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THE BEST CUTS ARE NOW SERVED GRILLED TO YOUR 
LIKING UNDER THE STARS AND THE MOONLIGHT
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40. Μια εμπειρία όνειρο - Στο κινηματο-
γραφικό φεστιβάλ των Καννών 
χάρις στον Ellie Saab και τη 
C.A.Papaellinas
Της ΑΝΤΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ

42. Οι αλλαγές στην εκπαίδευση 
και το νέο Λύκειο
Της Δρος ΜΑΙΡΗΣ ΚΟΥΤΣΕΛΙΝΗ

44. Τα Παξιμάδια Έλενας τιμούν την 
παράδοση και με την δημιουργία
Μουσείου

04. Η κοινωνική μας υπευθυνότητα
Της ΜΕΛΑΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ

08. Μεγάλη επιτυχία για την Ηolland &
Barrett Kύπρου- Βραβείο Qualified 
to Advise
Της ΜΑΡΙΑΣ ΓΕΡΜΑΝΟΥ

10. Μεγάλη στρατηγική επένδυση –
Ισχυρό Φωτοβολταϊκό Σύστημα 
Αυτοπαραγωγής
Συνέντευξη του 
ΣΩΤΗΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

14. Οι άνθρωποι κάνουν την διαφορά
Του ΙΩΑΝΝΗ ΚΟΥΗ

17. Νέα αλυσίδα καταστημάτων SELEKT
Της  ΜΑΡΙΑΣ ΛΕΩΝΙΔΟΥ

18. Ο νέος Κοινωνικός Απολογισμός- 
Περήφανοι για όσα πετύχαμε

22. Η C.A.Papaellinas έχει τη δική 
της κουλτούρα
Του Δρα ΑΡΗ ΠΕΤΑΣΗ

24. Βράβευση των άριστων παιδιών 
του προσωπικού

26. Στο Παγκύπριο Φαρμακευτικό 
Συνέδριο
Της ΕΥΤΥΧΙΑΣ ΚΟΥΣΙΑΠΠΗ

28. Νέα σεμινάρια 
PHARMADVANCE 

30. Η καθηγήτρια TIMA BANCAL στο 
Πανεπιστήμιο Κύπρου και στη
C.A.Papaellinas
Του Δρα ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΑΣΙΝΗ

32. INVESTORS IN PEOPLE – Νέα 
διεθνής διάκριση για την 
Εταιρεία μας
Της ΜΕΛΑΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ

36. Διαγωνισμός Ζωγραφικής για 
το περιβάλλον – Οι νικητές

38. PASP TOP GOALS 
HOLLAND & BARRETT
Του ΜΙΧΑΗΛ ΜΙΧΑΗΛ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΣΕΛΙΔΕΣ 6 - 8

ΝΕΟ ΜΟΝΤΕΛΟ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Άρθρο του Εκτελεστικού 
μας Διευθυντή κ. Χρήστου 
Παπαέλληνα

ΙΟΥΛΙΟΣ 2015
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46. Η BeautyLine δημιούργησε το blog
Beauty Diaries- Οι beauty experts
και οι fashion bloggers

50. Προσοχή στο δρόμο – Συμβουλές
για ασφαλή οδήγηση
Του ΜΑΡΚΟΥ ΜΑΡΚΟΥ

54. Διαχείριση κρίσεων και σχέδια 
δράσης – Υψηλά τα επίπεδα 
ασφάλειας στην C.A.Papaellinas
Της ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

55. Lucozade – Το ενεργειακό ποτό 
με ιστορία 

56. Η οστεοπόρωση και το κάπνισμα
Του Δρος ΠΑΥΛΟΥ ΔΡΑΚΟΥ

57. Στον 9ο Διεθνή Μαραθώνιο Λεμεσού
Της ΚΑΛΛΙΑΣ ΧΑΛΚΑ

58. Νέα συναδέλφων

60. Η συγγραφέας Λία Έλληνα - Το
άλλο ταλέντο της δημιουργού του
ελαιολάδου Ολέαστρο

62. Δέκα χρόνια Diego Dalla Palma 
στην Κύπρο

64. Υαλλουρονικό Οξύ – Πολλαπλές οι
ιδιότητες και οι χρήσεις του
Του ΒΑΣΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ

66. Για ένα όμορφο και λαμπερό 
πρόσωπο 
Της ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΜΑΥΡΟΚΩΣΤΑ

Μεταξύ
μας

67. Το παιδικό κάθισμα – Βασικός 
κανόνας ζωής
Του ΜΑΡΚΟΥ ΜΑΡΚΟΥ

70. Η οικογενειακή βία στην Κύπρο και
ο Σύνδεσμος για την πρόληψη και
αντιμετώπιση της
Της Δρος ΜΑΡΙΛΕΝΑΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ

74. BEAUTY  On Line – Ζήσε την 
εμπειρία beautyline.com.cy

76. Το άρωμα έχει τη δική του γλώσσα…
Της ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΣ ΣΤΕΚΑ

80. Bvlgari Aqua Divina

82. Issey Miyake Expectations

84. Roberto Cavali Paradiso

86. Nέα STR8 και Εlli Saab

88. Nannys Sensitive και νέο νερό 
καθαρισμού Βioten

90. Εγκυμοσύνη και ο ρόλος του πατέρα
Της ΜΑΡΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

92. Η BeautyLine δίπλα στην 
Europa Donna 

94. To καρναβαλίστικο μας ξαφάντωμα

95. Καρναβάλι και στα BeautyLine

96. Τα νέα μας προϊόντα ποιότητας 
Riso Gallo
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ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ uuu

Η κοινωνική μας υπευθυνότητα …

Της Μέλανης Μιχαηλίδου
Επικεφαλής Διεύθυνσης Ανθρώπινου
Δυναμικού και Εταιρικής Κοινωνικής
Ευθύνης 

Λειτουργούμε με όραμα μας να κάνουμε
όλο και περισσότερους ανθρώπους να
ζουν και να αισθάνονται καλύτερα. Από

την αρχή της ίδρυσης της – πριν από 86 
χρόνια- η εταιρεία μας έχει τον άνθρωπο στο
επίκεντρο των δραστηριοτήτων της. Είτε σαν
πελάτη, είτε σαν συνεργάτη, είτε σαν μέλος
του προσωπικού της. Οι σχέσεις που ανα-
πτύσσει, είναι σχέσεις ειλικρίνειας, εμπιστο-
σύνης και καλής συνεργασίας. Σχέσεις
εδρασμένες σε αρχές και αξίες όπως η υπευ-
θυνότητα, η προσαρμοστικότητα, η πρωτοπο-
ρία και η επιχειρηματική ηθική. Και, ακόμη,
η εντιμότητα, η εμπιστοσύνη και ο σεβασμός
των άλλων, μαζί με την ομαδική εργασία 
και τον επαγγελματισμό που φέρνουν την 
αποτελεσματικότητα και την επιτυχία των
όσων σχεδιάζουμε και φέρνουμε σε πέρας. 

Για όσα επιτυγχάνουμε είμαστε περήφανοι
και προσπαθούμε να επιτύχουμε περισσό-
τερα, πάντοτε με πίστη στις αρχές και τις αξίες
που υπηρετούμε. Η ένταξη των αρχών και
αξιών αυτών στην κουλτούρα της εταιρείας
μας, είναι αποτέλεσμα των πρακτικών που
εφαρμόζουμε στην καθημερινή μας λειτουρ-
γία. Χωρίς να παραλείπουμε τις προτεραιότη-
τες που θέτουν και οι συνεργάτες μας,
χαράσσουμε και εφαρμόζουμε μια στρατη-
γική που  ικανοποιεί με διαφάνεια και τις
δικές τους ανάγκες και απαιτήσεις. Προχω-
ρούμε μπροστά με συνέπεια στους στόχους
μας και με υπευθυνότητα απέναντι στους 
ανθρώπους μας, την αγορά, την κοινωνία και
το περιβάλλον. 

Τα αποτελέσματα αποτυπώνονται στο 
νέο Κοινωνικό μας Απολογισμό για τα έτη
2012 και 2013. Αναφορά στον Απολογισμό
μας αυτό γίνεται στις σελίδες που ακολου-
θούν με επίκεντρο το μήνυμα του Εκτελεστι-
κού μας Διευθυντή κ. Χρήστου Παπαέλληνα.
Ολόκληρος ο Απολογισμός, με τις δράσεις
αλλά και τις δεσμεύσεις της εταιρείας 

μας, παρατίθεται στην ιστοσελίδα μας
www.papaellinas.com.cy 

Στο νέο Κοινωνικό μας Απολογισμό γίνεται
και ειδική αναφορά στο περιοδικό «Μεταξύ
μας» που εκδίδεται δυο φορές το χρόνο και
αποτελεί βασικό εργαλείο της επικοινωνίας
που αναπτύσσουμε με το προσωπικό και τους
συμμέτοχους μας, αλλά και εκτενέστερα με
την κοινωνία μέσα στην οποία δραστηριοποι-
ούμαστε. Με το «Μεταξύ μας» προωθούμε
το όραμα και τις αξίες μας, κοινοποιούμε 
τα μηνύματα, τις επιτυχίες και τους προβλη-
ματισμούς μας, αναφερόμαστε στις δραστη-
ριότητες της εταιρείας και τις εκδηλώσεις 
του προσωπικού μας και, γενικά, διατη-
ρούμε ανοικτή και ζωντανή μια γραμμή
που διατηρεί και βελτιώνει το καλό κλίμα
στην εταιρεία. 

Το περιοδικό μας είναι και αυτό αποτέλε-
σμα της ομαδικής εργασίας που αναπτύσσε-
ται στην εταιρεία μας. Με την ευκαιρία
ευχαριστώ όλα τα στελέχη και τους φίλους
για τη συνεργασία και ανταπόκριση τους στο
πλαίσιο του χρόνου που επιβάλλει εκάστοτε
η έκδοση του. 

Και καταλήγω με … τις γυάλινες και αλου-
μινένιες κατασκευές που είδαμε «ξαφνικά»
να απλώνονται στη στέγη των κεντρικών 
μας γραφείων, όπως και στη στέγη του κέν-
τρου διανομής της PharmacyLine. Πρόκειται 
για το δεύτερο μεγαλύτερο φωτοβολταϊκό 
σύστημα στην Κύπρο με το οποίο καλύ-
πτουμε σε παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος
το 25% των ετήσιων αναγκών μας. 
Έτσι, μειώνουμε δραστικά τις εκπομπές 
διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα 
και συμβάλλουμε ενεργά στην προστασία
του περιβάλλοντος. Υπεύθυνα και αποτε-
λεσματικά η εταιρεία μας υποστηρίζει 
τη χρήση της πράσινης ενέργειας πρωτο-
πορώντας και πάλι μεταξύ των Κυπριακών
επιχειρήσεων.■
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ΘΕΣΗ uuu

Mέχρι το τέλος του 2015, η Εταιρεία μας θα έχει
σε λειτουργία συνολικά 31 ή ακόμα και 32 κα-
ταστήματα λιανικής πώλησης.

Πέρα από την ισχυρή παρουσία στον τομέα της διανο-
μής φαρμάκων και επώνυμων μαρκών καλλυντικών και
καταναλωτικών προϊόντων ευρείας διανομής, το τέλος
του 2015 θα βρει την Εταιρεία μας με 14 BeautyLine, 12
Holland & Barrett, 4 Yves Rocher, 2 Selekt, 1 πρατήριο
προϊόντων ευρείας διανομής και λιανικές πωλήσεις που
ξεπερνούν τα 24 εκατομμύρια ευρώ. 

Ταυτόχρονα, από τον Φεβρουάριο του 2015 λειτουργεί
το διαδικτυακό κατάστημα BeautyLine, ενώ σύντομα θα
θέσουμε σε λειτουργία άλλα δύο διαδικτυακά καταστή-
ματα, για τα Holland & Barrett και τα νέα μας καταστήματα
Selekt, μέσα από τα οποία οι δεκάδες χιλιάδες των πελα-
τών μας θα μπορούν να αγοράζουν και προϊόντα που
μέχρι σήμερα ήταν διαθέσιμα μόνο σε υπεραγορές και να
απολαμβάνουν τα πλεονεκτήματα της κάρτας Beauty-
Line, η οποία αναβαθμίζεται σε κάρτα Benefits με ισχύ
σε όλα τα καταστήματα της Εταιρείας μας.

«Η πιο σημαντική 
αλλαγή που έχουμε
πετύχει είναι η μετα-
βολή στην στρατηγική
τοποθέτηση μας από
μια παραδοσιακή
Εταιρεία διανομής
επώνυμων προϊόντων
με παρουσία και στην
λιανική, σε μια Omni-
channel οργάνωση
με προσανατολισμό
στον πελάτη σαν 
τελικό καταναλωτή»

Άρθρο του 
Εκτελεστικού μας 
Διευθυντή κ. Χρήστου 
Παπαέλληνα

ΝEΟ ΜΟΝΤEΛΟ 
ΑΝAΠΤΥΞΗΣ

ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΔΕΚΑΕΤΙΑΣ ΑΥΤΗΣ ΘΑ ΒΡΕΙ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΜΑΣ
ΑΚΟΜΑ ΠΙΟ ΔΥΝΑΤΟ ΚΑΙ ΕΤΟΙΜΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
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Το  τέλος του 2015 
θα βρεί την Εταιρεία
μας με 14 BeautyLine,
12 Holland & Barrett, 
4 Yves Rocher, 
2 SELEKT και  
1 πρατήριο προϊόντων
ευρείας διανομής,  
ενώ έχουμε ένα και
προγραμματίζουμε 
τη λειτουργία άλλων
δυο διαδικτυακών 
καταστημάτων 

ίδια καταστήματα, ενώ ορισμένες από αυτές διαθέτουν,
μάλιστα, τα δικά τους αποκλειστικά καταστήματα.

Στα προϊόντα ευρείας διανομής, η ανάπτυξη των hard
discounters που είχε σαν συνέπεια τη δραματική αύξηση
των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας σαν μηχανισμό αυτοά-
μυνας των παραδοσιακών υπεραγορών, άλλαξε πλέον
για πάντα την αγορά των καταναλωτικών προϊόντων, υπο-
νομεύοντας την θέση και ενίοτε την βιωσιμότητα των με-
γάλων εταιρειών διανομής.

Η επέκταση του οργανισμού μας στην λιανική συνοδεύ-
τηκε και με την στρατηγική συμμαχία με την DIAKINISIS
Logistics Services, την μεγαλύτερη εταιρεία 3PL στον ελ-
ληνικό χώρο. Εκτός των φανερών πλεονεκτημάτων που
η στρατηγική αυτή κίνηση προσδίδει στον οργανισμό μας,
εκείνο το οποίο πετύχαμε είναι μέσω της απελευθέρωσης
δυνάμεων που ήταν στραμμένες στο παραδοσιακό μας
μοντέλο του διανομέα, να μπορούμε να στραφούμε
ακόμα πιο γρήγορα στο νέο Omni-channel μοντέλο που
θα αποτελέσει την βάση της παρουσίας μας στην αγορά
τα επόμενα 15 χρόνια.

Αποτελεί πίστη στον κάθε ένα και κάθε μια από μας
στην διευθυντική ομάδα του οργανισμού μας, ότι το τέλος
της δεκαετίας αυτής θα βρει τον οργανισμό μας ακόμα πιο
δυνατό και έτοιμο για τις νέες προκλήσεις. Η πεποίθηση
μας αυτή βασίζεται στα εξής δεδομένα:  
● Το πολύ νεαρό και ταλαντούχο ανθρώπινο μας κεφά-

λαιο, ίσως ό,τι καλύτερο υπάρχει στην Κυπριακή αγορά
εργασίας.

● Διαθέτουμε ένα ισολογισμό που επιτρέπει την άντληση
πόρων για χρηματοδότηση μελλοντικών επενδύσεων.

● Τις άριστες τεχνολογικές και λοιπές μας υποδομές. 
● Την στρατηγική μας που είναι προσανατολισμένη και

ενστερνίζεται την αλλαγή και όχι την διατήρηση των
συνθηκών της αγοράς.
Έχοντας πάντοτε σαν στόχο να κάνουμε όλο και περισ-

σότερους ανθρώπους να ζουν και να νιώθουν καλύτερα,
είτε έχουν ανάγκη τα φάρμακα μας, είτε τους βοηθούμε
να ζήσουν μια πιο καλή ζωή με τα προϊόντα μας, είτε τους
κάνουμε να αισθανθούν πιο όμορφα με τις υπηρεσίες των
καταστημάτων μας, προσπαθούμε κάθε στιγμή, να κά-
νουμε ένα άνθρωπο λίγο, έστω, πιο ευτυχισμένο. Κάποτε
ομορφαίνοντας την ζωή του και κάποτε βοηθώντας τον να
ξαναβρεί την υγεία του, αμβλύνοντας του τον πόνο. 

Γι’ αυτό υπάρχει ο οργανισμός αυτός. Και θα συνεχίσει
να υπάρχει όταν μέσα από την διεργασία της ανάπτυξης
της κοινωνικής μας ευθύνης, συνεχίζουμε να προσελ-
κύουμε και να κρατάμε τους καλύτερους και να αφουγ-
κραζόμαστε τον κόσμο μας και τους πελάτες μας για να
προσαρμοζόμαστε με τις ανάγκες τους και να γινόμαστε
καλύτεροι. ■

Εντυπωσιάζει πραγματικά ένας απολογισμός για το τί
καταφέραμε να πετύχουμε τα τελευταία πέντε χρόνια και,
μάλιστα, μέσα σε ένα εξαιρετικά δύσκολο περιβάλλον.
Τα επιτεύγματα αυτά δεν αντικατοπτρίζονται στον κύκλο
εργασιών μας ο οποίος παρέμεινε σχετικά αμετάβλητος
λόγω των σημαντικών αλλαγών στις καταναλωτικές συ-
νήθειες αλλά και στα δεδομένα της αγοράς. 

Η πιο σημαντική αλλαγή που έχουμε πολύ μεθοδικά
πετύχει, είναι η μεταβολή στην στρατηγική τοποθέτηση
του οργανισμού μας, από μια παραδοσιακή Εταιρεία δια-
νομής επώνυμων προϊόντων με παρουσία και στην λια-
νική, σε μια Omni-channel οργάνωση με προσανατολισμό
στον πελάτη σαν τελικό καταναλωτή. Τον πελάτη, ο
οποίος, πλέον, συναντά και εκτίθεται στα προϊόντα, στις
υπηρεσίες και κυρίως στην επικοινωνία μας, μέσω μιας
πλειάδας καναλιών, εκτός των παραδοσιακών τα οποία
σταδιακά φθίνουν. 

Ενώ η δεκαετία του 2000 ήταν η δεκαετία της αλλαγής
γενιάς στελεχών αλλά και των μεγάλων επενδύσεων σε
υποδομές και εξαγορές προϊόντων, η δεκαετία που δια-
νύουμε θα είναι αυτή της αλλαγής του business model
πάνω στο οποίο βασίζεται η παρουσία μας στην αγορά. 

Εκείνο που συνειδητοποιούμε όλο και πιο έντονα, είναι
ότι η επικοινωνία με τον πελάτη γίνεται όλο και πιο σύν-
θετη. Οι μάρκες καλλυντικών της επιλεκτικής διανομής,
εκτός από τον ανταγωνισμό που συναντούν μέσα σε ένα
κλασσικό κατάστημα καλλυντικών, έχουν να αντιμετωπί-
σουν μια σειρά από άλλες μάρκες που δεν διατίθενται στα
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Mια μεγάλη επιτυχία για την HOLLAND & BARRETT
Κύπρου. Ανάμεσα σε 10 χώρες, η H&B Κύπρου
κατάφερε να διακριθεί και να τιμηθεί με το βρα-

βείο “Qualified to Advise”. Μετά από 4 μόνο χρόνια δρα-
στηριοποίησης των καταστημάτων H&B στην Κύπρο, η
εταιρεία μας κατάφερε να διακριθεί διεθνώς σε μια πολύ
σημαντική κατηγορία, αυτήν με την καλύτερη ομάδα προ-
σοντούχου προσωπικού.

Η διάκριση αυτή οφείλεται κυρίως σε δύο σημαντικούς
λόγους. 
• Πρώτον, στην έμφαση που δίδεται στην διαδικασία

πρόσληψης ικανών και προσοντούχων Σύμβουλων
Πωλήσεων, οι οποίοι στην πλειοψηφία τους έχουν ακα-
δημαϊκό υπόβαθρο στον τομέα της Διατροφής και
Υγείας. 

• Ο δεύτερος λόγος αφορά στην έμφαση που δίδεται στην
εκπαίδευση και αναβάθμιση των γνώσεων του προσω-
πικού. 

Σχετικά, η H&B μέσω της Ακαδημίας της, έχει υιοθετήσει
μια συγκεκριμένη μεθοδολογία εκπαίδευσης. Ο κάθε
Σύμβουλος Πωλήσεων περνά μέσα από μια διαδικασία
εκπαίδευσης διάρκειας 36 μηνών η οποία συνοδεύεται
από σειρά εξετάσεων. Η μεθοδολογία αυτή εστιάζεται
στην επί τόπου εκπαίδευση (on the job training), όπου ο
κάθε Σύμβουλος Πωλήσεων καθοδηγείται και εκπαι-
δεύεται από τους Trainers της H&B. Η επιτυχής ολοκλή-
ρωση των εξετάσεων και των τριών επιπέδων,

αναγνωρίζεται μάλιστα ως Α Level, γεγονός που αποδει-
κνύει το υψηλό επίπεδο της εκπαίδευσης. 

Το βραβείο απονεμήθηκε στα πλαίσια του Franchisee
Conference and Charity Event της H&B διεθνώς που
έλαβε χώρα στην Ουαλία στις 22 Ιουλίου 2015 και στο
οποίο συμμετείχαν αντιπρόσωποι των χωρών στις οποίες
δραστηριοποιείται το H&B. Το βραβείο παραλάβαμε προ-
σωπικά εκπροσωπώντας την C. A. Papaellinas και την H&B
Κύπρου.

Θερμά συγχαρητήρια σε όλα τα μέλη του προσωπικού
για την εξαιρετική δουλειά. Η συμβολή του καθενός είναι
σημαντική στην επιτυχία της H&B. Το βραβείο αυτό απο-
δεικνύει. ■

Της 
Μαρίας 
Γερμανού

Head of 
Business Unit 

ΑΛΛΗ ΜΙΑ 
ΔΙΕΘΝΗΣ 
ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΜΑΣ

HOLLAND & BARRETT
ΚΥΠΡΟΥ

«Η ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΟΜΑΔΑ
ΠΡΟΣΟΝΤΟΥΧΟΥ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ»

Our associates are:

Associates at H&B have a nationally recognised

qualification in nutrition and supplements

Qualified 
to advise
Awarded by EDI 

Στη φωτογραφία στιγμιότυπο
ασπό την τελετή βράβευσης
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ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 
ΕΠΕΝΔΥΣΗ
Η C.A.PAPAELLINAS ΠΡΩΤΟΠΟΡΕΙ 

HC. A.Papaellinas Ltd έχει ολοκληρώσει την 
εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος δυνα-
μικότητας 100kW (kilowatt) στο χώρο των 

κεντρικών της γραφείων στα Λατσιά. Το σύστημα 
ενώθηκε με το δίκτυο της ΑΗΚ στις 2 Μαρτίου 2015. Με
την εγκατάσταση του φωτοβολταϊκού συστήματος, η 
C.A Papaellinas Ltd υποστηρίζει έμπρακτα την χρήση της
πράσινης ενέργειας, ενώ ταυτόχρονα αναβαθμίζει την
ενεργειακή απόδοση τόσο των κεντρικών της γραφείων,
όσο και των εγκαταστάσεων της PharmacyLine.

Το νέο φωτοβολταϊκό σύστημα της Εταιρείας, που απο-
τελεί ίσως το δεύτερο μεγαλύτερο σύστημα αυτοπαρα-
γωγής από φωτοβολταϊκά στην Κύπρο, αναμένεται να
παράγει περίπου το 25% της συνολικής ετήσιας κατανά-
λωσης ενέργειας των κεντρικών της γραφείων και του
κτιρίου της PharmacyLine. 

Υπολογίζεται ότι με την εγκατάσταση του συστήματος,
οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (CO2) στην ατμό-
σφαιρα, θα μειωθούν κατά περίπου 115000 Kg (115 
τόνους) ετησίως.

Για τη σημασία του έργου, το κόστος και τα χαρακτηρι-
στικά του συστήματος, καθώς και τις επόμενες δράσεις
της εταιρείας, αναφέρθηκε σε συνέντυξη του ο Head of
Logistics & Procurement της C.A. Papaellinas Σωτήρης
Κωνσταντίνου.

ΕΡ: Η εταιρεία επενδύει σημαντικά στις ανανεώσιμες
πηγές ενέργειας. Ποιοι λόγοι την οδήγησαν σε αυτή την
απόφαση; 
ΑΠ: Η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί ειδικό κε-
φάλαιο στη στρατηγική της εταιρικής κοινωνικής ευθύ-
νης της C.A. Papaellinas, ενώ στην επιχειρηματική μας
στρατηγική έχουμε ενσωματώσει ειδικό πρόγραμμα πρά-
σινης ανάπτυξης. Κεντρική του ιδέα είναι η εναρμόνιση
των δραστηριοτήτων μας με το περιβάλλον και τη μείωση
στο ελάχιστο του ενεργειακού μας αποτυπώματος. Εξάλ-
λου, η ευαισθησία της C.A. Papaellinas Ltd σε θέματα 
περιβάλλοντος ήταν και είναι πάντα πολύ καλά γνωστή.
Η προστασία του κατέχει εξέχουσα θέση στη στρατηγική
μας με τη συμπερίληψη πολλών και διαφόρων δράσεων,

Ισχυρό 
Φωτοβολταϊκό 

Σύστημα 
Αυτοπαραγωγής

Συνέντευξη
του Σωτήρη 
Κωνσταντίνου
Head of 
Logistics & 
Procurement

ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ 
ΕΜΠΡΑΚΤΑ 
ΤΗ ΧΡΗΣΗ 
ΤΗΣ ΠΡΑΣΙΝΗΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
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παράγεται από ένα φωτοβολταϊκό, με το ρεύμα του 
δικτύου της ΑΗΚ που καταναλώνουμε. Όσο
ρεύμα παράγουν τα φωτοβολταϊκά, κατα-
ναλώνεται από τα φορτία (συσκευές)
του χώρου μας και όσο περισσεύει,
αν περισσεύει ανάλογα με τις ανάγ-
κες μας, διοχετεύεται στο δίκτυο
της ΑΗΚ. Αν δεν περισσεύει, τότε τις
ανάγκες μας τις καλύ-
πτει το δίκτυο της
ΑΗΚ. Με άλλα λόγια,
ο μετρητής της ΑΗΚ 

που έχουν αντίκτυπο όχι μόνο στο προσωπικό και την
εταιρεία μας, αλλά και ευρύτερα στην κοινωνία μέσα
στην οποία αναπτύσσουμε όλη μας την δραστηριότητα.
Είναι μια στρατηγική που ξεχωρίζει την εταιρεία μας και
για την οποία αισθανόμαστε περήφανοι. 

ΕΡ: Ποια είναι τα οφέλη που προσδοκάτε από την εγκα-
τάσταση του συγκεκριμένου φωτοβολταϊκού συστήματος; 
ΑΠ:Σύμφωνα με τους υπολογισμούς μας αναμένεται 
να έχουμε εξοικονόμηση της τάξης του 25% στην ετήσια
κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος για τα κεντρικά μας
γραφεία και το Κέντρο Διανομής PharmacyLine. Η εξοι-
κονόμηση ενέργειας και χρημάτων που θα έχει η εται-
ρεία από την εν λόγω επένδυση είναι αρκετά σημαντική,
ενώ  η απόσβεση της επένδυσης αναμένεται να γίνει 
σε 5,5 περίπου χρόνια. Σημειώστε ότι πρόκειται για το
δεύτερο σε μέγεθος και ισχύ σύστημα αυτοπαραγωγής
από φωτοβολταϊκά στην Κύπρο. 

