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Τα πράγματα αλλάζουν…
ίναι γεγονός και το 11ο τεύχος του «Μεταξύ μας». Χειροπιαστό στην κυριολεξία. Με πολλά και ενδιαφέροντα νέα.
Επικοινωνούμε με τους συναδέλφους και τους
συνεργάτες μας, επικοινωνούμε μεταξύ μας.
Κάθομαι στον υπολογιστή για να γράψω το
κείμενο αυτού του χαιρετισμού προς όλους
που ανοίγουν τις σελίδες του περιοδικού μας,
και τη σκέψη μου την κεντρίζουν περισσότερο οι λέξεις ελπίδα και προοπτική. Παραπέμπουν σε έννοιες γεμάτες από θετική
ενέργεια και περιεχόμενο. Δεν λέω, ίσως και
να παρασύρομαι λίγο από το συναίσθημα
που όλο αυτό το διάστημα «έκτιζα» μέσα
μου για την «άλλη καλύτερη ημέρα που πρέπει επιτέλους να έρθει», αλλά τα πράγματα
φαίνεται πράγματι να αλλάζουν. Να αλλάζουν προς το καλύτερο. Εντάξει, δεν έχουμε
ξεφύγει οριστικά από τα «κακά» και τα
«άσχημα», αισθάνομαι ωστόσο πως αυτά
«κονταίνουν», γίνονται όλο και μικρότερα
και δεν φαίνεται να κυριαρχούν όσο πριν. Το
διαπιστώνουμε και στα «νέα» που ακούμε ή
διαβάζουμε. Τώρα περιέχουν και ειδήσεις

E

Της Μέλανης Μιχαηλίδου
Επικεφαλής Διεύθυνσης Ανθρώπινου
Δυναμικού και Εταιρικής Κοινωνικής
Ευθύνης
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που, όπως και να το κάνουμε, λειτουργούν
τονωτικά στο ηθικό μας. Για παράδειγμα, “οι
Κυπριακές τράπεζες πέρασαν με επιτυχία τα
stress tests”, “συνεχείς οι αναβαθμίσεις της
οικονομίας μας από τους διεθνείς οίκους»,
«θετικές οι αξιολογήσεις της τρόϊκας»,
«επανέρχεται η εμπιστοσύνη των ξένων»,
«επιστρέφουμε μέχρι το τέλος του 2015 σε
θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης» και … «5 και
όχι 4 τα τρισεκατομμύρια κυβικά πόδια υγραερίου στο κοίτασμα Αφροδίτη» (!). Προς
Θεού, δεν είναι όλα ρόδινα. Ο αριθμός των
ανέργων μπορεί να μειώθηκε (65.000 ή
15,1% το Σεπτέμβριο φέτος σύμφωνα με τη
Eurostat, 76.000 ή 17,1% πέρσι τον Οκτώβριο), παραμένει όμως σε πολύ ψηλά επίπεδα. Υπάρχουν οικογένειες χωρίς εισόδημα,
ενώ χιλιάδες είναι οι νέοι που αναγκάστηκαν
να φύγουν από την Κύπρο για να αναζητήσουν εργασία αλλού. (Ό,τι το χειρότερο για
μια χώρα που λέει ότι επενδύει στην παιδεία
και στους νέους για ένα καλύτερο μέλλον).
Άστε που τα κοινωνικά παντοπωλεία εξακολουθούν να έχουν τόση δουλειά όση και
πριν, ενώ, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία,
πολλά είναι τα παιδιά που πάνε σχολείο
χωρίς δυνατότητα προγεύματος το πρωί.
Όμως (το ξαναγράφω) τα «κακά» και τα
«άσχημα» δεν κυριαρχούν πια, τα πράγματα
αλλάζουν. Μπορούμε βάσιμα να ελπίζουμε
για μια νέα καλύτερη προοπτική με κύριο και
πάλι συντελεστή τον κόσμο των επιχειρήσεων. Ιδιαίτερα τις υγιείς εκείνες επιχειρήσεις που μαζί με όραμα έχουν και τον
αναγκαίο δυναμισμό για να το υλοποιήσουν.
Σκέφτομαι μια φωτογραφία που να εκφράζει τις σκέψεις μου για την άλλη καλύτερη
ημέρα που έρχεται. Για τον τόπο μας, για εμάς
και τα παιδιά μας. Μια φωτογραφία με πολύ
φώς, με άπλετη ομορφιά, αλλά και με ανόθευτα στοιχεία από την μακρά ιστορία και παράδοση μας. Τελικά την βρήκα… ■
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ΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ, οι προκλήσεις
και τα διλήμματα μας
Άρθρο του κ. Χρήστου Παπαέλληνα - Εκτελεστικού Διευθυντή της C.A. PAPAELLINAS

Η ελπίδα μας θα
πρέπει να είναι ότι
μια νεότερη γενιά
Τουρκοκυπρίων
ίσως αντιληφθεί
κάποτε, ότι τα
συμφέροντα τους
ταυτίζονται με αυτά
των Ελληνοκυπρίων σε μεγαλύτερο βαθμό παρά
με εκείνα της
Τουρκίας.

Η δική μας στοχοθέτηση και στρατηγική πρέπει να είναι η διατήρηση με
κάθε θυσία της υπόστασης της Κυπριακής Δημοκρατίας και η ενίσχυση της
παρουσίας της Κύπρου στην περιοχή μέσω περιφερειακών συμμαχιών με
χώρες στις οποίες επίσης δεν συμφέρει η πλήρης κυριαρχία της Τουρκίας
στην Ανατολική Μεσόγειο.

A

ν και το 2014 δεν σημαδεύτηκε από κάποια δραματική εξέλιξη στο Κυπριακό, εντούτοις η πραγματικότητα είναι ότι πολλά έχουν αλλάξει από την
αρχή του χρόνου. Τότε, είχε δημιουργηθεί αυτή η έντονη
προσδοκία ότι τελικά η ανακάλυψη των υδρογονανθράκων στην Κυπριακή Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη
(ΑΟΖ), ίσως να ήταν και ο καταλύτης των αλλαγών στις
ισορροπίες στην περιοχή μας, διευκολύνοντας και την επίλυση του εθνικού μας προβλήματος.
Αντίθετα, τα γεγονότα των τελευταίων μηνών, με τη
συνεχή παρουσία των τουρκικών πλοίων, πολεμικών και
ερευνητικών νότια της Κύπρου, απέδειξαν τελεσίδικα ότι
η Τουρκία με συνοδοιπόρους όσους Τουρκοκύπριους
06 u ΜΕΤΑΞΥ ΜΑΣ ΤΕΥΧΟΣ 11

απέμειναν στην Κύπρο , το μόνο για το οποίο ενδιαφέρεται
και το επιδιώκει, είναι η κατάργηση της Κυπριακής Δημοκρατίας. Εάν ο στόχος αυτός επιτευχθεί, η Τουρκία θα έχει
θέσει πλέον υπό τον πλήρη έλεγχο της, ολόκληρη την
Κύπρο και τον θαλάσσιο της χώρο. Σε μια τέτοια περίπτωση,
ο Κυπριακός Ελληνισμός θα έχει χάσει την διεθνή του εκπροσώπηση, και το κράτος του θα έχει μετατραπεί πια σε
συνιστώσα πολιτεία χωρίς διεθνή υπόσταση, δηλαδή σε μια
χριστιανική κοινότητα μέσα σε μια ευρύτερη περιοχή στην
οποία η Τουρκία θα είναι πλήρως κυρίαρχη. Όσον αφορά
δε στον υποθαλάσσιο πλούτο, αυτός θα έχει πλέον τεθεί
στην απόλυτη διάθεση της Τουρκίας, η οποία και θα κρίνει
τί θα αναλογεί στην Κύπρο και τί στην κάθε κοινότητα της.
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Είναι τραγικό να διαπιστώνει κανείς ότι εννέα μήνες
μετά το κοινό ανακοινωθέν και την έναρξη των συνομιλιών, αυτές συνεχίζουν να περιστρέφονται στα θέματα
που αφορούν τον διαμοιρασμό του κράτους και των
πόρων του, χωρίς να καμιά δέσμευση ή έστω συζήτηση
για την αποχώρηση του κατοχικού στρατού, των εποίκων
και την επιστροφή των ελληνοκυπριακών περιουσιών
στην κατεχόμενη Κύπρο. Πολύ εύστοχα λοιπόν έχει
αντικατασταθεί ο όρος «απελευθέρωση» ή έστω «αποκατάσταση» με τον όρο «επανένωση». Φυσικά η «επανένωση» αυτή, με τους όρους που τίθεται, είναι στην
πράξη η επέκταση της τουρκικής κυριαρχίας στην περιοχή
που δεν ελέγχει σήμερα ο τουρκικός στρατός. Η δε νέα
«επανενωμένη» κυπριακή πολιτεία, δεν θα είναι τίποτε
περισσότερο από ένα τουρκικό προτεκτοράτο μέσα στην
Ευρωπαϊκή Ένωση. Μόνο μια τέτοια λύση μπορεί να γίνει
αποδεκτή από την Τουρκία.
Διερωτάται λοιπόν κανείς, πόσο χειρότερη θα ήταν μια
λύση πλήρους διαίρεσης της Κύπρου με δύο εντελώς
ανεξάρτητα κράτη με συμφωνημένα σύνορα, χερσαία και
θαλάσσια. Τι θα έχει να κερδίσει η ελληνική πλευρά από
την αναγνώριση του τουρκοκυπριακού «κράτους» και
ταυτόχρονη συγκυβέρνηση του ελεύθερου τμήματος της
Κύπρου από την τουρκική κοινότητα που τελεί και θα

Οποιαδήποτε επιλογή
που θα προϋπόθετε την
απώλεια της κρατικής
μας οντότητας, θα μετέτρεπε εμάς τους Ελληνοκυπρίους, σε μια
ασήμαντη και αδύναμη
μειονότητα μέσα σε ένα
ευρύτερο τουρκικό
χώρο και θα σήμαινε στα
επόμενα 25-50 χρόνια
το τέλος της παρουσίας
του Ελληνισμού σε αυτό
το νησί, μετά από τρισήμιση χιλιάδες χρόνια.

ΑΠΟΨΗ

συνεχίσει να τελεί αυτοβούλως υπό τον πλήρη έλεγχο της
Τουρκίας; Τι χειρότερο θα επέφερε η μη αναγνώριση του
τουρκοκυπριακού «κράτους» και η διατήρηση της
υφιστάμενης κατάστασης;
Η ελπίδα και η λανθασμένη παραδοχή της πλειοψηφίας της πολιτικής μας ηγεσίας, είναι ότι με την «επανένωση» και την «εξομάλυνση» της κατάστασης, η Τουρκία
θα προσαρμόσει την σχέση της με το ομόσπονδο
Κυπριακό κράτος, στη νέα κατάσταση, σεβόμενη την
κυριαρχία και την ανεξαρτησία του. Αυτό αποτελεί όμως
ένα αφελή και επικίνδυνο ευσεβοποθισμό. Στην πραγματικότητα, αυτό που θα συμβεί είναι ότι η Τουρκία, μέσω
της λύσης και της «επανένωσης», θα έχει νομιμοποιήσει
όλες ανεξαιρέτως τις απαιτήσεις της, αφού μετά την
«επανένωση», η δικέφαλη κυπριακή πολιτεία όντας υπό
συνεχή τουρκική κηδεμονία, θα τελεί συνεχώς υπό τουρκική ομηρία. Με δεδομένο δε το ανισοζύγιο δυνάμεων
μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας, το ελληνικό συνιστών
κρατίδιο δεν θα είναι σε θέση να προβάλει ούτε την
παραμικρή επιφύλαξη στις όποιες Τουρκικές απαιτήσεις
για οποιοδήποτε θέμα, μικρό ή μεγάλο.
Με άλλα λόγια, είναι πλέον ξεκάθαρο ότι αυτό που
αποτελεί τη βάση των διαπραγματεύσεων για «επανένωση» της Κύπρου, είναι μια κατάσταση η οποία θα

ΜΕΤΑΞΥ ΜΑΣ ΤΕΥΧΟΣ 11 u 07

06-27 METAXI MAS GRID 2015_Layout 1 14/12/2014 7:59

Page 8

ΑΠΟΨΗ uuu

συνδυάζει όλα τα μειονεκτήματα της διχοτόμησης, χωρίς όμως κανένα από τα πλεονεκτήματα
της! Το κράτος αυτό θα είναι επανενωμένο μόνο
στον βαθμό που οι Ελληνοκύπριοι θα έχουν
απωλέσει και δεν θα έχουν την διεθνή τους
εκπροσώπηση. Όλα τα άλλα θα παραμείνουν
διχοτομημένα, με τον τουρκικό στρατό δερβέναγα
και εγγυητή της λειτουργίας του κράτους, και την
Ελλάδα που με την λύση θα έχει «ξεμπερδέψει»
με το κυπριακό, μακριά και αδιάφορη πλέον για
το τι θα συμβαίνει σε ένα άλλο δικοινοτικό κράτος,
στο οποίο δεν θα έχει κανένα δικό της έρεισμα,
και που συνεπώς δεν θα είναι πλέον ταυτισμένο
με την δική της εξωτερική πολιτική, με μια φθίνουσα ελληνοκυπριακή κοινότητα, που μιλά τα
ελληνικά με μια περίεργη προφορά.
Η αλήθεια είναι ότι κατά τους πρώτους μήνες
του 2014, παρακολουθώντας τις εξελίξεις στην
περιοχή, είχε δημιουργηθεί μια φενάκη όσον
αφορά στην πορεία που θα έπαιρναν τα πράγματα. Στην τουρκοκυπριακή κοινότητα εμφανίστηκαν στο προσκήνιο κάποιες αξιόλογες νέες
πολιτικές προσωπικότητες οι οποίες δημιούργησαν την ελπίδα ότι θα μπορούσαν να σκεφθούν
σαν Κύπριοι. Δυστυχώς, όμως, στα κατεχόμενα οι
πάντες και τα πάντα έχουν υποδουλωθεί, εθελούσια ή μη, δεν έχει και πολύ σημασία, στις προθέσεις και στις επιταγές της Τουρκίας. Και όταν παρά
την υπόσκαψη και την πολεμική, η Κυπριακή
08 u ΜΕΤΑΞΥ ΜΑΣ ΤΕΥΧΟΣ 11

Δημοκρατία καταφέρει μια επιτυχία, όπως αυτή
της ένταξης της στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι Τουρκοκύπριοι γίνονται πρόθυμοι παραλήπτες των
δωρημάτων και των προνομίων, εκμεταλλευόμενοι την υπηκοότητα ενός κράτους στο οποίο δεν
συμμετέχουν και δεν αναγνωρίζουν και το οποίο
μάλιστα θεωρούν σαν εκλιπών! Η ίδια ακριβώς
ιστορία επαναλαμβάνεται τώρα με τους υδρογονάνθρακες, αν φυσικά δεν καταφέρουν αυτή τη
φορά να ματαιώσουν την εξόρυξή τους.

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΣ
Με τη νοοτροπία αυτή του σύνοικου τουρκικού
στοιχείου, δεν θα πρέπει να υπάρχει καμία απολύτως αμφιβολία ως προς την δική μας στοχοθέτηση και στρατηγική. Και αυτή πρέπει να είναι η
διατήρηση με κάθε θυσία της υπόστασης της
Κυπριακής Δημοκρατίας, αφού αποτελεί για 50
χρόνια το μόνο κέλυφος προστασίας του Κυπριακού Ελληνισμού. Ταυτόχρονα, η ενίσχυση της παρουσίας της Κύπρου στην περιοχή μέσω
περιφερειακών συμμαχιών με χώρες στις οποίες
επίσης δεν συμφέρει η πλήρης ηγεμονία της
Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο. Ελπίδα μας
θα πρέπει να είναι στο πλέγμα των χωρών αυτών
να περιλαμβάνεται πάντοτε και η Ελλάδα. Η πολιτική όμως κατάσταση εκεί και η έλλειψη μακροχρόνιας σταθερής εθνικής πολιτικής, καθώς και

η αδυναμία αντίληψης ότι η Αθήνα εκτός από
πρωτεύουσα της Ελλάδας είναι το εθνικό κέντρο
και η μητρόπολη όλων των Ελλήνων, και κυρίως
το φοβικό σύνδρομο που διακατέχει το Αθηναϊκό
πολιτικό-οικονομικό κατεστημένο απέναντι στην
Τουρκία που έχει καταντήσει την Ελλάδα πολύ
ευάλωτη σε απειλές, καθιστά την στρατηγική μας
εξάρτηση από το Ελλαδικό κράτος επικίνδυνη.
Έτσι σε κάθε περίπτωση η Κύπρος από μόνη της
θα πρέπει να πείσει τους γείτονες της ότι έχει την
δική της οντότητα και ποτέ και σε καμιά περίπτωση δεν θα συρθεί σε μια διευθέτηση που θα
την καθιστά προτεκτοράτο της Τουρκίας. Αυτό πρέπει να αποτελεί πάντα τη βάση της αξιοπιστίας μας.
Η στρατηγική αυτή, όντως, θα έχει σαν επακόλουθο την διαιώνιση του Κυπριακού ζητήματος
σε μια κατάσταση χρονίζουσας διχοτόμησης. Αυτό
όμως δεν πρέπει να μας φοβίσει οδηγώντας μας
στην αυτοκατάργηση. Η ελπίδα μας θα πρέπει να
είναι ότι μια νεότερη γενιά Τουρκοκυπρίων ίσως
αντιληφθεί κάποτε, ότι τα συμφέροντα τους ταυτίζονται με αυτά των Ελληνοκυπρίων σε μεγαλύτερο βαθμό παρά με εκείνα της Τουρκίας. Εάν
ποτέ υπάρξει μια τέτοια γενιά, τότε θα έχουν
ωριμάσει οι συνθήκες για τον μετασχηματισμό της
Κυπριακής Δημοκρατίας σε ένα δικοινοτικό ομοσπονδιακό κράτος με τις δύο κοινότητες να συνυπάρχουν ειρηνικά και αρμονικά με την δική τους
ταυτότητα, αλλά με κοινό στόχο την ανάπτυξη και
την ευημερία του κοινού τους κράτους.

Η ΑΜΕΣΩΣ ΕΠΟΜΕΝΗ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΛΥΣΗ
Εάν το πέρασμα του χρόνου, απομακρύνει, αντί να
καταστήσει δυνατή μια τέτοια προοπτική, πράγμα
δυστυχώς πολύ πιθανό, και εάν ο διεθνής παράγοντας επιμείνει ότι δεν είναι όντως δυνατή η
συνέχιση της υφιστάμενης κατάστασης και πιέσει
ασφυκτικά για την σε βάρος μας μεταβολή της,
στην βάση της «άρσης της απομόνωσης των
Τουρκοκυπρίων», δεν θα πρέπει να υπάρχει
καμία αμφιβολία ή αναστολή ότι η αμέσως επόμενη καλύτερη λύση (ή κοινώς το «Plan B» μας)
θα πρέπει να είναι η λύση των δύο ανεξάρτητων
και κυρίαρχων κρατών στην Κύπρο με διασφαλισμένη την διεθνή προσωπικότητα και υπόσταση
ενός ανεξάρτητου και κυρίαρχου Ελληνοκυπριακού κράτους και όχι ενός ελληνοκυπριακού ομόσπονδου κρατιδίου χωρίς διεθνή προσωπικότητα.
Οποιαδήποτε επιλογή που θα προϋπόθετε την
απώλεια της κρατικής μας οντότητας, θα μετέτρεπε εμάς τους Ελληνοκυπρίους, σε μια ασήμαντη και αδύναμη μειονότητα μέσα σε ένα
ευρύτερο τουρκικό χώρο και θα σήμαινε στα επόμενα 25-50 χρόνια το τέλος της παρουσίας μας
σαν Έλληνες σε αυτό το νησί, μετά από τρισήμισυ
χιλιάδες χρόνια. Έχει η γενιά μας το δικαίωμα να
πάρει τέτοια απόφαση; ■
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Μεγάλη συμφωνία

στρατηγικής συνεργασίας
Η Diakinisis
Logistics
Services (CY) Ltd
που ανέλαβε
το 2012 τη διανομή
ξηρού φορτίου της
Lanitis Bros Ltd
(Coca-Cola),
ανέλαβε τώρα και
την αποθήκευση και
διανομή του κλάδου
καταναλωτικών της
C.A.Papaellinas

Η C.A. Papaellinas
απέκτησε το 40% του
μετοχικού κεφαλαίου
της Diakinisis Logistics
Services (CY) Ltd

M

εγάλη συμφωνία στρατηγικής συνεργασίας
έκλεισαν οι εταιρείες C.A. Papaellinas Ltd και
ΕΛΓΕΚΑ στον τομέα των 3rd party logistics στην
Κύπρο. Όπως ανακοίνωσαν, με τη συμφωνία αυτή η
C.A. Papaellinas αποκτά το 40% του μετοχικού κεφαλαίου
της Diakinisis Logistics Services (CY) Ltd, η οποία ελέγχεται 100% από την ΕΛΓΕΚΑ μέσω της Elgeka Cyprus Ltd,
ενώ παράλληλα η Diakinisis Logistics Services (CY) Ltd
αναλαμβάνει την αποθήκευση και διανομή του κλάδου
καταναλωτικών της C.A.Papaellinas (Kleenex, Nanny’s,
Aquafresh, Sensodyne, Douwe Egberts, Lucozade κ.α.).
Η ΕΛΓΕΚΑ είναι η μεγαλύτερη ελληνική εμπορική επιχείρηση στον κλάδο αντιπροσώπευσης τροφίμων και συναφών καταναλωτικών προϊόντων. Απασχολεί 180
εργαζομένους στις εγκαταστάσεις της στην Αθήνα και
στην Θεσσαλονίκη και χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες της θυγατρικής της εταιρείας ΔΙΑΚΙΝΗΣΙΣ Α.Ε. για την μεταφορά
και διανομή των εμπορευμάτων της.

Η εταιρεία C.A. Papaellinas με ανθρώπινο δυναμικό
πέραν των 400 ατόμων, αποτελεί έναν από τους πιο δυναμικούς οργανισμούς στην Κύπρο, όντας πρωτοπόρος
στην εισαγωγή, εμπορία και διανομή φαρμακευτικών,
καλλυντικών και καταναλωτικών προϊόντων καθώς επίσης και στη λιανική πώληση με τις αλυσίδες Beauty Line,
Yves Rocher και Holland & Barrett.
Η ΔΙΑΚΙΝΗΣΙΣ είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής
υπηρεσιών αποθήκευσης, ανασυσκευασίας, διανομής
και μεταφοράς για λογαριασμό τρίτων (third party logistics) από τις δραστηριοποιούμενες στον ελληνικό χώρο.
Διαθέτει αποθηκευτικές εγκαταστάσεις στην ευρύτερη
περιοχή της Αττικής όπως επίσης στην Θεσσαλονίκη και
στην Πάτρα, συνολικής επιφάνειας 176.000 τμ., παράλληλα δε ευρύ –και το μοναδικό στην Ελλάδα-δίκτυο ένδεκα διαμετακομιστικών κόμβων που καλύπτουν το
σύνολο της ελληνικής επικράτειας.
Πραγματοποιεί 1,2 εκατ. παραδόσεις ετησίως σε
23.000 σημεία σε όλη την Ελλάδα χρησιμοποιώντας
10 u ΜΕΤΑΞΥ ΜΑΣ ΤΕΥΧΟΣ 11
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ημερησίως μισθωμένο στόλο από 240 φορτηγά οχήματα
παντός τύπου. Απασχολεί μόνιμο προσωπικό 800 ατόμων καθώς και κυμαινόμενο αριθμό έκτακτου, μισθωμένου προσωπικού προς κάλυψη τυχόν αιχμών του όγκου
αποθήκευσης και διανομής. Η Εταιρεία επίσης διαθέτει
το μεγαλύτερο στην Ελλάδα, και εκ των κορυφαίων στα
Βαλκάνια, συσκευαστήριο-ανασυσκευαστήριο, με ετήσια
παραγωγική δυναμικότητα 130 εκ. μονάδων και μερίδιο
αγοράς 30%.
Η ΔΙΑΚΙΝΗΣΙΣ διατηρεί μακροχρόνιες σχέσεις συνεργασίας με τις μεγαλύτερες πολυεθνικές εταιρείες που
δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα (Nestle, Colgate,
Reckitt, Diageo, Imperial Tobacco, Johnson & Johnson,
Henkel κ.α.) καθώς και με τις κορυφαίες ελληνικές.
Το 2012 έκανε για πρώτη φορά αισθητή την παρουσία
της και στον κυπριακό χώρο με την ανάληψη της διανομής ξηρού φορτίου της Lanitis Bros Ltd (Coca-Cola)
μέσω της Diakinisis Logistics Services (CY) Ltd. Διατηρεί
αποθηκευτικές εγκαταστάσεις 24ωρης λειτουργίας σε
Λάρνακα, Λεμεσό και Πάφο και εκτελεί καθημερινά δρομολόγια που καλύπτουν πέραν των 5000 σημείων σε
όλη την Κύπρο.
Δύο χρόνια μετά, το νέο σχήμα εδραιώνεται ως ένα από
τα μεγαλύτερα και πιο εξειδικευμένα στην Κύπρο συνδυάζοντας την ηγετική παρουσία της C.A.Papaellinas στην
εγχώρια αγορά με την τεχνογνωσία της Διακίνησης στον
τομέα παροχής υπηρεσιών 3PL.

ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ

Το νέο σχήμα εδραιώνεται ως ένα από τα μεγαλύτερα και πιο
εξειδικευμένα στην Κύπρο συνδυάζοντας την ηγετική παρουσία της C.A. Papaellinas στην εγχώρια αγορά με την τεχνογνωσία της Διακίνησης στον τομέα παροχής υπηρεσιών 3PL.
Πλέον η Diakinisis Logistics Services (CY) Ltd διαχειρίζεται και το υπερσύγχρονο κέντρο διανομής της C.A.Papaellinas που βρίσκεται στην βιομηχανική περιοχή
Νήσου (Λευκωσία) με αποθηκευτικούς χώρους συνολικής επιφάνειας 10.000 τ.μ., θα προσθέσει στην δυναμικότητά της 19 ακόμα οχήματα, καθώς και σύγχρονη
μονάδα ανασυσκευασίας, διευρύνοντας σημαντικά τις
παρεχόμενες υπηρεσίες στους πελάτες της. ■

ΜΕΤΑΞΥ ΜΑΣ ΤΕΥΧΟΣ 11 u 11

06-27 METAXI MAS GRID 2015_Layout 1 14/12/2014 7:59

Page 12

ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ u u u

Υπηρεσίες με
αμοιβαίο όφελος

ΑΠΟ ΤΗ DIAKINISIS LOGISTICS
SERVICES (CY) Ltd

ενώ οι συνολικές πωλήσεις μειώνονταν. Στα
μικρά σημεία η μέση παραγγελία έπεσε σε πολλές περιπτώσεις κάτω από το όριο του κόστους
διανομής και η είσπραξη έπαψε να αποτελεί διαδικαστικό θέμα, αλλά κύριο κριτήριο στην εμπορική σχέση με τον πελάτη. Μέσα σε αυτή την
δύσκολη κατάσταση οι εμπορικές επιχειρήσεις
αντιλήφθηκαν την ανάγκη να επικεντρωθούν
στην αύξηση ή τη διατήρηση των μεριδίων τους
και να απελευθερώσουν πολύτιμους επιχειρησιακούς πόρους, που ήταν δεσμευμένοι σε σταθερά πάγια στοιχεία (π.χ. αποθήκες, φορτηγά),
αφήνοντας σε εξειδικευμένες εταιρείες το κομμάτι των logistics.

Σ

υνεργασίες τύπου 3PL επιτρέπουν την
αξιοποίηση συνεργειών από τη μεριά του
πελάτη και την εκμετάλλευση οικονομιών
κλίμακας από την πλευρά του προμηθευτή/3PL
με σημαντικό αμοιβαίο όφελος, σύμφωνα με τον
Γενικό Διευθυντή της Diakinisis Logistics Services
(CY) Ltd, Γιάννη Χανιώτη.

Διαβάζουμε από συνέντευξη του στο περιοδικό
IN BUSINESS
Ποιος ήταν ο άμεσος, αλλά και ο έμμεσος αντίκτυπος στην εφοδιαστική αλυσίδα και τα logistics στην Κύπρο τον τελευταίο ενάμιση χρόνο,
μετά τον Μάρτιο του 2013;
Η οικονομική κατάσταση της κυπριακής αγοράς
επέφερε μείωση ρευστότητας σε όλα τα μεγέθη
των επιχειρήσεων, αλλά και στα νοικοκυριά. Στις
περισσότερες αγορές παρατηρήθηκε από μικρή
έως και πολύ μεγάλη σμίκρυνση μεγεθών. Ο
υφιστάμενος τρόπος κάλυψης της αγοράς βρέθηκε ανάμεσα στις συμπληγάδες της μείωσης
της κατανάλωσης και της έλλειψης ρευστότητας
των επιχειρήσεων και σύντομα αποδείχτηκε αναποτελεσματικός και κοστοβόρος. Οι παραγγελίες
αυξήθηκαν σε συχνότητα και μειώθηκαν σε όγκο,
12 u ΜΕΤΑΞΥ ΜΑΣ ΤΕΥΧΟΣ 11

Πώς μπορούν οι κυπριακές εταιρείες να αποκτήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, επενδύοντας
στρατηγικά στην εφοδιαστική αλυσίδα και τα
logistics μέσω της εταιρείας σας;
Η DIAKINISIS στην Ελλάδα αποτελεί μακράν τη
μεγαλύτερη εταιρεία 3PL, με τεράστια εμπειρία
σχεδόν σε όλους τους επιχειρησιακούς τομείς και
προϊοντικές κατηγορίες. Η πολύτιμη αυτή τεχνογνωσία είναι στη διάθεση πλέον και των κυπριακών εταιρειών, μέσω της Diakinisis Logistics
Services (CY) Ltd, η οποία από τον Οκτώβριο του
2014 ενισχύθηκε ακόμα περισσότερο μετά τη
στρατηγική συνεργασία με τη C.A.Papaellinas.
Το μοναδικό για τα κυπριακά δεδομένα αυτό
σχήμα προσφέρει ευελιξία στην εκμετάλλευση,
οικονομική ανταποδοτικότητα και βέβαια υψηλής
ποιότητας υπηρεσίες για οποιαδήποτε κυπριακή
εταιρεία επιθυμεί να μειώσει και να μετατρέψει
σε μεταβλητό το κόστος διανομής και αποθήκευσης, επενδύοντας ταυτόχρονα σε μια ασφαλή και
μακροχρόνια σχέση με τον συνεργάτη της.
Ποιες είναι οι πρακτικές και οι τεχνολογίες που
μπορούν να βοηθήσουν και να στηρίξουν εταιρείες σε όλο το φάσμα της εφοδιαστικής αλυσίδας και των logistics;
Σήμερα υπάρχει μια πληθώρα λύσεων τόσο σε
επίπεδο διαδικασιών όσο και σε επίπεδο τεχνο-

λογίας και εξοπλισμού, που βοηθούν δραστικά
στη μείωση του κόστους και στη βελτίωση των
παρεχόμενων υπηρεσιών. Ενδεικτικά αξίζει να
αναφέρουμε τη δημιουργία cross docking centers αντί για αποθηκευτικούς χώρους, που αυξάνουν το αδρανές απόθεμα και τις ανάγκες σε
προσωπικό και εξοπλισμό αποθήκης και την επέκταση του ωραρίου των λειτουργιών τόσο της
αποθήκευσης όσο και της διανομής με προετοιμασία αποστολών και παραδόσεις κατά τις νυχτερινές ώρες. Εξάλλου, τα σύγχρονα πληροφοριακά
συστήματα διαχείρισης πόρων (ERP), διαχείρισης
αποθήκης (WMS) και δρομολόγησης (TMS) βελτιστοποιούν την απόδοση των διαθέσιμων ανθρώπινων και μη πόρων και προσφέρουν άμεση
πληροφόρηση και ευελιξία. Αν μάλιστα αυτά συνδυαστούν με τεχνολογικό εξοπλισμό, όπως RFID,
Voice picking, Eco-driving κ.ά., τότε οι εξοικονομήσεις και οι μειώσεις απωλειών χρόνου, ενέργειας και εμπορευμάτων είναι πάρα πολύ
σημαντικές.
Ο Εκτελεστικός μας Διευθυντής κ. Χρήστος
Παπαέλληνας καλωσόρισε τους προσκεκλημένους και τους ευχαρίστησε για την πολύχρονη
στήριξη τους ενώ ο Ανώτερος Διευθυντής Καταναλωτικών Προϊόντων Μάριος Κογορόζης ανακοίνωσε 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 εμφανίστηκαν 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 τεχνολογία 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. ■
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Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ KLEENEX
ΣΕ ΝΕΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Του
Σωτήρη
Κωνσταντίνου
Head of
Logistics &
Procurement

Η C.A. Papaellinas επένδυσε για τη
σωστή και ασφαλή λειτουργία των
εγκαταστάσεων, των μηχανημάτων
και της ασφάλειας του προσωπικού
μας.

