησης και πέτυχε μείωση 7,26% σε kW
και 8% σε Kva. Επιπρόσθετα, η C. A. Papaellinas,
με την εγκατάσταση του συστήματος θα μειώσει

τις εκπομπές διοξειδίου άνθρακα κατά 47,6 
τόνους ετησίως.

Εκ μέρους της C. A. Papaellinas, ο Γιάννης 
Χανιώτης, Head of Operations & IT, δήλωσε 
σχετικά:

«Η απόφαση να εγκαταστήσουμε το σύστημα
εξοικονόμησης ενέργειας PowerStar λήφθηκε
στα πλαίσια της ευρύτερης στρατηγικής πράσι-
νης ανάπτυξης του οργανισμού που έχει ως κεν-
τρική ιδέα την εναρμόνιση των δραστηριοτήτων
μας με το περιβάλλον και την μείωση στο ελάχι-
στο δυνατό του ενεργειακού αποτυπώματος των
εταιρειών μας. Η μείωση της χρήσης ηλεκτρικής
ενέργειας συμβάλει στην βιωσιμότητα τόσο του
οργανισμού μας όσο και της κυπριακής κοινω-
νίας. Το σύστημα PowerStar είναι ένα μοναδικό
όπλο σε αυτή την προσπάθεια, αφού επιτρέπει
την οριζόντια μείωση της κατανάλωσης ανεξάρ-
τητα από την πηγή της (φωτισμός, κλιματισμός
κτλ.) και ως επένδυση έχει από τους υψηλότε-
ρους δείκτες εσωτερικής απόδοσης».

Σε δικές του δηλώσεις του ο διευθυντής 

ανάπτυξης εργασιών της EMSc (Cyprus) Ltd, 
κ. Κυριάκος Μιχαήλ, ανέφερε:  

«Οι μεγάλοι επιχειρηματικοί οργανισμοί ανα-
ζητούν συνεχώς αξιόπιστες λύσεις και δοκιμα-
σμένες τεχνολογίες, με σκοπό την εγγυημένη
εξοικονόμηση ενέργειας και κατ’ επέκταση τη
μείωση των λειτουργικών τους εξόδων. Είναι 
ιδιαίτερη τιμή για εμάς που μια από τις μεγαλύ-
τερες εταιρείες, η C. A. Papaellinas, εμπιστεύτηκε
το σύστημα Powerstar®. Η συνεχής ροή θετικών
αποτελεσμάτων από την εγκατάσταση του συστή-
ματος αποτελεί ένα ξεκάθαρο μήνυμα για την
αποδοτικότητά του και τα πλεονεκτήματα που
μπορεί να επιφέρει σε μια επιχείρηση.»

Το Powerstar® είναι ένας ειδικά κατασκευα-
σμένος μετασχηματιστής τριπλής περιέλιξης, 
χαμηλής τάσης, που έχει την ικανότητα να σταθε-
ροποιεί αλλά και να μειώνει την τάση του ηλε-
κτρικού ρεύματος με βάση τις απαιτήσεις κάθε
εγκατάστασης χωρίς συμβιβασμούς στη λειτουρ-
γία και τις συσκευές του χώρου που έχει εγκατα-
σταθεί. Η μεγάλη μείωση στην κατανάλωση που
έρχεται με την εγκατάσταση του Powerstar®
βασίζεται στο ότι οι ηλεκτροπαραγωγικοί σταθμοί
προσφέρουν ηλεκτρική ενέργεια σε ψηλότερη
τάση για κατανάλωση στις παροχές μας από ότι
συνιστάται από τις κατασκευάστριες εταιρείες ή
και γενικά από ότι χρειαζόμαστε. Κατά συνέπεια,
η υπερβολική τάση που διατίθεται προκαλεί και
αύξηση στην κατανάλωση, με αποτέλεσμα 
ψηλότερους λογαριασμούς ρεύματος και αύ-
ξηση στις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα.
Ρυθμίζοντας την τάση που παρέχεται εξαλείφον-
ται οι αρμονικές διαταραχές αυξάνοντας έτσι τον
χρόνο ζωής του ηλεκτρικού / ηλεκτρονικού 
εξοπλισμού και μειώνοντας το κόστος συντήρη-
σής του. ■

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  

ΜΕ ΟΠΛΟ ΤΗ ΝΕΑ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

H C. A. PAPAELLINAS ΑΚΟΜΗ ΕΝΑ ΒΗΜΑ ΜΠΡΟΣΤΑ

μέσω
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ΒΡΑΒΕΙΑ ΣΕ ΑΡΙΣΤΟΥΧΑ
ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Στις 16 Ιουλίου 2013 πραγματοποιήθηκε για πέμπτη συνεχή χρονιά, στο 
Εκπαιδευτικό Κέντρο της Εταιρείας μας, στη Λεωφόρο Αρχιεπισκόπου 
Μακαρίου στη Λευκωσία, η τελετή βράβευσης των αριστούχων παιδιών των

συναδέλφων μας. 
Εκεί ήταν φυσικά και οι συνάδελφοι γονείς των παιδιών που είχαν την 

ευκαιρία να τα δουν να βραβεύονται από την Εταιρεία τους για τις υψηλές τους
επιδόσεις στα μαθήματα τους.

Φέτος, σε μια πιο λιτή εκδήλωση, ο Εκτελεστικός Διευθυντής της C. A. Papaellinas
κ. Χρήστος Παπαέλληνας, απευθύνθηκε στα 13 παιδιά των συναδέλφων, τα οποία
φοίτησαν στις τάξεις του Λυκείου. 

Μερικά από τα λόγια του κ. Χρήστου Παπαέλληνα προς τα παιδιά:
«Η δική σας γενιά πρέπει να αλλάξει τα πράγματα. Θα πρέπει να παλέψετε με

τις δυνάμεις σας και με αγάπη για την πατρίδα για να πάτε μπροστά. Είστε υποχρε-
ωμένοι να κάνετε αυτό τον τόπο όπως πρέπει. Ο Κύπριος έμαθε να ανέχεται τη με-
τριότητα και αυτό πρέπει να αλλάξει. Να θυμάστε πάντα ότι η αριστεία είναι το
αντίθετο της μετριότητας». 

Ο κ. Παπαέλληνας συνεχάρη θερμά τα παιδιά και τους είπε ακόμα: 
«Τίποτα δεν είναι πιο σημαντικό από τη γνώση και την αριστεία. Το πτυχίο που

θα αποκτήσετε σε μερικά χρόνια θα είναι σαν διαβατήριο ζωής και 
κανένας δε θα μπορεί να σας το πάρει. Θα είναι τεράστια κληρονομιά για την κοι-
νωνία στην οποία θα ζήσετε. Οι βαθμοί εξαργυρώνονται. Οι υψηλοί βαθμοί στο
Λύκειο και αργότερα στο Πανεπιστήμιο συνήθως ανταμείβονται με υψηλούς βαθ-
μούς στη ζωή». 

Κλείνοντας σημείωσε την μεγάλη ικανοποίηση των γονιών και προέτρεψε τα
παιδιά να μείνουν μακριά από διάφορες προκλήσεις της ζωής, να βασίζονται στις
ικανότητές τους και να μη χάσουν ποτέ την πίστη τους στο Θεό. uuu

Γ ΙΑ 
ΠΕΜΠΤΗ 

ΣΥΝΕΧΗ 

ΧΡΟΝΙΑ 

«Η δική σας γενιά πρέπει να αλλάξει τα πράγματα.
Θα πρέπει να παλέψετε με τις δυνάμεις σας και 
με αγάπη για την πατρίδα για να πάτε μπροστά.
Είστε υποχρεωμένοι να κάνετε αυτό τον τόπο όπως
πρέπει. Ο Κύπριος έμαθε να ανέχεται τη μετριότητα
και αυτό πρέπει να αλλάξει. Να θυμάστε πάντα ότι
η αριστεία είναι το αντίθετο της μετριότητας».
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ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ:
Τίποτα δεν είναι 
πιο σημαντικό 
από τη γνώση και 
την αριστεία.
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Τα χρηματικά βραβεία επιδόθηκαν από τον ίδιο στα 13 παιδιά και αφο-
ρούσαν τις τρεις τάξεις του Λυκείου. Τα παιδιά τα οποία βραβεύτηκαν είναι:

● Αλέξανδρος Αντωνίου, μητέρα του η συνάδελφος Χριστίνα Αντωνίου.
● Στέφανος – Αλέξανδρος Κοντογούρη, μητέρα του η Ελίνα Κουτσιλιέρη.
● Ραφαέλλα Ευριβιάδου, μητέρα της η Μαρία Ευριβιάδου.
● Ιάκωβος Εξαδάκτυλος, πατέρας του ο Γιώργος Εξαδάκτυλος.
● Μαριλένα Χ’’Χριστοφόρου, πατέρας της ο Χρίστος Χ’’Χριστοφόρου.
● Νικόλ Λάτσια, μητέρα της η Μαρία Παπακωνσταντίνου.
● Άντρια Στυλιανού, πατέρας της ο Στέλιος Στυλιανού.
● Κλαίρη Παπαγεωργίου, μητέρα της η Ελευθερία Μαυρόκωστα.
● Μιχάλης Ιωάννου, πατέρας του ο Γιάννος Ιωάννου.
● Αμαλία Χριστοφή, πατέρας της ο Χρίστος Χριστοφή.
● Ραφαέλλα Μεταξά, μητέρα της η Νίτσα Μεταξά.
● Ραφαέλλα Παπαελευθερίου, μητέρα της η Νίκη Σπύρου.
● Ντεσισλάβα Γκεορκίεβα Γκεορκίεβα, πατέρας της ο Georgi
Georgiev.

Τα κυρίαρχα συναισθήματα των συναδέλφων ήταν η συγκίνηση,
η υπερηφάνεια και ο θαυμασμός. Σε μια τέτοια εκδήλωση, οι 

γονείς είναι φανερό ότι νιώθουν την ικανοποίηση για τις επιτυχίες των 
παιδιών τους, αλλά παράλληλα και την ικανοποίηση ότι οι κόποι και οι 
μόχθοι τους αναγνωρίζονται και ανταμείβονται. 
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Στηρίζοντας 
προϊόντα που 
παράγει ο τόπος μας

Της 
Ελεονώρας
Ορθοδόξου
Head of 
Strategic 
Marketing &
Business 
Development

ΗΚοινωνική Υπευθυνότητα συνιστά για τον οργανι-
σμό μας στρατηγικό πυλώνα επιβίωσης και ανά-
πτυξης, θέτοντας την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

(ΕΚΕ) ως αναπόσπαστο μέρος της επιχειρησιακής πραγ-
ματικότητας. Με ένα σαφές ανθρωποκεντρικό πλαίσιο,
ταυτόσημο του οράματος και της αποστολής του Οργανι-
σμού, η Κοινωνική Υπευθυνότητα εφαρμόζεται και ανα-
πτύσσεται σε 4 πυλώνες που αφορούν στο Προσωπικό,
στους Πελάτες και Συνεργάτες, στο Περιβάλλον, στην
Κοινωνία.

Ακριβώς σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται η στρατηγική
δέσμευση του Οργανισμού, για 

στήριξη κυπριακών επιχειρήσεων και προϊόντων. Η εγ-
χώρια επιχειρησιακή δραστηριότητα του οργανισμού
C.A.PAPAELLINAS από το 1929 και η όλη πορεία της μέχρι
σήμερα στηρίχθηκαν σε μια αξιόπιστη σχέση εμπιστοσύ-
νης με τον Καταναλωτή και την Κοινωνία. Δεδομένο, που
προσδιορίζει ως φυσική εξέλιξη την δέσμευση «Στηρί-
ζουμε την Κύπρο». 

Σε μια εποχή δύσκολη, οικονομικά και κοινωνικά, η
ανάγκη να ανακτήσουμε την περηφάνια για τον τόπο μας,
συνιστά προτεραιότητα. Γι αυτό ο οργανισμός C.A.PAPAEL-
LINAS αποφάσισε να δώσει υπόσταση και τεκμηρίωση
στο αίσθημα της εθνικής υπερηφάνειας, επέλεξε να
επενδύσει σε εταιρείες που παράγουν κυπριακά προ-
ϊόντα, μεταλαμπαδεύοντας τις Αρχές και Αξίες του, και 
θέτοντας το κριτήριο της Διάκρισης, ως τον πυρήνα 
ανάπτυξης τους. 

ΟΛΕΑΣΤΡΟ, ΤΖΙΒΕΡΤΙ, ΕΛΕΝΑ, ΠΛΑΤΑΝΗΣ, ΣΥΛΒΑ είναι
τα κυπριακά προϊόντα που σήμερα αποτελούν μέρος και
του δικού μας οργανισμού. Επιλέχθηκαν να στηριχθούν,
έτσι που να διαμορφώσουν την δική τους πορεία 
Διάκρισης στην εγχώρια και διεθνή αγορά. Επιλέχθηκαν
με κριτήριο την ικανότητα και δυνατότητα τους να διαφο-
ροποιούνται ποιοτικά, το κάθε ένα στην κατηγορία του.
Επιλέχθηκαν με κριτήριο τη δυνατότητα και θέληση των
παραγωγών τους, να διακριθούν και να θέσουν τον εαυτό

τους και την Κύπρο, στα υψηλότερα επίπεδα διάκρισης.
Επιλέχθηκαν επειδή μπορούν να συγχρονιστούν με τις
Αρχές και Αξίες του οργανισμού C.A.PAPAELLINAS. 

Έτσι στηρίζουμε την Κύπρο. Συμβάλλοντας στην ποι-
οτική ανάπτυξη των κυπριακών προϊόντων και επιχειρή-
σεων και θέτοντας τα στις προτιμήσεις των καταναλωτών.
Σήμερα, οι εταιρείες που επιλέχθηκαν έχουν τη δυνατό-
τητα, με τη στήριξη του δικού μας οργανισμού, να εστιά-
σουν στην βελτιστοποίηση της παραγωγής τους, να
αναπτύξουν πρότυπα ποιότητας και να αναπτύξουν και-
νοτομίες που θα επιτρέψουν στα προϊόντα τους να δια-
κριθούν. Η συνεργασία μαζί μας, τους επιτρέπει να
επαναπροσδιορίσουν την επιχειρησιακή τους οντότητα
και να τεθούν σε ένα αναπτυξιακό προσανατολισμό με
θετικό πρόσημο. Έτσι στηρίζουμε την Κύπρο. Στηρίζοντας
Κυπριακά Προϊόντα για τα οποία μπορούμε να είμαστε
περήφανοι ότι τα παράγει ο τόπος μας. ■

ΣΤΗΡIΖΟΥΜΕ 

ΤΗΝ 

ΚYΠΡΟ
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Τζιβέρτι 
Το καλύτερο μέλι του κόσμου!

Από τα πιο επιτυχεμένα Κυπριακά προϊόντα,
το μέλι «Το Τζιβέρτι» ανακηρύχτηκε ως το
καλύτερο μέλι του κόσμου. Αυτό έγινε στα

πλαίσια του 43ου Apimondia International Con-
gress, το οποίο διοργανώνει τα βραβεία World
Beekeeping Awards.

Το Διεθνές Συνέδριο της Apimondia που διορ-
γανώνεται κάθε δύο χρόνια, συγκεντρώνει χιλιά-
δες μελισσοκόμους από κάθε άκρη της γης και
θεωρείται η πιο σημαντική εκδήλωση της μελισ-
σοκομίας. 

Στα World Beekeeping Awards 2013, συμμε-
τείχαν  112 μέλια από 25 χώρες, τα οποία διαγω-
νίστηκαν για την ποιότητα, τη γεύση και το άρωμά
τους. Το Τζιβέρτι συμμετείχε με δύο μέλια, το κυ-
πριακό μέλι ανθέων και το κυπριακό μέλι θυμα-
ριού. Και τα δύο μέλια κέρδισαν το χρυσό
μετάλλιο στην κατηγορία τους. Στη συνέχεια όλα
τα μέλια που είχαν κερδίσει χρυσό μετάλλιο (στις
έξι διαγωνιζόμενες κατηγορίες) διαγωνίστηκαν
μεταξύ τους για τον τίτλο του καλύτερου μελιού
στον κόσμο. Ομόφωνα οι κριτές ανακήρυξαν το
κυπριακό μέλι «Το Τζιβέρτι» ως Tο Καλύτερο
Μέλι του Κόσμου.

Αυτό ήταν το τέταρτο διεθνές βραβείο για το
«Τζιβέρτι» (χάλκινο στον ίδιο διαγωνισμό το
2009, διεθνές βραβείο ανώτερης γεύσης στο iTQi
των Βρυξελλών και χρυσό και αργυρό μετάλλιο
το 2010 στον διαγωνισμό Apimedica & Apiquality
στη Σλοβενία), αν και η διεθνής του καριέρα γί-
νεται με το όνομα της εταιρείας διότι έχει αποδειχ-
θεί εξαιρετικά δύσκολο για τους ξένους να
προφέρουν σωστά το «Τζιβέρτι».

“Το Τζιβέρτι” παράγεται στην Κύπρο από μια με-
λισσοκομική οικογένεια με παράδοση 5 γενεών,
η οποία δραστηριοποιείται σε όλη τη διαδικασία

παραγωγής - από την κυψέλη στο μπουκάλι- δια-
σφαλίζοντας έτσι την άριστη ποιότητά του μελιού.
Πρόκειται για τη μεγαλύτερη μελισσοκομική μο-
νάδα της Κύπρου, με 2000 μελίσσια και σύγ-
χρονο εξοπλισμό παραγωγής και εμφιάλωσης.    

“Τζιβέρτι”, ονομαζόταν η κυψέλη που χρησιμο-
ποιούσαν οι παππούδες μας, μέχρι τη δεκαετία
του 50.  Η οικογένεια Παπακώστα, όπως εξήγησε
ο κύριος Δημήτρης Παπακώστας μιλώντας σε δη-
μοσιογράφους, πιστή στην οικογενειακή παρά-
δοση, αποφάσισε να κρατήσει και να δώσει αυτό
το όνομα στο προϊόν της.    Επιπρόσθετα, τόνισε ότι
η κυπριακή φύση φημίζεται για την βιοποικιλό-
τητά της, με 2000 είδη φυτών να συνθέτουν την
κυπριακή χλωρίδα και να κάνουν το κυπριακό
μέλι “Το Τζιβέρτι”, πλούσιο και μοναδικό σε
άρωμα και γεύση. 

Ήδη το μέλι εξάγεται στις ΗΠΑ κυρίως αλλά και
στο Ντουμπάι, την Αίγυπτο και το Κουβέιτ. Το 10-
15% της ετήσιας παραγωγής (100.000 φιάλες το
χρόνο) καταλήγει σ’ αυτές τις αγορές και το υπό-
λοιπο 80-85% στην κυπριακή αγορά. Εδώ, όπου
οι συνθήκες είναι ιδανικές για την παραγωγή με-
λιού. «Στην Κύπρο είμαστε τυχεροί γιατί έχουμε
πολύ καλό φυσικό περιβάλλον και φυτά που δί-
νουν γευστικά μέλια, όπως το θυμάρι, η μυρο-
φόρα (άγρια λεβάντα), το άγριο λάσμαρι (άγριο
δεντρολίβανο), ο ευκάλυπτος και άλλα αρωμα-
τικά φυτά τα οποία δίνουν πολύ γευστικά και αρω-
ματικά μέλια. Κι έπειτα, συμβάλλει και το θερμό
κλίμα», είπε ο Δημήτρης Παπακώστας.

Ο παππούς του Δημήτρη Παπακώστα, από την
κατεχόμενη Αγία Τριάδα Καρπασίας, παρέλαβε τα
μελίσσια από τον πεθερό του, ο οποίος τα  uuu

ΠΛΟΥΣΙΟ 

ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΟ 

ΣΕ ΑΡΩΜΑ 

ΚΑΙ ΓΕΥΣΗ

Παράδοση
5 ΓΕΝΕΩΝ
στην παραγωγή του
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είχε πάρει από τον πατέρα του. Τη δεκαετία του
’80 η οικογενειακή επιχείρηση εγκαταστάθηκε
οριστικά στην Περιστερώνα, όπου οι μέλισσες
μπορούν να επωφελούνται τους φημισμένους
και άφθονους μέχρι πρόσφατα πορτοκαλεώνες
της γειτονικής κατεχόμενης Μόρφου. «Ο παπ-
πούς έφτιαχνε μέλι από το τζιβέρτι. Κι εμείς κρα-

τήσαμε το όνομα», λέει. Με 2.000 μελίσσια σή-
μερα, πρόκειται για τη μεγαλύτερη μελισσοκο-
μική μονάδα της Κύπρου.  Εξάλλου η
μελισσοκομία είναι ένα επάγγελμα ή χόμπι που
ανθεί στο νησί, παρά την αυξανόμενη κρίση στη
γεωργία. Οι μελισσοκόμοι (550 σήμερα) αυξά-
νονται διαρκώς και, με περίπου 40.000 κυψέλες,

η Κύπρος έχει έναν από τους μεγαλύτερους αριθ-
μούς μελισσών αναλόγως της έκτασης στην Ευ-
ρώπη. «Αυτό είναι και ένδειξη καλού φυσικού
περιβάλλοντος, διότι δεν έχουμε βαριά βιομηχα-
νία και μόλυνση», λέει ο Δημήτρης Παπακώ-
στας.

Βεβαίως το καλό κλίμα δεν αρκεί για να τραφεί
το μελίσσι. Τα μελίσσια της επιχείρησης είναι το-
ποθετημένα σε ημιορεινές περιοχές της Λευκω-
σίας και της Λεμεσού και μετακινούνται κάθε
τόσο, αναλόγως του καιρού. «Τρέχουμε τις ανθο-
φορίες από πίσω. Όταν κάνει καλό καιρό, βρέξει
π.χ. στην περιοχή μας εδώ, θα μεταφέρουμε κά-
ποια μελίσσια της Λεμεσού εδώ, γιατί θα έχουμε
περισσότερη ανθοφορία - και αντίστροφα. Γενικά
οι μελισσοκόμοι προσπαθούν να βρουν τις ανθο-
φορίες. Θέλουμε προγραμματιστή να κάνει τον
καιρό όπως θέλουμε, αλλά δεν γίνεται. Κάποιοι
μεγαλύτερης ηλικίας βλέπουν ακόμα τα ημερο-
μήνια. Ειδικά τον καιρό της ανθοφορίας θέλουμε
υγρασία, γιατί εκκρίνουν νέκταρ τα φυτά. Δεν θέ-
λουμε πολύ άνεμο, γιατί στεγνώνει φυτό και δυ-
σκολεύεται η μέλισσα να πετάξει. Δεν θέλουμε
βροχή την ώρα της ανθοφορίας, αλλά θέλουμε
πριν. Βασικά θέλουμε Θεό δικό μας!», λέει ο Δη-
μήτρης Παπακώστας. ■
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Βραβείο Καινοτομίας
ΣΤΗΝ OLEASTRO ENTERPRISES LTD
ΠΑΡΑΓΕΙ ΤΟ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Σο Βραβείο Καινοτομίας στον Πρωτογενή
Τομέα για το 2013 απονεμήθηκε στην
εταιρεία OLEASTRO ENTERPRISES LTD

για την παραγωγή και εμπορία βιολογικού ελαι-
όλαδου, καθώς και για τη δημιουργία και λει-
τουργία του θεματικού Πάρκου Ελιάς Ολέαστρο,
στο χωριό Ανώγυρα. Η βράβευση αντανακλά
στην υψηλού επιπέδου ποιότητα των προϊόντων
της εταιρείας, όπως και στο πρωτοποριακό
όραμα των δημιουργών της.

Στο σκεπτικό της απόφασης τονίζεται ότι:
Το ελαιοτριβείο είναι το μόνο πιστοποιημένο

πράσινο ελαιοτριβείο που παράγει το μοναδικό
βιολογικό ελαιόλαδο στην Κύπρο. 

Το θεματικό πάρκο Ελιάς Ολέαστρο ενισχύει
τα πολιτιστικά και περιβαλλοντικά στοιχεία της
Κυπριακής υπαίθρου και συμβάλλει στον εμ-
πλουτισμό του τουριστικού μας προϊόντος και
είναι το πρώτο στον κόσμο που συνδυάζει τόσο
ποικίλα εκθέματα. 

Το βραβείο καινοτομίας μαζί με το βραβείο
έρευνας, απονεμήθηκε για τρίτη συνεχή χρονιά
από την Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων
(ΟΕΒ) σε μια κοινή τελετή με το Ίδρυμα Προώθη-
σης Έρευνας (ΙΠΕ). Το Κυπριακό Βραβείο Καινο-
τομίας θεσπίστηκε από την ΟΕΒ με την έμπρακτη
υποστήριξη του Υπουργείου Eνέργειας, Εμπο-
ρίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού και του Ιδρύμα-
τος Προώθησης Έρευνας, κι έχει σκοπό τη
συνεχή βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των
Κυπριακών επιχειρήσεων και οργανισμών του
ιδιωτικού και ευρύτερου δημόσιου τομέα μέσω
της καινοτομίας. 

Στην πραγματικότητα, η OLEASTRO ENTER-
PRISES LTD καινοτομεί τα τελευταία 10 χρόνια.
Σχετικά επισημαίνεται πως είναι το μόνο στον
κόσμο θεματικό πάρκο ελιάς, όπου πέραν από
τον εκπαιδευτικό και ψυχαγωγικό του χαρακτήρα
γίνονται ταυτόχρονα και γεωργικές και μεταποι-
ητικές εργασίες. Επίσης, είναι το μόνο πράσινο
ελαιοτριβείο (και βιολογικό ελαιόλαδο) στην
Κύπρο με πολλές περγαμηνές. Είναι πιστοποι-
ημένο με ISO22000, ISO9001 και ISO14000.
Τόσο η μονάδα, το ελαιόλαδο, όσο και οι ιδιοκτή-
τες έχουν βραβευτεί ή ήταν υποψήφιοι για 

διεθνή, Ευρωπαϊκά ή εθνικά βραβεία πολλές
φορές.

Η εταιρεία είναι η πρώτη που ανήγαγε το ελαι-
όλαδο από μαγειρικό προϊόν σε (αναμνηστικό)
δώρο κυκλοφορώντας το σε ποικίλες συσκευα-
σίες και μεγέθη. Και η πρώτη ίσως που απέσπασε
σωρεία επιχορηγήσεων από εθνικά και Ευρω-
παϊκά κονδύλια, ακόμα κι από τα Ηνωμένη Έθνη,
σε βαθμό που επιλέγηκε σαν παράδειγμα καλής
πρακτικής από το ΚΕΒΕ το 2006.

Εξάλλου, η εταιρεία είναι η πρώτη που υιοθέ-
τησε το θεσμό της Μέρας Ελιάς και την έχει κα-
θιερώσει κάθε χρόνο με ολοήμερες εορταστικές
εκδηλώσεις. Η εκδήλωση αυτή στηρίζει την το-
πική επιχειρηματικότητα αφού γίνονται επιδείξεις
– μεταξύ άλλων - των προϊόντων που παράγει το
χωριό (παστέλλι, χαλλούμι, κρασί) και των καλ-
λιτεχνών της Ανώγυρας.