ΕΡ: Ποιάς δυναμικότητας είναι το σύστημα;
ΑΠ: Είναι δυναμικότητας 100 KW (Kilowatt). Πρόκειται
για σύστημα αυτοπαραγωγής και έχει εγκατασταθεί στο
χώρο που βρίσκονται τα κεντρικά μας γραφεία στα Λατσιά,
όπου και οι εγκαταστάσεις της PharmacyLine, του σύγ-
χρονου μας κέντρου διανομής και ανασυσκευασίας φαρ-
μάκων. Το σύστημα έχει ενωθεί με το δίκτυο της ΑΗΚ στις
2 Φεβρουαρίου 2015. Για την εγκατάσταση του συνεργα-
στήκαμε με την εταιρεία SP Sunpower Ltd. 

ΕΡ: Είπατε πως πρόκειται για σύστημα αυτοπαραγωγής.
Τι σημαίνει αυτό;
ΑΠ: Η αυτοπαραγωγή ενέργειας ή net metering, είναι η
διαδικασία κατά την οποία συμψηφίζεται το ρεύμα, που
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μετράει την ενέργεια που «δίνει» στο δίκτυο το
φωτοβολταϊκό και παράλληλα την ενέργεια που
«τραβάει» από το δίκτυο η επιχείρηση μας ως κα-
ταναλωτής. Στο τέλος κάθε μετρητικής περιόδου
το ποσό της οφειλής προς την ΑΗΚ, θα ισούται με
την αξία των κιλοβατώρων (kWh), που προκύ-
πτουν από την διαφορά, ανάμεσα στην ενέργεια
που «δώσαμε» και την ενέργεια που «τραβή-
ξαμε» από το δίκτυο. Εάν η διαφορά είναι μηδε-
νική τότε δεν θα πληρώνουμε για το ρεύμα που
καταναλώσαμε.

ΕΡ: Θα έχετε προβεί και σε συγκεκριμένες με-
τρήσεις. 
ΑΠ: Με τη συγκεκριμένη επένδυση η εταιρεία
μας έχει συμβάλει στη μείωση των εκπομπών
διοξειδίου του άνθρακα (CO2) στην ατμόσφαιρα
περίπου κατά 115000 Kg (115 τόνους) CO2 
ετησίως. Το ενεργειακό αποτύπωμα των κεντρι-
κών γραφείων και της PharmacyLine είχε υπο-
λογιστεί για το 2013 στα 459786 Kg CO2, το
οποίο και μειώνεται συνεχώς με τις επεμβάσεις
εξοικονόμησης ενέργειας και αξιοποίησης των
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που προωθεί η
εταιρεία μας.

ΕΡ: Άλλα χαρακτηριστικά του συστήματος; 
ΑΠ: Αποτελείται από 400 φωτοβολταϊκά πλαίσια
της Νορβηγικής εταιρείας REC, από 5 μετατρο-
πείς τάσης της Αυστριακής εταιρείας Fronius, και
από σύστημα στήριξης και στερέωσης των φωτο-
βολταϊκών πλαισίων της Ελληνικής εταιρείας
Metaloumin.  Τα 280 φωτοβολταϊκά πλαίσια το-
ποθετήθηκαν στη νότια κεκλιμένη στέγη του
υποστατικού της Pharmacy Line ενώ τα υπό-

λοιπα 120 φωτοβολταϊκά πλαίσια τοποθετήθη-
καν στην οριζόντια οροφή των γραφείων της εται-
ρείας.   Η οροθέτηση του συστήματος έγινε με
τέτοιο τρόπο ώστε να ελαχιστοποιείται η σκίαση,
ενώ ταυτόχρονα να μεγιστοποιείται η παραγό-
μενη ηλεκτρική ενέργεια. 

ΕΡ: Για αυτή την επένδυση είχατε οικονομική
στήριξη από το κράτος; 
ΑΠ: Δυστυχώς δεν υπάρχει οικονομική στήριξη
που σίγουρα θα βοηθούσε για μεγαλύτερη δυ-
νατότητα παραγωγής άρα και περισσότερη 
κάλυψη των αναγκών μας μέσω του φωτοβολ-
ταϊκού συστήματος. Σημειώστε ότι με σκοπό ακρι-
βώς τη μείωση της κατανάλωσης ρεύματος, και
κατ’ επέκταση τον περιορισμό των επιπτώσεων
των εκπομπών ρύπων στο περιβάλλον, εγκατα-
στήσαμε πέρσι με πολύ θετικά αποτελέσματα το
σύστημα PowerStar που κατασκευάζει η εταιρεία
ΕΜSc. και είναι μια νέα τεχνολογία εξοικονόμη-
σης της ηλεκτρικής ενέργειας. Με την εγκατά-
σταση του συστήματος αυτού πετύχαμε μια
αξιόλογη μείωση της κατανάλωσης ρεύματος
που αντανακλά και σε σημαντική μείωση των
ετήσιων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στην
ατμόσφαιρα. 

ΕΡ: Στο πλαίσιο της στρατηγικής πράσινης ανά-
πτυξης της εταιρείας σας, όπως και της εταιρικής
κοινωνικής της ευθύνης, σχεδιάζονται άλλες
δράσεις για προστασία του περιβάλλοντος και
εξοικονόμηση ενέργειας;
ΑΠ: Είναι πολλές οι δράσεις μας υπέρ του περι-
βάλλοντος. Στο πλαίσιο αυτό δεν είναι καθόλου
τυχαίες και οι σχετικές διακρίσεις του οργανισμού

μας, όπως η απονομή, σε τελετή στην Αθήνα, του
Green Leader Award για τις πρακτικές μας που
αφορούν την μείωση του ανθρακικού μας αποτυ-
πώματος. Αυτό πριν από τρία χρόνια, αρκετά προ-
τού προχωρήσουμε στην εγκατάσταση του
φωτοβολταϊκού συστήματος όπως και του συστή-
ματος PowerStar. 

Όπως προανέφερα, η εταιρεία μας εφαρμόζει
ανέκαθεν πολλές πρακτικές για προστασία του
περιβάλλοντος και μείωση του ανθρακικού μας
αποτυπώματος. Μεριμνούμε ειδικά για τον στόλο
των οχημάτων μας ώστε να τηρούνται αυστηρά οι
προδιαγραφές για την εκπομπή των ρύπων, και
με βάση τις προδιαγραφές αυτές, προχωρούμε
σταδιακά στην αντικατάσταση των οχημάτων με
άλλα χαμηλότερων ρύπων. Έχουμε αναπτύξει
ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανακύκλωσης συ-
σκευασιών, πλαστικού, χαρτιού και μπαταριών,
αλλά και δοχείων μελανιού. 

Τα καταστήματα μας έχουν συγκεκριμένες
πρακτικές δημιουργίας περιβαλλοντικής συνεί-
δησης, ακόμα και με συμβουλές στους πελάτες.
Εξάλλου η χρησιμοποίηση βιοδιασπώμενων
τσαντών, που αποσυντίθενται σε πολύ μικρότερη
χρονική περίοδο από τις πλαστικές, αποτελεί
κατά τα τελευταία χρόνια πάγια πρακτική και
μέρος της στρατηγικής μας. 

Γενικότερα, αναπτύσσουμε το πρόγραμμα της
πράσινης μας ανάπτυξης ανάλογα και με τα απο-
τελέσματα των ενεργειακών ελέγχων στους
οποίους προβαίνουμε. Με τους ελέγχους αυτούς
προσδιορίζονται οι ενεργειακές καταναλώσεις
και εντοπίζονται οι κύριες ενεργοβόρες πηγές.
Να προσθέσω ότι εγκαθιστούμε όλο και περισ-
σότερους λαμπτήρες LED. 

Τώρα προχωρούμε και στην εγκατάσταση κεν-
τρικού μηχανισμού (controller) για έλεγχο όλων
των κλιματιστικών μας ώστε να μην γίνεται αλό-
γιστη χρήση και να υπάρχει σταθερή θερμοκρα-
σία σε όλους τους χώρους. Προβαίνουμε επίσης
σε ενέργειες βελτίωσης της θερμομόνωσης 
του κτηρίου. 

Σε όλη αυτή την προσπάθεια εμπλέκουμε
μαζί με το προσωπικό μας και τις οικογένειες
τους (σεμινάρια, παρουσιάσεις, διαγωνισμοί 
ζωγραφικής με θέμα το περιβάλλον κ.ά) ώστε
να είναι υπόθεση όλων η ανάπτυξη περιβαλλον-
τικής συνείδησης. Βλέπετε, είναι μια μεγάλη
σειρά δράσεων, μικρών και μεγάλων, που εφαρ-
μόζουμε στο πλαίσιο της στρατηγικής μας για το
περιβάλλον, στην οποία σημαντική θέση έχει και
η εξοικονόμηση νερού στις εγκαταστάσεις μας.
Είναι μια συγκροτημένη και προσεκτικά σχεδια-
σμένη στρατηγική με βάση το τρίπτυχο: 

«Δράση, ενημέρωση, 
ευαισθητοποίηση» 
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Ολοι οι οικονομικοί οργανισμοί στην Κύπρο τα 
τελευταία χρόνια, σαν ζωντανά στοιχεία του οικο-
νομικού οικοδομήματος της χώρας, έχουν υποστεί

σημαντικές αλλαγές σαν αποτέλεσμα της επίδρασης που
ασκούσε σε αυτούς το όλο οικονομικό περιβάλλον. Ταυ-
τόχρονα, αυτοί οι ίδιοι οι οργανισμοί μέσα από τις δικές
τους πολιτικές δρούσαν αντανακλαστικά, επηρεάζοντας
με το δικό τους έμμεσο τρόπο το οικονομικό περιβάλλον
στο οποίο δραστηριοποιούνταν. Λογικά κάποιος μπορεί
να ισχυρισθεί ότι αυτό ισχύει και για τον άνθρωπο που απο-
τελεί την πιο μικρή αλλά βασική μονάδα της οικονομικής
δραστηριότητας.
Στο σύνολο της οικονομίας, κατά την ίδια περίοδο, τη φάση
της οικονομικής επέκτασης που πυροδοτήθηκε από τον
εύκολο δανεισμό ακολούθησε η οικονομική προσαρ-
μογή. Αυτή επιβλήθηκε είτε με διοικητικό τρόπο ή σαν
αποτέλεσμα των κανόνων της ελεύθερης οικονομίας και
εκφράστηκε με μείωση του οικονομικού προϊόντος και σε
πολλές περιπτώσεις με κλείσιμο επιχειρήσεων και συρ-
ρίκνωση της οικονομικής δραστηριότητας σε πλείστους
τομείς της οικονομίας, καθώς και με αύξηση της ανεργίας. 

Οι μικροί στόχοι ως συστατικά της 
οργανωτικής στρατηγικής
Ενώ στο γενικό πλαίσιο οι αριθμοί και οι στατιστικές ανα-
λύσεις ακολουθούν συγκεκριμένη κατεύθυνση και είναι
γενικά διαφωτιστικοί στην κατανόηση των αλλαγών που
συμβαίνουν, σε επίπεδο μεμονωμένου οικονομικού 
οργανισμού το τελικό αποτέλεσμα ακολουθεί περισσό-
τερο τον κανόνα του άσπρου-μαύρου στην καταγραφή
αυτών των αλλαγών. 

Οι στρατηγικές που εφαρμόζουν οι διοικήσεις τους επη-
ρεάζουν καθοριστικά την επιτυχία τους σε περιόδους
καλού οικονομικού κλίματος, την αντοχή τους σε περι-
βάλλον οικονομικής κρίσης και την μακροχρόνια επιτυχή
ανάπτυξη τους. Τέτοιες όμως στρατηγικές σε πρακτικούς
όρους σχεδιάζονται από ανθρώπους και εκτελούνται από
ανθρώπους, ανατροφοδοτώντας τους ιδίους και καθορί-
ζοντας τις αξίες και συμπεριφορές τους. Είναι σε όλους
ξεκάθαρο πως ο ανθρώπινος παράγοντας σε ένα οργανι-
σμό δεν απορροφά μόνο το μεγαλύτερο μέρος των δαπα-

νών του στα πλαίσια της λειτουργίας του, αλλά είναι και ο
πιο κρίσιμος παράγοντας για την επίτευξη των στόχων του
και την μακροχρόνια επιβίωση του. 

Όλοι οι οργανισμοί ενώ έχουν ένα γενικό στρατηγικό
στόχο, στην πράξη αποτελούνται από επιμέρους οικονο-
μικές μονάδες ή λειτουργικές δομές που η καθεμιά έχει
τους δικούς της επιμέρους στόχους. Αυτοί οι στόχοι σαφώς
καθορίζονται από το γενικό στρατηγικό στόχο του οργανι-
σμού. Στο τέλος όμως είναι οι επιμέρους δομές που με
την επιτυχία τους, μικρότερη ή μεγαλύτερη, οδηγούν στην
συνολική επιτυχία του οργανισμού. Με την ίδια λογική, ο
άνθρωπος, ως η βασική οικονομική μονάδα, επιτυγχά-
νοντας τους δικούς του στόχους συνεισφέρει στη συνολική
επιτυχία με τον ίδιο τρόπο.

Η οργανωτική ανάπτυξη συνδέεται 
αναπόφευκτα με την αλλαγή
Κοιτάζοντας πίσω και εξετάζοντας τον δικό μας οργανι-
σμό, θα μπορούσαμε σίγουρα να πούμε ότι έχουν αλλάξει
πάρα πολλά τα τελευταία χρόνια. Με ένα ιστορικό υπόβα-
θρο επιτυχούς παρουσίας στα φάρμακα, ο οργανισμός
αναπτύχθηκε σε διαφορετικές δραστηριότητες και αύξησε
το οικονομικό του εκτόπισμα σημαντικά. Πέραν των 
οικονομικών μεγεθών, η ανάπτυξη του σε ανθρώπινο 
δυναμικό, τόσο αριθμητικά όσο και ποιοτικά, ήταν εντυ-
πωσιακή. Τo τελευταίο γίνεται ακόμα πιο σημαντικό, αφού
με τη διαφορετικότητα που προέκυψε στις καινούργιες πια
λειτουργικές ομάδες και δομές του, εισήλθε ανθρώπινο
δυναμικό με νέα χαρακτηριστικά και διαφορετικότητα. 

Το ερώτημα που τίθεται είναι αν οι νέοι άνθρωποι που
στελεχώνουν τον οργανισμό φέρνουν μαζί τους τέτοιες
αξίες και συμπεριφορές που επηρεάζουν τον οργανισμό
ή ο οργανισμός έχει τη δυνατότητα να εμβολιάζει αυτούς
τους ανθρώπους αποτελεσματικά με τέτοιες αξίες στη
βάση των στρατηγικών του επιλογών. Κατ’ επέκταση, μπο-
ρεί αυτό το δύσκολο οικονομικά εξωτερικό περιβάλλον
που επηρεάζει τον οργανισμό να καθορίσει επιπρόσθετα
τη στρατηγική του και να επιδράσει στις αξίες και συμπε-
ριφορές που εκφράζουν αυτοί οι άνθρωποι;

Θα ήταν χρήσιμο να διακρίνουμε δύο στοιχεία όσον
αφορά το επιχειρησιακό υποκείμενο του ανθρώπου. Το

Του 
Ιωάννη 
Κουή

Γενικού 
Διευθυντή 
Φαρμάκων                 

ΠΟΛΥ 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ 
Η ΑΜΦΙΔΡΟΜΗ 
ΚΑΙ ΚΑΛΗ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 
ΣΕ ΕΝΑ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ

Οι αξίες και οι 
συμπεριφορές 
ως οργανωτική 
δυναμική μέσα 
σε απαιτητικές 

οικονομικές 
συνθήκες
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ένα είναι οι τεχνικές του ικανότητες, πράγμα που είναι από
μόνο του λίγο πολύ καθορισμένο αλλά και μεταβαλλό-
μενο στα πλαίσια μιας συνειδητής και συνεχούς προσπά-
θειας, και το άλλο οι αξίες αυτές καθαυτές και ο τρόπος
με τον οποίο τις εκφράζει. Το πιο είναι το πρωτεύον δεν
θα αποτελέσει αντικείμενο εξέτασης σε αυτό το κείμενο.
Το ότι όμως αυτά τα δύο δεν μπορούν να διαχωριστούν
είναι αυτονόητο. 

Οι αξίες και συμπεριφορές ως κινητήρια 
δύναμη
Με τον όρο «αξίες και συμπεριφορές» για σκοπούς συ-
ζήτησης, εννοούμε εκείνες τις αντιλήψεις που διαχρονικά
αναπτύσσουμε και σαν συνέπεια τους λειτουργούμε και
αλληλεπιδρούμε με τον ανθρώπινο περίγυρο μας. Αυτές
οι δράσεις προάγουν συναισθήματα στη βάση στοιχείων
του χαρακτήρα του καθενός. Οι αξίες και συμπεριφορές
μας αναπαράγουν το χαρακτήρα μας και επηρεάζουν τα
συναισθήματα και τις σκέψεις των άλλων ανθρώπων που
έρχονται σε επαφή μαζί μας. Μέσα από αυτή την αλληλε-
πίδραση αναπτύσσεται ένα εταιρικό κράμα συμπεριφο-
ρών και αξιών που συνήθως το χαρακτηρίζουμε ως
κουλτούρα του οργανισμού. Αυτό το κράμα αξιών και συμ-
περιφορών δεν μετριέται, αλλά αποτελεί ένα τεράστιο κε-
φάλαιο για κάθε οργανισμό και επηρεάζει καθοριστικά
την απόδοση του.

Μπορεί η κουλτούρα ενός οργανισμού ν’ αλλάξει με
διοικητικό τρόπο; Μπορεί ένα δύσκολο εξωτερικό περι-
βάλλον να επηρεάσει αυτή την εταιρική κουλτούρα; 

Η σύγκριση αξιών και συμπεριφορών κατά τη διάρκεια
μιας χρονικής περιόδου με μια άλλη, απαιτεί σημαντική
επιστημονική εργασία κάτι που δεν είναι έτσι και αλλιώς
το αντικείμενο αυτού του κειμένου. Αυτό που θα προταθεί
και θα συζητηθεί στις λίγες γραμμές του είναι οι συμπε-
ριφορές και οι αξίες ανθρώπων που γίνονται κατά την
άποψη μας πολύ πιο κρίσιμες σε συνθήκες ενός δύσκο-
λου τόσο εξωτερικά όσο και εσωτερικά οικονομικού πε-

ριβάλλοντος και έχουν σημαντικές επιπτώσεις στη λει-
τουργία και απόδοση αυτού του ίδιου του οργανισμού και
κατ’ επέκταση στον οικονομικό περίγυρο του. 

Αν θα θέλαμε να συγκεκριμενοποιήσουμε στοιχεία
αυτού του εξωτερικού περιβάλλοντος στο οποίο ο οργα-
νισμός είναι υπόχρεος να επιβιώσει και να αναπτυχθεί, θα
μπορούσαμε να πούμε ότι είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικό
σαν αποτέλεσμα της σμίκρυνσης των οικονομικών μεγε-
θών και της έντονης πίεσης που ασκούν όλοι οι παίκτες
για διατήρηση και αύξηση των μεριδίων αγοράς τους. Δεν
πρέπει να παραβλέπεται το γεγονός ότι τόσο το εξωτερικό
όσο και το εσωτερικό περιβάλλον ενός οργανισμού είναι
πολύ πιο διεθνοποιημένο από προηγουμένως. Αυτό
ισχύει σαν αποτέλεσμα επιδράσεων αφενός από το με-
γάλο αριθμό προμηθευτών οι οποίοι καθορίζουν εν πολ-
λοίς τις εμπορικές στρατηγικές και, αφετέρου, από το
γενικό διεθνοποιημένο πια περιβάλλον. Η έντονη αύξηση
της ανταγωνιστικότητας μεταφέρεται εντός του οργανι-
σμού με διάφορους τρόπους και αυτός με τη σειρά του αυ-
ξάνει σημαντικά τις απαιτήσεις του από τους ανθρώπους
του.

Καθαρός ουρανός
Η καλή επικοινωνία μεταξύ των ανθρώπων ενός οργανι-
σμού είναι πολύ σημαντική και το αμφίδρομο στοιχείο της
είναι καθοριστικής σημασίας. Η διαφορετικότητα των αν-
θρώπων παράγει διαφορετικές αντιλήψεις και, κατ’ επέ-
κταση, αντικρουόμενες τοποθετήσεις για διαχείριση
επιχειρηματικών προβλημάτων. Εναπόκειται στην ικανό-
τητα των ηγετικών στελεχών του οργανισμού αφενός να
ενισχύσουν συμπεριφορές καλής επικοινωνίας και, αφε-
τέρου, να συνδυάζουν με επιτυχία αυτή την ποικιλομορ-
φία των απόψεων.>>>

«Ο ανταγωνισμός 
σε περιόδους 
κρίσης γίνεται
πολύ πιο έντονος. 
Βασικό στοιχείο
της ικανότητας 
μας να 
αντεπεξέλθουμε
είναι η ποιότητα
της δουλειάς μας».
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Αρχικό σημείο μιας τέτοιας πρακτικής είναι η
ικανότητα μας να ακούμε με αποτελεσματικότητα.
Πώς θα μπορούσε όμως να λειτουργήσει μια 
τέτοια πρακτική αν η έκφραση μιας διαφορετικής
ή όχι τόσο αποδεκτής άποψης θα μπορούσε να
έχει επιπτώσεις στο άτομο που την εκφράζει; Φρά-
σεις όπως «όλα στο τραπέζι» και «όχι ιερές αγε-
λάδες» θα πρέπει να μπουν στο λεξιλόγιο μας και
αυτό να ισχύει σε όλα τα επίπεδα. 

Έχουμε όλοι καθήκον να ρωτούμε και να προ-
καλούμε, όμως πρέπει να είμαστε έτοιμοι να προ-
κληθούμε. Η ιεραρχία δεν μπορεί να είναι
εμπόδιο μιας τέτοιας συμπεριφοράς. Η απόσυρση
και η αδυναμία να κάνουμε κριτική σε αποφάσεις
και ενέργειες που μας αφορούν και που κατά τη
γνώμη μας δεν βοηθούν τον οργανισμό, μπορεί
να κάνει τη ζωή μας προσωρινά πιο εύκολη,
αλλά δεν μπορεί να είναι η καλύτερη υπηρεσία
προς τον οργανισμό.  Μοιραζόμαστε τη γνώμη
μας και ζητούμε σχόλια γι’ αυτή. Όχι τοποθέτηση
των επαγγελματικών διαφορών σε προσωπικό
επίπεδο. Η δημιουργία κρυφής ατζέντας δεν μπο-
ρεί να είναι υποβοηθητική. Η εύκολη πρόσβαση
προς τα ηγετικά στελέχη στα πλαίσια της οργανω-
τικής πυραμίδας είναι απαραίτητη προϋπόθεση
μιας αποτελεσματικής επικοινωνίας. Ταυτόχρονα,
η καλή επικοινωνία βελτιώνει την καθοδήγηση
και υποστήριξη των κατωτέρων στελεχών. 

Η ανάγκη διευκόλυνσης αυτής της επικοινω-
νίας μέσα από τις οργανωτικές δομές είναι περισ-
σότερο από εμφανής. Αντίθετα, αφού το
ζητούμενο είναι η ταχύτητα και ο αποτελεσματι-
κός συνδυασμών διαφορετικών προσεγγίσεων,
ένας μεγάλος αριθμός ενδιάμεσων διοικητών
επιπέδων δεν μπορεί να είναι υποβοηθητικός. 

Η υποστήριξη προς τα στελέχη η οποία πρέπει
να είναι συνεχής και οργανωμένη, μπορεί να 
στοχεύει ακόμα στην διευκόλυνση εκτέλεσης 
εργασιών ιδίως αν υπάρχουν αντικειμενικές 
δυσκολίες στην συμπλήρωση τους. Τα στελέχη
ταυτόχρονα λειτουργούν σαν παραδείγματα προς
μίμηση στα πλαίσια της άσκησης των καθηκόντων
τους. Από την άλλη, όμως, η μικροδιοίκηση, η επι-
κέντρωση σε αρνητικά στοιχεία μιας ομάδας ή
ατόμων, δεν βοηθούν. Η υποστήριξη συναδέλ-
φων εκτός της οργανωτικής πυραμίδας αναδει-
κνύει θετικά στοιχεία του χαρακτήρα μας και
στέλνει χρήσιμα μηνύματα σε όλο τον οργανισμό.

Η εξωστρέφεια ως ανταγωνιστικό 
πλεονέκτημα
Ο ανταγωνισμός σε περιόδους κρίσης γίνεται πολύ
πιο έντονος. Βασικό στοιχείο της ικανότητας μας
να αντεπεξέλθουμε, είναι η ποιότητα της δουλειάς
μας. Γνωρίζουμε τα χαρακτηριστικά του προϊόντος
μας αλλά και τις απαιτήσεις των πελατών μας. Η
ικανοποίηση του πελάτη, είτε αυτός είναι κατανα-
λωτής του προϊόντος μας είτε προμηθευτής μας
στον οποίο παρέχουμε υπηρεσίες, δεν είναι μια
μονοδιάστατη υποχρέωση αλλά ένα πολύπλοκο
μείγμα ενεργειών και συμπεριφορών που πάλι
βασίζεται στις αξίες μας ως οργανισμός. Οι προτι-
μήσεις των πελατών μας αναλύονται επισταμένα
και δουλεύουμε οργανωμένα για τη δημιουργία
ανάγκης προς το προϊόν μας. Μελετούμε τις πρα-
κτικές των ανταγωνιστών μας και καθορίζουμε τη
στρατγική μας ανάλογα. Βελτιώνουμε καθημερινά
το προϊόν μας και την απόδοση μας και προσπα-
θούμε να καθορίσουμε εμείς τους κανόνες του
παιγνιδιού στο εξωτερικό περιβάλλον μας. Δεν
επαναπαυόμαστε και δεν χάνουμε την εξωστρέ-
φεια μας τόσο σαν οργανισμός όσο και σε προσω-
πικό επίπεδο.

Η δεξαμενή ταλέντων του οργανισμού πρέπει
συνεχώς να ενισχύεται. Η ανάπτυξη των ταλέντων
του οργανισμού εκφράζεται πρακτικά όχι μόνο
αριθμητικά αλλά και όσον αφορά την ποιότητα
τους, τις εξειδικευμένες γνώσεις τους και την ικα-
νότητα προσαρμογής τους γρήγορα και αποτελε-
σματικά σε ένα δύσκολο περιβάλλον.