Σ

τις αρχές του 2014 αποφασίστηκε από την εταιρεία
μας η μετακίνηση της παραγωγής Kleenex από το
χώρο που λειτουργούσε δίπλα από το Pharmacy
Line στα Λατσιά για δυο λόγους:
1. Ο χώρος παραγωγής ήταν απαραίτητος για τις ανάγκες
του PharmacyLine λόγω της ανάπτυξης των εργασιών
του κέντρου.
2. Για λόγους ασφαλείας

14 u ΜΕΤΑΞY ΜΑΣ ΤΕΥΧΟΣ 11

Αναζητήσαμε και βρήκαμε χώρο ο οποίος να είναι
κοντά στο Νέο Κέντρο Διανομής, ούτως ώστε να εξυπηρετεί καλύτερα και με λιγότερα κόστη τις μεταφορές των
τελειωμένων προϊόντων από το χώρο παραγωγής στο
Νέο Κέντρο Διανομής, πράγμα που γίνεται σε καθημερινή βάση.
Ο νέος χώρος της παραγωγής Kleenex βρίσκεται στην
οδό Λευκωσίας στην Βιομηχανική Περιοχή Ιδαλίου. Είναι
ένας χώρος που τηρεί όλες τις απαιτήσεις που θέταμε.
Ειδικότερα, εκτός του ξεχωριστού χώρου παραγωγής, περιλαμβάνει ειδικό χώρο αποθήκευσης πρώτων υλών
που είναι πολύ σημαντικός για την ασφάλεια των εργαζομένων, ειδική ράμπα παραλαβών και αποστολών με
container ή φορτηγά, χώρο φόρτωσης περονοφόρου
εξωτερικά του κτιρίου, αποθήκη εξαρτημάτων, γραφείο
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υπευθύνου παραγωγής, γραφείο συναντήσεων, αποδυτήρια και κουζίνα προσωπικού.
Η εταιρία μας στον χώρο αυτό επένδυσε ένα σημαντικό
ποσό που χρειαζόταν για την σωστή και ασφαλή λειτουργία των εγκαταστάσεων, των μηχανημάτων και της ασφάλειας του προσωπικού μας.
Ο νέος χώρος παραγωγής είναι 1200 τμ (100 τ.μ κλειστοί χώροι + 1100 τ.μ χώροι παραγωγής και αποθήκευσης) σε σχέση με 700τμ που ήταν ο προηγούμενος
χώρος παραγωγής στα Λατσιά.
Για να μετακινηθεί η παραγωγή χρειάστηκε ένα
δύσκολο πλάνο ενεργειών με πολλούς εμπλεκόμενους
που έπρεπε ο καθένας να ολοκληρώσει την εργασία του
στη ώρα του. Όλη η ομάδα δούλεψε άψογα και θα ήθελα

να τους ευχαριστήσω για ακόμη μια φορά: Τους συμβούλους μας Alpha Project Management και το γραφείο
Γεωργίου & Ζεμπύλας, την εταιρεία EL & D Christou που
ανέλαβε τα ηλεκτρομηχανολογικά, τον μεταφορέα μας
Μιχάλη Τσαγκάρη και φυσικά το συνάδελφο και Υπεύθυνο παραγωγής Χρίστο Χ΄΄Χριστοφόρου που ανέλαβε
μόνος του τον συντονισμό της απεγκατάστασης και της
εγκατάστασης των μηχανών με μεγάλη επιτυχία.
Οι μηχανές μας μετά την τοποθέτηση στο νέο χώρο
τους χώρο, χρειάστηκαν ρυθμίσεις ακριβείας για να μπορέσουν να ολοκληρώσουν τη γραμμή παραγωγής που
αποτελείται από 4 μηχανές και 10 μικρότερα μηχανήματα που επικοινωνούν πριν και μετά από τις 4 μηχανές
και συμπληρώνουν τη γραμμή παραγωγής.
Η τελευταία μέρα παραγωγής μας στις παλιές μας
εγκαταστάσεις ήταν η Μεγάλη Παρασκευή 17 Απριλίου
και η πρώτη μέρα παραγωγής στις νέες μας εγκαταστάσεις η 7η Μαΐου.
Η εταιρία μας ξεκίνησε την παραγωγή των χαρτομάντιλων προσώπου Kleenex το 1973 και έκτοτε η μάρκα
Kleenex είναι η ηγέτης και συνώνυμο της κατηγορίας.
Η εταιρία μας στο χώρο αυτό εκτός από τις ανάγκες τις
Κυπριακής αγοράς θα παράξει για εξαγωγή φέτος στο
Ισραήλ 400,000 κουτιά. ■

ΝΕΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ

Αναζητήσαμε και
βρήκαμε χώρο ο
οποίος να είναι κοντά
στο Νέο Κέντρο
Διανομής, ούτως ώστε
να εξυπηρετεί
καλύτερα και με
λιγότερα κόστη τις
μεταφορές των
τελειωμένων
προϊόντων από το
χώρο παραγωγής στο
Νέο Κέντρο Διανομής,
πράγμα που γίνεται σε
καθημερινή βάση.
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ΞΕΧΩΡΙΣTH ΒΡAΒΕΥΣΗ
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Το βραβείο παρέλαβε εκ μέρους
της C.A.Papaellinas o κ. Ιωάννης
Χανιώτης, Head of Division
Operations & IT της εταιρείας.
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Η κριτική επιτροπή εκτίμησε τη σημαντικότητα του στρατηγικού σχεδίου
επενδύσεων που υλοποίησε η C.A.Papaellinas κατά τα τελευταία χρόνια

Ξ

εχωριστή για την Κυπριακή επιχειρηματικότητα στο
σύνολό της, είναι η βράβευση της οποίας έτυχε τον
περασμένο Μάϊο στην Αθήνα η C.A.Papaellinas. Της
απονεμήθηκε το βραβείο της Εξαιρετικής Επίδοσης στην
κατηγορία της Σημαντικής Επενδυτικής Δραστηριότητας.
Η πολύ τιμητική αυτή διάκριση έγινε στην τελετή απονομής των Transport & Logistics Awards 2014, πραγματοποιήθηκε στην παρουσία 350 και πλέον υψηλόβαθμων
στελεχών των μεγαλυτέρων Ελληνικών επιχειρήσεων.
Στην τελετή απονεμήθηκαν τα βραβεία για τα καλύτερα
έργα και τις πρωτοβουλίες στους τομείς της Εφοδιαστικής
Αλυσίδας και των Μεταφορών.

Στόχος των Transport & Logistics Awards, που διοργανώθηκαν από την Boussias Communications Supply
Chain Institute, είναι η ανάδειξη της αριστείας και της καινοτομίας στο συγκεκριμένο χώρο.
Η κριτική επιτροπή εκτίμησε τη σημαντικότητα του
στρατηγικού σχεδίου επενδύσεων που υλοποίησε η C.A.
Papaellinas κατά τα τελευταία 4 χρόνια με τρεις βασικούς
άξονες:
• Στη δημιουργία του υπερσύγχρονου της Κέντρου
Διανομής στη Νήσου που θεωρείται το πιο σύγχρονο
και το καλύτερο του είδους του, με δαπάνη που
ξεπέρασε τα 15.000.000 ευρώ μόνο για τις κτηριακές εγκαταστάσεις,
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• Στoν εκσυγχρονισμό και την επέκταση του Κέντρου Διανομής Φαρμάκων και Καλλυντικών της PharmacyLine
στα Λατσιά και
• Την αγορά και εγκατάσταση ενιαίου μηχανογραφικού
συστήματος διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων (SAP
ERP) καθώς και συστήματος Disaster & Recovery που
διασφαλίζει την απρόσκοπτη λειτουργία των δυο κέντρων διανομής.
Εκ μέρους της C.A.Papaellinas, το βραβείο παρέλαβε ο κ.
Ιωάννης Χανιώτης, Head of Division Operations & IT της
εταιρείας. Στις φωτογραφίες από την τελετή και ο κ. Σωτήρης Κωνσταντίνου, Head of Logistics & Procurement της
C.A. Papaellinas.

Τι έλαβε υπόψη της η κριτική επιτροπή
Παραθέτουμε πιο κάτω το τι ακριβώς έλαβε υπόψη της η
κριτική επιτροπή:
Η C.A. Papaellinas εδρεύει στη Λευκωσία και είναι ένας
από τους μεγαλύτερους και σημαντικότερους επιχειρηματικούς οργανισμούς της Κύπρου. Η εταιρεία δραστηριοποιείται στους τομείς εισαγωγής, εμπορίας και διανομής
φαρμάκων, καλλυντικών και καταναλωτικών προϊόντων.
Επίσης κατέχει ηγετική θέση στον τομέα του λιανικού εμ-

ΝΕΑ ΔΙΑΚΡΙΣΗ

πορίου καλλυντικών με τις αλυσίδες καταστημάτων
BeautyLine και Yves Rocher και υγιεινής διατροφής με την
αλυσίδα καταστημάτων Holland & Barrett.
Κοινός παρονομαστής της πολυσχιδούς αυτής δραστηριότητας είναι οι υπηρεσίες logistics που πρέπει να εξασφαλίζουν την άριστη εξυπηρέτηση των πελατών του
ομίλου ανεξάρτητα από την κατηγορία τους (καταστήματα
καλλυντικών, υπεραγορές, φαρμακεία, κυβερνητικές
υπηρεσίες, περίπτερα κ.α.), τον κλάδο στον οποίο δραστηριοποιούνται (πελάτες ευρείας, κλάδος φαρμάκου, αρωματοπωλεία κ.α.) και τις ειδικές απαιτήσεις που έχουν
(αποθήκευση και διακίνηση τροφίμων, ειδικές διαδικασίες
φαρμάκων κτλ.). Ο οργανισμός αναγνωρίζοντας τον νευραλγικό τους ρόλο προγραμμάτισε και υλοποίησε τα τελευταία 4 χρόνια ένα στρατηγικό σχέδιο επενδύσεων με
τρεις βασικούς άξονες:
1. Νέο Κέντρο διανομής καταναλωτικών προϊόντων στην
περιοχή Νήσου (Λευκωσία)
Το υπερσύγχρονο κέντρο διανομής στη Νήσου αποτελεί
δίχως αμφιβολία το στολίδι του οργανισμού στον τομέα
Logistics και θεωρείται από τους ειδικούς ως το καλύτερο
στην Κύπρο στον τομέα του. Το συνολικό κόστος για τις

ΜΕΤΑΞΥ ΜΑΣ ΤΕΥΧΟΣ 11 u 17
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κών προϊόντων. Με τη νέα διάταξη το ωφέλιμο εμβαδό της
αποθήκης αυξήθηκε κατά 50% στα 3000 μ2 και έχει την
δυνατότητα να αποθηκεύει και να διακινεί ως και 10.000
SKUs μικρού όγκου (φάρμακα, καλλυντικά και Holland &
Barrett). Στον σχεδιασμό έχει γίνει πρόβλεψη για μελλοντική εγκατάσταση ραουλόδρομου, ενώ με τη νέα χωροταξία έχει υπάρξει σημαντική βελτίωση στις λειτουργίες της
συλλογής, της αναπλήρωσης και των παραλαβών crossdocking. Μεγάλο μέρος της ενέργειας που απαιτείται για
τον κλιματισμό του χώρου θα καλύπτεται από φωτοβολταϊκό σύστημα που θα εγκατασταθεί στην οροφή του κτιρίου μέσα στο 2014 (ιδιοκατανάλωση).

Εξαιρετική
επίδοση
στον τομέα της
Σημαντικής
Επενδυτικής
Δραστηριότητας

κτηριακές εγκαταστάσεις ξεπέρασε τα 15.000.000€. Διαθέτει 10.000 μ2 αποθηκευτικούς χώρους σε 3 επίπεδα.
Το ισόγειο με καθαρό ύψος 12 μέτρα και το υπόγειο με 6
μέτρα επιτρέπουν την αποθήκευση έως 13.000 παλετών
1,95μ ύψους. Το κέντρο διαθέτει 13 ράμπες για παραλαβές και αποστολές και 1.500 μ2 χώρο παραλαβών. Στον
πρώτο όροφο υπάρχουν γραφεία 700 μ2 (με πρόνοια για
επέκτασή τους ως και 2.800 μ2) και χώρος ανασυσκευασίας 600 μ2.
Η υψηλή ποιότητα κατασκευής και οι καινοτόμες πρακτικές που χρησιμοποιήθηκαν είχαν ως αποτέλεσμα το κτίριο να έχει πολύ υψηλό δείκτη ενεργειακής απόδοσης και
να απαιτεί ελάχιστη ενέργεια για τον κλιματισμό του.
Παράλληλα όλα τα συστήματα του (κλιματισμός, αυτόματη
πυρόσβεση, δίκτυο παρακολούθησης περιβάλλοντος
χώρου κ.α.) διαχειρίζονται από κεντρικό σύστημα BMS
(Building Management System).
Τέλος, ιδιαίτερη μνεία πρέπει να γίνει στην εγκατάσταση
του συστήματος πυκνής αποθήκευσης Orbiter της εταιρείας Schaefer που επιτρέπει την ταχεία εισαγωγή και εξαγωγή παλετών σε κανάλια βάθους 21 παλετών με χρήση
ρομποτικής πλατφόρμας. Το σύστημα που αποτελεί μοναδική εγκατάσταση για τα κυπριακά δεδομένα και μόλις την
τρίτη παγκοσμίως επιτρέπει την αποθήκευση άνω των
3.200 παλετών ύψους 1,95μ.
2. Αναβάθμιση του κέντρου διανομής φαρμάκων και
καλλυντικών PharmacyLine στα Λατσιά (Λευκωσία)
Το έργο αυτό ολοκληρώθηκε τελευταίο χρονικά, αφού ουσιαστικά το κέντρο διανομής PharmacyLine όχι μόνο εκσυγχρονίστηκε, αλλά και επεκτάθηκε κάνοντας χρήση των
χώρων που παλαιά στεγαζόταν ο τομέας των καταναλωτι-
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3. Αγορά και εγκατάσταση ενιαίου μηχανογραφικού
συστήματος διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων (SAP
ERP) και συστήματος Disaster & Recovery
Η αποτύπωση των επιχειρησιακών διαδικασιών αποθήκευσης και διανομής στο γνωστό σύστημα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων SAP αναδιαμόρφωσε ριζικά τον τρόπο
που λειτουργούσε η αποθήκη και η διανομή. Σε ένα πολύ
μεγάλο βαθμό επιλέχθηκε συνειδητά η αναπροσαρμογή
των υφιστάμενων διαδικασιών στις best-in-class διαδικασίες του SAP με πολλαπλά οφέλη στην μεταγενέστερη διαχείριση και επεκτασιμότητα του συστήματος.
Το έργο υλοποίησης του SAP διήρκησε 18 μήνες και
απαίτησε σημαντικές επενδύσεις τόσο σε χρόνο στελεχών
όσο και σε χρηματικά κεφάλαια. Το τελικό αποτέλεσμα
ωστόσο ήταν η πλέον επιτυχημένη υλοποίηση SAP ανάλογου μεγέθους στην Κύπρο.
Ο οργανισμός απέκτησε πρωτόγνωρες δυνατότητες
πληροφόρησης και ελέγχου των επιχειρησιακών διαδικασιών, ενώ μετά από σχεδόν 4 χρόνια λειτουργίας η αυτοματοποίηση των λειτουργιών της αποθήκης και ο έλεγχος
τους με real-time KPIs θεωρούνται δεδομένα και για τις
δύο αποθήκες.
Η C.A. Papaellinas το 2012 αποφάσισε να προστατεύσει
την επένδυσή του και να εξασφαλίσει την απρόσκοπτη λειτουργία των δύο κέντρων διανομής αποφασίζοντας την
αγορά και εγκατάσταση συστήματος Disaster & Recovery,
το οποίο επιτρέπει ακόμα και σε περίπτωση απώλειας του
παραγωγικού συστήματος να υποστηρίζονται μηχανογραφικά τα δύο κέντρα μέσα σε λίγες ώρες από το δευτερεύον
σύστημα. ■
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C.A. Papaellinas - Omega Pharma

Πιο δυνατά στην αγορά
Της
Δήμητρας
Παναγή
Head of
Strategy and
Development
Consumer and
Healthcare
Brands

Η εταιρεία μας ενισχύει ακόμα περισσότερο την θέση της στο
φαρμακείο καθώς και την ηγετική της θέση στις κατηγορίες που
δραστηριοποιείται.

Η

OMEGA PHARMA HELLAS S.A. , μέλος του πολυεθνικού ομίλου εταιρειών Omega Pharma με έδρα
το Βέλγιο και με ηγετική θέση στην Ευρώπη στα
προϊόντα των OTC, και η C.A. Papaellinas Ltd με παράδοση 80 χρόνων στην διάθεση φαρμάκων και καλλυντικών στην Κυπριακή αγορά, έχουν ενισχύσει τη
στρατηγική τους συνεργασία.
Στο πλαίσιο της συνεργασίας αυτής, η C.A. Papaellinas
έχει αναλάβει τη διανομή και πώληση όλης της γκάμας
των προϊόντων της Omega Pharma που κυκλοφορούν
στην Κυπριακή αγορά.
Η γκάμα αυτή περιλαμβάνει τα ακόλουθα προϊόντα:
Solpadeine: Αναλγητικό
Physiomer: Ρινικό διάλυμα για βρέφη, παιδία και
ενήλικες
Paranix: Σκοτώνει ψείρες & κόνιδες
Biocalpil: Συμπλήρωμα διατροφής και σαμπουάν
ενίσχυσης μαλλιών
Nailner: Θεραπεία κατά των ονυχομυκητιάσεων
Cryopharma: Θεραπεία αντιμετώπισης μυρμηγκιών
(σκάθαροι)
XLS Medical: Σκεύασμα δέσμευσης λίπους
(Weight Management)
Lactacyd: Καθαριστικό για ευαίσθητη περιοχή
System Nature: Μόνιμες βαφές μαλλιών
Η Omega Pharma ιδρύθηκε το 1987 από δυο φαρμακοποιούς στην πόλη Νάζαρετ του Βελγίου, όπου είναι και
σήμερα η έδρα της εταιρείας. Συνιδρυτής και πρόεδρος
του Ομίλου μέχρι και σήμερα είναι ο Marc Coucke.
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Η Omega Pharma Hellas ξεκίνησε τη δραστηριότητά
της τον Ιανουάριο του 2003 και είναι μέλος του πολυεθνικού ομίλου. Η Omega Pharma έχει δραστηριότητα σε
35 χώρες και ειδικεύεται στην παροχή καινοτόμων overthe-counter (OTC) προϊόντων που μπορούν να αγοραστούν χωρίς ιατρική συνταγή καθώς και προϊόντων
προσωπικής φροντίδας. Η εταιρεία έχει δεσμευτεί να
κάνει τη διαφορά προσφέροντας προϊόντα που βοηθούν
τους ανθρώπους να οδηγηθούν σε έναν πιο υγιεινό
τρόπο ζωής αυξάνοντας το αίσθημα της ευεξίας.
Με την προσθήκη της Omega Pharma, η C. A. Papaellinas ενδυναμώνει ακόμα περισσότερο την θέση της στο
φαρμακείο καθώς και την ηγετική της θέση στις κατηγορίες που δραστηριοποιείται.
Στόχος είναι η βελτίωση του επιπέδου εξυπηρέτησης
της C. A. Papaellinas προς τον Κύπριο φαρμακοποιό μέσω
της συνεχούς εκπαίδευσης και επιμόρφωσης του προσωπικού, του προγράμματος Pharmadvance που δημιούργησε η εταιρεία μας ειδικά για την εξυπηρέτηση του
Κύπριου φαρμακοποιού, των ηλεκτρονικών παραγγελιών, των sales book μέσω των tablets, καθώς και της
αύξησης των μελών της ομάδας του φαρμακείου.
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Νο1 στην Ευρώπη σε
πωλήσεις στο φαρμακείο
(IMS MAT 12/2013)

Χάστε έως και 3 φορές
περισσότερα κιλά,

απ’ ό,τι αν κάνατε μόνο δίαιτα!

Με φυσικό τρόπο δράσης.

Σε δισκία ή stick για αγωγή 1 μήνα

Συνιστώμενη ημερήσια δοσολογία: 6 δισκία ή 3 sticks
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Σταθερή η σχέση
με το Πανεπιστήμιο Κύπρου
ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΚΟΜΑ ΧΡΟΝΙΑ
ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΤΗΣ
C.A. PAPAELLINAS
ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΒΑ

O Εκτελεστικός μας Διευθυντής κ. Χρίστος
Παπαέλληνας με τον Πρύτανη του
Πανεπιστημίου Κύπρου κ. Κωνσταντίνο
Χριστοφίδη στα κεντρικά μας γραφεία.

Γ

ια ακόμα μια χρονιά η C.A. Papaellinas Ltd
παραχώρησε υποτροφίες σε φοιτητές του
Προγράμματος ΜΒΑ του Πανεπιστημίου
Κύπρου.
Η τελετή παραχώρησης των υποτροφιών πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 22 Οκτωβρίου, 2014
στα κεντρικά γραφεία της C.A. Papaellinas Ltd στα
Λατσιά, στην παρουσία, από πλευράς του Πανεπιστημίου Κύπρου, του Πρύτανη καθηγητή Κωνσταντίνου Χριστοφίδη, των Ακαδημαϊκών
Διευθυντών του Προγράμματος ΜΒΑ, Καθηγητών
Ανδρέα Σωτηρίου, Ανδρέα Χαρίτου και Γιώργου
Χατζηνικόλα και της Διοικητικής Προϊσταμένης
του Προγράμματος ΜΒΑ, κας Άντρης Μιχαηλίδου.
Οι υποτροφίες, συνολικού ύψους, €10.250,
παραχωρήθηκαν σε τρείς φοιτητές του Προγράμματος ΜΒΑ βάσει ακαδημαϊκών και οικονομικών
κριτηρίων.
Στην τελετή απηύθυναν χαιρετισμό ο Πρύτανης
του Πανεπιστημίου Κύπρου Καθηγητής Κωνσταν-
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τίνος Χριστοφίδης και ο Εκτελεστικός Διευθυντής
της C.A Papaellinas Ltd κος Χρήστος Παπαέλληνας. Με το πέρας της τελετής οι παρευρισκόμενοι
ξεναγήθηκαν και φιλοξενήθηκαν στις εγκαταστάσεις του Ομίλου.
Ανακοίνωση του Πανεπιστημίου Κύπρου προσθέτει:
Το Πρόγραμμα ΜΒΑ του Πανεπιστημίου Κύπρου,
εκφράζοντας και δημόσια τις ευχαριστίες του
προς τη C.A Papaellinas Ltd για τη συνεχή αρωγή
και τη γενναιόδωρη συνεισφορά της, επισημαίνει
πως η προσφορά στην παιδεία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της επένδυσης στην κοινωνία. Με
τη συνεισφορά αυτή, όπως τονίστηκε από πλευράς του Πανεπιστημίου Κύπρου στην τελετή,
αποδεικνύεται έμπρακτα η εκτίμηση της C.A.
Papaellinas Ltd στο ρόλο που διαδραματίζει η

εκπαίδευση στις σύγχρονες κοινωνίες της γνώσης.
Η σύνδεση μεταξύ του επιχειρηματικού κόσμου
και του Πανεπιστημίου Κύπρου, συνιστά σημαντικό βήμα προς την ανάπτυξη και την πρόοδο. Στο
πλαίσιο τέτοιων συνεργασιών, συνδυάζεται και
αξιοποιείται η τεχνογνωσία και η εμπειρία του επιχειρηματικού και ακαδημαϊκού κόσμου, προσφέροντας μια διαφοροποιημένη προσέγγιση στην
προσπάθεια για εκσυγχρονισμό και ενίσχυση της
οικονομίας του τόπου μας.
Για περισσότερες πληροφορίες για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων
(ΜΒΑ) του Πανεπιστημίου Κύπρου μπορείτε να
επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Προγράμματος
www.mba.ucy.ac.cy ή να επικοινωνήσετε στο
τηλ. 22893600 και με e-mail στην ηλεκτρονική
διεύθυνση mba@ucy.ac.cy. ■
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ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ:
Τα παιδιά που
αριστεύουν η ελπίδα
της πατρίδας μας

ΘΕΣΜOΣ Η ΒΡAΒΕΥΣΗ
ΤΩΝ AΡΙΣΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ
ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟY ΜΑΣ

«Το μεγαλύτερο
πρόβλημα που μπορεί να
αντιμετωπίσει μια χώρα
είναι να χάσει τους
άριστους μαθητές της»

Θ

εσμός έγινε για την C.A. Papaellinas η βράβευση παιδιών του προσωπικού που
έχουν άριστη επίδοση στα μαθήματα τους
και φοιτούν σε Λύκεια. Η τελετή για την περασμένη χρονιά πραγματοποιήθηκε στις 17 Ιουλίου
2014 στο χώρο των κεντρικών μας γραφείων.
Επιδίδοντας τα βραβεία ο Εκτελεστικός Διευθυντής της Eταιρείας μας κ. Χρήστος Παπαέλληνας εξήρε την απόδοση των παιδιών, έδωσε σε
αυτά συμβουλές και συγχάρηκε μαζί και τους
γονείς τους για την επιμέλεια που δείχνουν για
τη μόρφωση τους.
Στην αρχή, ο κ. Παπαέλληνας τόνισε πως τα
παιδιά που αριστεύουν στα σχολεία μας είναι η
ελπίδα για το μέλλον της πατρίδας μας.
«Η αριστεία», είπε, «είναι το αντίθετο της μετριότητας και θα πρέπει οι σημερινοί άριστοι νέοι
να παλέψουν για να διαμορφώσουν ένα καλύτερο μέλλον, όχι μόνο για τους ίδιους αλλά και για
την πατρίδα μας. Αν βάλετε τον πήχη ψηλά και
επιβάλετε τον δικό σας τρόπο δουλειάς, εάν αυτό
το πράγμα το καταφέρετε, τότε θα δούμε μια άλλη
πατρίδα από αυτή που είδαμε τα τελευταία
χρόνια».
Σχετικά παρατήρησε πως σαν οικονομία και
κοινωνία έχουμε μπροστά μας πολλές προκλήσεις να αντιμετωπίσουμε, αλλά το σίγουρο είναι
πως τα πράγματα άρχισαν σιγά – σιγά να βελτιώνονται και, τουλάχιστον, να σταθεροποιούνται.
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ΟΙ ΝΕΕΣ ΓΕΝΙΕΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΧΕΙΡΟΤΕΡΕΣ
Αναφερόμενος και σε στατιστικές άλλων χωρών,
ο κ. Παπαέλληνας εξέφρασε εκτίμηση προς τη
νέα γενιά, αντικρούοντας όσα προβάλλονται από
μερικούς πως, δήθεν, οι νέες γενιές είναι χειρότερες από τις παλιές.
Απευθυνόμενος στους αριστεύσαντες, ο κ.
Παπαέλληνας είπε σχετικά:
«Στην τελευταία έκδοση του, το έγκυρο περιοδικό The Εconomist είχε ένα πολύ ενδιαφέρον
ρεπορτάζ για τη νεολαία, για τη γενιά σας.
Πάντοτε από εμάς τους μεγαλύτερους ακούγονται
διαμαρτυρίες ότι οι νέοι σήμερα «είναι πιο βίαιοι,
δεν έχουν σειρά» κτλ και τους συγκρίνουμε με
την δική μας εποχή. Και πάντα βρίσκουμε αρκετά
μειονεκτήματα. Η πραγματικότητα όμως στην Ευρώπη, στην Αμερική και στον δυτικό, γενικά,
κόσμο, είναι διαφορετική. Οι στατιστικές διαψεύδουν αυτά τα συμπεράσματα. Για παράδειγμα,
στην Αγγλία υπήρξε μείωση σε ποσοστό 25% στις

βιαιότητες από εφήβους μεταξύ των ετών 2007
και 2013. Επίσης η χρήση ναρκωτικών, όπως και
οι θάνατοι από ναρκωτικά, είχαν μεγάλη μείωση
και στην Αγγλία και σε άλλες χώρες του δυτικού
κόσμου, όπως στις ΗΠΑ, τη Γερμανία, τη Γαλλία.
«Η δική σας η γενιά φαίνεται ότι δεν έχει την
τάση που είχαν οι προηγούμενες γενιές να υιοθετεί
τα ναρκωτικά. Ζείτε περισσότερο χρόνο με τους
γονείς σας σε αντίθεση με τις προηγούμενες γενιές
που έφευγαν πιο γρήγορα από το σπίτι. Έχετε πιο
θετικά χαρακτηριστικά.
«Επομένως, το συμπέρασμα ότι οι νέες γενιές
είναι χειρότερες από τις παλιές, είναι λανθασμένο.
Η πραγματικότητα είναι ακριβώς η αντίθετη και
αλίμονο αν δεν ήταν αυτή η πραγματικότητα.
Αλίμονο αν η ανθρωπότητα χειροτέρευε αντί να
βελτιώνεται. Η πραγματικότητα είναι ότι η νεότερη γενιά, η δική σας γενιά, είναι καλύτερη από
προηγούμενες γενιές. Και αυτό το αποδεικνύουν
οι αριθμοί».
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ΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ ΔΙΕΥΡΥΝΕΙ ΤΟΥΣ
ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ
Ο κ. Παπαέλληνας αντίκρουσε και την κριτική
που γίνεται στους νέους για τη χρήση του διαδικτύου, παρατηρώντας και τα πιο κάτω:
«Σίγουρα μέσω των κοινωνικών δικτύων
κοινωνικοποιήστε περισσότερο από εμάς. Εμείς
κοινωνικοποιούμασταν με την γειτονιά, εσείς σε
παγκόσμιο επίπεδο και έχετε φίλους σε άλλες
χώρες που δεν γνωρίσατε ποτέ στη ζωή σας.
Κάποιοι που ασκούν κριτική στο internet λένε ότι
είναι επικίνδυνο κτλ, αλλά μπορεί να μας οδηγήσει σε μια καλύτερη κοινωνία».