Από την αρχή της λειτουργίας της η εταιρεία
δίνει μεγάλη έμφαση στην Εταιρική Κοινωνική
Ευθύνη. Προκήρυξε σχολικούς διαγωνισμούς
(έρευνας, φωτογραφίας κλπ) με θέμα την ελιά,
ενώ διοργανώνει πολλές άλλες φιλανθρωπικές
κι εκπαιδευτικές δράσεις. ■

ΤΟ ΜΟΝΟ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ 

ΔΙΕΘΝΩΣ 

ΠΡΑΣΙΝΟ 

ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ

Από την απονομή του Βραβείου Καινοτομίας στην Oleastro Enterprises Ltd. Το ζεύγος Έλληνα με τον 
Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Αναστασιάδη στο κέντρο. 
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ΤΑ ΠΑΞΙΜAΔΙΑ

EΛΕΝΑΣ
Tο 1992 η οικογένεια του Γιάννου Βασιλείου ξεκί-

νησε την βιοπάλη για την κατασκευή ενός παραδο-
σιακού  παξιμαδιού. Η αγάπη και η φροντίδα στο

προϊόν είχε την ανταπόκριση του κόσμου. Αποτέλεσμα
είναι τα σημερινά «Παξιμάδια Έλενας» . Με πλούσια
γκάμα προϊόντων όπως Παξιμάδι Χωριάτικο Γλυκανίσου,
Ολικής Άλεσης, Κριθαρένο, Γλυκό, Κριτσίνι Ολικής, Σιτα-
ρένο,  Με Χαλλούμι, Με Ελιά, Μπουκιά Ταχίνης, Ελιάς και
άλλα τα οποία κυκλοφορούν σταδιακά. Η πλούσια γεύση
και η ποιότητα οφείλονται στα αγνά υλικά και στον σεβα-
σμό στην παράδοση, τα οποία δίκαια την καθιστούν
πρώτη στην αγορά.

Αγνά υλικά, σεβασμός 
στην παράδοση

Το ιστορικό μιας επιτυχημένης επιχείρησης έχει πάντα
το δικό της ενδιαφέρον. 

Ο Γιάννος Βασιλείου δούλευε στην υπόδηση. Λόγω οι-
κονομικών δυσκολιών αποφάσισε να φτιάχνει χωριάτικο
ψωμί το οποίο ο ίδιος πωλούσε σε συνοικισμούς, καφε-
νεία και τη λαϊκή αγορά. 

Όλα αυτά ξεκίνησαν πριν 22 χρόνια με τη βοήθεια της
πεθεράς και της γιαγιάς Ελένης. Μέρα με τη μέρα η ζή-
τηση αυξανόταν με αποτέλεσμα από ένα μικρό φούρνο
που έψηνε 27 ψωμιά στο πατρικό της Έλενας, να κτίσει
φούρνο για 130 ψωμιά στην καινούρια κατοικία τους.
Ταυτόχρονα αγόρασε το πρώτο ζυμωτήρι. Η δουλειά κυ-
λούσε ομαλά, ξεκίνησε και δεύτερη διανομή την ίδια
μέρα έτσι μοιράστηκε τις ευθύνες με τη σύζυγο του. Δού-
λευαν όλο το βράδυ για την πρώτη πρωϊνή διανομή και
ετοίμαζε τη ζύμη η γυναίκα του μέχρι να γυρίσει για να
κόψουν στο χέρι, να ανοίξουν στο χέρι και να φουρνίσουν
στο χέρι τα ψωμιά για την επόμενη διανομή. 

Αγόρασε ζυμωτήρι από τα λεφτά της βάπτισης της
κόρης του. Η Έλενα για τρεις μέρες ήταν θυμωμένη.
‘Ομως με το πείσμα του Γιάννου, το εργοστάσιο στήθηκε.
Μια μέρα ενώ έφτιαχνε τη ζύμη η Έλενα, της βγήκε πολύ

μαλακή. Μεγάλος καυγάς όταν επέστρεψε ο σύζυγος.
Φωνές αυτός, κλάμα αυτή. Τους πίεζε ο χρόνος. Χρει-
άζονταν βοήθεια   για να προλάβουν. Φώναξαν την
αδερφή και την θεία της για ενίσχυση. «Τασούλα, Δήμη-
τρα θέλουμε τη βοήθεια σας για 1-2 ώρες». 

Οι 1-2 ώρες έγιναν χρόνια. Μια δυνατή ομάδα με την
Τασούλα, τη Δήμητρα, την πεθερά, τη γιαγιά και τη μάνα
που δούλευε αφιλοκερδώς.  Όταν τελικά έφυγε για την
διανομή, έμεινε ζυμάρι και τους είπε να το κάνουν παξι-
μάδι για να τρώνε. Οι κοπέλες έφτιαξαν τα 2 είδη. Τα
μικρά και τα μεγάλα (σήμερα του γλυκάνισου και του
μαυρόκοκκου). 

Τελικά η ποσότητα ήταν μεγάλη και ο κ. Γιάννος τους
είπε χαρακτηριστικά: «Παίζετε με τη φτώχεια» και τα
πήρε για πώληση. Μεγάλη επιτυχία. Έτσι, στην επόμενη
περιοδεία όσοι αγόρασαν παξιμάδια τα ξαναζητούσαν με
συνέπεια να σταματήσουν τελείως τα ψωμιά για να ικα-
νοποιήσουν το κόσμο που τα ζητούσε. 

Η πρώτη ζύμη των 130 ψωμιών έγινε παραδοσιακά
χωριάτικα παξιμάδια γλυκάνισου και η επόμενη ζύμη
έγινε   παραδοσιακά χωριάτικα παξιμάδια με μαυρό-
κοκκο. 

Μέχρι σήμερα κρατούν την ίδια σταθερή μα πάνω από
όλα αγνή ποιότητα. Ιδρύθηκε η πρώτη εταιρεία με το
όνομα «Γ.Ε.Βασιλείου» και μετονομάστηκε τιμής ένεκεν
σε «Έλενα». 

Από την αρχή μέχρι σήμερα η εταιρεία δραστηριοποι-
είται στο Παλιομέτοχο. Η νέα εταιρεία ξεκίνησε με ένα
πωλητή και έφτασε στους έξι. Σε μια δύσκολη στιγμή της
εταιρείας λόγω της οικονομικής κρίσης. 

Η  C. A. Papaellinas και οι συνεργάτες της εκτίμησαν το
προϊόν και  προσέγγισαν τους ιδιοκτήτες για συνεργασία.
Όλο αυτό έδωσε έναυσμα στην οικογένεια να παλέψει
ξανά από την αρχή όπως πριν είκοσι χρόνια. 

Η οικογένεια Βασιλείου ευχαριστεί θερμά τον κ. Χρή-
στο Παπαέλληνα  για την προτίμηση του αλλά και το προ-
σωπικό του που πίστεψε και παλεύει για την προώθηση
των προϊόντων. ■

“ Όραμα μας τα παξιμάδια Έλενας να είναι για πάντα το παραδοσιακό 
παξιμάδι της Κύπρου και η μικρή ιστορία που ξεκίνησε την εταιρεία αυτή
να γίνει παρακαταθήκη για τα παιδιά, τα εγγόνια αυτών που πάλεψαν για
να γίνει το όνειρο πραγματικότητα”.

Στις φωτογραφίες δεξιά
άνω, ο Γιάννος Βασιλείου
με την πεθερά του. Έτσι
άρχισαν  την παραγωγή.
Στις φωτογραφίες άνω,
πρόσφατα στιγμιότυπα. 

Η ΠΛΟΥΣΙΑ ΓΕΥΣΗ 
ΚΑΙ Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ 

ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ 
ΣΤΑ ΑΓΝΑ ΥΛΙΚΑ 

ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΕΒΑΣΜΟ 
ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ
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ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΛΑΤΑΝΗΣ
ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΠΟΡIΑ ΑΠOΤΟ 1922

HPlatanico Wines & Spirits Ltd από το 1922 διακρί-
νεται και ξεχωρίζει για τα ποιοτικά προϊόντα 
που παράγει με την επωνυμία ΠΛΑΤΑΝΗΣ.

Η εταιρεία παρουσιάζει μια συνεχή ανοδική πορεία 
παραγωγής, εξοπλισμού και εξυπηρέτησης των πελατών
της. Βασικά προϊόντα της το ξύδι (κόκκινο, άσπρο και αρω-
ματικό), το καθαρό οινόπνευμα, το απιονισμένο νερό και
διάφορα αλκοολούχα ποτά μεταξύ των οποίων ζιβανία,
κουμανταρία κ.ά.

Κυριότεροι σταθμοί της εταιρείας:
• Το 1967 εισάγει τον πρώτο αυτόματο Οξοποιητή συνε-

χούς λειτουργίας από τη Γερμανία 2000 λίτρων, με
εξαγωγές στο Λίβανο και το Κουβέϊτ.

• Από το 1968 μέχρι το 2003 εμφιαλώνει τα προϊόντα της
διεθνούς εταιρείας BOLS Ολλανδίας που αντιπροσω-
πευόταν στην Κύπρο από την εταιρεία Christoudias
Beverages.

• Το 1983-85 κτίζει το εργοστάσιο που βρίσκεται μέχρι
σήμερα στα Λατσιά.

• Το 1985 το Διευθυντικό προσωπικό της εταιρείας 
εμπλουτίζεται με την επιστροφή του Χριστόδουλου 
Πλατάνη από τις σπουδές του (Οινοποιεία στο Πανεπι-
στήμιο Dijon της Γαλλίας) και το 1987 της Μύριας – 
Ιάνθης Πλατάνη  (Οικονομικά στο Κολλέγιο Colchester
Αγγλίας).  

• Το 1990 η εταιρεία προμηθεύεται δεύτερο Οξοποιητή
10.000 λίτρων από τη Γαλλία.

• Το 2010 προμηθεύεται και τρίτο Οξοποιητή 10.000 
λίτρων επίσης από τη Γαλλία.

• Από το 2000 μέχρι το 2012 γίνονται ριζικές αλλαγές
στην παραγωγή και εμφιάλωση με εντελώς αυτόματα
μηχανήματα, κρατώντας ψηλά την ποιότητα των 
προϊόντων.

• Το 2005 εφαρμόζεται το σύστημα HACCP και το 2011
το σύστημα ISO22000. 
Η παράδοση της εταιρείας κρατά από το 1922, όταν ο

Χριστόδουλος Πλατάνης ίδρυσε  την δική του επιχείρηση
παραγωγής κρασιών, ξυδιών και οινοπνευματωδών
ποτών. Το 1925 προχώρησε στο συνεταιρισμό Χρ. 
Πλατάνης & Σία με τον Χαρ. Σταυρίδη. Το 1937, μαζί και
με τους Νικόλα Χριστοφίδη και Σταύρο Παντζιαρή ιδρύουν
την πρώτη ζυθοποιία ΑΕΤΟΣ, ενώ το 1942 αποχωρούν με
το Νικόλα Χρτιστοφίδη και Χαρ. Σταυρίδη και δημιουργούν
τη ζυθοποιία ΛΕΩΝ. Παράλληλα,  τα χρόνια αυτά συνεχίζει
τις εργασίες του ο συνεταιρισμός  Χρ. Πλατάνης & 
Σία, μέχρι το 1956 οπότε διαλύεται. Ακολούθως, ο 
Χριστόδουλος Πλατάνης δημιουργεί το συνεταιρισμό
Μ.Χρ. Πλατάνης και Σία με τον γιο του Μιχαλάκη Πλατάνη.
Το 1967 ο συνεταιρισμός μετονομάζεται σε Platanico
Wines & Spirits Ltd . 

Με τη μακρόχρονη πείρα της, τον ζήλο και τον σεβασμό
στον πελάτη, η εταιρεία είναι δεσμευμένη στη συνέχιση
της παραγωγής και διανομής ποιοτικών προϊόντων. 

Η εταιρεία εκτιμά ιδιαίτερα τη συνεργασία της με την 
C. A. Papaellinas, τόσο σε ό,τι αφορά το δίκτυο διανομής
και προώθησης των προϊόντων, όσο και σε ό,τι αφορά
στην αποτελεσματικότητα, την αξιοπιστία και τις καλές
σχέσεις της με συνεργάτες και καταναλωτές. ■

ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΗ

ΠΕΙΡΑ, ΖΗΛΟΣ 

ΚΑΙ ΣΕΒΑΣΜΟΣ 

ΣΤΟΝ 

ΠΕΛΑΤΗ

ΝΑΙ ΣΤΑ ΚΥΠΡΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ uuu
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ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΟΜΟΡΦΙΑ uuu

BEAUTYLINE 
IPHONE ΚΑΙ ANDROID 
APPLICATION!
ΤΑΞΙΔΕΨΤΕ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΗΣ ΟΜΟΡΦΙΑΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Της
Άντρης
Νικολάου

Marketing 
Officer 

Tα mobile apps, όπως όλα δείχνουν, είναι μια 
οικογένεια εφαρμογών που θα προκαλέσει 
τέτοια αλλαγή στον τρόπο που χρησιμοποιούμε το

internet, παρόμοια με αυτή που προκάλεσε τα 
προηγούμενα χρόνια το email και ο web browser που
χρησι μο ποιούμε για να σερφάρουμε στο internet.

Στα επόμενα χρόνια, περισσότεροι άνθρωποι θα 
σερφάρουν στο internet από τα κινητά τους τηλέφωνα,
παρά με τον κλασικό υπολογιστή, καθιστώντας το mobile
internet πιο σημαντικό από το "κλασικό" internet, έτσι
όπως το ξέρουμε σήμερα.

Πολύ σύντομα οι περισσότεροι άνθρωποι που χρησι-
μοποιούν το internet για να μάθουν για εμάς, τα προϊόντα
μας, για να επικοινωνήσουν μαζί μας και να αγοράσουν
από εμάς, θα το κάνουν μέσα από το κινητό τους τηλέ-
φωνο, κάτι που καθιστά την ανάπτυξη iPhone και android
application σημαντική. 

Στα BeautyLine, έχουμε λοιπόν προχωρήσει στην 
υιοθέτηση iphone και android application προσφέρον-
τας σε όλους την ευκαιρία να μπoυν στον κόσμο της
ομορφιάς και να ανακαλύψουν, να διασκεδάσουν και να
μάθουν πρώτοι για τα νέα λανσαρίσματα σε προϊόντα 
μακιγιάζ, αρώματα, προϊόντα περιποίησης προσώπου
και σώματος, να μάθουν τα μικρά μας μυστικά ομορφιάς
μέσα από σύντομα και περιεκτικά beauty tips και φυσικά
να ενημερωθούν για τις τελευταίες μας προσφορές! 

Όσο για την κάρτα BeautyLine, μπορείτε να δείτε από
ποιες μάρκες επωφελείστε διπλών βαθμών και φυσικά
να δείτε άμεσα σε πόσα ευρώ έκπτωση αντιστοιχούν 
οι βαθμοί σας πληκτρολογώντας απλά τον αριθμό της 
κάρτας BeautyLine που σας αντιστοιχεί! 

Ευχόμαστε να έχετε ένα υπέροχο ταξίδι μέσα από το
application αυτό και να θυμάστε ότι υπάρχουν πάντα 
τρόποι και λόγοι για να αισθάνεστε όμορφα! Καλωσορί-
σατε στον όμορφο κόσμο των BeautyLine. ■

Ζούμε σε μια εποχή όπου τα smart phone έχουν γίνει μέρος της ζωής και
καθημερινότητας μας. Τα iphone και android αποτελούν μια από τις πιο
τεχνολογικά εξελιγμένες και αναπτυσσόμενες πλατφόρμες για την 
ανάπτυξη εφαρμογών. 
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ΥΓΙΕΙΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ uuu

Βελτίωση της
ποιότητας ζωής

Του 
Ανδρέα
Κώστα 
Trainer
Υπεύθυνου 
Καταστήματος
Η&Β

Προσωπικό, αλλά και εκπρόσωποι των καταστημά-
των Holland and Barrett, είχαν την ευκαιρία να 
παρουσιάσουν την μεγάλη ποικιλία των συμπλη-

ρωμάτων διατροφής και των προϊόντων που διατίθενται
στα καταστήματα Holland & Barrett.

Με απώτερο σκοπό της εκδήλωσης την ενημέρωση
του κοινού, οι εκπρόσωποι των μέσων ενημερώθηκαν για
την σημασία που έχουν τα συμπληρωμάτα διατροφής, τα
υγιεινά τρόφιμα, αλλά και τα οργανικά προϊόντα περιποί-
ησης σώματος (χωρίς βαριά χημικά), στην βελτίωση της
ποιότητας ζωής. 

Tα καταστήματα Holland and Barrett διαθέτουν μια με-
γάλη γκάμα συμπληρωμάτων διατροφής που μπορούν
να βοηθήσουν τα πλείστα προβλήματα υγείας ή/και να
υποστηρίξουν την θεραπεία της συμβατικής ιατρικής.
Λόγω αυτού, κατά την διάρκεια της παρουσίασης, δόθηκε
ιδιαίτερη έμφαση στην περιγραφή των διάφορων κατηγο-
ριών συμπληρωμάτων διατροφής που βρίσκονται στα κα-
ταστήματα.

Με το τέλος της παρουσίασης οι εκπρόσωποι των μέσων
μαζικής ενημέρωσης είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν
με το προσωπικό αλλά και να δοκιμάσουν διάφορα προ-
ϊόντα, ώστε να μπορέσουν να μεταφέρουν στο ευρύτερο
κοινό τα πόσα μπορεί να προσφέρει η Holland & Barrett. ■

Με μεγάλη επιτυχία 
πραγματοποιήθηκε η
δεύτερη παρουσίαση
των καταστημάτων 
Holland & Barrett στους
εκπροσώπους των 
μέσων μαζικής 
ενημέρωσης την 
Τετάρτη 2 Οκτωβρίου.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

HOLLAND & 

BARRETT
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ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ uuu

“Δίνω χρώμα
στη ζωή” ΓΟΥΡΙ-ΦΥΛΑΚΤΟ 2014 ΤΩΝ

ΜΙΚΡΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ 

O επιτυχημένος 
Senior Make-up Artist
και συνάδελφος των
καταστημάτων
BeautyLine, Μάϊκ
Ορφανίδης, 
δημιούργησε το γούρι
–φυλακτό 2014 των
Μικρών Εθελοντών
για το έργο «Δίνω
χρώμα στη ζωή».

Μιχάλη, πότε ξεκινά η συνεργασία με το φιλανθρω-
πικό σωμάτιο ΜΙΚΡΟΙ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ;
Εδώ και χρόνια συνεργάζομαι μαζί τους σε διάφορες εκ-
δηλώσεις. Είναι μια σχέση που μετρά περισσότερο από 5
χρόνια. Εντελώς τυχαία γνώρισα την γραμματέα του σω-
ματείου, την κ. Μαίρη Φραγκέσκου, η οποία με έφερε πιο
κοντά στον εθελοντισμό και στο σωματείο. Έτσι ήταν η
αρχή για να ξεκινήσουμε μια σειρά από φιλανθρωπικές
εκδηλώσεις, με απώτερο σκοπό να βοηθάμε τους λιγό-
τερο τυχερούς συνανθρώπους μας. 

Η φιλοσοφία και οι αξίες του σωματείου των Μικρών
Εθελοντών ταυτίζονται απόλυτα με τις δικές μου προσω-
πικές αξίες, γι’ αυτό και νιώθω υπερήφανος που συμ-
βάλλω με το δικό μου τρόπο στην ενίσχυση του έργου τους.

Οι Μικροί Εθελοντές είναι μια μεγάλη ομάδα παιδιών
ηλικίας 4 -18 χρονών με την υποστήριξη των οικογενειών
και φίλων, που ασχολούνται με κοινωφελείς εθελοντικές
δραστηριότητες. Απώτερος στόχος είναι να καλλιεργή-
σουν και να εφαρμόσουν στην πράξη την ιδέα της εθελον-

τικής προσφοράς, να ενισχύσουν τη σχέση μεταξύ παιδιών
και οικογενειών, να προσφέρουν ανθρωπιστική και οικο-
νομική στήριξη σε ευάλωτες ομάδες, να απομακρύνουν
τα παιδιά από κινδύνους που παραμονεύουν στην νεολαία,
να αναπτύξουν το ομαδικό πνεύμα, να καλλιεργήσουν πε-
ριβαλλοντική συνείδηση. 

Πώς νιώθεις για το γούρι που δημιούργησες;
Είναι όμορφο να δημιουργείς κάτι από την αρχή για καλό
σκοπό. Νιώθω πολύ χαρούμενος και υπερήφανος για το
αποτέλεσμα, αφού τα χρήματα θα διατεθούν στο πρό-
γραμμα «Δίνω χρώμα στη ζωή», που αφορά την διαμόρ-
φωση κοινόχρηστων χώρων στο Μακάρειο Νοσοκομείο.
Ήταν μεγάλη η τιμή εξάλλου που μου έκανε το Σωματείο
των Μικρών Εθελοντών να επιλέξει εμένα να σχεδιάσω
το γούρι-φυλακτό για το 2014 και ήταν κάτι το οποίο 
ξεκίνησα και ολοκλήρωσα με πολύ μεγάλη αγάπη.

Πώς ήταν αυτό το «ταξίδι» για σένα;
Το χάρηκα πολύ, ήταν ένα πολύ δημιουργικό ταξίδι. 
Ξεκίνησε από ένα μικρό σχέδιο στο χαρτί και όταν 
ολοκληρώθηκε και το πήρα στα χέρια μου, η συγκίνηση
ήταν μεγάλη.

Ποια η έμπνευση σου, ώστε να δημιουργήσεις αυτό
το γούρι; Τι συμβολίζει;
Ήθελα να δημιουργήσω κάτι από ασήμι, το οποίο, φορών-
τας το, να νιώθω ότι με προστατεύει, αφού είναι γούρι-φυ-
λακτό για το 2014 και από την άλλη να είναι κομψό και
να έχει στυλ. Εμπνεύστηκα από τον σταυρό, που είναι το
σύμβολο της πίστης μας, δεν ήθελα να είναι απλώς ένας

αριθμός. Ήθελα κάποιος που θα το φορά να νιώθει ότι
προστατεύεται, παίρνει ενέργεια και δύναμη.

Το γούρι το αγκάλιασαν τα καταστήματα Beauty-
Line, αφού ήταν και τα σημεία πώλησης του. Όλοι

οι συνάδελφοι των καταστημάτων με ενθουσια-
σμό υποστήριξαν την όλη προσπάθεια και τους
ευχαριστώ πολύ. 

Είμαι πανευτυχής γιατί ο κόσμος το στήριξε,
φέρνοντας αποτελέσματα πολύ περισσότερα

από αυτά που αναμέναμε. ■
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Όραμα μας είναι να γίνουμε… Ηγέτιδα εταιρεία
στην Κύπρο στους τομείς των Φαρμάκων, των Καλλυν-
τικών και των Καταναλωτικών προϊόντων, αξιοποιών-
τας την ηγετική μας θέση, για να δημιουργούμε και να
αναπτύσσουμε, προϊόντα, υπηρεσίες και επιπλέον,
πρακτικές και τεχνοτροπίες που να στοχεύουν στο να
κάνουν όλο και περισσότερους ανθρώπους να ζουν
και να νιώθουν καλύτερα.

Αποστολή μας είναι… Να διαθέτουμε στην Κυπριακή
αγορά καινοτόμα και εξειδικευμένα Φάρμακα και Επώ-
νυμες Μάρκες Καλλυντικών, Τροφίμων και Κατανα-
λωτικών προϊόντων αναγνωρισμένης ποιότητας, που
να κάνουν περισσότερους ανθρώπους να ζουν και να
νιώθουν καλύτερα.

Αξίες μας… Υπευθυνότητα και Ακεραιότητα, Δυνα-
μική Προσαρμοστικότητα,  Καινοτομία και Πρωτοπορία.

Και ακολουθούν οι υπόλοιπες σελίδες με την 
ημερολογιακή ενημέρωση και τις πολλές δράσεις
που υπογραμμαμίζουν την κοινωνική υπευθυνότητα
της C.A. Papaellinas, όπως και την πρόοδο των 
δραστηριοτήτων της. 
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ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ uuu

ΤΟ ΝΕΟ ΜΑΣ
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 

Με κεντρική ιδέα τις διάφορες δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της
Χ.Α.Παπαέλληνας & Σία Λτδ, ετοιμάσαμε το ημερολόγιο μας για το 2014.
Το διακρίνει μια νέα καλαίσθητη αντίληψη τόσο για την προβολή των 
θεμάτων που επιλέγησαν, όσο και για την ημερολογιακή ενημέρωση του
χρήστη. Περισσότερος χώρος για σημειώσεις, εκτενέστερο εορτολόγιο
και, γενικότερα, καλύτερη αξιοποίηση του μεγέθους του.

Γ ια τον τύπο του χαρτιού που χρησιμοποιήθηκε, σταθερή ήταν η αντίληψη της Εταιρείας να
χρησιμιποηθεί χαρτί που παράγεται από αειφορικώς διαχειριζόμενα δάση και έχει τη σχε-
τική διεθνή πιστοποίηση (Program fer the Endorsement of Forest Certification – PEFC). 

Στην πρώτη σελίδα, η «ταυτότητα» της C.A. Papaellinas, με τίτλο «Στο DNA μας η Κοινωνική
Υπευθυνότητα». Τονίζεται: 

«Η κοινωνική υπευθυνότητα είναι για την εταιρεία μας  στρατηγικός άξονας επιβίωσης και
ανάπτυξης. Γι’αυτό και   έχουμε θέσει την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη πολύ ψηλά στις 
προτεραιότητες μας, καθιστώντας την μέρος της κουλτούρας μας.

Είναι η ευθύνη μας απέναντι στο προσωπικό μας, τους πελάτες και τους συνεργάτες μας. 
Η έγνοια και η ευαισθησία μας για την κοινωνία και το περιβάλλον μέσα στο οποίο ζούμε και
εργαζόμαστε. 

Μέσα σε αυτό το ανθρωποκεντρικό πλαίσιο αντικρίζουμε και την προοπτική βιωσιμότητας
της εταιρείας μας, ως έννοιας αλληλένδετης και ταυτόσημης.   

Άλλωστε, από το 1929, χρονιά ίδρυσης της εταιρείας μας, η ευθύνη και η έγνοια μας για
τους ανθρώπους και την κοινωνία ήταν στάση και τρόπος ζωής. Οι συνθήκες και οι ανάγκες
άλλαξαν, αλλά το DNA της εταιρείας παραμένει το ίδιο. Η κοινωνική υπευθυνότητα  είναι 
βαθειά ριζωμένη στην παράδοση, την αποστολή, το όραμα και τις αξίες μας». 

Στη συνέχεια, μαζί με τα νέα λογότυπα (για πρώτη φορά χρησιμοποιήθηκαν στο ημερο-
λόγιο), το όραμα, η αποστολή και οι αξίες της. ■

Στο DNA μας η Κοινωνική Υπευθυνότητα
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ΟΡΓΑΝΩΣΗ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ uuu

Συνάντηση
BEAUTYLINE

Της 
Μαρίας 
Γερμανού
Διευθύντριας
Ανάπτυξης 
Πωλήσεων 

HC. A. Papaellinas μέσα σε ένα τόσο δύσκολο οικο-
νομικό περιβάλλον, δεν θέλησε να στερήσει
αυτή τη συνάντηση-σταθμό από το προσωπικό της

και ο λόγος είναι γιατί η συνάντηση φέρνει το προσωπικό
πιο κοντά, δίνοντας του τη δύναμη και τα εφόδια να αντι-
μετωπίσει τις δυσκολίες που προκύπτουν.