Η εξωστρέφεια ως ανταγωνιστικό 
πλεονέκτημα
Ο ανταγωνισμός σε περιόδους κρίσης γίνεται
πολύ πιο έντονος. Βασικό στοιχείο της ικανότητας
μας να αντεπεξέλθουμε, είναι η ποιότητα της δου-
λειάς μας. Γνωρίζουμε τα χαρακτηριστικά του
προϊόντος μας αλλά και τις απαιτήσεις των πελα-
τών μας. Η ικανοποίηση του πελάτη, είτε αυτός
είναι καταναλωτής του προϊόντος μας είτε προμη-
θευτής μας στον οποίο παρέχουμε υπηρεσίες, δεν
είναι μια μονοδιάστατη υποχρέωση αλλά ένα πο-
λύπλοκο μείγμα ενεργειών και συμπεριφορών
που πάλι βασίζεται στις αξίες μας ως οργανισμός.
Οι προτιμήσεις των πελατών μας αναλύονται επι-
σταμένα και δουλεύουμε οργανωμένα για τη δη-
μιουργία ανάγκης προς το προϊόν μας.
Μελετούμε τις πρακτικές των ανταγωνιστών μας
και καθορίζουμε τη στρατγική μας ανάλογα. Βελ-
τιώνουμε καθημερινά το προϊόν μας και την από-
δοση μας και προσπαθούμε να καθορίσουμε
εμείς τους κανόνες του παιγνιδιού στο εξωτερικό
περιβάλλον μας. Δεν επαναπαυόμαστε και δεν
χάνουμε την εξωστρέφεια μας τόσο σαν οργανι-
σμός όσο και σε προσωπικό επίπεδο.

Η δεξαμενή ταλέντων του οργανισμού πρέπει
συνεχώς να ενισχύεται. Η ανάπτυξη των ταλέντων
του οργανισμού εκφράζεται πρακτικά όχι μόνο
αριθμητικά αλλά και όσον αφορά την ποιότητα
τους, τις εξειδικευμένες γνώσεις τους και την ικα-
νότητα προσαρμογής τους γρήγορα και αποτελε-
σματικά σε ένα δύσκολο περιβάλλον.

Συμπεράσματα
Οι άνθρωποι κάνουν τη διαφορά. Οι σωστές επι-
λογές στελεχών και η δυνατότητα του οργανισμού
να τρέφει αξίες που παράγουν τέτοιες συμπερι-
φορές, όπως παραδείγματα τους αναφέρθηκαν
πιο πάνω, αποτελεί το βασικό συστατικό της ποι-
ότητας του και απαραίτητη προϋπόθεση της μα-
κροχρόνιας επιτυχίας του. Η οικονομική κρίση και
η αναφορά της ως κυρίαρχο στοιχείο του σύγχρο-
νου επιχειρησιακού περιβάλλοντος στην Κύπρο,
καθιστά πτυχές της οργανωτικής στρατηγικής μας
σημαντικούς παράγοντες που θα πρέπει να μας
κάνουν πιο απαιτητικούς στην επιλογή ανθρώ-
πων οι οποίοι μπορούν να εκδηλώσουν τέτοιες
συμπεριφορές. Με αυτό τον τρόπο θα ενισχύεται
η αποτελεσματικότητα του ανθρώπινου δυναμι-
κού και, κατ’ επέκταση, του οργανισμού γενικά.
Ας θέσουμε σαν στόχους μας, τόσο προσωπικούς
όσο και του οργανισμού, τέτοιες συμπεριφορές να
γίνονται συνήθειες. ■
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Keep your thoughts positive 
because your thoughts 
became your WORDS

Keep your words positive 
because your words became 
your BEHAVIOR

Keep your behavior positive 
because your behavior 
becomes your HABITS

Keep your habits positive 
because your habits become
your VALUES

Keep your values positive 
because your values became 
your DESTINY

Mahatma Gandhi
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νονται πάντα για την ποιότητα  τους και ικανοποιούν 
ξεχωριστές ανάγκες.  Από το πιο εκλεκτό βραβευμένο
ελαιόλαδο κυπριακής προέλευσης μέχρι και την πιο ποι-
οτική γκάμα προϊόντων για προσωπική και βρεφική
φροντίδα. Θα διατίθενται επίσης μια σημαντική επιλογή
καλλυντικών και αρωμάτων.  

Επιπλέον, ο καταναλωτής θα επωφελείται από τα Se-
lekt  καθώς θα μπορεί να συγκεντρώνει και να εξαργυ-
ρώνει βαθμούς μέσω της κάρτας Benefits,  η οποία θα
ισχύει για όλα τα καταστήματα της εταιρείας μας: Τα
Beautyline, τα Holland & Barrett , τα  Yves Rocher και από
το Σεπτέμβριο, τα Selekt.  Εκπαιδευμένο προσωπικό θα
βρίσκεται στη διάθεση του καταναλωτή για να τον βοηθά
και να  τον συμβουλεύει στις αγορές του. 

Μέσα από το άνοιγμα και τη λειτουργία της νέας αλυ-
σίδας καταστημάτων Selekt προωθείται περαιτέρω το
όραμα της C.A Papaellinas να κάνει τον κόσμο να ζει και
να ασιθάνεται καλύτερα. 

Το πρώτο κατάστημα θα ανοίξει τον Σεπτέμβριο του
2015 στη Λεωφόρο Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ, 30, στα
Λατσιά όπου και η έδρα των γραφείων της C.A Papaelli-
nas. Εξάλλου είναι πάντα δεδομένες οι πολύ καλές σχέ-
σεις που διατηρεί η Εταιρεία μας με την τοπική κοινωνία.
Το δεύτερο κατάστημα Selekt  θα ανοίξει στην Λεωφόρο
Κολωνακίου στη Λεμεσό. ■

H C. A. Papaellinas έχει προγραμματίσει για τον
προσεχή Σεπτέμβριο το άνοιγμα ακόμα μιας 
αλυσίδας καταστημάτων με την επωνυμία Selekt.

Στα καταστήματα αυτά, θα διατίθενται προϊόντα εισα-
γωγής και διανομής της Εταιρείας.  Συγκεκριμένα ο κα-
ταναλωτής θα μπορεί να προμηθεύεται από τα νέα μας
καταστήματα  αγαπημένα προϊόντα προσωπικής και βρε-
φικής φροντίδας, τρόφιμα, καθώς και καλλυντικά.

Η φιλοσοφία πάνω στην οποία δημιουργήθηκαν τα κα-
ταστήματα Selekt, είναι για να προσφέρουν μια μεγάλη
επιλογή επώνυμων και ποιοτικών προϊόντων που να αν-
ταποκρίνονται στις καθημερινές ανάγκες του σύγχρονου
καταναλωτή και της οικογένειάς του. 

Πλέον, οι απαιτήσεις και οι ρυθμοί του σύγχρονου τρό-
που ζωής έχουν δημιουργήσει την ανάγκη παροχής ενός
πιο γρήγορου τρόπου ψωνίσματος,  χωρίς όμως να γίνεται
ο όποιος συμβιβασμός με την ποιότητα αλλά και την ικα-
νοποίηση των προσδοκιών του πελάτη. Αντίθετα, μάλι-
στα, τα Selekt θα προσφέρουν μια μοναδική εμπειρία
ψωνίσματος: απλή διαρρύθμιση του καταστήματος,
όμορφο περιβάλλον, ευρεία γκάμα προϊόντων και, βε-
βαίως, άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό με κύριο μέλημα
την άριστη εξυπηρέτηση του πελάτη.    

Στα καταστήματα Selekt θα μπορεί να βρει κανείς επώ-
νυμα προϊόντα  με ολοκληρωμένες σειρές που διακρί-

Της
Μαρίας 
Λεωνίδου
Senior Marketing 
Officer, 
Corporate 
Marketing

Νέα καταστήματα 
της C. A. Papaellinas 
από το Σεπτέμβριο
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Γ ια τρίτη συνεχή φορά η C.A Papaellinas εξέδωσε
τον Κοινωνικό της Απολογισμό για τα έτη 2012 και
2013. Στόχος είναι να καταστήσει κοινωνούς

όλους τους ενδιαφερόμενους για τις δράσεις που υλοποι-
ήθηκαν κατά τη συγκεκριμένη περίοδο και την αποτελε-
σματικότητα τους, ενώ ιδιαίτερη μνεία γίνεται για τη
δέσμευση της εταιρείας για συνεχή προσφορά στην κοι-
νωνία, την αγορά, τον άνθρωπο και το περιβάλλον.  

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ 
ΜΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ
Ιδιαίτερα κατατοπιστικό αλλά και πλήρες για την πορεία
της εταιρείας, τους στόχους, τα επιτεύγματα και το όραμα
της είναι το μήνυμα της Ανώτατης Διοίκησης της εταιρείας,
συγκεκριμένα του Εκτελεστικού μας Διευθυντή κ. 
Χρήστου Παπαέλληνα:

«Αγαπητοί φίλοι και φίλες, 
Η τελευταία διετία που διανύσαμε ήταν κατά γενική ομο-

λογία από τις πιο δύσκολες και απαιτητικές σε όλες τις εκ-
φάνσεις της. Η επαγγελματική αβεβαιότητα, η οικονομική
αστάθεια, η κοινωνική ανασφάλεια, όλα μαζί σε ένα πλαί-
σιο βαθιάς κρίσης, έχουν επηρεάσει σημαντικά τη λειτουρ-
γία ανθρώπων και οργανισμών. Η Εταιρεία μας μέσα σε
αυτό το δύσκολο κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον προ-
σπάθησε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των πελατών
της, των εργαζομένων της και όλων των συνεργατών της
με συνέπεια και κυρίως με υπευθυνότητα.

Η υπευθυνότητα, ως χαρακτηριστικό γνώρισμα της επι-
χειρηματικής ηθικής, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της
κουλτούρας μας και μια από τις κυριότερες αξίες μας.
Έχοντας την κατεύθυνση αυτή, μετατρέψαμε την Εταιρική
Κοινωνική Ευθύνη από στρατηγικό άξονα σε στρατηγική
επιβίωσης και ανάπτυξης ώστε να προχωρούμε μπροστά
με σταθερά και σίγουρα βήματα.  Εντοπίζουμε σημαντική
διαφορά μεταξύ του «απλά αναπτύσσομαι» και «αναπτύσ-

Ο ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΜΑΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 2012-13

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΟΣΑ ΠΕΤΥΧΑΜΕ

ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ:
Η υπευθυνότητα 
αναπόσπαστο
μέρος της 
κουλτούρας και
των αξιών μας

Στοχεύουμε 

ακόμα πιο 

ψηλά
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σομαι με υπεύθυνο τρόπο». Οι διαφανείς και υπεύθυνες
επιχειρηματικές πρακτικές είναι που κάνουν τη διαφορά
για εμάς και διασφαλίζουν την αναπτυξιακή πορεία μας. 

Μέσα στο κλίμα της ύφεσης και της αβεβαιότητας δεν
πτοηθήκαμε και βάλαμε έναν πολύ σημαντικό στόχο: 

Να πετύχουμε να επιβιώσουμε αυτά τα δύσκολα χρόνια
διαφυλάττοντας όσες περισσότερες θέσεις εργασίας γίνε-
ται, προστατεύοντας όσο, είναι δυνατόν, όχι μόνο τους με-
τόχους αλλά και τους συναδέλφους μας από τις συνέπειες
της κρίσης. Παρά τις αντιξοότητες συνεχίσαμε να εξυπη-
ρετούμε τους τέσσερις πυλώνες εταιρικής υπευθυνότητας
που έχουμε υιοθετήσει, την αγορά και τους πελάτες, το
προσωπικό, την κοινωνία και το περιβάλλον μας και κα-
ταγράψαμε σημαντικές επιτυχίες μεταξύ των οποίων ήταν: 

Η επέκτασή μας στην αγορά με νέα καταστήματα
BeautyLine, Holland & Barrett, Yves Rocher καθώς και με
τη νέα μονάδα διανομής και ανασυσκευασίας φαρμακευ-
τικών προϊόντων PharmacyLine. 

• Η αύξηση κατά 10% του προσωπικού μας 
• Η επίτευξη άνω των 100 ενδοεπιχειρησιακών 

εκπαιδεύσεων. 
• Η υλοποίηση επιτυχών δράσεων για τη μείωση του πε-

ριβαλλοντικού μας αποτυπώματος, όπως η περαιτέρω
προώθηση της ανακύκλωσης, η μείωση των 
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και η ανάπτυξη
έργων εξοικονόμησης της ενέργειας που καταναλώ-
νουμε. 

Επίσης κατά το 2013 πετύχαμε να διοργανώσουμε για
πρώτη χρονιά ειδικό «Μήνα Ε.Κ.Ε.» (Φεβρουάριος 2013)
κατά τη διάρκεια του οποίου πραγματοποιήθηκε ποικιλία
δράσεων που στόχο είχαν την ανταπόκρισή μας στις ανάγ-
κες της δοκιμαζόμενης κοινωνίας μας. Αναγνωρίζουμε
πως η πορεία μας στο μέλλον δεν θα είναι εύκολη,
ωστόσο προσπαθούμε να αξιοποιήσουμε όλες τις ευκαι-
ρίες που μας δίνονται, έτσι ώστε να είμαστε σε θέση να
παράγουμε προστιθέμενη αξία για όλα τα ενδιαφερόμενα
μέρη του οργανισμού μας. Προκειμένου να αξιολογή-
σουμε και να δώσουμε τις κατάλληλες προτεραιότητες
στα σημαντικά ζητήματα που αντιμετωπίζουμε και διαχει-
ριζόμαστε, πραγματοποιήσαμε για πρώτη χρονιά τη δια-
δικασία materiality analysis.

Η Ομάδα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, σε συνεργα-
σία με εξειδικευμένους συνεργάτες, αξιολόγησε όλα τα
θέματα που απασχολούν τους συμμέτοχους μας και έθεσε
προτεραιότητες. Στόχος μας είναι να ενσωματώσουμε τα
αποτελέσματα της διαδικασίας αυτής στη χάραξη της εται-
ρικής στρατηγικής μας ώστε να μπορούμε να ανταποκρι-
θούμε στις ανάγκες των κοινωνικών μας εταίρων. Η
χάραξη της εταιρικής στρατηγικής έχει βασιστεί όχι μόνο
στις απαιτήσεις και ανάγκες της Εταιρείας, αλλά έχει εν-
σωματώσει ειδικές δράσεις που να ικανοποιούν τους άμε-

σους και βασικούς συμμέτοχους της. 
Κατά τη διάρκεια του 2013, αναθεωρήσαμε το πλάνο

δράσεών μας με βάση τις νέες συνθήκες της αγοράς και
της οικονομίας. Αδιαπραγμάτευτοι όμως στόχοι αποτε-
λούν για εμάς, η συνεχής βελτίωση της ποιότητας των
προϊόντων και των υπηρεσιών που παρέχουμε στους πε-
λάτες, η ανάπτυξη και ανταμοιβή του προσωπικού μας, η
μείωση του περιβαλλοντικού μας αποτυπώματος και ιδι-
αίτερα η ανάπτυξη δράσεων εξοικονόμησης της ενέρ-
γειας, καθώς και η διαρκής υποστήριξη του εθελοντισμού
και των κοινωνικών δράσεων. 

Ο στρατηγικός σχεδιασμός μας στους επιχειρησιακούς
τομείς, οι διοικητικές πρακτικές και η ανάπτυξη διαλόγου
με κάθε συμμέτοχο, καθορίζονται από το αίσθημα και τις
αρχές της ευθύνης όλων μας απέναντι στον Άνθρωπο, την
Κοινωνία και το Περιβάλλον. Είμαστε περήφανοι για όσα
πετύχαμε και στοχεύουμε ακόμα πιο ψηλά. Οι δυσκολίες
μας κάνουν πιο δυνατούς και επαγρυπνούμε ώστε να εί-
μαστε σε θέση να αξιοποιούμε τις ευκαιρίες που μας πα-
ρουσιάζονται. 

Στην παρούσα –τρίτη κατά σειρά– έκδοση του Απολο-
γισμού Εταιρικής Κοινωνική Ευθύνης παρουσιάζουμε το
συνολικό πλαίσιο δράσεών μας ανά πυλώνα ΕΚΕ και σύμ-
φωνα με τις απαιτήσεις των διεθνών προτύπων/πρωτο-
βουλιών, όπως το GRI και το Οικουμενικό Σύμφωνο του
Ο.Η.Ε. Προσδοκούμε από αυτή τη συστηματική χαρτογρά-
φηση της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της Εταιρείας
μας να ορίσουμε την αφετηρία, αλλά και το μέτρο για ό,τι
περισσότερο αξίζει να επιδιώξουμε όλοι μαζί εμείς, οι άν-
θρωποι της C.A. Papaellinas προς όφελος του κοινωνικού

συνόλου >>>.

«Είμαστε 
περήφανοι για
όσα πετύχαμε και
στοχεύουμε
ακόμα πιο ψηλά.
Οι δυσκολίες μας 
κάνουν πιο 
δυνατούς και 
επαγρυπνούμε
ώστε να είμαστε
σε θέση να 
αξιοποιούμε τις
ευκαιρίες που μας
παρουσιάζονται». 
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ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΜΑΣ
Στα διάφορα κεφάλαια του Κοινωνικού Απολογισμού 
της εταιρείας για τα έτη 2012 και 2013, γίνεται εκτενής
αναφορά για όλη τη δραστηριότητα της και για όλους τους
τομείς.

Για τη δραστηριότητα που αναπτύσσει ο οργανισμός 
τονίζεται :

Λειτουργούμε με όραμά μας να κάνουμε όλο και πε-
ρισσότερους ανθρώπους να ζουν και να νιώθουν κα-
λύτερα. Αποστολή μας είναι να διαθέτουμε στην
κυπριακή αγορά καινοτόμα και εξειδικευμένα φάρ-
μακα και επώνυμες μάρκες καλλυντικών και κατα-
ναλωτικών προϊόντων, αναγνωρισμένης ποιότητας. 

Από το 1929, έτος έναρξης της δραστηριότητάς μας, προ-
στίθεται, επιδιώκουμε να κερδίζουμε την εμπιστοσύνη
των πελατών μας, μέσω της παροχής προϊόντων άριστης
ποιότητας και υπηρεσιών και εξυπηρέτησης υψηλού επι-
πέδου. Επιπρόσθετα, επιλέγουμε προσεκτικά τους συνερ-
γάτες μας, οι περισσότεροι των οποίων κατέχουν ηγετική
θέση στον κλάδο τους, τόσο στην εγχώρια όσο και στη διε-
θνή αγορά, και φροντίζουμε για την ανάπτυξη και διατή-
ρηση άριστων σχέσεων μαζί τους.

ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ
H C.A. Papaellinas έχει θέσει την Εταιρική Κοινωνική 
Ευθύνη ως αναπόσπαστο μέρος της επιχειρησιακής της
πραγματικότητας. Στο ευρύτερο αυτό πλαίσιο εντάσσεται
και η στρατηγική δέσμευση του Οργανισμού μας για 
στήριξη των κυπριακών επιχειρήσεων και προϊόντων. 

Το παρθένο ελαιόλαδο Ελιοχώρι, το μοναδικό βιολογικό
ελαιόλαδο Ολέατρο, το βραβευμένο ως το καλύτερο μέλι
στον κόσμο Το Τζιβέρτι, τα εξαιρετικής ποιότητας 
παξιμάδια Έλενας, και το ποιοτικό ξύδι Πλατάνης, είναι τα
κυπριακά προϊόντα που σήμερα αποτελούν μέρος του
δικού μας οργανισμού. 

ΤΟ «ΜΕΤΑΞΥ ΜΑΣ»
Στο κεφάλαιο της Εσωτερικής Επικοινωνίας στην Εταιρεία
μας γίνεται και ειδική αναφορά στην έκδοση του περιοδικού
μας. Διαβάζουμε  και τα εξής: 

Μέσω της επικοινωνίας, αναπτύσσεται η ομαδικότητα και
η συνεργασία του προσωπικού, εμπεδώνεται το καλό
κλίμα, προωθείται η υιοθέτηση των αξιών και του οράματος
του οργανισμού μας και διασφαλίζεται η τακτική 
ενημέρωση των εργαζομένων και των συνεργατών όσον
αφορά στη στρατηγική και τους στόχους και γενικότερα σε
ό,τι νεότερο συμβαίνει. Έχοντας αναγνωρίσει τη συμβολή
της επικοινωνίας ως ουσιαστική στην επιτυχία της Εταιρείας,
αισθανόμαστε καθημερινά ότι η ανοικτή και ειλικρινής επι-
κοινωνία ανάμεσα στα μέλη του προσωπικού μας, αποτελεί
καθοριστικό παράγοντα διατήρησης του καλού εργασιακού
κλίματος. 

Το Μεταξύ μας δεν είναι απλώς η αιχμή της επικοινωνίας
μεταξύ του προσωπικού και των συνεργατών μας. Αποτελεί
σημαντικότατο μέσο έκφρασης των ενεργειών Εταιρικής
Κοινωνικής Ευθύνης καθώς και των προβληματισμών και
των απόψεων του κάθε μέλους του οργανισμού μας. Άλλω-
στε η έκδοση του περιοδικού πραγματοποιείται από εμάς
για εμάς και τους ανθρώπους με τους οποίους αλληλεπι-
δρούμε. Η θεματολογία του κατά συνέπεια, ποικίλει και δια-
φοροποιείται, καθώς οι εξελίξεις «τρέχουν» και κάθε φορά
μας επηρεάζουν και μας απασχολούν διαφορετικά θέματα. 

Μέσω του «Μεταξύ μας» προβάλλονται τα σημαντικό-
τερα νέα της Εταιρείας, όπως νέες συμφωνίες και συνερ-
γασίες, οι διακρίσεις μας, οι πρακτικές ΕΚΕ που
εφαρμόσαμε, θέματα Υγείας και Ασφάλειας, συμβουλές για
διάφορα θέματα,  οι συναντήσεις μας και άλλα. Μετά από
δέκα συνολικά εκδόσεις μπορούμε να πούμε ότι το περιο-
δικό Μεταξύ μας δεν αποτελεί ένα ακόμη από εκείνα τα έν-
τυπα που «ακουμπάμε» στο ράφι. 

ΜΕΓΑΛΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ
Στο κεφάλαιο για την Ασφάλεια και την Υγεία στο χώρο της
εργασίας, υπογραμμίζεται ανάμεσα στα άλλα η μεγάλη
υπευθυνότητα που επιδεικνύει η Εταιρεία μας: 

«Στη C.A. Papaellinas θέλουμε τους ανθρώπους μας υγι-
είς και ασφαλείς και δεσμευόμαστε για αυτό με κάθε τρόπο.
H Εταιρεία δραστηριοποιείται στον κλάδο των φαρμακευτι-
κών, καταναλωτικών και καλλυντικών προϊόντων (χον-
δρική και λιανική πώληση και παραγωγή για τα
καταναλωτικά προϊόντα). Σε αυτό το πλαίσιο, οι σημαντικό-
τεροι κίνδυνοι που έχουμε αναγνωρίσει, σχετίζονται κυρίως
με το χώρο της παραγωγικής μας διαδικασίας, καθώς και
με τις διαρκείς μετακινήσεις που πραγματοποιεί το προσω-
πικό μας για τη μεταφορά και προβολή των προϊόντων μας.
Δίνουμε έμφαση στα σημεία αυτά, αλλά και ταυτόχρονα σε
οποιονδήποτε άλλο παράγοντα μπορεί να 
θέσει σε κίνδυνο την υγεία και την ασφάλεια των ανθρώ-
πων μας. 

Αναγνωρίζουμε πως για την αντιμετώπιση των κινδύνων
που αφορούν στην Ασφάλεια και στην Υγεία των 
εργαζομένων μας, η πρόληψη διαδραματίζει τον σημαντι-
κότερο ρόλο. Η πρόληψη αποτελεί αρχή την οποία έχουμε
ενσωματώσει στην κουλτούρα της Εταιρείας, εκτείνεται σε
όλο το εύρος των δραστηριοτήτων μας και αφορά το σύνολο
των εργαζομένων μας». ■
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Η C.A.PAPAELLINAS
ΕΧΕΙ ΤΗ ΔΙΚΗ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ

Ακούεται κάπως παράξενο πως και οι οργανισμοί
έχουν προσωπικότητα. Όπως υπάρχουν αξιόλογοι
άνθρωποι τους οποίους θέλουμε να συναναστρε-

φόμαστε, υπάρχουν και οργανισμοί με τους οποίους θα 
θέλαμε να συνεργαστούμε. Αντίθετα, υπάρχουν και άτομα
που είναι συνοφρυωμένα και με μόνιμο οργίλο ύφος που
μας απωθούν σε σημείο που να τους αποφεύγουμε γιατί
ξέρουμε πως μια συνεργασία μαζί τους δεν θα μας βγει
σε καλό. Ανάλογα, υπάρχουν και εταιρείες που μόλις πα-
τήσουμε το πόδι μας στα γραφεία τους, θέλουμε να φύ-
γουμε όσο πιο γρήγορα μπορούμε γιατί νιώθουμε άβολα. 

Ο όρος «προσωπικότητα οργανισμού» έχει σήμερα αν-
τικατασταθεί από τον «σύγχρονο» όρο «κουλτούρα ορ-
γανισμού» που βασικά περιγράφει το άυλο περιβάλλον
μέσα στον οποίο εργάζονται άνθρωποι και εξυπηρετούν-
ται πελάτες. Η προσωπικότητα μιας εταιρείας διαχέεται σε

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ uuu
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“Η κάθε 
ενέργεια
όλων πρέπει 
να εστιάζεται
στον 
πελάτη”

Σε μια μικρή χώρα όπως η Κύπρος των 800,000 κατοίκων και του εντονότατου
ανταγωνισμού, επιβιώνουν μόνο όσοι οργανισμοί συντηρούν κουλτούρα εξυπη-
ρέτησης του πελάτη. Μέσα στα δεδομένα της Κύπρου η C.A.Papaellinas πρωτοπο-
ρεί και η ηγεσία της εταιρείας πρωτοστατεί στην δημιουργία μιας όσο το δυνατό
τέλειας κουλτούρας. 

Του 
Δρα Άρη 
Πετάση
Διεθνής 
Σύμβουλος 
σε Θέματα 
Οργάνωσης

ολόκληρο τον οργανισμό και δεν περιορίζεται απλά σε
ένα μέρος του, π.χ. στα κεντρικά γραφεία, γιατί η κουλ-
τούρα είναι δημιούργημα κυρίως αυτού που ηγείται του
οργανισμού καθώς και των άλλων υψηλόβαθμων στελε-
χών που ο ηγέτης επιλέγει ως συνεργάτες εφόσον αυτοί
συμμερίζονται το όραμα και τις αρχές του. 

O ηγέτης ρυθμίζει τα της γενικής συμπεριφοράς του
οργανισμού, επηρεάζει, υποκινεί και ενθαρρύνει τους 
άλλους ώστε να υιοθετούν και αυτοί το κλίμα που ο ίδιος
θα ήθελε για την εταιρεία. Μόνο έτσι μπορεί ο οργανισμός
να λειτουργεί αρμονικά και παραγωγικά για το καλό
όλων. Επειδή οι εμπορικοί οργανισμοί επιβιώνουν ή φθεί-
ρονται ανάλογα με την σχέση που έχουν με τον πελάτη, ο
ηγέτης οφείλει πρώτα να διαμορφώνει την στάση που θα
πρέπει να τηρεί ο οργανισμός και οι ομάδες του έναντι του
πελάτη. Τελικά ο ηγέτης και η ικανότητα του κρίνονται από
την ποιότητα των αποφάσεων του και τον βαθμό στον
οποίο επηρεάζει τους άλλους μέσα στον οργανισμό, ώστε
να υιοθετούν εκείνες τις συμπεριφορές που είναι ωφέλι-
μες τόσο για τον οργανισμό όσο και ευρύτερα (π.χ, πελά-
τες, κοινωνική ευθύνη, προσωπικό, προμηθευτές, κτλ.) 