«Εδώ», είπε, «είναι η αξία της μόρφωσης.
Όταν τελειώσετε το πανεπιστήμιο να έχετε αποκτήσει την ικανότητα να μαθαίνετε εκείνα που θα
πρέπει να μαθαίνετε καθ’ όλη την διάρκεια της
καριέρας και της ζωής σας. Ελπίζω και σας
εύχομαι ειλικρινά όταν θα τελειώσετε τις σπουδές σας, η κατάσταση στην Κύπρο να έχει βελτιωθεί αρκετά ούτως ώστε το ταλέντο και τις γνώσεις
σας να μην τις ωφεληθεί άλλη χώρα. Αυτό το
εύχομαι πραγματικά από τα βάθη της καρδιάς
μου. Το μεγαλύτερο πρόβλημα που μπορεί να
αντιμετωπίσει μια χώρα είναι να χάσει τους
άριστους μαθητές της».

Η ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ

ΠΙΣΤΗ ΣΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΣΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΘΕΟ

Συνεχίζοντας ο κ. Παπαέλληνας έδωσε συμβουλές στα παιδιά και για την περίοδο που θα φοιτήσουν στο πανεπιστήμιο. Σημείωσε ότι λόγω της
αριστείας τους θα μπουν στο πανεπιστήμιο με
αυτοπεποίθηση, πράγμα σημαντικό για να επιδιώξουν τη γνώση.

Και πρόσθεσε:
«Εκείνο που πάντοτε λέω στα παιδιά σε αυτή
τη σεμνή εκδήλωση είναι ότι πρέπει καθ’ όλη την
διάρκεια της ζωής σας να έχετε συνεχώς, μαζί με
τις γνώσεις που θα αποκτήσετε, και τα εξής δυο
πράγματα. Το πρώτο είναι η πίστη στον εαυτό σας,

ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

και το δεύτερο η πίστη στον Θεό. Εάν χαθεί οποιοδήποτε από τα δυο θα οδηγηθείτε στην
μελαγχολία. Αν δεν πιστέψεις στον εαυτό σου, χάνεσαι, αλλά αν πιστεύεις μόνο στον εαυτό σου και
όχι στον Θεό, τότε με την πρώτη αναποδιά δεν θα
ξέρεις από πού να πιαστείς. Γι’ αυτό η ζωή σας
πρέπει να κυμαίνεται σε αυτά τα δυο. Πίστη σον
εαυτό μας και πίστη στο Θεό. Όσο περνούν τα χρόνια θα καταλαβαίνετε ότι ο άνθρωπος χωρίς
πίστη στον θεό δεν μπορεί να πετύχει. Γι’ αυτό να
έχετε από κοντά το Θεό και την εκκλησία». ■
Συνολικά βραβεύθηκαν για την επίδοση τους
οι ακόλουθοι: Αλέξανδρος Αντωνίου
(Β' Λυκείου), Ιωάννου Χρίστος (Α' Λυκείου),
Μαριλένα Χ''Χριστοφόρου (5ΕGrammar School),
Κωνσταντίνος Χριστοφή (Α' Λυκείου), Γιώργος
Τσουκκαλά (Γ' Λυκείου),
Νικόλ Λάτσια (Γ' Λυκείου), Άντρια Στυλιανού
(Γ' Λυκείου), Κλεάνθης Παπαγεωργίου
(Γ' Λυκείου) και Ράνια Καπιτανή (7η Τάξη).

ΣΗ
ΕΚΤΙΜΣΗΤΗ
ΠΡΟ ΕΝΙΑ
ΝΕΑ Γ
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ΜΕΓΑΛΩΝΕΙ Η ΑΛΥΣΙΔΑ
HOLLAND & BARRETT
Του
Κωνσταντίνου
Παναγίδη
Supply
Chain
Coordinator

Δ

Α
ΔΥΟ&ΝBE
H ΑΛIΜΝΙ

Ρ
ΣΤΟ ΠΑΑ ΛΑΤΣΙA
Τ
Ι
ΚΑ

υο νέα καταστήματα προστέθηκαν στην αλυσίδα
των καταστημάτων της Holland & Barrett. Συνολικά
έγιναν δέκα, ενώ προγραμματίζεται η δημιουργία
ακόμα ενός στην περιοχή της μείζονος Λευκωσίας, μέσα
στο 2015. Τα δυο νέα καταστήματα που άνοιξαν και λειτουργούν με επιτυχία, βρίσκονται στο Παραλίμνι και τα Λατσιά. Το κατάστημα στο Παραλίμνι άνοιξε στις 5 Ιουνίου
2014 και βρίσκεται στη Λεωφόρο Γρίβα Διγενή 127, δίπλα
από το κατάστημα BeautyLine. Το κατάστημα στα Λατσιά
άνοιξε στις 30 περασμένου Οκτωβρίου και βρίσκεται στην
οδό Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ’, αρ. 30.
Η «καλή ζωή» των Holland & Barrett γίνεται πλέον
τρόπος ζωής για όλους μας και βρίσκεται παντού! Στη
Λευκωσία, στη Λεμεσό, στη Λάρνακα, στη Πάφο και στο
Παραλίμνι. Η πρόληψη , οι φυσικές θεραπείες και η υγιεινή διατροφή έχουν μπει για τα καλά στη ζωή μας, γεγονός που καθιστά απαραίτητη την παρουσία ενός
καταστήματος Holland & Barrett σε κάθε περιοχή.
Τα Holland & Barrett προσφέρουν ένα ευρύ φάσμα από
υγιεινά τρόφιμα όπως βρώμη, λιναρόσπορο, εναλλακτικά
γάλατα, παστά φρούτα, τσάι, ξηρούς καρπούς, μπισκότα,
μέλι, καφέ κ.α.
Εξίσου μεγάλο είναι και το φάσμα των συμπληρωμάτων διατροφής καθώς περιλαμβάνουν πολυβιταμίνες,
προβιοτικά, ιχθυέλαιο, βιταμίνες Α,Β,C,D,E, ένζυμα, κολλαγόνο, έλαιο από νυχτολούλουδο, πρωτεΐνες, λιποδιαλύτες κ.ά. Τέλος, στα Holland & Barrett υπάρχουν και
φυτικά προϊόντα περιποίησης για το σώμα, τα μαλλιά και
το πρόσωπο, χωρίς Paraben, όπως η σειρά Dr Organic,
Dead Sea Spa και Manuka Doctor .
Στα Holland & Barrett υπάρχει εξειδικευμένο προσωπικό κατάλληλο να συμβουλεύσει όλους σχετικά με τα
συμπληρώματα διατροφής και την υγιεινή διατροφή. ■

ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΜΑΣ

Λευκωσία: Στην οδό Λήδρας, στο Άλφα Μέγα της
Έγκωμης, στη Σταυρού στο Στρόβολο, στην
Αρχιεπισκόπου Μακαρίου στα Λατσιά.
Λεμεσός: Στο My Mall, στην Κολωνακίου,
στην Ανεξαρτησίας.
Πάφος: Στο Kings Avenue Mall
Λάρνακα: Στην Ερμού
Παραλίμνι: Στη Γρίβα Διγενή
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BEAUTYLINE www.beautyline.com.cy

Της
Χρυστάλως
Αποστολίδου
Senior Officer
Digital
Marketing

ON LINE STORE
Δυνατότητα τοποθέτησης παραγγελίας 24
ώρες τη μέρα 7 μέρες την εβδομάδα με
παράδοση στο σπίτι σε 2 εργάσιμες μέρες

ΟΡΙΑΚΗ
Π
Ο
Τ
Ω
Ρ
Π
ΙΑ
ΥΠΗΡΕΣΕΝΗ
ΒΑΣΙΣΜΝΕΑ
ΣΤΗ ΟΓΙΑ
ΤΕΧΝΟΛ

Αρχές Ιανουαρίου
2015 θα μπορεί
κάποιος να
επισκεφθεί την
νέα ιστοσελίδα
μας που θα
περιλαμβάνει και
το BeautyLine
e-shop.

T

α καταστήματα BeautyLine κατέχοντας την ηγετική
θέση στον τομέα των καλλυντικών και αρωμάτων
στην Κυπριακή αγορά έχουν διαπιστώσει και
αναγνωρίσει την νέα ανάγκη των πελατών τους. Στο νέο
σύγχρονο τρόπο ζωής που χαρακτηρίζεται από πίεση και
έντονους εργασιακούς ρυθμούς αποστερούνται ή πολύ
δύσκολα εξασφαλίζουν λίγο πολύτιμο χρόνο για τον
εαυτό τους.
Ανταποκρινόμενοι σε αυτή την ανάγκη αποφασίσαμε
τη δημιουργία μιας μοναδικής εικονικής εμπειρίας
BeautLine με αναβαθμισμένη την εξατομίκευση στην
εξυπηρέτηση του πελάτη, με τη δρομολόγηση και λειτουργία του πρώτου διαδικτυακού καταστήματος καλλυντικών στη Κύπρο!
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Οι σχετικές έρευνες αγοράς καταδεικνύουν μια
σημαντική αύξηση των πωλήσεων καλλυντικών μέσω
διαδικτύου στην Κύπρο υπογραμμίζοντας τη σημασία
και αναγκαιότητα του διαδικτυακού καταστήματος
BeautyLine.
To BeautyLine Online κατάστημα αποτελεί μια σημαντική ποιοτική προέκταση της εικόνας και της προσωπικότητας του BeautyLine στους τομείς του σχεδιασμού,
της τιμολόγησης, ποικιλίας προϊόντων, διαφημιστής καμπάνιας και όχι μόνο. Το Beauty Line Online στοχεύει και
απευθύνεται στους πελάτες έχοντας τη δυνατότητα να
προσεγγίσει ένα νέο κοινό παρουσιάζοντας μια νέα
καινοτόμα πλευρά του χαρακτήρα του: Πιο μοντέρνα, πιο
ανάλαφρη και πιο πρακτική!
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Σημαντικά Πλεονεκτήματα και Οφέλη
• Δυνατότητα τοποθέτησης παραγγελίας 24 ώρες τη
μέρα, 7 μέρες της εβδομάδα με κατ’ οίκον παράδοση
σε 2 εργάσιμες μέρες
• Δυνατότητα πληροφόρησης σχετικά με προϊόντα
ομορφιάς και νέες τάσεις στον τομέα (νέα προϊόντα,
πρώτα σε πωλήσεις προϊόντα, ειδήσεις, εισηγήσεις,
συμβουλές)
• Ειδικές επιπρόσθετες και αποκλειστικές προσφορές
και εκπλήξεις
• Λήψη πληροφόρησης σχετικά με δραστηριότητες
εντός καταστήματος, εκδηλώσεις και οτιδήποτε άλλο
αφορά το BeautyLine
• Δυνατότητα για συλλογή βαθμών και εξαργύρωση
τους με την κάρτα Beauty Line καθώς και παρακολούθηση ιστορικού αγορών
• Λήψη εξατομικευμένων συστάσεων.
• Οι πελάτες θα μπορούν να γράφουν και να διαβάζουν
κριτικές απόψεις (η υπηρεσία θα είναι διαθέσιμη περίπου 4 μήνες μετά την έναρξη)
Βασική μας επιδίωξη είναι να προσφέρουμε στους πελάτες μας μια πιο ολοκληρωμένη εμπειρία στις αγορές τους
και μια πιο δυνατή σύνδεση με το BeautyLine. Η ολοκλήρωση της διαδικτυακής μαζί με την εντός καταστήματος
εμπειρία, θα αποτελέσει ένα ισχυρό ενιαίο όφελος για
τους πελάτες μας.
Οι καταναλωτές θα έχουν την αίσθηση ότι μπορούν να
αγοράσουν προϊόντα μέσα από το προσωπικό τους κατά-

στημα BeautyLine ενώ θα έχουν και τη δυνατότητα της
κατ’ιδίαν επίσκεψης που είναι μια διαφορετική εμπειρία.
Το ένα ενισχύει το άλλο και τα δύο προσδίδουν μια ξεχωριστή αίγλη στο BeautyLine.
Με το νέο πρωτοποριακό Online κατάστημα, το Beauty
Line εκσυγχρονίζεται και μπαίνει δυναμικά στη νέα
εποχή προσεγγίζοντας υφιστάμενους και νέους πελάτες
μέσα από την άνεση και τη ξεχωριστή εμπειρία και
ευκαιρίες που προσφέρει σήμερα το διαδίκτυο.
Είμαστε έτοιμοι να πετύχουμε! ■
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PHARMADVANCE

ί οι
Ισχυροε τους
μ
δεσμοίκοποιούς
φαρμο

Σεμινάρια, παρουσιάσεις, έκδοση περιοδικού και τώρα
διαδυκτιακή πλατφόρμα
Της
Άντρης
Κούκου
Senior
Manager
Pharmacy
& OTC
products

O
Τo πρόγραμμα PharmAdvance δημιουργήθηκε από την εταιρεία
C.A. Papaellinas με στόχο να παρέχονται προς το φαρμακοποιό
της Κύπρου οι απαραίτητες εκείνες γνώσεις και πληροφορίες
που μπορούν να τον βοηθήσουν να αξιοποιήσει περαιτέρω την
επιστημονική και επιχειρηματική του ιδιότητα.
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ι αλλαγές που σημειώνονται στο χώρο των φαρμάκων είναι τέτοιες που επιβάλλουν την ανάπτυξη αμφίδρομης συνεργασίας, ώστε μέσω
σεμιναρίων, παρουσιάσεων και άλλων μορφών επικοινωνίας ν’ αναβαθμιστούν και οι υπηρεσίες που παρέχονται προς τον κάθε καταναλωτή.
To 2014, μέσα στα πλαίσια του PharmAdvance, έχει
γίνει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα “Category Management Φαρμακείου: Η σωστή διαχείριση χώρου είναι
ευκαιρία καλύτερης εξυπηρέτησης του πελάτη” στη Λευκωσία, Λάρνακα και Λεμεσό με στόχο να καλύψουμε όσο
το δυνατόν περισσότερους φαρμακοποιούς συνεργάτες.
Τα σεμινάρια είχαν μεγάλη επιτυχία αφού προσέλκυσαν
στο σύνολο 200 φαρμακοποιούς.
Τον περασμένο Ιούλιο λανσάραμε το πρώτο τεύχος του
περιοδικού PharmAdvance μέσα στο οποίο δημοσιεύτηκαν άρθρα διακεκριμένων επιστημόνων σχετικά με
το Marketing Φαρμακείου και τη Φαρμακευτική Φροντίδα,
καθώς και θέματα για τον ήλιο και τη διατροφή.
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Οι φωτογραφίες είναι από τα σεμινάρια και τις
παρουσιάσεις που οργανώνονται στα πλαίσια
του προγράμματος PHARMADVANCE.
Η συμμετοχή των φαρμακοποιών είναι μαζική
και όλοι αποκομίζουν θετικές εντυπώσεις από
τις διοργανώσεις.

Παράλληλα, έχουμε δημιουργήσει τη διαδικτυακή
πλατφόρμα www.pharmadvance.com.cy με σκοπό να
βοηθήσει τους φαρμακοποιούς να γίνουν πιο αποδοτικοί
και ευέλικτοι μέσα από τη συνεχή ενημέρωση τους για
θέματα που αφορούν στην επιστήμη της Φαρμακευτικής
αλλά και στη λειτουργία του φαρμακείου τους. Κάθε φαρμακοποιός - μέλος του PharmAdvance έχει τη δυνατότητα:
• Να ενημερώνεται από εξειδικευμένα άρθρα για τα τρέχοντα ζητήματα της αγοράς
• Να παρακολουθήσει διαδικτυακά ζωντανά και διαδραστικά σεμινάρια
Σύντομα λανσάρεται και η PharmAdvance σελίδα στο
facebook για να υπάρχει πιο άμεση και γρήγορη επικοινωνία μεταξύ της C.A. Papaellinasκαι των φαρμακοποιών.
Μέσω του προγράμματος PharmAdvance η εταιρεία C.A.
Papaellinas ενδυναμώνει ακόμη περισσότερο τους ισχυρούς ήδη δεσμούς της με τους φαρμακοποιούς συνεργάτες της και επισφραγίζει και με τον τρόπο αυτό την
80χρονη και πλέον παράδοση της στην εισαγωγή και
διάθεση φαρμακευτικών προϊόντων. ■
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Tα ΒeautyLineαγκαλιάζουν
το έργο της Europa Donna
ΠΟΣΟ 15.000 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΤΟΥ BEAUTYLINE MAGAZINE No 16

Σ

ε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο
κατάστημα BeautyLine στη Λεωφόρο Αρχ.
Μακαρίου στη Λευκωσία, την Τετάρτη 22
Οκτωβρίου 2014, τα καταστήματα ΒeautyLine
παρέδωσαν το χρηματικό ποσό των €15.000 στην
Εuropa Donna Κύπρου.
Το ποσό, το οποίο συγκεντρώθηκε από τις πωλήσεις του BeautyLine Magazine Νο16, διατέθηκε για ενίσχυση των προγραμμάτων της Europa
Donna Κύπρου, για πληροφόρηση, ευαισθητοποίηση, στήριξη και αποκατάσταση των γυναικών
που πάσχουν από καρκίνο του Μαστού, όπως επίσης και για το πρόγραμμα «Επιστήθιες Φίλες»
ώστε να συνεχίσει να προσφέρει ειδικούς στηθόδεσμους και εξωτερικές προσθέσεις σιλικόνης
στις γυναίκες που πέρασαν καρκίνο του μαστού.
Κατά την παράδοση του χρηματικού ποσού, η
Operational Marketing Manager των BeautyLine
κα Όλγα Παουλλή, ευχαρίστησε θερμά την πρό-
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εδρο της Europa Donna Κύπρου, κα Στέλλα
Κυριακίδου και της ευχήθηκε να συνεχίσει με τον
ίδιο ζήλο τον αγώνα και τις προσπάθειές της κατά
του καρκίνου του Μαστού.
Ευχαρίστησε επίσης όλους τους παρευρισκομένους και όλους τους πελάτες των καταστημάτων BeautyLine που συνέβαλαν σε αυτή την
πετυχημένη ενέργεια, δηλώνοντας: «Νιώθω
έντονη την υποχρέωση να ευχαριστήσω από καρδιάς όλους εσάς που αγοράσατε το BeautyLine
Magazine και γίνατε συνταξιδιώτες μας σε αυτό
τον ιερό σκοπό για ακόμη καλύτερες μέρες. O
κόσμος μας χρειάζεται ανθρώπους σαν κι εσάς,
με καρδιές γεμάτες αγάπη, κατανόηση και ευαισθησία για να γίνει ακόμα πιο όμορφος».
Η Πρόεδρος της Europa Donna Κύπρου κα
Στέλλα Κυριακίδου παραλαμβάνοντας την
επιταγή ανέφερε μεταξύ άλλων: «Με το Beauty
Line 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».
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.
Την επιταγή παρέδωσε στην κα Στέλλα
Κυριακίδου ο Εκτελεστικός Διευθυντής της C.A.
Papaellinas κ. Χρήστος Παπαέλληνας. ■
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TENDER EASYWEAR

Φορέστε αυτοπεποίθηση
Tης
Γεωργίας
Μιλή
Senior Product
Manager
Adult Care &
Baby Products

Για περισσότερα από 25 χρόνια,
οι πάνες για ενήλικες Tender
προσφέρουν εξειδικευμένη
φροντίδα σε άτομα με μέτρια έως
σοβαρή ακράτεια. Τον Ιούνιο του
2011 η σειρά των Tender συμπληρώνεται με τα νέα εσώρουχα
μιας χρήσης (πάνες βρακάκια)
για ενήλικες Tender Easywear!
Σε ποιους απευθύνεται:
• Σε μεσήλικες 55+ (65% γυναίκες) που έχουν πρόβλημα ελαφριάς ακράτειας, αλλά σφύζουν από ζωή
και ενέργεια.
• Ιδανικές για κάθε ενεργό ενήλικα ο οποίος εξακολουθεί να θέλει να νοιώθει ασφαλής και προστατευμένος
κατά την διάρκεια των δραστηριοτήτων του καθ’ όλη
την ημέρα.
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• Σε άτομα που έχουν κοινωνική ζωή, είναι δραστήριοι
και δεν θέλουν να αλλάξουν τον τρόπο ζωής τους
λόγω της ακράτειας.
• Οι πάνες βρακάκια Tender Easywear είναι σχεδιασμένα για ελαφριά και μέτρια ακράτεια

Κύρια Χαρακτηριστικά :
• Ανατομικός σχεδιασμός για να εφαρμόζουν άψογα στο
σώμα όπως ένα κανονικό εσώρουχο
• Χάρη στον υπεραπορροφητικό τους πυρήνα εγκλωβίζουν αμέσως την υγρασία και τις οσμές, αφήνοντας το
δέρμα στεγνό και καθαρό
• Επενδυμένα με απαλό σαν ύφασμα υλικό και με
ελαστική μέση που αφήνει το δέρμα να αναπνέει
• Χρωματιστή ένδειξη του μεγέθους στο πίσω μέρος του
εσώρουχου σαν ένδειξη για σωστή εφαρμογή
• Είναι μια διακριτική και πρακτική λύση, ενώ μπορεί
ν’ αφαιρεθεί πολύ εύκολα
• Παρέχουν προστασία μέρα και νύκτα
• Διατίθενται σε τρία μεγέθη. (Medium,Large, X Large)
• Με την καλύτερη τιμή στην αγορά. ■
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Ελιοχώρι

Καρπός της γης μας
Αγνό, εξαιρετικό
παρθένο ελαιόλαδο,
βγαλμένο από τα βάθη
του κυπριακού φυσικού
πλούτου, το Ελιοχώρι
δημιουργήθηκε με
σκοπό να αναδείξει τη
ποιότητα του κυπριακού
ελαιόλαδου και να μας
ταξιδέψει σε μονοπάτια
εξαίσιας γευσιγνωσίας.

Π

ολύτιμη και μοναδική, ιερή και αιωνόβια, η ελιά
με τις ρίζες της, περνάει μέσα από την ιστορία του
τόπου μας φορτωμένη με το βάρος των πολύτιμων και ευλογημένων καρπών της.
Το ελαιόλαδο, το υγρό χρυσάφι κατά τον διαχρονικό
Όμηρο ή το καλύτερο φάρμακο κατά τον Ιπποκράτη,
θεωρείται γνήσιο μέρος της πολιτιστικής μας κληρονομιάς αλλά και κύριο συστατικό της διατροφής μας. Έτσι και
το Ελιοχώρι, ο καρπός της γης μας, αντικατοπτρίζει τις
ρίζες, την παράδοση αλλά και την ιστορία μας.
Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι το Ελιοχώρι μας μαγεύει
με τη γεύση, τη μυρωδιά, τη ποιότητα αλλά και το όνομα
του, αφού για όλα αυτά υπάρχει εξήγηση, η Κυπριακή γη.
Το Ελιοχώρι προέρχεται αποκλειστικά από εκλεκτές
κυπριακές ελιές, ενώ παράγεται σε διάφορα ελαιοτριβεία
της Κύπρου, γεγονός που μας κάνει ακόμη πιο υπερήφανους για τον τόπο μας αλλά και τους θησαυρούς που
μας προσφέρει.
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Αγνό, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, βγαλμένο από
τα βάθη του κυπριακού φυσικού πλούτου, το Ελιοχώρι
δημιουργήθηκε με σκοπό να αναδείξει τη ποιότητα του
κυπριακού ελαιόλαδου και να μας ταξιδέψει σε μονοπάτια εξαίσιας γευσιγνωσίας. Η αγάπη του κόσμου, που
αυξάνεται όλο και περισσότερο με την πάροδο του χρόνου, αποδεικνύει ότι το Ελιοχώρι συνδυάζει χαρακτηριστικά που ανταποκρίνονται στις ανάγκες του Κύπριου
καταναλωτή.
Η Εταιρεία C.A. Papaelinas με σύνθημα της «Στηρίζουμε
τη Κύπρο» και με δέσμευση της τη στήριξη κυπριακών
επιχειρήσεων και προϊόντων, πρωτοτύπησε λανσάροντας
στη Κυπριακή αγορά το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο,
Ελιοχώρι.
Έτσι στηρίζουμε την Κύπρο. Στηρίζοντας κυπριακά
προϊόντα για τα οποία μπορούμε να είμαστε υπερήφανοι
ότι τα παράγει ο τόπος μας. ■
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Η C.A. PAPAELLINAS ΠΡΩΤΟΠΟΡΕΙ

ΟΝΤΑΣ
Ζ
Ι
Ρ
Η
Τ
Σ
ΡΙΑΚΑ
ΤΑ ΚΥΠΟΝΤΑ
ΠΡΟΪ ΟΥΜΕ
ΣΤΗΡΙΖ ΥΠΡΟ
ΤΗΝ Κ

Επιλέγουμε Κυπριακά
●

●

●

●

●

Το βραβευμένο διεθνώς
μέλι Το Τζιβέρτι
Τα εξαιρετικά
παξιμάδια Έλενας
Το βιολογικό
ελαιόλαδο Ολέαστρο
Το ποιοτικό ξύδι
Πλατάνης
Το παρθένο
ελαιόλαδο Ελιοχώρι

H Έλενα Ορθοδόξου, Head of Strategic
Management and Business Development
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Σ

το πλαίσιο της κοινωνικής υπευθυνότητας της C.A.
Papaellinas διοργανώθηκε την Τετάρτη 14 Μαΐου στο
Αρχοντικό Παπαδοπούλου στον Κόρνο, μια μοναδική
εκδήλωση που είχε ως στόχο να αναδείξει τον πλούτο της
Κυπριακής γης, μέσα από αγαπημένα παραδοσιακά προϊόντα.
Η εκδήλωση εντάχθηκε στη στρατηγική δέσμευση του
Οργανισμού για στήριξη κυπριακών επιχειρήσεων και
προϊόντων.

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ

Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε στην ομιλία της εκ
μέρους της εταιρείας μας η κα Ελεονώρα Ορθοδόξου
(Head of Strategic Marketing and Business Development), η εγχώρια επιχειρησιακή δραστηριότητα της
C.A.Papaellinas από το 1929 και η όλη πορεία της μέχρι
σήμερα, στηρίχθηκαν σε μια αξιόπιστη σχέση εμπιστοσύνης με τον καταναλωτή και την κοινωνία. Δεδομένο, είπε,
που προσδιορίζει ως φυσική εξέλιξη την δέσμευση μας
«Στηρίζουμε την Κύπρο».
Σε μια εποχή δύσκολη, οικονομικά και κοινωνικά,
εποχή, συνέχισε, η ανάγκη να ανακτήσουμε την περηφάνια για τον τόπο μας, συνιστά για μας προτεραιότητα.
Βάσει αυτής της φιλοσοφίας και με σεβασμό στην παράδοση, η C.A. Papaellinas επένδυσε σε εταιρείες παραγωγής κυπριακών προϊόντων που έχουν τη δυνατότητα και
τη θέληση να διακριθούν και να θέσουν τον εαυτό τους
και την Κύπρο, στα υψηλότερα επίπεδα διάκρισης.
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, οι παρευρισκόμενοι
είχαν τη δυνατότητα να γνωρίσουν καλύτερα και να απολαύσουν αγαπημένα παραδοσιακά προϊόντα όπως:
το μέλι Το Τζιβέρτι, τα παξιμάδια Έλενας, το βιολογικό
ελαιόλαδο Ολέαστρο, το ποιοτικό ξύδι Πλατάνης, και το
εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Ελιοχώρι. Παράλληλα,
είχαν την ευκαιρία να μάθουν τις ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες
ιστορίες των ανθρώπων που με μεγάλη προσπάθεια,
αγάπη και μεράκι τα ανέδειξαν.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΟ IN BUSINESS
Εξάλλου σε συνέντευξη της στο περιοδικό In Business, η
κα Ελεονώρα Ορθοδόξου ανέπτυξε περαιτέρω τη στρατηγική της εταιρείας για τα κυπριακά προϊόντα, αναφέροντας,
μεταξύ άλλων ότι η στρατηγική αυτή έχει διαμορφωθεί με
τρόπο ώστε η βασική στόχευση να συνάδει με τις ανάγκες
της κοινωνίας μας. Αυτό, τόνισε, είναι και στο DNA της εταιρείας μας από τον καιρό της ίδρυσης της.
Και συνέχισε:
Έχουμε «στο αίμα μας» το προτέρημα της παράδοσης
της εταιρείας μας να ανταποκρίνεται με επιτυχία στις
εκάστοτε προκλήσεις, ιδιαίτερα στους δύσκολους και
προβληματικούς καιρούς για τον τόπο. Πάντοτε η εταιρεία
μας ευθυγράμμιζε τις προτεραιότητες της με τις ανάγκες
της ευρύτερης οικονομίας. Αυτό κάναμε και τώρα υποστηρίζοντας προϊόντα Κυπριακών επιχειρήσεων τα οποία διαφορετικά δεν θα είχαν τις ίδιες προοπτικές επιτυχούς
προώθησης τους στην αγορά.
Αξιολογώντας λοιπόν τη νέα κατάσταση πραγμάτων,
επιλέξαμε να επενδύσουμε σε συγκεκριμένες εταιρείες
οι οποίες παράγουν προϊόντα συνώνυμα με την παράδοση μας, όπως το ελαιόλαδο, το μέλι, το παξιμάδι. Με
αυτό τον τρόπο δώσαμε και υπόσταση στο αίσθημα της
υπερηφάνειας για τον τόπο μας, όπως και έμπνευση στο
προσωπικό, τους συνεργάτες μας και ευρύτερα στην

Έχουμε «στο αίμα
μας» το προτέρημα
της παράδοσης της
εταιρείας μας να ανταποκρίνεται με επιτυχία
στις εκάστοτε προκλήσεις, ιδιαίτερα στους
δύσκολους και προβληματικούς καιρούς
για τον τόπο.
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Η C.A. Papaellinas
επενδύει στην
προώθηση των
συγκεκριμένων
προϊόντων με στόχο
την ανάδειξη τους στο
Κυπριακό κοινό,
τονώνοντας, την ίδια
στιγμή, το αίσθημα
υπερηφάνειας για τα
εξαιρετικά προϊόντα
που παράγει ο
τόπος μας.
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κοινωνία, να θέτουν ως πρώτη επιλογή τα προϊόντα που
παράγει ο τόπος μας.
Η κοινωνική υπευθυνότητα συνιστά για μας στρατηγικό
πυλώνα επιβίωσης και ανάπτυξης. Η Εταιρική Κοινωνική
Ευθύνη, η οποία αναπτύσσεται στον οργανισμό μας σε 4
πυλώνες που αφορούν στο Προσωπικό, στην Αγορά, στο
Περιβάλλον και στην Κοινωνία, είναι αναπόσπαστο μέρος
της όλης στρατηγικής μας με σαφές ανθρωποκεντρικό
πλαίσιο, ταυτόσημο του οράματος και της αποστολής μας.
Σε αυτό ακριβώς το πλαίσιο τοποθετούμε τη στήριξη
κυπριακών προϊόντων. Στις εταιρείες που τα παράγουν
έχουμε μεταλαμπαδεύσει τις Αρχές και Αξίες του οργανισμού μας, και έχουμε θέσει το κριτήριο της Διάκρισης στον
πυρήνα της ανάπτυξης τους .
Σε άλλη ερώτηση αναφορικά με τα κριτήρια επιλογής
των συγκεκριμένων προϊόντων, η κα Ορθοδόξου, παρατήρησε ότι επιλέχθηκαν να στηριχθούν, έτσι ώστε να διαμορφώσουν την δική τους πορεία διάκρισης στην εγχώρια
και διεθνή αγορά. Επιλέχθηκαν με κριτήριο την ικανότητα
και δυνατότητα τους να διαφοροποιούνται 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 μας.
Σήμερα, πρόσθεσε, οι εταιρείες αυτές έχουν τη δυνατότητα, με τη στήριξη του δικού μας οργανισμού, να
επικεντρωθούν στη βελτιστοποίηση της παραγωγής τους,
να αναπτύξουν πρότυπα ποιότητας και να αναπτύξουν
καινοτομίες που θα επιτρέψουν στα προϊόντα τους να
διακριθούν περαιτέρω. Η συνεργασία μαζί μας, τους

επιτρέπει να επαναπροσδιορίσουν την επιχειρησιακή τους
οντότητα και να τεθούν σε ένα αναπτυξιακό προσανατολισμό με θετικό πρόσημο.