Είναι η μοναδική φορά μέσα στο χρόνο που συναντιέται
μεταξύ της όλη η ομάδα πωλήσεων του BeautyLine και
μοιράζονται τις σκέψεις και τους προβληματισμούς τους,
ενημερώνονται για θέματα που τους αφορούν και θέτουν
στόχους για το μέλλον. Η συνάντηση αυτή πραγματοποι-
είται πάνω από 10 χρόνια τέτοια εποχή και είναι πλέον
θεσμός για την BeautyLine, ένας θεσμός για την Beauty-
Line που όλοι  επιθυμούν να αντέξει στο χρόνο. 

Την πρώτη μέρα πραγματοποιήθηκε ένα εργαστήρι
στο οποίο συμμετείχαν οι υπεύθυνες των καταστημάτων,
μέλη του γραφειακού προσωπικού και στελέχη της εται-
ρείας, έχοντας ως κύριο θέμα το πώς θα πετύχουμε τον
στόχο του 2014, που είναι να κάνουμε τους πελάτες μας
να «Αισθάνονται Όμορφα». Στο εργαστήρι/ συνάντηση
ακούστηκαν ιδέες και εισηγήσεις για το πώς θα το 
πετυχούμε! 

Την δεύτερη μέρα οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευ-
καιρία να παρακολουθήσουν μια ανασκόπηση του 2013,
να ενημερωθούν για τα εφόδια και τις λύσεις πωλήσεων
με τα οποία τους στηρίζει η εταιρεία και να ενημερωθούν
αναφορικά με σύγχρονες μεθόδους προβολής, τα social
media, θέματα που αφορούν την εκπαίδευση και 
ανάπτυξη που εφαρμόζει η εταιρεία. 

Με την λήξη της διήμερης συνάντησης όλοι έφυγαν
με πολύ θετικά συναισθήματα και πάνω από όλα αισθα-
νόμενοι όμορφα! ■

Η συνάντηση αυτή
πραγματοποιείται
πάνω από 10 χρόνια
τέτοια εποχή και είναι
πλέον θεσμός για 
την BeautyLine, 
ένας θεσμός που όλοι
επιθυμούν να αντέξει 
στο χρόνο. 

Με εξαιρετική επιτυχία πραγματοποιήθηκε η Ετήσια 
Συνάντηση του προσωπικού των καταστημάτων 
BeautyLine. Η συνάντηση, πραγματοποιήθηκε στις 
9 και 10 Νοεμβρίου 2013, σε γνωστό ξενοδοχείο της 
Λεμεσού, αφήνοντας τις καλύτερες εντυπώσεις σε
όλους τους παρευρεθέντες. 
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ΣΕΛΙΔΑ ΣΤΟ FACEBOOK uuu

Της 
Γεωργίας
Μιλλή
Senior Product
Manager
Adult Care &
Baby Products

Τέλος του Νοέμβρη 2013, τα Nannys εγκαινίασαν την
καινούρια τους σελίδα στο Facebook, με την διεξαγωγή
ενός διαγωνισμού με πλούσια δώρα! Ο πρώτος τυχερός
κέρδισε τον εξοπλισμό ενός παιδικού δωματίου από 
τα καταστήματα New Baby City και οι άλλοι δύο τυχεροί
κέρδισαν προϊόντα  Nannys Nannys Fresh, αξίας 100
ευρώ ο κάθε ένας.

Ηκλήρωση ανέδειξε τους τρεις τυχερούς και η
απονομή των δώρων έγινε στις 22 Ιανουαρίου
2014 στο κατάστημα New Baby City στη Λευκω-

σία  και στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας μας.
Οι καταναλωτές συμμετείχαν με ενθουσιασμό σε αυτή

την ενέργεια και έγιναν αμέσως μέλη αυτής της γλυκιάς
ομάδας, κάνοντας like στην σελίδα των Nannys για να
διεκδικήσουν ένα από τα δώρα.

Η σελίδα των  Nannys  στο  Facebook  αποτελεί ένα
πολύ καλό μέσο επικοινωνίας με τους καταναλωτές,
αφού μέσω αυτού μπορούν να επικοινωνούν άμεσα με
το brand μας και μπορούμε να λαμβάνουμε τα σχόλια,
τις απόψεις και τις προτιμήσεις τους με περισσότερη 
ευκολία. Μπορούμε επίσης να χτίσουμε την εικόνα μας
με ακόμη ένα τρόπο και να δείξουμε ότι είμαστε ένα 
ειλικρινές, φτιαγμένο με αγάπη brand, που νοιάζεται για
τους πελάτες του, προσφέροντάς τους δώρα, διαγωνι-
σμούς, προσφορές, tips και... παρέα!

Τα Nannys, με τη νέα τους αυτή προσπάθεια, ενισχύουν
περαιτέρω την εικόνα τους και έχουν ήδη αρχίσει να 
δέχονται τα συγχαρητήρια σχόλια των καταναλωτών.
Έχοντας ήδη ξεπεράσει τους 4000 fans, συνεχίζουμε με
ακόμη περισσότερη όρεξη και αγάπη! ■
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ uuu

Καμπάνια Οδικής
Ασφάλειας
Hεταιρεία μας ήταν ο αποκλειστικός χορη-

γός καμπάνιας που πραγματοποιήθηκε
τον περασμένο Δεκέμβριο με θέμα την

οδική ασφάλεια. 
Η καμπάνια ανελήφθη από το περιοδικό

Galastyle και την εφημερίδα Click, με συνδιοργα-
νωτές  το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας
Τάξης, το Αρχηγείο της Αστυνομίας, το Υπουργείο
Παιδείας και Πολιτισμού και τις Ομοσπονδίες 
Γονέων.

Στο πλαίσιο της καμπάνιας ετοιμάστηκε ενη-
μερωτικό υλικό και εκτυπώθηκαν αφίσες οι
οποίες αναρτήθηκαν σε 525 σχολεία (Δημο-
τικά, Γυμνάσια και Λύκεια), καθώς και σε πανε-
πιστήμια, κολλέγια και στρατόπεδα. Έγινε
επίσης φωτογράφιση με γνωστά πρόσωπα
(ηθοποιούς και ποδοσφαιριστές).

Με τη λήξη της καμπάνιας προκηρύχθηκε  δια-
γωνισμός ζωγραφικής για όλα τα Γυμνάσια και τα
Λύκεια, πάντα με θέμα την οδική ασφάλεια.  

Η Χ.Α. Παπαέλληνας χορήγησε το βραβείο του
διαγωνισμού, το οποίο αντιστοιχούσε σε κουπόνια
αγοράς καταναλωτικών ειδών  αξίας 500 ευρώ
για τους άπορους μαθητές του σχολείου που θα
κέρδιζε το διαγωνισμό.

Τελικά, το βραβείο κέρδισε το Γυμνάσιο Ανθού-
πολης με την μαθήτρια της Β’ τάξης Κωνσταντίνα
Καϊμακάκη. Στις 11 Μαρτίου, το Γυμνάσιο Ανθού-
πολης διοργάνωσε μια σύντομη τελετή κατά την
οποία επιδόθηκε τιμητική πλακέτα στην μαθή-
τρια, ενώ η Διευθύντρια του σχολείου κ. Στέλλα
Ταμάμη παρέλαβε τα κουπόνια για τους άπορους
μαθητές.

Στις φωτογραφίες στιγμιότυπα από την τελετή με την

Μέλανι Μιχαηλίδου  και τη Χρυστάλλα Μιχαήλ για

την εταιρεία μας, τον Δημήτρη Θεοφανόπουλο και την

Κρίστια Θεοφανοπούλου για το περιοδικό Galastyle

και την εφημερίδα Click, καθώς και την Διευθύντρια

του Γυμνασίου Ανθούπολης κ. Στέλλα Ταμάμη και τη

νικήτρια του διαγωνισμού μαθήτρια Κωνσταντίνα 

Καϊμακάκη.

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ 
H C. A. PAPAELLINAS
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ΝΕΑ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ uuu

1. Ο Θεόδωρος είναι γιος της συναδέλφου Ρίτας Μαυρομμάτη Κυριακίδη. Γεννήθηκε στις 15/4/2013 
και βαφτίστηκε στις 8/8/2013 στην Εκκλησία Αποστόλου Αντρέα Λάρνακας. 

2. Ο Χρήστος, γιός της συναδέλφου Άντρης Κούκου. Γεννήθηκε στις 14/6/2013. 
3. Η Ίσιδα. Είναι η κόρη της  συναδέλφου Μαργαρίτας Στέκκα. Γεννήθηκε στις 27/10/ 2013.
4. Τα δίδυμα αγοράκια είναι της συναδέλφου Άντρη Πέτσα Μουζουρίδου και γεννήθηκαν στις 

9/10/2013. Ονομάζονται Αλέξανδρος και Χριστόφορος. 
5. Ο Νικόλας είναι γιος της συναδέλφου Άντρης Νικολάου και γεννήθηκε στις 24/5/2013.

ΓΕ
Ν

Ν
Η

ΣΕ
ΙΣ

Ανδρέας Νικολάου: 
Δεκαέξι χρόνια συνεχούς 
παρουσίας και προσφοράς
Συμπληρώνονται φέτος 16 χρόνια από το Μάιο του
1998 που ο Ανδρέας Νικολάου ήλθε στην εταιρεία μας
και  κατάφερε όλα αυτά τα χρόνια να αποτελεί την ψυχή
του Κέντρου Διανομής Καταναλωτικών Προϊόντων. 

Όλα αυτά τα χρόνια διακρίθηκε για  την εργατικότητα
του, την προθυμία να βοηθήσει όποιο συνάδελφο έχει
ανάγκη, την ευγένεια και την καλοσύνη του. 

Είναι ο εκλεκτός της παρέας του Κέντρου Διανομής,
καθώς με τις εύστοχες παρατηρήσεις του, δίνει μια δια-
φορετική νότα στην καθημερινότητά μας.  Είναι ο συνά-
δελφος  που όταν λείπει, η απουσία του γίνεται
αντιληπτή από όλους.

Ανδρέα μου, από όλους τους συναδέλφους του Τμή-
ματος των Καταναλωτικών, ένα μεγάλο  ευχαριστώ που
μας προσφέρεις την παρέα  σου όλα αυτά τα χρόνια….

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΝΙΚΟΛΟΒΓΕΝΗΣ
Υπεύθυνος Κέντρου Διανομής & Αποθήκευσης

1 2 3

4

5

Ο Ανδρέας Νικολάου στο κέντρο της σειράς των ορθίων (με πορτοκαλί γιλέκο).
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1. H συνάδελφος Έλενα Νεάρχου παντρεύτηκε τον 
Βαλεντίνο Κυριάκου στις 5/10/2013 στον 
Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Θεοδώρου στην Πάφο.

2. Ο συναδελφος Στέφανος Χριστοδούλου παντρεύτηκε 
την Μαρίνα Ιωαννίδου στις 2/6/2013 στην εκκλησία 
Αγίας Βαρβάρας στην Λευκωσία.

3. O συνάδελφος Παύλος Μιχαηλίδης παντρεύτηκε την 
Νίκη Μιχαηλίδου στις 29/6/2013 στην εκκλησία 
Παναγία Χρυσελεούσης στην Έμπα, Πάφου.

4. Η συνάδελφος Καρολίνα Λοίζου παντρεύτηκε τον 
Τάσο Κουκούνη στις 28/6/2013 στον Ιερό Ναό 
Αγίου Ιωάννη Θεολόγου.
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Συμμετάσχαμε στον 
8ο Διεθνή Μαραθώνιο 
Λεμεσού
Η C. A. PAPAELLINAS εκπροσωπήθηκε στον 8ο

Διεθνή Μαραθώνιο Λεμεσού ο οποίος διοργα-
νώθηκε με επιτυχία στις 16.3.2014
Στο μαραθώνιο συμμετείχαν 7000 δρομείς σε 
6 διαδρομές, τις ακόλουθες : 
● Μαραθώνιος 30km

(ο επίσημος Μαραθώνιος Κύπρου)
● Μισός Μαραθώνιος 21km
● Δρόμος Υγείας 10km
● Ατομικός Δρόμος 5k
● Εταιρικός Δρόμος 5km
● Παιδικός/Μαθητικός Δρόμος 1km
Η εταιρεία μας εκπροσωπήθηκε από 15 δρομείς
που έλαβαν μέρος στον Εταιρικό Δρόμο των
5km. Όλοι τους τερμάτισαν και το χάρηκαν.  

1 2
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ΑΝΑΠΤΥΞΗ uuu

ΤΡΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
ΜΑΣ ΣΤΟ ΠΙΟ 
ΜΟΝΤΕΡΝΟ MALL
ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Μια από τις μεγαλύτερες εμπορικές ανα-
πτύξεις στην Κύπρο και ευρύτερα της
περιοχής της Μέσης Ανατολής θεωρεί-

ται ότι είναι το Kings Avenue Mall στην Πάφο.
Άνοιξε τις πύλες του στις 21 Νοεμβρίου 2013 και
έκτοτε υπολογίζεται ότι είχε κοντά στο ένα εκα-
τομμύριο επισκέπτες. 

Είναι το πιο μοντέρνο Μall στην Κύπρο και σε
αυτό οι επισκέπτες συναντούν ό,τι καλύτερο συγ-
κεντρώνει η Κυπριακή αγορά. Απέκτησε μάλιστα
και φήμη εκτός συνόρων από τις εντυπώσεις των
τουριστών που το βαθμολογούν με άριστα. 

Το δυο ορόφων κτήριο καλύπτει έκταση
103.000 τετραγωνικών μέτρων. Οι καλυμμένοι
χώροι εκτός των δυο υπογείων είναι 41.000 
τετραγωνικά μέτρα. Υπάρχει χώρος για στάθ-
μευση 1200 αυτοκινήτων και ο αριθμός των 
καταστημάτων είναι σήμερα 120. 

Η όλη επένδυση για τη δημιουργία του Mall
ξεπέρασε τα 170 εκατομμύρια ευρώ. Η τοποθε-
σία του κρίνεται ιδανική. Βρίσκεται μέσα στην
τουριστική ζώνη της Κάτω Πάφου, δίπλα από τον
αρχαιολογικό χώρο με τους Τάφους των Βασι-
λέων και τα φημισμένα ψηφιδωτά, και πολύ
κοντά στο λιμανάκι της πόλης και τα πάμπολλα
ξενοδοχεία και άλλα τουριστικά συγκροτήματα.

1BeautyLine: 
Νέα πνοή ομορφιάς 
Νέα πνοή, στην Πάφο έδωσε με τη λειτουργία
του το νέο μας κατάστημα Beauty Line στο και-
νούριο Kings Avenue Mall.

Ένας μοντέρνος και εντυπωσιακά διαμορ-
φωμένος χώρος, με λιτή αισθητική, έμφαση στη 
λειτουργικότητα και τη σωστή προβολή των
προϊόντων. Σε μαύρο φόντο παρελαύνουν όλα
τα αρώματα και προϊόντα μακιγιάζ, ενώ σε
λευκό όπως σε όλα τα καταστήματα της αλυσί-
δας, οι σειρές περιποίησης προσώπου και σώ-
ματος. Στο κατάστημα μπορείτε να απολαύσετε
δωρεάν περιποιήσεις προσώπου στην καμπίνα
ομορφιάς του.

Στο νέο μας κατάστημα ο πελάτης μας μπο-
ρεί να απολαμβάνει τις δωρεάν συμβουλές,
περιποιήσεις και μακιγιάζ από τις καταρτισμέ-
νες συμβούλους ομορφιάς και Make up Artists.
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Υves Rocher: 
Βοτανική ομορφιά 
Με το άνοιγμα του νέου καταστήματος στο Kings Avenue Mall στην Πάφο, η αλυσίδα καλλυντικών Yves
Rocher επεκτείνεται με την λειτουργία τεσσάρων καταστημάτων παγκύπρια. Η Υves Rocher είναι η
πρώτη μάρκα στη Γαλλία σε προϊόντα περιποίησης και ομορφιάς. Για γυναίκες και άνδρες που αγαπούν
και θέλουν να φροντίσουν τον εαυτό τους με προϊόντα εμπνευσμένα από τη φύση, τα Yves Rocher 
προσφέρουν μια ολοκληρωμένη σειρά βοτανικών καλλυντικών με προϊόντα περιποίησης προσώπου
και σώματος, φροντίδας μαλλιών, αντηλιακά προϊόντα, ολοκληρωμένη σειρά μακιγιάζ, μεγάλη γκάμα
από αναζωογονητικά αφρόλουτρα και γαργαλιστικά αρώματα. Είναι το ιδανικό δώρο για κάθε περί-
σταση με αμέτρητες επιλογές για κάθε ανάγκη στην ιδανικότερη τιμή.

Επισκεφτείτε τα καταστήματα Yves Rocher στη Λήδρας 181 στη Λευκωσία (τηλ. 22660256), στην
Ερμού 52Α στην Λάρνακα (τηλ. 24 658010), στο My Mall στη Λεμεσό (τηλ. 25 399171) και τώρα και
στην Πάφο, στο Kings Avenue Mall (τηλ. 26600757).

Holland & Barrett: 
Καλή ζωή και στην
Πάφο! 
Από τον Νοέμβριο του 2013 η Πάφος απέ-
κτησε το δικό της Holland and Barrett και
γνωρίζει και αυτή την καλή ζωή!

Η καλή ζωή των Holland & Barrett έχει
γίνει πλέον τρόπος ζωής για πολλούς 
κατοίκους του νησιού, γεγονός που δεν 
θα άφηνε ανεπηρέαστη την πόλη της 
Αφροδίτης. Πλέον, η Πάφος έχει το δικό της
Holland & Barrett, στο Kings Avenue Mall,
στην περιοχή Τάφοι των Βασιλέων. Μπορεί
κανείς να βρει τρόφιμα υγιεινής διατροφής
όπως βρώμη, λιναρόσπορο, γάλα σόγιας,
δημητριακά, μπισκότα, μέλι, γάλα καρύδας,
τσάι, καφέ, παστά φρούτα, ξηρούς καρπούς
και πολλά άλλα. Ακόμη μπορεί να βρει συμ-
πληρώματα διατροφής όπως ιχθυέλαιο, πο-
λυβιταμίνες, προβιοτικά, βιταμίνες Α,B,C,D,E,
ένζυμα, κολλαγόνο, έλαιο από νυχτολού-
λουδο και πολλά άλλα. Τέλος μπορεί να
βρει φυτικά προϊόντα περιποίησης χωρίς
Paraben, όπως τη σειρά Dr Organic, Dead
Sea Spa και Manuka Doctor . 

Κύρια συστατικά μας : η ποιότητα και 
χρησιμότητα των προϊόντων μας, οι ανταγω-
νιστικές τιμές και προσφορές μας καθώς 
και το εξειδικευμένο μας προσωπικό. Σας 
περιμένουμε για να γνωρίσετε την καλή
ζωή στα Holland & Barrett !!!
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ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΧΕΔΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
Ήρθε η στιγμή
να εφαρμοστεί…

Του 
Παύλου 
Μιχαηλίδη
Γενικός 
Διευθυντής 
Δημητριάδη &
Παπαέλληνα

Δώδεκα χρόνια μετά την ψήφιση του νόμου από τη
βουλή για το σχεδιασμό του ΓεΣΥ, ήρθε πλέον η
στιγμή να εφαρμοστεί. Φυσικά, αυτό δε σημαίνει ότι

ξαφνικά όλοι οι ενδιαφερόμενοι φορείς έχουν συμφωνή-
σει με τους όρους που προτείνονται από τον Οργανισμό
Ασφάλειας Υγείας (ΟΑΥ). Η σύγκλιση αυτή οφείλεται κυ-
ρίως στην υποχρέωση της Κύπρου προς τον Ευρωπαϊκό
Μηχανισμό Στήριξης να εφαρμόσει ένα σύστημα υγείας
μέχρι το 2016, ώστε να εξοικονομηθούν χρήματα.

Η δομή του προτεινόμενου ΓεΣΥ στοχεύει στο συνδυα-
σμό των βασικών μηχανισμών και σωστών πρακτικών που
προέρχονται από άλλα συστήματα υγείας, προσαρμόζον-
τας αυτά στις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας. Έτσι, η μο-
ναδικότητα του κυπριακού ΓεΣΥ οφείλεται περισσότερο
στο συνδυασμό που έχει γίνει, παρά στα επιμέρους στοι-
χεία του. 

Ο στόχος του ΓεΣΥ είναι η αντικατάσταση του υφιστάμε-
νου συστήματος υγείας το οποίο χαρακτηρίζεται από ανι-
σότητες, ανεπάρκειες, έλλειψη συντονισμού μεταξύ του
ιδιωτικού και δημόσιου τομέα και μη συνεχή φροντίδα για
τον ασθενή. 

Με το υφιστάμενο σχέδιο, η δαπάνη για την υγεία προ-
βλέπεται ότι θα ανεβαίνει κατά 4.2% ανά έτος, για την πε-
ρίοδο 2016 – 2025. Επί του παρόντος, η Κύπρος ξοδεύει
7.4% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ) της
στην υγεία, από τα οποία τα 3.2% αναλογούν στον δημόσιο
και τα 4.2% στον ιδιωτικό τομέα (το ποσοστό αυτό αντιπρο-
σωπεύει το μεγαλύτερο στην Ευρώπη). Αν και για το 80%
του πληθυσμού της Κύπρου υπάρχει η δυνατότητα παρο-
χής δωρεάν ιατρικής περίθαλψης, φαίνεται ότι ένα πολύ
μικρότερο ποσοστό χρησιμοποιεί αυτές τις υπηρεσίες. 

Το υφιστάμενο σχέδιο πάσχει από τη βάση του εξαιτίας
της αναγκαιότητας από τον ασθενή να συνεισφέρει από
προσωπικούς χρηματικούς του πόρους για την περίθαλψή
του στον ιδιωτικό τομέα. Αυτή η εξάρτηση από προσωπικά
κονδύλια είναι φυσικό να συνεπάγεται με έλλειψη ισότη-
τας στην πρόσβαση των σχετικών υπηρεσιών από την κοι-
νωνία, εξαιτίας της διαφορετικής οικονομικής κατάστασης
των ατόμων. 

Ο ιατρικός πληθωρισμός (medical inflation) είναι μια
από τις σημαντικότερες αιτίες για την αυξανόμενη δαπάνη
στον ιδιωτικό τομέα της υγείας. Στην Κύπρο, ο ιατρικός
πληθωρισμός είναι ο υψηλότερος σε σύγκριση με οποι-

αδήποτε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Αυτό
οφείλεται κυρίως στις ακριβές υπηρεσίες που προσφέ-
ρονται σε έναν εξωτερικό ή εσωτερικό ασθενή και όχι από
τις τιμές των φαρμάκων οι οποίες παραμένουν σε σχετικά
σταθερά επίπεδα. Με τις πρόσφατες εξελίξεις στην οικο-
νομία της χώρας μας και την συνεχώς αυξανόμενη ανερ-
γία, αναμένεται να αυξηθούν οι δυσκολίες πρόσβασης
στις υπηρεσίες υγείας.

Σε αυτό το σημείο αξίζει να αναφερθεί ότι παρόλο που
η δαπάνη στον τομέα της υγείας στην Κύπρο είναι χαμη-
λότερη (7.4% του ΑΕΠ της χώρας σε σχέση με το μέσο όρο
της ΕΕ που είναι το 8.9% του ΑΕΠ), η παροχή υγείας στην
Κύπρο είναι υψηλών προδιαγραφών σύμφωνα με τους
σχετικούς δείκτες Υγείας. Η προσδοκώμενη διάρκεια
ζωής στην Κύπρο είναι 78.6 έτη για τους άντρες (3.3 έτη
περισσότερα από το μέσο όρο της Ευρώπης των 27 –
EU27) και 83.4 έτη για τις γυναίκες (2.7 έτη περισσότερα
από το μέσο όρο της EU27). 

Χρηματοδότηση & Υποδομές
Για να επιτευχθεί οικονομική αειφορία (financial sustain-
ability) το ΓεΣΥ θα χρηματοδοτείται αποκλειστικά από τις
συνεισφορές διαφόρων ομάδων της κοινωνίας. Ο Πίνακας
1 που ακολουθεί, σημειώνει το προτεινόμενο επίπεδο
αυτών των εισφορών για κάθε κοινωνική ομάδα, αλλά
επίσης και τις προτεινόμενες αλλαγές που εισηγείται η
MERCER στη σχετική έκθεσή της. uuu

Στα πλαίσια της ημερίδας του 
Παγκύπριου Φαρμακευτικού 
Συλλόγου που πραγματοποιήθηκε
στις 24 Νοεμβρίου 2013 στο ξενο-
δοχείο Hilton Park και με τίτλο
«Γενικό Σχέδιο Υγείας – Ώρα
μηδέν», η C.A. Papaellinas ήταν 
ο κύριος χορηγός της συνάντησης.
Σε αυτή τη συνάντηση δόθηκε 
ιδιαίτερη έμφαση στο ρόλο του
φαρμακοποιού στο ΓεΣΥ. 

Η εφαρμογή
του Γενικού 
Συστήματος
Υγείας (ΓεΣΥ)
αποτελεί τη  
μεγαλύτερη 
μεταρρύθμιση
στον τομέα της
υγείας στην
ιστορία της 
Κυπριακής 
Δημοκρατίας.
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ΓεΣΥ είτε ως μονάδες είτε ως ιδιωτικά νοσοκομεία, θα
πρέπει να συνάψουν συμβόλαιο με τον ΟΑΥ. Αυτοί οι πά-
ροχοι θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις ελάχιστες
απαιτήσεις που αφορούν προσόντα, διαθέσιμους πόρους
και υποδομές. Με αυτό τον τρόπο θα επιτευχθεί η δια-
τήρηση συνεχούς ποιότητας και σταθερών προτύπων. 

Οι υπηρεσίες για τους δικαιούχους
Το ΓεΣΥ θα σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να παρεμπο-
δίζονται οι αδυναμίες του υφιστάμενου συστήματος υγείας
και να καταστεί ένα σύστημα καθολικής κάλυψης, καλής
ποιότητας φροντίδας, ισότητας, συμπαράστασης και μα-
κροχρόνιας οικονομικής σταθερότητας. 
Οι δικαιούχοι του ΓεΣΥ θα απολαμβάνουν τις παρακάτω
υπηρεσίες:
• Περίθαλψη από προσωπικούς ιατρούς γενικής ιατρικής

και από ιατρούς ειδικοτήτων τόσο σε εξωτερικούς
ασθενείς όσο και σε ασθενείς που νοσηλεύονται σε νο-
σηλευτήρια.

• Τις αναγκαίες διαγνωστικές και παρακλινικές εξετάσεις.
• Χορήγηση των αναγκαίων φαρμακευτικών προϊόντων

με συνταγή.
• Φροντίδα υγείας από νοσηλευτές και μαίες.
• Παροχή φροντίδας υγείας από άλλους επαγγελματίες

υγείας.
• Νοσηλεία σε νοσηλευτήριο.
• Προληπτική οδοντιατρική περίθαλψη για δικαιούχους

ηλικίας μέχρι 16 ετών.
• Ιατρική αποκατάσταση περιλαμβανόμενων της προμή-

θειας, συντήρηση και ανανέωσης προσθετικών και ορ-
θοπεδικών ειδών.