Ο ικανός ηγέτης ξέρει πότε και σε ποιο να αναθέσει αρ-
μοδιότητες ανάλογα με το θέμα, τις δυνατότητες των ατό-
μων και την περιπλοκή του προβλήματος. Κυρίως μπορεί
και εντοπίζει τα χαρίσματα του κάθε μέλους του οργανι-
σμού και να τα χρησιμοποιεί για το καλό. Η αναγνώριση
των προτερημάτων των άλλων αποτελεί ένα από τα ευ-
γενέστερα χαρακτηριστικά του ηγέτη γιατί φανερώνει την
ταπεινοφροσύνη του ιδίου και αυξάνει την αυτοπεποί-
θηση των στελεχών και της ομάδας της οποίας αυτός ηγεί-
ται. Ο παραγωγικός ηγέτης αναγνωρίζει πως εάν δεν έχει
την στήριξη όλου του προσωπικού, κανένα σοβαρό έργο
δεν μπορεί να πετύχει και έτσι μεριμνά για την δημιουρ-
γική εμπλοκή όλων στο έργο της εταιρείας. 
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πορικού οργανισμού γιατί χωρίς αυτόν απλά παύει να λει-
τουργεί. Εφόσον η C.A.Papaellinas συντηρεί κουλτούρα
εξυπηρέτησης του πελάτη θα έχει και λαμπρό μέλλον.
Απλά δεν υπάρχει άλλη επιλογή. Έτσι, η κάθε ενέργεια
όλων στην εταιρεία θα πρέπει να εστιάζεται στον πελάτη
άσχετα εάν κάποιος εργάζεται σε κατάστημα της Beauty-
Line, για παράδειγμα, ή στο λογιστήριο μέσα στα κεντρικά
γραφεία ή στην αποθήκη. 

Σε μια μικρή χώρα όπως η Κύπρος των 800,000 κατοί-
κων και του εντονότατου ανταγωνισμού, επιβιώνουν μόνο
όσοι οργανισμοί συντηρούν κουλτούρα εξυπηρέτησης
του πελάτη. Μέσα στα δεδομένα της Κύπρου η C.A.Papael-
linas πρωτοπορεί και η ηγεσία της εταιρείας πρωτοστατεί
στην δημιουργία μιας όσο το δυνατό τέλειας κουλτούρας.
Όμως, η εταιρεία δεν μπορεί να επαναπαυτεί. Άρα, όλοι
μαζί από σήμερα κτίζουμε πάνω στη σημερινά θετικά
στοιχεία της C.A.Papaellinas και προχωρούμε με συνεχή
βελτίωση ώστε να καταστεί ακόμα ποιο ευοίωνο το μέλ-
λον τόσο της εταιρείας, όσο και του προσωπικού της και
των τόσων άλλων που ωφελούνται από την σχέση τους
με την C.A.Papaellinas.■

Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις όπου ο ηγέτης θα πρέ-
πει να επιλέξει ένα πιο συγκεντρωτικό σύστημα ηγεσίας.
Πολλές φορές η κουλτούρα των οργανισμών επηρεάζε-
ται και από το ευρύτερο περιβάλλον της χώρας μέσα στο
οποίο λειτουργεί. Γι’ αυτό δεν μπορεί κάποιος να μιλά για
ένα και μόνο σύστημα ηγεσίας που θα πρέπει να εφαρμό-
ζεται σε κάθε περίπτωση και σε κάθε περιβάλλον. Η
εφαρμογή μιας και μόνο πρακτικής μπορεί να αποβεί κα-
ταστρεπτική και επικίνδυνη. Το περιβάλλον μέσα στο
οποίο λειτουργεί ένας οργανισμός στην Αίγυπτο δεν είναι
το ίδιο όπως αυτό της Κίνας ή της Γερμανίας ή της Αγκόλα
ή της Κύπρου στην περίπτωση μας. Ούτε το περιβάλλον
της δημόσιας υπηρεσίας που συντηρείται από τον φορο-
λογούμενο είναι το ίδιο με αυτό μιας εταιρείας που θα
πρέπει να είναι ευαίσθητη στις ανάγκες του πελάτη. 

Ο αποτελεσματικός ηγέτης διαμορφώνει το κλίμα που
ταιριάζει στις επικρατούσες συνθήκες και στο συγκεκρι-
μένο έργο που καλείται να διεκπεραιώσει ο οργανισμός.
Σε μια εταιρεία, όπως η C.A.Papaellinas Ltd, το εσωτερικό
περιβάλλον θα πρέπει να έχει στο επίκεντρο τον πελάτη.
Ο πελάτης αποτελεί τα ερυθρά αιμοσφαίρια του κάθε εμ-

“Η κουλτούρα
ενός οργανισμού
είναι 
δημιούργημα 
κυρίως αυτού που
ηγείται και των
υψηλόβαθμων 
στελεχών που 
ο ίδιος επιλέγει”

uuuΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ
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Ο Εκτελεστικός μας 
Διευθυντής κ. Χρήστος 
Παπαέλληνας μαζί με τους
βραβευθέντες. 

ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΤΩΝ ΑΡΙΣΤΩΝ

Η C.A. Papaellinas 
επιβράβευσε 
και φέτος τα παιδιά 
του προσωπικού 
που αρίστευσαν 
στο σχολείο τους

Μιλώντας στην τελετή, ο Εκτελεστικός μας Διευθυντής
κ. Χρήστος Παπαέλληνας εξήρε την προσπάθεια των παι-
διών και τα επαίνεσε για όσα πέτυχαν, δίδοντας τους συμ-
βουλές για τη συνέχεια. 

«Αυτό που λέω πάντα στους αριστούχους είναι ότι στη
ζωή σας πρέπει να έχετε υπόψη σας δυο βασικά πράγ-
ματα: Να έχετε πίστη στον εαυτό σας και στις δυνάμεις
σας, να μην χάνετε ποτέ τις ελπίδες σας, αλλά ταυτό-
χρονα να θυμάστε ότι δεν είμαστε παντοδύναμοι, είμαστε
άνθρωποι και πρέπει να έχουμε πίστη στο Θεό. Όταν λεί-
ψουν οι δικές μας δυνάμεις πρέπει να έχουμε πίστη στο
Θεό. Αν χάσετε το ένα από τα δυο θα έχετε πρόβλημα.
Επομένως, πρέπει να έχετε και τα δυο ταυτόχρονα σαν
οδηγό σας. Θα περάσετε δύσκολες στιγμές στη ζωή σας
και όταν έχετε τις δυσκολίες πρέπει να ξέρετε ότι έχετε
το Θεό κοντά σας και θα σας δώσει τη λύση.

«Εμείς καθορίζουμε τη μοίρα μας. Πάντοτε με μέτρο.
Η ζωή είναι ένα μεγάλο ταξίδι. Όταν τελειώσεις με ένα

Γ ια ακόμα μια φορά πραγματοποιήθηκε η βρά-
βευση παιδιών του προσωπικού που έχουν αρι-
στεύσει την ακαδημαϊκή χρονιά 2014/2015. Η

τελετή πραγματοποιήθηκε στις 8 Ιουλίου 2015, στο χώρο
των κεντρικών μας γραφείων.

Συνολικά βραβεύτηκαν για την επίδοσή τους οι 
ακόλουθοι:

Μαρία Αναστασίου (Α’ Λυκείου)

Μαριάννα Θεοχάρους (Α’ Λυκείου)

Χρίστος Αχιλλέως (Α’ Λυκείου) 

Ανδριανή Αγγελή (Ε4 Forum) 

Χρίστος Ιωάννου (Β’ Λυκείου) 

Μαριλένα Χ’Χριστοφόρου (6Ε Grammar School)

Άντρη Καλλή (Β΄ Λυκείου)

Ιάκωβος Εξαδάκτυλος (Γ΄ Λυκείου) και 

Στέφανος Αλέξανδρος Κοντογούρης (Γ ‘Λυκείου). 

BEST
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«Η παιδεία
πρέπει να 

παραδίδει στην
κοινωνία 

συνειδητούς
πολίτες που να 

σέβονται τους
νόμους και 

τους θεσμούς» 
ΧΡΗΣΤΟΣ 

ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ

αριστείο, έχεις πολύ καλό υπόβαθρο για να προχωρή-
σεις. Αυτό πρέπει να το θυμάστε. Ξεκινήσατε καλά, αυτό
δεν σημαίνει ότι θα πάτε καλά μέχρι το τέλος αν δεν προ-
σπαθείτε πάντα για το καλύτερο, αλλά πάντως ξεκινήσατε
πολύ καλά με το αριστείο και θερμά συγχαρητήρια».

Αναφερόμενος εξάλλου στην παιδεία και τους στόχους
της, ο κ. Παπαέλληνας υπογράμμισε ιδιαίτερα πως κάθε
εκπαιδευτικό σύστημα θα πρέπει να έχει τέτοια δομή
ώστε να παραδίδει στην κοινωνία συνειδητούς πολίτες
οι οποίοι να σέβονται τους νόμους και τους θεσμούς. Αν
δεν υπάρχει αυτός ο σεβασμός, είπε, τότε διαλύονται οι
θεσμοί και μαζί με την κοινωνία χρεοκοπεί και η οικονο-
μία. Σχετικά έφερε ως παράδειγμα μια επιχείρηση που
έχει την οργάνωση και τη δομή να αξιοποιεί τα προσόντα
των νέων που αποφοιτούν από τα πανεπιστήμια και έρ-
χονται για να εργαστούν. Αν δεν υπάρχει αυτή η οργά-
νωση και δομή, τόνισε, δεν θα μπορέσει ένας νέος που
έρχεται με τα καλύτερα πτυχία και τις ικανότητες να δώσει
τον καλύτερο του εαυτό. 

ΣΧΟΛΙΑ ΑΠΟ ΓΟΝΕΙΣ
Σταυρούλα Λοίζου: Νιώθω περηφάνια που προχωρά η κόρη
μου και αυτό που λέω πάντα σαν γονιός είναι ότι όσο και να
νιώθεις καλά με τις δικές σου επιτυχίες, με τις επιτυχίες των
παιδιών σου νιώθεις διπλά περήφανος. Οποιαδήποτε επιτυχία
του παιδιού, είτε μικρή είτε μεγάλη προκαλεί στο γονιό χαρά
και περηφάνια. Είναι σημαντικό που η Εταιρεία βραβεύει τα
παιδιά μας γιατί δείχνει ότι αξιολογεί σωστά την προσπάθεια.
Είναι μέσα στην κουλτούρα της εταιρείας να βραβεύει αυτούς
που αξίζουν.

Κων/νος Καλλής: Για το παιδί μου νιώθω περήφανος, κατα-
βάλλει μεγάλη προσπάθεια και οι κόποι του ανταμείβονται .
Είναι ωραία που η εταιρεία κάνει αυτή την ενέργεια. Δίδει μια
ελπίδα για το μέλλον γιατί επιβραβεύει την προσπάθεια.

Μαίρη Χ’Ιωάννου: Ένιωσα συγκίνηση για το παιδί μου αλλά
και γι’ αυτά που μας προσφέρει ο Χρήστος, τον έχουμε πάντα
κοντά μας. Έχει 20 χρόνια που είμαι στην εταιρεία και βλέπω
ότι κάνει το καλύτερο και για την Εταιρεία και για το προσω-
πικό. Ο Χρήστος είναι πρώτα άνθρωπος και μετά εργοδότης.■
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ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΟ ΦΕΤΟΣ ΠΡΟΣΦΕΡΕ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

Στις φωτογραφίες μέλη
του προσωπικού μας με 
προϊόντα που παρουσίασε 
η εταιρεία μας.

Της 
Ευτυχίας
Κουσιαππή
Marketing 
Coordinator

Στις 8-10 Μαΐου πραγματοποιήθηκε στο συνεδριακό
χώρο «Φιλοξένια» στη Λευκωσία, τo 7ο Παγκύπριο
Φαρμακευτικό Συνέδριο, που είναι η μεγαλύτερη

επιστημονική εκδήλωση των φαρμακοποιών της 
Κύπρου.

Οργανώνεται από τον Παγκύπριο Φαρμακευτικό 
Σύλλογο από το 1993 και λαμβάνει χώρα κάθε 3 χρόνια.
Το φετινό συνέδριο τέθηκε υπό την αιγίδα του  Υπουρ-
γού Υγείας.

H C.A.Papaellinas Ltd, συνεχίζοντας τη μακροχρόνια
συνεργασία της με τον Κύπριο φαρμακοποιό συμμετείχε
στο συνέδριο και ήταν χορηγός της επίσημης τελετής
έναρξης. Με την παρουσία της στο συνέδριο, η C.A.
Papaellinas Ltd στόχο είχε να ενδυναμώσει τη σχέση της
και να έρθει ακόμη πιο κοντά στους συνεργάτες φαρμα-
κοποιούς, να ακούσει τα θέματα που τους απασχολούν
καθώς και να συζητήσει μαζί τους τις εξελίξεις στον
τομέα.

Επιπρόσθετα, η εταιρεία μας είχε παρουσία στον εκθε-
σιακό χώρο του συνεδρίου, όπου παρουσιάστηκαν:
• Η GSK Consumer Healthcare με προβολή του Panadol

Advance

Το 7ο Παγκύπριο 
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚO ΣΥΝEΔΡΙΟ

Ειδικό 
εργαστήριο με
θέμα το Γενικό
Σχέδιο Υγείας
και τις διάφορες
πτυχές του

• Η Omega Pharma με προβολή της γκάμας των προ-
ϊόντων της: Solpadeine, Physiomer, XLS, Lactacyd,
Jungle Formula. 

Το επιστημονικό πρόγραμμα του συνεδρίου περιείχε 
επίκαιρα θέματα και νέες τάσεις στη φαρμακευτική επι-
στήμη, αλλά και σε σύγχρονους τομείς όπως η Φαρμα-
κοοικονομία και οι Θεραπείες Προηγμένης Τεχνολογίας.
Παράλληλα, η οργανωτική επιτροπή ένταξε στο πρό-
γραμμα του συνεδρίου ειδικό εργαστήριο με θέμα το 
Γενικό Σχέδιο Υγείας και τις διάφορες πτυχές του.

Το 7ο Παγκύπριο Φαρμακευτικό Συνέδριο, αναβαθμι-
σμένο φέτος, πρόσφερε στους συμμετέχοντες ενημέ-
ρωση και επιμόρφωση, αλλά και εποικοδομητικό
διάλογο σε θέματα και ερωτήματα που αντιμετωπίζει ο
επαγγελματίας κύπριος φαρμακοποιός του σήμερα. ■

06-27 METAXI MAS GRID JUNE 2015_Layout 1  01/08/2015  10:51 ΜΜ  Page 26



Νο1 στην Ευρώπη σε 
πωλήσεις στο φαρμακείο 
(IMS MAT 12/2013)

Σε δισκία ή stick για αγωγή 1 μήνα
Συνιστώμενη ημερήσια δοσολογία: 6 δισκία ή 3 sticks

Χάστε έως και 3 φορές
περισσότερα κιλά,
απ’ ό,τι αν κάνατε μόνο δίαιτα!
Με φυσικό τρόπο δράσης.

27 XLS Ad df 127 XLS Ad df 1 7/30/15 11 24 50 PM7/30/15 11 24 50 PM
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ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ uuu

Νέα σεμινάρια 
PharmAdvance 

Hεταιρία C.A Papaellinas, στα πλαίσια του
προγράμματος PharmAdvance, διοργά-
νωσε για 3η συνεχόμενη χρονιά δύο 

σεμινάρια για φαρμακοποιούς, που σκοπό είχαν
να παρουσιάσουν νέες τάσεις και πληροφορίες
για περαιτέρω ανάπτυξη της επιχειρηματικής 
τους ιδιότητας.

Τα σεμινάρια είχαν θέμα «Εξέλιξη στο Customer
Service του φαρμακείου: Εξυπηρέτηση που 
προσθέτει αξία και δημιουργεί πιστούς πελάτες». 

Οι φαρμακοποιοί που παρευρέθηκαν, είχαν την
ευκαιρία να εκπαιδευτούν για τη σημαντικότητα
της εξυπηρέτησης του πελάτη τους σαν εργαλείο
δημιουργίας πιστότητας στο φαρμακείο τους.

Κατά τη διάρκεια του δείπνου που ακολού-
θησε, οι φαρμακοποιοί εξέφρασαν την ικανοποί-
ηση τους από το σεμινάριο και παράλληλα
εξέφρασαν την πεποίθηση ότι το PharmAdvance
έχει πλέον καθιερωθεί ως ένα ολοκληρωμένο
πρόγραμμα υποστήριξης του Κύπριου φαρμακο-
ποιού.

Τα σεμινάρια, πραγματοποιήθηκαν την Τετάρτη
17 Ιουνίου στο ξενοδοχείο Amathus για τους φαρ-
μακοποιούς των επαρχιών Λεμεσού και Πάφου,
και την Τετάρτη 24 Ιουνίου στο ξενοδοχείο Hilton
Cyprus για τους φαρμακοποιούς των επαρχιών
Λευκωσίας, Λάρνακας και Αμμοχώστου. ■

Η εισηγήτρια και στενός συνεργάτης μας σε θέ-
ματα ανάπτυξης στο φαρμακείο, Ρούλα Χασαπο-
γλίδου, παρουσίασε στους φαρμακοποιούς τις
μεθόδους για ψυχογραφική τμηματοποίηση του
πελατολογίου τους, έτσι ώστε η προσέγγιση εξυ-
πηρέτησης να είναι η ανάλογη. Επιπρόσθετα ανέ-
λυσε τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να
αναγνωρίσουν τις πραγματικές ανάγκες του πε-
λάτη/ασθενή τους και πώς να προσθέσουν αξία
σαν επαγγελματίες υγείας.

Τέλος ενημερωθήκαν για νέα τεχνολογικά συ-
στήματα διαχείρισης πελατών καθώς και για τις
νέες τάσεις στην αγορά του Φαρμακείου, τόσο σε
τοπικό όσο και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΟΥ 

ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥ
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Τηλ: 210 8188900 
info@omega-pharma.gr

Επιλέξτε το βαθμό προστασίας σας

ΝΕΟ!
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ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΑ ΚΟΥΝΟΥΠΙΑ ΜΑΚΡΙΑ
ΜΕ ΤΟ «ΟΠΛΟ» ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΑΣ
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ΟΜΙΛΙΑ ΤΗΣ 
ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑΣ TIMA BANSAL
στο Πανεπιστήμιο Κύπρου 

Γράφει: 
Δρ. Γιώργος 
Κασίνης
Αναπληρωτής 
Καθηγητής Στρατηγικής
Σχολή Οικονομικών 
και Διοίκησης
Πανεπιστήμιο Κύπρου

ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΚΑΝΑΔΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΑ
Και συζήτηση Θεμάτων Αειφορίας, Στρατηγικής και 
Ανταγωνιστικότητας με Διοικητικά Στελέχη της C.A Papaellinas

Mε τη γενναιόδωρη στήριξη της Εταιρείας C. A. 
Papaellinas, το Πρόγραμμα ΜΒΑ του Πανεπιστη-
μίου Κύπρου διοργάνωσε διάλεξη με τη διακε-

κριμένη Καναδή ακαδημαϊκό και ερευνήτρια Δρα Tima
Bansal (κάτοχο της ερευνητικής έδρας του Καναδά για τη
Βιωσιμότητα των Επιχειρήσεων στο Ivey Business School
του Western University) στις 2 Μαρτίου στην Πανεπιστη-
μιούπολη. 

Η ομιλία, με τίτλο «Εθισμένοι» στην Ταχύτητα: Πώς ο
Εθισμός στην Αλλαγή Παραπλανεί τις Εταιρείες και Δια-
βρώνει τη Βιωσιμότητα», πραγματεύτηκε κρίσιμα ζητή-
ματα για τις σύγχρονες επιχειρήσεις που άπτονται άμεσα
της βιώσιμης ανταγωνιστικότητας τους. 

Συγκεκριμένα, στη διάλεξή της, η Δρ. Bansal έθεσε και
συζήτησε το σύνθετο ερώτημα αν οι εταιρείες και η κοι-
νωνία επωφελούνται από τις συνεχείς και επιταχυνόμενες
αλλαγές της τεχνολογίας, των προϊόντων και των αγορών. 

Με βάση τόσο τις δικές της έρευνες αλλά και άλλα πρα-
κτικά παραδείγματα, υποστήριξε ότι αυτή «η υπερβολική
ταχύτητα» όχι μόνο υπονομεύει τα κέρδη μιας επιχείρη-
σης αλλά έχει και σημαντικές αρνητικές κοινωνικές και

περιβαλλοντικές συνέπειες. Η Δρ. Bansal επιχειρηματο-
λόγησε ότι το αντίδοτο στην ταχύτητα δεν είναι να πηγαί-
νουμε αργά, αλλά καλύτερα είναι να αναζητηθεί η
«χρονική ισορροπία» στις διάφορες στρατηγικές κινήσεις
των μοντέρνων επιχειρήσεων. Με άλλα λόγια, οι επιχει-
ρήσεις δεν πρέπει να είναι απαραίτητα γρήγορες σε όλα
αλλά να εντοπίζουν τις δραστηριότητες στις οποίες θα πρέ-
πει να ανταποκριθούν με ταχύτητα και αυτές που απαιτούν
μακροπρόθεσμες επενδύσεις και παρέχουν τόσο σταθε-
ρότητα όσο και βιωσιμότητα.

Την επομένη, 3 Μαρτίου, η Δρ. Bansal επισκέφτηκε τα
κεντρικά γραφεία της Εταιρείας C. A. Papaellinas. Στη διάρ-
κεια μιας πολύωρης και δημιουργικής συζήτησης και αν-
ταλλαγής ιδεών με τα διοικητικά στελέχη της Εταιρείας,
επεκτάθηκε και διευρύνθηκε το θεματολόγιο της διάλεξης
και άγγιξε θέματα αειφορίας, στρατηγικής και ανταγωνι-
στικότητας όπως αντιμετωπίζονται σε καθημερινή βάση
από την C. A. Papaellinas. 

Αντλώντας από μια τεράστια δεξαμενή εμπειριών που
έχει συσσωρεύσει σαν διευθύντρια του ερευνητικού κέν-
τρου για την Οικοδόμηση Βιώσιμης Αξίας όσο και του 
Δικτύου για τη Βιωσιμότητα των Επιχειρήσεων (nbs.net),
η Tima Bansal μετέφερε στα στελέχη το μήνυμα ότι η δια-
χρονική δέσμευση μιας επιχείρησης στην επιδίωξη βιώσι-
μης αξίας και ανταγωνιστικότητας είναι η μόνη επιλογή
που μεγιστοποιεί τις πιθανότητες επιτυχίας οποιουδήποτε
οργανισμού.■
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INVESTORS IN PEOPLE
Διεθνής Διάκριση για τη C.A.Papaellinas

Της 
Μέλανης 
Μιχαηλίδου
Επικεφαλής 
Διεύθυνσης 
Ανθρώπινου 
Δυναμικού 
& Εταιρικής 
Κοινωνικής 
Ευθύνης

Σημαντική διάκριση για την Εταιρεία C. A. Papaellinas
Ltd αποτέλεσε η πρόσφατη απονομή της διεθνούς
πιστοποίησης «Investors In People» (IIP). Τρία

χρόνια μετά την πρώτη πιστοποίηση της με το εν λόγω
πρότυπο, η Εταιρεία επανέλαβε τη διαδικασία επαναξιο-
λόγησης της, εξασφαλίζοντας με επιτυχία την πιστοποί-
ηση εκ νέου με το πρότυπο IIP. 

Το σημαντικό αυτό επίτευγμα καθιστά τη C. A. Papael-
linas έναν από τους λίγους οργανισμούς στην Κύπρο που
έχει λάβει αυτή τη διάκριση και δικαιολογημένα είναι γι’
αυτό τα αισθήματα ικανοποίησης στη Διεύθυνση και στο
ανθρώπινο μας δυναμικό. Με την ολοκλήρωση μάλιστα
της διαδικασίας, η Εταιρεία έχει ξεκινήσει τον προγραμ-
ματισμό με στόχο την πιστοποίηση της με το ανώτατο πρό-
τυπο IIP Gold, γεγονός που αποδεικνύει έμπρακτα τη
δέσμευσή της. 

Το IIP είναι το μοναδικό ολοκληρωμένο, αναγνωρι-
σμένο πρότυπο ποιότητας διεθνώς στον Τομέα της Διεύ-
θυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού, το οποίο πιστοποιεί τις
επιχειρήσεις και τους οργανισμούς που αναγνωρίζουν
τον καταλυτικό ρόλο που διαδραματίζει το Ανθρώπινο 
Δυναμικό στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους. Το
IIP επικεντρώνεται στο πόσο αποτελεσματικά έχει ο 
οργανισμός καθορίσει το όραμα, τις αξίες και τους στό-
χους του τόσο σε επιχειρησιακό όσο και σε τμηματικό και
ατομικό επίπεδο και, βεβαίως, κατά πόσον έχει μεταδώ-

σει τα ανωτέρω σε όλα τα μέλη του. Ενδιαφέρεται, επί-
σης, για το πόσο καλά οι άνθρωποι του οργανισμού 
εκπαιδεύονται, αναπτύσσονται και παρακινούνται, έτσι
ώστε να έχουν την ικανότητα να επιτυγχάνουν τους 
επιχειρησιακούς και ατομικούς στόχους. 

Η επιτυχής υλοποίηση του προτύπου έγινε σε συνερ-
γασία με την Εταιρεία Deloitte 

Η εφαρμογή του προγράμματος στηρίχθηκε σε τρεις
βασικές αρχές (τον Σχεδιασμό, την Εφαρμογή και την
Αξιολόγηση), οι οποίες βασίστηκαν σε επτά θεματικές
ενότητες:
• Στρατηγική και στόχοι 
• Προγραμματισμός Ανθρώπινου Δυναμικού
• Εκπαίδευση & Ανάπτυξη
• Αποτελεσματικότητα εποπτικής ομάδας & Διοικητικές

Ικανότητες
• Διαχείριση Επίδοσης (Σύστημα Αξιολόγησης, Αμοιβές

& Κίνητρα, Διαχείριση Ταλέντων)
• Διαδικασία λήψης αποφάσεων
• Επικοινωνία

H επίσημη τελική αξιολόγηση πραγματοποιήθηκε από
ανεξάρτητη αξιολογήτρια από την Αγγλία, τον Ιανουάριο
2015, η οποία πραγματοποίησε σειρά συνεντεύξεων σε
αντιπροσωπευτικό δείγμα του προσωπικού, το οποίο επι-
λέγηκε από την ίδια, λαμβάνοντας υπόψη δημογραφικά
στοιχεία όπως το φύλο, τα χρόνια εργασιακής εμπειρίας,
τη θέση εργασίας, την επαρχία κτλ. 

Στη συνέχεια, υποβλήθηκαν τα πορίσματα της προς το
Συμβούλιο Αξιολογητών (Recognition Panel), στο οποίο
και επιβεβαιώθηκε η πλήρης ικανοποίηση των κριτη-
ρίων του IIP και, συνεπώς, η επίσημη πιστοποίηση. >>>

Η Εταιρεία ευχαριστεί το προσωπικό της για την 
συμμετοχή του στη διαδικασία πιστοποίησης αλλά
και γενικότερα για την πολύ καλή δουλειά που επι-
τυγχάνεται σε όλα τα επίπεδα. Είμαστε βέβαιοι ότι με
τη συνεχή προσπάθεια και συνεργασία όλων θα 
κτίσουμε τις γέφυρες του παρόντος με την επιτυχία
του μέλλοντος.