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ
Ακολούθως είπε πως η στήριξη της C.A. Papaellinas στις
εταιρείες που παράγουν τα προϊόντα είναι πέρα για πέρα
ουσιαστική.
Προσφέρουμε, είπε, τις άριστες υποδομές μας, την
κατάρτιση και εξειδίκευση της ομάδας του μάρκετινγκ
μας, καθώς και τα πολύ υψηλού επιπέδου λογισμικά μας
συστήματα. Επίσης αναλαμβάνουμε και το κομμάτι της
διανομής και πώλησης των προϊόντων τους. Ως εκ τούτου
δεν χρειάζεται να ανησυχούν πλέον για την ρευστότητα
της εταιρείας τους αφού τα θέματα εισπράξεων τα
αναλαμβάνει ο οργανισμός μας. Οι ίδιοι μπορούν πλέον
να επενδύουν στην αναβάθμιση των υποδομών τους με
στόχο την συνεχή βελτίωση της παραγωγής τους, να αναπτύσσουν πρότυπα ποιότητας, καθώς και καινοτομίες που
θα επιτρέψουν στα προϊόντα τους να διακριθούν.
Επιπρόσθετα, η εταιρεία μας επενδύει στην προώθηση
των προϊόντων αυτών με στόχο την ανάδειξη τους στο
Κυπριακό κοινό και όχι μόνο, ενισχύοντας το αίσθημα της
υπερηφάνειας για τα εξαιρετικά προϊόντα που μπορεί
να παράγει αυτός ο τόπος. Η συνεργασία μαζί μας, τους
επιτρέπει ακόμα να επαναπροσδιορίσουν την επιχειρησιακή τους οντότητα και να τεθούν σε ένα αναπτυξιακό
προσανατολισμό με θετικό πρόσημο.
Καταλήγοντας η κα Ορθοδόξου τόνισε χαρακτηριστικά
πως στηρίζοντας κυπριακά προϊόντα για τα οποία μπορούμε να είμαστε περήφανοι ότι τα παράγει ο τόπος μας,
στηρίζουμε την Κύπρο. ■
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ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ
ΑΚΟΜΑ
ΜΙΑ ΒΕΥΣΗ
ΒΡΑ

ΟΛΕΑΣΤΡΟ

Ακόμα μια βράβευση
ήρθε να προστεθεί σε
μια σειρά διακρίσεων
που έχει εξασφαλίσει
το κυπριακό βιολογικό
ελαιόλαδο Ολέαστρο.

Σ

Οι ιδιοκτήτες του Πάρκου "Ολέαστρο" και του ομόνυμου βιολογικού ελαιόλαδου, με τον Πρόεδρο του ΔΗΣΥ
κ. Αβέρωφ Νεοφύτου κατά την τελετή της απονομής του βραβείου.
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ε εκδήλωση που διοργάνωσε το Ινστιτούτο
Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης,
η εταιρεία Oleastro Enterprises Ltd βραβεύθηκε για την πρωτοπόρο συνεισφορά της
στον τομέα Γεωργίας της Κύπρου με την
προώθηση των βιοκαλλιεργειών και εμπορία
βιολογικών προϊόντων που συμβάλλουν στην
προστασία του περιβάλλοντος καθώς και στην
προστασία της υγείας των καταναλωτών.
Το ελαιόλαδο Ολέαστρο είναι βιολογικό,
κυπριακό ελαιόλαδο και παράγεται στους ιδιόκτητους ελαιώνες της εταιρείας, προσφέροντας
εντατική φροντίδα στο δέντρο και τον καρπό και
πλήρη έλεγχο στην καλλιέργεια και τη συγκομιδή του. Εκχειλίζεται στο μόνο πιστοποιημένο
πράσινο ελαιοτριβείο στην Κύπρο, το οποίο
λειτουργεί με μυλόπετρες και κρύα έκθλιψη,
διασφαλίζοντας έτσι την άριστη ποιότητα του
ελαιόλαδου Ολέαστρο.
Η μονάδα είναι πιστοποιημένη με ISO22000,
ISO9001 και ISO14000. Η διαδικασία ελέγχου
αποτελεί προτεραιότητα τόσο κατά την καλλιέργεια των ελιών, Κορωνέικης ποικιλίας, όσο και
κατά την έκθλιψη, την αποθήκευση και την
εμφιάλωση του ελαιολάδου.
Η συγκεκριμένη διάκριση αποτελεί μία ακόμα
αναγνώριση για την άριστη ποιότητα του βιολογικού ελαιόλαδου Ολέαστρο, καθώς επίσης για
την άρτια διαδικασία καλλιέργειας και παραγωγής που εφαρμόζεται.
Το βιολογικό ελαιόλαδο Ολέαστρο διανέμεται
από την εταιρεία C.A. Papaellinas Ltd και διατίθεται στις υπεραγορές σε όλη την Κύπρο. ■
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Γιορτή της Ελιάς

στο πάρκο «Ολέαστρο»

Για 6η συνεχόμενη χρονιά, το βιολογικό ελαιόλαδο Ολέαστρο διοργάνωσε
την Κυριακή 5 Οκτωβρίου, τη Γιορτή της Ελιάς τιμώντας έτσι το ευλογημένο
αυτό δέντρο. Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία της η Επίτροπος
Περιβάλλοντος, κ. Ιωάννα Παναγιώτου.

H

Γιορτή της Ελιάς οργανώθηκε στο εντυπωσιακό Πάρκο Ελιάς «Ολέαστρο», στην
Ανώγυρα.
Όσοι παρευρέθηκαν στο πάρκο είχαν την
ευκαιρία να παρακολουθήσουν επίδειξη ζαχαροπλαστικής με ελαιόλαδο από τον εκπαιδευτή
μαγειρικής Ιωάννη Βασιλείου, να διασκεδάσουν
με παραδοσιακά παιγνίδια, να επισκεφθούν την
έκθεση παραδοσιακών επαγγελμάτων και καλλιτεχνών από την Ανώγυρα και να διασκεδάσουν
44 u ΜΕΤΑΞΥ ΜΑΣ ΤΕΥΧΟΣ 11

με παραδοσιακή μουσική και χορούς. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, οι επισκέπτες είχαν την
ευκαιρία να δοκιμάσουν διάφορα εδέσματα με
ελαιόλαδο.
Κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στο
Πάρκο Ελιάς, οι παρευρισκόμενοι είχαν επίσης
την ευκαιρία να δουν εκθέματα κι αναπαραστάσεις παρμένα από την ιστορία μας, τον πολιτισμό
μας, καθώς και εκθέματα που αναδεικνύουν τη
σημασία του ελαιόλαδου για την υγεία και την

ομορφιά. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, διοργανώθηκε και έκθεση ζωγραφικής με τίτλο «Η ελιά
στην τέχνη» καθώς επίσης προβολή φιλμ για την
ελιά και το ελαιόλαδο στην Κύπρο.
Ένας εκπληκτικός χώρος με έντονο το στοιχείο
της παράδοσης και φυσικά της ελιάς, το Πάρκο
της Ελιάς «Ολέαστρο» δημιουργήθηκε σαν
φόρος τιμής προς αυτό το υπέροχο δέντρο που
έθρεψε και θεράπευσε τους Κυπρίους για χιλιάδες χρόνια τώρα. Όπως ανέφεραν οι διοργανωτές, «η φιλοσοφία του είναι η προώθηση του
πολιτισμού της ελιάς και σ’ αυτό το πλαίσιο διοργανώνουμε για έκτη φορά τη Μέρα της Ελιάς.
Θέλουμε να φέρουμε τον κόσμο, και ειδικά τα
παιδιά, πιο κοντά στην ελιά και τη μεσογειακή
δίαιτα, ένα πιο υγιεινό τρόπο ζωής».
Το πάρκο είναι ανοικτό 7 μέρες τη βδομάδα
και οι επισκέπτες μπορούν να παρακολουθήσουν από κοντά τη διαδικασία παραγωγής ελαιόλαδου με μυλόπετρες και κρύα έκθλιψη και να
προμηθευτούν και το ελαιόλαδό τους.
Την εκδήλωση στήριξαν οι εταιρείες C.A.
Papaellinas και Marketway. ■
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ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ “ΕΛΕΝΑΣ”
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Τα ξέρουμε όλοι ως την παράδοση που δεν πρόκειται να μας προδώσει ποτέ. Αντιθέτως, μετά από 22 χρόνια εμπορικής πορείας, τα παξιμάδια «ΕΛΕΝΑΣ» έχουν κατακτήσει πλέον την καρδιά μας για τις
σταθερές αξίες που πρεσβεύουν, αλλά και για τη δημιουργικότητά
τους, όσον αφορά στον έξυπνο συνδυασμό γεύσεων που προσφέρει
ολόκληρη η σειρά.

Σ

ήμερα, τα παξιμάδια «ΕΛΕΝΑΣ» έχουν γίνει
καθημερινή απόλαυση για τους Κύπριους
κάθε γενιάς, συνοδεύοντας το καφεδάκι
τους ή αποτελώντας το ιδανικό σνακ πριν ή και
μετά το γεύμα. Η ιστορία τους, όπως και η αξία
τους, χαρακτηρίζεται από την αυθεντική τιμιότητα
και εργατικότητα της Κύπρου και η αποκάλυψή
της ενδυναμώνει ακόμη περισσότερο την αγάπη
που έχει η αγορά για τα συγκεκριμένα προϊόντα.

Μια ταπεινή αρχή γεμάτη έρωτα
Ο κ. Γιάννος από τον Οίκο Μαραθάσας, ένας άνθρωπος από αγροτική, φτωχή, τίμια οικογένεια,
μεγαλωμένος με αξίες που τον χαρακτηρίζουν
μέχρι σήμερα, αποφοίτησε από το Γυμνάσιο Πεδουλά και την Τεχνική Σχολή Λευκωσίας. Η ζωή
του άλλαξε όταν εμφανίστηκε μπροστά του η γυναίκα που τον σημάδεψε, η γυναίκα της ζωής
του, η Έλενα. Η ιστορία της αγάπης τους είναι
πραγματικά συγκινητική και δείχνει ακριβώς πως
κάποιοι άνθρωποι γεννιούνται μόνο και μόνο για
να είναι μαζί. Γνώρισε τη σύζυγό του σε ένα γάμο
στο Παλιομέτοχο. Όπως ο ίδιος εξομολογείται,
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Αυτή η δουλειά έχει πολύ ψωμί!
Με τον καιρό, η νοστιμιά των ψωμιών του, τον
έκανε γνωστό, με αποτέλεσμα από ένα μικρό
φούρνο ο οποίος έψηνε 27 ψωμιά στο πατρικό
της συζύγου του, να κτίσει φούρνο για 130 ψωμιά
στην καινούρια τους κατοικία και εκεί να παλεύει
για το καλύτερο, έχοντας πάντοτε την πολύτιμη
βοήθεια της γυναίκας του.
Παράλληλα, αγόρασε και το πρώτο ζυμωτήρι
με τα λεφτά της βάφτισης της κόρης του, κάτι που

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ

έφερε την αντίδραση της Έλενας, η οποία παρέμεινε θυμωμένη μαζί του για τρεις ολόκληρες
ημέρες! Με το πείσμα του, όμως, ο κ. Γιάννος,
έστησε το νέο τους εργοστάσιο. Αν κι η δουλειά
αυτή ήταν πολύ κουραστική, τα κατάφερναν τόσο
καλά σε σημείο να ξεκινήσει και δεύτερη διανομή την ίδια μέρα. Τη ζύμη ετοίμαζε η γυναίκα
του, ενώ και οι δύο μαζί δούλευαν όλο το βράδυ
για να ζυμώσουν τα ψωμιά που θα πωλούσαν την
επόμενη μέρα.

από την πρώτη κιόλας ματιά κατάλαβε πως αυτή
η γυναίκα θα ήταν η μοναδική που θα είχε ποτέ
στο πλευρό του. Κατάφερε να την πλησιάσει, να
κλέψει την καρδιά της, να την παντρευτεί και να
φτιάξει μαζί της μια όμορφη οικογένεια.
Ακόμη και σήμερα, αυτό που παρατηρεί κανείς
από την πρώτη κιόλας στιγμή που θα γνωρίσει
τον κ. Γιάννο, είναι ότι πρόκειται για ένα εργατικό
και παραδοσιακό οικογενειάρχη, ο οποίος δεν
πτοείται από τις δυσκολίες, ένα άνθρωπο με
όραμα και που με πείσμα καταφέρνει να υλοποιεί όλους τους στόχους του. Είναι ένας άνθρωπος μαχητικός, ο οποίος από την οικογένειά του
έμαθε πως η ζωή είναι σκληρή και ότι για να πετύχει και να προοδεύσει κανείς, χρειάζεται πολύ
κόπο, δουλειά και προπάντων μεράκι και όρεξη.

Όλα για την οικογένεια
Είναι αυτή ακριβώς η ανάγκη, να προσφέρει όσο
μπορεί στην οικογένειά του που ώθησε τον κ.
Γιάννο να αποχωρήσει από την εταιρία που εργαζόταν ως μηχανικός και να εργαστεί σε εργοστάσιο υπόδησης. Και ως αιώνιο, ανήσυχο πνεύμα,
όταν το εργοστάσιο δεν είχε ιδιαίτερη δουλειά,
στον ελεύθερό του χρόνο άρχισε να ψάχνει άλλους τρόπους για να ξεφύγει από τις οικονομικές
δυσκολίες.
Με την πολύτιμη βοήθεια της συζύγου του,
αλλά και της πεθεράς του Αντρούλας, της μητέρας του Ελλάδας και της γιαγιάς Ελένης, μιας παραδοσιακής γιαγιάς που τους προίκισε με τις
γνώσεις και τη συνταγή της, άρχισε να φτιάχνει
χωριάτικα ψωμιά και να τα πωλεί σε συνοικισμούς, καφενεία και στη λαϊκή αγορά.
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ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ u u u
«Παίζετε με τη φτώχεια!»
Ένα απροσδόκητο περιστατικό άνοιξε νέο δρόμο
στη μικρή αυτή επιχείρηση και την οδήγησε στην
πλήρη επιτυχία.
Ένα βράδυ, η ζύμη βγήκε πολύ μαλακή και η
ατμόσφαιρα έγινε τεταμένη λόγω του μειωμένου
χρόνου που είχαν μπροστά τους και που τους
πίεζε έντονα. Ήταν βράδυ και το πρωί ο κ. Γιάννος έπρεπε να κάνει την πρώτη διανομή. Η οικογένεια αμέσως σήμανε συναγερμό και η
ανταπόκριση ήταν άμεση. Ζήτησαν τη βοήθεια
της αδελφής της Έλενας, Τασούλας, και της θείας
της, Δήμητρας, οι οποίες τους βοήθησαν να φτιάξουν νέα ζύμη, ενώ ο κ. Γιάννος τις παρότρυνε
να κάνουν την πρώτη ζύμη παξιμάδια που θα κατανάλωναν οι ίδιοι καθώς δούλευαν.
Οι κοπέλες έφτιαξαν δύο είδη παξιμαδιών: τα
μικρά, τα οποία σήμερα είναι αυτά του γλυκάνισου και τα μεγάλα, τα σημερινά του μαυρόκοκκου. Τελικά η ποσότητα ήταν μεγάλη και ο κ.
Γιάννος τους είπε χαρακτηριστικά: «Παίζετε με
τη φτώχεια».

Ο Γιάννος και η Έλενα Βασιλείου μαζί με
την γιαγιά Ελένη σε ένα χαρακτηριστικό
στιγμιότυπο κοντά στο φούρνο τους.

Ως έξυπνος όμως επιχειρηματίας, αποφάσισε
να πάρει μερικά παξιμάδια μαζί του για πώληση
τα οποία σημείωσαν μεγάλη επιτυχία. Η Τασούλα
και η Δήμητρα, οι οποίες ήρθαν με σκοπό να βοηθήσουν για λίγες ώρες, τελικά έγιναν απαραίτητοι συνεργάτες για πολλά χρόνια και όλοι μαζί
αποτέλεσαν μια δυνατή ομάδα.
Η ολοένα αυξανόμενη ζήτηση από πλευράς
των καταναλωτών, τους οδήγησε να σταματήσουν τελείως την παρασκευή ψωμιών και να
αφοσιωθούν στην παρασκευή παξιμαδιών προκειμένου να ικανοποιήσουν τους πελάτες τους.
Η μοναδική αλλά σταθερή γεύση των παξιμαδιών, η αυστηρή επιλογή των πρώτων υλών, η
άριστη ποιότητα, καθώς και οι προσιτές τιμές
ήταν και είναι τα συστατικά της επιτυχίας τους.

Από τη γειτονιά, σ’ ολόκληρη την αγορά
Ακολούθησε η ίδρυση της εταιρείας Γ.Ε. Βασιλείου με έδρα της το Παλιομέτοχο, η οποία μετο48 u ΜΕΤΑΞΥ ΜΑΣ ΤΕΥΧΟΣ 11

νομάστηκε σε "ΕΛΕΝΑ", τιμής ένεκεν προς τη
γιαγιά Ελένη. Η νέα εταιρεία ξεκίνησε με ένα
πωλητή και έφτασε στους έξι. Από τότε, μέχρι και
σήμερα, παράγει απρόσκοπτα και προσφέρει
στον καταναλωτή παραδοσιακά κυπριακά παξιμάδια από αγνά κυπριακά υλικά και διαδικασίες
παραγωγής και διάθεσης που συμμορφώνονται
στους κανονισμούς διαχείρισης ποιότητας και
ασφάλειας τροφίμων.
Η εταιρεία είναι πιστοποιημένη με ISO 22000
και διεξάγονται συνεχείς μικροβιολογικοί έλεγχοι και χημικές αναλύσεις στο εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου προκειμένου να διασφαλιστεί η
ποιότητα.
Τα παξιμάδια «ΕΛΕΝΑΣ» παντρεύουν την
παράδοση της νέας γενιάς και δεν εφησυχάζουν,
καθώς υπάρχουν συνεχώς σκέψεις για νέα
προϊόντα με κυρίαρχο πάντα στόχο την παραγωγή ποιοτικών προϊόντων στην καλύτερη
δυνατή τιμή. ■
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ΣΚΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΝΑ
ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΓεΣΥ
Άρθρο του
Ιωάννη Κουή
Γενικού
Διευθυντή
Φαρμάκων
C.A. Papaellinas

Ο συνδυασμός της τοπικής πραγματικότητας με την εμπειρία
πιο προχωρημένων χωρών στη οικοδόμηση και διαχείριση ενός
συστήματος υγείας, αποτελεί τη καλύτερη προσέγγιση για να
αποκτήσει η Κύπρος ένα αποτελεσματικό ΓεΣΥ το συντομότερο
δυνατόν.

Ρυθμίσεις που
επικεντρώνονται σε
βραχυχρόνια οικονομικά
κριτήρια στερούν τους ασθενείς
από σημαντικές θεραπευτικές
επιλογές και υποβαθμίζουν το
επίπεδο της προσφερόμενης
ιατροφαρμακευτικής
περίθαλψης.
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ημαντικά γεγονότα σε μια κοινωνία δρουν
καταλυτικά στην αποκάλυψη δυσλειτουργιών της οι οποίες μπορεί να ήταν μεν
γνωστές, αλλά επειδή δεν προκαλούσαν
σημαντικές διαταράξεις των κοινωνικών δομών
και θεσμών, δεν ανάγκαζαν το οργανωμένο
κοινωνικό σύνολο να τροχοδρομήσει δραστικές
ενέργειες για χειρισμό τους. Η οικονομική
κρίση στην Κύπρο έχει με βίαιο τρόπο διαταράξει πλείστους τομείς της κοινωνικοοικονομικής
δραστηριότητας με σοβαρές επιπτώσεις τόσο
στους θεσμούς όσο και στις δομές της κοινωνίας
μας. Η ουσιαστική κατάρρευση του τραπεζικού
συστήματος και η συνεπακόλουθη συρρίκνωση
της οικονομικής δραστηριότητας στη χώρα,
άλλαξε δραματικά τη ζωή χιλιάδων Κυπρίων
οδηγώντας πολλούς στην ανεργία και αναγκάζοντας τους να αναθεωρήσουν τρόπο ζωής και
βασικές αντιλήψεις που είχαν για τη κοινωνία,
το κράτος και τους θεσμούς.
Ταυτόχρονα, η μειωμένη οικονομική δραστηριότητα στέρησε το κράτος από σημαντικά εισοδήματα του και την ίδια στιγμή αύξησε
σημαντικά τις δαπάνες κοινωνικής πρόνοιας.
Αναπόφευκτα το κρατικό σύστημα υγείας δέχεται μια επιπρόσθετη πίεση μέσα σε τέτοιες συνθήκες, αφού καλείται να εξυπηρετήσει ένα
μεγαλύτερο αριθμό επηρεαζόμενων.

Αυτά τα γεγονότα επέφεραν ισχυρό πλήγμα
στα δημόσια οικονομικά σε μια περίοδο που
απαιτείται η εξυγίανση τους.

Υγεία και Οικονομία
Επειδή το σύστημα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στην Κύπρο έχει σαφώς δυσλειτουργικά
χαρακτηριστικά τα οποία εκδηλώνονται πια με
δραματικό τρόπο, στη συνέχεια δίνονται κάποιες
γενικές προσεγγίσεις σε μια προσπάθεια να γίνει
κατανοητό πως το πολύ σημαντικό θέμα της
υγείας του πληθυσμού επηρεάζει, αλλά και επηρεάζεται, από το διαμορφούμενο κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον.
Οι καλοί δείκτες υγείας διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο σε μια κοινωνία υπό την έννοια ότι ένας
υγιής πληθυσμός θα είναι πιο παραγωγικός και,
κατ’ επέκταση, η οικονομική κατάσταση μιας
χώρας θα είναι καλύτερη.
Ταυτόχρονα, όμως, η υγεία είναι μέρος της
οικονομικής δραστηριότητας ως προσφορά και
κατανάλωση υπηρεσιών ιατροφαρμακευτικής
περίθαλψης από τον πληθυσμό. Αυτή η συσχέτιση
των επιπέδων υγείας και της οικονομικής δραστηριότητας στα πλαίσια της υγείας, εκφράζεται
μέσω της σημαντικής βελτίωσης του προσδόκιμου επιβίωσης του πληθυσμού τόσο τα προηγούμενα όσο και τα τελευταία χρόνια και της
καθιέρωσης των δαπανών υγείας σαν ένα σημαντικό ποσοστό στο ακαθάριστο εγχώριο προϊόν
(ΑΕΠ) της χώρας.

ΑΠΟΨΗ

Αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι ένα παιδί, που
γεννιέται σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αναμένεται να ζήσει έξι χρόνια περισσότερο από όσο
αναμενόταν να ζήσει ένα παιδί που γεννιόταν το
1980. Ρόλο σ’ αυτή την εξέλιξη έχουν παίξει και
οι σημαντικές πρόοδοι στην ιατροφαρμακευτική
τεχνολογία αναφέροντας ως χαρακτηριστικά
παραδείγματα τη μείωση της θνησιμότητας από
τη χρήση της φαρμακευτικής ομάδας των στατινών στη πρόληψη και θεραπεία της καρδιαγγειακής νόσου, αλλά και τη σημαντική πρόοδο που
επιτεύχθηκε στη θεραπεία του καρκίνου. Και τα
δύο αυτά γεγονότα είχαν σημαντικά θετικές κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις αφού μεγάλος αριθμός ατόμων παραμένει υγιής και
παραγωγικά δραστήριος, ενώ, ταυτόχρονα, επιστήμονες και βιομηχανία έχουν τη δυνατότητα να
συνεχίσουν να αναπτύσσονται και να παράγουν
ανεβάζοντας το επίπεδο υγείας περαιτέρω και
συνεισφέροντας στην ανάπτυξη της οικονομίας.

Χαρακτηριστικά του σημερινού
συστήματος υγείας
Είναι φυσιολογικό ο τομέας της υγείας να αποτελεί μέρος της συζήτησης που διεξάγεται σήμερα
στα πλαίσια των μέτρων που πρέπει να ληφθούν
και τις αλλαγές που πρέπει να γίνουν για την αναδιάρθρωση της οικονομίας. Παρά το γεγονός πως
για πολλά χρόνια διεξάγεται συζήτηση για την
εφαρμογή Γενικού Σχεδίου Υγείας (ΓεΣΥ) καμιά
ουσιαστική πρακτική ενέργεια προς αυτή τη
κατεύθυνση δεν έγινε. Φαίνεται πως ο φόβος του
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ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΕΝΟΣ ΝΕΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙΝΑΙ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΟΛΟΥ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ,
Η ΠΛΗΡΩΜΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΑΝΑΛΟΓΑ
ΜΕ ΤΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ Η ΠΑΡΟΧΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ
ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΚΑΘΕΝΟΣ
καινούργιου και άγνωστου ΓεΣΥ και η επανάπαυση στο ότι αυτό που υπήρχε δούλευε, ενίσχυε
την αναβλητικότητα για λήψη δραστικών μέτρων.
Οι πιέσεις των δανειστών όμως παίζουν σημαντικό ρόλο στη ενίσχυση των προσπαθειών για τη
δημιουργία ΓεΣΥ. Αυτό όμως που φαίνεται να
λαμβάνεται κυρίως υπόψη στα πλαίσια των
συζητήσεων που γίνονται σήμερα για τον επανασχεδιασμό της προσφοράς και χρήσης ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, είναι το στοιχείο της
άμεσης δαπάνης που σχετίζεται με αυτή.
Η Κύπρος δαπάνησε το 7,3% του ΑΕΠ στην
υγεία κατά το 2010, ή, διαφορετικά, 1280 εκ.
ευρώ. Το ποσοστό αυτό είναι πιο κάτω από το
μέσο όρο του 9% του ΑΕΠ που δαπανούν οι χώρες
του OECD* για την υγεία του πληθυσμού τους. Τo
45% των δαπανών αυτών δηλ. 572 εκ. ευρώ,
αντιπροσωπεύει τις δημόσιες δαπάνες για υπηρεσίες ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, δηλ.
δαπάνες που πραγματοποιούνται στο κρατικό σύστημα υγείας. Θα πρέπει να αναφερθεί πως αυτό
το ποσοστό δημοσίων δαπανών είναι και το χαμηλότερο στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ).
Οι κρατικές υπηρεσίες ιατροφαρμακευτικής
περίθαλψης διαχρονικά έχουν ουσιαστικά αναλάβει πλήρως όλες εκείνες τις ομάδες πληθυσμού
μεγαλύτερης ηλικίας οι οποίες πάσχουν από
χρόνια και δύσκολα θεραπεύσιμα νοσήματα
αλλά και ασθένειες των οποίων η θεραπεία και ο

έλεγχος τους απαιτεί οικονομική δαπάνη μη βιώσιμη για το προϋπολογισμό του μεμονωμένου
ασθενή. Παρά το μικρότερο τους σε αξία μέγεθος,
572 εκ ευρώ, συγκριτικά με τις δαπάνες που
επωμίζεται ο πληθυσμός σε ατομικό επίπεδο
(ιδιωτικός τομέας), οι κρατικές υπηρεσίες ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης αποτελούν το βασικό
κορμό του συστήματος υγείας στη χώρα.
Οι υπηρεσίες ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης οι οποίες παρέχονται εκτός του κρατικού
συστήματος, ως δαπάνη είναι σημαντικά μεγαλύτερη, 708 εκ ευρώ, αλλά λειτουργούν σε μεγάλο
βαθμό αναπληρωματικά και συμπληρωματικά
ως προς τις πρώτες. Επισημαίνεται πως οι αναμενόμενες δημογραφικές αλλαγές που θα συνίστανται σε περαιτέρω αύξηση του ορίου
επιβίωσης και σε εντυπωσιακή αύξηση του αριθμού των ανθρώπων σε ηλικίες άνω των εξήντα
χρόνων θα αυξήσουν ακόμα περισσότερο τον κρίσιμο ρόλο των κρατικών υπηρεσιών στην παροχή
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.
Πέραν των δαπανών που αναφέρονται πιο
πάνω, μια πιο ενδελεχής παρατήρηση των συστατικών τους στοιχείων μπορεί να δώσει περισσότερες πληροφορίες για την αποτελεσματικότητα της
χρήσης τους. Είναι σημαντικό να αναφερθεί πως
το 2010, από το σύνολο των 572 εκ. ευρώ ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης που παρασχέθηκαν
από το κρατικό σύστημα υγείας, το 56% η 320 εκ

ευρώ συνίστατο σε δαπάνες ενδονοσοκομειακής
περίθαλψης και μόνο το 16% η 92 εκ ευρώ ως
υπηρεσίες σε εξωτερικούς ασθενείς. Περίπου
75.000 ασθενείς πήραν εντός του 2010 ενδονοσοκομειακή περίθαλψη στα νοσοκομεία του κρατικού συστήματος υγείας. Περίπου 1.900.000
επισκέψεις εξωτερικών ασθενών πραγματοποιήθηκαν στα πλαίσια του κρατικού συστήματος
υγείας. Αντίθετα, οι υπηρεσίες ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης του ιδιωτικού τομέα από το
σύνολο των 708 εκ ευρώ συνίσταντο κυρίως σε
υπηρεσίες προς εξωτερικούς ασθενείς και αντιπροσώπευαν το 36% η 255 εκ ευρώ της δαπάνης
αυτής, ενώ οι δαπάνες ενδονοσοκομειακής περίθαλψης αντιπροσώπευαν το 25% η 177 εκ ευρώ.