• Κατ οίκων ιατρικές επισκέψεις.
• Μεταφορά των ασθενών στους οποίους το επιβάλλει η

κατάσταση της υγείας τους.
• Υπηρεσίες φροντίδας υγείας σε περίπτωση ατυχημάτων

και επειγόντων περιστατικών.
Για να μπορέσει κάποιος να έχει πρόσβαση στις υπηρε-
σίες υγείας, θα πρέπει πρώτα να εγγραφεί σε έναν προ-
σωπικό γιατρό. Ο προσωπικός γιατρός στη συνέχεια θα
παραπέμπει τον ασθενή σε ειδικό γιατρό, αν είναι ανα-
γκαίο. 

Πιο συγκεκριμένα:
• Δικαιούχοι μέχρι τη συμπλήρωση του 15ου έτους της 

ηλικίας τους γράφονται υποχρεωτικά σε κατάλογο 
παιδίατρου.

• Ο δικαιούχος εγγράφεται σε κατάλογο προσωπικού για-
τρού της δικής του επιλογής.

• Ο προσωπικός γιατρός υποχρεούται να εξυπηρετεί το
δικαιούχο επί 24η βάση.

Ανακεφαλαίωση
Φαίνεται ότι το υφιστάμενο καθεστώς δεν μπορεί να θεω-
ρηθεί αειφόρο σύμφωνα με τις τρέχουσες συνθήκες και
η συνέχιση της εφαρμογής του μπορεί μόνο να οδηγήσει
σε μεγαλύτερες ανισότητες στην πρόσβαση υπηρεσιών
υγείας, εξαιτίας της αυξανόμενης οικονομικής επιβάρυν-
σης του ασθενή. Ως η τελευταία χώρα στην Ευρώπη που
θα αναπτύξει ένα ΓεΣΥ, είναι κρίσιμη στιγμή για τη χώρα
μας να έχει ένα ΓεΣΥ καλύτερα συμβατό με τις ανάγκες
του πληθυσμού στον τομέα της υγείας. ■

Ταυτόχρονα αλλά επιπλέον €90 εκατομμύρια ανά έτος
υπολογίζεται να συγκεντρώνονται από τις συνεισφορές
των ασθενών προς την θεραπεία τους (co-payment). 

Δικαιούχοι του συστήματος είναι κάθε κύπριος πολίτης
που διαμένει μόνιμα στην Κυπριακή Δημοκρατία, αλλά
και κάθε πρόσωπο το οποίο είναι εισφορέας στο ταμείο
του ΟΑΥ (μισθωτοί, αυτοεργοδοτούμενοι, συνταξιούχοι). 

Η εφαρμογή του ΓεΣΥ αναμένεται να αποτρέψει οποι-
αδήποτε αύξηση της υφιστάμενης δαπάνης για την υγεία
και να επιφέρει σημαντικές εξοικονομήσεις. Για την ακρί-
βεια, αναμένεται ότι εάν το ΓεΣΥ εφαρμοστεί το 2016 τότε
η δαπάνη για την υγεία θα αυξηθεί με χαμηλότερο ποσο-
στό ανά έτος (3.7% αντί 4.2%), επιφέροντας συσσωρευ-
τική εξοικονόμηση για το κράτος ύψους €292
εκατομμυρίων, για την περίοδο 2016- 2025.  

Τα μοντέλα πρόβλεψης που χρησιμοποιούνται στην
αναφορά της MERCER είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα στον ια-
τρικό πληθωρισμό. Εάν ο ιατρικός πληθωρισμός ανέβει
κατά μία ποσοστιαία μονάδα τότε αναμένεται να υπάρξει
αύξηση της συνεισφοράς περίπου 6%. Είναι φανερό λοι-
πόν ότι η λήψη μέτρων για περιορισμό του κόστους είναι
άκρως απαραίτητη για την αειφορία του συστήματος. 

Προκειμένου να περιοριστεί ο ρυθμός αύξησης των
εξόδων για την υγεία στο προτεινόμενο σύστημα έχουν
καθοριστεί ορισμένα κεφαλαιώδη στοιχεία: 
• Ο ΟΑΥ θα επιβλέπει και θα ελέγχει τις συνεισφορές από

την κοινωνία και θα είναι ο μοναδικός οργανισμός που
θα αγοράζει μαζικά υπηρεσίες υγείας, εξοικονομών-
τας με αυτόν τον τρόπο χρήματα. 

• Οι ιατροί της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας θα απο-
ζημιώνονται ανά καθορισμένα χρονικά διαστήματα για
τους εγγεγραμμένους ασθενείς τους, σύμφωνα με την
ηλικία των ασθενών. 

• Οι υπηρεσίες νοσηλείας θα αποζημιώνονται με προκα-
θορισμένα ποσά σύμφωνα με το πόσο στοιχίζει η νοση-
λεία και όχι σύμφωνα με τα δηλωμένα έξοδα του
νοσηλευτηρίου αποτρέποντας έτσι την υπερβολική
χρήση υπηρεσιών. 

• Με το θεσμό του προσωπικού γιατρού θα παρέχεται πιο
σφαιρική διαχείριση του ασθενούς προσφέροντας πρό-
ληψη ασθενειών, αλλά και βελτιωμένη διαχείριση χρό-
νιων ασθενειών. 

• Με τις προτεινόμενες συνεισφορές για παροχή ιατρι-
κών υπηρεσιών θα εξασφαλίζεται η αποφυγή εκμετάλ-
λευσης στην παροχή υπηρεσιών.

• Οι πάροχοι υγείας προκειμένου να συμμετέχουν στο

Βιβλιογραφικές πηγές: 
Actuarial Study of Cyprus
National Health Expendi-
ture And National Health
system, Mercer Report,
October 2013
Περί Γενικού Συστήματος
Υγείας Νομό, 2001

Πίνακας 1 
Υποχρεωτικές εισφορές 
στο ΓεΣΥ σύμφωνα με την
προτεινόμενη νομοθεσία
του 2001 και μια από τις
προτεινόμενες αλλαγές 
από τη MERCER στα επίπεδα
συνεισφοράς.

Μισθωτοί 2% 2,13%
Εργοδότες 2.55% 2,72%
Κράτος 4.55% 4,85%
Αυτοεργοδοτούμενοι 3.55% 3,79%
Συνταξιούχοι 2% 2,13%

Άλλοι 2% 2,13%

* Περί Γενικού Συστήματος Υγείας Νομό, 2001
** Actuarial Study of Cyprus National Health Expenditure
and National Health system, Mercer Report, October 2013 

Εισφορές στο
ΓεΣΥ σύμφωνα
με το νόμο του
2001*

Προτεινόμενες
αλλαγές από τη
MERCER**
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ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΩΝ ΝΕΦΡΟΠΑΘΩΝ

Στις 13 Μαρτίου κάθε χρόνο είναι καθιερωμένο να
τιμάται η Παγκόσμια Ημέρα Νεφρού. Με επίκεντρο
την ημέρα αυτή και για μια περίπου εβδομάδα,

διοργανώνται διάφορες εκδηλώσεις με στόχο την ενημέ-
ρωση του κοινού για τη νεφρική ανεπάρκεια και τους τρό-
πους αντιμετώπισης της. Βασικός διοργανωτής των
εκδηλώσεων, μαζί με τη Νεφρολογική Εταιρεία Κύπρου
και τα Νεφρολογικά Τμήματα του Υπουργείου Υγείας,
είναι ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Φίλων Νεφροπαθών
(Π.Σ.Φ.Ν) ο οποίος συμπλήρωσε φέτος 29 χρόνια ζωής

και επιτυχημένης παρουσίας στην κυπριακή κοινωνία. 
Χορηγός των εκδηλώσεων της εβδομάδας είναι η Εται-

ρεία Χ.Α.Παπαέλληνας &Σία Λτδ, η οποία διαχρονικά στη-
ρίζει τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Φίλων Νεφροπαθών.

Ο Πρόεδρος του Π.Σ.Φ.Ν κ. Αβραάμ Λούκα μας ενημε-
ρώνει ότι ο Σύνδεσμος ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 1984 με
πρωτοβουλία του τότε Διευθυντή της Νεφρολογικής Κλι-
νικής στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας και σήμερα Επί-
τιμου Προέδρου του Συνδέσμου, διακεκριμένου γιατρού
Άλκη Πιερίδη. Ο γιατρός Πιερίδης έβαλε νέες βάσεις και
ομολογουμένως θεωρείται ο πατέρας της νεφρολογίας
στην Κύπρο.

Από τα πρώτα μελήματα του γιατρού Πιερίδη και του
νεοσύστατου ΠΣΦΝ ήταν να πείσει το μεγάλο ευεργέτη
μακαριστό Γώγο Παρασκευαίδη να ιδρύσει το Παρα-
σκευαίδιο Μεταμοσχευτικό Κέντρο, που για μια 25ετία
περίπου πρόσφερε με μεγάλη επιτυχία περίθαλψη σε
πάσχοντες συνανθρώπους μας, με γύρω στις 1000 επι-
τυχυμένες μεταμοσχεύσεις νεφρού. 

«Είμαστε ευγνώμονες και εκφράζουμε θερμές ευχαρι-
στίες για τη μεγάλη προσφορά του Παρασκευαίδιου Μετα-
μοσχευτικού Κέντρου και του Διευθυντή γιατρού Γιώργου
Κυριακίδη, που άνοιξε διάπλατα τους ορίζοντες της Κυ-
πριακής ιατρικής», τονίζει ο κ. Λούκα που προσθέτει: 

ΜΙΛΑ ΣΤΟ 
‘ΜΕΤΑΞΥ ΜΑΣ’ 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ
κ. ΑΒΡΑΑΜ
ΛΟΥΚΑ

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΣ 
ΧΟΡΗΓΟΣ 
Η C.A. PAPAELLINAS

Από εκδήλωση του 
Παγκύπριου Συνδέσμου
Φίλων Νεφροπαθών 

Μεγάλη προσφορά 
στην κοινωνία
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ρικό επίπεδο και τη συμμετοχή γιατρων και νοσηλευτών
σε σεμινάρια και συνέδρια, την οργάνωση παγκύπρια
πολλών εκδηλώσεων και ενημερωτικών προγραμμάτων
και τη συγγραφή και διανομή φυλλαδίων για την ενημέ-
ρωση του κοινού πάνω σε νεφρολογικά προβλήματα.
Επιπρόσθετα, ο Σύνδεσμος παρέχει οικονομική βοήθεια
σε άπορους νεφροπαθείς που σήμερα ανέρχεται σε
130,000 - 150,000 ευρώ το χρόνο.  

Κλείνοντας, ο κ. Λούκα ανέφερε με μεγάλη ικανοποί-
ηση ότι παρά τα όποια προβλήματα, η νεφρολογία και οι
μεταμοσχεύσεις νεφρού στην Κύπρο βρίσκοντα σήμερα
σε πολύ ψηλό επίπεδο. ■

«Με το κλείσιμο του Παρασκευαίδιου Μεταμοσχευτι-
κού Κέντρου πριν από δυο χρόνια, τη σκυτάλη των μετα-
μοσχεύσεων νεφρών ανέλαβε από τις αρχές του 2011
στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας ο νέος διαπρεπής με-
ταμοσχευτής γιατρός Βασίλης Χατζηαναστασίου. Παρά τα
αρχικά προβλήματα, το μεταμοσχευτικό στο Γενικό Νο-
σοκομείο λειτουργεί ομαλά και έχουν γίνει σ’αυτό το διά-
στημα συνολικά 84 επιτυχυμένες μεταχοσχεύσεις, 58 με
νεφρούς από ζωντανούς δότες (70%). Ο γιατρός Χατζη-
αναστασίου έκαμε στην Κύπρο επίσης και την πρώτη με-
ταμόσχευση παγκρέατος.

ΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ
Το καταστατικό του Συνδέσμου καταγράφει ως κύριους
σκοπούς: 
• Την παροχή κάθε είδους βοήθειας, συμπαράστασης,

μέριμνας και προσπάθειας επίλυσης των προβλημά-
των των ασθενών με χρόνια νεφρολογικά προβλή-
ματα. Η οικονομική βοήθεια περιλαμβάνει και μηνιαία
οικονομική ενίσχυση σε όσους νεφροπαθείς έχουν
άμεση ανάγκη.

• Την ενημέρωση και διαφώτιση του κοινού για τα νε-
φρολογικά νοσήματα, την πρόληψη τους, τη σημασία
της κληρονομικότητας και κάθε άλλου σχετικού πα-
ράγοντα.

• Την οργάνωση σεμιναρίων, συνεδρίων, διαλέξεων,
συζητήσεων και οποιασδήποτε άλλης σχετικής δρα-
στηριότητας που προάγει την έρευνα, πρόοδο και βελ-
τίωση της παρεχομένης στους νεφροπαθείς ιατρικής
περίθαλψης και αρωγής.

• Τη συνεργασία με τις αρμόδιες Κυπριακές κρατικές και
κοινοτικές υπηρεσίες καθώς και με αρμόδιες υπηρε-
σίες και συναφή ιδρύματα του εξωτερικού.

Οι πόροι του Συνδέσμου προέρχονται από συνδρομές των
μελών , εισφορές, δωρεές, εράνους και έσοδα από διά-
φορες εκδηλώσεις που οργανώνει ο Σύνδεσμος. Σήμερα
ο Σύνδεσμος αριθμεί γύρω στα 1,600 μέλη.

Η ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ Π.Σ.Φ.Ν
Από τη συνεισφορά του Συνδέσμου, στα 29 χρόνια ζωής
του, ο κ. Αβραάμ Λούκα ανέφερε: 

Τη δημιουργία Τράπεζας Ιστοσυμβατότητας για μετα-
μοσχεύσεις νεφρών, την αγορά νέων μοντέρνων μηχα-
νών αιμοκάθαρσης για όλα τα νοσοκομεία της Κύπρου,
τον πλήρη εξοπλισμό, από κουβέρτες μέχρι τα μοντέρνα
μηχανήματα στον πρώτο εξειδικεύμενο νεφρολογικό θά-
λαμο του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας, τη χρηματο-
δότηση ερευνητικού προγράμματος στη Μοριακή
Γενετική και κλινική μελέτη των κληρονομικών παθή-
σεων των νεφρών, την οικονομική αρωγή σε 3 γιατρούς
για συμπλήρωση μεταπτυχιακών σπουδών σε διδακτο-
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Κοινωνικά Παντοπωλεία 
και Κοινωνική Αλληλεγγύη
14.ΟΟΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ  
45.000 ΑΤΟΜΑ ΥΠΟΦΕΡΟΥΝ!

Της 
Μέλανης 
Μιχαηλίδου
Διευθύντριας 
Ανθρώπινου 
Δυναμικού και
Εταιρικής 
Κοινωνικής  
Ευθύνης

Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΑΣ ΜΠΡΟΣΤΑ 
ΣΕ ΠΡΩΤΟΓΝΩΡΕΣ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Oτόπος μας διέρχεται πρωτοφανή κρίση. Γύρω στις
45.000 πρόσωπα επιδιώκουν να εξασφαλίσουν
τα απαραιτήτως αναγκαία για τη διαβίωση τους

περιμένοντας στην ουρά  έξω από τα Κοινωνικά Παντο-
πωλεία. Περισσότερες από 14.000 οικογένειες δυστυ-
χούν και υποφέρουν. 

Τα επιδόματα ανεργίας σε κάποιο χρόνο σταματούν.
Και μετά; Μετά πώς μπορεί ένας οικογενειάρχης να 
εξασφαλίσει τα αναγκαία για το παιδί του; Όταν μάλιστα
δεν υπάρχουν χρήματα για τη δόση, το ρεύμα και το νοίκι,
όταν οι λογαριασμοί συγκεντρώνονται και πολλαπλασιά-
ζονται, όταν ακόμα χάνουν τη σημασία τους λέξεις όπως
«ελπίδα», «υπομονή», «καρτερία»; 

Η αξιοπρέπεια «μετρά» και αυτή μέχρι σε ένα σημείο.
Μετά αρχίζει η ουρά της εξαθλίωσης. Όχι ειδικά αυτών
που σχηματίζουν τις ουρές. Αλλά της κοινωνίας μας 
που εγκατάλειψε αναγκαστικά τα άλλοτε καλούπια της 
ευπρέπειας και μπήκε σε ένα φαύλο κύκλο εντελώς
πρωτόγνωρων καταστάσεων. Των κοινωνικών παντοπω-
λείων και των συσσιτίων! Γιατί, πέρα από την ουρά στα
κοινωνικά παντοπωλεία, υπάρχει και η ουρά στα συσσίτια
κάποιων μητροπόλεων και Δήμων, όπως και η ουρά στα
συσσίτια των σχολείων.

Όλοι πιστεύω πως αισθανόμαστε θλίψη από την εικόνα
αυτή της κατάρρευσης. Προσωπικά αισθάνθηκα την

ανάγκη να γράψω τούτες τις γραμμές, και να «προ-
δώσω» τα συναισθήματα μου, όταν άκουσα το εξής 
ανατριχιαστικό: 
• Μια μητέρα έδωσε οδηγίες στο παιδί της να μην τρώει
όλο το σάντουϊτς που του δίνουν στο σχολείο, αλλά να
παίρνει το μισό στο σπίτι για το αδελφάκι του που επίσης
πεινά! 

Θεέ μου είναι δυνατό; Και όμως. Ο κάθε ένας μας
ακούει και βλέπει πολλά. Και όσοι μπορούμε  να έχουμε
τα αναγκαία, συλλαμβάνουμε πολλές φορές τους 
εαυτούς μας να προσπαθούμε να κρύψουμε κάποια
πράγματα ή να μην ακούμε όσα μας στεναχωρούν, αλλά,
όπως και να το κάνουμε, περιγράφουν την πραγματικό-
τητα. Και την αλήθεια. 

Κάτι άλλο:  
• Στους καλάθους των σκουπιδιών έξω από τις πολυ-
κατοικίες της γειτονιάς μου, βλέπεις πλέον ανθρώπους
να σκάβουν για να βρουν κάτι να φάνε! Και πολλοί είναι
άνθρωποι νέοι, χωρίς δουλειά, χωρίς στήριγμα, χωρίς
την «πολυτέλεια» να αισθάνονται ντροπή για αυτό που
αναγκάζονται να κάνουν. Η θλίψη σε καταλαμβάνει πιο
έντονα όταν βλέπεις το σκάψιμο στα σκουπίδια να το 
κάνουν μαζί ζευγάρια. Ο άνδρας σκάβει και η κοπέλα
δίπλα κρατάει το σακούλι. Και όταν το βλέμμα σου 
συναντά το δικό τους, αμέσως το αποστρέφεις, ουσια-
στικά γιατί δεν θέλεις να παραδεχθείς αυτό που βλέπεις.    

Η στέρηση και η δυστυχία  στην άλλοτε ευημερούσα
Κύπρο υπήρχε και πριν. Εκείνο που τρομάζει τώρα είναι
οι διαστάσεις της. Το μέγεθος, οι αριθμοί, τα συναισθή-
ματα. Η αβεβαιότητα και ο φόβος για το αύριο. 

Σε όλους μας 
προκαλεί τουλάχιστον
απορία να υπάρχουν
και κάποιοι που 
θεωρούν κατόρθωμα
τους να παίρνουν 
τρόφιμα από 
2 και 3 Κοινωνικά
Παντοπωλεία, ενώ 
δεν τα χρειάζονται.  
Τα τρόφιμα αυτά τα 
στερούνται άλλοι. 
Η λύση είναι να γίνει
μηχανογράφηση των
δικαιούχων όλων 
των παντοπωλείων
ώστε να γίνεται ο 
απαραίτητος έλεγχος.  
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Είναι όμως και μια εποχή που αποκτά ουσιαστικό 
περιεχόμενο η έννοια της κοινωνικής αλληλεγγύης. 
Η αγάπη και η έγνοια προς τον συνάνθρωπο σου που δεν
στάθηκε τόσο «τυχερός» όσο εσύ. Η γενναιδωρία και η
φιλανθρωπία. Προσοχή: Όχι η ελεημοσύνη αλλά η υπο-
χρέωση να απλώνεις το χέρι σε αυτούς που δυστυχούν
και υποφέρουν. Η ανθρωπιά! Αυτή που μας δίνει νόημα
ύπαρξης και επιβάλλει στο υποσυνείδητο μας πως δεν
έχουμε δικαίωμα να κλείνουμε τα μάτια ή να αποστρέ-
φουμε το βλέμμα. 

Στο τέλος του κειμένου αυτού παραθέτω τα κοινωνικά
παντοπωλεία που είναι γνωστά, σύμφωνα με στοιχεία
από το Γραφείο του Επιτρόπου Εθελεντισμού και Μη Κυ-
βερνητικών Οργανώσεων. Κάποιο από αυτά είναι κοντά
στο σπίτι μας, κοντά στην εργασία μας. Γύρω μας. Ας δώ-
σουμε και εμείς τη συνδρομή μας στην κούρσα ανθρω-
πιάς που διεξάγεται. Ας συμμετάσχουμε. Προσφέροντας
για τον συμπολίτη μας, τον «άνθρωπο της διπλανής πόρ-
τας» που μας χρειάζεται, θα γίνουμε σίγουρα καλύτεροι. 

Σκεφτείτε πως μόνο η Αρχιεπισκοπή συγκεντρώνει
τρόφιμα και άλλου είδους βοήθεια για 11.000 άτομα.
Μετά την Αρχιεπισκοπή μεγαλύτερος χορηγός βοήθειας
είναι ο Ερυθρός Σταυρός. Παγκύπρια διανέμει τρόφιμα
σε 2500 οικογένειες, κάπου 8.000 πρόσωπα. Από πλευ-
ράς της η Μητρόπολη Λεμεσού πέραν της σημαντικής
βοήθειας σε τρόφιμα, δίνει καθημερινά φαγητό σε 4.000
πρόσωπα! Πολλές είναι οι οργανώσεις που προσφέρουν
βοήθεια σε συνανθρώπους μας που υποφέρουν, όπως
οι Αλκυονίδες και άλλες.

Κατά επαρχία, παρέχεται βοήθεια στον ακόλουθο
αριθμό οικογενειών:
• Λευκωσία: 8235 οικογένειες.
• Πάφος: 1955 οικογένειες
• Λεμεσός: 1444 οικογένειες
• Αμμόχωστος: 1100 οικογένειες   
• Λάρνακα: 1513 οικογένειες

Πόσες άλλες άραγε οικογένεις δυστυχούν και δεν 
καταφεύγουν στα κοινωνικά παντοπωλεία; Για να 
ολοκληρώσουμε όμως την εικόνα της δυστυχίας σε 
αριθμούς, προσθέτουμε και τους εξής άλλους:

Η Παγκύπρια Συνομοσπονδία Γονέων Δημοτικής 
Εκπαίδευσης προσφέρει πρόγευμα σε 7.500 άπορους
μαθητές.  Και η Παγκύπρια Συνομοσπονδία Μέσης και
Τεχνικής Εκπαίδευσης σε 4.800 άλλους άπορους μαθη-
τές. Περαιτέρω,  είναι και η πολύ σημαντική η προσφορά
των Εθελοντών Γιατρών Κύπρου που φροντίζουν 350
άτομα.

Αυτή είναι η Κυπριακή πραγματικότητα.  Δεν μπορούμε
και δεν έχουμε το δικαίωμα να μείνουμε απαθείς. Όποιου
μεγέθους βοήθεια μπορεί να δώσει ο κάθε ένας μας,
είναι σημαντική.  ■

ΕΚΚΛΗΣΙΑ
Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου
Μητρόπολη Λεμεσού
Μητρόπολη Κύκκου και Τηλλυρίας
Μητρόπολη Κιτίου
Μητρόπολη Ταμασού και Ορεινής
Μητρόπολη Τριμυθούντος
Μητρόπολη Κωνσταντίας - Αμμοχώστου

ΔΗΜΑΡΧΕΙΑ
Δήμος Λευκωσίας «Αγκαλιάζω»
Δήμος Λεμεσού
Δήμος Λάρνακας
Δήμος Στροβόλου
Δήμος Πάφου
Δήμος Γερίου
Δήμος Λακατάμιας
Δήμος Αγλαντζιάς
Δήμος Ιδαλίου
Δήμος  Κάτω Πολεμιδιών
Δήμος Αγίου Αθανασίου
Δήμος Γερμασόγειας
Δήμος Ύψωνα
Δήμος Αραδίππου
Δήμος Δρομολαξιάς-Μενεού
Δήμος Γεροσκήπου  «Παντοπωλείο 
Αγάπης»

ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
Κοινωνικό Παντοπωλείο Τερσεφάνου
Κοινωνικό Παντοπωλείο Πύλας
ΣΚΕ Ξυλοτύμβου
Φιλόπτωχος Αγίων Ανδρονίκου και 
Αθανασίας Ξυλοτύμβου
Κοινωνικό Παντοπωλείο Περβολιών
Φιλόπτωχος Ζωοδόχου Πηγής Κόρνου

ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 
ΚΑΙ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ
Ερυθρός Σταυρός Λευκωσίας
Ερυθρός Σταυρός Λεμεσού
Ερυθρός Σταυρός Λάρνακας
Ερυθρός Σταυρός Πάφου
Ερυθρός Σταυρός Αμμοχώστου
Σωματείο Αλκυονίδες
Βαγόνι Αγάπης
Σωματείο Εθελοντριών Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης Περιφέρειας Πόλης 
Χρυσοχούς (με τη στήριξη του Δήμου
Πόλης Χρυσοχούς)
Λέσχη Εθελοντών «Αλληλεγγύη» Πάφου
Κέντρο Προσφοράς και Αγάπης 
«Άγιος Χριστόφορος» (ΚΕΠΑ) - Παραλίμνι

Όλα τα Κοινωνικά Παντοπωλεία
Παραθέτουμε πιο κάτω τα Κοινωνικά Παντοπωλεία, σύμφωνα με στοιχεία του
Γραφείου του Επιτρόπου Εθελοντισμού και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων: 
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ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΣ – ΖΩΓΡΑΦΟΣ uuu

Oδοιπορώντας 
με την τέχνη

Της Μαρίας
Κυπριανού
Σύμβουλος
Ομορφιάς

Η τέχνη υπάρχει παντού
για ένα άνθρωπο που
έχει την ευαισθησία να
την αναγνωρίζει. 

Στο σύγχρονο κόσμο, η τέχνη αντανακλάται παντού,
μέσα από τα κτήρια της πόλης, τα κομψοδιακοσμη-
μένα καφέ της ακόμα και στο κάθε λειτουργικό αν-

τικείμενο που χρησιμοποιούμε, όπως το αυτοκίνητο, τα
έπιπλα , τα ρούχα ,τα κοσμήματα κτλ.

Η τέχνη πλέον μας ακολουθά παντού και αποτελεί
αναπόσπαστο κομμάτι του σύγχρονου πολιτισμού. Η καλ-
λιτεχνία σαν ανάγκη και αρετή ήταν από πολύ παλιά
κοντά στον άνθρωπο.