Οι οργανισμοί οι οποίοι
αναγνωρίζουν τη 
σημασία των ανθρώπων
τους μπορούν να τους
βοηθούν να 
αναπτύσσουν τις 
δυνατότητές τους, 
να βελτιώνουν τις 
δεξιότητές τους και να
αποκτούν μεγαλύτερη
ικανοποίηση από 
την εργασία.
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"ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΣΤΕ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΣΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΟΡΑΜΑΤΟΣ
ΣΑΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΙ ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΟΥΝ ΤΑ ΤΑΛΕΝΤΑ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΕΤΕ”

PAUL DEVOY, HEAD OF INVESTORS IN PEOPLE 

Η όλη διαδικασία περιλάμβανε αρχική διαγνωστική
έρευνα, με την αξιολόγηση των πρακτικών διαχείρισης
ανθρώπινου δυναμικού αλλά και τον εντοπισμό των σχε-
τικών βελτιωτικών ενεργειών, προκειμένου να υπάρχει
πλήρης εναρμόνιση με το επίπεδο που προβλέπει το IIP.
Στη συνέχεια, καταρτίστηκε πλάνο δράσης, με στόχο την
πλήρη ικανοποίηση των στόχων.

ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ 
Είναι προφανές ότι η Εταιρεία έχει προβεί σε μια σειρά
βελτιωτικών ενεργειών από την τελευταία αξιολόγηση,
γεγονός που αποδεικνύει ότι ο οργανισμός εντοπίζει τους
τομείς που χρήζουν βελτίωσης και λαμβάνει μέτρα. 
Επιπλέον, η Εταιρεία έχει υλοποιήσει ένα σύστημα αξιο-
λόγησης και μετρά την απόδοση σε σχέση με τις απαι -
τούμενες ικανότητες της κάθε θέσης. 

Σημαντικό επίσης είναι το γεγονός ότι ο οργανισμός
έχει ένα ξεκάθαρο όραμα που υποστηρίζεται από το
στρατηγικό πλάνο και τους τρεις πυλώνες της Εταιρείας,
Φάρμακα, Consumer Healthcare και Λιανικό Εμπόριο.
Εξάλλου, όπως και στην αρχική αξιολόγηση, αυτό που
φαίνεται είναι ότι υπάρχει μια δυνατή κουλτούρα συνερ-
γασίας και αλληλοϋποστήριξης. 

Αξιοσημείωτη είναι επίσης η επένδυση της Εταιρείας
σε θέματα εκπαίδευσης και ανάπτυξης. Η εκπαίδευση
είναι στοχευμένη και ταυτισμένη με τους επιχειρησιακούς
στόχους. Παρ’όλη την δύσκολη οικονομική περίοδο, η
Εταιρεία δεν έχει αποκόψει κονδύλια σχετικά με την 

εκπαίδευση, γεγονός που αποδεικνύει έμπρακτα την 
σημασία που δίδει στην ανάπτυξη των ατόμων της. Το
σημαντικότερο δε, είναι η διατήρηση του ηθικού το προ-
σωπικού σε υψηλά επίπεδα. Αυτό που διαφάνηκε είναι
ότι παρόλες τις δύσκολες συνθήκες, υπάρχει έντονο το
αίσθημα της εμπιστοσύνης και του σεβασμού απέναντι
στη Διεύθυνση. 

Τα αποτελέσματα αυτά πιστοποιούν όχι μόνο την 
μεγάλη έμφαση που δίνει η Εταιρεία στον ανθρώπινο
παράγοντα αλλά κυρίως την ποιότητα των ανθρώπων
που την απαρτίζουν. 

Οι οργανισμοί οι οποίοι αναγνωρίζουν τη σημασία των
ανθρώπων τους μπορούν να τους βοηθούν να αναπτύσ-
σουν τις δυνατότητές τους, να βελτιώνουν τις δεξιότητές
τους και να αποκτούν μεγαλύτερη ικανοποίηση από 
την εργασία. 

Εξάλλου, η επιτυχία μιας Εταιρείας δεν έγκειται μόνο
στις ενέργειες και τις πρακτικές που υιοθετεί η Διευθυν-
τική Ομάδα αλλά το πιο σημαντικό είναι το πόσο οι 
εργαζόμενοι συμμετέχουν στην υλοποίηση και την
εφαρμογή τους με ενθουσιασμό, πάθος και αφοσίωση. 

Η Εταιρεία ευχαριστεί το προσωπικό της για την συμ-
μετοχή του στη διαδικασία πιστοποίησης αλλά και γενι-
κότερα για την πολύ καλή δουλειά που επιτυγχάνεται σε
όλα τα επίπεδα. Είμαστε βέβαιοι ότι με τη συνεχή προ-
σπάθεια και συνεργασία όλων θα κτίσουμε τις γέφυρες
του παρόντος με την επιτυχία του μέλλοντος. ■
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ICE PLANT 
OR LIFE PLANT

ANTI-WRINKLE INNOVATION

For more information about 
Assimilation scan

www.yves-rocher.fr/assimilation

* Assimilation is key to the efficacy of an anti-wrinkle care. Our Botanical Beauty research experts at Yves Rocher 
discovered the Ice Plant or Life Plant. Thanks to a patented extraction process, they have optimized its botanical active 

to make it naturally assimilable by the skin (in vitro test). The skin appears visibly rejuvenated.

**Offer valid from the 19th to the 31st of January 2015, in the 650 Yves Rocher stores in France which are participating, while stocks last.

 A 7 DAY F R E E O FF E R I S AVA I L A B LE BY S H OW I N G T H I S PAG E* *  

*

Assimilate
Rejuvenate

Follow us on facebook
Yves Rocher Cyprus

C R E A T O R  O F  B O T A N I C A L  B E A U T Y
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ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ uuu

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 
ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ

για τα παιδιά του 

προσωπικού με θέμα 

το περιβάλλον και

την προστασία του

HΕταιρεία C.A.Papaellinas διοργάνωσε για
τρίτη συνεχή χρονιά, διαγωνισμό καλύ-
τερου έργου ζωγραφικής για τα παιδιά

του προσωπικού με θέμα «Το περιβάλλον και
η προστασία του».

Σκοπός του διαγωνισμού ήταν η εμπλοκή των
παιδιών στην προσπάθεια για ένα πιο καθαρό 
περιβάλλον.

Τα παιδιά ανέδειξαν το ταλέντο τους στη 
ζωγραφική εκπλήσσοντάς μας για την δημιουρ-
γικότητα που χαρακτηρίζει τα έργα τους, αλλά 
κυρίως για τα δυνατά μηνύματα που έβγαζαν
μέσα από την τέχνη. 

Τα έργα των παιδιών αξιολόγησαν δύο καθη -
γήτριες τέχνης οι οποίες βασίστηκαν στα ακό-
λουθα κριτήρια:

● Η θεματολογία, δηλαδή πόσο σχετικά ήταν τα
σχέδια με το θέμα της προστασίας του περιβάλ-
λοντος

● Η πρωτοτυπία/δημιουργικότητα, και
● Η εκτέλεση.

Υπήρξαν 3 κατηγορίες στις οποίες διαγωνίστηκαν
τα παιδιά:

Στην 1η κατηγορία από την Α’ μέχρι την Γ’ Δημοτι-
κού, στην 2η κατηγορία από την Δ’ μέχρι την Στ’
Δημοτικού και στην 3η κατηγορία από την Α’ μέχρι
την Γ’ Γυμνασίου. 

Η κριτική επιτροπή είχε δύσκολο ρόλο να επι-
τελέσει γιατί υπήρχαν πολλά αξιόλογα έργα.
Τελικά αναδείχθηκαν οι ακόλουθοι νικητές:

● Στην 1η κατηγορία: Ελένη Ζήνωνος, κόρη της
συναδέλφου Λίζας Πέτρου, εργαζόμενης στο
κατάστημα BeautyLine My Mall

● Στην 2η Κατηγορία: Κων/νος Μουζουρίδης, γιος
της συναδέλφου Άντρης Πέτσα, εργαζόμενης
στα κεντρικά γραφεία

● Στην 3η Κατηγορία: Μαρία Μενελάου, κόρη της
συναδέλφου Γεωργίας Κοντοζή, εργαζόμενης
στο κατάστημα BeautyLine Λεωφόρος.

Οι τρείς νικητές κέρδισαν διαμονή για ένα  
Σαββατοκύριακο  μαζί με την οικογένεια τους,
στο APOCRYFO TRADITIONAL HOUSE, ένα μονα-
δικό παραδοσιακό και βραβευμένο ξενοδοχείο
στην Λόφου. Οι νικητές θα έχουν επίσης την ευ-
καιρία να δη μιουργήσουν το σχέδιο της εταιρι-
κής Χριστουγεννιάτικης και Πασχαλινής κάρτας
για το 2015/2016.

Ο Εκτελεστικός Διευθυντής της Εταιρείας, 
κ. Χρήστος Παπαέλληνας, συνεχάρη τα παιδιά
σε ειδική τελετή που πραγματοποιήθηκε στις
16 Ιουνίου 2015. 

Σε όλους τους συμμετέχοντες δόθηκαν ανα-
μνηστικά δώρα.

Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά για την συμ-
μετοχή και για την αξιέπαινη προσπάθεια. ■
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ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ uuu

PASP TOP GOALS 
HOLLAND & BARRETT 2014-15

του 
Μιχαήλ 
Μιχαήλ
Field 
Supervisor
Holland 
& Barrett

Πραγματοποιήθηκε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά
με ζωντανή τηλεοπτική κάλυψη από τη CYTAVISION
η τελετή βράβευσης για την ανάδειξη του 

καλύτερου γκολ της ποδοσφαιρικής σεζόν 2014/15. 
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στης 27/4/2015 στο 
αμφιθέατρο της CYTA . 

Στην εκδήλωση μαζεύτηκαν όλα τα αστέρια του 
κυπριακού ποδοσφαίρου καθώς και αρκετοί δημοσιογρά-
φοι που κάλυψαν την εκδήλωση. Ο Παγκύπριος Σύνδε-
σμος Ποδοσφαιριστών Κύπρου μαζί με τα καταστήματα
Holland & Barrett που είναι ο μέγας χορηγός διοργανώ-
νουν τον διαγωνισμό αυτό για την ανάδειξη του καλύτερου
γκολ της αγωνιστικής . Η επιλογή του καλύτερου γκολ 
γίνεται με ψηφοφορία από τους φιλάθλους . 

Μεγάλος νικητής για το πιο ωραίο γκολ της σεζόν που
έκλεψε τις καρδιές των Κύπριων φιλάθλων ήταν ο άσος
της Ομόνοιας, Γιώργος Οικονομίδης. Το τέρμα του ικανού
μέσου σε βάρος της Ανόρθωσης συγκέντρωσε 751 
ψήφους!

Γενικά στην λαμπερή αυτή εκδήλωση για τη βράβευση
των σκόρερ των καλύτερων γκολ της σεζόν 2014-15 
ξεχώρισαν οι Κύπριοι παίκτες. Κι’ αποδείχθηκε, ασφαλώς,
ότι όταν περιβάλλονται με εμπιστοσύνη οι ντόπιοι ποδο-
σφαιριστές είναι σε θέση να διακριθούν.

Όλα τα αστέρια 
του Κυπριακού 
ποδοσφαίρου 
στην τελετή 
βράβευσης

ΕΛΑΜΨΑΝ ΜΕ 
ΤΙΣ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ 
ΤΟΥΣ ΚΥΠΡΙΟΙ 

ΠΑΙΚΤΕΣ

Το σημειώνουμε αυτό καθώς στη δεύτερη θέση του 
διαγωνισμού ήταν ακόμη ένας Κύπριος παίκτης, ο άσος
της Ανόρθωσης Ανδρέας Μακρής, ενώ την πρώτη τριάδα
συμπλήρωσε ο Νίκος Ευθυμίου του Οθέλλου!

Αξιοσημείωτο ήταν ότι στην πρώτη 10άδα των PASP Top
Goals Holland&Barrett 2014-15 υπήρξαν από δυο 
παίκτες της Ομόνοιας, της Ανόρθωσης, της ΑΕΚ και του
Απόλλωνα.

Ο Μίκαελ Ποτέ της Ομόνοιας βραβεύτηκε ως πρώτος
σκόρερ της ομάδας, ενώ τιμήθηκε με το βραβείο ήθους
ο Θεοδόσης Κύπρου που έθεσε σε κίνδυνο τη ζωή του για 

Στις φωτογραφίες δεξιά άνω ο
Πρόεδρος του Παγκύπριου
Συνδέσμου Ποδοσφαιριστών
Σπύρος Νεοφυτίδης απονέμει
το έπαθλο στον Γκουστάβο
Μαντούκα. Κάτω μια γενική
άποψη με τους τιμηθέντες. 
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Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 
Για την ανάδειξη των κορυφαίων γκολ του πρωταθλήμα-
τος, καθοριστικό ρόλο διαδραμάτισαν οι Κύπριοι φίλαθλοι.
Με τη συνεργασία της ιστοσελίδας protathlima.com, ο
ΠΑ.Σ.Π. αναδείκνυε τα καλύτερα γκολ κάθε αγωνιστικής
(α’ φάση πρωταθλήματος), κατά τη διάρκεια της σεζόν.
Στους 22 νικητές, προστέθηκαν ακόμη 13 σκόρερ εκπλη-
κτικών γκολ που δεν είχαν διακριθεί στον εβδομαδιαίο
διαγωνισμό αλλά επιλέγηκαν από την επιτροπή του 
Παγκύπριου Συνδέσμου Ποδοσφαιριστών.

Στη συνέχεια, οι φίλαθλοι είχαν την ευκαιρία για μια
εβδομάδα να ψηφίσουν από μια φορά το καλύτερο γκολ
(από τα 35), στον λογαριασμό του ΠΑ.Σ.Π. στο facebook
και στην ιστοσελίδα protathlima.com. Σ’ αυτή τη διαδικα-
σία είχαμε 3000 ψήφους φιλάθλων.

Ακολούθως, ειδική επιτροπή αποτελούμενη από οκτώ
γνώστες του αντικειμένου αξιολόγησε τα καλύτερα 
τέρματα. Το κάθε μέλος της επιτροπής είχε το δικαίωμα
να δώσει 100 ψήφους στο καλύτερο γκολ, 90 στο 
δεύτερο, 80 στο τρίτο και ούτω καθ’εξής.

Κλείνοντας θα ήθελα να αναφερθώ στη σημασία της
χορηγίας αυτής του διαγωνισμού. Μέσω αυτής της συνερ-
γασίας με τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Ποδοσφαιριστών 
Κύπρου, εκτός από την προβολή σε όλο το φίλαθλο κοινό
μέσω ιστοσελίδων, έντυπων μέσων κ.τ.λ. τα καταστήματα
Holland & Barrett κατάφεραν να κερδίσουν την εμπιστο-
σύνη των ποδοσφαιριστών της Κύπρου σε όσο αφορά την
ποιότητα των προϊόντων μας. ■

να διασώσει άνθρωπο που κινδύνεψε με πνιγμό (βραβείο
ήθους), καθώς και η πρώτη σκόρερ του πρωταθλήματος
γυναικών Μαρία Γιόχανσον (Α.Ε.ΑΜ.). Η Σουηδή επιθετι-
κός σημείωσε τον εκπληκτικό αριθμό των 40 γκολ σε 16
αγώνες!

Στην εκδήλωση υπήρξε και ειδική βράβευση-έκπληξη.
Τιμώμενος ήταν ο Γκουστάβο Μαντούκα, ο οποίος εκτός
από το έπαθλο που πήρε ως σκόρερ του 7ου καλύτερου
τέρματος της σεζόν, βραβεύτηκε και για την προσφορά
του στο κυπριακό ποδόσφαιρο.

Οι 10 νικητές των PASP Top Goals 
Holland & Barrett:

1. Οικονομίδης (13η αγ.): 751

2. Μακρής (17η αγ.): 614

3. Ευθυμίου (16η αγ.): 607

4. Ποτέ (1η αγ.): 480

5. Νούχου (8η αγ.): 467

6. Σκοπελίτης (21η αγ.): 403

7. Μαντούκα (6η αγ.): 352

8. Τομάς (4η αγ.): 351

9. Σανγκόι (4η αγ.): 339

10. Παπουλής (9η αγ.): 332

Στη φωτογραφία αριστερά ο 
Γιώργος Οικονομίδης (πρώτο 
καλύτερο γκολ) και δεξιά ο 
Ανδρέας Μακρής (δεύτερο 
καλύτερο γκολ).

Στη φωτογραφία ψηλά η πρώτη
σκόρερ του πρωταθλήματος 
γυναικών Μαρία Γιόχανσον  
(αριστερά) ενώ παραλαμβάνει 
το έπαθλο της.

Άνω η ομάδα του Holland & 
Barrett στην τελετή. Στο μέσο η
συνάδελφος Μαρία Γερμανού
(Head of Business Unit), δεξιά 
ο Μιχαήλ Μιχαήλ (Field 
Supervisor) και αριστερά ο 
Κωνσταντίνος Παναγίδης 
(Logistics Coordinator). 

uuuΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
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ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΟΝΕΙΡΟ!
ΣΤΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΩΝ ΚΑΝΝΩΝ ΧΑΡΙΣ ΣΤΟΝ 
ELLIE SAAB KAI TH C.A. PAPAELLINAS 

Θα μου μείνει αξέχαστη η μέρα που μας ανακοινώ-
θηκαν τα αποτελέσματα του διαγωνισμού Elie Saab
για την επίτευξη των στόχων μας. Το βραβείο για

τις δυο πρώτες νικήτριες ήταν ένα ταξίδι στις Κάννες (!),
κατά τις ημέρες του πολύ γνωστού διεθνώς κινηματογρα-
φικού φεστιβάλ. 

Δούλεψα με ζήλο και πάθος για να καλύψω τους στό-
χους μου και, χωρίς να το καταλάβω, μας ανακοινώθηκε
ότι ήμουν η δεύτερη νικήτρια στον διαγωνισμό! Φαντα-
στείτε πως ένιωσα. Πρώτη ήταν η συνάδελφος Σοφία Κυ-
πριανού που εργάζεται στο Beauty Line Κολωνακίου.

Τα αποτελέσματα ανακοινώθηκαν από τη Ζωή Ευαγγέ-
λου, Brand Manager της εταιρείας Βeaute Prestige Inter-
national. Elie Saab, είναι και το άρωμα που λατρεύω!

Ποτέ δεν φαντάστηκε πόσο μοναδική θα ήταν η εμπει-
ρία του ταξιδιού μου στις Κάννες μαζί με τη συνάδελφο
Σοφία. Πραγματικά ήταν σαν ένα όνειρο! Όσα και να
γράψω είναι λίγα για να σας περιγράψω την εμπειρία μας.
Φανταστείτε, περπατήσαμε και φωτογραφηθήκαμε στο
κόκκινο χαλί! 

Όταν φτάσαμε στις Κάννες την Κυριακή 17 Μαΐου, μας
μας παρέλαβαν με λιμουζίνα και μας πήραν στο ξενοδο-
χείο Martinez, ένα από τα πιο αριστοκρατικά ξενοδοχεία
των Καννών. 

Ήταν όλα μαγευτικά, με απλησίαστη πολυτέλεια. Παν-
τού φωτορεπόρτερς και κινηματογραφιστές! Συνωστίζον-
ταν για να αποθανατίσουν ό,τι μπορούσαν. Ηθοποιούς,
σκηνοθέτες, μοντέλα και άλλες διασημότητες έβλεπες

παντού όπου κοιτούσες. Και μαζί τους ... εμείς!
Μας υποδέχτηκε η ομάδα Beaute Prestige Interna-

tional και οι υπεύθυνες του Elie Saab. Με μεγάλη θέρμη
μοιράστηκαν τον ενθουσιασμό μας και μας οδήγησαν
μέχρι τη σουίτα που κράτησαν για μας. Και εκεί λες και
ήταν όλα τα φορέματα του Elie Saab. Για μας παρακαλώ!
Παραμυθένια, υπέρκομψα και τέλεια! Φορέματα ειδικά
για το κόκκινο χαλί, για ηθοποιούς και άλλα διάσημα πρό-
σωπα. Ήταν όλα εκεί!

Αργότερα είχαμε ραντεβού για μακιγιάζ και κομμωτή-
ριο. Μας ετοίμασαν για την μεγάλη βραδιά που θα ακο-
λουθούσε. Θα περπατούσαμε σαν σταρ στο κόκκινο χαλί! 

Και έφτασε το απίστευτο βράδυ! Πρώτα μας πήραν σε
ένα πολύ σικ εστιατόριο και αφού δειπνήσαμε ήρθε μια
λιμουζίνα για να μας πάρει στο σινεμά και στο κόκκινο
χαλί. Εκεί θα περπατούσαμε στο κόκκινο χαλί και θα πα-
ρακολουθούσαμε την ταινία Louder than Bombs μαζί με
τους πρωταγωνιστές, τους κριτές κτλ, κτλ!

Οι φωτογράφοι ήταν και πάλι παντού, σε κάθε γωνιά,
βγάζοντας την μια φωτογραφία μετά την άλλη. Και όταν
ήρθε η σειρά μας, τι να σας πω, άστραψαν όλα τα φλάς!
Ήταν μια εμπειρία αξέχαστη , πραγματικά ένα μεγάλο
δώρο για το οποί θα μιλώ πάντα. Και αυτό χάρις στην εται-
ρεία μας, την C.A.Papaellinas την οποία ευχαριστώ από τα
βάθη της ψυχής μου. Ζήσαμε μια τεράστια εμπειρία, ένα
όνειρο! ■

Tης 
Άντρης 
Χριστοφόρου 
Υπεύθυνης 
καταστήματος
BeautyLine 

ΤΑΞΙΔΙ uuu
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ uuu

Της 
Δρος Μαίρης 
Κουτσελίνη

Καθηγήτριας στο
τμήμα Επιστημών
της Αγωγής του
Πανεπιστήμιου
Κύπρου και 
Διευθύντριας της
Έδρας UNESCO
για την Ισότητα
και Ενδυνάμωση
των Φύλων του
Πανεπιστήμιο
Κύπρου.

Tο υφιστάμενο σύστημα Επιλογής Μαθημάτων στο
Λύκειο αξιολογήθηκε, επίσημα, δύο φορές, με εξω-
τερικούς αξιολογητές, πρώτα, το 1998 και στη 

συνέχεια το 2003, από άλλη επιτροπή, η οποία ενίσχυσε
τα συμπεράσματα και τις προτάσεις της πρώτης: Οι δυνη-
τικά 3000 περίπου επιλογές και οι 400 περίπου επιλο-
γές στην πράξη, που γίνονταν στα σχολεία, έπρεπε να
περιοριστούν δραστικά. 

Επίσης, η ανομοιογένεια των επιλογών, κατέληγε σε
επιλογές «ευκολίας» ή πρακτικού συμβιβασμού, μια και
τα σχολεία δεν μπορούσαν να προσφέρουν όλες τις επι-
λογές και κατεύθυναν τους μαθητές σε συγκεκριμένα 
μαθήματα, ανάλογα με το πόσα τμήματα μπορούσαν να
δημιουργηθούν σε κάθε σχολείο. Πέρα από τις επίσημες
εξωτερικές αξιολογήσεις, αριθμός διευθυντών των σχο-
λείων απέστελλαν παρατηρήσεις και εισηγήσεις για την
εφαρμογή του «Ενιαίου», όπως ονομάστηκε Λυκείου, και
εισηγήθηκαν την επιλογή συνδυασμών μαθημάτων και
όχι μαθημάτων χωρίς συνοχή. 

Αυτό, επίσης, που πρέπει να καταγραφεί, είναι ότι το
Ενιαίο Λύκειο παρέμεινε μέχρι σήμερα με την ίδια ονο-
μασία, καταχρηστικά και μόνο, μια και ουδέποτε υπήρξε
ενιαίο, όπως ήταν ο αρχικός του σχεδιασμός, δηλαδή με
ενιαιοποιημένη την Μέση και Τεχνική Εκπαίδευση. Το
μόνο που έμεινε από αυτή την προσπάθεια είναι κάποια
μαθήματα που μπήκαν στο ωρολόγιο, για να εξυπηρετή-
σουν και τις δύο κατευθύνσεις και μέχρι σήμερα δημι-
ουργούν προβλήματα στις ειδικότητες που διεκδικούν να
τα διδάξουν. 

Όσα αναφέρονται πιο πάνω ως τεκμηριωμένα προβλή-
ματα από την εφαρμογή του υφιστάμενου Λυκείου είναι

Οι αλλαγές στην Εκπαίδευση
και το Νέο Λύκειο

«Δεν πάει άλλο: το απροσανατόλιστο
Λύκειο πρέπει να περιορίσει και να
προσανατολίσει τις επιλογές, με
τρόπο που να γίνει αποτελεσματικό
σε όλους τους τομείς ανάπτυξης των
παιδιών» 
μηδαμινά μπροστά στο γεγονός της λειτουργίας για 
δεκαεπτά τουλάχιστον χρόνια (μετά την πρώτη επίσημη
αξιολόγηση) χωρίς ουσιαστικά καμιά φιλοσοφία και προ-
σανατολισμό. Η φιλοσοφία ενός θεσμού υλοποιείται μέσα
από το ωρολόγιο, τα Αναλυτικά προγράμματα και τη διδα-
σκαλία. Το ωρολόγιο αποδεδειγμένα εξέπεσε σε μη
εστιασμένες επιλογές και τα μαθήματα ενδιαφέροντος
τεκμηριωμένα έφθιναν σε επιλογές ευκολίας είτε για τους
μαθητές για άγραν βαθμών είτε για τα σχολεία για δημι-
ουργία τμημάτων. Τα Αναλυτικά Προγράμματα παρέμει-
ναν χωρίς αξιολόγηση για είκοσι χρόνια και η διδασκαλία,
όπως φαίνεται μέσα από τις εκθέσεις αξιολόγησης, παρέ-
μεινε υλοκεντρική και αδιαφοροποίητη, όπως είναι και
σήμερα, παρά τις συνεχείς επιμορφώσεις. Επίσης, οι 
επιλογές ευκολίας είχαν την παρενέργεια κάποιες 
ειδικότητες να μεγεθύνουν τις ώρες διδασκαλίας τους,
ανεξέλεγκτα και δυσανάλογα με το τι γίνεται σε ευρω-
παϊκό και παγκόσμιο επίπεδο. 

Με βάση όλα τα πιο πάνω, που είναι σήμερα ευρέως
αποδεκτά και τεκμηριωμένα, δεχόμαστε επιτέλους, έστω
και μετά από δύο δεκαετίες ότι «δεν πάει άλλο»: το 
απροσανατόλιστο Λύκειο πρέπει να περιορίσει και να 
προσανατολίσει τις επιλογές, με τρόπο που να γίνει απο-
τελεσματικό σε όλους τους τομείς ανάπτυξης των παιδιών.
Σε αποτελέσματα μάθησης στον επιστημονικό τομέα και
στους διάφορους τομείς γνώσης, στην ολόπλευρη ανά-
πτυξη των μαθητών και στην ικανοποίηση ενδιαφερόντων
και ταλέντων. 

Ενώ, όμως όλα αυτά τα καταλαβαίνουμε, ενώ δεχόμα-
στε ότι οι επιλογές πρέπει να περιοριστούν, ότι το Λύκειο
στη Β και Γ τάξη πρέπει να ικανοποιήσει τις επιλογές των
μαθητών για σπουδές, εργασία και περαιτέρω επιλογές
ανάπτυξης, την ίδια ώρα προσποιούμαστε ότι δεν καταλα-
βαίνουμε ότι υποχρεωτικά οι ειδικότητες που δεν θα είναι
πια επιλογή των μαθητών, αλλά θα προσφέρονται στα
πλαίσια της Γενικής παιδείας στον κοινό κορμό, 
πρέπει να περιορίσουν τις ώρες διδασκαλίας τους. 
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Το Νέο Λύκειο σχεδιάστηκε, για να ικανοποιήσει την
ανάγκη επικέντρωσης σε Κατευθύνσεις στη Β και Γ 
Λυκείου, με συναφή αλληλο-υποστηριζόμενα μαθήματα,
με κύριο κορμό τα μαθήματα επιλογής, καθώς και περιο-
ρισμένες επιλογές, μη δεσμευτικές, στην Α Λυκείου. Έτσι,
το Νέο Λύκειο διαμορφώνεται και ως ευέλικτο σχολείο
προσανατολισμού, που δίνει στο μαθητή/μαθήτρια τη 
δυνατότητα να επιλέξει Κατευθύνσεις, αλλά και μαθήματα
και ταυτόχρονα στη Β́ Λυκείου να επανασχεδιάσει τις 
Κατευθύνσεις που έχει επιλέξει. Η θετική αξιολόγηση της
ύπαρξης επιλογών στην Ά Λυκείου καταγράφεται και στην
«Έκθεση της Ειδικής Επιτροπής για την Αξιολόγηση του
Ενιαίου Λυκείου», 1998 (σσ. 104-15).