Η ανάγκη για μια πιο ολιστική
προσέγγιση
Είναι αναμενόμενο πως κάτω από την πίεση της
ανάγκης για εκμηδενισμό των ελλειμμάτων των
δημοσίων οικονομικών, οι αξιωματούχοι του κρατικού συστήματος ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης να στοχεύουν αφενός μεν στη διατήρηση των
προσφερομένων υπηρεσιών υγείας και αφετέρου
στον έλεγχο η και μείωση των σχετικών δαπανών.
Έμμεση μείωση των δαπανών αυτών επιτυγχάνεται επίσης με τη πληρωμή από τους ασθενείς για
τις παρεχόμενες υπηρεσίες, το ποσό όμως που οι
ασθενείς συνεισφέρουν δεν είναι αντιπροσωπευτικό των υπηρεσιών που λαμβάνουν. Η παρεμπόδιση πρόσβασης ομάδων ασθενών και ο
αποκλεισμός σύγχρονων ιατρικών και φαρμακευτικών τεχνολογιών οι οποίες έχουν συνήθως ψηλό
κόστος απόκτησης, είναι ένας απλοϊκός τρόπος
έλεγχου της σχετικής δαπάνης.
Στο σύστημα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης
του ιδιωτικού τομέα ισχύουν σε μεγάλο βαθμό οι
βασικές αρχές της ελεύθερης αγοράς, και γι’ αυτό
το λόγο δεν είναι εύκολο με διοικητικό τρόπο να
ελεγχθούν οι όποιες δαπάνες. Δεν μπορεί όμως
να παραβλεφθεί το γεγονός της πιθανής υπερπροσφοράς υπηρεσιών σ’ αυτό το τομέα και της μη ικανοποιητικής χρήσης των υπαρχουσών υποδομών
και ανθρώπινου δυναμικού. Δεν πρέπει να μας
διαφεύγει πως ένα μεγάλο μέρος των ασθενών
που κάνουν χρήση των υπηρεσιών του ιδιωτικού
τομέα αποτελείται από ασθενείς που θα ελάμβαναν υπηρεσίες από το κρατικό σύστημα υγείας
αλλά για διάφορους λόγους με κυριότερο την ποιότητα των υπηρεσιών επιλέγουν το τομέα αυτό.
Επειδή δείκτης αποτελεσματικότητας μιας θεραπευτικής προσέγγισης είναι το πόση «ποιοτική
ζωή» προσφέρει κατά μέσο όρο κάθε ευρώ που
ξοδεύεται η καλύτερα επενδύεται, η σύγκριση
της εκάστοτε δαπάνης μεταξύ των δύο τομέων ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης καθώς και με τις
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προϋπολογιζόμενες δαπάνες ενός μελλοντικού
συστήματος υγείας, πρέπει να γίνεται με πολύ
προσοχή και με επιστημονικό τρόπο. Υπό τις παρούσες συνθήκες δεν μπορεί να παραβλεφθεί το
γεγονός της αφενός τεράστιας διαπραγματευτικής
ισχύος και των οικονομιών κλίμακας που διαθέτουν οι κρατικές δομές και η πλήρης αδυναμία
του μεμονωμένου ασθενή να διαπραγματευτεί τη
δαπάνη θεραπείας του στον ιδιωτικό τομέα.
Μέσα σ’ αυτό το περιβάλλον είναι που πραγματοποιείται η συζήτηση για το ΓεΣΥ και η διαφαινόμενη αλλαγή ρόλου του Οργανισμού Ασφάλισης
Υγείας (ΟΑΥ). Ο ρόλος του ΟΑΥ καθορίστηκε πριν
πολλά χρόνια ως ουσιαστικά ασφαλιστικός οργανισμός δημοσίου δικαίου που θα αγόραζε υπηρεσίες από τα κρατικά νοσηλευτήρια τα οποία θα
ανεξαρτητοποιούνταν από την κρατική τροφοδότηση τους καθώς και από ιδιωτικούς οργανισμούς
και ιδιώτες πάροχοι υπηρεσιών υγείας, και θα
πρόσφερε αυτές τις υπηρεσίες καθολικά στο πληθυσμό ο οποίος θα πλήρωνε ένα ασφάλιστρο για
το σκοπό αυτό. Ο ΟΑΥ έχει στελεχωθεί και λειτουργεί για χρόνια τώρα αλλά δεν κατέστη δυνατόν να
εκπληρώσει το προορισμό του σαν αποτέλεσμα
των αδυναμιών του πολιτικού και κοινωνικοοικονομικού συστήματος της χώρας. Αυτό όμως που
σήμερα φαίνεται να γίνεται είναι η σαφής αλλαγή
του ρόλου του και η υπαγωγή του κάτω από καθαρά κρατική κηδεμονία.
Πρά τη ρευστότητα που χαρακτηρίζει τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων και τις πιθανές ρυθμίσεις που θα γίνουν, θα μπορούσε να λεχθεί πως
οι βασικές προσεγγίσεις που διαμορφώνονται το
τελευταίο διάστημα για την εισαγωγή ενός ΓεΣΥ,
επικεντρώνονται στη διασφάλιση των σημερινών
κεκτημένων των πάροχων υπηρεσιών υγείας και
συγκεκριμένα του κρατικού συστήματος υγείας
όπου οι δομές του υπουργείου υγείας, τόσο διοικητικές όσο και λειτουργικές, έχουν το πρώτο
λόγο. Η διασφάλιση των συμφερόντων αυτών
που δραστηριοποιούνται στον ιδιωτικό τομέα του
σημερινού συστήματος ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης παραμένει αβέβαια υπό την έννοα ότι

ΑΠΟΨΗ

Ο στόχος για έλεγχο των δαπανών υγείας με
τέτοιο τρόπο είναι και το κύριο περιεχόμενο των
μνημονίων συναντίληψης, όπως έχουν συμφωνηθεί μεταξύ της κυβέρνησης και των δανειστών
της, με κύριο σκοπό το περιορισμό των δαπανών
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στα πλαίσια του
κρατικού συστήματος υγείας. Όλα τα χρονοδιαγράμματα που τίθενται για τη αναδιάρθρωση του
τομέα της υγείας και τα οποία ερμηνεύονται ως
χρονικός ορίζοντας για την εφαρμογή του ΓεΣΥ,
φαίνεται να σκοπεύουν στην ενδυνάμωση και
βιωσιμότητα του κρατικού τομέα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Τούτου λεχθέντος, τίθεται υπό
αμφισβήτηση η ουσιαστική αυτονόμηση των κρατικών νοσηλευτηρίων στα πλαίσια του ΓεΣΥ.
Τέτοιες προσεγγίσεις πιθανόν να οδηγούν μεν
σε έλεγχο της σχετικής δαπάνης άλλα ταυτόχρονα θα οδηγούν και σε πιθανές αρνητικές επιπτώσεις στη ποιότητα του προσφερομένου
προϊόντος υγείας. Θα ήταν πραγματικά ατυχές αν
στα πλαίσια του ΓεΣΥ συνεχιστεί το σημερινό φαινόμενο της χρήσης των υπηρεσιών ενός νέου
ιδιωτικού τομέα από μεγάλο αριθμό ασθενών που
κανονικά θα χρησιμοποιούσαν τις υπηρεσίες του
ΓεΣΥ. Φαίνεται πως το κύριο στοιχείο του προβλήματος σε τέτοιες καταστάσεις, είναι η αφαίρεση
του ασθενή και της ιατρική επιστήμης από το
κέντρο του συστήματος υγείας και της κοινωνίας
που το στηρίζει.
η μια περαιτέρω επέκταση του κρατικού συστήματος δίχως την αποτελεσματική συμπερίληψη
τους στις νέες ρυθμίσεις θα επιφέρει πλήγμα στη
δυνατότητα τους να διασφαλίσουν την οικονομική
τους επιβίωση. Η πιθανότητα το κρατικό σύστημα
υγείας να αποτελέσει τη βάση του ΓεΣΥ, είτε με μικρότερη είτε με μεγαλύτερη αυτονόμηση των
κρατικών νοσηλευτηρίων και με μικρή εμπλοκή
των απασχολουμένων στον σημερινό ιδιωτικό
τομέα είναι αρκετά μεγάλη.
Η δημιουργία βαθμίδας ιατρών πρώτης γραμμής στα πλαίσια το ΓεΣΥ αποτελεί καινούργιο στοιχείο και, αν τελικά εφαρμοσθεί, αναμένεται να
έχει σημαντικές επιπτώσεις στη λειτουργία και
ακόμα στην ύπαρξη του ιδιωτικού τομέα όπως τον
γνωρίζουμε σήμερα.
Το επίπεδο συνεισφοράς των ασφαλισμένων
αποτελεί επίσης σημείο τριβής υπό την έννοια
πως ο τρόπος με τον οποίο το μέχρι σήμερα προτεινόμενο ΓεΣΥ θα χρηματοδοτείτο μέσω του ΟΑΥ
εμφανίζεται ως ανεπαρκής. Η ατομική συνεισφορά και η εισφορά του εργοδότη που προτείνεται στις διάφορες αναλύσεις υπολογίζονται στο
5% του εκάστοτε εισοδήματος. Σ’ ένα τέτοιο σενάριο οι ρυθμίσεις διοικητικού τύπου για έλεγχο των
δαπανών του διαφαίνεται να είναι ο πιο εύκολος
τρόπος αντιμετώπισης του προβλήματος, θα δημιουργήσουν, όμως, ίδιες συνθήκες με το σημερινό κρατικό σύστημα υγείας.

Τρεις απαραίτητες προϋποθέσεις
Οι τρείς απαραίτητες προϋποθέσεις για μπορέσει
ένα ΓεΣΥ να εξελιχθεί σε μηχανισμό αναβάθμισης
της υγείας του πληθυσμού και ταυτόχρονα τομέας
υγιούς οικονομικής ανάπτυξης για τη χώρα είναι:
• η καθολικότητά του με τη συμμετοχή σ’ αυτό
όλου του πληθυσμού,
• η πληρωμή ασφαλιστικής συνεισφοράς από
τους συμμετέχοντες σ’ αυτό ανάλογα με τα
εισοδήματα τους, και
• η παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης
σύμφωνα με τις ανάγκες του καθενός.
Μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο είναι που πρέπει να
γίνεται η συζήτηση για τους τρόπους μεγιστοποίησης του υγειο-οικονομικού αποτελέσματος από
τη οικονομική επένδυση που κάνει η κοινωνία
στην υγεία.
Αυτή η προσέγγιση βρίσκεται σε αντιπαράθεση
με τη σημερινή κύρια δομή του συστήματος
υγείας στη Κύπρο. Η μαζική πρόσβαση ασθενών
με βάση οικονομικά κριτήρια προς το κρατικό
σύστημα υγείας, και η παροχή προς αυτούς
βασικά δωρεάν ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης
δίχως ουσιαστικά τη οικονομική τους συνεισφορά,
δημιουργεί ένα «φιλάνθρωπο» κρατικό σύστημα
υγείας που στερείται, όμως, το στοιχείο της κοινωνικής δικαιοσύνης. Αυτή η προσέγγιση αναπόφευκτα οδηγεί σε προβλήματα ποιότητας των
προσφερομένων υπηρεσιών στο ίδιο το κρατικό
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σύστημα υγείας αλλά και αντανακλαστικά σε
προβλήματα στον ιδιωτικό τομέα που έχουν να
κάνουν με την ορθολογιστική εκμετάλλευση της
επένδυσης που γίνεται στον τομέα της υγείας από
την κοινωνία συνολικά.

Το φάρμακο
Το φάρμακο σαν ένα σημαντικό συστατικό της
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης τόσο στις διαδικασίες του κρατικού συστήματος όσο και του ιδιωτικού τομέα, υπόκειται στις ίδιες στρεβλώσεις που
χαρακτηρίζουν το όλο σύστημα. Η φαρμακευτική
περίθαλψη που παρέχεται στο κρατικό σύστημα
υγείας τόσο ποσοτικά και σε ορισμένες περιπτώσεις και ποιοτικά, αποτελεί το κύριο μέρος της
φαρμακευτικής περίθαλψης στη χώρα. Οι ουσιαστικά όμως σχεδόν τιμές κόστους κατασκευής για
όσα από τα πιο παλιά φάρμακα παρέχουν οι κρατικές υπηρεσίες και η άρνηση τους να χειρισθούν
τα καινούργια φάρμακα σε συνθήκες υγιούς ανταγωνισμού, αναπόφευκτα δημιουργεί προβλήματα στην προσφερόμενη σ’ αυτό το τομέα
φαρμακευτική περίθαλψη. Αυτά τα προβλήματα
έχουν να κάνουν με την μη συμπερίληψη και
χρήση νέων φαρμάκων που έχουν σαφή πλεονεκτήματα απέναντι σε πιο παλιά τέτοια, και με την
επανάπαυση στη χρήση παλαιών φαρμάκων που
αγοράζονται πιο φθηνά αλλά που η θεραπευτική
τους χρησιμότητα έχει ξεπερασθεί.
Ο ιδιωτικός τομέας παρά το ότι είναι λιγότερο σημαντικός στην κάλυψη των αναγκών του πληθυσμού, είναι ζωτικής σημασίας αφού μέσα από τις
δραστηριότητες του διασφαλίζεται η οικονομική
βιωσιμότητα των επιχειρήσεων στην Κύπρο που
συνολικά ασχολούνται στο χώρο του φαρμάκου.
Βασικό χαρακτηριστικό του φαρμάκου είναι το
πολύ μικρό κόστος κατασκευής του συγκριτικά με
τη συνολική δαπάνη ανάπτυξης του και ενσωμάτωσης του στη καθημερινή θεραπευτική πρακτική. Ταυτόχρονα, το φάρμακο είναι ίσως ο κύριος
παράγοντας για τη θεραπεία παθήσεων που παραμένουν εκτός ελέγχου μέχρι σήμερα. Αυτά τα
χαρακτηριστικά πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά
υπόψη στον καθορισμό πολιτικής για το φάρμακο.
Ρυθμίσεις που επικεντρώνονται σε βραχυχρόνια οικονομικά κριτήρια στερούν τους ασθενείς
από σημαντικές θεραπευτικές επιλογές και υποβαθμίζουν το επίπεδο της προσφερόμενης ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Ακόμα περισσότερο,
αν το περιβάλλον που δημιουργείται προκύπτει
από απλοϊκές αντιγραφές ρυθμίσεων που εφαρμόζονται σε άλλες χώρες στα πλαίσια πολύ διαφορετικών καταστάσεων, τότε όλοι θα πρέπει να
είναι πολύ προσεκτικοί στα πολλά επιπρόσθετα
προβλήματα που μπορεί να προκύπτουν. Στο
τέλος της ημέρας, η καλύτερη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και η οικονομία θα πρέπει να λειτουργούν ταυτόχρονα και αν η βιωσιμότητα των
επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σ’ αυτό το
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τομέα στην Κύπρο πληγεί ανεπανόρθωτα, αναπόφευκτα θα υποβαθμισθεί η ποιότητα της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στη χώρα.

Να εκμεταλλευτούμε τη
διεθνή εμπειρία
Η ανάγκη για γρήγορη εφαρμογή νέων ρυθμίσεων είναι επιβεβλημένη. Ταυτόχρονα όμως για
την Κύπρο αλλά και για οποιαδήποτε χώρα που
καθυστερημένα οικοδομεί ένα ΓεΣΥ, δημιουργείται ένα πλεονέκτημα. Αυτό το πλεονέκτημα είναι
η δυνατότητα τους να μάθουν από τις εμπειρίες
άλλων χωρών με μακροχρόνια διαχείριση ασφαλιστικών συστημάτων υγείας. Τέτοια ασφαλιστικά
συστήματα υγείας βασίζονται είτε σε κρατικούς
είτε σε ιδιωτικούς ασφαλιστικούς φορείς. Αυτά τα
συστήματα αγοράζουν υπηρεσίες τόσο από
κρατικούς όσο και από ιδιωτικούς πάροχους.
Διεξάγεται συζήτηση κατά πόσο είναι πιο αποτελεσματικά υπό την έννοα της καλύτερης διαχείρισης της κοινωνικής επένδυσης, οι κρατικοί η οι
ιδιωτικοί ασφαλιστικοί φορείς ανεξάρτητα από το
ποιος είναι ο πάροχος υπηρεσιών υγείας.
Δεν φαίνεται να υπάρχει ένα μοντέλο ασφαλιστικού σχεδίου υγείας το οποίο να υπερέχει. Τόσο
σε ευρωπαϊκό όσο και διεθνές επίπεδο οι δύο
βασικοί τύποι ασφαλιστικών σχεδίων υγείας επικεντρώνονται είτε σε τύπους ανοικτής αγοράς
όπου κατοχυρώνεται η ιδιωτική ασφάλιση και η
κατά βούληση επιλογή πάροχου ασφάλισης από
αριθμό πάροχων, είτε σε μορφές δημόσιας ασφάλισης όπου υπάρχει ένας κρατικός ασφαλιστικός
οργανισμός. Φαίνεται ότι είναι πιο σημαντικό ο
τρόπος με τον οποίο γίνεται η διαχείριση ενός
συστήματος υγείας παρά το σύστημα αυτό
καθ’ αυτό. Τόσο τα συστήματα τα οποία βασίζονται
περισσότερο στην αγορά, όσο και τα συστήματα
των οποίων γίνεται η διαχείριση τους από το
κράτος, παρουσιάζουν ισχυρά και αδύνατα λειτουργικά χαρακτηριστικά. Ο εντοπισμός βέλτιστων
πρακτικών από τα διάφορα συστήματα υγείας και

η προσεκτική ενσωμάτωση τους σε άλλα που
εμφανίζουν αδυναμίες, με κύριο στοιχείο να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα των σχετικών δαπανών, είναι μια καλή γενική προσέγγιση.

Συμπεράσματα
Το παρόν σύστημα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στη Κύπρο, πάρα το ότι πρόσφερε πολύ
ικανοποιητικά επίπεδα υγείας στο πληθυσμό
στερείται χαρακτηριστικών που απαιτεί ένα
σύγχρονο ΓεΣΥ. Έχει όμως χαρακτηριστικά που
διασφαλίζουν καλή αξιοποίηση της κοινωνικής
δαπάνης που γίνεται στα πλαίσια του. Στις
συνθήκες στις οποίες βρίσκεται σήμερα η
Κύπρος, είναι απαραίτητο να διασφαλιστεί η
καλύτερη δυνατή αξιοποίηση όλων των οικονομικών πόρων που διαθέτει η κοινωνία για την
υγεία, τόσο για το παρόν όσο και το μέλλον. Ο συνδυασμός της τοπικής πραγματικότητας με την
εμπειρία πιο προχωρημένων χωρών στη οικοδόμηση και διαχείριση ενός συστήματος υγείας, αποτελεί τη καλύτερη προσέγγιση για να αποκτήσει η
Κύπρος ένα αποτελεσματικό ΓεΣΥ το συντομότερο
δυνατόν. ■
ΣΗΜ: Το άρθρο αυτό συντάχθηκε τον Αύγουστο 2014.
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ι είναι η ποιότητα ζωής; Τι είναι η ασφάλεια και
υγεία; Τι είναι η ευημερία; Τι είναι η ευμάρεια; Πώς
αυτές οι έννοιες ενοποιούνται και τι μπορεί να
συνθέσουν; Απορρέουν από την προσωπική καθημερινή
δραστηριοποίηση του ανθρώπου; Ή απλώς είναι έννοιες
επαγγελματικής προσέγγισης;
Τα διάφορα εργαλεία αναζήτησης, όπως βιβλιογραφίες, εκδόσεις κ.ά, περιγράφουν και αναλύουν όρους,
των οποίων ορισμένα σημεία σε βοηθούν να κατανοήσεις καλύτερα την έννοια και τη σημασία τους, όπως και
το πώς συσχετίζονται και έχουν την εφαρμογή τους στη
ζωή μας. Ωστόσο σε άλλα σημεία δεν υπάρχει ο συσχετισμός αυτός. Δηλαδή οι πηγές αναζήτησης είναι πολλές
αλλά χωρίς να θέτουν ξεκάθαρα πλαίσια για όλες τις
υποχρεώσεις μιας επιχείρησης.
Η εταιρία μας, η C.A. PAPAELLINAS LTD, έχει βάλει ως
βασικό ετήσιο στόχο την ανάλυση των πιο πάνω όρων και
την ένταξη τους σε ένα εταιρικό πλαίσιο που να αγκαλιάζει όλες τις δραστηριότητες της εταιρίας μας σε όλα τα
επίπεδα. Το πλαίσιο θα αναφέρεται ως Πλαίσιο Ποιότητας
& Παραγωγικότητας. Η δημιουργία και η συγκρότηση
ενός τέτοιου πλαισίου θα συνδράμει θετικά και ευνοϊκά
στην εργασία και των 400 περίπου ατόμων που εργοδοτούνται στην εταιρία.

Ένα από τα θέματα που εντάσσονται στο Πλαίσιο
Ποιότητας & Παραγωγικότητας είναι η συνεργασία μας
με Ιατρό Εργασίας.
Ο θεσμός της συνεργασίας με Ιατρό Εργασίας έρχεται
και συμπληρώνει το κομμάτι της κλινικής παρακολούθησης και αξιολόγησης της υγείας των εργαζομένων σε
συσχετισμό με τη θέση στην οποία εργάζονται. Με τους
προληπτικούς και περιοδικούς ελέγχους της υγείας του
κάθε εργαζομένου αναβαθμίζονται σε πολύ μεγάλο
βαθμό τα επίπεδα ασφάλειας και υγείας στο χώρο εργασίας προς όφελος πάντα και του ίδιου του εργαζομένου.
Οι ιατρικές εξετάσεις αρχειοθετούνται σε ατομικούς
φακέλους με διατήρηση πάντοτε των προϋποθέσεων
προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Η εταιρία
μας έχει προνοήσει για ελεγχόμενο χώρο φύλαξης των
αρχείων αυτών με πολύ περιορισμένη την πρόσβαση
προσώπων.
Ο Ιατρός Εργασίας εκδίδει βεβαιώσεις καταλληλότητας για κάθε εργαζόμενο, φροντίζει για την στατιστική
επεξεργασία των ευρημάτων της Ιατρικής και εργαστηριακής εξέτασης δημιουργώντας πίνακα πορισμάτων και
κύριων αιτιάσεων. Ακόμα, ο Ιατρός συμβάλλει στην
ενημέρωση, πληροφόρηση και εκπαίδευση του προσωπικού για θέματα όπως η διακοπή καπνίσματος, ο χειρισμός του επαγγελματικού στρες, η υγιεινή διατροφή, η
σωματική άσκηση και άλλες ιατρικές συμβουλές και
γνωματεύσεις.
Σε στενή συνεργασία με τον Υπεύθυνο Ασφάλειας και
Υγείας και τις Επιτροπές Ασφάλειας και Υγείας που έχουν
δημιουργηθεί για το κάθε επίπεδο δραστηριοποίησης της
εταιρίας, ο Ιατρός Εργασίας επιβλέπει και επιθεωρεί την
παραγωγική διαδικασία και εντοπίζει τους πιθανούς
κινδύνους για την υγεία των εργαζομένων προτείνοντας
παρεμβατικά μέτρα βελτίωσης και εξυγίανσης.
Πρόκειται για ένα θεσμό στον τομέα της εργασίας ο
οποίος στις άλλες σύγχρονες χώρες είναι καθιερωμένος
εδώ και δεκαετίες. ■
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Στο 17ο Παιδιατρικό Συνέδριο

με τα προϊόντα βρεφικής και παιδικής
φροντίδας Dr Fischer
Tης
Γεωργίας
Μιλή
Senior Product
Manager
Adult Care &
Baby Products

Στις 8 και 9 Νοεμβρίου 2014 η
εταιρεία μας έλαβε μέρος στο 17ο
Παιδιατρικό Συνέδριο. Το συνέδριο
οργανώθηκε από τη Παιδιατρική
Εταιρεία Κύπρου και έγινε στο
ξενοδοχείο Adams στην Αγία Νάπα .
Πέραν των 150 συνέδρων από τον
κόσμο της παιδιατρικής έδωσαν το
παρόν τους στο συνέδριο το οποίο
σημείωσε μεγάλη επιτυχία.

Από αριστερά, η Γεωργία Μιλή ,
Senior Product Manager Adult Care
& Baby Products της C.A. Papaellinas,
o Υπουργός Υγείας κ. Φίλιππος
εταιρεία μας ήταν παρούσα με τα προϊόντα βρεφιΠατσαλής, ο κ. Γεώργος
κής και παιδικής φροντίδας Dr Fischer, για τα οποία
Παπαδόπουλος, Αντιπρόσωπος
των παιδικών προϊόντων Milupa,
έγινε ενημέρωση κατά τη διάρκεια του συνεδρίου.
η Άντρεα Χαραλάμπους, Category
Έμφαση δόθηκε στο εξειδικευμένο και καινοτόμο προϊόν
Manager Toiletries & Personal Care της σειράς Vision Eye Care Baby. Το Vision Eye Care Baby
Brands της C.A. Papaellinas και ο
Δρ Μιχάλης Ιασωνίδης, Πρόεδρος είναι αποστειρωμένα μαντηλάκια για το καθαρισμό των
της Παιδιατρικής Εταιρείας Κύπρου. ματιών. Τα μαντηλάκια καθαρισμού για τα μάτια είναι το

Η
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αποτέλεσμα πολλών ετών εμπειρίας και έρευνας της εταιρείας Dr Fischer και της εξειδίκευσης της σε οφθαλμολογικά παρασκευάσματα καθώς και σε προηγμένης
τεχνολογίας προϊόντα. Η καινοτομία της φαρμακευτικής
εταιρείας Dr Fishcer στη δημιουργία και εφαρμογή οφθαλμικών διαλυμάτων και συμπληρωματικών προϊόντων, έχει
ωφελήσει αμέτρητα μάτια εδώ και περίπου 50 χρόνια.
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ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
1. Ο Ιάσονας είναι γιος του συναδέλφου Παύλου
Μιχαηλίδη και γεννήθηκε στις 11/04/2014
2. Τα κοριτσάκια είναι κόρες των συναδέλφων
Γιώργου Άδωνη και Βαλεντίνας Ταφούνα.
Είναι η Θέκλα και Μαρίνα και γεννήθηκαν
στις 24/01/2014
3. H Μέλανι Μιχαηλίδου γέννησε δίδυμα, τον
Κωνσταντίνο και την Ανδριάνα Σοφοκλείδη,
στις 8/10/14.
4. H Ελεονώρα Ορθοδόξου έφερε στον κόσμο
την Βαλεντίνη Ορθοδόξου στις 20/10/14.
5. Ο Ανδρέας είναι γιος του συνάδελφου
Παρασκευά Αντωνίου. Γεννήθηκε στις
27/09/2013
4

60 u ΜΕΤΑΞΥ ΜΑΣ ΤΕΥΧΟΣ 11

5

50-69 METAXI MAS GRID 2015_Layout 1 14/12/2014 9:33

Page 61

uuu

ΝΕΑ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ

1. Η συνάδελφος Σωτηρούλα Άσπρου παντρεύτηκε τον Στέλιο Νεάρχου στις
31/05/2014 στην Εκκλησία Παναγίας Νεροφορούσας στο Πεντάκωμο.
2. Η συνάδελφος Άντρια Κωμοδρόμου παντρεύτηκε τον Αντώνη Αγαπίου στις
31/5/2014 στον Ιερό Ναό Αγίου Νεοφύτου στην Λεμεσό. Έχουν τις πιο θερμές
μας ευχές.
3. Η συνάδελφος Χριστιάνα Ιωάννου παντρεύτηκε τον Σόλωνα Χριστοδούλου στον
Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής Λακατάμιας στις 24/5/2014.

1

ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΕΙΣ

ΓΑΜΟΙ

2

3

ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
Ο Στέλιος Κωνσταντίνου αφυπηρέτησε από την εταιρεία μετά από 38 χρόνια σημαντικής προσφοράς. Ο Στέλιος
αποτελεί μια από τις πιο χαρακτηριστικές φυσιογνωμίες της εταιρείας με έντονη προσωπικότητα και καλή διάθεση προς όλους, στοιχεία που τον έχουν καταστήσει πολύ αγαπητό μεταξύ συναδέλφων και πελατών. Γνώστης
του τομέα των καλλυντικών όσο λίγοι στην Κύπρο, συνέβαλε ουσιαστικά στην επιτυχή λειτουργία του τμήματος
όλα αυτά τα χρόνια. Δεν είναι τυχαίο που του έχουν δώσει τον χαρακτηρισμό ο «στυλοβάτης των καλλυντικών».

ΣOΦΡΩΝΗΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ

Ο Σοφρώνης Κυπριανού αφυπηρέτησε από την Εταιρεία μετά από 29 χρόνια υπηρεσίας. Εργάστηκε σε διάφορα
πόστα. Ξεκίνησε ως διανομέας καταναλωτικών προϊόντων και ακολούθως ήταν ο οδηγός του λεωφορείου που
μετέφερε τους εργαζομένους από και προς την εταιρεία, όταν οι παλαιότερες ανάγκες επέβαλλαν για την εταιρεία
τη διάθεση μεταφορικού μέσου για το προσωπικό της. Έπειτα ο Σοφρώνης επανήλθε στη διανομή των καταναλωτικών προϊόντων και ακολούθως μετακινήθηκε στην PharmacyLine, επίσης ως διανομέας. Τα τελευταία χρόνια
ο Σοφρώνης είχε αναλάβει τη θέση κλητήρα.

ΕΛΕΝΗ ΠΕΤΡΟΥ
Η Ελένη Πέτρου γεννήθηκε στο Λυθροδόντα και η ζωή συνδέθηκε με την τραγωδία που έζησε η Κύπρος το
1974. Έχασε τότε τον αρραβωνιαστικό της με τον οποίο ήταν μαζί για 6 μήνες. Τα λείψανα του βρέθηκαν και
ταυτοποιήθηκαν με την μέθοδο DNA πριν από 2 χρόνια. Η Ελένη εντάχθηκε στην εταιρεία μας το Μάρτιο του
2000 όταν προσλήφθηκε στο τμήμα ανασυσκευασίας του τμήματος καταναλωτικών προϊόντων ευρείας διανομής, όπου και τερμάτισε την εργασία της τον περασμένο Σεπτέμβρη για λόγους υγείας. Ήταν εργατική και πάντα
πρόθυμη να αναλάβει οποιαδήποτε εργασία της ανέθετε η εταιρία.
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Καφές με αγάπη
για τη ζωή!
Οι εταιρίες UNICARS, C.A.PAPAELLINAS και CORINA SNACKS διοργάνωσαν
από κοινού την εκδήλωση «Καφές με αγάπη» στον εκθεσιακό χώρο της
Volkswagen Λεμεσού. Το προσωπικό των τριών εταιριών μαζί με τις οικογένειές τους συμμετείχαν μαζικά για να στηρίξουν τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Καρκινοπαθών και Φίλων (ΠΑΣΥΚΑΦ) και να συμβάλουν στην
οικονομική ενίσχυσή του.

Οι παρευρεθέντες πέρασαν ένα ευχάριστο απόγευμα με καφέ, ενώ ενημερώθηκαν για τα προγράμματα πρόληψης του καρκίνου. Διαλέξεις έδωσαν ο Γυναικολόγος- Μαιευτήρας Δρ Μάριος Λιασίδης και η Κλινική
Διαιτολόγος κα Χριστίνα Οικονομίδου Πιερίδου.
Οι διοργανώτριες εταιρίες ευχαριστούν όλους όσοι παραβρέθηκαν στην
εκδήλωση 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.