Σήμερα ένας πίνακας στον τοίχο, εκτός από διακοσμη-
τικό στοιχείο αποτελεί και πηγή έμπνευσης και ικανοποί-
ησης. Η έκφραση του καλλιτέχνη μεταδίδεται και στο νέο
περιβάλλον όπου εκτίθεται ο πίνακας. Δίνει χρώμα, ερε-
θίζει τα συναισθήματα, μας ταξιδεύει, ακόμα μας προσ-
δίδει κοινωνικό status ή αποτελεί ένα είδος επένδυσης.
Για τον απλό καλλιτέχνη η ζωγραφική αποδίδει απόλυτα
τα συναισθήματα του μέσα από τις γραμμές, τα χρώματα
και το θέμα που ζωγραφίζει. Είναι μια συνέχεια του χα-
ρακτήρα, της προσωπικότητας του και της προέκτασης
της ψυχής του. 

Προσωπικά, μέσα από τη ζωγραφική βρήκα τον καλύ-
τερο τρόπο έκφρασης των ιδεών, των συναισθημάτων
μου. Προσπαθώ μέσα από την τέχνη μου να δίνω ζωή στις
ιδέες μου με φωτεινά και χαρούμενα χρώματα δείχνοντας
από μια ματιά πώς βλέπω και αντιλαμβάνομαι κάποιους
προβληματισμούς και ανησυχίες μου. ■

«Μέσα από τη
ζωγραφική 
βρήκα τον 
καλύτερο τρόπο 
έκφρασης 
των ιδεών 
και των 
συναισθημάτων
μου».
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ΝΕΟΙ ΚΑΙ ΑΝΕΡΓΙΑ uuu

Της 
Χρυστάλλας
Μιχαήλ
Υπεύθυνη 
Εκπαίδευσης 
και Εταιρικής
Κοινωνικής 
Ευθύνης

ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ, ΝΑ
ΒΡΟΥΝ ΤΡΟΠΟ ΝΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΟΥΝ
ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΜΑΣ ΝΑ ΒΡΟΥΝ
ΔΟΥΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

Το 2013 ήταν σαφέστατα μια από τις πιο δύσκολες
χρονιές που πέρασε η Κύπρος, με τα μηνύματα να
είναι, δυστυχώς, ακόμα πιο απαισιόδοξα για το

2014. Η κρίση που έχει χτυπήσει την Κύπρο έχει επηρε-
άσει ανεξαιρέτως όλα τα νοικοκυριά με άμεσο ή και με
έμμεσο τρόπο. Ένα σημείο στο οποίο πιστεύω ότι όλοι
συμφωνούμε, είναι ότι δυστυχώς που πρέπει να αντιμε-
τωπίσουμε. Τα αυξημένα ποσοστά ανεργίας που έχουν
προκύψει (ειδικά στις κατηγορίες των νέων πτυχιούχων)
πιστεύω ότι θα διατηρηθούν ψηλά και για τα επόμενα

χρόνια, αφού, ακόμα και αν η οικονομία εισέλθει σε πε-
ρίοδο ανάκαμψης, θα χρειαστούν αρκετά ακόμα χρόνια
για να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας. 

Η τελευταία φορά που η Κύπρος έζησε κάτι ανάλογο
είναι μετά τα γεγονότα του 1974. Το αποτέλεσμα τότε,
όπως και σήμερα, είναι η οικονομική μετανάστευση με-
γάλου αριθμού Κυπρίων με στόχο την επιβίωση. Άποψη
μου είναι ότι η ειδοποιός και, οδυνηρή ταυτόχρονα, δια-
φορά μεταξύ των δυο αυτών περιόδων, είναι ότι σήμερα
οι οικονομικοί μετανάστες μας είναι οι νέοι της Κύπρου,
και μάλιστα οι πτυχιούχοι νέοι που θα αποτελούσαν τα
“νέα μυαλά” και το μέλλον της Κύπρου. 

Δική μου γνώμη είναι ότι πρέπει να προσαρμοστούμε
τάχιστα σε αυτά τα μη άμεσα ανατρέψιμα δεδομένα και
να εφαρμόσουμε χωρίς καθυστέρηση σχέδια δράσης.
Ήδη το κράτος έχει εισαγάγει διάφορα σχέδια για την
υποστήριξη εργοδότησης νέων ανέργων που είναι μια

Η τελευταία φορά
που η Κύπρος
έζησε κάτι 
ανάλογο είναι
μετά τα γεγονότα
του 1974. Το 
αποτέλεσμα τότε,
όπως και σήμερα,
είναι η οικονομική
μετανάστευση 
μεγάλου αριθμού
Κυπρίων με στόχο
την επιβίωση..

Η οικονομική 
μετανάστευση των νέων

Η ΑΝΕΡΓΙΑ 

Η ΠΙΟ ΜΕΓΑΛΗ 

ΑΡΝΗΤΙΚΗ 

ΕΠΙΠΤΩΣΗ 

ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ
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μπορούσαν να κινητοποιηθούν και να εκμεταλλευτούν
τις γνωριμίες τους για να προωθήσουν νέα παιδιά στο
εξωτερικό για δουλειά ακόμα και με internships. 

Τώρα είναι η ευκαιρία αυτών των παιδιών. Στην πλει-
οψηφία τους είναι χωρίς οικογενειακές υποχρεώσεις και
πολύ λίγα πράγματα τους περιορίζουν. Το μόνο που χρει-
άζονται είναι να τους δοθεί η ευκαιρία να δοκιμάσουν.

Με την πίστη ότι η Κύπρος μας θα καταφέρει να ορθο-
ποδήσει μια μέρα, θα μπορέσει να δεχτεί πίσω αυτά τα
παιδιά τα οποία πλέον θα είναι “φορτωμένα” με εμπει-
ρίες, τεχνογνωσία, καινοτομία, νέους τρόπους λειτουρ-
γίας. Και όταν γίνει αυτό και είμαστε ανοιχτόμυαλοι, θα
τα εκμεταλλευτούμε με την καλή έννοια για την ανά-
πτυξη της οικονομίας μας. ■

πολύ καλή αρχή, το πρόβλημα όμως θα παραμένει για
τις υπόλοιπες δεκάδες χιλιάδες ανέργους που δε θα κα-
ταφέρουν να εργοδοτηθούν για τον απλούστατο λόγο ότι
δεν υπάρχουν ισάριθμες θέσεις εργασίας. Εδώ είναι και
το μεγάλο στοίχημα, το κράτος αλλά και ιδιωτικές εται-
ρείες και οργανισμοί, να βρουν τρόπο να υποστηρίξουν
τους νέους μας να βρουν δουλειά και στο εξωτερικό.
Είναι πολύ σημαντικό αυτά τα νέα παιδιά, γεμάτα όνειρα,
εφόδια αλλά και όρεξη για δουλειά, να μην μείνουν ούτε
μια μέρα εκτός της αγοράς. 

Είναι πολύ λυπηρό αυτά τα νέα παιδιά, στις πιο παρα-
γωγικές τους ηλικίες να είναι άπραγα στο σπίτι ή στα cafe,
με το μυαλό και το πνεύμα τους να μουδιάζει μέρα με την
μέρα και το κίνητρο τους για δουλειά και δημιουργικό-
τητα να πιάνει πάτο.

Το κράτος, οι εταιρείες αλλά και οι οικογένειες αυτών
των νέων πρέπει πλέον να στηρίξουν αυτά τα παιδιά και
ηθικά και έμπρακτα να βρουν δουλειά στο εξωτερικό και
μάλιστα στους κλάδους στους οποίους έχουν σπουδάσει
και προφανώς τους ενδιαφέρουν. Πρέπει οι Κύπριοι επι-
τέλους να αλλάξουμε κουλτούρα και να κάνουμε στροφή
180 μοιρών στηρίζοντας τα παιδιά μας να ακολουθήσουν
τα όνειρα τους και όχι αυτά των γονιών οι οποίοι όλοι τους
ονειρεύονται θέση στο δημόσιο ή τον τραπεζικό τομέα
με μόνη προσδοκία και κίνητρο την οικονομική ασφάλεια
και μονιμότητα. Ακόμα και παιδιά που ακολούθησαν
σπουδές που ήξεραν από την αρχή ότι στην Κύπρο δεν
έχουν καμία προοπτική, έρχονταν πίσω και συμβιβάζον-
ταν σε δουλειές που δεν τους ευχαριστούσαν αλλά απλά
ικανοποιούσαν την ανάγκη για επαγγελματική ασφάλεια
τους. Αυτό πρέπει επιτέλους να σταματήσει. 

Το κράτος, σε συνεργασία με ιδιωτικές εταιρείες του
εξωτερικού, με franchises στην Κύπρο αλλά και Εκπαι-
δευτικά ιδρύματα που έχουν σχέση με το εξωτερικό, θα

Πρέπει οι Κύπριοι
επιτέλους να 
αλλάξουμε 
κουλτούρα και να
κάνουμε στροφή
180 μοιρών 
στηρίζοντας τα
παιδιά μας να
ακολουθήσουν 
τα όνειρα τους.
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Έμφαση στην 
κυπριακή παράδοση…

Φέτος, όπως και πέρσι, παρουσιάσαμε στην σκηνή συνάδελφους οι οποίοι ξετύλιξαν το ταλέντο
τους στο χορό και στο τραγούδι. Η βραδιά είχε έντονη κυπριακή νότα, αφού το κυπριακό 
στοιχείο κυριάρχησε επί σκηνής. Το πρόγραμμα ξεκίνησε, με μια θεαματική είσοδο του Mike 

Ορφανίδη, παρουσιαστή της βραδιάς και της Άντρης Νικολάου, της υπεύθυνης της καντίνας μας, οι
οποίοι ντυμένοι με κυπριακές παραδοσιακές στολές, τραγούδησαν το γνωστό κυπριακό άσμα 
«Είπα σου χτενίστου λλίον’’. Στη συνέχεια, ομάδα συναδέλφων, ντυμένοι και αυτοί με κυπριακές 
παραδοσιακές στολές, παρουσίασαν χορογραφίες γνωστών κυπριακών τραγουδιών, ανεβάζοντας
το κέφι των παρευρισκομένων. Ακολούθως, μια από τις εκπλήξεις της βραδιάς, ο κ. Καλλής Μιλής,
πατέρας της συναδέλφου Γεωργίας Μιλή, έκανε ένα μοναδικό solo, διαβάζοντας ποίημα στην 
κυπριακό διάλεκτο, προσαρμοσμένο στα δεδομένα της εταιρείας.

Ακολούθως, συνάδελφοι τραγούδησαν αγαπημένα κομμάτια. Την αρχή έκανε ο Άγγελος ΜατεΪδης,
ο οποίος με την κιθάρα του τραγούδησε το «Μισό με Μισό». Στη συνέχεια, ο Αντώνης Σαφείρης, από
το τμήμα της PharmacyLine, συνόδευσε τον Άγγελο στη σκηνή, με το τραγούδι «Don’t worry, Be
happy», αλλάζοντας τους στίχους και διακωμωδώντας καταστάσεις εντός της εταιρείας. 

Ακολούθως, το μικρόφωνο πήρε, ο Ευτύχιος Θωμάς, από το Τμήμα του Φαρμακείου, ο οποίος 
τραγούδησε «Το Δίχτυ», ζωντανεύοντας στη μνήμη των πιο παλιών αναμνήσεις μιας άλλης εποχής. 

Με μεγάλη επιτυχία, κόντρα στο δυσάρεστο, λόγω των οικονομικής κρίσης, κλίμα,
πραγματοποιήθηκε και φέτος ο ετήσιος χορός του προσωπικού, στις 11 Ιανουαρίου
2014, στο ξενοδοχείο Χίλτον.

Ο ΕΤΗΣΙΟΣ 

ΧΟΡΟΣ ΤΟΥ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Ο Εκτελεστικός μας
Διευθυντής κ. Χρήστος
Παπαέλληνας κόβει
την βασιλόπιττα.

Η βραδιά ήταν 
αφιερωμένη στην 

Κυπριακή παράδοση.
Για του λόγου το αληθές

και η φωτογραφία με
τους συναδέλφους. 
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Ο αγαπητός σε όλους Στέλιος Κωνσταντίνου, από το Τμήμα Καλλυντικών,
γνωστός για τις φωνητικές του ικανότητες, τραγούδησε τον «Γυάλινο
Κόσμο», του μεγαλύτερου ίσως Έλληνα τραγουδιστή όλων των εποχών,
Στέλιου Καζαντζίδη. 

Στη σκηνή ανέβηκε και ο Στέφανος Χριστοδούλου, μεταμφιεσμένος ως
Νότης Σφακιανάκης, που με το ιδιαίτερο του στυλάκι, ενθουσίασε τον κόσμο,
ενώ δύο κοπέλες ανέλαβαν το ρόλο του fun club του τραγουδιστή. Το κομμάτι
του ψυχαγωγικού μέρους, έκλεισε η Λευκή Ανδρέου, Σύμβουλος Ομορφιάς,
η οποία έχει εμπειρία στο τραγούδι και στη σκηνή. Η Λευκή ξεσήκωσε τον
κόσμο, ερμηνεύοντας ένα μοντέρνο τραγούδι.

Πέραν της διασκέδασης του προσωπικού, που αποτελεί τον πρωταρχικό στόχο
του ετήσιου χορού, δίδεται η ευκαιρία να μεταδίδονται και κάποια μηνύματα σχε-
τικά με την κουλτούρα, την ταυτότητα και την εξέλιξη της εταιρείας. Ανάμεσα σε
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Στην κιθάρα 
ο Άγγελός 
Ματεϊδης και 
στο μικρόφωνο 
ο Ανώνης 
Σαφείρης.

Η αρχή του προγράμματος έγινε 
με τη θεαματική είσοδο 

του Μάϊκ Οργανίδη με την Άντρη
Νικολάου. Αμέσως μετά έσυραν

και τον πρώτο παραδοσιακό
χορό της βραδιάς. 

Ο Ευτύχιος 
Θωμά στο 
τραγούδι

Συνάδελφοι

"επί τω έργω".

▲

▲
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Σταθερή αξία αποτελεί το χριστουγεννιάτικο πάρτι για τα παιδιά των συναδέλφων.
Έγινε στις 8 Δεκεμβρίου 2013 και όπως πάντα τα παιδιά το χάρηκαν ιδιαιτέρως. Το πάρτι των παιδιών

Η Μαρία Νάτσικα και η 
Δήμητρα Λεοντίου (αριστερά) 
είχαν τα γενέθλια τους. 
Οι τούρτες ήταν 
έκπληξη από τους 
συναδέλφους.

Ο Ευτύχιος Θωμά 
στο τραγούδι.

Στην πίστα πολλοί συνάδελφοι 
όταν ανέβηκε οτ κέφι. 

Ο Στέλιος Κωνσταντίνου 
στο μικρόφωνο.

Η Λευκή Ανδρέου 
τραγούδησε λαϊκά. 

Ο Εκτελεστικός Διευθυντής της Εταιρείας, 
κ. Χρήστος Παπαέλληνας, βράβευσε φέτος τη
συνάδελφο Μυροφόρα Κωνσταντίνου για την 
πολυετή συνεισφορά της στην επιτυχή πορεία 
της Εταιρείας. 

▲

άλλα τονίστηκε ότι λόγω και των δύσκολων 
εποχών που διανύουμε, είναι καιρός να επανα-
προσδιορίσουμε την επιχειρησιακή ταυτότητα,
να υπενθυμίσουμε το Όραμα, την Αποστολή και
τις Αξίες που μας συνδέουν σε όλους τους τομείς
που δραστηριοποιούμαστε. Για το σκοπό αυτό, 
είχαμε την ευκαιρία να δείξουμε και ένα σχετικό
video, για την εξέλιξη της ταυτότητας του οργα-
νισμού μας μέσα στο χρόνο. 

Γενικά, ήταν μια ξεχωριστή βραδιά, με έντονα
συναισθήματα. Ο χορός του προσωπικού, αποτε-
λεί θεσμό για την εταιρεία C.A. Papaellinas και
υπογραμμίζει τη σημασία που δίδει στο ανθρώ-
πινο της δυναμικό.
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Κοντά στην κοινωνία
Είναι στην κουλτούρα της Εταιρείας μας να βρίσκεται κοντά στην κοινωνία. Αυτή την
κουλτούρα η Εταιρεία μας την καλλιεργεί με διάφορες εκδηλώσεις ενθαρρύνοντας το
προσωπικό να συμμετέχει εθελοντικά με στόχο την προαγωγή του κοινού καλού. 

Στις 19 Οκτωβρίου 2013 μέλη του προσωπικού μας ήταν έξω από 
νυχτερινό κέντρο της Λευκωσίας μέχρι τα ξημερώματα της επόμενης
ημέρας, συμμετέχοντας στην εκδήλωση «Ευρωπαϊκή Νύχτα Χωρίς
Δυστυχήματα» η οποία πραγματοποιείται κάθε χρόνο με στόχο την 
μείωση των τροχαίων δυστυχημάτων. Στην εκδήλωση συμμετείχαν

Το ετήσιο φιλανθρωπικό μας παζαράκι
Το Ταμείο Υποστήριξης Προσωπικού της Εταιρείας μας έχει καταστεί 
θεσμός. Στόχος η επίδειξη αλληλεγγύης προς συναδέλφους και 
εξαρτώμενα πρόσωπα τους που έχουν ανάγκη στήριξης λόγω 
προβλημάτων υγείας. Γι' αυτό και είναι μαζική η συμμετοχή των συνα-
δέλφων σε εκδηλώσεις όπως το ετήσιο φιλανθρωπικό μας παζαράκι
πριν τα Χριστούγεννα. 

εθελοντές από διάφορους οργανισμούς σε συνεργασία με τον οργανισμό
REACTION Youth for the Prevention και το Τμήμα Τροχαίας της Αστυνο-
μίας. Η «Ευρωπαϊκή Νύχτα Χωρίς Δυστυχήματα» πραγματοποιείται κάθε
τρίτο Σάββατο του Οκτωβρίου, έξω από νυχτερινά κέντρα διασκέδασης,
σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.. 

Εθελοντές μας σε δράση κατά των δυστυχημάτων

Στο Ταμείο το προσωπικό εισφέ-
ρει εθελοντικά με ένα μικρό 
ποσοστό από τις μηνιαίες απο-
λαβές του, ενώ τη στήριξη της
στο Ταμείο παρέχει πάντοτε η 
Διοίκηση της Εταιρείας.  
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Καφές με αγάπη για τη ζωή!
Οι εταιρείες C A Papaellinas και UNICARS διοργάνωσαν από κοινού στις
20 Νοεμβρίου 2013 εκδήλωση με την επωνυμία «Καφές με αγάπη»
στο ΑUDI Terminal. Το προσωπικό των δύο εταιριών μαζί με τις οικο-
γένειές τους συμμετείχαν μαζικά για να στηρίξουν τον Παγκύπριο 
Σύνδεσμο Καρκινοπαθών και Φίλων (ΠΑΣΥΚΑΦ) και να συμβάλουν
στην οικονομική ενίσχυσή του. Οι παρευρεθέντες πέρασαν ένα ευχά-
ριστο απόγευμα με καφέ, ενώ ενημερώθηκαν για τα προγράμματα
πρόληψης του καρκίνου. Διαλέξεις έδωσαν ο ογκολόγος Δρ. Παύλος
Δράκου και η Κλινική Διαιτολόγος κα Στάλω Πάπουτσου. 
Οι διοργανώτριες εταιρίες ευχαρίστησαν όλους όσοι παραβρέθηκαν,
δείχνοντας έτσι έμπρακτα τη στήριξή τους στο σημαντικό έργο του 
ΠΑΣΥΚΑΦ. Ένα έργο που αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση για όλους
μας, στέλνοντας το μήνυμα πως με επιμονή, προσπάθεια και, κυρίως,
αγάπη για τη ζωή, κάθε μάχη μπορεί να κερδηθεί.

Κοπή της βασιλόπιττας 
με τραγούδια από παιδιά 
της Σχολής Κωφών
Όπως κάθε χρόνο, στις 30 Δεκεμβρίου 2013 είχαμε την καθιερω-
μένη κοπή της βασιλόπιτας στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας μας.
Φέτος η εκδήλωση είχε διαφορετικό χαρακτήρα, αφού μας είπαν
τα κάλαντα και άλλα τραγούδια με το δικό τους τρόπο, παιδιά από
τη Σχολή Κωφών.

Τα παιδιά μας συγκίνησαν με την παρουσία και τον τρόπο έκφρασης
τους. Το να μην μπορείς να ακούς, για εμάς τους «φυσιολογικούς»
φαντάζει κάτι σαν εφιαλτικό σενάριο που διώχνουμε αμέσως από
τη σκέψη μας. Όμως, τα παιδιά αυτά, τα οποία ζουν στην σιωπή,
έχουν ένα δικό τους κώδικα επικοινωνίας. Μπορεί να μην ακούν,
όμως μπορούν να μιλούν, να τραγουδούν, να εκφράζονται.
Μπράβο τους! 

Αιμοδοσίες δυο φορές το χρόνο
Αλληλεγγύη το προσωπικό της Εταιρείας μας επιδεικνύει γενικό-
τερα προς τους συνανθρώπους μας που αντιμετωπίζουν προβλή-
ματα υγείας. Με δυο αιμοδοσίες το χρόνο, από τις οποίες η μια είναι
αφιερωμένη στη μ. συνάδελφο Μαρία Νικολάου η οποία απεβίωσε
χτυπημένη από τον καρκίνο, το προσωπικό μας ενισχύει την 
Τράπεζα Αίματος του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας. Μέλη του
προσωπικού μας προσφέρουν αίμα και σε έκτακτες περιπτώσεις
με την ενθάρρυνση της Διοίκηση της Εταιρείας μας.
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Ο LOGISTICIAN ΣΤΗΝ  ΚΥΠΡΟ  
«ΕΠΕΝΔΥΣΤΕ ΣΤΟ PLANNING ΚΑΤΑ ΠΡΩΤΟ ΛΟΓΟ 
ΚΑΙ ΣΤΟ CUSTOMER SERVICE ΚΑΤΑ ΔΕΥΤΕΡΟ»  

E ίναι γεγονός ότι το  πρωτοφανές φαινόμενο, θα
έλεγε κανείς, του "κουρέματος"  των καταθέσεων
στις κυπριακές τράπεζες,  αποκάλυψε την πραγ-

ματική εικόνα της οικονομίας του νησιού. Όχι πως τα ση-
μάδια δεν ήταν εμφανή για αρκετά χρόνια από το 2008,
όταν τα πρώτα σημάδια της κρίσης έγιναν αισθητά,  αλλά
το κούρεμα στις 15  Μαρτίου 2013 , αποτέλεσε το σημείο
καμπής και έναρξης αναγκαστικών πλέον αλλαγών. 
Αλλιώς ήταν στημένες οι επιχειρήσεις  π.Κ. (προ Κουρέ-
ματος) και αλλιώς μ.Κ. (μετά Κουρέματος) άλλη η 
παραγωγικότητά μας, άλλες οι προτεραιότητες καριέρας,
άλλοι οι μισθοί, άλλα τα οργανογράμματα, κ.ο.κ.

Πώς αυτό το μεταβαλλόμενο περιβάλλον π.Κ. (προ
κουρέματος) και μ.Κ. (μετά κουρέματος) επηρέασε λοι-
πόν τον Logistician στην Κύπρο;

Προφανώς άλλα ήταν και τα Logistics  π.Κ. και άλλα
μ.Κ. Όσα στελέχη δεν το αντιλαμβάνονται θα βρεθούν σε
δεινή επαγγελματική θέση αφού άλλα πράγματα ζητά η
αγορά εργασίας σήμερα από τους Logisticians και άλλα
ζητούσε π.Κ. 

Εξετάζοντας την εφοδιαστική αλυσίδα (βλέπε σχήμα)
μπορούμε να διακρίνουμε τρεις διαστάσεις:

1. Το PLANNING: Η σχέση με την παραγωγή (εάν υπάρχει)
και τους προμηθευτές με κομβική πλέον έννοια το SOP
(Sales & Operations Planning) όπου στελέχη από τα Lo-
gistics, το Sales, το Marketing και την Παραγωγή καθορί-
ζουν τα αποθέματα με βάση την προβλεπόμενη ζήτηση. 

2. Το WAREHOUSING: Τα προϊόντα αφού παραγγελθούν
(ή παραχθούν) φθάνουν στην αποθήκη της εταιρείας
όπου μένουν μέχρι να αποσταλούν στους πελάτες της
εταιρείας.

3. Το CUSTOMER SERVICE: Η παρακολούθηση της εκτέ-
λεσης των παραγγελιών με στόχο το "on time" και "in
full", η διαχείριση των επιστροφών, η επίλυση των προ-
βλημάτων – παραπόνων των πελατών, η εφαρμογή των
πολιτικών credit control, κλπ.

Στις αρχές της δεκαετίας του 2000 και μέχρι και πριν
την έναρξη της κρίσης, η κατανομή του χρόνου των  
Logisticians ακολουθούσε την κατανομή:

• PLANNING 10 … 20%  
• WAREHOUSING 60 … 80%
• CUSTOMER SERVICE 10 … 20%

Ειδικά στην Κύπρο, όπου οι περισσότερες εταιρείες
λειτουργούσαν στο μοντέλο των εμποροδιανεμητών ήταν
η εποχή που «Logistics» σήμαινε «αποθήκη». Ήταν η
περίοδος σημαντικών επενδύσεων σε υποδομές και εξο-
πλισμό, χωρίς να δίνεται ιδιαίτερο βάρος στο ύψος των
αποθεμάτων, στις πολιτικές αποθεματοποίησης, σε συ-
στήματα forecasting κλπ. Τότε βέβαια δεν είχε και με-
γάλη σημασία, αφού «λεφτά υπήρχαν» και η «στρόφιγγα
των τραπεζών» ήταν ακόμα ανοικτή. 

Η ίδια κατάσταση, χωρίς ιδιαίτερες αλλαγές, διατηρή-
θηκε και τα πρώτα χρόνια της κρίσης. Οι επενδύσεις βέ-
βαια μειώθηκαν αλλά ακόμα η έννοια του PLANNING δεν
είχε γίνει βασικό κομμάτι της δουλειάς μας. Παράλληλα,
οι κυπριακές εταιρείες έγιναν πιο «πελατο-κεντρικές».
Ήταν η εποχή της δύναμης των SALES, άρα η εξυπηρέ-
τηση του πελάτη ήταν η άμεση προτεραιότητα και έτσι δυ-
νάμωσε και η έννοια του  Customer Service. Τα αντίστοιχα
ποσοστά στις 3 προαναφερθείσες διαστάσεις πλέον ακο-
λουθούσαν την εξής κατανομή: 

• PLANNING 10 … 20% 
• WAREHOUSING 50 … 70%
• CUSTOMER SERVICE 20 … 30%

Τα τελευταία χρόνια όμως τα δεδομένα άλλαξαν. Τα
σημάδια της κρίσης έγιναν αισθητά. Το κούρεμα αποτέ-

Του 
Γιώργου 
Λοιζίδη 
και 
Παναγιώτη
Γκαντήραγα
Consultants της
PLANNING
CYPRUS LTD

(Πριν από 

το Κούρεμα

και μετά το 

Κούρεμα) 
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λεσε ορόσημο για το σύνολο των κυπριακών επιχειρή-
σεων. Η ρευστότητα έγινε πρώτη προτεραιότητα. 
Σήμερα, η έλλειψη ρευστότητας, του «οξυγόνου» των
επιχειρήσεων, αποτελεί τον σημαντικότερο κίνδυνο,
σημαντικότερο δε από τα αυξημένα λειτουργικά κόστη
ή την μείωση της κερδοφορίας και επειδή οι προμηθευ-
τές του εξωτερικού μηδενίζουν τις πιστώσεις ενώ αντί-
στοιχα η διαφοροποίηση των δικών μας πιστώσεων
προς τους πελάτες μας είναι μικρή, τα αποθέματα απο-
τελούν πλέον σημαντικό τομέα μείωσης του cash cycle.
Έτσι, τώρα στη μ.Κ. (μετά Κουρέματος) εποχή τα ποσο-
στά φτάνουν σε:

• PLANNING 20 … 30% 
• WAREHOUSING 40 … 60%
• CUSTOMER SERVICE 20 … 30%

Όσο δε προχωρά η μ.Κ. εποχή, το PLANNING με το
WAREHOUSING θα γίνουν ισοδύναμα. Η αγορά των Logis-
ticians βέβαια δεν είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει αυτή τη
διαφοροποίηση.