Λέχθηκε ότι το Νέο Λύκειο γίνεται προθάλαμος των 
Πανεπιστημίων. Ουδέν αναληθέστερον. Ο ανθρωπιστικός
χαρακτήρας της εκπαίδευσης παραμένει ως βάση εκπαί-
δευσης και στο Λύκειο, με παράλληλη καλλιέργεια και
ικανοποίηση ευρύτερων αναγκών ανάπτυξης, πέρα από
την επιστημονική γνώση, στα μαθήματα επιλογής και 
κοινού κορμού. Στοχεύει σε γενική ανθρωπιστική παιδεία
και ψυχική, σωματική και πνευματική ανάπτυξη, γνωριμία
του εαυτού και του άλλου, της κοινωνίας σε όλες της τις
διαστάσεις (οικονομική, κοινωνική, τεχνολογική, πολιτι-
σμική), καθώς και σε παράλληλη ανάπτυξη επιστημονι-
κής γνώσης και προσανατολισμού: Καλλιέργεια ταλέντων,
τάσεων, προτιμήσεων και προσανατολισμός σε σπουδές
και εργασία.

Εξάλλου, ο ανθρωπιστικός χαρακτήρας ενός μαθήμα-
τος και της εκπαίδευσης ευρύτερα, δεν διασφαλίζεται,
όπως μονομερώς υποστηρίχθηκε, μόνο από το δικαίωμα
του μαθητή να επιλέξει ένα δίωρο ή τετράωρο διάφορων
μαθημάτων, χωρίς προσανατολισμό, αλλά διασφαλίζεται
μέσα από την όλη λειτουργία του σχολείου, το περιεχό-
μενο των μαθημάτων και τη διδασκαλία, την έμφαση στην
ανάπτυξη συνεργασίας, κριτικής αντιμετώπισης της ζωής
και της γνώσης, γνώσης του εαυτού και καλλιέργειας
αγωγής και στάσεων κοινωνικής συνοχής και δημιουρ-
γίας. Τα θέματα αυτά θα πρέπει να απασχολήσουν τις 
επιτροπές των Αναλυτικών Προγραμμάτων και τα προ-
γράμματα επιμόρφωσης στελεχών της εκπαίδευσης και
εκπαιδευτικών. Παράλληλα και η καλλιέργεια δεξιοτή-

Το παρόν άρθρο συντάχθηκε από την κυρία Μαίρη Κουτσελίνη ειδικά για το 
«Μεταξύ μας». Το θέμα είναι ευρύτατου ενδιαφέροντος. Αφορά τον κάθε νέο και τον
κάθε γονιό, όπως και τον κάθε ένα που προσδοκά ένα καλύτερο επίπεδο παροχής
εκπαίδευσης με υψηλούς στόχους και απαιτήσεις για ανάπτυξη και βελτίωση της
κοινωνίας μας. Θέλουμε να κτίσουμε ένα καλύτερο μέλλον για τους νέους μας;
Πρώτα κοιτάμε το επίπεδο της εκπαίδευσης που τους παρέχουμε. Η κυρία 
Κουτσελίνη είναι από τα πλέον αρμόδια και προσοντούχα άτομα για να καταθέσουν
τις απόψεις τους. 

Είναι Καθηγήτρια στο τμήμα Επιστημών της Αγωγής του Πανεπιστήμιου Κύπρου, του
οποίου προεδρεύει από το 2010 μέχρι σήμερα, και Διευθύντρια της Έδρας UNESCO για
την Ισότητα και Ενδυνάμωση των Φύλων του Πανεπιστήμιο Κύπρου. Συντονίζει το μετα-
πτυχιακό πρόγραμμα «Ανάπτυξη προγραμμάτων και Διδασκαλία» του Τμήματος καθώς
και το διατμηματικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Σπουδές Φύλου». Έχει κάνει βασικές
σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Πτυχίο Ελληνικής 
Φιλολογίας) και μεταπτυχιακές σπουδές στο State University of New York (SUNY), 
Albany (M.Sc. στο Σχεδιασμό, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Αναλυτικών Προγραμμάτων),
και στο Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ph.D. στην Εκπαιδευτική Πολιτική και Ανάπτυξη Προγραμ-
μάτων). Έχει διδάξει στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου (1980-1994) ενώ από το 
1994 διδάσκει στο Τμήμα Επιστημών της Αγωγής του Πανεπιστημίου Kύπρου. 

Συμμετέχει στην Επιτροπή Νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων του Υπουργείου Παιδείας
και Πολιτισμού, στη Μικτή Επιτροπή Ανάπτυξης και Αξιολόγησης του Προγράμματος 
Προ-υπηρεσιακής Κατάρτισης Καθηγητών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στη Συμβου-
λευτική Επιτροπή Αξιολόγησης και Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού,
και σε μεγάλο αριθμό τεχνικών επιτροπών αξιολόγησης προγραμμάτων και προσωπικού.
Προΐσταται ως συντονίστρια και επιστημονική υπεύθυνη σε ερευνητικά έργα που χρημα-
τοδοτούνται από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και το Ίδρυμα Προώθησης
Έρευνας και είναι ενεργό μέλος σε διεθνείς ακαδημαϊκές οργανώσεις (π.χ. Association
for supervision and curriculum development (ASCD-USA), European Association for 
Research on learning and instruction (EARLI), Children's Identity and Citizenship in 
Europe (CICE).

Άρθρο ειδικά για το «Μεταξύ μας» 

των δια βίου μάθησης, που είναι απαραίτητες για τον ευέ-
λικτο επαναπροσδιορισμό ικανοτήτων και ανταπόκριση
σε νέα εργασιακά περιβάλλοντα. 

Τελειώνοντας θεωρώ αναγκαίο να επισημάνω ότι η
σύσταση Επιτροπής Παρακολούθησης της εφαρμογής
του νέου λυκείου, από τον Υπουργό Παιδείας, είναι απα-
ραίτητο θετικό βήμα για την εφαρμογή του. Οι αλλαγές
στην εκπαίδευση επιφέρουν διάφορες συστημικές δια-
φοροποιήσεις, οι οποίες πρέπει έγκαιρα να επισημαίνον-
ται, αλλά και αντιδράσεις νοοτροπίας οι οποίες είναι
άσχετες με την πραγματική αλλαγή και τις στοχεύσεις
της. Σύμφωνα με τα ερευνητικά δεδομένα για την εφαρ-
μογή της αλλαγής (π.χ. Fullan et al. (2008) η αλλαγή
πρέπει να έχει τα εξής χαρακτηριστικά, για να διευκολύ-
νει την εφαρμογή της: να ικανοποιεί διαγνωσμένη
ανάγκη, να έχει σαφή προσανατολισμό και ποιότητα 
περιεχομένου, να έχει πρακτικό χαρακτήρα στα στάδια
εφαρμογής της και να ανατροφοδοτείται συνεχώς και δια-
μορφωτικά μέσα από παρακολούθηση των αλλαγών. 

Τα δεδομένα δείχνουν ότι η αλλαγή χρειάζεται και
μπορεί να γίνει. Οι μαθητές στο Λύκειο θα έχουν γερές
βάσεις σε θέματα γενικής παιδείας και γλωσσική επάρ-
κεια και επίσης θα έχουν βασικό προσανατολισμό που
θα τους επιτρέπει να επιλέξουν, έχοντας τα απαραίτητα
εφόδια, αυτό που θέλουν να επιτύχουν στη ζωή τους. ■
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Tην Τετάρτη 6 Μαϊου τα Παξιμάδια Έλενας
δημοσιοποίησαν κάτι εντυπωσιακό. Τη δη-
μιουργία ενός μοναδικού Μουσείου, δίπλα

από το εργοστάσιο τους στο Παλιομέτοχο! 
Οι αυθεντικά κυπριακές και γεμάτες απόλαυση

γεύσεις των Παξιμαδιών Έλενας έχουν ως θεμέ-
λιο τους την παράδοση του τόπου μας, την οποία
παντρεύουν με το σύγχρονο τρόπο ζωής. 

Στο Μουσείο εκτίθενται όλα όσα περιλαμβάνει
η Κυπριακή παράδοση σε ό,τι αφορά στην παρα-
σκευή ψωμιών και παξιμαδιών. Ο επισκέπτης
μπορεί να δει τα μοναδικά εκθέματα-σκεύη, ερ-
γαλεία και υλικά που χρησιμοποιούντο στα παλιά
χρόνια - και να αντιληφθεί γιατί τα Παξιμάδια Έλε-
νας είναι τόσο συνδεδεμένα με την παράδοση μας
τιμώντας την κληρονομιά που μας άφησαν οι για-
γιάδες και οι παππούδες μας. 

ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ
ΕΛΕΝΑΣ

Με γεύσεις βγαλμένες από την παράδοσή
μας, με συνταγές γνώριμες αλλά τόσο μοναδικές
και απολαυστικές, με όραμα και αξίες, τα Παξι-
μάδια Έλενας έγιναν κομμάτι της καθημερινότη-
τάς μας, της απόλαυσης του καφέ μας, της καλής
παρέας ή ενός διαλείμματος.

Τιμούν την 

παράδοση μας 

τώρα και με ένα 

μοναδικό στο είδος 

του Μουσείο 
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Tην ίδια ημέρα, στις 24 Μαϊου, πραγματοποι-
ήθηκε στο χώρο του Μουσείου και η κατο-
χύρωση της αδελφοποίησης των

Παξιμαδιών Έλενας με τον παραδοσιακό, κρη-
τικό φούρνο Ερωφίλη. Η εκδήλωση ήταν συγκι-
νητική και πραγματοποιήθηκε στην παρουσία
πολλών προσκεκλημένων, υπό την αιγίδα του
Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και
Περιβάλλοντος, Νίκου Κουγιάλη. 

Τα παραδοσιακά Κρητικά προϊόντα Ερωφίλη
ασχολούνται και με την παραγωγή παξιμαδιών.
Η καθεμία από τις εταιρείες θα δώσει από δυο
προϊόντα της στην άλλη. Συγκεκριμένα, η Έλενα
θα δώσει τις συνταγές των παξιμαδιών με ταχίνι
και χαρουπόμελο, καθώς και τα κριτσινάκια με
χαλούμι, ενώ η Ερωφίλη, με τη σειρά της, θα
δώσει τις συνταγές της κριθαρένιας μπουκιάς και
της κρυθαρόκουπας. 

Στην εκδήλωση τονίστηκε πως η προίκα που
μας άφησαν οι παππούδες και οι γιαγιάδες μας
είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τα ελληνικά ήθη
και έθιμα, και χαραγμένη στις στενές και αδελφι-
κές μας σχέσεις με την Κρήτη και όλη την Ελ-
λάδα.

Τις δυο επιχειρήσεις δένει εδώ και χρόνια
βαθιά φιλία. Όπως δήλωσε ο Διευθυντής των Πα-
ξιμαδιών Έλενας Γιάννος Βασιλείου, «η φιλία
μας βασίζεται στο ίδιο πάθος για την παρασκευή
ψωμιών και παξιμαδιών και στην ίδια αγάπη που
καταδεικνύει την πολιτιστική μας συνάφεια. ■

Αδελφοποίηση με τον
Κρητικό φούρνο 

ΕΛΕΝΑ ΚΑΙ
ΕΡΩΦΙΛΗ ΜΑΖΙ

uuuΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ
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Του 
Μάρκου
Μάρκου
Υπεύθυνου 
Στόλου

Hοδική ασφάλεια πρέπει να είναι προτεραιότητα
όλων. Τα οδικά ατυχήματα κόβουν νήματα ζωών
και καθηλώνουν όλο και περισσότερους στο κρε-

βάτι του πόνου και της δυστυχίας, με τις αναπηρίες που
προκύπτουν να καταστρέφουν για πάντα το μέλλον πολ-
λών νέων ανθρώπων.

Οι θάνατοι, οι τραυματισμοί και οι αναπηρίες από τα
οδικά δυστυχήματα μπορούν να προληφθούν. Είναι απα-
ραίτητο να διαδίδονται αδιάκοπα τα μηνύματα και να συ-
νεχίζεται η διαπαιδαγώγηση όλων, για την ασφαλή
οδήγηση, την ορθή χρήση των δρόμων, της ζώνης ασφά-
λειας και του κράνους.

Επίσης το ίδιο πρέπει να γίνεται για το αλκοόλ, τα ναρ-
κωτικά, το κινητό τηλέφωνο, την ταχύτητα, την κούραση
και την απροσεξία κατά την οδήγηση ή άλλη χρήση του
οδικού δικτύου.

Στους πίνακες σας παραθέτουμε στατιστικά στοιχεία
για τα τροχαία δυστυχήματα παγκύπρια για την περίοδο
01-01-14 μέχρι 28-02-2015 που μας παραχώρησε η
Αστυνομία Κύπρου.

Η κυριότερη αιτία
πρόκλησης
δυστυχημάτων
στην Ευρώπη 
και στις ΗΠΑ είναι
η απόσπαση 
της προσοχής 
του οδηγού 
με τη χρήση 
κινητού και την
κατανάλωση 
φαγητού -ποτού. 

ΠΡΟΣΟΧΗ 
ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ!

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.

ΟΔΙΚΗ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ 

ΠΡΟΛΗΨΗ 

ΔΥΣΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

ΓΙΑΤΙ ΘΡΗΝΟΥΜΕ ΣΥΝΕΧΩΣ ΘΥΜΑΤΑ ΣΤΟ ΜΟΛΩΧ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ 

Οδικές Συγκρούσεις 1/1 - 31/12/2014 1/1-28/2/2015

Θανατηφόρες 44 5

Σοβαρές 395 49

Ελαφρές 319 37

Ζημιές 395 46

Σύνολο 1,153 137

Θύματα 1/1 - 31/12/2014 1/1 - 28/2/2015

Νεκροί 45 5

Σοβαρά Τραυματίες 467 68

Ελαφρά Τραυματίες 319 37

Σύνολο 1,115 166

Ας αναλύσουμε τις κυριότερες αιτίες οδικών ατυχημά-
των: >>>
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Απόσπαση προσοχής H μεγαλύτερη αιτία των
οδικών ατυχημάτων δεν είναι ούτε η οδήγηση
υπό την επήρεια αλκοόλ, ούτε η παραβίαση κόκ-
κινου σηματοδότη, ούτε οι κόντρες (αυτοσχέδιοι
αγώνες ταχύτητας). Η απόσπαση της προσοχής
είναι ο νούμερο ένα λόγος ατυχημάτων στην Ευ-
ρώπη και στην Αμερική. Αυτή οφείλεται συνήθως
στην ομιλία στο κινητό τηλέφωνο, στην αποστολή
γραπτών μηνυμάτων, όπως και στην κατανάλωση
φαγητού ή καφέ κατά τη διάρκεια της οδήγησης.

Υπερβολική ταχύτητα Δεν είναι λίγες οι φορές
που βλέπουμε οδηγούς να κινούνται με υπερβο-
λική ταχύτητα. Πολλοί αγνοούν το όριο ταχύτητας
και το υπερβαίνουν κατά πολύ. Η ταχύτητα μπορεί
να σκοτώσει είτε τον ίδιο τον οδηγό, είτε τους συ-
νεπιβάτες του, είτε τους υπόλοιπους χρήστες του
οδικού δικτύου. Όσο μεγαλύτερη είναι η ταχύτητα,
τόσο μεγαλύτερη γίνεται η απόσταση ακινητοποί-
ησης με αποτέλεσμα να είναι δυσκολότερο να
αποφευχθεί ένα πιθανό ατύχημα. 

Οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ Όταν πί-
νεις, χάνεις τη μέγιστη ικανότητα επιδεξιότητας
στην οδήγηση και οι αντιδράσεις σου γίνονται
πολύ πιο αργές, με αποτέλεσμα να αυξάνουν οι
πιθανότητες εμπλοκής σου σε ατύχημα. Ο χρόνος
αντίδρασης σου αυξάνεται κατά πολύ με αποτέ-
λεσμα να αυξάνεται και η απόσταση ακινητοποί-
ησής σου. Οπότε, αν πιείς δώσε το αυτοκίνητο να
το οδηγήσει κάποιος που είναι νηφάλιος και έχει
δίπλωμα οδήγησης. 

Απερίσκεπτη οδήγηση Αν δεν οδηγείς προσε-
κτικά είναι πολύ πιθανό να εμπλακείς σε ατύ-
χημα. Αυτό συμβαίνει συχνά σε απερίσκεπτους
οδηγούς που αλλάζουν ξαφνικά λωρίδες κυκλο-
φορίας, κάνουν απότομες κινήσεις, ξεχνάνε να
ανάψουν φλάς κλπ… Οι απερίσκεπτοι οδηγοί είναι
συχνά ανυπόμονοι οπότε είναι βέβαιο ότι πρέπει
να έχεις τεταμένη την προσοχή σου σε τέτοιου εί-
δους οδηγούς και να αντιδράς υπομονετικά. 

Βροχή Όταν ο καιρικές συνθήκες επιδεινώ-
νονται η οδήγηση γίνεται δυσκολότερη. Πολλά
τροχαία ατυχήματα συμβαίνουν συχνά λόγω ολί-
σθησης. Για να αποφύγεις το ατύχημα δώσε πε-
ρισσότερη προσοχή όταν βρέχει.

Παραβίαση κόκκινου σηματοδότη Η παρα-
βίαση του ερυθρού σηματοδότη ενδέχεται να
προκαλέσει τροχαίο ατύχημα. Όταν περνάς ένα
κόκκινο φανάρι, διατρέχεις τον κίνδυνο σοβαρού
ατυχήματος. Για να αποφύγεις ένα πιθανό ατύ-
χημα πρόβλεψε και έλεγξε τη διασταύρωση έστω
κι αν περνάς με πράσινο!

Παραβίαση πινακίδας διακοπής πορείας
(STOP) Οι πινακίδες STOP δεν πρέπει ποτέ να
αγνοούνται. Όταν όμως αυτό συμβαίνει, η εμ-
πλοκή σε ατύχημα είναι πολύ πιθανή! Κάθε χρόνο
χιλιάδες ατυχήματα συμβαίνουν γι’ αυτό το λόγο.

Πρέπει πάντα να ελέγχεις αν υπάρχει πινακίδα
STOP και να σταματάς για προσεκτικό έλεγχο της
διασταύρωσης.

Οδηγοί ηλικίας 18-24 Οι νέοι σε ηλικία οδηγοί
είναι πιο επιρρεπείς στα τροχαία ατυχήματα, αλλά
με σωστή εκπαίδευση και προσεκτική οδήγηση
οι πιθανότητες εμπλοκής σε ατύχημα μειώνονται
κατά πολύ. Στατιστικές δείχνουν ότι οι ηλικίες 18
έως 24 χρόνων έχουν μεγαλύτερα ποσοστά εμ-
πλοκής σε ατυχήματα διότι οι νέοι είναι απερίσκε-
πτοι και προσπαθούν να επιδεικνύονται
προκαλώντας με τις ‘’οδηγικές τους ικανότητες’’.
Η έλλειψη γνώσης, εμπειρίας, προσοχής και προ-
νοητικότητας προκαλούν τα παραπάνω γεγονότα.

Νυχτερινή οδήγηση Ακόμη και οι πιο έμπειροι
οδηγοί διατηρούν τις επιφυλάξεις τους για την νυ-
χτερινή οδήγηση. Ο βαθμός δυσκολίας είναι αρ-
κετά μεγαλύτερος γιατί η ορατότητα περιορίζεται
πολύ. Το ανθρώπινο μάτι δεν προσαρμόζεται εύ-
κολα στις διαφοροποιημένες καταστάσεις ορατό-
τητας (π.χ. από ένα καλά φωτιζόμενο δρόμο, σε
έναν που δε φωτίζεται) κι έτσι η προσοχή πρέπει
να είναι πολύ μεγάλη. 

Ατέλειες στην κατασκευή οχημάτων Κανένα
προϊόν δε κατασκευάστηκε ποτέ τέλειο. Το ίδιο
ισχύει και στα αυτοκίνητα. Αυτά αποτελούνται από
χιλιάδες μηχανικά μέρη που είναι λογικό κάτι από
αυτά να μην έχει κατασκευαστεί τέλεια. Δεν είναι
λίγες οι φορές που οι αυτοκινητοβιομηχανίες ανα-
καλούν πολλά μοντέλα τους για έλεγχο και αντι-
κατάσταση αυτών των μερών. Μέχρι να έρθει
αυτή η πρόσκληση στα χέρια μας, τι γίνεται;

Αλλαγές λωρίδας κυκλοφορίας Κάποια
στιγμή θα φτάσεις σε ένα σημείο όπου θα πρέπει
να αλλάξεις θέση στο οδόστρωμα, είτε για προ-
σπέραση, είτε για να μπεις- βγεις από λωρίδες
επιταχύνσεως – επιβραδύνσεως αντίστοιχα, να
στρίψεις κ.τ.λ. Όταν λοιπόν οι οδηγοί δε κάνουν
ασφαλείς αλλαγές θέσεως στο οδόστρωμα, αυτό
συχνά οδηγεί σε τροχαίο ατύχημα. Για να αποτρέ-
ψεις λοιπόν κάτι τέτοιο, έλεγξε καθρέπτες και νε-
κρές γωνίες, άναψε φλας και έπειτα προχώρησε
στην επόμενη ενέργεια.

Οδήγηση στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας
Ο καθένας έχει αδυναμίες και περιορισμένη ικα-
νότητα κρίσης. Όταν βρίσκεσαι πίσω από το τιμόνι,
κάτι τέτοιο μπορεί να είναι θανάσιμο. Προσοχή

στους μονόδρομους! Προσοχή στις κόκκινες πι-
νακίδες με την άσπρη παύλα μέσα. Ποτέ μην κι-
νηθείς αντίθετα από τη ροή κυκλοφορίας. Είναι
θανάσιμο λάθος. Ούτε για λίγα μέτρα επειδή ο
προορισμός είναι λίγο πιο κάτω, ούτε κατά λάθος. 

Είναι έγκλημα Οδηγώντας υπό την επήρεια ναρ-
κωτικών ουσιών. Δεν είναι μόνο το αλκοόλ που
επηρεάζει τον ανθρώπινο οργανισμό κατά την
οδήγηση αλλά και τα ναρκωτικά, είτε νόμιμα
(φάρμακα) είτε παράνομα. (ινδική κάνναβη, αμ-
φεταμίνες, ecstasy, κοκαΐνη κ.α.) Όλα αυτά προ-
καλούν καταστολή του κεντρικού νευρικού
συστήματος, με αποτέλεσμα την ελλιπή αντί-
δραση, την υπνηλία καθώς και την έλλειψη αυτο-
συγκέντρωσης.

Πάγος Μια από τις πιο ύπουλες φυσικές καταστά-
σεις είναι ο πάγος που δημιουργείται σε ανήλια
συνήθως σημεία κατά τη διάρκεια του χειμώνα.
Ρίξε μια ματιά στο θερμόμετρο του αυτοκινήτου
για να γνωρίζεις την εξωτερική θερμοκρασία κι
αν παρατηρήσεις ότι πέφτει κάτω από τους 3 βαθ-
μούς μείωσε ταχύτητα και δώσε μεγαλύτερη προ-
σοχή στον έλεγχο του τιμονιού, φρένο και γκάζι. 

Χιόνι Το χιόνι είναι ένα επικίνδυνο μίγμα από
νερό και πάγο που συναντάται σε χειμερινές πε-
ριόδους. Η χιονόπτωση όπως και ο πάγος, δεν
είναι συχνό φαινόμενο. Παρ’ όλα αυτά στις ορει-
νές περιοχές οι οδηγοί θα πρέπει να είναι πολύ
προσεκτικοί και εφοδιασμένοι με τον κατάλληλο
εξοπλισμό. (χειμερινά λάστιχα, αλυσίδες, γάντια,
εργαλεία, ρεζερβουάρ γεμάτο βενζίνη).

Εξοργισμός – νευρικότητα στο δρόμο Ο κα-
θένας μπορεί να οργιστεί από κάποιον άλλο χρή-
στη της οδού και μάλιστα μερικοί οδηγοί
επιτρέπουν στο θυμό τους να υπερβεί τα όριά
τους. Σ’ αυτή την περίπτωση βγαίνουν απερίσκε-
πτα για προσπέραση, επιταχύνουν δυνατά, μπαί-
νουν μπροστά του και φρενάρουν απότομα. Έχουν
καταγραφεί πολλές τέτοιες περιπτώσεις που κα-
ταλήγουν σε συγκρούσεις.

Λακκούβες Όλοι οι οδηγοί γνωρίζουν καλά τους
κινδύνους που εγκυμονούν από τις λακκούβες
στους δρόμους. Οι οδηγοί διατρέχουν τον κίνδυνο
να χάσουν τον έλεγχο του οχήματός τους είτε πέ-
φτοντας μέσα σε μια απ’ αυτές είτε προσπαθώντας
να τις αποφύγουν. 

Οδήγηση ενώ νυστάζεις Αν καθώς οδηγείς
νιώσεις χαλάρωση κι αν τα βλέφαρα βαρύνουν,
σίγουρα είναι ενδείξεις ότι δεν αντέχεις άλλο ξυ-
πνητός. Τα περισσότερα ατυχήματα που οφείλον-
ται σ’ αυτό το αίτιο, γίνονται συνήθως βράδυ. Αν
λοιπόν βρεθείς σε τέτοια κατάσταση προσπάθησε
να βρεις άμεσα ένα χώρο για στάση τουλάχιστον
μισής ώρας ακόμη κι αν βρίσκεσαι κοντά στον
προορισμό σου. Μη ξεχνάς ότι τα περισσότερα
ατυχήματα γίνονται σε ακτίνα μικρότερη των
50km από την κατοικία μας. ■
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ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ 
ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ
Υψηλά τα επίπεδα ασφάλειας στους 
χώρους εργασίας μας

Της 
Κυριακής 
Κωνσταντίνου
Υπεύθυνης
Ασφάλειας 
& Υγείας

Στις 17/03/2015, πραγματοποιήθηκε η πρώτη επί-
σημη εκπαίδευση της ομάδας δράσης της εταιρίας
για την ασφάλεια στους χώρους μας. Η ομάδα 

ενημερώθηκε για τις βασικές αρχές της Διαχείρισης 
Κρίσεων με την παρουσίαση και ανάλυση περιστατικών
πυρκαγιάς, με ιδιαίτερη σημασία στα αίτια και τις επιπτώ-
σεις τους. 

Κατόπιν ακολούθησε ενημέρωση και εκπαίδευση για
τον τρόπο μεταφοράς τραυματία ή αναίσθητου προσώ-

που με διάφορους τρόπους, π.χ μεταφορά τραυματία με
τη χρήση κουβέρτας ή μεταφορά αναίσθητου προσώπου
από δύο άτομα.  Εκπαιδευτής μας ήταν ο κ. Δημήτρης
Πιερούδης.  

Στη συνέχεια έγινε εκπαίδευση σε θέματα Πυρασφά-
λειας και Πυρόσβεσης και, παράλληλα, πρακτική 
εξάσκηση όλων των μελών της ομάδας δράσης. Εκπαι-
δευτής μας ήταν ο κ. Μίλτος Μιλτιάδους.  