Αιμοδοσία συναδέλφων
Την Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου, μεταξύ των ωρών 12μ και 3μμ
πραγματοποιήθηκε εκδήλωση αιμοδοσίας στην αίθουσα εκπαίδευσης της
Beautyline στα κεντρικά γραφεία μας στα Λατσιά. Πολλοί ήταν οι συνάδελφοι που ανταποκρίθηκαν στην έκκληση για προσφορά αίματος σε
συνανθρώπους μας.

Εκδήλωση στο σπίτι της Europa Donna
Το Σάββατο 22 Νοεμβρίου στο σπίτι της Europa Donna στη Λευκωσία
έγινε παρουσίαση σε 35 νεαρές γυναίκες που πέρασαν από την εμπειρία
του καρκίνου του μαστού, για το πώς να περιποιούνται το πρόσωπο τους
και πώς να μακιγιάρονται σωστά.
Η παρουσίαση έγινε από τις συναδέλφους Άννα Μαρία Νεάρχου και
Μαργαρίτα Στέκα. Η ανταπόκριση και οι εντυπώσεις όλων των γυναικών,
ήταν πολύ θετικές. Ανέφεραν ότι παρ’ όλες τις δύσκολες στιγμές που πέρασαν και περνάνε, μέσα από την παρουσίαση ένιωσαν όμορφα συναισθήματα, ένοιωσαν όμορφα που τις περιποιηθήκαμε, ένοιωσαν όμορφα
για τις συμβουλές που τους δόθηκαν.
Αυτό μας δεσμεύει να συνεχίσουμε να στηρίζουμε όλες τις γυναίκες
με την εμπειρία του καρκίνου του μαστού και θα προχωρήσουμε με
παρόμοιες εκδηλώσεις και σε άλλες πόλεις.
ΜΕΤΑΞΥ ΜΑΣ ΤΕΥΧΟΣ 11 u 62
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ΠΡΟΣΟΧΗ
ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ!
Του
Μάρκου
Μάρκου

Προετοιμασία αυτοκινήτου

Fleet
Manager
της
C.A. Papaellinas

Συμβουλές
με όλα τα μυστικά
και τις τεχνικές
οδήγησης
για πιο
αποτελεσματική
και ασφαλή
οδήγηση.
Αναγκαία προϋπόθεση για να ταξιδέψετε με ασφάλεια είναι, τόσο
εσείς όσο και το αυτοκίνητό σας, να είστε προετοιμασμένοι κατάλληλα, έχοντας προνοήσει για όλα όσα μπορεί να συναντήσετε στο
δρόμο κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Στις παρακάτω συμβουλές
θα βρείτε όλα τα μυστικά, αλλά και τεχνικές οδήγησης προκειμένου να ταξιδέψετε με ασφάλεια.
Ο Οδηγός
Ο οδηγός είναι ο υπ' αριθμόν ένας παράγοντας για την
ασφάλεια των επιβατών. Θα πρέπει να βρίσκεται σε πολύ
καλή φυσική κατάσταση και να οδηγεί ξεκούραστος. Γι'
αυτό στην περίπτωση που αισθανθείτε σημάδια κόπωσης
(συνήθως εμφανίζονται με ένα ελαφρύ χασμουρητό), το
πρώτο που έχετε να κάνετε είναι να σταματήσετε στον
πρώτο ειδικό χώρο στάθμευσης που θα συναντήσετε στο
δρόμο και να ξεκουραστείτε (ακόμη και να κοιμηθείτε).
Είναι προφανές ότι αλκοόλ και οδήγηση σε καμία
περίπτωση δεν ταιριάζουν. Αν πρόκειται να οδηγήσετε
μην πιείτε ούτε ένα ποτηράκι, για να έχετε 100% τον
έλεγχο και φυσικά να μην χάσετε την συγκέντρωσή σας.
64 u ΜΕΤΑΞΥ ΜΑΣ ΤΕΥΧΟΣ 11

Το αυτοκίνητο χρειάζεται ειδική προετοιμασία για να
αντεπεξέλθει στις δύσκολες συνθήκες, όμως σε κάθε
περίπτωση η άριστη κατάσταση των ελαστικών, όπως και
ο ανάλογος τύπος τους μπορεί να αυξήσει σημαντικά τη
διάρκεια ζωής τους.
• Ελέγχετε την πίεση των ελαστικών σας σε μηνιαία
βάση. Η χαμηλή πίεση των ελαστικών μπορεί να
αυξήσει την κατανάλωση καυσίμου έως και 4%.
• Τηρείτε επιμελώς το σέρβις του αυτοκινήτου σας και
ελέγχετε τακτικά τη στάθμη του λαδιού. H απόδοση των
αυτοκινήτων που συντηρούνται σωστά είναι μεγαλύτερη. Αυτό έχει ως επακόλουθο να μειώνεται το συνολικό κόστος συντήρησης και ταυτόχρονα να μειώνονται
και οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα - CO2.
• Ρίξτε μια ματιά στην κατάσταση των φώτων και των
φλάς, ενώ φροντίστε την κατάσταση των υαλοκαθαριστήρων και εάν υπάρχει νερό στο σύστημα. Θα πρέπει
να χρησιμοποιείτε πάντα αποσταγμένο νερό, όπως επίσης και τα ειδικά πρόσθετα που καθαρίζουν καλύτερα
τον ανεμοθώρακα. Με τον τρόπο αυτό θα εξασφαλίσετε πάντα καλή ορατότητα και θα αποφύγετε τα βουλωμένα σωληνάκια.
• Πρέπει πάντα να γίνεται χρήση του hands free για το
κινητό μας τηλέφωνο.
• Φοράτε πάντα τη ζώνη ασφαλείας (τόσο στα μπροστά
όσο και στα πίσω καθίσματα).
• Χρησιμοποιείτε τον κλιματιστικό μόνο όταν είναι απαραίτητο. Η άσκοπη χρήση αυξάνει την κατανάλωση
καυσίμου και τις εκπομπές CO2 έως και 5%.
• Μην οδηγείτε με υψηλές ταχύτητες έχοντας τα παράθυρα ανοικτά. Με κλειστά παράθυρα μειώνεται η
αντίσταση του αέρα, ενώ υπάρχει έως και 10% μείωση
της κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα CO2.
• Ξεκινήστε την οδήγηση μόλις ενεργοποιήσετε τον
κινητήρα και απενεργοποιήστε τον όταν παραμείνετε
σε στάση για διάστημα μεγαλύτερο του ενός λεπτού.
Οι σύγχρονοι κινητήρες, σας επιτρέπουν να ξεκινήσετε
αμέσως, μειώνοντας έτσι την κατανάλωση καυσίμων.
• Οδηγείτε με λογικές ταχύτητες και πάνω απ' όλα οδηγείτε ομαλά. Διαφορετικά, καταναλώνεται περισσότερο καύσιμο και παράγεται περισσότερο CO2.
• Όταν αναπτύσσετε ταχύτητα, να αλλάζετε όσο το
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να υπερεκτιμάτε τις δυνατότητες του «τετράτροχου»
συντρόφου σας. Πολύ περισσότερο δε, τις δικές σας...
Φροντίστε να έχετε την κατάλληλη ταχύτητα, ώστε να
διατηρήσετε τον έλεγχο και την κατεύθυνση του αυτοκινήτου σας. Οδηγήστε αμυντικά και αδιαφορήστε για τυχόν
«παλικαριές» άλλων οδηγών.
Η δομή (αυλακώσεις) των ελαστικών είναι σχεδιασμένη
να διώχνει όσο περισσότερη ποσότητα νερού μεταξύ ελαστικού και οδοστρώματος, εξασφαλίζοντας έτσι την καλύτερη πρόσφυση. Η σωστή πίεση και η καλή συντήρηση των
ελαστικών σας, βοηθά στην αποφυγή ολίσθησης. Κατά
τους χειμερινούς μήνες η πρόσφυση των τροχών με το οδόστρωμα δυσκολεύει και για τον λόγο αυτό η κατάσταση των
ελαστικών θα πρέπει να είναι αρίστη. Ελέγξτε την εξωτερική κατάσταση για τυχόν φθορές ή «ύπουλα» χτυπήματα,
όπως επίσης και την πίεση του αέρα.
δυνατό πιο γρήγορα τις ταχύτητες. Οι μεγαλύτερες
ταχύτητες είναι πιο οικονομικές όσον αφορά την
μειωμένη κατανάλωση καυσίμων.
• Για μείωση της κατανάλωσης καυσίμων και για αποφυγή τυχόν ζημιών στον κινητήρα, συστήνεται όπως
γίνονται αλλαγές ταχυτήτων μεταξύ 2000- 3000 στροφών σε ίσιο δρόμο.
• Προσπαθήστε να προβλέπετε τη ροή της κυκλοφορίας. Παρατηρείτε την κίνηση των οχημάτων όσο
περισσότερο μπορείτε, ώστε να αποφεύγονται άσκοπα
φρεναρίσματα και επιταχύνσεις ενόσω βρίσκεστε στη
ροή της κίνησης.
Ακόμη ένας βασικός παράγοντας για τις ασφαλείς μετακινήσεις είναι η σωστή φόρτωση του αυτοκινήτου. Τοποθετήστε τις αποσκευές ισομερώς, για να μοιράσετε
εξίσου το βάρος.
Αποφύγετε να τοποθετήσετε αποσκευές στην οροφή
του αυτοκινήτου, γιατί μεταβάλλουν την αεροδυναμική
και αυξάνουν το κέντρο βάρους, με αποτέλεσμα το
αυτοκίνητο να είναι ευπαθές στους πλευρικούς ανέμους
και να «γέρνει» στις στροφές.

Χειμερινές Συνθήκες
Η οδήγηση υπό άσχημες καιρικές συνθήκες, βροχή,
χιόνι, πάγο, απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή και δεξιότητες,
γιατί ο κίνδυνος εγκυμονεί ανά πάσα στιγμή.
Τι να προσέξετε, πως θα αποφύγετε την δύσκολη στιγμή:
Αν κατά την διάρκεια του ταξιδιού αρχίσει να βρέχει, το
πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνετε είναι να μειώσετε
αμέσως την ταχύτητα του αυτοκινήτου σας.
Οι πρώτες σταγόνες βροχής καθιστούν την οδήγηση
εξαιρετικά δύσκολη, καθώς η λάσπη και το λάδι στο στεγνό δρόμο συνδυάζονται με το νερό και σχηματίζουν μια
ολισθηρή επιφάνεια Οι οδηγοί είναι δυνατόν να αντιμετωπίσουν απώλεια ελέγχου και συνιστάται να είναι εξαιρετικά προσεχτικοί για την πρώτη μισή ώρα μετά την
έναρξη της βροχής.
Η πρόσφυση στη βροχή και πολύ περισσότερο στο χιόνι
ή τον πάγο είναι μειωμένη και ως εκ τούτου δεν θα πρέπει

Φρενάρισμα με ABS
Αν το αυτοκίνητό σας έχει ABS, τότε σαφώς τα πράγματα
είναι πιο εύκολα, όμως και η περίπτωση αυτή χρειάζεται
κάποια ιδιαίτερη τεχνική. Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι η
διαδικασία πέδησης με σύστημα ABS, απαιτεί ικανή δύναμη στο πεντάλ, ενώ εάν αισθανθείτε ότι το πεντάλ
«τρέμει» μην αφήσετε το πόδι σας, αλλά συνεχίστε να
πιέζετε σταθερά.
Ο βασικός ρόλος του ABS μπορεί να είναι η αποτροπή
του μπλοκαρίσματος, όμως το σύστημα αυτό συνεισφέρει
και στην κατευθυντικότητα των τροχών. Σας προσφέρει
δηλαδή τη δυνατότητα ελιγμού, ενώ φρενάρετε.
Συμπερασματικά, πιέστε με όση δύναμη έχετε το πεντάλ και επιχειρήστε έναν ελιγμό εάν χρειαστεί για να αποφύγετε ένα εμπόδιο, αφού οι κατευθυντήριοι τροχοί
εξακολουθούν να «υπακούουν» στις εντολές σας.
Εξυπακούεται ότι, αυτοκίνητο με ABS ή χωρίς ABS, εάν
έχει άχρηστα λάστιχα είναι κινούμενη βόμβα.

«Χαλαρά» στο πετάλι της βενζίνης
Σε βρεγμένο και ολισθηρό οδόστρωμα, η συμπεριφορά
του οδηγού στο πετάλι της βενζίνης πρέπει να είναι...
ευγενική, ενώ χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στις στροφές. Εξαιτίας της μειωμένης τριβής μεταξύ των ελαστικών και του οδοστρώματος, μειώνεται η πρόσφυση των
τροχών με αποτέλεσμα να «σπινάρουν» ευκολότερα.
Αυτό το φαινόμενο είναι επικίνδυνο, καθώς όταν τροχοί
χάσουν την ελκτική τους πρόσφυση το γλίστρημα του αυτοκινήτου είναι έντονο, ακόμη και ανεξέλεγκτο. Η λύση
γι' αυτό είναι σταθερό γκάζι και πάντα ήρεμοι χειρισμοί.
Σας εύχομαι καλή και ασφαλή οδήγηση ! ■
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Επιχειρηματική
Ευφυΐα
Του
Παναγιώτη
Διονυσίου
IT Manager

Η επιτυχημένη
πορεία ενός
οργανισμού, αλλά
πολλές φορές
και η ίδια η
επιβίωση του,
εξαρτάται από τις
γρήγορες και
σωστές αποφάσεις
που λαμβάνει.
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Business Intelligence:

«Σύνολο τεχνικών και πρακτικών διαχείρισης, ανάλυσης και παρουσίασης
δεδομένων, με σκοπό την ταχεία πρόσβαση σε μεγάλους όγκους αξιόπιστων
πληροφοριών για έγκαιρη, έγκυρη και αποτελεσματική λήψη αποφάσεων»

Σ

ε ένα σύγχρονο, άκρως ανταγωνιστικό και συνεχώς
μεταβαλλόμενο επιχειρησιακό περιβάλλον, η
διαρκής αποτίμηση των πληροφοριών που παράγονται από τις επιμέρους επιχειρηματικές διαδικασίες και
η μετατροπή τους σε γνώση με σκοπό τη σωστή απόφαση, αποτελεί απόλυτο συγκριτικό πλεονέκτημα για
όλες τις σύγχρονες επιχειρήσεις. Τα εργαλεία και οι
εφαρμογές επιχειρηματικής ευφυΐας αποτελούν τους
βασικούς μοχλούς που μπορούν να στηρίξουν το βασικό
αυτό πλεονέκτημα.
Η επιχειρηματική ευφυΐα (Business Intelligence) αναφέρεται σε ένα σύνολο τεχνικών και πρακτικών διαχείρισης, ανάλυσης και παρουσίασης δεδομένων, με σκοπό
την ταχεία πρόσβαση σε μεγάλους όγκους αξιόπιστων
πληροφοριών (πχ βασικοί επιχειρησιακοί δείκτες)
για την έγκαιρη, έγκυρη και αποτελεσματική λήψη
αποφάσεων.
Οι λύσεις επιχειρηματικής ευφυΐας προσφέρουν τη
δυνατότητα συγκέντρωσης, οργάνωσης και επεξεργασίας
δεδομένων από διάφορα σημεία-πηγές του οργανισμού,
δημιουργώντας ένα ομοιογενές και ολοκληρωμένο
σύνολο μεγάλου όγκου δεδομένων και συντελώντας σε
επίκαιρες και τεκμηριωμένες επιχειρηματικές αποφάσεις.
Χρησιμοποιώντας διάφορα στατιστικά μοντέλα, τα
εργαλεία Business Intelligence επιχειρούν να προβλέψουν συγκεκριμένες μελλοντικές συμπεριφορές, λαμβάνοντας υπόψη διάφορες υπάρχουσες και μελλοντικές
συνθήκες, έτσι ώστε ο οργανισμός να οδηγηθεί στη λήψη
κατάλληλων μέτρων και αποφάσεων με βάση τους
επιχειρηματικούς του στόχους.
Οι βασικοί παράγοντες μίας υποδομής επιχειρηματικής ευφυΐας περιλαμβάνουν:
• Εύκολη πρόσβαση όλων των ενδιαφερομένων χρηστών του οργανισμού στη διαθέσιμη πληροφορία, με
ταυτόχρονη απλοποίηση κανόνων συνεργασίας και
κοινής χρήσης
• Την ενοποίηση των απαιτούμενων πληροφοριακών
πηγών του οργανισμού μέσα από μία ισχυρή και ενιαία

αρχιτεκτονική διαχείρισης, υποστηριζόμενη ταυτόχρονα από μία αναλυτική μηχανή, η οποία προσφέρει
υψηλές δυνατότητες κλιμάκωσης σε όγκο δεδομένων
• Πολλαπλές δυνατότητες διαχείρισης εκτυπώσεων,
γραφημάτων και γενικότερα απεικόνισης των αποτελεσμάτων
• Μετατροπή των δεδομένων σε γνωστικό μοχλό του
οργανισμού μέσα από διαδικασίες data discovery
(«ανακάλυψη» σημαντικών δεδομένων), integration,
και data quality management (διαχείριση ποιότητας
δεδομένων)
Το ‘’κλειδί’’ για μια επιτυχή εφαρμογή λύσης επιχειρηματικής ευφυΐας είναι η εξισορρόπηση της προσφερόμενης
λύσης με τις πραγματικές ανάγκες των τμημάτων και
κατά συνέπεια του οργανισμού.
Πρέπει να γίνει πολύ καλή προετοιμασία τόσο στο απαραίτητο λογισμικό αλλά και στην ανάλυση των διαδικασιών του οργανισμού ώστε να παραχθεί σωστό
αποτέλεσμα. Τα στοιχεία που θα παραχθούν δεν πρέπει
μόνο να απεικονίζουν στατιστικές πληροφορίες αλλά να
δίνουν στον οργανισμό πληροφορίες για επιχειρηματικές
αποφάσεις. ■
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Ευαισθησίακαι
δημιουργικότητα
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Γ

ια δεύτερη συνεχή χρονιά η εταιρεία μας
διοργάνωσε διαγωνισμό ζωγραφικής για τα
παιδιά των συναδέλφων, με θέμα “Η Προστασία
του Περιβάλλοντος”.
Οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε 3 κατηγορίες
(1η-3η Δημοτικού, 4η-6η δημοτικού και 1η με
3η Γυμνασίου).
Όλα τα παιδιά επέδειξαν μεγάλη ευαισθησία
αλλά και δημιουργικότητα, γεγονός που συγκίνησε τους συναδέλφους οι οποίοι είχαν την
ευκαιρία να θαυμάσουν τα σχέδια των παιδιών.
‘Όλα τα σχέδια αναρτήθηκαν στο χώρο της εισόδου των κεντρικών γραφείων της εταιρείας.

Η αξιολόγηση έγινε από τις καθηγήτριες τέχνης
Μαρία Αναξαγόρα και Χριστίνα Σιακόλα οι οποίες
έδωσαν έμφαση στη δημιουργικότητα, τη φαντασία, τη σχετικότητα με το θέμα αλλά και την εκτέλεση των έργων.

Βραβεύτηκαν οι ακόλουθοι:

1η κατηγορία: Νικόλας Χριστοφή
(γιος της συναδέλφου Μαρίνας Χριστοφή)
2η Κατηγορία: Αναστάσιος Στρούθος
(γιος της συναδέλφου Ειρήνης Νικολάου)
3η Κατηγορία: Μαριλένα Θεοδότου
(κόρη της συναδέλφου Δώρας Θεοδότου).
Η βράβευση των τριών παιδιών έγινε στις 26
Ιουνίου από τον Εκτελεστικό μας Διευθυντή
Χρήστο Παπαέλληνα, ο οποίος συγχάρηκε τα
παιδιά και τους παρέδωσε και τα το ποδήλατο βραβείο τους. ■
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ΝΙΚΟΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:

Όνειρο μου ένα μετάλλιο
σε Ολυμπιακούς Αγώνες

Ένας 17χρονος με πολλές ήδη διακρίσεις
τόσο παγκύπρια όσο και διεθνώς

O

Νικόλας Βασιλείου είναι ένας από τους
νέους στον οποίο η Κύπρος εναποθέτει
πολλές ελπίδες για μεγάλες διακρίσεις.
Στην πραγματικότητα, είναι ήδη από τους κορυφαίους στο άθλημα της σκοποβολής που αγαπά,
το Σκητ, και ξεκίνησε να αναδεικνύεται, όχι μόνο
σε παγκύπριο επίπεδο αλλά και σε διεθνές.
Τον περασμένο Ιούλιο κατετάγη δεύτερος στο
Παγκόσμιο Κύπελλο Εφήβων που διεξήχθη στην
Οριματίλα της Φινλανδίας, ενώ το 2012 κέρδισε

Δίπλα του
η C.A. Papaellinas
για ακόμη
μεγαλύτερες
διακρίσεις

το χρυσό ατομικό στους Πανευρωπαϊκούς αγώνες. Εξάλλου, το 2013 πέτυχε νέο ατομικό ρεκόρ
πετυχαίνοντας 123 στους 125 δίσκους, το οποίο
ήταν και παγκύπριο ρεκόρ χρονιάς.
Η C.A.Papaellinas, σε δημοσιογραφική διάσκεψη που διοργάνωσε στις 21 Ιουλίου 2014,
ανακοίνωσε τη στήριξη της προς το Νικόλα Βασιλείου χαρακτηρίζοντας τον ως ένα νέο και
πολλά υποσχόμενο ταλέντο που μας γεμίζει περηφάνια για τον τόπο μας.
Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε στην ομιλία του
ο εκπρόσωπος της C.A.Papaellinas κ. Μάριος
Κογκορόζης, «οι επιτυχίες του Νικόλα, συνεχείς
και αλλεπάλληλες, καταδεικνύουν με τον καλύτερο τρόπο το ταλέντο του και τις δυνατότητές του

Ο Νικόλας με τους γονείς
του Γιάννο και Έλενα,
δημιουργούς της σειράς
κυπριακών προϊόντων
"Παξιμάδια Έλενας", και την
αδελφή του Άντρη, σε ένα στιγμιότυπο από τελετή απονομής
βραβείων της Ολυμπιακής
Επιτροπής Κύπρου.
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για περαιτέρω διακρίσεις, τόσο σε πανευρωπαϊκό, όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο. Η εταιρεία
C.A.Papaellinas, είπε, στηρίζει τον Νικόλα και
δίνει την υπόσχεση να είναι δίπλα του, βοηθώντας τον να πετύχει ακόμα μεγαλύτερες διακρίσεις. Συγκεκριμένα, τα καταστήματα Holland &
Barrett του οργανισμού C.A.Papaellinas, επιχορηγούν αθλητική διατροφολόγο για τον Νικόλα
και φροντίζουν να τον προμηθεύουν με προϊόντα
υγιεινής διατροφής, καθώς και με απαραίτητα
συμπληρώματα διατροφής.»
Το ταλέντο του Νικόλα διαφάνηκε από την ηλικία των 9 χρόνων, μέσω του αθλήματος του
Σπόρτιγκ. Στα 12 του χρόνια, λόγω των πολύ
καλών επιδόσεών του, οι γονείς του τον προώθησαν στο Ολυμπιακό άθλημα του Σκητ. Στα επόμενα δύο χρόνια, ο Νικόλας εντάχθηκε στην
εθνική ομάδα εφήβων Σκητ.
Τον ερχόμενο Φεβρουάριο, στις 11 του μηνός,
κλείνει τα 18 του χρόνια. Είναι στην 6η τάξη της
σχολής PASCAL και στόχος του, πέρα από τον
αθλητισμό, είναι να συνεχίσει την εκπαίδευση
του στην τεχνολογία των τροφίμων και να βοηθήσει στην οικογενειακή επιχείρηση τους γονείς
του. Ποιοι είναι; Ο Γιάννος και η Έλενα Βασιλείου,
οι δημιουργοί της εταιρείας που φτιάχνει τα πολύ
ποιοτικά Παξιμάδια Έλενας. Τόσο οι γονείς όσο
και η αδελφή του Άντρη, του παρέχουν με πολλή
αγάπη κάθε στήριξη στην πορεία του και είναι δικαιολογημένα πολύ υπερήφανοι γι’ αυτόν.
Μεγάλη στήριξη στην προσπάθεια που κάνει
έχει και από το σχολείο του, μας είπε. Συναντά όχι

μόνο την κατανόηση των καθηγητών του για τις
απουσίες που αναγκάζεται να κάνει, αλλά έχει
και όλη τη βοήθεια τους για την αναπλήρωση
των μαθημάτων που χάνει.
Όσο για τους φίλους του, που λόγω των υποχρεώσεων του δεν τους ακολουθεί πάντα στις
εξόδους τους, αναγνωρίζουν και αυτοί τις δυσκολίες της προσπάθειας του.
Ο Νικόλας είναι πολύ ικανοποιημένος από τα
όσα έχει πετύχει μέχρι στιγμής, αλλά ως αθλητής
έχει πάντα ψηλότερους στόχους. Τον ρωτήσαμε
ποιο είναι το όνειρο του.
«Όνειρο μου, και ταυτόχρονα στόχος μου,
απάντησε, είναι να κερδίσω μετάλλιο σε Ολυμπιακούς Αγώνες. Να δικαιώσω τις προσπάθειες
μου και να τιμήσω την πατρίδα μου. Να ανταποδώσω στην οικογένεια μου την αγάπη με την
οποία με περιβάλλει και να έχω κοντά της μια
καλή ζωή με υγεία».
Ο Νικόλας συστήνει και στους άλλους νέους
να ακολουθήσουν από κοντά τον αθλητισμό.
«Ο αθλητισμός, είπε, προσφέρει πολύ όμορφες στιγμές και όταν ανταμείβεσαι για τις προσπάθειες σου αισθάνεσαι πολύ όμορφα. Αυτά,
πέρα από τις αξίες του αθλητισμού που πρέπει
να εμπνέουν τον κάθε ένα μας».
Ο Νικόλας δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει
θερμά την εταιρεία C.A. Papaellinas:
«Ευχαριστώ την εταιρεία και προσωπικά τον
κ. Χρήστο Παπαέλληνα. Θα κάνω το καλύτερο
που μπορώ για να φανώ αντάξιος της εμπιστοσύνης προς το πρόσωπο μου και να ανταποδώσω με την προσπάθεια μου τη στήριξη που
μου παρέχουν». ■❴

ΠΡΟΣΩΠΑ

Στις φωτογραφίες ο Νικόλας Βασιλείου σε δυο από τις
διοργανώσεις στις οποίες διακρίθηκε. Αριστερά, στα
κεντρικά γραφεία της εταιρείας μας.
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Επίσκεψη στο La Gacilly

Εκεί που άρχισε και συνεχίζεται η ιστορία της Yves Rocher
Της
Μαρίας
Παπακωνσταντίνου
Retail
Manager

Ένα brand
που έχει αξίες.
Σέβεται
τον πλανήτη,
την φύση,
τον άνθρωπο.
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ο χωριό La Gacilly βρίσκεται στην καρδιά της
Βρετάνης, στη Γαλλία. Εκεί είναι που ο Yves
Rocher αποφάσισε, σαν μια επαναστατική
πράξη, να ιδρύσει και να αναπτύξει την επιχείρησή του.
Όπως λέει και ο Jacques Rocher, γιος του Yves Rocher:
«La Gacilly. Εδώ είναι που άρχισαν όλα. Και εδώ είναι
που συνεχίζεται η ιστορία της Yves Rocher».
Το La Gacilly το επισκεφθήκαμε μαζί με τον Εκτελεστικό Διευθυντή της C.A. Papaellinas Χρήστο Παπαέλληνα
και τη συνάδελφο Ρίτα Κυριακίδου.
Διασχίζοντας με το αυτοκίνητο τους δρόμους, βλέπεις
τεράστιες εκτάσεις βοτάνων και λουλουδιών, κατιφέδες,
παπαρούνες, μαργαρίτες, και όλα αυτά ανήκουν στην
Yves Rocher.
Η πρώτη μας επίσκεψη ήταν στο σπίτι που γεννήθηκε
και μεγάλωσε ο Yves Rocher. Οι γονείς του πωλούσαν
υφάσματα. Πρόσθετα, η μητέρα του κατασκεύαζε καπέλα.
Στη σοφίτα του σπιτιού είδαμε το πρώτο του
εργαστήριο και στο γραφείο του τις
παραγγελίες που έπαιρνε μέσω ταχυδρομείου για την πρώτη κρέμα που κατασκεύασε (κρέμα για αιμορρόΐδες και
σκασμένο δέρμα). Εκεί αντιλαμβάνεσαι
αμέσως ότι ο Yves Rocher ήταν ένας άνθρωπος με όραμα. Και, φυσικά, σπουδαίος
επιχειρηματίας.
Η δεύτερη μας επίσκεψη ήταν στο βοτανικό κήπο ο οποίος είναι ένα πραγματικό παρατηρητήριο των φυτών που είναι χρήσιμα για
τον άνθρωπο. Εκεί ο Yves Rocher αποκαλύπτει
τα μυστικά περισσότερων από χίλια είδη φυτών.
Στα 44 στρέμματα βιολογικής καλλιέργειας
λουλουδιών, ο Yves Rocher μελετά το καλύτερα είδη βοτανικής και τις ειδικές ιδιότητες των φυτών. Ο χώρος είναι
ελεύθερος και ανοιχτός όλο τον χρόνο για να τον εξερευνήσει ο καθένας μέσα από τα υπέροχα και γεμάτα αρώματα μονοπάτια και το άλσος των μπαμπού.
Η τρίτη μας επίσκεψη έγινε στο εργοστάσιο αρωμάτων,
μακιγιάζ και προϊόντων περιποίησης προσώπου και σώματος. Εκεί, οι κανόνες υγιεινής και ασφάλειας είναι πολύ
αυστηροί.

Στη συνέχεια επισκεφθήκαμε το κέντρο αποθήκευσης
και διανομής, απ’ όπου «φεύγουν» προϊόντα σε 80 χώρες.
Μετά από την επίσκεψη στο εργοστάσιο και το κέντρο
διανομής, καταλαβαίνεις γιατί είναι τόσο καλές οι τιμές
των προϊόντων της Yves Rocher. Δεν υπάρχουν μεσάζοντες, αφού από την αρχή όλα τα κάνει η ίδια εταιρεία: Καλλιεργεί, παράγει και διανέμει.
Είναι ένα brand που έχει αξίες. Σέβεται τον πλανήτη,
την φύση, τον άνθρωπο.
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ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΗ ΦΥΣΗ
Το βράδυ διανυκτερεύσαμε στο ξενοδοχείο του Yves
Rocher, το Eco Hotel Spa. Στην ιστοσελίδα του ξενοδοχείου
διαβάζουμε τα ακόλουθα λόγια του Jacques Rocher:
«Στην κορυφή ενός λόφου μεταξύ ουρανού και γης με
θέα το χωριό, το Eco Hotel Spa δημιουργήθηκε για να
μπορεί ο επισκέπτης να βιώσει την Yves Rocher στην
μοναδικότητα της. Ζήστε την εμπνευσμένη σχέση με τη
φύση με θαυμασμό και σεβασμό»
Από την ίδια ιστοσελίδα διαβάζουμε επίσης:
Είναι η αποστολή της La Gree des Landes να δείξουμε ότι
μπορούμε να σταματήσουμε να παίρνουμε χωρίς να δίνουμε πίσω, μπορούμε να αναπτύξουμε ένα μέρος της
ευημερίας με διαφορετικό τρόπο, με βιώσιμο τρόπο, με
αγάπη για τη Φύση. Καθαρή αισθητική που συνδυάζει

φυσικά τοπικά υλικά, όπως σχιστόλιθο και ξύλο. Η θέα
εκτείνεται όσο το μάτι μπορεί να δει πάνω από δέκα στρέμματα πρασίνου περιλαμβανομένου ενός πάρκου δάσους,
ενός φυσικού λιβαδιού και ενός περιβολιού. Με την βιοκλιματική αρχιτεκτονική του, την κατασκευή χαμηλής κατανάλωσης και τη διατήρηση της βιοποικιλότητας, το La
Gree des Landes είναι κάτι περισσότερο από ένα απλό ξενοδοχείο. Είναι γεμάτο ζωή και σέβεται τη μεγάλη φυσική
ισορροπία του πλανήτη μας.
Ο Yves Rocher ήταν δήμαρχος του La Gacilly από το
1962 μέχρι το 2008 που ανέλαβε ο γιος του Jacques
Rocher. Προσέφερε πάρα πολλά στο χωριό του αφού η παραγωγή και η διανομή γίνεται εκεί, για αυτό και το χωριό
ευημερεί, δίνοντας εργασία σε πολλούς κατοίκους του.

ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟ

Όλα στο χωριό της Yves Rocher
σου δίνουν την αίσθηση ότι βρίσκεσαι σε ένα κόσμο μαγικό, εξωπραγματικό. Από την μια ο πλούτος
της φύσης και από την άλλη η αρχιτεκτονική μαζί με την ιστορία της
φημισμένης μάρκας καλλυντικών,
αφήνουν στη μνήμη του επισκέπτη
αξέχαστες μοναδικές εικόνες.
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Συμβουλές ομορφιάς
από την Yves Rocher
Της
Άντριας
Κωμοδρόμου
Σύμβουλος
Ομορφιάς

Η YVES ROCHER ανακάλυψε πώς να προστατεύει το γυναικείο και
αντρικό φύλο με ένα θαυμάσιο τρόπο, την δύναμη των φυτών
εμπλουτισμένη με όλων των ειδών εκχυλίσματα πλασμένα από
την φύση για τον άνθρωπο.

O

μαγευτικός κόσμος του YVES ROCHER έχει κερδίσει τις καρδίες όλων, γιατί τα φυτικά προϊόντα
προσφέρουν ποιότητα, ομορφιά, μας κάνουν να
αισθανόμαστε όμορφα χαρίζοντας μας ένα καθαρό, υγιές
και λαμπερό δέρμα.
Μπορείς να φαίνεσαι όσο πιο νέα νιώθεις με την νέα
κρέμα Elixir 7.9 Day που είναι τώρα εμπλουτισμένη με 7
ενεργά συστατικά και 9 αντιρυτιδικές πατέντες , τα οποία
στοχεύουν στην αναζωογόνηση του δέρματος, κάνοντας
το δέρμα να φαίνεται πιο λείο, πιο λαμπερό και υγιές
απαλλαγμένο από το στρες και το άνχος της καθημερινής ρουτίνας.
Μπορείς και εσύ τώρα να έχεις σαρκώδη χείλη, με τα
καινούργια λαμπερά χρώματα κραγιόν της YVES ROCHER
της σειράς Grand Rouge. Μπορείτε να επιλέξετε και να
συνδυάσετε όλων των ειδών σκιές από διάφορα χρώ-
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ματα, που βασίζονται σε φυτικά συστατικά τα οποία είναι
όλα δερματολογικά ελεγμένα.
Όλα τα προϊόντα συνδυάζουν ευχάριστα αρώματα , οι
φόρμουλες των προϊόντων μας δεν περιέχουν parabens
και paraffin, για την ασφάλεια και υγεία του δέρματος.
Περιποιηθείτε το δέρμα σας με φυτικά συστατικά της
YVES ROCHER , διατηρώντας το δέρμα σας και το πρόσωπο σας πιο νέο και όμορφο.
Ενυδατώστε και τονώστε το δέρμα σας με τα διάφορα
φυτικά γαλακτώματα σώματος και γαλακτώματα καθαρισμού σε απίθανες μυρωδιές για όλους τους τύπους
δέρματος.
Ο φυτικός-βοτανικός κόσμος της YVES ROCHER σας
προσφέρει μια εξαιρετική γκάμα προϊόντων που δίνουν
μια εξαιρετική αίσθηση απαλότητας στο δέρμα και
φυσική αναζωογόνηση σώματος και πνεύματος. ■
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BOTANICAL BEAUT Y

Κ ΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗ
ΝΕΑΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ANTI-AGING INNOVATION

ELIXIR

(1) Source: Kantar Worldpanel Beauty 2013. In value and volume. 2013 Individual Women’s Panel.

7 ΦΥΤΑ - 9 ΕΥΡΕΣΙΤΕ ΧΝΙΕΣ

N °1 SKIN
CARE
(1)
in France

Follow us on facebook
Yves Rocher Cyprus
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JUVENA Phyto De-Tox

Η καθημερινή μας ρουτίνα, οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις και το καθημερινό στρες
μπορεί να καταπονήσει το δέρμα. Η λειτουργία και οι μηχανισμοί αποτοξίνωσης του
δέρματος υπολειτουργούν και η επιδερμίδα χάνει το φυσικό χρώμα και την λάμψη της.
Η καινούργια σειρά της JUVENA Phyto De-Tox με συνδυασμό διάφορα φυτικά εκχυλίσματα, τονώνει και βοηθαέι στην κυτταρική αποτοξίνωση. Το δέρμα εμφανίζεται
πιο λείο, λαμπερό και η επιδερμίδα γίνεται πιο σφριγηλή, ανθεκτική και αναζωογονημένη. Για όλους τους τύπου δέρματος.
Η συλλογή συμπεριλαμβάνει:
PHYTO DE-TOXDETOXIFYING 24H CREAM: 24η κρέμα με λεπτή, ευχάριστη υφή για
πρωί ή/και βράδυ.
PHYTO DE-ΤΟΧDETOXIFYING ESSENCE: Υπέροχο συμπύκνωμα από έλαια. Ιδανικό
ως συμπλήρωμα της καθημερινής κρέμας ή σαν καθημερινή εντατική θεραπεία που
εφαρμόζεται κατά την διάρκεια της νύχτας για ιδιαίτερα ξηρό δέρμα.
PHYTO DE-TOXDETOXIFYING CLEANSINGOIL: Απαλό λάδι καθαρισμού, διεισδύει
βαθιά και διαπερνά τις στιβάδες του δέρματος, κατάλληλο για όλο το πρόσωπο και
για την περιοχή γύρω από τα μάτια σας.
PHYTO DE-TOXDETOXIFYING CONCENTRATE: Για πιο άμεσα αποτελέσματα, και για
να συμπληρώσετε την πρωινή και βραδινή καθημερινή φροντίδα του δέρματος σας,
εφαρμόστε τον ορό πριν από τα άλλα προϊόντα περιποίησης της επιδερμίδας για μια
ολοκληρωμένη θεραπεία ή εφαρμόστε το προϊόν μόνο του.

Declare Vital Balance Power Duo Oil Serum
Ζήστε την μοναδική εμπειρία της νέας
γενιάς προϊόντων φροντίδας του δέρματος.
Προϊόν που δίνει ενέργεια στο δέρμα, αγνό
και ουσιαστικά αποτελεσματικό.
Ο συνδυασμός πολύτιμων βιταμινών, μετάλλων και ιχνοστοιχείων, χαρίζουν στο δέρμα εντατική ενυδάτωση, την απαραίτητη υγρασία, άμεση
ενέργεια με αποτέλεσμα η επιδερμίδα να φαίνεται και να είναι υγιείς και
λαμπερή. Λεπτές γραμμές και οι ρυτίδες μειώνονται, το δέρμα γίνεται αισθητά πιο σφριγηλό με μία μακροχρόνια αναγεννητική επίδραση και ανανέωση των κυττάρων. Με λεπτή υφή και έλαια που δεν βαραίνουν το
δέρμα.
Τα δύο είδη συστατικών, υδροηλεκτρικά και λιπίδια, τοποθετούνται σε
δύο χωριστές σωλήνες και δεν έχουν επαφή μεταξύ τους παρά μόνο στην
εφαρμογή τους. Όταν συνδυαστούν κατ ευθείαν στο δέρμα σας προδίδουν
καλύτερα τις ιδιότητες τους, παρέχοντας μια μοναδική εμπειρία για όλες
τις αισθήσεις σας! Το καλύτερο από όλα είναι η νέα ενέργεια που ρέει
στο δέρμα σας.
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Marlies Moller New Products
Oil Elixir with Sasanqua

Ένα πολλαπλής δράσης προϊόν με διάφορα έλαια που περιποιούνται τα
μαλλιά. Ιδανικό για όλους τους τύπους μαλλιών. Χρησιμοποιήστε το σε
βρεγμένα μαλλιά μετά από το λούσιμο σαν θεραπεία. Απλώστε λίγη ποσότητα στο μήκος των μαλλιών για πιο εύκολο χτένισμα. Χρησιμοποιήστε το
ακόμα πριν από το styling, απλώνοντας λίγες σταγόνες στα μαλλιά σας πριν
τα χτενίσετε με το πιστολάκι ή το σίδερο. Μπορείτε να το χρησιμοποιήστε και
σαν ένα finish ή ενδιάμεσα σε στεγνά μαλλιά για επιπρόσθετη λάμψη.
Περάστε λίγο προϊόν πάνω από τα ίσια μαλλιά ή δουλέψτε το μέσα στα
σγουρά μαλλιά για να διαμορφώσετε το σχήμα και τις μπούκλες σας.

Volume Anti Oil Hair Powder

Δεν υπάρχει αρκετός χρόνος για να λούσετε τα μαλλιά σας; Ανακαλύψτε το
νέο ξηρό σαμπουάν, την μοναδική καινοτομία της Marlies Möller. Με
υπέροχο άρωμα, σε λεπτή υφή σκόνης περιβάλλει τα μαλλιά σας με καθαρό μετάξι. Προστατεύει και περιποιέται τα μαλλιά, εύκολο στη χρήση, σε
πρακτική συσκευασία, έρχεται να κάνει το καθημερινόstyling πολύ εύκολο!
Πώς να το εφαρμόσετε: Με την βοήθεια του πινέλου που υπάρχει στην άκρια
περάστε το προϊόν στις ρίζες των μαλλιών, κάντε ελαφρύ μασάζ
χρησιμοποιώντας τις άκρες των δακτύλων σας και σκουπίστε ελαφρά με το
πινέλο.

MOLTON BROWN Men's Grooming
Η σειρά είναι εμπλουτισμένη με αφρικανικό white wood και εκχυλίσματα
από κριθάρι. Προσφέρει υψηλής απόδοσης αποτελέσματα, φροντίζει το
δέρμα πριν και μετά το ξύρισμα, αφήνοντας το υγιές και απαλό. Αποτελείται
από τα πιο κάτω προιόντα:
Deep Clean Face Scrub
Είναι ένα πίλινγκ για το πρόσωπο. Αποβάλλει
τη βρωμιά, τα σπυράκια και τις τρίχες που
μεγαλώνουν προς τα μέσα.

Balancing Face Wash
Είναι προϊόν καθαρισμού προσώπου για κανονικά προς λιπαρά δέρματα. Καταπολεμά την
γυαλάδα και τις ακαθαρσίες, ενώ μαλακώνει
το τρίχωμα για το τέλειο ξύρισμα.
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Razor-Glide Shaving Gel

Post Shave Recovery Balm

Προϊόν σε μορφή τζελ για ένα ακριβές ξύρισμα.
Είναι ιδανικό για κανονικά προς λιπαρά δέρματα.

Είναι ένα υπέρ-καταπραϋντικό balm που
βοηθά στην καταπράυνση του δέρματος μετά
το ξύρισμα. Είναι ιδανικό για όλους τους
τύπους δέρματος.

Skin-Calming Shaving Cream
Είναι ένα προϊόν που καλμάρει και προετοιμάζει
το δέρμα για ένα άνετο ξύρισμα. Ιδανικό για ξηρά
δέρματα.

Moisture-Rich Shaving Soap (with bowl)
Σαπούνι σε πλάκα για ξύρισμα. Είναι ιδανικό
για όλους τους τύπους δέρματος.
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Volume Anti-Oil

Hair Powder
Discover the new form of dry shampoo.

No time to wash your hair? Then discover the new dry shampoo
innovation by Marlies Möller beauty hair care. This wonderfully scented powder with ultra-ﬁ ne texture encases your hair with pure silk.
Greasy scalps appear matter. The roots of your hair gain new volume.
Invisible, weightless and wonderfully grooming.

Discover this silky, grooming powder
to refresh your look:
• as a dry shampoo that doesn’t need to be brushed out
• for new volume at the roots
• for matting greasy roots
Ideal for in-between washes, or when you’re out and about!
Does not need to be brushed out.
Does not dry out your scalp.
No white residues.
How to apply
With the aid of the brush, apply
to the roots of your hair at your parting, then
massage in gently using your ﬁ ngertips, and loosen up.

See here for more information: www.marliesmoeller.com

H I G H LY E F F I C I E N T, P R O F E S S I O N A L P R E M I U M H A I R C A R E F O R T H E M O ST D E M A N D I N G O F R E Q U I R E M E N TS
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STR8 DEOS & SHOWER GELS
Το STR8, το πιο αγαπημένο ανδρικό άρωμα, εξελίσσεται και παρουσιάζει τη νέα του
εκδοχή μαζί με δυναμικές εκπλήξεις. Ο σημερινός άντρας γίνεται όλο και πιο απαιτητικός
στα προϊόντα που χρησιμοποιεί. Η καθημερινή ζωή τουείναι γεμάτη προκλήσεις και
εμπειρίες και το STR8 τού δίνει την ελευθερία και την ευελιξία που χρειάζεται μέσω των
δύο διαφορετικών ανασυσκευασμένων προϊοντικών σειρών:
Την αρωματική σειρά και τη σειρά performance που αποτελείται από aντι-ιδρωτικά
αποσμητικά Spray & Roll-On, αλλά και αφρόλουτρα διπλής δράσης για μαλλιά και σώμα.
Επιλέξτε ανάμεσα στα 7 μοναδικά αρώματα της σειράς: Original, Oxygen, Adventure,
Unlimited, Freedom, Discovery και το νέο On The Edge. H σειρά STR8 Cool & Dry Deodorants και Roll-ons προσφέρει 48ωρη δράση κατά της εφίδρωσης και διάρκεια στο άρωμα
χάρη στη νέα προϊοντική φόρμουλα του STR8, που δρα σε τέσσερα επίπεδα: 48ωρη
προστασία κατά της εφίδρωσης, δράση κατά της δυσοσμίας που προκαλείται από τον
ιδρώτα, έντονο και δροσερό άρωμα και δεν αφήνει λευκά στίγματα.

H σειρά STR8 Cool & Dry περιλαμβάνει τέσσερα αρώματα:
Midnight Run, Cool Escape, Breezy Drive και το νέο Skin Protect που περιέχει ενεργά
συστατικά φιλικά προς το δέρμα.
Επίσης γνωρίστε την ανασυσκευασμένη σειρά αφρόλουτρων STR8. Η σειρά αποτελείται
από έξι διαφορετικά αφρόλουτρασε 400ml: Original , Unlimited, Aqua Breeze, Lime Peak,
Oxygen Burst & το νέο Power Zone.

Orzene Ultra Lightum
Οι γυναίκες σήμερα αναζητούν κάτι παραπάνω από
ένα απλό σαμπουάν. Στην πραγματικότητα έχουν
ανάγκη από ένα oλοκληρωμένο σύστημα περιποίησης
μαλλιών που μπορεί να προστατέψει την καλή υγεία
των μαλλιών που επηρεάζεται από τον σύγχρονο
τρόπος ζωής.
Η σειρά περιποίησης μαλλιών Orzene Μπίρας είναι εμπλουτισμένη με shine elixir,
το ελιξίριο της λάμψης που θα μεταμορφώσει τα μαλλιά σας, προσφέροντάς τους
εκτυφλωτική λάμψη που διαρκεί!
Το ειδικά μελετημένο σύμπλεγμα shine elixir αποτελείται από Μπύρα, Ceramides
& Phytoprotein και βρίσκεται στη βάση όλων των προϊόντων της σειράς, χαρίζοντας εντυπωσιακά λαμπερά μαλλιά στη στιγμή!
Ανακαλύψτε τώρα τη νέα σειρά Orzene Μπίρας, ORZENE ULTRA LIGHT, για ανάλαφρα καθαρά μαλλιά χωρίς να βαραίνουν και με λάμψη που διαρκεί!
Tο Orzene Ultra Light Shampoo βασίζεται σε fruit bio® technology & εκχύλισμα
πράσινου τσαγιού, καθαρίζει απαλά τα μαλλιά, ενώ το Ultra Light Conditioner,
χάρη στη light φόρμουλά του περιποιείται τα μαλλιά απαλά ξεπλένεται εύκολα,
χωρίς να αφήνει κατάλοιπα.
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ΥΓΙΕΙΝΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ
Ασπίδα για την υγεία μας!
Της
Ελεάνας
Χαραλάμπους
Marketing
Officer

«Είμαστε ό,τι
τρώμε. Και αυτό
που τρώμε
καθορίζει τις
σκέψεις, τη ζωή
μας, το παρόν,
το μέλλον και το
πεπρωμένο μας»

82 u ΜΕΤΑΞΥ ΜΑΣ ΤΕΥΧΟΣ 11

«Φάρμακό σας ας γίνει η
τροφή σας και η τροφή σας
ας γίνει φάρμακό σας»
έλεγε ο πατέρας της
ιατρικής, Ιπποκράτης.

H

επιστημονική έρευνα έχει αποδείξει ότι πολλά
από τα σοβαρότερα νοσήματα, συνδέονται άμεσα
με παράγοντες που σχετίζονται με τη σύγχρονη
διατροφή. Όπως υποστηρίζει ο εμπειρογνώμονας Mike
Adams, το 95% των ασθενειών προέρχονται κυρίως από
τοξικά και μη θρεπτικά φαγητά, καθώς και από την ανεπάρκεια σωματικής άσκησης.
Ανάμεσα στις σοβαρότερες διατροφικές διαταραχές
βρίσκονται η παχυσαρκία, τα καρδιαγγειακά νοσήματα
αλλά και ο καρκίνος του παχέως εντέρου.
Η υγιεινή διατροφή είναι το μυστικό για μια καλύτερη
ποιότητα ζωής αφού ενισχύει το ανοσοποιητικό μας σύστημα και μας χαρίζει ένα φυσιολογικό βάρος.
Σύμφωνα με τους διατροφολόγους, η υγιεινή διατροφή
περιλαμβάνει σε πλήρη ισορροπία την κατανάλωση
φρούτων, λαχανικών, προϊόντων ολικής άλεσης και χαμηλών λιπαρών, γαλακτοκομικών, κρεατικών και ψαρικών προϊόντων.
Πολλά είναι τα οφέλη που προσδίδει στον οργανισμό
μια σωστή και υγιεινή διατροφή. Κατά την εφαρμογή ενός
ισορροπημένου διαιτολογίου, μας δίνεται η δυνατότητα
να ελέγξουμε καλύτερα το σωματικό μας βάρος αφού
βελτιώνεται ο μεταβολισμός μας και συνεπώς μειώνεται η πιθανότητα παχυσαρκίας.
Επιπρόσθετα, η υγιεινή διατροφή δρα
σαν προστάτης της καρδιάς αφού μειώνει
τη «κακή» χοληστερόλη και αυξάνει την
«καλή» χοληστερόλη. Ως εκ τούτου, η
υγιεινή διατροφή είναι η ασπίδα για διάφορα νοσήματα και ιδιαίτερα τον καρκίνο. Αυτό συμβαίνει διότι οι φυτικές
ιδιότητες των φρούτων και των λαχανικών μας προστατεύουν από διάφορες
μορφές καρκίνου.

ΠΡΩΙΝΟ:
•
•
•
•

Ο
ΕΙΝΑΙ Τ Ο
Κ
Ι
ΜΥΣΤ ΥΤΕΡΗ
ΚΑΛ
ΓΙΑ ΜΙΑ ΗΤΑ ΖΩΗΣ
ΠΟΙΟΤ

1 ποτήρι χυμό πορτοκάλι Rauch
30 γρ μέλι ανθέων ή θυμαρίσιο Τζιβέρτι
200 γρ ψωμί ή παξιμάδια ολικής αλέσεως Έλενας
100 γρ σταφύλι

ΠΡΟΓΕΥΜΑ:
• 1 ποτήρι γάλα
• 150 γρ ψωμί ολικής αλέσεως ή κριτσίνια ολικής
αλέσεως Έλενας
• 50 γρ τυρί

ΓΕΥΜΑ:
•
•
•
•

Κοτόπουλο κοκκινιστό
Πουρές πατάτας
Σαλάτα με εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Ελιοχώρι
Φρούτα εποχής

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ:
• 1 βοτανικό ρόφημα St. Dalfour
• 100 γρ παστά φρούτα St. Dalfour

ΔΕΙΠΝΟ:
• Μακαρόνια ολικής αλέσεως Divella με σάλτσα
πέστο Sacla
• 1 ντοματοσαλάτα με ντρέσινγκ απο βιολογικό
ελαιόλαδο Ολέαστρο
• 250 γρ φρούτα
Ο πιο ορθός τρόπος υλοποίησης της υγιεινής διατροφής
είναι η τήρηση ενός προγράμματος σε καθημερινή βάση.
Στον πίνακα παρατίθεται ένα ενδεικτικό
πρόγραμμα υγιεινής διατροφής:
Συνοψίζοντας, η διατροφή μας καθορίζεται από εμάς
από τον τρόπο που εμείς επιθυμούμε να ζούμε. «Είμαστε
ό,τι τρώμε. Και αυτό που τρώμε καθορίζει τις σκέψεις, τη
ζωή μας, το παρόν, το μέλλον και το πεπρωμένο μας»
αναφέρει ο Αλέξης Κάρελ.
Η Εταιρεία C.A. Papaellinas με υπερηφάνεια διαθέτει
στην Κυπριακή αγορά βιολογικά προϊόντα αλλά και προϊόντα φτιαγμένα από αγνά, φυσικά συστατικά απαλλαγμένα από χημικές ουσίες και πλούσια σε θρεπτικές αξίες
με απώτερο σκοπό να ικανοποιήσει όλες τις προσδοκίες
και ανάγκες του καταναλωτικού κοινού με υπεύθυνο
τρόπο. ■
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ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ

Τι είναι τελικά;
Της
Μαριλένας
Επιτρόπου
Σύμβουλος
Πωλήσεων
Holland & Barrett

Στόχος ήταν αρχικά η καταπολέμηση του υποσιτισμού. Με τη
βοήθεια της τεχνολογίας δημιουργήθηκαν ποικιλίες δημητριακών για υψηλές επιδόσεις και περισσότερη ανθεκτικότητα σε
ασθένειες.

T

α τελευταία χρόνια έχουν μπει για τα καλά στη ζωή
μας και συχνά ακούγονται προειδοποιήσεις για τη
κατανάλωσή τους. Κάποιοι τα κατηγορούν, άλλοι τα
υποστηρίζουν με σθένος, και επικρατεί γύρω από το
όνομά τους μια σύγχυση.
Αναφέρομαι φυσικά στα γενετικώς τροποποιημένα
τρόφιμα ή GMOs (Genetically Modified Organisms) όπως
είναι γνωστά στα αγγλικά.

Τι είναι τέλος πάντων αυτά τα τρόφιμα και το
κυριότερο: είναι ασφαλή για κατανάλωση;

84 u ΜΕΤΑΞΥ ΜΑΣ ΤΕΥΧΟΣ 11

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) ορίζει ως γενετικά μεταλλαγμένους τους οργανισμούς εκείνους στους
οποίους το γενετικό υλικό (DNA) έχει μεταβληθεί με μη
φυσικό τρόπο. Οι μεταλλάξεις σε αυτούς τους οργανισμούς επιτυγχάνονται με τη μέθοδο της γενετικής μηχανικής κατά την οποία συγκεκριμένα επιθυμητά γονίδια
από διαφορετικούς οργανισμούς-όχι απαραίτητα συγγενικών μεταξύ τους- εισάγονται με τη βοήθεια βακτηρίων,
ιών και άλλων φορέων.
Τα «καινούργια» γονίδια που εισάγονται προσφέρουν
ιδιότητες όπως ανθεκτικότητα σε παράσιτα και αντίξοες
καιρικές συνθήκες, καθώς επίσης διατροφικό εμπλουτισμό. Οι άνθρωποι τροποποιούν οργανισμούς εδώ και
χρόνια με τη μέθοδο της επιλεκτικής αναπαραγωγής
στην οποία διασταυρώνονται «δυνατές» ποικιλίες φυτικών ή ζωικών οργανισμών. Τέτοιες μέθοδοι γίνονταν
εμπειρικά και χρειαζόταν πολλή προσπάθεια για να φτάσει κανείς στο επιθυμητό αποτέλεσμα, καθώς η κάθε
διασταύρωση έδινε τυχαία αποτελέσματα. Αντίθετα, η
μέθοδος που χρησιμοποιείται στα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα είναι στοχευμένη.
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ΠΟΥ ΒΑΣΙΣΤΗΚΕ Η ΙΔΕΑ
Η ιδέα πίσω από τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα
είχε ευγενή σκοπό: να καταπολεμηθεί ο υποσιτισμός.
Ο πληθυσμός της γης αυξάνεται με ανησυχητικούς
ρυθμούς και σε συνδυασμό με την έλλειψη καλλιεργήσιμης γης εντείνεται το υπάρχον πρόβλημα στις αναπτυσσόμενες χώρες.
Με τη βοήθεια λοιπόν της επιστήμης και της τεχνολογίας δημιουργήθηκαν αρχικά ποικιλίες δημητριακών
που θα έδιναν ψηλές αποδόσεις. Αυτό οδήγησε στην
δημιουργία σπαρτών με περισσότερη ανθεκτικότητα σε
ασθένειες, όπως ιούς και βακτήρια, σε έντομα, σε ζιζανιοκτόνα και σε αντίξοες συνθήκες όπως ξηρασία και
αλμυρότητα εδάφους. Η ανθεκτικότητα σε έντομα επιτυγχάνεται με την εισαγωγή τοξινών που απωθούν μεν τα
έντομα αλλά είναι ασφαλή στους ανθρώπους.
Με το εντομοκτόνο ήδη στο γονιδίωμα του φυτού, οι
ψεκασμοί με χημικά εντομοκτόνα δεν είναι πλέον απαραίτητοι. Επομένως, συνεπάγεται λιγότερη έκθεση σε
χημικά για τους καταναλωτές και λιγότερα κόστη για τους
παραγωγούς. Ανθεκτικότερα σπαρτά ισούνται με μεγαλύτερη απόδοση, χρησιμοποιώντας την ίδια καλλιεργήσιμη γη και λιγότερα εντομοκτόνα. Τα ανθεκτικότερα
τρόφιμα, αποκτούν μεγαλύτερη διάρκεια ζωής, κάνοντας
ευκολότερη τη μεταφορά τους και ρίχνουν κάτω κατ’
επέκταση τα κόστη. Τα τρόφιμα φτάνουν στον καταναλωτή χωρίς να έχουν αλλοιωθεί και τα οικονομικά οφέλη
είναι τεράστια, τόσο για τους παραγωγούς που επιτυγχάνουν ψηλές αποδόσεις, όσο και για τους καταναλωτές οι
οποίοι πληρώνουν λιγότερα.
Και ενώ ο σκοπός αρχικά ήταν να δημιουργηθούν
ανθεκτικότερες ποικιλίες δημητριακών, το ενδιαφέρον
στράφηκε προς τον διατροφικό εμπλουτισμό με βελτιωμένο αριθμό αμινοξέων, περισσότερες βιταμίνες και
λιγότερα ακόρεστα λιπαρά.
Ετησίως πολλά παιδιά χάνουν την όραση τους σε
αναπτυσσόμενες χώρες λόγω έλλειψης βιταμίνης Α στη
διατροφή τους. Με τη δημιουργία μεταλλαγμένου
«χρυσού» ρυζιού το οποίο είναι εμπλουτισμένο με
πρόδρομο της βιταμίνης Α και αποτελεί καθημερινή τους
τροφή, η έλλειψη της συγκεκριμένης βιταμίνης δεν θα
αποτελεί πλέον πρόβλημα.

ΓΙΑΤΙ Η ΚΑΤΑΚΡΑΥΓΗ
Μέχρι εδώ όλα καλά. Τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα φαίνεται να έχουν πολλά πλεονεκτήματα και υπερτερούν κατά πολύ εναντίον των συμβατικών. Γιατί λοιπόν
η κατακραυγή για την κατανάλωσή τους; Γιατί μπορεί μεν
να προσφέρουν πολλά πλεονεκτήματα, υπάρχει όμως
πάντα και η άλλη πλευρά του νομίσματος. Δυστυχώς οποιαδήποτε παρέμβαση στη φύση, κάθε άλλο παρά απλή
μπορεί να είναι. Έτσι και τα γενετικώς τροποποιημένα
τρόφιμα αφήνουν πίσω τους κάποιες ... «επιπλοκές».
Η σημαντικότερη ίσως «επιπλοκή» των γενετικώς
τροποποιημένων οργανισμών στην ανθρώπινη υγεία

είναι οι καινούργιες αλλεργικές αντιδράσεις που προκύπτουν. Κατά τη γενετική μετατροπή, πρωτεΐνες από ένα
οργανισμό στον οποίο υπάρχει αλλεργία (π.χ. γαρίδες)
εισάγεται σε δεύτερο μη αλλεργιογόνο οργανισμό. Με
την κατανάλωση όμως του γενετικώς τροποποιημένου
θα παρακινηθεί η αλλεργική αντίδραση με τον ίδιο τρόπο
όπως θα καταναλωνόταν ο πρώτος οργανισμός.
Αλλεργίες προκύπτουν από την εισαγωγή των εντομοκτόνων τοξίνων (όπως η τοξίνη Βt στο καλαμπόκι) στο
γενετικό υλικό, καθώς επίσης και από την αλλαγή στην
κανονική αλληλουχία των αμινοξέων και τη δημιουργία
καινούργιων πρωτεϊνών. Μόνο στο Ηνωμένο Βασίλειο,
με την είσοδο της μεταλλαγμένης σόγιας στην αγορά, οι
αλλεργίες στη σόγια και τα παράγωγά της αυξήθηκαν
κατά 50%. Και έπειτα τίθεται το θέμα της τοξικότητας.
Το γενετικό υλικό που εισάχθηκε σε ένα οργανισμό θα
περάσει στο χώμα, στο νερό και στο σώμα μας. Θα
συσσωρεύεται καθώς ανεβαίνει στη τροφική αλυσίδα με
άγνωστες επιδράσεις τόσο στον άνθρωπο όσο και στο
περιβάλλον.

ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ
Εκτός από την ανθρώπινη υγεία, οι γενετικώς τροποποιημένοι οργανισμοί έχουν αρνητικό αντίκτυπο σε επίπεδο
οικοσυστήματος και βιοποικιλότητας. Οι διάφοροι οργανισμοί σε ένα οικοσύστημα, όπως τα φυτά, τα έντομα και
τα ζώα αλληλεπιδρούν μεταξύ τους με μοναδικό τρόπο
όπως διαμορφώθηκε από μακροχρόνιες εξελικτικές διαδικασίες ώστε να διατηρούνται οι λεπτές ισορροπίες.
Έστω και μια μικρή αλλαγή, μπορεί να επιφέρει αλυσιδωτές αντιδράσεις και να προκαλέσει τεράστια ζημιά σε
ένα οικοσύστημα. Κάτι τέτοιο συμβαίνει και με την εισαγωγή ενός γενετικώς τροποποιημένου οργανισμού σε
ένα οικοσύστημα.
Οργανισμοί μπορεί να εξαλειφτούν εντελώς, ενώ
άλλοι οργανισμοί να αυξηθούν δραματικά με επικίνδυνες συνέπειες στη διατροφική αλυσίδα. Σύμφωνα με τη
θεωρία του Δαρβίνου, επιβιώνουν εκείνα τα είδη που
μπορούν να προσαρμοστούν στο καινούργιο περιβάλλον. Μια τυχαία μετάλλαξη μπορεί να δώσει σε ένα οργανισμό το πλεονέκτημα να υπερισχύσει. Με την ίδια
λογική, τα γονίδια που στοχεύουν στη καταπολέμηση
εντόμων, μπορούν να δημιουργήσουν με τη σειρά τους
υπερ-έντομα τα οποία να μην επηρεάζονται πλέον από
τα τοξικά βακτήρια που εισάχθηκαν στα τροποποιημένα
φθαρτά, δημιουργώντας έτσι ένα πρόβλημα το οποίο
είχαν καλεστεί να επιλύσουν από την αρχή.
Τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα που κυκλοφορούν στην αγορά έχουν ελεγχθεί και κριθεί ως ασφαλή
προς κατανάλωση. Στα τρόφιμα αυτά που έχουν δεχτεί
γενετική διαφοροποίηση συμπεριλαμβάνονται η σόγια,
το καλαμπόκι, οι ντομάτες, τα μπιζέλια, η παπάγια, το
βαμβάκι, το λάδι ελαιοκράμβης (rapeseedoil) και το
λάδι κανόλα. ■
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BVLGARI MAN

in Black Eau De Parfum

ΝEΑ
ΣΕΙΡA

Στις 24 Σεπτεμβρίου η C.A.Papaellinas προσκάλεσε δημοσιογράφους και εκλεκτούς
πελάτες στο κατάστημα Beauty Line Λεωφόρου Λεμεσού, για να γνωρίσουν από
κοντά το νέο άρωμα του οίκου BVLGARI, BVLGARI Man in Black. Σε ένα ειδικά διαμορφωμένο χώρο, που ταίριαζε με την φιλοσοφία του αρώματος και με την μουσική
συνοδεία ηλεκτρικού βιολιού, οι καλεσμένοι είχαν την ευκαιρία να περάσουν το
απόγευμα τους ταξιδεύοντας στην νέα οσφρητική σύνθεση του BVLGARI MAN in
Black Eau De Parfum.
Με πικάντικες νότες κορυφής που μεταμορφώνονται σε μια αισθησιακή κεχριμπαρένια ζεστασιά πριν αποδώσουν τελικά τις ξυλώδεις, καπνισμένες νότες του, το
Bvlgari Man in Black συλλαμβάνει την αρρενωπή πτυχή ενός σύγχρονου άντρα
που κατάγεται από τους αρχαίους ρωμαίους θεούς.
Εγκλωβισμένο σε ένα λαμπερό εβένινο μπουκάλι, Bvlgari Man in Black έχει μια
δυνατή νεο-ανατολίτικη οσφρητική υπογραφή, η οποία χαρακτηρίζεται από έναν
αισθησιασμό που αγκαλιάζει το σώμα ολοκληρωτικά.
Είναι σχεδιασμένο για να φοριέται από τον άνδρα ο οποίος ενσαρκώνει μια πολύ
μοντέρνα και αλάνθαστη αρρενωπότητα. Η διάθεση είναι, όπως και η πεμπτουσία
του ανθρώπου Bvlgari, εμπνευσμένη και θριαμβευτική. Για άλλη μια φορά, ο οίκος
Bvlgari επανερμηνεύει τα μεγάλα θέματα της αρωματοποιίας με τολμηρές πρώτες
ύλες. Στον κόσμο των αντρικών αρωμάτων Bvlgari, το Bvlgari Man in Black είναι
πρωτοφανώς δυνατό, τολμηρά πλούσιο και με δυναμικά χαρίσματα.
Με αυτή τη νέα φλογερή άφιξη, ο Bvlgari ολοκληρώνει ένα εξαιρετικό κύκλο στον
οποίο ο ίδιος ο θρυλικός οίκος κοσμημάτων βυθίζετε στη μυθολογία, καθώς και
τη δική του πλούσια ρωμαϊκή κληρονομιά, για να ξεθάψει την συναρπαστική ιστορία
της γέννησης του σύγχρονου ανθρώπου.
Το Bvlgari Man in Black Eau de Parfum κυκλοφορεί σε 60 ml και100 ml.

Aroma-Reeds
Η νέα σειρά Aroma-Reeds είναι μια σειρά
από αρώματα χώρου σε σαγηνευτικές
μυρωδιές που περιβάλλουν το σπίτι και θα
σας προσφέρουν μια ευχάριστη αίσθηση
από τη πρώτη στιγμή που θα τοποθετηθούν.

Σχεδιασμένο με διακριτικά αρώματα για τον χώρο σας διαρκεί
μέχρι και τέσσερις μήνες. Το σπίτι σας παραμένει αρωματισμένο με το άρωμα που αγαπάτε. Το Aroma-Reeds αποτελεί
το τέλειο δώρο για κάθε περίσταση. Είναι διαθέσιμο σε
3 μυρωδιές.
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Η αγάπη για το υγιεινό φαγητό
ξεκινά με τα Organix!

T

α παιδικά σνακς Organix, προσφέρουν από το 1992 υγιεινές και
νόστιμες επιλογές για τα μωρά και τα μικρά παιδιά. Γεμάτα από
νοστιμιά και γεύση, τα παιδικά σνακς Organix γίνονται με 100% αγνά
οργανικά υλικά προστατεύοντας έτσι τα παιδιά από χρωστικές αρωματικές
ουσίες, τη ζάχαρη και το αλάτι. Αυτά τα μικρά πράγματα κάνουν τη μεγάλη
διαφορά δίνοντας την υπόσχεση στα παιδιά μας ότι τρώνε ένα υγιεινό,
ασφαλές και θρεπτικό γεύμα. Γνωρίζοντας ότι τα μικρά παιδιά έχουν διαφορετικές ανάγκες από τους ενήλικες και χάρη στην "No junk promise",
οι τροφές αυτές περιέχουν τα οφέλη των οργανικών συστατικών με απολύτως καμία προσθήκη αλατιού, επεξεργασμένα σάκχαρα ή βλαβερά
πρόσθετα.
Η Εταιρεία C.A. Papaellinas, διανομέας των προϊόντων Organix στην
Κύπρο, μέσα από την προσφορά δωρεάν προϊόντων Organix σε Παιδίατρους, Νηπιαγωγεία αλλά και σε Αθλητικές Ακαδημίες Στίβου, δίνει την
ευκαιρία σε ένα μεγάλο αριθμό παιδιών να μάθουν και να υιοθετήσουν
ένα πιο υγιεινό τρόπο ζωής και διατροφής, αφού η αγάπη για το υγιεινό
φαγητό από μικρή ηλικία ξεκινά με τα Organix!

Παρουσίαση
από τη Nuxe
Την Τετάρτη 22 Οκτωβρίου η NUXE και η εταιρεία
C.A. Papaellinas προσκάλεσε τους φαρμακοποιούς στο
Gaffiero House στη Λευκωσία για να απολαύσουν μια
βραδιά γαλλικής κομψότητας, φινέτσας και πολυτέλειας.
Η NUXE, Νο1 εταιρεία φυτικών καλλυντικών στο κανάλι
Φαρμακείου στη Γαλλία, παρουσίασε την ανανεωμένη
σειρά αντιγήρανσης “NUXE MERVEILLANCE EXPERT”.
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ΛΕΣ
ΟΙ ΠΟΛ ΠΕΣ
Ο
ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ
ΣΥΝΑΤ ΥΝ ΤΟ
Ο
ΣΠΑΤΑΛ ΝΟ
Ο
ΧΡ
Σ
ΕΡΓΑΣΙΑ

Ο χρόνος
είναι χρήμα…
Της
Νίκης
Νικολάου
Sales
Development
Manager

8

“ΚΕΦΑΛΑΙΩΔΕΙΣ
ΑΜΑΡΤΙΕΣ” ΤΗΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

"Να θυμάστε ότι ο χρόνος είναι χρήμα". Πρόκειται για ένα
πολύ διάσημο γνωμικό που αποδίδεται στον Βενιαμίν
Φραγκλίνο και χρησιμοποιείται κατά κόρον στις καθημερινές συνομιλίες. Η συγκεκριμένη μεταφορά έχει παραμείνει ένα σημαντικό μάθημα στα οικονομικά και τις
επιχειρήσεις.
Ο χρόνος είναι χρήμα - και έτσι είναι ο χρόνος εργασίας:
Γνωρίζετε ότι ... πάρα πολλές και άσχημα προετοιμασμένες συναντήσεις σπαταλούν το χρόνο εργασίας, δημιουργώντας υψηλό κόστος για τις επιχειρήσεις;
Σε μια νέα έρευνα που ονομάζεται «Διαχείριση του σπανιότερου σας πόρου», η Εταιρεία Συμβούλων Διαχείρισης Bain & Company μελέτησε τις πρακτικές διαχείρισης
χρόνου 17 μεγάλων επιχειρήσεων.
Αυτά είναι τα αποτελέσματα:
• Τα στελέχη λαμβάνουν κατά μέσο όρο από 30.000 emails ανά έτος.
• Κάθε χρόνο, τα ανώτερα στελέχη θα περάσουν μέχρι
και 7.000 ώρες συναντήσεων.
• Το ποσοστό αυτό ανεβαίνει μέχρι 300.000 ώρες, αν
προστεθούν στις προπαρασκευαστικές συναντήσεις
της ομάδας και οι συναντήσεις παρακολούθησης .
• Κατά μέσο όρο τα στελέχη περνούν σχεδόν δύο ημέρες
την εβδομάδα σε συναντήσεις με τρεις ή περισσότερους συμμετέχοντες. Ωστόσο, πολλές συναντήσεις
πραγματοποιούνται απλώς από συνήθεια, σημειώνουν
οι ερευνητές Bain & Company.
• Οι συναντήσεις αντιπροσωπεύουν περίπου το 15% του
χρόνου εργασίας όλων των εργαζομένων.
• Οι συναντήσεις δημιουργούν 8% δαπάνη που προέρχεται απλά από καθυστέρηση μόλις 5 λεπτών στην
έναρξη μιας συνάντησης.
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Η Έρευνα προσδιορίζει τις οκτώ "κεφαλαιώδεις αμαρτίες" της διαχείρισης του χρόνου και προσφέρει λύσεις:
1. Προγραμματισμός: Καταστήστε σαφές ποια θέματα
αφορούν ποιον. Καθορίστε τα θέματα πρωτίστης προτεραιότητας και πους αφορούν.
2. Ο χρόνος είναι δωρεάν: Δημιουργήστε προϋπολογισμούς χρόνου για κάθε έργο. Διαχειριστείτε τους
αυστηρά όπως θα κάνατε με τους οικονομικούς προϋπολογισμούς.
3. Γυρίστε κάθε ιδέα σε ένα έργο: Κάθε νέο σχέδιο
πρέπει να βασίζεται σε ένα επιχειρηματικό σχέδιο.
4. Πολύπλοκες ιεραρχίες: Απλοποιήστε τις οργανωτικές
δομές σας. Περισσότερα στελέχη και επίπεδα διοκησης σπαταλούν χρόνο, ενώ δημιουργούν επιπλέον
εργασία για το σύνολο του οργανισμού.
5. Ο καθένας μπορεί να συγκαλέσει συνεδρίαση; Καθορίστε ποιος ακριβώς έχει το δικαίωμα να συγκαλέσει
συνεδριάσεις.
6. Πραγματοποίηση αποφάσεων: Τυποποιημένες διαδικασίεςλήψης αποφάσεων είναι καθοριστικής σημασίας.
7. Η ώρα των συναντήσεων ισούται με τον ελεύθερο
χρόνο: Κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων απαιτείται
πειθαρχία, επιβολή μια σαφούς ατζέντας και καλής
προετοιμασίας και πρέπει πάντα να αρχίζουν στην
ώρα τους.
8. Άσκοπη σπατάλη χρόνου: Καταγράψτε το χρόνο που
δαπανάται σε συναντήσεις, τους παρόντες συμμετέχοντες και των όγκο των e-mails που αποστέλλονται
κατά τη διάρκεια της συνάντησης. Αυτός είναι ο μόνος
τρόπος για να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα. Δεν
μπορούμε να παρακολουθήσουμε οτιδήποτε δεν
είναι μετρήσιμο.
"Αν ο χρόνος ήταν στην πραγματικότητα χρήματα, πολλές
εταιρείες θα υφίσταντο τεράστιες απώλειες," λέει ο
Δρ Imeyen Ebong, επικεφαλής του Γερμανικού Οργανισμού Πρακτικής της Bain & Company. "Καταγραφή του
χρόνου που δαπανάται και η θέσπιση ενός πιο άκαμπτου
καθεστώτος εποπτείας, είναι ο μόνος τρόπος για να
αποφευχθεί η σπατάλη του πολύτιμου αυτού πόρου στο
μέλλον." ■
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ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΓΙΑ ΔΥΟ
"ΣΥΝΗΘΕΙΣ" ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ
Του
Δημήτρη
Πιερούδη
Director Health
& Safety School
of Chironas

Άσθμα

Αλλεργία και Αλλεργικό Σοκ

Είναι μια δυσλειτουργία του αναπνευστικού συστήματος
κατά την οποία οι μικροί βρόγχοι μέσα στους πνεύμονες, συσπώνται σαν αποτέλεσμα αλλεργικής αντίδρασης. Διάφοροι παράγοντες είναι δυνατό να
προκαλέσουν την αλλεργία: σκόνη, καπνός τσιγάρου,
τρίχες ζώων, γύρη λουλουδιών, καυσαέρια, κάποιο
φάρμακο ή ακόμα και ένα κρυολόγημα. Μια ασθματική
κρίση αντιμετωπίζεται από τον ίδιο τον πάσχοντα, με
ειδική, συσκευή εισπνοής τύπου ‘’σπρέι’’ που έχει συνήθως μπλε καπάκι και την οποία έχει πιθανώς μαζί του.
Η συσκευή περιέχει βρογχοδιασταλτικό φάρμακο.

Με τον όρο αλλεργία εννοούμε τη παθολογική κατάσταση κατά την οποία ο ανθρώπινος οργανισμός αντιδρά έντονα απέναντι σε αβλαβείς περιβαλλοντικές
ουσίες. Οι ουσίες αυτές ονομάζονται αλλεργιογόνες
ουσίες.
Αλλεργικό σόκ ή αναφυλαξία ονομάζεται η οξεία αντίδραση του οργανισμού που οφείλεται σε αλλεργιογόνους παράγοντες. Μπορεί να εμφανιστεί και να εξελιχθεί
πολύ γρήγορα. Στα πολύ σοβαρά περιστατικά εμφανίζεται οίδημα (φούσκωμα) στο λαιμό το οποίο κλείνει τον
αεραγωγό και ο θάνατος μπορεί να επέλθει σε λίγα
λεπτά. Κατά την εξέλιξη του σόκ ο οργανισμός εκκρίνει
την ουσία ισταμίνη, η οποία διαστέλλει τα αιμοφόρα αγγεία, η οποία προκαλεί πτώση της αρτηριακής πίεση και
καταπληξία-σοκ.

Ενδείξεις και συμπτώματα
• Δυσκολία στην αναπνοή και σφύριγμα (συριγμός) κατά
την εκπνοή.
• Άγχος, δυσφορία και δυσκολία στην ομιλία, εισπνέοντας στη μέση της πρότασης.
• Χλωμό και κολλώδες δέρμα.
• Κυάνωση στα χείλη, στη βάση των νυχιών και στους
λοβούς των αυτιών, (ένδειξη υποξίας).
• Έντονη χρήση των μυών του στήθους και του λαιμού
κατά την αναπνοή.
• Εξάντληση με πιθανότητα να χάσει τις αισθήσεις του.

Αγωγή
Εμψυχώνομε τον πάσχοντα. Βοηθούμε να καθίσει αναπαυτικά, όχι όμως να ξαπλώσει. Βοηθούμε να πάρει τα
φάρμακα που συνήθως παίρνει και πολύ πιθανό να τα
έχει μαζί του. Αν η κρίση δεν περάσει σε λίγα λεπτά μπορεί να ξαναπάρει τα φάρμακα του. Ο πανικός είναι αρνητικό στοιχείο στην κατάσταση του γι αυτό προσπαθούμε
να του αποσπάσουμε την προσοχή, μιλώντας για κάτι
άλλο.
Καλούμε ασθενοφόρο: αν η κρίση δεν φαίνεται να υποχωρεί σε λίγα λεπτά, αν το φάρμακο δεν έδρασε αποτελεσματικά ή αν ο πάσχοντας δεν έχει φάρμακο μαζί του.
Επίσης αν ο πάσχοντας χάσει τις αισθήσεις του ή αν είναι
η πρώτη ασθματική κρίση που αντιμετωπίζει.

Ήπια συμπτώματα
• Εξανθήματα και φαγούρα στο δέρμα.
• Κοκκινίλα, δάκρυα και φαγούρα στα μάτια.

Σοβαρά συμπτώματα
• Οίδημα στο λαιμό, στα χείλη στη γλώσσα, γενικά στο
σώμα.
• Γρήγορος και αδύνατος παλμός.
• Πτώση της αρτηριακής πίεσης.
• Ανησυχία, εμετοί και πόνος στη κοιλιά.
• Δύσπνοια.
• Απώλεια των αισθήσεων.

Αγωγή
Εμψυχώνουμε τον πάσχοντα. Απομακρύνουμε το αίτιο
από τον πάσχοντα ή τον πάσχοντα από το αίτιο. Τον τοποθετούμε σε αναπαυτική θέση. Η καθιστή θέση μπορεί να
διευκολύνει την αναπνοή. Αν έχει τάση λιποθυμίας τον
βάζουμε να ξαπλώσει με τα πόδια πιο ψηλά. Αν χάσει τις
αισθήσεις του ελέγχουμε αεραγωγό και αναπνοή. Ενεργούμε όπως και στον αναίσθητο πάσχοντα.
EPI-PEN Κάποιος πάσχοντας με ιστορικό αναφυλαξίας
πιθανόν να έχει μαζί του σύριγγα επινεφρίνης (epinephrine pen) EPI PEN. Η εφαρμογή της είναι απλή και γίνεται
ενδομυϊκά στο μηρό. Τον βοηθούμε να την χρησιμοποιήσει. Καλούμε άμεσα ασθενοφόρο. ■
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Νέα μάσκαρα Wonder’full
της Rimmel με έλαιο αργκάν
Η Rimmel παρουσιάζει τη Wonder’full, την πρώτη μάσκαρα της Rimmel με μαροκινό έλαιο αργκάν. Αυτή η καινοτόμος μάσκαρα με έλαιο αργκάν που αποτελεί must είναι το νέο μυστικό όπλο για τέλειες, λείες βλεφαρίδες
με όγκο, που δεν κολλούν καθόλου. Οι βλεφαρίδες είναι λείες, ξεχωρίζουν η μία από την άλλη και ενυδατώνονται. Για εγγυημένα τέλεια αποτελέσματα!
Η μοναδική φόρμουλα με έλαιο αργκάν της Wonder’full εφαρμόζεται στιγμιαία στις βλεφαρίδες και στεγνώνει
γρήγορα, με αποτέλεσμα οι βλεφαρίδες να μην κολλούν μεταξύ τους.

ΤΡΕΙΣ ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ
Η Μάσκαρα Wonder’full με έλαιο αργκάν βγαίνει σε τρεις εντυπωσιακές παραλλαγές: κλασική μαύρη, έντονη
μαύρη, που είναι εμπλουτισμένη με έντονες μαύρες χρωστικές ουσίες για πιο βαθύ αποτέλεσμα, και αδιάβροχη.
Η έντονη μαύρη απόχρωση, Extreme Black, αναγνωρίζεται εύκολα χάρη στη σοκολατένια και μπρονζέ συσκευασία. Η αδιάβροχη φόρμουλα ξεχωρίζει χάρη στο λαμπερά ζωηρό μπουκάλι σε μπλε χρώμα.

Η Lady Gaga ανακοίνωσε την κυκλοφορία
του νέου της αρώματος EAU DE GAGA
Πριν δύο χρόνια, το πρώτο άρωμα της Lady Gaga ξεπέρασε όλες τις νόρμες και τα καθιερωμένα πρότυπα στη βιομηχανία των αρωμάτων, χάρη στην καινοτόμο τεχνολογία του. Ήταν
το πρώτο μαύρο Eau de Parfum που γινόταν διαφανές με το ψέκασμα και αόρατο μόλις
ερχόταν σε επαφή με τον αέρα. Τα αποτελέσματα είναι τόσο εντυπωσιακά όσο και η ίδια η
καινοτομία του. Το Lady Gaga Fame φαίνεται ότι θα γραφτεί στην ιστορία των αρωμάτων,
χάρη στις πωλήσεις του ανά το παγκόσμιο και στα βραβεία που έχει αποσπάσει.
Στην επόμενη αρωματική της περιπέτεια, η Lady Gaga προσκαλεί όλες τις γυναίκες και τους
άνδρες να απολαύσουν το νέο της τολμηρό άρωμα, που θα κυκλοφορήσει σε όλο τον
κόσμο…
Η Lady Gaga και η Coty παρουσιάζουν το EAU DE GAGA. Αυτό το συναρπαστικό νέο άρωμα,
που δημιουργήθηκε από τον εμπνευσμένο οίκο αρωμάτων Haus Laboratories της Lady
Gaga, αιχμαλωτίζει την ουσία της Gaga. Επικίνδυνα τολμηρό, το EAU DE GAGA αντιπροσωπεύει το μέλλον ενός αρώματος που είναι ελκυστικό τόσο για τους άνδρες όσο και για τις
γυναίκες, γιατί τίποτα δεν είναι απαγορευμένο.
Το EAU DE GAGA είναι ένα αινιγματικό άρωμα, που συνδυάζει με τόλμη διαφορετικά μεταξύ
τους στοιχεία για να δημιουργήσει μια σαγηνευτική γοητεία. Το άρωμα αναπτύσσεται γύρω
από μια υπέροχη καρδιά από λευκή βιολέτα, ένα μεθυστικό λουλούδι που ελκύει άνδρες
και γυναίκες. Για να ισορροπήσει αυτή την πλούσια woody-floral ένταση, το άρωμα ανοίγει
με μια αναζωογονητική έκρηξη από ζωηρό λάιμ, που αποπνέει μια δυναμική ζωντάνια. Και
τέλος, εξελίσσεται σε μια αισθησιακή βάση με άρωμα δέρματος, που προσθέτει μια μοναδική ποιότητα στο άρωμα.
Αρωματοποιός: Ursula Wandel του οίκου Givaudan
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NARCISO EAU DE PARFUM

Ένα πιο γυναικείο
άρωμα...

Η εταιρεία C.A. Papaellinas υποδέχτηκε τους δημοσιογράφους στο «1888 wine and cocktail bar»
στις 29 Σεπτεμβρίου για την παρουσίαση του καινούργιου γυναικείου αρώματος NARCISO, του
Narciso Rodriguez.
Ο Narciso Rodriguez είναι ένας τολμηρός και απαιτητικός σχεδιαστής που
διοχετεύει όλο το πάθος του για δημιουργία στις γυναίκες. Μοναδικός του
στόχος είναι να τονίσει την ομορφιά τους και να εξωτερικεύσει την εσωτερική τους γοητεία ώστε κάθε γυναίκα να αισθάνεται μοναδική, εκθαμβωτική, θηλυκή και αλησμόνητη.

Πονηρά σέξι
και εκλεπτυσμένο
Υποδεχθείτε το NARCISO EAU DE PARFUM, το νέο άρωμα του Narciso
Rodriguez. Το NARCISO ορίζει τον αισθησιασμό με ένα σύγχρονο είδος
κομψότητας. Ένας άντρας έγραψε μία φορά για τα Narciso ότι «Κάθε φορά
που η γυναίκα μου βάζει ένα από τα φορέματά σας, δεν φεύγουμε ποτέ
από το σπίτι». Στο πνεύμα αυτού του συναισθήματος, ο Narciso Rodriguez
παρουσιάζει ένα νέο άρωμα που γιορτάζει την δύναμη μιας γυναίκας να
αποπλανεί με την υπέρτατη πολυτέλεια.
Το νέο NARCISO αγκαλιάζει μια σύγχρονη θηλυκότητα που είναι τόσο
δυναμική και φευγαλέα, φωτίζοντας την καθολική μαγεία της αποπλάνησης και της έλξης.
Ο Narciso Rodriguez αποκαλύπτει ένα τολμηρή όραμα σηματοδοτώντας
μια νέα κατεύθυνση στην αρωματοποιία. Το NARCISO επαναερμηνεύει
την αλχημεία της έλξης, όπως αυτός προσβάλλει παραδοσιακά το αρρενωπό vetiver, στο οποίο και βασίζεται άρωμα. Μια αφοπλιστική δυαδικότητα δανείζει στο άρωμα το βάθος και την ίντριγκα: τη δύναμη και την
ευπάθεια, την ωμότητα και την φινέτσα.
Τελικά, το NARCISO είναι ένα μοναδικό σέξι άρωμα. Το άρωμα μετατρέπει
τις νότες του vetiver, την πιο κομψή νότα από την κλασική ξυλώδη οικογένεια, με μια τολμηρή οσφρητική σύνθεση που συμπυκνώνει όλη την
έντονη θηλυκότητα. Ενώ ο μόσχος (το musk) παραμένει η καρδιά στην
υπογραφή του αρώματος, τώρα είναι μια αισθησιακή musk ευωδιά που
μαλάκωσε από το κεχριμπάρι (amber), δίνοντας του ζεστασιά και αισθησιασμό. Κατηγορηματικά οι ξυλώδεις νότες του vetiver και το φωτεινό
λευκό και σκούρο κέδρο συναντούν τις απαλές floral νότες του, με τη
διαυγή γαρδένια και το απαλό, αλλά ακτινοβόλο βουλγαρικό τριαντάφυλλο για να δημιουργηθεί μια μοναδική σύνθεση, τόσο τολμηρή και
τόσο λεπτή ταυτόχρονα.

Το αποτέλεσμα: Ένα σαγηνευτικό, πιο γυναικείο άρωμα, που
αναδίδεται αργά και διαρκεί.
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www.narcisoparfums.com
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Ανανέωση στη σειρά προϊόντων
αντρικού ξυρίσματος Kaloderma

Η Kaloderma είναι ένα από τα brand που αποδεικνύουν ότι η ποιότητα
δεν σημαίνει ότι ακολουθείται πάντα από την ψηλή τιμή. Συνεπής με τους
πιστούς της πελάτες για δεκαετίες, εξακολουθεί να προσφέρει υψηλής
ποιότητας περιποίηση για το αντρικό ξύρισμα, πάντα σε προσιτή τιμή. Ακολουθώντας την εποχή και θέλοντας να προσφέρει ακόμη καλύτερη περιποίηση και περισσότερες επιλογές στον σημερινό άντρα, η Kaloderma
λανσάρει νέα σειρά προϊόντων, ανανεώνοντας παράλληλα και τις συσκευασίες της.
Η νέα σειρά προϊόντων αποτελείται από τον Kaloderma Classic Αφρό Ξυρίσματος σε 2 μεγέθη (250ml και travel size 75ml) και το Kaloderma
Classic Gel Ξυρίσματος, εμπλουτισμένα με εκχύλισμα μέντας και Cooling
effect για αίσθηση φρεσκάδας και αναζωογόνησης στο ξύρισμα. Επίσης,
για τις ευαίσθητες επιδερμίδες, Κaloderma Sensitive Αφρός Ξυρίσματος
και Kaloderma Sensitive Gel Ξυρίσματος, εμπλουτισμένα με Aloe Vera,
Γλυκερίνη και Αλλαντοΐνη που προστατεύουν την ευαίσθητη επιδερμίδα
από τους ερεθισμούς, τις κοκκινίλες και την αίσθηση καψίματος που προκαλεί το ξύρισμα.
Η εταιρεία C.A.PAPAELLINAS πάντα πιστή στα προϊόντα υψηλής ποιότητας,
τα τελευταία χρόνια έχει την αποκλειστικότητα των προϊόντων αντρικής
περιποίησης Kaloderma που συνδυάζουν την ποιότητα, την παράδοση
και την πολύ προσιτή τιμή.

ADIDAS
Σειρά περιποίησης για το σώμα
εμπνευσμένη από το αθλητικό πνεύμα
που επικρατεί στον αγωνιστικό χώρο

ΠΡΟIOΝΤΑ UEFA
CHAMPIONS LEAGUE
Η adidas κυκλοφόρησε την πρώτη σειρά περιποίησης για το σώμα με επίσημα,
αδειοδοτημένα προϊόντα, ειδικά αφιερωμένα στο UEFA Champions League.
Τα βασικά συστατικά αυτού του περιορισμένης έκδοσης αρώματος είναι το λεμόνι, το
cashmeran και η βανίλια. Το άρωμα ανοίγει με τις δροσερές, αρωματικές νότες
κορυφής από λεμόνι, λεβάντα και φύλλα βιολέτας και ακολουθούν οι μεσαίες νότες
από φασκόμηλο, πράσινο μήλο και cashmeran, που θυμίζει σουέτ. Η βανίλια, το
πατσουλί και το βρύο έρχονται στο τέλος να ισορροπήσουν το άρωμα.
Τα τελευταία 30 χρόνια, η adidas body care τιμά τις πιο διάσημες ποδοσφαιρικές διοργανώσεις του κόσμου, με αρώματα περιορισμένης έκδοσης και προϊόντα περιποίησης
του δέρματος, ειδικά σχεδιασμένα για αθλητές.
Η συσκευασία των προϊόντων αιχμαλωτίζει την ιστορική παράδοση του τουρνουά με
τα φώτα στραμμένα στο απόλυτο βραβείο, το τρόπαιο του UEFA Champions League. Η
νέα σειρά αδειοδοτημένων προϊόντων περιποίησης του σώματος του UEFA Champions
League παρουσιάζεται στη διαδικτυακή ποδοσφαιρική πλατφόρμα Gamedayplus της
adidas, που δίνει στους καταναλωτές την ευκαιρία να δουν σε κοντινά πλάνα τους
πρωταθλητές και να παρακολουθήσουν τη διοργάνωση.

Η νέα σειρά περιποίησης για το σώμα περιλαμβάνει:
Eau de toilette 100ml
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● Body spray 150ml ● Shower gel

400ml
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