Αν παρατηρήσουμε τη θεματολογία εκπαιδεύσεων στα
Logistics  που ζητούσε η αγορά, θα δούμε ότι αυτή περι-
στρέφεται κυρίως γύρω από τις αποθήκες. Τα σεμινάρια
για αποθέματα, forecasting, προγραμματισμό κλπ είναι
ελάχιστα και δύσκολα προσελκύουν στελέχη. 

Επίσης, εξετάζοντας τα οργανογράμματα αλλά και τις
διαδικασίες των κυπριακών επιχειρήσεων και συγκρίνον-
τάς τα με τα αντίστοιχα των πολυεθνικών εταιρειών, θα
δούμε τη διαφορά που υπάρχει σχετικά  με την έννοια της
εφοδιαστικής αλυσίδας, αφού σε πολλές από αυτές η 

72 u ΜΕΤΑΞΥ ΜΑΣ ΤΕΥΧΟΣ 10

έννοια του οργανωμένου Supply Chain ή Logistics 
department δεν υπάρχει.

Η αγορά εργασίας όμως διαφοροποιείται. Οι Logisti-
cians πρέπει να ξεφύγουν από τον παραδοσιακό ρόλο
της αποθήκευσης και να μην ασχολούνται μόνο με τα 
ενδοτμηματικά προβλήματα (κυρίως το κόστος της απο-
θήκης –διανομής). Πρέπει να αναλάβουν πιο στρατηγι-
κούς ρόλους και να μην αρκούνται στους εκτελεστικούς,
τους οποίους έχουν ήδη κατακτήσει. Άρα, η πρόταση για
το μέλλον είναι «LOGISTICIANS ΕΠΕΝΔΥΣΤΕ ΣΤΟ PLAN-
NING ΚΑΤΑ ΠΡΩΤΟ ΛΟΓΟ ΚΑΙ ΣΤΟ CUSTOMER SERVICE ΚΑΤΑ 
ΔΕΥΤΕΡΟ». 

Ειδικά σε ένα περιβάλλον που η έννοια του Outsourc-
ing και του 3PL διευρύνεται και υιοθετείτε από όλο και
περισσότερες επιχειρήσεις, το “employability των Logis-
ticians” θα κριθεί σε μεγάλο βαθμό από του κατά πόσο
θα   πείσουν ότι μπορούν να λάβουν μέρος στις διατμη-
ματικές αποφάσεις, δηλαδή τις αποφάσεις που εμπλέ-
κουν όλες τις διευθύνσεις της επιχείρησης. ■
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Τα προγράμματα που παρέχει ο Σύνδεσμος είναι τα 
πιο κάτω:

Κέντρο Άμεσης Βοήθειας
Το τηλεφωνικό κέντρο στελεχώνεται με επιστημο-
νικό προσωπικό, ψυχολόγους και κοινωνικούς λει-
τουργούς, οι οποίοι έχουν εκπαιδευτεί σε τεχνικές
επικοινωνίας από το τηλέφωνο. Προσφέρεται ψυχο-
λογική υποστήριξη, πληροφόρηση και ενημέρωση
για τα βασικά δικαιώματα, τις δυνατότητες και τις επι-
λογές των ατόμων που επικοινωνούν με το 1440. Η
λειτουργία της Γραμμής είναι βασισμένη στις αρχές
της εχεμύθειας και της εμπιστευτικότητας. 

Τηλεφωνική Γραμμή 1440 
Η γραμμή παρέχεται δωρεάν και είναι διαθέσιμη στο
κοινό τις καθημερινές από τις 08:00 μέχρι τις 22:00
και Σαββατοκύριακα και αργίες από τις 10:00 μέχρι
τις 22:00. 

Μέσα από τη γραμμή παρέχεται ψυχολογική στήριξη
σε περιστατικά κρίσης, πληροφόρηση και συνεργασία
με άλλες υπηρεσίες σχετικές με το πρόβλημα της βίας
στην οικογένεια και ενημέρωση για τα βασικά δικαιώ-
ματα και τις δυνατότητες που έχουν τα άτομα που κα-
κοποιούνται ώστε να αναζητήσουν τις καλύτερες
επιλογές. Προσφέρεται επίσης η δυνατότητα ατομι-
κής, στήριξης από ψυχολόγους και κοινωνικούς λει-
τουργούς.  Τα ενδιαφερόμενα άτομα μπορούν να
απευθύνονται για ραντεβού στο 1440. 

Tα περιστατικά βίας στην οικογένεια δεν είναι κάτι
που μπορεί τελικά να κρύψει κανείς κάτω από το
χαλί, όσο και αν τα κοινωνικά ταμπού και η ανάγκη

προστασίας της ταυτότητας των θυμάτων δεν επιτρέ-
πουν τις περισσότερες φορές τη δημοσιοποίηση τους.
Τα στατιστικά στοιχεία για την Κύπρο είναι χαρακτηρι-
στικά: Ένα στα τρία παιδιά είναι θύμα ή μάρτυρας οικο-
γενειακής βίας. Κατά μέσο όρο στην ειδική τηλεφωνική
γραμμή 1440 που λειτουργεί ο Σύνδεσμος για την Πρό-
ληψη και Αντιμετώπιση της Βίας στην Οικογένεια, κα-
ταγγέλλονται 1.000 περιστατικά το χρόνο. Συνολικά
18.000 κατά τα τελευταία 18 χρόνια. Και ένας στους
δέκα που επικοινωνεί με το Σύνδεσμο, ζητά προστασία
σε ειδικό χώρο φιλοξενίας. 

Ο Σύνδεσμος για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της
Βίας στην Οικογένεια  ιδρύθηκε στις 25 Ιουλίου 1990
και  όλες οι υπηρεσίες του παρέχονται δωρεάν.

ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 
ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ 
ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ 
ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Η ΒΙΑ
ΣΤΗΝ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

1 στα 3 παιδιά, θύμα  ή 
μάρτυρας βίαςστην οικογένεια

Άρθρο 3(1)  ‘Έννοια της 
Βίας και πεδίο εφαρμογής
της: «Οποιαδήποτε πράξη,
συμπεριφορά ή παράλειψη 
με την οποία προκαλείται
άμεσα σωματική, σεξουαλική
ή ψυχική βλάβη σε οποιοδή-
ποτε μέλος της οικογένειας
και περιλαμβάνει και τη βία
που ασκείται με σκοπό την
επίτευξη σεξουαλικής επα-
φής χωρίς την συγκατάθεση
του θύματος, καθώς επίσης
και τον περιορισμό της 
ελευθερίας του».

Οι στόχοι του Συνδέσμου είναι: 
• Πρόληψη της άσκησης βίας στην οικογένεια 
• Παροχή άμεσης βοήθειας σε θύματα βίας στην οικογέ-

νεια, καθώς και σε   θύτες
• Παροχή προσωρινής στέγης και προστασίας σε θύματα

βίας στην οικογένεια
• Θεωρητική και πρακτική κατάρτιση ατόμων που ενδια-

φέρονται για εθελοντική    βοήθεια προς τα θύματα βίας
στην οικογένεια

• Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση τόσο των αρμοδίων
όσο και του κοινού για το πρόβλημα της ενδοοικογε-
νειακής βίας. 

• Επισήμανση ελλείψεων ή αδυναμιών της σχετικής 
νομοθεσίας και υποβολή εισηγήσεων προς τους αρμό-
διους κρατικούς φορείς 
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Χώρος Φιλοξενίας (Λευκωσία και Πάφος)
Ο Χώρος Φιλοξενίας δημιουργήθηκε ως ένα ασφαλές
μέρος προσωρινής διαμονής (6-8 εβδομάδες) για 
γυναίκες και τα παιδιά τους που βρίσκονται σε σωμα-
τικό και ψυχολογικό κίνδυνο από άτομα του οικογε-
νειακού τους περιβάλλοντος. Ο χώρος είναι κάτι
περισσότερο από ένα καταφύγιο ανάγκης. Όλα τα
προγράμματα έχουν ως στόχο την ενδυνάμωση των
εξυπηρετουμένων, ούτως ώστε να μπορούν ελεύ-
θερα και χωρίς επίκριση να επισημάνουν τις ανάγκες
τους και να κάνουν τις επιλογές τους για να σπάσει ο
κύκλος της Βίας. Η λειτουργία του χώρου διέπεται από
κανονισμούς για θετική συμβίωση των φιλοξενουμέ-
νων και αποσκοπεί στο να εξασφαλίζεται η ηρεμία και
η ασφάλεια για όλα τα άτομα κατά τη διάρκεια διαμο-
νής τους. Ο Σύνδεσμος βρίσκεται σε διαδικασίες για
ανέγερση ιδιόκτητου χώρου φιλοξενίας σε γη που 
δόθηκε από το Κράτος.

Πρόγραμμα επιμόρφωσης / κατάρτισης εθελοντών.
Ο Σύνδεσμος διοργανώνει σεμινάρια τα οποία απο-
σκοπούν στην εκπαίδευση ατόμων σε θέματα βίας
στην οικογένεια. Τα σεμινάρια είναι δίωρα και διεξά-
γονται μία φορά την εβδομάδα για διάστημα δέκα
εβδομάδων. Μετά την συμπλήρωση του βασικού στα-
δίου εκπαίδευσης ακολουθεί η πρακτική εξάσκηση
στο Κέντρο Άμεσης Βοήθειας για όσα άτομα επιθυ-
μούν να γίνουν εθελοντές στην Γραμμή 1440. 

Εκπαιδευτικά σεμινάρια  
Ο Σύνδεσμος διοργανώνει σεμινάρια, διαλέξεις και
ομιλίες για ενημέρωση και επιμόρφωση σε όλες τις
βαθμίδες εκπαίδευσης, στην Αστυνομία, σε Επαγγελ-
ματίες Υγείας και σε άλλα οργανωμένα σύνολα 
(γυναικείες οργανώσεις, Συνδέσμους Γονέων, κλπ). 

Ευρωπαϊκές Γραμμές Στήριξης για παιδιά 
Ο Σύνδεσμος σε συνεργασία με την Οργάνωση UNCR
Policy Center “Hope for Children” έχει αναλάβει την
λειτουργία εναρμονισμένων αριθμών κοινωνικού
ενδιαφέροντος. 
116000: Ανοικτή τηλεφωνική γραμμή για αγνοού-
μενα παιδιά. Η υπηρεσία δέχεται κλήσεις για ανα-
φορά εξαφάνισης παιδιών και τις διαβιβάζει στην
αστυνομία, προσφέρει καθοδήγηση και υποστήριξη
στα άτομα που έχουν την ευθύνη για τα εξαφανι-
σμένα παιδιά και υποστηρίζει έρευνες.
116111: Τηλεφωνική γραμμή άμεσης βοήθειας 
για παιδιά. Η υπηρεσία παρέχει συναισθηματική 
υποστήριξη σε παιδιά και εφήβους και δίνει την 
δυνατότητα να εκφράσουν τις ανησυχίες τους και να 
συζητήσουν για οτιδήποτε τους απασχολεί. ■

1440  
Κέντρο Άμεσης 

Βοήθειας

116111
Τηλεφωνική γραμμή

άμεσης βοήθειας 

για παιδιά

Είδη οικογενειακής βίας

Για τις χρονολογίες 2011-2012

Παιδιά (%) Ενήλικες (%) Ηλικιωμένοι (%)

Θύματα Θήλυ 173 (57) 509 (87) 72 (82)

Άρρεν 130 (43) 77 (13) 16 (18)

Συνολικά 303 (100) 586 (100) 88 (100)

Θύτες Θήλυ 8 (22) 88 (21) 10 (18)

Άρρεν 29 (78) 339 (79) 47 (82)

Συνολικά 37 (100) 427 (100) 57 (100)

0-17 (%) 18-60 (%) 61+ (%)

Σωματική 132 (51.4) 343(59.3) 42 (51.9)

Ψυχολογική 52 (20.2) 196 (33.9) 31 (38.3)

Παραμέληση 40 (15.6) 11 (1.9) 6 (7.4)

Σεξουαλικής 33 (12.8) 28 (4.8) 2 (2.5)

257 (100) 578 (100) 81 (100)

uuuΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ
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ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ uuu

Απώλεια Βάρους
Δεν μετράμε απλά θερμίδες...

Της 
Σταύρης
Καουράνη
Σύμβουλος 
Πωλήσεων H&B

Οι λόγοι που μας ωθούν
στο φαγητό μπορεί να
είναι πλήξη, θυμός,
απογοήτευση, έλλειψη
αυτοεκτίμησης κτλ.

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η δίαιτα για απώλεια 
βάρους δεν είναι εύκολη υπόθεση. Παρόλα αυτά,
εκατοντάδες πολυδιαφημιζόμενες δίαιτες και διά-

φορα άλλα διατροφικά σχήματα υπόσχονται γρήγορη και
ανώδυνη απώλεια βάρους. Γιατί όμως το αποτέλεσμα
στις  περισσότερες περιπτώσεις είναι απογοητευτικό;

Η απάντηση στο ερώτημα στηρίζεται κυρίως στο γεγο-
νός ότι η δίαιτα δεν είναι απλά μαθηματικά θερμίδων! 
Κάνοντας μια απλή αναζήτηση στο διαδίκτυο μπορούμε
να βρούμε δίαιτες των "1200 θερμίδων", "1500 θερμί-
δων" κτλ στηριζόμενες στο «όσο λιγότερο τρώμε, τόσο
περισσότερες θερμίδες καίμε». Πόσο όμως αυτές οι 
δίαιτες ανταποκρίνονται στη δική μας πραγματικότητα;

Στην πράξη, η διαδικασία έναρξης μιας νέας δίαιτας
αρχίζει από το μυαλό και από μια σειρά αλλαγών στη δια-
τροφική μας συμπεριφορά. Η σχέση μας με το φαγητό
είναι τόσο περίπλοκη που πολλές φορές ψυχολογικά
αίτια και μόνο ευθύνονται για τα περιττά κιλά. Επομένως
μπορούμε να βελτιώσουμε τη σχέση μας με το φαγητό
αν ανακαλύψουμε τα πραγματικά αίτια που μας οδηγούν
στο να καταναλώνουμε περισσότερο φαγητό από όσο
χρειαζόμαστε, μια διαδικασία γνωστή ως "αυτοαξιολό-
γηση". Οι λόγοι που μας ωθούν στο φαγητό μπορεί να
είναι πλήξη, θυμός, απογοήτευση, έλλειψη αυτοεκτίμη-
σης κτλ και ευθύνονται κυρίως για τη συναισθηματική
πείνα παρά για τη οργανική πείνα. Παρόλα αυτά δεν 
είμαστε προγραμματισμένοι να τρώμε όταν έχουμε 
ψυχολογικά κενά παρά μόνο όταν πεινάμε. Άρα πρέπει
να αναγνωρίσουμε ότι το φαγητό δεν είναι ο μόνος 
τρόπος για να καλύψουμε τις συναισθηματικές ανάγκες
ή να ανταμείψουμε τον εαυτό μας, αναζητώντας εναλλα-
κτικές λύσεις (πχ μια βόλτα, σωματική άσκηση κτλ). 

Πριν ξεκινήσουμε μια δίαιτα και κατά τη διάρκεια της,
είναι καλό να έχουμε υπόψη τα εξής:

● Θέτουμε ρεαλιστικούς στόχους και όχι πιεστικούς. 
● Επιλέγουμε ποιό είναι το κίνητρο μας για να χάσουμε

βάρος. Ποιό είναι το δικό μας κίνητρο; Λόγοι υγείας; Για
βελτίωση εξωτερικής εμφάνισης; Για να ευχαριστή-
σουμε τον/την σύντροφό μας; Το ισχυρότερο απ’ όλα
είναι συνήθως όταν κάνουμε μια δίαιτα για τον ίδιο μας
τον εαυτό. 

● Κατανοούμε τη διατροφική μας συμπεριφορά και τις
τάσεις που έχουμε και προσαρμόζουμε την δίαιτα μας
στα μέτρα μας για λιγότερες παρεκτροπές.

● Ζητάμε βοήθεια από το φιλικό ή οικογενειακό περι-
βάλλον για περισσότερη στήριξη.

● Μένουμε προσηλωμένοι στον στόχο μας. Η αντιμετώ-
πιση του τύπου "από Δευτέρας δίαιτα" είναι ενδεικτική
του κατά πόσο πραγματικά είμαστε έτοιμοι να ακολου-
θήσουμε τους στόχους μας.

● Αποβάλλουμε λάθος σκέψεις του τύπου " δεν έχω κα-
ταφέρει να αδυνατίσω έστω και με αυστηρή δίαιτα",
"έχω συγγενείς παχύσαρκους, άρα το έχω στα γονίδια
μου", "αισθάνομαι κουρασμένος άρα μου αξίζει ένα
γλυκό", "θέλω να χάσω κιλά γρήγορα" κτλ

Τέλος, επιδιώκουμε να ζητήσουμε τη βοήθεια μόνο ενός
ειδικού για να χάσουμε βάρος σταδιακά, για πιο σταθερό
και μακροχρόνιο αποτέλεσμα. ■

Η σχέση μας 
με το φαγητό
είναι τόσο 
περίπλοκη που
πολλές φορές 
ψυχολογικά
αίτια και μόνο
ευθύνονται για
τα περιττά κιλά.
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Της 
Γεωργίας
Δημητρίου
Σύμβουλος 
Πωλήσεων H&B 

Αν μέχρι τώρα νομίζατε ότι η διατροφή του παιδιού σας ήταν το
μέσο για καλή φυσική κατάσταση, τώρα έχετε ακόμη έναν λόγο,
αφού είναι βέβαιο ότι η σωστή διατροφή επηρεάζει θετικά και
τη πνευματική ανάπτυξη του παιδιού σας!

Ποτέ χωρίς πρωινό
Η τακτική κατανάλωση πρωινού συνδέεται με βελτιωμέ-
νες προσλήψεις θρεπτικών συστατικών και μπορεί να
συμβάλλει στη διατήρηση υγιούς σωματικού βάρους.
Επιπλέον, όλο και περισσότερες έρευνες επιβεβαιώνουν
ότι το πρωινό επηρεάζει τη σχολική απόδοση των παι-
διών καθώς παρέχει την απαραίτητη ενέργεια για συγ-
κέντρωση και μάθηση,  επιτρέποντας την καλύτερη
συμμετοχή στο μάθημα.  Γι αυτό το λόγο το πρωινό είναι
ένα γεύμα που δεν πρέπει να παραλείπεται.  Δύο φέτες
ψωμί με μαργαρίνη και μέλι καθώς επίσης και φρούτα ή
χυμός φρούτων,  αποτελούν εξαιρετικές προτάσεις για
να ξεκινήσουν οι μικροί μαθητές τη μέρα τους. Καλή 
επιλογή αποτελούν και τα δημητριακά με γάλα που 
κρατούν τα επίπεδα γλυκόζης στο αίμα σταθερά,  
ενισχύοντας την πνευματική απόδοση. 

Κατανάλωση καθημερινά όλων των ομάδων
τροφών
Τα παιδιά, για να μπορούν να συγκεντρωθούν, να αφο-
μοιώσουν νέες γνώσεις και να απομνημονεύουν, έχουν
ανάγκη από θρεπτικά συστατικά. Όταν το παιδί τρέφεται
σωστά, καταναλώνοντας ισορροπημένα γεύματα, τότε οι
ανάγκες του καλύπτονται κατά ένα μεγάλο ποσοστό.  Θα
πρέπει να γνωρίζετε ότι κάθε τροφή έχει διαφορετικούς
συνδυασμούς θρεπτικών συστατικών,  για αυτό τονίζεται
η ανάγκη του παιδιού να καταναλώνει ποικίλες τροφές . 

Μικρά και τακτικά γεύματα 
Τα παιδιά έχουν ανάγκη από ενδιάμεσα μικρά γεύματα.
Το δεκατιανό και το απογευματινό είναι δύο γεύματα που
δεν θα πρέπει να παραλείπονται στην παιδική διατροφή,
καθώς συνεχίζουν τη σταθερή τροφοδοσία του αίματος
με το κύριο καύσιμο του εγκεφάλου, τη γλυκόζη. Το 
καλύτερο είναι τα σνακ  να ετοιμάζονται  από το σπίτι.
Σάντουιτς εμπλουτισμένα με λαχανικά και τυρί, σπιτικές

Η ΣΩΣΤΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ  ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΘΕΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ

διατροφικά 
μυστικά για το παιδί σας
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πίτες, και ξηροί καρποί είναι καλές επιλογές. Επίσης τα
φρούτα και οι χυμοί αποτελούν την ιδανικότερη λύση για
τα ενδιάμεσα γεύματα. 

Μην ξεχνάτε τα ψάρια
Τα λιπαρά ψάριά όπως οι σαρδέλες,  ο σολομός,  ο τόνος
κ.α.  είναι πλούσια σε ω-3  λιπαρά που είναι  απαραίτητα
για την πνευματική λειτουργία, τη βραχυπρόθεσμη
μνήμη και την ικανότητα εκμάθησης.  Για αυτό  και ενδεί-
κνυται να δίνουμε στα παιδιά 2 μερίδες λιπαρών ψαριών
την εβδομάδα.

Προσφέρετε στο παιδί σας πρωτεΐνες καλής
ποιότητας
Οι πρωτεΐνες  πρέπει να αποτελούν το 15 - 20% των ημε-
ρήσιων θερμίδων, γι’ αυτό τα παιδιά καλό είναι να τρώνε
ένα τουλάχιστον γεύμα με βάση τις πρωτεΐνες κατά τη
διάρκεια της ημέρας,  πράγμα που βοηθάει όχι μόνο στην
ανάπτυξη αλλά και στις πνευματικές επιδόσεις. Στο 
καθημερινό  λοιπόν διαιτολόγιο του παιδιού πρέπει να
συμπεριλαμβάνονται τροφές με πρωτεΐνες καλής ποι-
ότητας  όπως αυγά, ψάρια, πουλερικά, κρέας και όσπρια.

Αντιοξειδωτικές ουσίες για προστασία
Αντιοξειδωτικές ουσίες όπως καροτινοειδή, φλαβονο-
ειδή, το συνένζυμο Q10 και αντιοξειδωτικές βιταμίνες κυ-
ρίως Ε και C,  συντελούν στη ενδυνάμωση της άμυνας του
οργανισμού. Συγκεκριμένα, εμποδίζουν τη δράση των
επιβλαβών ελευθέρων ριζών που δημιουργούνται 
καθημερινά από διάφορες αιτίες. Καλό όχημα αντιοξει-
δωτικών αποτελούν οι χυμοί φρούτων και λαχανικών. 

Βιταμίνες συμπλέγματος Β για υγιές νευρικό
σύστημα
Οι βιταμίνες του συμπλέγματος Β συμβάλλουν στην καλή
λειτουργία του νευρικού συστήματος. Επίσης οι βιταμίνες
του συμπλέγματος Β παίζουν σημαντικό ρόλο στην ενί-
σχυση της μνήμης καθώς συμβάλλουν στην παραγωγή
και λειτουργία των νευροδιαβιβαστών, των μεταφορέων
δηλαδή των μηνυμάτων που εκπέμπονται από τα κύτταρα
του εγκεφάλου. Από την άλλη, έρευνες επιβεβαιώνουν
ότι η βιταμίνη Β12 παρουσιάζει θετικές συσχετίσεις με

τους τομείς συμπεριφοράς,  γλώσσας,  μνήμης και με τη
συνολική βαθμολογία στην κλίμακα μαθησιακής αξιο-
λόγησης.  Καλές πηγές βιταμίνης Β12 είναι τα ψάρια,  τα
αυγά,  το κρέας,  τα πουλερικά, τα γαλακτοκομικά. 

Σίδηρο για σωστή ανάπτυξη
Ο σίδηρος είναι απαραίτητος για την σωστή ανάπτυξη και
υγεία των παιδιών. Ο σίδηρος βοηθά στη μεταφορά του
οξυγόνου σε όλα τα μέρη του σώματος εφόσον αποτελεί
βασικό συστατικό της αιμοσφαιρίνης. Παιδιά με σοβαρή
έλλειψη σιδήρου μπορεί να παρουσιάσουν κακή 
επίδοση στην αριθμητική και τη γραπτή έκφραση,  φτωχή
κινητική ικανότητα και αδυναμίες σε διάφορες γνωστικές
λειτουργίες.  Τροφές πλούσιες σε σίδηρο είναι το κόκκινο
κρέας, τα αυγά, τα αποξηραμένα φρούτα, τα όσπρια, τα
πράσινα φυλλώδη λαχανικά, οι ξηροί καρποί και τα 
δημητριακά ολικής αλέσεως. 

Ασβέστιο για σωστή λειτουργιά του εγκέφαλου
Το ασβέστιο  δεν βοηθά μόνο στην ανάπτυξη του σκελε-
τού και στην προστασία των δοντιών, αλλά επιπλέον συμ-
βάλλει στην ισορροπία του νευρικού συστήματος και
στην εγκεφαλική λειτουργία. Συστήνεται πρόσληψη
1300 mg/ημέρα που ισούται με κατανάλωση 3 – 4 
μερίδων γαλακτοκομικών καθημερινά  (1 μερίδα = 1 
ποτήρι γάλα ή 1 κεσεδάκι γιαούρτι ή 30γρ. τυρί). Τροφές
πλούσιες σε ασβέστιο πέρα από  τα γαλακτοκομικά 
προϊόντα είναι και τα πράσινα λαχανικά όπως το 
μπρόκολο.

Κατανάλωση 6-8 ποτήρια νερό καθημερινά 
Το ανθρώπινο σώμα αποτελείται από νερό σε ποσοστό
μεγαλύτερο του 50% του βάρους ενός υγιούς ατόμου και
μάλιστα όσο μικρότερη είναι η ηλικία τόσο μεγαλύτερη
και η αναλογία του βάρους σε νερό.  Η απώλεια του 2%
των υγρών του σώματος οδηγεί σε μείωση της τάξης του
20% τόσο σε φυσικές όσο και σε διανοητικές λειτουργίες,
ενώ αφυδάτωση της τάξης του 3% μπορεί να επιφέρει
θερμοπληξία, ιδιαιτέρως κατά τους θερινούς μήνες ή
κατά τη διάρκεια έντονης φυσικής δραστηριότητας. Ένα
καλά ενυδατωμένο παιδί, είναι ένα υγιές παιδί, μιας και
η αφυδάτωση προκαλεί κούραση, δημιουργεί πονοκε-
φάλους, κακή διάθεση αλλά και οκνηρία. Επηρεάζει
ακόμα την ικανότητα συγκέντρωσης αλλά και την πνευ-
ματική διαύγεια. ■
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Diego Dalla Palma
Beauty 
Collection 
NEW!