Όπως ενημερώθηκαν τα μέλη της ομάδας δράσης, η
επιλογή τους έγινε στη βάση ορισμένων κριτηρίων που
αποφασίστηκαν για τη διαχείριση τυχόν κρίσεων σε συ-
νεργασία με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, μέλη της
οποίας επισκέφθηκαν τους χώρους εργασίας μας και
εξέτασαν επί τόπου διάφορα ζητήματα που είναι πολύ
σημαντικά για την καλύτερη δυνατή αντιμετώπιση έκτα-
κτων περιστατικών. 

Στο ίδιο πλαίσιο πραγματοποιήθηκε στις 20/3/2015
και άσκηση εκκένωσης των χώρων εργασίας, στη βάση
σεναρίου έκρηξης πυρκαγιάς που άρχισε από εύφλεκτα
υλικά και ήταν εκτός ελέγχου. Στην παρουσία και αν-
δρών της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας εφαρμόστηκε συγ-
κεκριμένο σχέδιο δράσης που καθορίζει ως μέγιστο
χρόνο εκκένωσης των γραφείων και των άλλων χώρων
εργασίας τα 2,5 λεπτά. Καθορίζεται επίσης και ο τρόπος
καταμέτρησης του προσωπικού.  

Για όλα τα ζητήματα που προκύπτουν για την καλύ-
τερη εφαρμογή του σχεδίου δράσης, θα πραγματοποι-
ηθεί προσεχώς και άλλη άσκηση, χωρίς προειδοποίηση
αυτή τη φορά.  ■

ΑΣΚΗΣΕΙΣ 

ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ 

ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ

ΑΠΟΘΗΚΩΝ 

Μέλη του προσωπικού
σε στιγμιότυπο μετά την
άσκηση εκκένωσης 
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Lucozade
Το ενεργειακό ποτό με ιστορία 
Tο Lucozade δεν είναι απλά ένα ενεργειακό

ποτό στα ράφια των υπεραγορών, είναι ένα
προϊόν με ιστορία, ένα προϊόν που έκανε 

χιλιάδες ανθρώπους ανά το παγκόσμιο να νιώ-
σουν καλά και να αναπληρώσουν την χαμένη
τους ενέργεια, και θα εξακολουθούν να το κά-
νουν. Είναι το πρώτο ενεργειακό ποτό στην αγορά
από το 1927.

Το 1927, ο χημικός από το Newcastle, William
Owens, αποφάσισε να κάνει ένα ποτό για τα παι-
διά του το οποίο θα τα έκανε να νοιώθουν καλύ-
τερα , όταν ένιωθαν κρυολογημένα ή γριπωμένα.
Είχε επινόηση την Glucozade που η βάση της ήταν
το ευκολοχώνευτο συστατικό της γλυκόζης . Ένα
προϊόν με ευεργετικά αποτελέσματα, ειδικά σε
περιπτώσεις γρίπης. 

Το 1929 το ποτό μετονομάζεται σε Lucozade,
και το 1938 αγοράζεται από την Αγγλική φαρμα-
κευτική εταιρία Βeecham (αργότερα συγχωνεύ-
τηκε με την GlaksonsmithKline - GSK). Αρχίζει να
διανέμεται σε όλη τη χώρα και σύντομα γίνεται το
σύμβολο για την γρήγορη ανάρρωση από τη
γρίπη. Μέχρι και το 1970 ήταν το πρώτο προϊόν
σε πωλήσεις και ένα προϊόν που χρησιμοποιείτο
ακόμα και σε κλινικές . 

Από το 1970 και μετά, οι πωλήσεις του 

Lucozade μειώνονται για το λόγο ότι ο γενικός
πληθυσμός άρχισε να μεγαλώνει κάτω από πιο
υγιεινές συνθήκες, καθώς επίσης και ότι βελτιώ-
θηκε η ποιότητα των φαρμάκων. 

Η εταιρία GSK προσπαθεί να επαναφέρει το
προϊόν με το σλόγκαν Aid Recovery, μια κίνηση
που δεν έφερε μεγάλη επιτυχία. Οι προσπάθειες
δεν σταματάνε εκεί, και μετά από πολλές μελέ-
τες, καταφέρνουν το 1982 να επαναφέρουν το Lu-
cozade πρώτο και πάλι σε πωλήσεις. Η συνταγή
της επιτυχίας τότε, μέχρι και σήμερα, είναι ότι το
Lucozade αναπληρώνει την χαμένη ενέργεια της
μέρας , ή ακόμα και κατά τη διάρκεια της. 

Οι μελέτες όμως αυτής της πετυχημένης ιστο-
ρίας δεν σταματάνε εκεί, αντιθέτως ενισχύονται
με την ενίσχυση της γκάμας με διάφορες γεύσεις
(λεμόνι) και το 1990 με το ισοτονικό ποτό Lu-
cozade Sport, που γίνεται σημαία για τους πιο
γνωστούς αθλητές στο ποδόσφαιρο της Αγγλίας,
μέχρι και σήμερα. 

Σημείο αναφοράς στην ιστορία του Lucozade
σε ό,τι αφορά στην Κυπριακή αγορά και την 
αντιπροσώπευση του από την εταιρεία μας, την
C.A. Papaellinas, αποτελούν τα πιο κάτω πολύ 
ενδιαφέροντα: 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ της εταιρίας μας, κ. 

Ανδρέας Παπαέλληνας (τότε Εκτελεστικός Διευ-
θυντής) στα πλαίσια της επέκτασης των εργασιών
της εταιρίας, αποτάθηκε το 1987 στην GSK 
ζητώντας να ανατεθεί στη C.A. Papaellinas η αντι-
προσωπεία του Lucozade. Ακολούθησαν μελέτες
από την GSK που έδειξαν ότι το προϊόν αυτό «δεν
έκανε» για την αγορά της Κύπρου. Ο κ . Παπαέλ-
ληνας επέμεινε να φέρει ένα φορτίο στη Κύπρο
για δοκιμή και, μετά από πολλές συζητήσεις απο-
φασίστηκε το Lucozade να έρθει δοκιμαστικά
στην Κύπρο. 

Ο κ. Παπαέλληνας πέτυχε με τις ενέργειες του
να προωθήσει το προϊόν στο χώρο του ποδοσφαί-
ρου και πολύ γρήγορα σε όλες τις υπεραγορές
της Κύπρου. Σε χρόνο ρεκόρ η ποσότητα του φορ-
τίου που ήρθε για δοκιμή εξαντλήθηκε και το 
Lucozade έγινε το πιο επιτυχημένο ποτό στην
Κύπρο. Αυτό έκανε τους ανθρώπους του Market-
ing Department της GSK να αναθεωρήσουν πλή-
ρως τις απόψεις τους και να στείλουν κλιμάκιο
στην Κύπρο για να μελετήσει επί τόπου τις ενέρ-
γειες που έγιναν. Εν τω μεταξύ το Lucozade
μπήκε σε όλες τις υπεραγορές, μικρές και μεγά-
λες, σε όλα τα περίπτερα και άλλα σημεία πωλή-
σεων, κατακτώντας ηγετική θέση στις πωλήσεις.
Από τότε μέχρι και σήμερα, η C.A. Papaellinas 
αντιπροσωπεύει επάξια το Lucozade στην Κύπρο.
Και μια «λεπτομέρεια»: Τα συμπεράσματα της
μελέτης του κλιμακίου του Marketing Depart-
ment της GSK στην Κύπρο αποστάληκαν σε αρ-
κετές άλλες χώρες για να χρησιμοποιηθούν ως
πρότυπο για τη διάθεση του προϊόντος. 

Σήμερα το Lucozade στην Κύπρο έχει τους 
πιστούς του καταναλωτές, ένα καλό μερίδιο στην
αγορά και μεγάλες δυνατότητες περαιτέρω 
επέκτασης των πωλήσεων του. Η εταιρία μας
επενδύει σε αυτό το προϊόν, και όλα τα στοιχεία
δείχνουν ότι η προοπτικές είναι πολλές. Βρισκό-
μαστε στην αγορά με το Lucozade πορτοκάλι 
330 ml και 500 ml, και το Lucozade λεμόνι 
380 ml. Επίσης στα ράφια των υπεραγορών 
προσφέρουμε στην καταναλωτή την επιλογή 
της συσκευασίας 3+1 δωρεάν σε 500ml του 
Lucozade πορτοκάλι. ■
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Η οστεοπόρωση και
το κάπνισμα

Του 
Δρα Παύλος
Δράκος
Παθολόγος- 
Ογκολόγος
Ιατρικό Κέντρο
Πρόληψη Oστεοπόρωση, η σιωπηλή επιδημία της εποχής

μας χαρακτηρίζεται από μειωμένη οστική μάζα
με επακόλουθο αυξημένη οστική ευθραυστότητα

που οδηγεί συχνά σε κάταγμα.  Μια στις δύο γυναίκες και
ένας στους πέντε άνδρες θα εμφανίσουν οστεοπόρωση
μετά την ηλικία των 50 χρόνων.

Η ύπαρξη ορισμένων παραγόντων που ονομάζονται
παράγοντες κινδύνου αυξάνει την πιθανότητα για εμφά-
νιση οστεοπόρωσης όπως προχωρημένη ηλικία, εμμη-
νόπαυση, αποχή από σωματική άσκηση, κακή διατροφή,
με μειωμένη πρόσληψη ασβεστίου, οικογενειακό ιστο-
ρικό, άλλα και το κάπνισμα. 

Όπως όλοι καλά γνωρίζουμε το κάπνισμα ασκεί  βλα-
πτική επίδραση στο σύνολο του ανθρώπινου οργανισμού
αυξάνοντας το κίνδυνο για παθήσεις του καρδιοαγγει-
ακού, του αναπνευστικού συστήματος,  όπως και διάφορες
μορφές καρκίνου.  Μελέτες από εικοσαετίας ανέδειξαν
την βλαπτική σχέση του καπνίσματος με το  σκελετό. 

Το κάπνισμα μειώνει τα επίπεδα βιταμίνης Δ, την απορ-
ρόφηση ασβεστίου, την αιματική  ροή στα κόκαλα, την πα-

Τα οξειδωτικά  προϊόντα του καπνίσματος όπως και η νικοτίνη έχουν μια απ’ 
ευθείας καταστροφική δράση πάνω στα κόκαλα. Ο κίνδυνος κατάγματος σε 
καπνιστές είναι μεγαλύτερος κατά 25%, σε σύγκριση με μη καπνιστές.

ραγωγή κυττάρων που παράγουν νέο κόκαλο (οστεοβλά-
στες), αλλά επηρεάζει και το μεταβολισμό ορμονών, 
(μειώνει την παραθορμόνη, αυξάνει την κορτιζόλη) με
αποτέλεσμα την μείωση της οστικής μάζας.  Τα οξειδω-
τικά  προϊόντα του καπνίσματος όπως και η νικοτίνη έχουν
μια απ’ ευθείας καταστροφική δράση πάνω στα 
κόκαλα.

Η κακή επίδραση του καπνίσματος πάνω στα κόκαλα
αφορά όλες τις ηλικίες. Κρίσιμη περίοδος από την παι-
δική ηλικία  μέχρι περίπου τα 30 χρόνια, περίοδος που
κτίζονται γερά κόκαλα το κάπνισμα  μειώνει το ρυθμό αύ-
ξησης της οστικής μάζας με αποτέλεσμα να μην αποκτά-
ται η γενετικά καθορισμένη κορυφαία οστική πυκνότητα
και σε συνδυασμό με αυξημένη απώλεια οστικής μάζας
μετά τα τριάντα λόγω καπνίσματος, ο καπνιστής έχει αυ-
ξημένη πιθανότητα   για παρουσίαση οστεοπόρωσης,
όπως και κατάγματος.  Εδώ πρέπει να υπογραμμιστεί και
η βλαβερή επίδραση του παθητικού καπνίσματος που
μελέτες έδειξαν τη μείωση οστικής πυκνότητας  σε όσους
ευρίσκονται σε χώρους καπνιστών χωρίς οι ίδιοι   να 
καπνίζουν.

Ο κίνδυνος κατάγματος σε καπνιστές είναι μεγαλύτερος
κατά 25%, σε σύγκριση με μη καπνιστές και ειδικά για 
κάταγμα ισχίου κατά 40 – 84%.  Στον καπνιστή η αποκα-
τάσταση μετά από κάταγμα διαρκεί περισσότερο χρόνο ει-
δικά μετά από χειρουργική αντιμετώπιση. Η διακοπή του
καπνίσματος μειώνει το ρυθμό απώλειας οστικής μάζας
και μελέτες έδειξαν την αύξηση οστικής μάζας ακόμα και
σε 1 χρόνο μετά τη διακοπή συγκριτικά με όσους συνεχί-
ζουν να καπνίζουν.  Βέβαια η διαδικασία αποκατάστασης
της οστικής μάζας μπορεί να διαρκέσει αρκετά χρόνια.

Η διακοπή του καπνίσματος σε συνδυασμό με άσκηση
και σωστή διατροφή με επαρκή λήψη ασβεστίου βοηθά
στη βελτίωση της οστικής πυκνότητας και στη μείωση της
πιθανότητας για κάταγμα, παράλληλα με όλα τα οφέλη
για τον οργανισμό σαν σύνολο. ■
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Γ ια δεύτερη συνεχή χρονιά η C.A. Papaellinas συμμε-
τείχε την Κυριακή 29 Μαρτίου με επιτυχία στον 9ο

Διεθνή Μαραθώνιο Λεμεσού - ΓΣΟ. Αρκετοί συνά-
δελφοι εκπροσώπησαν την εταιρεία στην εταιρική δια-
δρομή 5 χλμ. στην οποία έλαβαν μέρος 155 εταιρείες από
όλη την Κύπρο με περισσότερους από 5.000 δρομείς. 

Ο Μαραθώνιος Λεμεσού θεωρείται ο επίσημος Μαρα-
θώνιος της Κύπρου και είναι ενταγμένος στο πρωτάθλημα
της ΚΟΕΑΣ και ο μόνος που είναι επίσης ενταγμένος στις
ομοσπονδίες IAAF και AIMS. Διοργανώνεται από τον Δήμο
Λεμεσού σε συνεργασία με το Εμπορικό και Βιομηχανικό
Επιμελητήριο Λεμεσού, τον ΓΣΟ και την εταιρεία Τουριστι-
κής Ανάπτυξης Λεμεσού.

Η φετινή διοργάνωση εκτός από τον εταιρικό δρόμο
5χλμ. συμπεριλάμβανε και τις ακόλουθες διαδρομές: 

Μαραθώνιος 42χλμ., Μισός Μαραθώνιος Δρόμος, 
Δρόμος Υγείας 10 χλμ., Ατομικός Δρόμος 5χλμ. και Μαθη-
τικός Δρόμος 1χλμ. Ο αριθμός των συμμετεχόντων ξεπέ-
ρασε τους 10.000, εκ των οποίων οι 1500 αθλητές
προέρχονταν από 50 διαφορετικές χώρες (Ευρώπη, 
Ιαπωνία, Ηνωμένες Πολιτείες, Βραζιλία, Αυστραλία, Κίνα).

Ο μεγαλύτερος δρομέας ήταν 76 χρόνων και μικρότε-
ρος 6 χρόνων. Ο Μαραθώνιος Λεμεσού – ΓΣΟ είναι από
τους λίγους στο κόσμο που όλη η διαδρομή κινείται 
παράλληλα με τη θάλασσα. 

9ος ΔΙΕΘΝΗΣ 
ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ

Η εταιρεία μας στα πλαίσια της Εταιρικής Κοινωνικής της
Ευθύνης προωθεί την ισορροπία προσωπικής και επαγ-
γελματικής ζωής των εργαζομένων μέσα από την άθληση
και τη συμμετοχή τους σε διάφορες κοινωνικές δραστηριό-
τητες εκτός της εταιρείας. Μια ξεχωριστή εμπειρία έζησαν
όσοι συνάδελφοι έλαβαν μέρος στο μαραθώνιο και 
εκπροσώπησαν με ενθουσιασμό και ευγενή άμιλλα την 
C.A. Papaellinas.

Ραντεβού του χρόνου στο 10ο Διεθνή Μαραθώνιο 
Λεμεσού ΓΣΟ!!! ■

Tης 
Κάλλιας
Χαλκά
Business 
Analyst

Μεταξύ 10.000

δρομέων 

από όλο τον κόσμο 

και αρκετοί

συνάδελφοι

ΜΕΤΑΞΥ ΜΑΣ ΤΕΥΧΟΣ 12 u57

50-69 METAXI MAS GRID JUNE 2015_Layout 1  01/08/2015  11:35 ΜΜ  Page 57



ΝΕΑ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ uuu

1. Η Μαρία Μιτσίδου παντρεύτηκε τον Ανδρέα Ιακωβίδη στις 10/01/2015, στην εκκλησία 
Αγίου Παντελεήμονα Μακεδονίτισσας. 

2. Η συνάδελφος Μαρία Νάτσικα παντρεύτηκε τον Άντρο Ορφανού, στις 06/06/2015 στην εκκλησία 
Αγίου Νεκταρίου στην Τερσεφάνου.

3. Φωτογραφία από το γάμο του Λούκα και της Αλεξάνδρας Γιάννη, στις 27/09/2014

4. Ο Δώρος Κοτοπούλης και η Αγγελική Σπύρου παντρεύτηκαν στν εκκλησία Παναγίας Θεοσκέπαστης 
στην Πάφο.

ΓΑΜΟΙ

2

2

1 3

4

1. Η Γκάμπριελ Χαραλάμπους, κόρη της συναδέλφου Celine Cabannes. Γεννήθηκε στις 19/02/2015.

2. Ο Αριστείδης Μηνά, γιός της συναδέλφου Κούλλας Κωνσταντίνου. Γεννήθηκε στις 19/09/2015.

3. Ο Κωνσταντίνος, γιός του συναδέλφου Ανδρέα Κωνσταντίνου. Γεννήθηκε στις 10/05/2015.

4. Η Χαρά Θεοχάρους, κόρη της συναδέλφου Αλεξίας Θεοχάρους. Γεννήθηκε στις 08/02/2015.
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ΤΑ ΚΑΛΑΝΤΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ 
ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΩΦΩΝ
Στις 8 Ιανουαρίου 2015 έγινε στα κεντρικά μας γραφεία
η καθιερωμένη κοπή της βασιλόπιτας για το προσωπικό
της Εταιρείας. Και φέτος η εκδήλωση είχε ιδιαίτερο χα-
ρακτήρα, αφού τα κάλαντα είπαν με το δικό τους μονα-
δικό τρόπο παιδιά από τη Σχολή Κωφών. Το κλίμα ήταν
ιδιαίτερα συγκινητικό. Σε ένα κόσμο σιωπής, τα παιδιά
μας μάγεψαν με το τραγούδι, την κίνηση και  την εκφρα-
στικότητά τους.

ΕΞΟΔΟΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ 
ΤΗΣ BEAUTYLINE 
Στις 29 Απριλίου και στις 28 Μαίου 2015 η Διοίκηση και
μέλη του προσωπικού των καταστημάτων BeautyLine,
πέρασαν δύο όμορφες βραδιές σε νυκτερινή έξοδο στη
Λευκωσία και Λάρνακα αντίστοιχα.  Το κλίμα ήταν ιδιαί-
τερα θερμό και όλοι οι παρευρισκόμενοι πέρασαν
ωραία μακριά από την καθημερινότητα
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Η ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΛΙΑ ΕΛΛΗΝΑ
Με δυο βιβλία της μοιράζεται την αγάπη της για 
το νησί μας 

Oταν πριν τρία χρόνια η Λίνα Έλληνα πήρε
το πρώτο της βιβλίο,  The Venetian, στα
χέρια της, δεν φανταζόταν ποτέ την ευρεία

απήχηση που θα είχε και πόσο μακρυά θα ταξί-
δευε.  Ήξερε μόνο ότι ήθελε να μοιραστεί την
αγάπη της για το νησί της. 

Το βιβλίο είναι ένα ιστορικό μυθιστόρημα με
δύο παράλληλες ιστορίες (μια στη μεσαιωνική
και μια στην σύγχρονη Κύπρο) που προωθεί την
«πολιτιστική διπλωματία» μας αφού μια από τις
ηρωίδες είναι γόνος προσφυγικής οικογένειας με
αδελφό αγνοούμενο. Παράλληλα το βιβλίο είναι
τουριστικός και γευσιγνωστικός οδηγός της Κύ-
πρου. 

Το The Venetian έχει ξεπεράσει τα όρια της Κύ-
πρου τυγχάνοντας αναγνώρισης τόσο στην Ευ-
ρώπη όσο και στην Αμερική. Για πρώτη φορά έχει
συμπεριληφθεί βιβλίο Κύπριου συγγραφέα στην
τελική λίστα υποψηφιοτήτων του Ευρωπαϊκού
Βραβείου Βιβλίου καθώς και για πρώτη φορά Κύ-
πριος συγγραφέας έχει προσκληθεί να παρουσιά-
σει το έργο του στο Πανεπίστημιο της Πάδοβα σε
μια από τις μεγαλύτερες εκθέσεις βιβλίου της Ιτα-
λίας, τη La Fiera delle Parole. Επίσης, η συγγρα-
φέας έχει προσκληθεί να παρουσιάσει τη
μετάφραση του βιβλίου στα Ιταλικά σε δύο δη-
μαρχεία στην Ιταλία καθώς και σε πολλές άλλες

παρουσιάσεις μέσω Skype, έχοντας κάθε φορά
την ευκαιρία να αναφερθεί στην εισβολή και συ-
νεχιζόμενη κατοχή του νησιού μας. 

Η Ιταλική μετάφραση έχει επίσης παρουσιαστεί
στην Ιταλική Πρεσβεία στη Λευκωσία και στους
χαρουπόμυλους Λανίτη με δαπάνη της Regione
Veneto, η οποία αποφάσισε πρόσφατα, με
αφορμή το The Venetian, να γυρίσει ντοκυμαντέρ
στην Κύπρο για τα ίχνη των Βενετών. Το βιβλίο
έχει ακόμα παρουσιαστεί στις Βρυξέλλες και δι-
δάσκεται στο πανεπιστήμιο Columbia της Νέας
Υόρκης. Η συγγραφέας έχει προσκληθεί να το πα-
ρουσιάσει το έργο της στο Προξενείο της Ιταλίας
στη Νέα Υόρκη σε συνεργασία με το εκεί προξε-
νείο μας καθώς και στο πανεπιστήμιο Columbia. 

Ενθαρρυμένη, λοιπόν από την απρόμενη επι-
τυχία που έχει γνωρίσει το πρώτο της βιβλίο, η
Λίνα Έλληνα προχώρησε στη συγγραφή και δεύ-
τερου ιστορικού μυθιστορήματος, The English
Scholar’s Ring, το οποίο παρουσιάστηκε στις 9
Ιουνίου στο Αμφιθέατρο UNESCO, στο Πανεπιστή-
μιο Λευκωσίας από τον διευθυντή της Έδρας UN-
ESCO, Δρα Αιμίλιο Σολωμού, τον Δρα Νικόλα
Κουρέα, Ανώτερο Ερευνετή στο Κέντρο Επιστημο-
νικών Ερευνών και την Δρα Μαρία Χατζηπολυ-
κάρπου από το Columbia University της Νέας

Υόρκης. Η Δρ. Χατζηπολυκάρπου προλόγισε επί-
σης το βιβλίο.

Σ’ ένα βιβλίο γεμάτο ιστορία, πολιτισμό, γεύ-
σεις, χρώματα, αρώματα και τη ζεστασιά των Κυ-
πρίων, ο Justin, Άγγλος λόγιος, έρχεται στην
Κύπρο να διεκδικήσει την περιουσία του θανόντα
πατέρα του, επίσης Άγγλος λόγιος που έζησε τα
γεγονότα του 1974 και το φόνο της αγαπημένης
του, μητέρας της Ζωής, από τους Τούρκους εισβο-
λείς. Για να διεκδικήσει την περιουσία, λοιπόν,
χρειάζεται να λύσει ένα γρίφο. Απρόσμενη βοή-
θεια του προσφέρει η Ζωή, αλλά οι δυο νέοι αγνο-
ούν ότι κάποιο άλλοι προσπαθούν να λύσουν το
γρίφο για δικό τους όφελος. Μέσα από το «κυνήγι
θυσαυρού» αντιλαμβάνεται ο Justin πως ένα δα-
χτυλίδι δένει τις ζωές τριών αντρών, από τα χρόνια
των Σταυροφοριών, μέχρι την Τουρκική εισβολή
στη σημερινή Κύπρο, και το ρόλο που παίζει το
νησί στη ζωή τους.

Και τα δύο βιβλία έχουν κυκλοφορήσει από τις
εκδόσεις Αρμίδα, ενώ την Ιταλική μετάφραση έχει
εκδόσει ο εκδοτικός οίκος Alberto Brigo. ■

ΒΙΟ
Η Λία Έλληνα εργάστηκε στο Πανεπιστήμιο
Trier στη Γερμανία και στο Intercollege για
χρόνια και τώρα στα Μεταλυκειακά Ινστιτούτα
του Υπ. Παιδείας σαν υπεύθυνη του κλάδου
Προμηθειών κι Αγορών (Πλοίων). Η ακαδη-
μαϊκή της έρευνα έχει παρουσιαστεί σε έγ-
κυρα ακαδημαϊκά περιοδικά καθώς και σε
συνέδρια στην Ευρώπη, ΗΠΑ κι Αυστραλία. Πα-
ράλληλα διετέλεσε σύμβουλος επιχειρή-
σεων, πρόεδρος των Νεαρών Γυναικών
Επιχειρηματιών και ιδρυτικό μέλος της Επιτρο-
πείας της Συνεργατικής Γυναικών.

Μαζί με τον σύζυγό της δημιούργησαν το
βιολογικό ελαιόλαδο Ολέαστρο και το Πάρκο
Ελιάς Ολέαστρο στην Ανώγυρα και απόσπα-
σαν πολλές διακρίσεις όπως το Βραβείο Και-
νοτομίας. Η Λίνα βραβεύτηκε μεταξύ άλλων
και σαν Γυναίκα Επιχειρηματίας της Χρονιάς.

ΤΟ ΑΛΛΟ ΤΑΛΕΝΤΟ ΤΗΣ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ 
ΟΛΕΑΣΤΡΟ
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10
Πριν από 10 χρόνια τα καταστήματα BeautyLine φιλοξένησαν για πρώτη φορά τον Ιτα-
λικό Οίκο Καλλυντικών Diego Dalla Palma. Ένας οίκος καλλυντικών που έδωσε νέα
πνοή στα Καταστήματα BeautyLine και αναδείχτηκε σε αγαπημένο brand της Κύπριας
γυναίκας. Ο Οίκος Diego Dalla Palma βρήκε την ιδανική στέγη για να προβάλει τις πρω-
τότυπες συλλογές μακιγιάζ. Ο επαγγελματισμός και η επανάσταση χαρακτηρίζουν το
brand αφού ανέκαθεν πρωτοπορούσε δημιουργώντας νέες τάσεις, προβάλλοντας μια
γυναίκα δυναμική, ανεξάρτητη μα και συνάμα ρομαντική και θηλυκή. Χάρη στην άψογη
καλαισθησία και τη μοναδική του εμπειρία στο χώρο του επαγγελματικού μακιγιάζ, ο
Οίκος Diego Dalla Palma δημιούργησε μια άκρως επαγγελματική σειρά καλλυντικών
προϊόντων που αποτελεί την πεμπτουσία της ποιότητας και της επιτήδευσης, και η οποία
έχει κατακτήσει μια μοναδική θέση στη παγκόσμια αγορά προϊόντων ομορφιάς. 