Juvena Superior Miracle Cream
Ολοκληρωμένη φροντίδα για όλο το 24ωρο. Συνδυάζει την τεχνολογία
SkinNova SC με όλες τις τελευταίες καινοτομίες στον τομέα της αντί-γήρανσης.
Για πιο σφριγηλή και τονωμένη επιδερμίδα. Βελτιώνει την διαδικασία της
κυτταρικής διαδικασίας, και επιταχύνει τη φυσική ανάπλαση της επιδερμί-
δας. Μειώνει γραμμές και ρυτίδες. Παρέχει στο δέρμα πολύτιμη βαθιά 
ενυδάτωση. Ιδανική φροντίδα του δέρματος για όσους αναζητούν ένα ολο-
κληρωμένο προϊόν αντιγήρανσης. Ενάντια στο χρόνο!

JUVENA Miracle 
Boost Essence
Ενυδάτωση και ενεργοποίηση  των λειτουργιών του
δέρματος - το πρώτο βήμα προς τη βελτιστοποίηση
του δέρματος. Ανακαλύψτε το ελιξίριο που υποστη-
ρίζει τη νεανικότητα του δέρματος  και χαρίστε στον
εαυτό σας μια νέα ρουτίνα πολυτέλειας για την   
φροντίδα και την περιποίησης   του δέρματος. Ο 
συνδυασμός της υψηλής τεχνολογίας πεπτιδίου  AGP
(aquaglyceroporin) και  JUVENA SkinNova SC Tech-
nology * έχει μια συνεργική επίδραση, που σας δίνει
ένα επιπλέον συν ενυδάτωσης εσωτερικά του δέρ-
ματος. Ταυτόχρονα, η δομή του δέρματός σας βελ-
τιώνεται και αναζωογονούνται οι λειτουργίες του
αυτό συνεπάγεται  λάμψη  και  απαλότητα.  Εφαρμογή πρωί και βράδυ
σε καθαρό δέρμα κάνοντας απαλό μασάζ . Στη συνέχεια, εφαρμόστε
τον ορό σας και  τα προϊόντα περιποίησης  του προσώπου σας (κρέμα
ημέρα) που χρησιμοποιείται καθημερινά.

LEAVE-IN RESTRUCTURING CONDITIONER
Η παγκόσμια φόρμουλα ιδανική για ατίθασα, κατεστραμμένα, βαμμένα,
θαμπά και άτονα μαλλιά.  Ένα μαλακτικό προϊόν, με ενυδατική θεραπεία
που δεν βαραίνει τα μαλλιά, και δεν χρειάζεται ξέβγασμα.

INTENSIVE RESTRUCTURING MASK
Με βαθιά ενυδατική δράση για αναδιάρθρωση και αναδόμηση της τρίχας
για όλους τους τύπους μαλλιών. Διεισδύει ακριβώς στο εσωτερικό της
τρίχας, διορθώνοντας και επαναφέροντας την τρίχα στην αρχική της 
κατάσταση ενώ παράλληλα αναδομεί την τρίχα δίνοντας της όγκο και
ζωντάνια. Ένα προϊόν για καθημερινή χρήση, το οποίο αναζωογονεί τα
μαλλιά και διευκολύνει την δημιουργία οποιουδήποτε look και στυλ 
μαλλιών θέλουμε.

RESTRUCTURING SHAMPOO
Ένα σαμπουάν αναδόμησης, για όλους τους τύπους μαλλιών, επαναφέ-
ρει την τρίχα σε υγιή κατάσταση, ενυδατώνει και προσφέρει φυσική 
απαλότητα. Μια μοναδική φόρμουλα, η οποία αποκαθιστά την ζωντάνια
και την λάμψη στα μαλλιά, χωρίς να αποδυναμώνει την ίνα της τρίχας.
Ιδανικό προϊόν για ατίθασα, κατεστραμμένα, βαμμένα, θαμπά και άτονα
μαλλιά χωρίς όγκο.

CARE COLLECTION NEW!
INSTANT SHAMPOO WITHOUT WATER
Με ένα βήμα τέλεια και καθαρά μαλλιά. Μόνο σε 2 λεπτά. Το στιγμιαίο
σαμπουάν χωρίς τη χρήση νερού είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους
μαλλιών, καθαρίζοντάς τα από τις ρίζες μέχρι τις άκρες αφήνοντας τα
ζωντανά λαμπερά και με όγκο.
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Marlies Moller
..

Το νέο STR8 
είναι εδώ, 
αναζητείστε το…
Το STR8, το πιο αγαπημένο ανδρικό άρωμα, εξε-
λίσσεται και παρουσιάζει τη νέα του εποχή μαζί
με δυναμικές εκπλήξεις. Η κορυφαία καθημε-
ρινή σειρά ανδρικής προσωπικής περιποίησης
επιστρέφει με ανανεωμένη εικόνα στις συσκευα-
σίες αρωμάτων Eau De Toilette και After Shave
Lotion.

BRILLIANCE COLOUR SEAL
Το συγκεκριμένο σπρέι χωρίς σιλικόνη με φυσικό
εκχύλισμα ρυζιού αναπτύχθηκε ειδικά για βαμ-
μένα μαλλιά. Τα μαλλιά είναι απόλυτα προστα-
τευμένα από την UV ακτινοβολία, τους εξωτερικούς
ρύπους, τα συχνά λουσίματα εξασφαλίζοντας και
διατηρώντας έτσι περισσότερο τη λάμψη και την
ένταση του χρώματος των μαλλιών σας. Την ίδια
στιγμή, διορθώνει την εσωτερική δομή των 
μαλλιών σας, προσθέτοντας σε αυτά απαλότητα,
ελαστικότητα και ανθεκτικότητα. 

Marlies Möller Μαλλιά & Ρίζα. Περιποίηση
ομορφιάς για μαλλιά λαμπερά, υγιή και δυνατά
από τις ρίζες ως τις άκρες.

STR8: Η Αρωματική σειρά
Γνωρίστε τη νέα εικόνα του STR8. Το brand εξε-
λίσσεται και ακολουθεί την αισθητική και τις
ανάγκες της σύγχρονης εποχής. Διατηρώντας το
γνώριμο μεταλλικό κουτί, το STR8 του σήμερα
έχει επηρεαστεί τόσο από τις νέες τάσεις της αυ-
τοκινητοβιομηχανίας που επιτάσσουν πιο λιτές
γραμμές στο design, όσο και από τις νέες τεχνο-
λογίες που έχουν κατακλείσει τη ζωή μας τα τε-
λευταία χρόνια και έχουν γίνει αναπόσπαστο
κομμάτι της. 

MARINE 
MOISTURE 
SHAMPOO
Αυτό το υπέροχα ανα-
ζωογονητικό σαμπουάν
με πλούσιο σε εκχυλί-
σματα από φύκια και
υδρο χιτίνη δίνει σας
μαλλιά νέο όγκο και
ενέργεια - αμέσως. Παρέ-
χει στα μαλλιά σας 
δύναμη και ενυδάτωση
χωρίς να τα βαραίνει. 
Ιδιαίτερα ήπιο για τα μαλλιά και το τριχωτό 
της κεφαλής. Απολαύστε ζωντανή λάμψη, 
φρεσκάδα και όγκο στα μαλλιά σας.

Marlies Möller μαλλιά & ρίζα. Περιποίηση
ομορφιάς για μαλλιά λαμπερά, υγιή και δυνατά
- από τις ρίζες ως τις άκρες.

MARINE 
MOISTURE 
CONDITIONER
Το Marine Moisture Condi-
tioner με εκχυλίσματα
μαργαριταριών και θαλάσ-
σιου ορυκτού πλούτου
είναι πλούσιο σε πολύτιμα
αμινοξέα. Δίνει σας μαλλιά
πλούσιο όγκο, ενέργεια -
άμεσα από το πρώτο λούσιμο
και έντονη ενυδάτωση χωρίς
να τα βαραίνει. Την ίδια στιγμή, τα μαλλιά 
ενδυναμώνονται και ενισχύονται. Απολαύστε
ζωντάνια, λάμψη, φρεσκάδα και όγκο στα 
μαλλιά σας. 

Marlies Möller μαλλιά & ρίζα. Περιποίηση για
μαλλιά λαμπερά, υγιή και δυνατά - από τις ρίζες
μέχρι τις άκρες.                                                       
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Adventure: Για τον άντρα που δεν χρειάζεται να
ψάξει για την περιπέτεια, αφού το STR8 προσφέ-
ρει την εμπειρία. 
Unlimited: Για τον άντρα που γνωρίζει τις απε-
ριόριστες δυνατότητες του και ζει με πάθος. 
Freedom: Για τον άντρα που νιώθει και ζει ελεύ-
θερα, χωρίς περιορισμούς και όρια. 
Discovery: Για τον άντρα που ιντριγκάρεται από
το άγνωστο & υποκινείται από το μυστηριώδες.

Το νέο STR8 είναι εδώ. 
Αναζητείστε το…

Παράλληλα με την εξέλιξη της συσκευασίας, η
γκάμα των προϊόντων του εμπλουτίζεται με νέα
αρώματα. Το κάθε άρωμα αντιπροσωπεύει και
μια διαφορετική φιλοσοφία και στάση ζωής. Εξε-
ρεύνησε τη σειρά STR8 και ανάλογα με το προ-
σωπικό σου στυλ και χαρακτήρα, διάλεξε
ανάμεσα σε 6 αρώματα που θα σε ακολουθή-
σουν σε κάθε νέα πρόκληση…
Original: Για τον άντρα που έχει πάντα τον έλεγχο,
είναι αυθεντικός και γεμάτος αυτοπεποίθηση.
Oxygen: Για τον άντρα που πιστεύει ότι το άρωμά
του είναι τόσο αναγκαίο όσο το οξυγόνο που 
αναπνέει. 
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Προβλήματα στην
παιδική συμπεριφορά

Της 
Κάλλιας 
Γαβριήλ
Receptionist

H Διαταραχή Ελλειμματικής 
Προσοχής – Υπερκινητικότητας
(ΔΕΠΥ) είναι μια από τις πιο 
κοινές διαταραχές της παιδικής
ηλικίας και μπορεί να διαρκέσει
μέχρι την εφηβεία ή και την 
ενήλικη ζωή. 

Tα βασικά συμπτώματα περιλαμβάνουν δυσκολία
στη συγκέντρωση και στην προσοχή, δυσκολία στον
έλεγχο της συμπεριφοράς και υπερκινητικότητα

(υπερδραστηριότητα). 
Η ΔΕΠΥ διακρίνεται σε τρεις υπότυπους:
● Κύρια υπερκινητικός – παρορμητικός
● Κύρια απρόσεκτος και 
● Συνδυασμένος υπερκινητικός – παρορμητικός και

απρόσεκτος.
Τα βασικά χαρακτηριστικά της ΔΕΠΥ είναι η ελλειματική

προσοχή, η υπερκινητικότητα και η παρορμητικότητα. Τα
χαρακτηριστικά αυτά υπάρχουν φυσιολογικά σε όλα τα
παιδιά, όμως στα παιδιά με ΔΕΠΥ παρουσιάζονται σε με-
γαλύτερο βαθμό και συχνότητα. Για να διαγνωστεί ένα
παιδί με ΔΕΠΥ θα πρέπει να παρουσιάζει τα συμπτώματα
για τουλάχιστον 6 μήνες και σε μεγαλύτερο βαθμό από
ότι σε παιδιά της ίδιας ηλικίας.

Τα παιδιά ωριμάζουν με διαφορετικούς ρυθμούς το κα-
θένα και έχουν διαφορετική προσωπικότητα και ενεργη-
τικότητα. Τα περισσότερα παιδιά δρουν παρορμητικά,
διασπάται η προσοχή τους και δυσκολεύονται να συγκεν-
τρωθούν μερικές φορές. Κάποιες φορές, οι φυσιολογικές
αυτές συμπεριφορές μπορεί να θεωρηθούν λανθασμένα
ως ΔΕΠΥ. 

Τα συμπτώματα της ΔΕΠΥ εμφανίζονται συνήθως σε
μικρή ηλικία, συχνά μεταξύ 3 έως 6 ετών και ακριβώς
επειδή παρουσιάζονται με διαφορετικό τρόπο από άτομο
σε άτομο, είναι δύσκολο να διαγνωστούν. Οι γονείς ενδέ-
χεται, κατ’ αρχάς,  να παρατηρήσουν ότι τα παιδιά τους χά-
νουν το ενδιαφέρον τους για διάφορα πράγματα σε
μικρότερο χρόνο από άλλα παιδιά ή φαίνονται συνεχώς

ΔΕΠΥ
Διαταραχής Ελλειμματικής Προσοχής 
– Υπερκινητικότητα

Η περίπτωση της Διαταραχής Ελλειμματικής 
Προσοχής – Υπερκινητικότητα (ΔΕΠΥ)
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«εκτός ελέγχου». Συχνά, οι δάσκαλοι προσέχουν πρώτοι
τα συμπτώματα, όταν τα παιδιά δυσκολεύονται να ακο-
λουθήσουν τους κανόνες τις τάξης ή «αφαιρούνται» κατά
τη διάρκεια του μαθήματος ή ακόμα και του διαλείμματος. 

Δεν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη εξέταση που να
μπορεί να διαγνώσει αν ένα παιδί παρουσιάζει ΔΕΠΥ. Αντ’
αυτού, ένας ειδικός υγείας, ο οποίος διαθέτει την απαραί-
τητη άδεια, μπορεί να συλλέξει πληροφορίες για τη συμ-
περιφορά του παιδιού από το περιβάλλον του. Αρκετοί
γονείς επιθυμούν αρχικά να μιλήσουν με τον παιδίατρο
του παιδιού τους. Ορισμένοι παιδίατροι μπορούν να αξιο-
λογήσουν τα συμπτώματα του παιδιού μόνοι τους, ενώ
άλλοι παραπέμπουν την οικογένεια σε κάποιον ειδικό
παιδίατρο - αναπτυξιολόγο ή παιδοψυχίατρο με ειδίκευση
στις παιδικές συμπεριφορικές διαταραχές, όπως η ΔΕΠΥ.  

Ένας ειδικός μπορεί επίσης να ελέγξει το σχολικό ή ια-
τρικό ιστορικό για ενδείξεις, ώστε να διαπιστώσει αν το
σπιτικό ή σχολικό περιβάλλον του παιδιού εμφανίζεται
ασυνήθιστα αγχωτικό ή διαταραγμένο και να συλλέξει
πληροφορίες από τους γονείς και τους δασκάλους του
παιδιού. Προπονητές, άτομα που φροντίζουν για τη φύ-
λαξη των παιδιών και άλλα ενήλικα άτομα που γνωρί-
ζουν καλά το παιδί μπορούν να συμβάλουν. 

Ο ειδικός θα πρέπει να παρακολουθεί στενά τη συμ-

περιφορά του παιδιού υπό διαφορετικές καταστάσεις. Κά-
ποιες από τις συμπεριφορές αυτές είναι δομημένες, ενώ
κάποιες άλλες όχι.  Άλλες απαιτούν από το παιδί να δια-
τηρεί αμείωτη την προσοχή του. Τα περισσότερα παιδιά
με ΔΕΠΥ είναι ικανά να ελέγξουν τη συμπεριφορά τους
σε περιπτώσεις όπου λαμβάνουν εξατομικευμένη προ-
σοχή ή όταν είναι ελεύθερα να εστιάσουν την προσοχή
τους σε διασκεδαστικές δραστηριότητες. Αυτοί οι τύποι
καταστάσεων είναι λιγότερο σημαντικοί κατά την αξιολό-
γηση. Σημαντικό, επίσης θεωρείται το πώς συμπεριφέ-
ρεται το παιδί σε κοινωνικές καταστάσεις και μπορεί να
εξεταστεί με ψυχομετρικές διαδικασίες (τεστ νοημοσύ-
νης) ή μαθησιακές αξιολογήσεις, προκειμένου να δια-
πιστωθούν τυχόν μαθησιακές δυσκολίες.

Επίσημη διάγνωση ότι το παιδί φέρει τη διαταραχή, γί-
νεται μόνο αν μετά το τέλος της συλλογής όλων των πλη-
ροφοριών το παιδί πληροί τα κριτήρια και τα συμπτώματα
που ορίζουν τη ΔΕΠΥ.

Οι σύγχρονες διαθέσιμες θεραπευτικές προσεγγίσεις
εστιάζουν στη μείωση των συμπτωμάτων της ΔΕΠΥ και
στη βελτίωση της λειτουργικότητας του παιδιού. Οι θερα-
πείες αυτές περιλαμβάνουν φαρμακευτική αγωγή, ποι-
κίλους τύπους ψυχοθεραπείας, ειδική εκπαίδευση ή
έναν συνδυασμό των αναφερθέντων. ■

Ο ειδικός θα
πρέπει να παρα-
κολουθεί στενά
τη συμπεριφορά
του παιδιού υπό
διαφορετικές
καταστάσεις.
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Η ΑΝΑΚYΚΛΩΣΗ ΤΟ ΡIΧΝΕΙ
ΣΤΗ ΜOΔΑ… ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ

ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Πολύ θετικές εντυπώσεις προκάλεσε   η εκδή-
λωση του Συνδέσμου Καθηγητών Οικιακής Οικο-
νομίας – Αγωγής Υγείας στο Αίθριο της Βουλής

στις 26 Σεπτεμβρίου 2013, με θέμα «Η ανακύκλωση το
ρίχνει στη μόδα». 

Όσοι παρευρέθηκαν, είχαν την ευκαιρία να απολαύ-
σουν δημιουργίες των μαθητών/τριών που κατασκευά-
στηκαν με ανακυκλώσιμα υλικά στο πλαίσιο του
μαθήματος της Οικιακής Οικονομίας – Αγωγής Υγείας.

Επιπρόσθετα θαύμασαν τις ενδυμασίες και τα αξεσουάρ
που προβλήθηκαν από μαθήτριες κατά τη διάρκεια της
επίδειξης μόδας που πραγματοποιήθηκε στον ίδιο χώρο.
Η έκθεση παράμεινε ανοικτή μέχρι τις 2 Οκτωβρίου. Πολ-
λές ομάδες μαθητών/τριών από διάφορα σχολεία Δημο-
τικής και Μέσης εκπαίδευσης πραγματοποίησαν στο
χώρο εκπαιδευτική επίσκεψη. 

Ο στόχος του Συνδέσμου καθηγητών Οικιακής Οικονο-
μίας – Αγωγής Υγείας ήταν να μεταδοθεί το μήνυμα της

Η Πρόεδρος του Συνδέσμου  
Καθηγητών Οικιακής 
Οικονομίας- Αγωγής Υγείας
Σύλια Λουκαϊδου.

Ενδυμασίες και

αξεσουάρ από

χαρτί, πλαστικό,

αλουμίνιο κ.ά.
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αξίας της ανακύκλωσης στη ζωή μας και να ευαισθητο-
ποιηθεί γενικότερα το κοινό ως προς την ανάγκη προστα-
σίας του περιβάλλοντος. Και ο στόχος αυτός σε μεγάλο
βαθμό επιτεύχθηκε. 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ
Σε χαιρετισμό της η Πρόεδρος του Συνδέσμου Σύλια Λου-
καϊδου σημείωσε και τα εξής:

«Οι δραστηριότητες περιβαλλοντικής ευαισθητοποί-
ησης αποτελούν ένα σημαντικό τμήμα του αναλυτικού
προγράμματος του μαθήματος της Οικιακής Οικονομίας
– Αγωγής Υγείας. Οι διδακτικές προσεγγίσεις  του μαθή-
ματός μας, το οποίο είναι εργαστηριακό, προβληματί-
ζουν, κινητοποιούν το ενδιαφέρον, προκαλούν και
οδηγούν το μαθητή σε διερεύνηση και δράση. Η καλλι-
τεχνική τάση των μαθητών και των μαθητριών μας καλ-
λιεργείται σε ένα κλίμα δημιουργικό όπου κυριαρχούν η
αλληλεπίδραση, η συνεργασία και η πρωτοβουλία.

Η περιβαλλοντική εκπαίδευση έχει ως στόχο να εξοι-
κειώσει τα παιδιά με τη διαδικασία και τα οφέλη της ανα-

κύκλωσης, καθώς και να αναδείξει την αναγκαιότητα να
γίνει η ανακύκλωση καθημερινή συνήθεια όλων με
τρόπο δημιουργικό και διαδραστικό. Παράλληλα, προ-
ωθείται η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των μαθη-
τών και μαθητριών μας σε θέματα που άπτονται των
απορριμμάτων και των επιπτώσεών τους στο φυσικό και
ανθρωπογενές περιβάλλον, μέσω ολιστικής προσέγγι-
σης και βιωματικής μάθησης. 

Ένα από τα μελήματα του Συνδέσμου Καθηγητών Οι-
κιακής Οικονομίας -  Αγωγής Υγείας είναι να αναδεικνύει
και να επιβραβεύει τις δημιουργικές εργασίες των μαθη-
τών και μαθητριών που γίνονται πάντα σε συνεργασία με
τους καθηγητές και τις καθηγήτριες του κλάδου μας».  

Η επίδειξη μόδας που ακολούθησε τους χαιρετισμούς
και τις ομιλίες, ήταν πράγματι εντυπωσιακή. Οι δημιουρ-
γίες των μαθητών και μαθητριών  κατασκευάστηκαν στο
πλαίσιο του μαθήματός της οικιακής οικονομίας σε διά-
φορα σχολεία της Μέσης Εκπαίδευσης. Προβλήθηκαν
ενδυμασίες και αξεσουάρ από ανακυκλώσιμα υλικά
όπως είναι το χαρτί, το πλαστικό, το αλουμίνιο κ.ά. ■
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Όλα είναι μέσα 
στο μυαλό, ή όχι; 

Της 
Έλενας
Ιωαννίδου 
Σύμβουλος 
Πωλήσεων H&B

ΠΩΣ 
ΝΑ ΔΙΩΞΕΤΕ 
ΤΟ ΑΓΧΟΣ
Kανείς δεν μπορεί σήμερα αμφισβητήσει την πα-

ρουσία του άγχους που μας ταλαιπωρεί καθημε-
ρινά. Κάποιοι το αισθάνονται λιγότερο, κάποιοι

περισσότερο. Το μόνο σίγουρο είναι πως όταν συμβαίνει
αυτό, είτε το εκμεταλλευόμαστε και γινόμαστε πιο δημι-
ουργικοί, είτε το μυαλό παύει να σκέπτεται καθαρά, με
αποτέλεσμα να μετακινούμαστε γύρω-γύρω σαν μηχα-
νές. Το άγχος μπορεί να προέρχεται από καλές καταστά-
σεις, όπως μια προαγωγή, ή από κακές, όπως ο χωρισμός
ενός ζευγαριού. 

Οι αρχαίοι Έλληνες είχαν δίκαιο τελικά; Για να είναι ο
νους υγιής, μήπως πρέπει και το σώμα να είναι υγιές;  Ή
ο ανθρώπινος νους είναι το δυνατότερο όπλο που έχει ο
άνθρωπος; Το άρθρο αυτό, θα θίξει και τα δύο αυτά ερω-
τήματα θέλοντας να τονίσει πως η ένωση του μυαλού με
το σώμα μπορεί να διώξει το άγχος, αλλά και να φέρει
υγεία και ευτυχία στην ζωή μας.

«ΕΣΥ ΤΗΝ ΚΟΥΒΑΛΑΣ ΑΚΟΜΑ;»
Θα αναφερθώ σε μια ιστορία που μας βοηθά να καταλά-
βουμε την δύναμη του μυαλού, πόση σημασία έχει ο τρό-
πος που σκεπτόμαστε, αλλά και πως αντιλαμβανόμαστε
την έννοια του καλού και του κακού. Η ιστορία αυτή είναι
του Ζεν για δύο μοναχούς που καθώς επέστρεφαν στο
μοναστήρι τους,  ήρθαν αντιμέτωποι με μια όμορφη κο-
πέλα που αναζητούσε βοήθεια, γιατί φοβόταν να περάσει
στην αντίθετη όχθη μόνη της. Ο πιο ηλικιωμένος μοναχός
διέσχισε το ποτάμι με γρήγορο ρυθμό, κάνοντας πως δεν
τη βλέπει, ενώ ο νεότερος διάσχισε το ποτάμι κουβαλών-
τας το κορίτσι στους ώμους του. Οι δύο μοναχοί συνέχισαν
το ταξίδι τους μαζί και όταν έφτασαν έξω από το μονα-
στήρι, ο γέρος μοναχός  υπέδειξε στον μικρότερο ότι
πήγε ενάντια στους κανονισμούς που δεν επιτρέπουν
στους μοναχούς να αγγίζουν γυναίκες. Τότε ο μικρότε-
ρος, του απάντησε: 

«Εγώ την άφησα στην όχθη του ποταμού, εσύ ακόμα
την κουβαλάς; » (Osho, 2000)

Κάποιες φορές πρέπει απλά να αλλάζουμε την οπτική
μας γωνία και όταν γίνεται αυτό, ενώ τα γεγονότα μένουν
ίδια, η ζωή μας  γίνεται πιο φωτεινή, πιο «ανθρώπινη».
Με την οπτική γωνία που έβλεπε τα πράγματα ο γέρος
μοναχός, είχε δίκαιο. Ήτανε ενάντια στον κανονισμό να
αγγίζουν οι μοναχοί τις γυναίκες. Από την άλλη μεριά
όμως,  ο νεότερος μοναχός, στην ουσία βοήθησε απλά
έναν συνάνθρωπο του. 

ΠΕΝΤΕ ΤΡΟΠΟΙ ΝΑ ΔΙΩΞΕΤΕ ΤΟ ΑΓΧΟΣ

1.Το πρώτο βήμα για να ξεφύγετε από το άγχος είναι η
μάθηση για κάτι καινούργιο. Δηλαδή, σκεφτείτε κάτι που
θα θέλατε να μάθετε, ένα χόμπι, ένα άθλημα, μια και-
νούργια συνταγή, ίσως εθελοντισμό σε κάποιο σύνδεσμο
για να προσφέρετε βοήθεια. Αν δεν έχετε χρόνο, μπορεί
το κάτι καινούργιο,  να το ξεκινήσετε για μια φορά την
εβδομάδα. Να κάνετε κάτι διαφορετικό, να πάτε σινεμά,
ή να ντυθείτε όμορφα και να βγείτε έξω, να πάτε στο
πάρκο, στο βουνό για περίπατο, για ένα καφέ, οτιδήποτε
διαφορετικό κάθε εβδομάδα, απλά για την αλλαγή. Η αλ-
λαγή είναι ότι πιο σημαντικό στην ζωή του ανθρώπου,
την αλλαγή την ζούμε, την βιώνουμε αλλά και συνεχώς
την έχουμε ανάγκη. uuu
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2.Χρησιμοποιήστε τον ίσως λιγοστό ελεύθερο χρόνο
σας στο να είστε καλοί με τον εαυτό σας. Ίσως ένα ζεστό
μπάνιο ή δοκιμάσετε να γράφετε τα συναισθήματα και τις
σκέψεις σας. Παρόλο που μπορεί να σας ακούγετε λίγο..
παλιομοδίτικο, βοηθάει!  Επίσης, αν έχετε αϋπνίες, λόγω
άγχους, μπορεί να βοηθηθείτε διαβάζοντας ένα βιβλίο
το βράδυ.

3.Μην είστε κακοί με την οικογένεια σας και αφιερώ-
στε χρόνο για αυτήν. Ο χρόνος δε γυρίζει πίσω.  Όταν γί-
νετε αυτό, λόγω φόρτισης προβλημάτων ή δουλειάς,
συνήθως αυτή η σκέψη για αγαπημένα πρόσωπα μας,
«οι τύψεις», αλλά και οι στιγμές που χάνουμε με αυτούς,
πηγαίνουν στο πίσω μέρος του μυαλού μας, δημιουργών-
τας άγχος χωρίς να το αντιλαμβανόμαστε.

4.Αν δεν είστε πρόθυμοι να διακινδυνεύσετε μια απο-
τυχία, τότε δεν θα σας παρουσιαστεί η ευκαιρία για επι-
τυχία. Μην έχετε άγχος για την περίπτωση να αποτύχετε,
οι πιο πετυχημένοι άνθρωποι είναι αυτοί που είχαν τις πε-
ρισσότερες αποτυχίες και είχαν την δύναμη του μυαλού
να συνεχίσουν μέχρι να καταφέρουν την πρώτη τους επι-
τυχία.  Μπροστά σας πρέπει να έχετε συνεχώς κάποιο
στόχο. Πάρτε το «όπλο» λοιπόν, κι ας μη ξέρετε σημάδι!
Τι έχετε να χάσετε; Αν δε προσπαθήσετε, εκεί είναι που
θα χάσετε σίγουρα! 

5.ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ ΟΤΙ.. Για να αγαπηθείτε πρέπει
να αγαπήσετε, για να εκτιμηθείτε πρέπει να το κερδίσετε
και για να περιμένετε να πιστέψουν σε εσάς, πρέπει
πρώτα να πιστέψετε εσείς ο ίδιος τον εαυτό σας!

ΟΤΑΝ ΤΟ ΣΩΜΑ ΕΙΝΑΙ ΥΓΙΕΣ....
Μια αμερικάνικη έρευνα, από ερευνητές του πανεπιστη-
μίου της Καλιφόρνιας υπό τον δρα Γουίλιαμ ΜακΚάρθι
που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό παιδιατρικής «The
Journal of Pediatrics», έδειξε πως οι μαθητές και οι φοι-
τητές που ασκούνται σωματικά κάθε μέρα, δεν βελτιώ-
νουν μόνο την φυσική υγεία τους, αλλά και τη νοητική,
καθώς τείνουν να παίρνουν καλύτερους βαθμούς στις
εξετάσεις σε σύγκριση με τους αγύμναστους συνομηλί-
κους τους. Οι αμερικανοί επιστήμονες σύγκριναν στοιχεία
για τη σωματική κατάσταση και το βάρος χιλιάδων μαθη-
τών σε σχέση με τις επιδόσεις τους σε διαγωνίσματα μα-
θηματικών και γλώσσας. Συμπέραναν ότι όσοι μαθητές
είχαν ανώτερη φυσική κατάσταση και κανονικό βάρος,
πέτυχαν βαθμούς πάνω από το μέσο όρο, ενώ τα υπέρ-
βαρα παιδιά είχαν χαμηλότερες επιδόσεις στα τεστ. (K.
Roberts, Freed, J McCarthy, 2010)

ΠΩΣ ΝΑ ΔΙΩΞΕΤΕ  ΤΟ ΑΓΧΟΣ ΜΕ ΑΣΚΗΣΗ
• Ορίστε στόχους. Δηλαδή, κάντε ένα πρόγραμμα έτσι

ώστε για παράδειγμα, τρείς φορές την βδομάδα το
πρωί, να πηγαίνετε για περπάτημα. Βοηθάει το μυαλό
να καθαρίσει και γεμίζει τις μπαταρίες.

• Βρέστε ένα φίλο να πηγαίνετε μαζί, είτε περπάτημα,
είτε γυμναστήριο. Είναι πολύ ισχυρή η σκέψη στο
μυαλό ότι κάποιος μας περιμένει στο γυμναστήριο.

• Μην σκεφτείτε ποτέ την άσκηση σαν κάτι που πρέπει
να κάνετε. Αλλά κάτι που αγαπάτε γιατί σας κρατάει σε
φόρμα και σας βοηθά να ξεφύγετε από την ρουτίνα. 

• Σκεφτείτε κάτι διαφορετικό, ένα άθλημα που ενώ θα
γυμνάζεστε, ταυτόχρονα θα μαθαίνετε. Ίσως τένις, 
πολεμικές τέχνες, πιλάτες, ξιφασκία, χορό.

• Οι βιταμίνες και τα μέταλλα βοηθούν κατά την διάρκεια
έντονων ημερών.  Ο οργανισμός μας  χρειάζεται βιτα-
μίνες και  μέταλλα, γιατί κάτω από συνθήκες άγχους
μειώνονται, ειδικά η Βιταμίνη Γ και βιταμίνες του συμ-
πλέγματος Β που βοηθούν στο νευρικό σύστημα, στην
συγκέντρωση αλλά και στην ενέργεια. (Ferri, 2001). ■

ΠΕΝΤΕ ΦΥΣΙΚΕΣ 
ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ 
Ginseng: Το Ginseng βελτιώνει την
αντοχή, προσφέρει ευεξία και ζων-
τάνια. Βοηθά στην προσαρμογή του
ατόμου αυξάνοντας την ικανότητα
του να μπορεί να αντεπεξέρχεται σε
στιγμές άγχους. Επίσης δίνει ενέρ-
γεια, βοηθά στην μνήμη και στην 
συγκέντρωση.

5- HTP: Θεωρείται από τα καλύτερα
φυσικά βοηθήματα.  Έρευνες έχουν
δείξει πως μπορεί να μειώσει πολλά
από τα συμπτώματα της κατάθλιψης
λόγω του ότι βοήθα στην παραγωγή
της σεροτονίνης, μια σημαντική 
χημική ουσία του  εγκεφάλου. Η 
σεροτονίνη βοηθά στην αντιμετώ-
πιση του άγχους και την βελτίωση της
διάθεσης. 

Damiana: Είναι από τα καλύτερα
αντικαταθλιπτικά βότανα για την
ανακούφιση του άγχους και της 
νευρικότητας. Επιπρόσθετα, αυτό το
βότανο έχει χρησιμοποιηθεί ιστο-
ρικά, ως αφροδισιακό τόσο από 
άνδρες όσο και από γυναίκες. 

Rhodiola rosea: Είναι ένα δημοφι-
λές φυτό στην παραδοσιακή ιατρική
της Ανατολικής Ευρώπης και της
Ασίας. Φημίζεται για την τονωτική
δράση που έχει στο νευρικό σύστημα,
για την μείωση της κατάθλιψης, για
την αύξηση της απόδοσης της εργα-
σίας και για την εξάλειψη της κόπω-
σης. Είναι γνωστό από καιρό ως 
ένα ισχυρό προσαρμογόνο, δηλαδή
βοηθά στην πιο ομαλή προσαρμογή
του ανθρώπου σε αγχωτικές κατα-
στάσεις που μπορούν να συμβούν
στην καθημερινότητα του.

Rescue Remedies: O Δρ Bach 
δημιούργησε αυτό το μίγμα για την
αντιμετώπιση καταστάσεων έκτα-
κτης ανάγκης και κρίσεων. Η σύν-
θεση του είναι ένας συνδυασμός από
5 ανθοϊάματα και είναι καθαρό 
φυσικό απόσταγμα. Μπορεί να βοη-
θήσει σε αγχωτικές στιγμές όπως
εξετάσεις ή μια συνέντευξη για 
δουλειά. Μπορεί να δώσει την απα-
ραίτητη ψυχραιμία σε περιπτώσεις
φοβίας, όπως ενός αεροπορικού 
ταξιδιού, και γενικά βοηθά στην 
θετικότερη αντιμετώπιση των κατα-
στάσεων. 
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Δέκα απλά πράγματα που κάθε παιδί
με αυτισμό θέλει να θυμάσαι

1.Είμαι πάνω από όλα ένα παιδί. Έχω αυτισμό. Δεν
είμαι κατά κύριο λόγο αυτιστικό. 
Ο αυτισμός μου είναι μια πτυχή του συνολικού χαρακτήρα
μου. Δεν με καθορίζει ως πρόσωπο.  Μπορεί να είσαι πα-
χουλός, να φοράς γυαλιά, να μην είσαι καλός στα σπορ.
Αυτά είναι κάποια πράγματα που βλέπεις τη πρώτη φορά
που γνωρίζεις κάποιον,  αλλά δεν σημαίνει απαραίτητα
ότι αυτό είναι. Ως παιδί είμαι ακόμα σε εξέλιξη και δεν
είναι γνωστό ακόμα ποια θα είναι η εξέλιξη μου. 

2.Οι διαταραγμένες αισθητηριακές αντιλήψεις μου.
Αυτό σημαίνει ότι καθημερινά οι αρχικές εικόνες, οι ήχοι,
οι οσμές, οι γεύσεις και η υφή μπορεί να είναι πολύ επώ-
δυνες για μένα. Το περιβάλλον που ζω συχνά φαίνεται
εχθρικό. Μπορεί να ακουστεί επιθετικό σε σας αλλά
πραγματικά απλώς προσπαθώ να υπερασπιστώ τον
εαυτό μου. Αυτός είναι ο λόγος που μια απλή  βόλτα στην
υπεραγορά μπορεί να είναι κόλαση για μένα.

3.Παρακαλώ να θυμηθείτε να κάνετε διάκριση
μεταξύ του «δεν θα κάνω» και του «δεν μπορώ να
κάνω». 
Δεν είναι ότι δεν ακούω τις οδηγίες σου. Είναι ότι δεν
μπορώ να σε καταλάβω. Πλησίασε με και μίλα απευ-
θείας σε μένα με απλά λόγια. Θα είναι πιο εύκολο σε
μένα να συμμορφωθώ.

4.Είμαι συγκεκριμένης σκέψης. Αυτό σημαίνει
ότι ερμηνεύω τη γλώσσα πολύ κυριολεκτικά.
Σε παρακαλώ μην μου λες «ρίχνει καρεκλοπόδαρα»
όταν εννοείς ότι βρέχει πάρα πολύ. Λογοπαίγνια, απο-
χρώσεις, νύξεις, μεταφορές, υπαινιγμοί και σαρκασμοί
συνήθως χάνονται για μένα.

5.Παρακαλώ να είστε υπομονετικοί με το περιο-
ρισμένο λεξιλόγιο μου. 
Είναι πολύ δύσκολο για μένα να σου πω τι χρειάζομαι
όταν δεν ξέρω τις λέξεις για να περιγράψω τι νιώθω.
Μπορεί να είμαι πεινασμένος, λυπημένος, φοβισμένος,
αλλά αυτή τη στιγμή αυτά τα λόγια είναι πέρα από τις δυ-
νατότητες μου να τα εκφράσω. Να είσαι έτοιμος να ανα-
γνωρίσεις τη γλώσσα του σώματος. Απόσυρση, διέγερση
ή άλλα σημάδια σημαίνει  ότι κάτι έχω και δεν είμαι καλά.

6.Είμαι πολύ προσανατολισμένος οπτικά γιατί η
γλώσσα είναι πολύ δύσκολη για μένα. 
Δείξε μου πώς να κάνω κάποια πράγματα παρά να μου
λες, και να είσαι προετοιμασμένος να μου δείξεις πολλές
φορές. Η πολλή και συνεπής επανάληψη με βοηθά να
μάθω. Ένα οπτικό χρονοδιάγραμμα είναι πολύ χρήσιμο
για το πώς θα περάσω τη μέρα μου .

7.Σε παρακαλώ να επικεντρωθείς και να αξιοποι-
ήσεις στο τι μπορώ να κάνω και όχι στο τι δεν μπορώ.
Όπως κάθε άνθρωπος δεν μπορώ να μάθω σε ένα περι-
βάλλον όπου συνεχώς με κάνουν να αισθάνομαι ότι δεν
είμαι αρκετά καλός και πρέπει να με «φτιάξουν». Προ-
σπάθησε κάτι νέο, όταν είμαι σχεδόν βέβαιος ότι θα έχω
κριτική, όσο εποικοδομητική και αν είναι, κάνε κάτι για
να το αποφύγεις. Αναζήτησε τα δυνατά μου και θα τα
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βρεις. Υπάρχουν περισσότεροι τρόποι από έναν, για να
κάνουμε σωστά πράγματα.  

8.Βοήθησε με, με τις κοινωνικές σχέσεις.
Μπορεί να νομίζεις ότι δεν θέλω να παίζω με τα άλλα
παιδιά, αλλά κάποιες φορές δεν ξέρω πώς να αρχίσω μια
συζήτηση ή να μπω σε ένα παιχνίδι. Εάν ενθαρρύνεις τα
άλλα παιδιά να με καλέσουν να συμμετάσχω σε ένα παι-
χνίδι εγώ θα χαρώ πολύ να με συμπεριλάβουν. Κάνω το
καλύτερο δυνατό σε παιχνίδια που έχουν μιαν σαφή αρχή
και τέλος. Δεν ξέρω πώς να διαβάζω τις εκφράσεις προ-
σώπου, τη γλώσσα του σώματος ή τα αισθήματα των
άλλων, γι αυτό εκτιμώ τη συνεχή προπόνηση στις σωστές
κοινωνικές αντιδράσεις.

9.Προσπάθησε να εντοπίσεις τη προκαλεί την
κατάρρευση μου.
Η κατάρρευση, τα νευράκια ή όπως αλλιώς και να το
πούμε είναι πολύ πιο οδυνηρό για μένα παρά για σένα.
Αυτό συμβαίνει γιατί μια ή περισσότερες από τις αισθή-
σεις μου έχει υπερφορτωθεί.  Αν μπορείς να καταλάβεις
γιατί συμβαίνουν οι καταρρεύσεις μου τότε μπορείς να τις
προλάβεις . Προσπάθησε να θυμηθείς ότι όλη η συμπε-
ριφορά είναι μια μορφή επικοινωνίας. 

10. Αν είσαι μέλος της οικογένειας να με αγα-
πάς χωρίς όρια.
Κάνεις κακές σκέψεις όπως «αν ήθελε…» ή «γιατί δεν
μπορεί ο ίδιος;...».  Δεν έχω εκπληρώσει κάθε τελευταία
προσδοκία που έχεις  για μένα, και  δεν θέλω  να το θυ-
μάμαι συνεχώς αυτό. Δεν επέλεξα να έχω αυτισμό. Αλλά
να θυμάσαι αυτό συμβαίνει σε μένα. Χωρίς τη δική σου
υποστήριξη οι πιθανότητες μου για επιτυχία και αποδυ-
νάμωση της ενηλικίωσης θα ήταν πολύ λίγη. Με την υπο-
στήριξη και τη καθοδήγησή σου οι δυνατότητες είναι
πολύ περισσότερες από όσες νομίζεις . Σου υπόσχομαι
αξίζω το κόπο.

Οι 10 κανόνες θα έλεγα εγώ, που μπορούμε να εφαρ-
μόζουμε όταν είμαστε σε επαφή μαζί τους. Για μας
είναι τόσο εύκολο να τους τηρήσουμε, γι’ αυτούς με-
γάλη ανακούφιση σε κάθε στιγμή τη ζωής τους.  Οι
στιγμές που ζεις με αυτά τα παιδιά είναι υπέροχες, μο-
ναδικές. Και ο λόγος είναι ότι ζεις μαζί τους χαρές της
καθημερινότητας,  για τόσο απλά πράγματα όπως «με
κοίταξε στα μάτια», «πήγε τουαλέτα μόνος του». Τα
συναισθήματα που βιώνεις είναι τόσο έντονα που δεν
ξέρεις πως θα ήταν η ζωή σου χωρίς αυτά. Να θυμά-
σαι λοιπόν ότι με αγάπη, υπομονή, επικοινωνία και
κατανόηση θα εκτιμάς πάντα  αυτά τα μικρά όμορφα
δώρα της ζωής. ■
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Hεταιρεία  C.A. Papaellinas είναι σταθερός χορηγός
του προσφυγικού  σωματείου Ολυμπιάς Νεαπό-
λεως. Η εκτίμηση του σωματείου και των ιθυνόν-

των του προς την οικογένεια Παπαέλληνα και
προσωπικά προς τον Εκτελεστικό Διευθυντή της εται-
ρείας κ. Χρήστο Παπαέλληνα, είναι μεγάλη, διαχρονική
και εκφράζεται  σε κάθε ευκαιρία. Άλλωστε η καταγωγή
του κ. Παπαέλληνα είναι από τη Νεάπολη, την όμορφη
συνοικία της Λευκωσίας που από το 1974 κατέχεται από
τα τουρκικά στρατεύματα. Μάλιστα, είναι εγγονός του
ιδρυτή της Νεάπολης και πρώτου κοινοτάρχη της Κώστα
Αναστασιάδη.

Η Ολυμπιάς Νεαπόλεως είναι σήμερα το μόνο προ-
σφυγικό σωματείο της Λευκωσίας που διατηρεί αθλητικό
τμήμα και συμμετέχει στα παγκύπρια πρωταθλήματα πε-
τοσφαίρισης. Εξάλλου, η Ολυμπιάδα είναι το ένα από τα
τρία μόνο σωματεία παγκύπρια που διατηρούν όλες τις
ομάδες πετοσφαίρισης, όλων των ηλικιών και των δυο
φύλων. Συγκεκριμένα, διαθέτει ομάδες ανδρών, γυναι-
κών, εφήβων, νεανίδων, παίδων, κορασίδων, παμπαί-
δων και παγκορασίδων. Πρόσθετα, απασχολεί παιδιά
νεώτερων ηλικιών. Ακόμη, η Ολυμπιάδα διατηρεί και
αναπτύσσει τμήμα ποδηλασίας. 

Ως έδρα, η Ολυμπιάδα χρησιμοποιεί την κλειστή αί-
θουσα του Γυμνασίου Ακροπόλεως, για την ανέγερση της
οποίας ο ΚΟΑ διέθεσε παλαιότερα  υπέρ της Ολυμπιάδας
το ποσό των 670 περίπου χιλιάδων λιρών. Είναι με 
μεγάλη  ικανοποίηση που το Σωματείο είδε φέτος να
υπάρχει θετική ανταπόκριση στο αίτημα του (από την 
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Ισχυροί δεσμοί με την
Ολυμπιάδα Νεαπόλεως

Σχολική Εφορεία Λευκωσίας και τη Διεύθυνση του 
σχολείου) για να δοθεί στην αίθουσα η ονομασία «Νεά-
πολη - Επιστροφή». Με την απόφαση αυτή ενισχύεται σε 
μεγάλο βαθμό η προσπάθεια του σωματείου να προβάλ-
λει με την δράση του τον τόπο καταγωγής των Νεαπολι-
τών, όπως είναι και ο σκοπός που κατ’ εξοχήν υπηρετεί
η διοίκηση του σωματείου με την συμπαράσταση των
μελών και φίλων τους, μεταξύ των οποίων εξέχουσα
θέση έχει ο κ. Χρ. Παπαέλληνας.  

Ο Εκτελεστικός Διευθυντής της Εταιρείας, ήταν ο πρώ-
τος που τιμήθηκε από το σωματείο κατά την τελετή των
εγκαινίων του ανακαινισμένου οικήματος του, στις 12 
περασμένου Ιουλίου. Η ανακαίνιση έγινε μετά από 
πυρκαγιά που ξέσπασε στο σωματείο τον Οκτώβριο του
2012, και η βοήθεια που προσφέρθηκε από την εταιρεία
ήταν πολύτιμη για τη συνέχεια. 

Τα εγκαίνια έγιναν μαζί από τους Υπουργούς Εσωτερι-
κών Σωκράτη Χάσικο, Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης
Ιωνά Νικολάου, τον Υφυπουργό παρά τω Προέδρω 
Κωνσταντίνο Πετρίδη και τον Δήμαρχο Λευκωσίας 
Κωνσταντίνο Γιωρκάτζη. ■

Ο Εκτελεστικός
Διευθυντής της
Εταιρείας 
κ. Χρήστος 
Παπαέλληνας,
ήταν ο πρώτος
που τιμήθηκε
από το σωμα-
τείο κατά την 
τελετή των 
εγκαινίων του
ανακαινισμένου
οικήματος του. 

ΣΤΑΘΕΡΟΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ C.A. PAPAELLINAS

O Υπουργός Εσωτερικών 
Σωκράτης Χάσικος και ο Πρόεδρος
της Ολυμπιάδας Άντρος Μιχαηλίδης
τιμούν τον κ. Χρήστο Παπαέλληνα.

Από την εκδήλωση των εγκαινίων του ανακαινισμένου 
οικήματος του σωματείου

Αγιασμός στην αίθουσα αθλοπαιδειών της Ολυμπιάδας με 
αθλητές και γονείς.
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ΣΕΙΡΑ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΜΑΛΙΩΝ
ORZENE ΜΠΥΡΑΣ

Hσειρά περιποίησης μαλλιών Orzene
Μπύρας είναι εμπλουτισμένη με shine
elixir, το ελιξίριο της λάμψης που θα με-

ταμορφώσει τα μαλλιά σας, προσφέροντάς τους
εκτυφλωτική λάμψη που διαρκεί! 
Το ειδικά μελετημένο σύμπλεγμα shine elixir
αποτελείται από Μπύρα, Ceramides & Phytopro-
tein και βρίσκεται στη βάση όλων των προϊόντων
της σειράς, χαρίζοντας εντυπωσιακά λαμπερά
μαλλιά στη στιγμή!*

Μπύρα 
Η προβιταμίνη Β5 που περιέχεται στη μπύρα, τρέ-
φει και αυξάνει την αντοχή της τρίχας, κάνοντας
τα μαλλιά υγιή και ανθεκτικά.

Ceramides 
Ρυθμίζουν τα επίπεδα υγρασίας της τρίχας, διατη-
ρώντας τα βέλτιστα επίπεδα ενυδάτωσης, μει-
ώνοντας έτσι το σπάσιμο της τρίχας και ενισχύοντας
την ελαστικότητά της. Τα μαλλιά γίνονται ανθε-
κτικά και τιθασεύονται εύκολα.

Ενυδάτωση και αναδόμηση στην στιγμή! Ο συν-
δυασμός Shine Elixir και εκχυλίσματος μαγιάς,
πλούσιο σε αμινοξέα και βιταμίνες, ενυδατώνει
και αναδομεί τα ταλαιπωρημένα μαλλιά προσφέ-
ροντας τους μοναδική απαλότητα χωρίς να τα βα-
ραίνει. Επιπλέον, ενισχύει την ελαστικότητα της
τρίχας  μειώνοντας το σπάσιμο της.

*Όλες οι φόρμουλες Orzene 
Μπύρας είναι χωρίς Parabens.

Oι γυναίκες σήμερα αναζητούν κάτι παραπάνω από ένα απλό σαμπουάν. Στην πραγματικό-
τητα έχουν ανάγκη από ένα ολοκληρωμένο σύστημα περιποίησης μαλλιών που μπορεί να
προστατέψει την καλή υγεία των μαλλιών που επηρεάζεται από τον σύγχρονο τρόπος ζωής
(άγχος, ατμοσφαιρική ρύπανση, βαφές, διαρκές styling).

Orzene Μπύρας
Η δική σας πηγή 
λάμψης!

Phytoprotein 
Ενισχύει την εσωτερική δομή της τρίχας και απο-
καθιστά την ισορροπία της. Με αυτόν τον τρόπο
βελτιώνει την υγιή της εμφάνιση και αναδεικνύει
τη λάμψη της.

Ανακαλύψτε τώρα την νέα σειρά 
Orzene Μπύρας για    
Ξηρά/Ταλαιπωρημένα Μαλλιά!
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ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ uuu

Προσφορά στην τοπική
κοινωνία των Λατσιών

Tα τελευταία τρία χρόνια η εταιρεία C.A. Papaellinas,
αποτελεί ένα από τους βασικούς αιμοδότες του 
μεγαλύτερου Σωματείου των Λατσιών, του Εθνικού

Λατσιών. 
Η στήριξη της εταιρείας στην προσπάθειά των ανθρώ-

πων της ομάδας μας για συντήρηση ομάδων ποδοσφαί-
ρου, πετοσφαίρισης και φούτσαλ, είναι πραγματικά πολύ
μεγάλη, ιδιαίτερα αν αναλογιστεί κανείς την κατάσταση
που επικρατεί σήμερα στο χώρο του αθλητισμού, αλλά
και της κοινωνίας μας γενικότερα. 

Γνωρίζουμε ότι ο στόχος της εταιρείας είναι να πρωτο-
πορεί και να πρωταγωνιστεί στον τομέα των επιχειρήσεων.
Αυτό το στόχο έχουμε και εμείς ως Διοικητικό Συμβούλιο
στο χώρο του αθλητισμού, συνεπώς θα μπορούσαμε να
πούμε ότι η C.A. Papaellinas και ο Εθνικός έχουν τους 

ίδιους στόχους ο καθένας στο δικό του τομέα.  
Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι στο Σωματείο μας

αθλούνται πέραν των τριακόσιων αθλητών όλων των ηλι-
κιών, κυρίως όμως αθλούνται νεαρά παιδιά στα οποία
προσπαθούμε να μεταδώσουμε την αγάπη για τον αθλη-
τισμό και παράλληλα να τα κρατήσουμε μακριά από τα
διάφορα είδη εξαρτήσεων. 

Όπως ο ίδιος ο κ. Χρίστος Παπαέλληνας μας ανέφερε
όταν ξεκίνησε να μας ενισχύει οικονομικά μέσω χορη-
γιών, ο βασικός λόγος που επιθυμεί να στηρίζει τον
Εθνικό Λατσιών είναι γιατί θέλει να προσφέρει στην τοπική
κοινωνία των Λατσιών, η οποία φιλοξενεί τα κεντρικά γρα-
φεία της εταιρείας για πολλά χρόνια. Συνεπώς, θεωρούμε
ότι οι χορηγίες αυτές ανταποκρίνονται με τον καλύτερο
δυνατό τρόπο στους κατοίκους αυτού του Δήμου αφού
κατά κύριο λόγο επενδύονται στα παιδιά μας. 

Ως Διοικητικό Συμβούλιο επιθυμούμε να εκφράσουμε
τις θερμές μας ευχαριστίες προς την C.A. Papaellinas για
αυτή την στήριξη και, παράλληλα να της ευχηθούμε να
συνεχίσει να πρωτοπορεί και να προοδεύει στον επιχει-
ρηματικό χώρο της Κύπρου. ■

96 u ΜΕΤΑΞΥ ΜΑΣ ΤΕΥΧΟΣ 10

Του 
Χριστόφορου
Παρίση
Μέλος του 
Δ.Σ του Εθνικού 
Λατσιών

Η C.A. PAPAELLINAS ΧΟΡΗΓΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΛΑΤΣΙΩΝ
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C.A. PAPAELLINAS
ΦΑΡΜΑΚΑ & ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ

Rebranding
Τρίγωνο Συνοχής,
Αξιών,Διάκρισης 

και Δέσμευσης

ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ
τα Κυπριακά 

προϊόντα

Σταθερά ψηλά 
η Κοινωνική μας

Υπευθυνότητα 
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