Diego Dalla Palma 
στην Κύπρο!

ΔΕΚΑ ΧΡΟΝΙΑ DIEGO DALLA PALMA ΣΤΗΝ ΚΎΠΡΟ.
Δέκα χρόνια αφιερωμένα σε μια γυναίκα επαναστάτρια, ανεξάρτητη,
δυναμική αλλά και συνάμα ρομαντική, που θέλει να προκαλέι με
τον αισθησιασμό και τη θηλυκότητα της…

2005 2007 2009
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Η δύναμη της υπέρβασης
Ο Οίκος Diego Dalla Palma εμφανίστηκε για
πρώτη φορά στο Μιλάνο, στα μέσα της δεκαετίας
του 1970 όπου και έκανε αμέσως την «επανά-
σταση» του. Οι επαγγελματικές δεξιότητες σε
συνδυασμό με τις επαναστατικές και μη συμβατι-
κές ιδέες, την ειρωνική γλώσσα αλλά και την ικα-
νότητα να δίνει μια ασυνήθιστη και προκλητική
εικόνα του εαυτού μας, είναι μερικά απο τα κύρια
χαρακτηριστικά του Οίκου Diego Dalla Palma. 

Ο συνδυασμός της Ιταλικής παράδοσης και της
επιστημονικής γνώσης αποτελούν τον χαρα-
κτήρα των προϊόντων Diego Dalla Palma. Ο επαγ-
γελματικός Οίκος Diego Dalla Palma, γνωστός για
την τεχνογνωσία αλλά και την κομψότητα του, κα-
τέχει ηγετική θέση στην Ιταλία αλλά και σε παγ-
κόσμιο επίπεδο.

Από την ευημερία στην ομορφιά
Ο επαγγελματικός Οίκος Diego Dalla Palma
δημιουρ γήθηκε για να δώσει σε κάθε γυναίκα την

αυθεντική ομορφιά. Κοσμετολόγοι και ερευνητές
δημιούργησαν ένα πρόγραμμα που αποκαθιστά
την κυτταρική ευεξία και αρμονία. Στοχευμένες
θεραπείες στοχεύουν στην αποκατάσταση της
ευημερίας για μια μακροχρόνια ομορφιά.

Οι καινοτόμες ιδέες που αναπτύσσονται από
τον Οίκο Καλλυντικών Diego Dalla Palma είναι
αποτέλεσμα της έντονης έρευνας η οποία διεκ-
περαιώνεται από μια ομάδα ερευνητών σε 
συνεργασία με τους Επιστήμονες και τα Πανεπι-
στήμια. Διάφορες προτάσεις εξετάζονται στα 
τεχνικά κέντρα όπου οι καλύετερες ιδέες ανα-
λύονται και έπειτα αναπτύσσονται. Με αυτό τον
τρόπο και χάρη στα 50 χρόνια εμπειρίας στον
χώρο των καλλυντικών, ο Οίκος Diego Dalla
Palma είναι σε θέση να δημιουργεί προϊόντα του
μέλλοντος. Παρόλα αυτά, χωρίς τη συνεισφορά
της επιστημονικής ανάλυσης, ο όρος ομορφιάς
θα ήταν μια άδεια λέξη. 

Δημιουργικότητα, κομψότητα και ομορφιά.
Αυτές είναι οι αξίες που αγκαλιάζουν τα ιταλικά
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προϊόντα Diego Dalla Palma που είναι γνωστά σε
όλο τον κόσμο. Το όνομα Diego Dalla Palma είναι
πλέον ευρέως γνωστό στις 5 Ηπείρους χάρη στα
προϊόντα κα την καινοτομία.

Νέα Προϊόντα Diego Dalla Palma:
Ο Οίκος Diego Dalla Palma 10 χρόνια μετά την 
είσοδο του στα Καταστήματα Beauty Line, έρχε-
ται να παρουσιάσει νέα προϊόντα, βασισμένα σε
νέες φόρμουλες που ικανοποιούν ακόμη περισ-
σότερο τις ανάγκες της Κύπριας γυναίκας. Νέα
make up, concealers και bronzing powders 
έρχονται να συμπληρώσουν την αδιαμφισβήτητα
επαγγελματική συλλογή Diego Dalla Palma. Η
μεγάλη κάλυψη αλλά και η μακράς διάρκεια
είναι τα χαρακτηριστικά που συνθέτουν τα νέα
προϊόντα Diego Dalla Palma. Ανακαλύψτε τα νέα
foundations, concealers και bronzing powders
σε νέες συσκευασίες, αποκλειστικά στα Καταστή-
ματα Beauty Line. ■

2011 2012 2014
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Υαλλουρονικό Οξύ 
ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΟΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ 

Στις Αρθρώσεις 
Οι περισσότεροι από εμάς έχουμε ακούσει για συμπληρώ-
ματα γλουκοσαμίνης τα οποία χρησιμοποιούνται για την
θεραπεία προβλημάτων αρθρίτιδας. Η γλουκοσαμίνη ανή-
κει σε μια οικογένεια συστατικών που ονομάζονται ‘gly-
cosaminoglycans’ (GAGs). Το υαλλουρονικό οξύ είναι η
πιο ενεργή μορφή των συστατικών αυτών (GAGs)και δου-
λεύει σαν απορροφητήρας των κραδασμών λιπαίνοντας
το υγρό στους ιστούς των αρθρώσεων και σταθεροποιών-
τας την διάσπαση του. Δουλεύει επίσης στο να αποβάλλει
τα απόβλητα οξειδωτικής μορφής τα οποία παράγονται
από την καταστροφή των χόνδρων και έτσι μειώνει τον
πόνο στις αρθρώσεις.

Στα μάτια 
Το υαλλουρονικό οξύ βρίσκεται στο υγρό των ματιών στα
οποία δίνει και το σχήμα και τα χαρακτηριστικά. Το πρώτο
ιατρικό σκεύασμα υαλλουρονικού οξέος, προοριζόταν για
χρήση σε εγχείρηση ματιού και συγκεκριμένα για καταρ-
ράκτη και γλαύκωμα και χρησιμοποιήθηκε για να συντο-
μέψει την διαδικασία επούλωσης – θεραπείας μετά την
επέμβαση. Καθότι το υαλλουρονικό οξύ λιπαίνει τους
ιστούς του ματιού καθίσταται πολύ βοηθητικό σε άτομα 
που υποφέρουν από ξηρότητα των ματιών άλλως ξηρο-
φθαλμία. 

Στα ούλη 
Η ουλίτιδα είναι ένα κοινό πρόβλημα και επηρεάζει περί-
που τρείς στους τέσσερεις ενήλικες στην ηλικία των 35
ετών και άνω. Είναι επίσης και ο κυριότερος λόγος (και όχι
η τερηδόνα) για την απώλεια δοντιών. Το υαλλουρονικό
οξύ αποτελεί ένα σημαντικό συστατικό συνδετικών ιστών
στα ούλη βοηθώντας έτσι στη αναγέννηση φρέσκων
υγειών ιστών των ούλων καθώς και στη μείωση των φλεγ-
μονών οι οποίες οδηγούν στην αιμορραγία στα ούλη. 
Πολλές μελέτες υποδεικνύουν ότι η εφαρμογή υαλλου-
ρονικού οξέος στα ούλη υπό μορφή τζέλ, βοηθά στο να
μειωθεί η αιμορραγία καθώς και άλλα προβλήματα 
στα ούλη. 

Καμία παρενέργεια ή αλληλεπίδραση με φαρμακευτική
αγωγή έχει εντοπιστεί ή καταγραφεί για την χρήση του υαλ-
λουρονικού οξέος μέχρι στιγμής. ■

.

Από την ηλικία των 45 χρονών και
άνω η σύνθεση και παραγωγή 
υαλλουρονικού οξέος περιορίζεται
μετά βίας στο μισό από ό,τι το σώμα
πραγματικά χρειάζεται.

Του 
Βάσου 
Ιωάννου
Υπεύθυνου 
καταστήματος
Η&Β

T ο υαλλουρονικό οξύ, είναι ευρέως διαθέσιμο σε κά-
ψουλες, κρέμες δέρματος, ακόμη και σε ενέσιμη
μορφή. Είναι μια ουσία υπό μορφή τζελ, το οποίο

συγκρατεί το νερό και γεμίζει «χώρους», ενώ λειτουργεί
και σαν μαξιλαράκι αντίστασης. Καλύπτει αρθρώσεις και
νεύρα ενώ ενυδατώνει το δέρμα, τα μαλλιά και τα μάτια.

Παρόλο που αρχικά ανακαλύφθηκε το 1934 από τον
Κάρλ Μέυερ, το υαλλουρονικό οξύ έκανε την επαναστα-
τική εισαγωγή του, μόλις μετά την επίσκεψη ενός δημο-
σιογράφου σε ένα Γιαπωνέζικο χωριό, το Γιουζούρι Χάρα,
για να ανακαλύψει γιατί τόσο οι άνδρες όσο και οι γυναίκες
στα ογδόντα και ενενήντα τους χρόνια, είχαν απαλά και
χωρίς ρυτίδες δέρματα, που κάθε άλλο παρά συμβάδιζαν
με τις ηλικίες τους.

Αυτό βρέθηκε τελικά να σχετίζεται με μόρια που παρο-
μοίαζαν με οιστρογόνα που υπήρχαν στη βασική τους δια-
τροφή που περιλάμβανε σόγια και τόφου, και τα οποία
λειτουργούσαν σαν σηματοδότες στα κύτταρα στο να πα-
ράξουν περισσότερο υαλλουρονικό οξύ.

Το ανθρώπινο σώμα περιέχει περίπου 15 γραμμάρια
υαλλουρονικού οξέος, και βρίσκεται σχεδόν σε όλα τα ση-
μεία του σώματος. Με την τόσο διαδεδομένη παρουσία του
στο σώμα, είναι λογικό ότι το υαλλουρονικό οξύ έχει και
πολλαπλές ιδιότητες και χρήσεις.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Στο δέρμα 
Περίπου το μισό Υαλλουρονικό Οξύ του σώματος βρίσκεται
στο κολλαγόνο του δέρματος και όπως είναι λογικό εδώ
το υαλλουρονικό οξύ παίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο.
Ένα μόριο υαλλουρονικού οξέος συγκρατεί περισσότερο
από 1000 φορές το βάρος του σε νερό μέσα στα δερματικά
κύτταρα, κάνοντας το ένα πρώτης τάξεως ενυδατικό. Κατ’
ακρίβεια, καμία άλλη βιολογική ουσία δεν μπορεί να συγ-
κρατήσει τόσο νερό όσο το υαλλουρονικό οξύ, έχοντας ως
αποτέλεσμα την αυξημένη απαλότητα, καθώς και την μεί-
ωση και απάλυνση των ρυτίδων. 
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Tο πρόσωπο εκφράζει τα συναισθήματα μας. Ένα
πρόσωπο νεανικό, σφριγηλό και λαμπερό είναι
πάντα πιο εκφραστικό και ζωντανό. Το πρόσωπο

λάμπει όταν το φροντίζουμε. Και αυτή την λάμψη θέ-
λουμε να την διατηρήσουμε. 

Η ομορφιά του προσώπου μας εξαρτάται τόσο από την
ποιότητα όσο και από την φωτεινότητα της επιδερμίδας
μας. Τα καθημερινά προϊόντα περιποίησης προσώπου
διατηρούν τη φυσική ισορροπία του δέρματος, η οποία
είναι απαραίτητη για υγιή όψη και λάμψη. Πολλές φορές
όμως δεν είναι αρκετά και πολλές φορές δείχνει αφυδα-
τωμένο, θαμπό, κουρασμένο και αναζητά την παρέμ-
βαση από πιο ενεργά συστατικά των προϊόντων, όπως
οροί και εντατικές θεραπείες οι οποίες προσφέρουν εν-
τατική κυτταρική φροντίδα προσφέροντας άμεσα και γρή-
γορα αποτελέσματα, στους εντόνους ρυθμούς της
καθημερινότητας όλοι μας ζούμε.

Το δέρμα μας καθημερινά βάλλεται από εσωτερικούς
και εξωτερικούς παράγοντες: στρες, κούραση ηλιακή
ακτινοβολία, καυσαέρια, ρύποι, τον άνεμο, τη ζέστη ή το
κρύο και ουσίες οι οποίες έχουν αρνητικές επιδράσεις
στην επιδερμίδα μας και προκαλούν σοβαρές φθορές,
όπως πρόωρη γήρανση και ζημιά στο κυτταρικό DNA. 

Αυτή η φθορά του δέρματος εντείνει την αναγκαιότητα
για ιδιαίτερη περιποίηση και εδώ έρχονται να πάρουν

θέση πιο εξειδικευμένες θεραπείες : θεραπείες 2 εβδο-
μάδων ή 28 ημερών, ή ακόμα και η χρήση ορρών που
πολλές φορές δεν λαμβάνουμε υπόψη την αναγκαιότητα
τους, αλλά προσφέρουν άμεσα αποτελέσματα. 

ΟΙ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ
Οι περισσότερες θεραπείες είναι εξειδικευμένες και πα-
ρεμβαίνουν στο κυτταρικό επίπεδο, εκεί όπου ξεκινά η
γήρανση και στοχεύουν με ακρίβεια στο να προλάβουν,
να επαναφέρουν, να διατηρήσουν, να αναδομήσουν και
να αποκαταστήσουν το δέρμα μας δίνοντας εντυπωσιακά
και γρήγορα αποτελέσματα που μπορείτε να δείτε και να
αισθανθείτε. 

ΟΙ ΟΡΡΟΙ ΠΡΟΣΩΠΟΥ
Οι ορροί είναι προϊόντα ειδικά σχεδιασμένα με ένα σύ-
στημα άμεσης μεταφοράς και ταχείας δράσης που τους
επιτρέπουν να διεισδύουν στην επιδερμίδα με στόχο την
αντιμετώπιση συγκεκριμένων προβλημάτων που προ-
κύπτουν λόγω της γήρανσης του δέρματος, όπως η αφυ-
δάτωση, η ανομοιόμορφη όψη, οι δυσχρωμίες, οι
πανάδες, η θαμπή επιδερμίδα, η χαλάρωση και οι έντο-
νες γραμμές και ρυτίδες.

Η ΑΠΟΛΕΠΙΣΗ
Μια από τις σημαντικότερες φροντίδες του προσώπου
είναι η απολέπιση. Τα εξειδικευμένα προϊόντα με κόκ-
κους που υπάρχουν στο εμπόριο αλλά και εκείνα που πε-
ριέχουν οξέα φρούτων, σαλικυλικό οξύ και άλλα
συστατικά που απομακρύνουν τα νεκρά κύτταρα από την
επιφάνεια της επιδερμίδας, αποδεικνύονται μοναδικοί
σύμμαχοι του δέρματος ενάντια στις φθορές του χρόνου.
Χάρις σε αυτά, η επιδερμίδα αποκτά λαμπερή όψη και
λεία υφή, ενώ δραστηριοποιείται η λειτουργία των κυτ-
τάρων της. 

Οι ιδιότητες των απολεπιστικών προϊόντων συντείνουν
στην απαλή απομάκρυνση των νεκρών κυττάρων, καθα-
ρίζουν άμεσα την επιφάνεια του δέρματος και βελτιώ-
νουν την υφή και την δομή του δέρματος με αποτέλεσμα
το δέρμα να εμφανίζεται απαλότερο και να είναι πιο δε-
κτικό στις κρέμες και στις μάσκες απορροφώντας στο μέ-
γιστο τα δραστικά συστατικά τους. 

ΝΑ ΘΥΜΑΣΤΕ: 
Το γέλιο 
σας 
ομορφαίνει 
και γλυκαίνει 
κάθε σας 
ρυτίδα!

Για ένα πρόσωπο 
όμορφο και λαμπερό

Της 
Ελευθερίας
Μαυρόκωστα
Εκπαιδεύτριας 
και Συμβούλου
Ομορφιάς στα 
καταστήματα
BeautyLine
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ΟΙ ΜΑΣΚΕΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ 
Σε περίπτωση που το δέρμα παρουσιάζει φθορές, συστή-
νεται κατάλληλη μάσκα. Υπάρχουν μάσκες για διάφο-
ρους τύπους και ανάγκες. Όταν θέλεις να απαλλαγείς
από ένα πρόβλημα στο πρόσωπο σου γρήγορα, τότε η
λύση είναι η μάσκα. 

Οι μάσκες είναι καλλυντικά, συμπληρωματικά προ-
ϊόντα για γρήγορες «πρώτες βοήθειες» στο δέρμα μας.
Είναι το μυστικό για ένα κομψό, ωραίο, φρέσκο και δρο-
σερό δέρμα σε μερικά μόνο λεπτά, είτε γιατί θέλετε να
χαρίσετε ένα φρέσκο πρωινό ξύπνημα στο δέρμα σας ή
μια αναζωογονητική τόνωση στο τέλος μιας κουραστικής
μέρας. Με τη μάσκα προσφέρετε στο «διψασμένο»
δέρμα σας έντονη ενυδατική δράση με ενεργά συστατικά
για βαθύ καθαρισμό που έχει σχεδιαστεί για επιδερμίδες
με προβλήματα για να απομακρύνει τους ρύπους και την
υπερβολική λιπαρότητα.

Και μην ξεχνάτε. Ό,τι και να σας απασχολεί με την επι-
δερμίδα σας, τώρα μπορείτε να το διορθώσετε με τις εξει-
δικευμένες λύσεις που προσφέρουν τα καλλυντικά
προϊόντα και τις γνώσεις των έμπειρων Συμβούλων
Ομορφιάς από τα καταστήματα Beauty Line. ■

• Κάθε πρωί που ξυπνάτε, ξεκινάτε τη μέρα σας με ένα ποτήρι δροσερό νερό.
Μια φυσική ανάγκη, αλλά και ιδιαίτερα υγιεινή συνήθεια που πρέπει οπωσ-
δήποτε να εντάξετε στην καθημερινή ρουτίνα σας. 

• Πίνετε πολύ νερό, κάνει καλό στον οργανισμό γενικότερα. Ακόμη καλύτερα
αν είναι μεταλλικό, γιατί προσφέρει άλατα και ιχνοστοιχεία που τα έχετε
ανάγκη.

• Η περιποίηση του δέρματος μας είναι απαραίτητη. Ο σωστός καθαρισμός του
δέρματος είναι το Α και το Ω. Ένα καθαρό δέρμα αφομοιώνει τα προϊόντα κα-
λύτερα παρά ένα λερωμένο δέρμα,

• Προστατεύετε πάντα την επιδερμίδα σας από τον ήλιο και τον αέρα. Χρησιμο-
ποιήστε αντηλιακό. Και μην ξεχνάτε ότι το δέρμα μας χρειάζεται προστασία
ακόμη και στη συννεφιά.

• Αποκτήστε τη συνήθεια να πλένετε το πρόσωπό σας με κρύο νερό.

• Προσέξτε τους κλειστούς χώρους. Ο κλιματισμός ξεραίνει την ατμόσφαιρα και
απορροφούν την υγρασία από την επιδερμίδα. 

• Απαραίτητη για τη διατήρηση της καλής υγείας του οργανισμού είναι και η
σωστή διατροφή. Μια διατροφή πλούσια σε φρούτα, λαχανικά, δημητριακά
ολικής αλέσεως, αλλά και πρωτεΐνες προερχόμενες από γαλακτοκομικά,
άπαχο κρέας και ψάρι, συμβάλλει καθοριστικά και στην καλή εμφάνιση τόσο
της επιδερμίδας όσο και των μαλλιών. 

• Η γυμναστική βοηθάει στην καλύτερη λειτουργία του κυκλοφοριακού συστή-
ματος, με αποτέλεσμα το δέρμα να δείχνει υγιές και τονωμένο, παίρνοντας τα
συστατικά που χρειάζεται.

• Κοιμηθείτε περισσότερο. Το δέρμα σας χρειάζεται την ξεκούραση του ύπνου,
επειδή οι βραδινές ώρες είναι οι πιο παραγωγικές για την ανανέωση των κυτ-
τάρων. Είναι η ώρα που το δέρμα δουλεύει εντατικά για να καλύψει τις ανάγκες
του και να επιδιορθώσει τις βλάβες του.

Tip’s Πέρα όμως από τις θεραπείες, υπάρχουν και κάποια μικρά,
απλά μυστικά (tip’s ) που μπορείτε να κάνετε για να διατηρή-
σετε όμορφο και υγειές το δέρμα σας.
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ΤΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΚΑΘΙΣΜΑ
Βασικός κανόνας ζωής…

Του 
Μάρκου
Μάρκου
Υπεύθυνου 
Στόλου

Hβόλτα με το αυτοκίνητο μέσα στην πόλη ή ακόμα
και μια εκδρομή στη φύση ή σε έναν μακρινότερο
προορισμό είναι κάτι που αγαπούν τα περισσότερα

παιδιά.
Τώρα που ο καιρός έχει ανοίξει, πριν ξεκινήσετε τις οι-

κογενειακές αποδράσεις, πρέπει να ακολουθήσετε κά-
ποιους απαραίτητους κανόνες για να ταξιδέψετε με
ασφάλεια με το παιδάκι σας. Ο βασικότερος κανόνας
όλων είναι η τοποθέτηση ενός παιδικού καθίσματος στο
πίσω μέρος του αυτοκινήτου, αν έχετε παιδί μικρότερο των
12 ετών!

Παιδάκια που είναι όρθια μέσα σε αυτοκίνητα, που βρί-
σκονται σε κίνηση, χωρίς να φορούν ζώνη ασφαλείας και
χωρίς να κάθονται δεμένα στα ειδικά παιδικά καθίσματα,
αντικρίζουμε όλοι καθημερινά στους δρόμους .

1. Σε ποιες κατηγορίες μπορούν να διαχωριστούν τα κα-
θίσματα αυτοκινήτου; Γίνεται διαχωρισμός ανάλογα με
την ηλικία του παιδιού ή ανάλογα με τα χαρακτηριστικά
του καθίσματος; Υπάρχουν καθίσματα στην αγορά που
προσαρμόζονται όσο το παιδί μεγαλώνει;
Η επιλογή ενός καθίσματος αυτοκινήτου πρέπει πάντα να
βασίζεται στο βάρος του παιδιού. Όλα τα παιδικά καθί-
σματα αυτοκινήτου έχουν σχεδιαστεί και εγκριθεί βάσει
αυτής της παραμέτρου. Οι Ευρωπαϊκοί Κανονισμοί έχουν
κατηγοριοποιήσει το βάρος των παιδιών σε «ομάδες»,
όπως φαίνεται στον πίνακα.

Ανάλογα με την ομάδα των παιδιών που μεταφέρουν, τα
είδη των παιδικών καθισμάτων είναι τα ακόλουθα:
Καθίσματα στραμμένα προς τα πίσω (βρεφικά)
Καθίσματα διπλής κατεύθυνσης (προς τα πίσω, προς τα
εμπρός)

Η C.A.Papaellinas 
δίδει δωρεάν 
καθίσματα 
ασφαλείας 
σε όλα τα παιδιά 
του προσωπικού

ΟΜΑΔΑ ΒΑΡΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

Ομάδα 0 Από τη γέννηση μέχρι 10 κιλά 0-12 μηνών

Ομάδα 0+ Από τη γέννηση μέχρι 13 κιλά 0-15 μηνών

Ομάδα 1 Από 9 μέχρι 18 κιλά 9 μηνών-4 ετών

Ομάδα 2 Από 15 μέχρι 25 κιλά 4 ετών-8 ετών

Ομάδα 3 Από 22 μέχρι 36 κιλά 8 ετών-12 ετών

Καθίσματα στραμμένα προς τα εμπρός
Ανυψωτικά καθίσματα
Εκτός από τα εξειδικευμένα για την κάθε ομάδα καθί-
σματα, στην αγορά επίσης διατίθενται και καθίσματα αυ-
τοκινήτου που εξυπηρετούν πάνω από μια ομάδα, είναι
ρυθμιζόμενα και προσαρμόζονται στη σωματική ανά-
πτυξη των παιδιών.

2. Τι πρέπει να προσέχουν οι γονείς όταν επιλέγουν ένα
κάθισμα αυτοκινήτου; Υπάρχουν συγκεκριμένες προδια-
γραφές ασφαλείας από την Ευρωπαϊκή Ένωση που πρέ-
πει να πληρούνται; Τι πρέπει να ελέγχουν στην ετικέτα;
Όλα τα εγκεκριμένα παιδικά καθίσματα αυτοκινήτου πρέ-
πει να είναι σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό ECE
R44/04, ο οποίος ελέγχει τη συμβατότητα αυτών των κα-
θισμάτων με τα οχήματα, και επιβάλλει αυστηρές δοκι-
μές στα εξαρτήματά τους με δυναμικούς ελέγχους,
δηλαδή με τεστ συμπεριφοράς σε μετωπικές και οπίσθιες
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συγκρούσεις. Παρόλο που ο κανονισμός δεν το επιβάλ-
λει, πολύ σημαντικό για την ασφάλεια των παιδιών είναι
τα καθίσματα να δοκιμάζονται και να ελέγχονται και για
την πλευρική τους ασφάλεια σε περίπτωση πλευρικών
συγκρούσεων, καθώς τέτοιου είδους ατυχήματα τα θέ-
τουν σε άμεσο κίνδυνο.

Τα παιδικά καθίσματα που περνούν επιτυχώς τα προ-
αναφερόμενα τεστ αποκτούν ως σήμα την Ετικέτα Έγκρι-
σης που αποδεικνύει ότι είναι εγκεκριμένα για τη
μεταφορά παιδιών και ότι είναι σύμφωνα με τους νόμους
που επιβάλλονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Στην ετικέτα του καθίσματος οι γονείς πρέπει να προσέ-
χουν τα ακόλουθα:
α) την επιγραφή Universal, που σημαίνει πως το κάθισμα
είναι εγκεκριμένο για τους περισσότερους τύπους αυτο-
κινήτων,
β) το επιτρεπόμενο βάρος του παιδιού,
γ) την αναφορά του Ευρωπαϊκού Κανονισμού.

Τα κυριότερα λάθη που πρέπει να αποφεύγονται:
Ποτέ μην τοποθετείτε το παιδικό κάθισμα σε κάθισμα αυ-
τοκινήτου με ενεργοποιημένο αερόσακο. Συμβουλευ-
τείτε την κατασκευάστρια εταιρεία ή τις οδηγίες χρήσης
του οχήματος για να διαπιστώσετε αν ο αερόσακος μπο-
ρεί να απενεργοποιηθεί. Αν όχι, αλλάξτε θέση στο παι-
δικό κάθισμα τοποθετώντας το σ’ εκείνο το κάθισμα του
αυτοκινήτου που δεν διαθέτει αερόσακο.

Η χειρότερη θέση για να ταξιδεύει το παιδί είναι στην
αγκαλιά σας ή στα γόνατα σας στη θέση του συνοδηγού.
Σε περίπτωση σύγκρουσης το παιδί θα στριμωχτεί μεταξύ
του σώματος σας και του εσωτερικού του οχήματος με σο-
βαρότατο κίνδυνο για τη ζωή του. Ακόμα και αν χρησιμο-
ποιείτε τη ζώνη ασφάλειάς σας το παιδί θα
εκσφενδονιστεί από τα χέρια σας, όσο και αν προσπαθή-
σετε να το κρατήσετε. Μη το χρησιμοποιείται σαν αερό-
σακο.

Οι πόρτες του αυτοκινήτου πρέπει να ασφαλίζονται
ώστε να ανοίγουν μόνο απ’ έξω. Πολλά παιδιά τραυματί-
ζονται θανάσιμα πέφτοντας έξω από την πόρτα του αυτο-
κινήτου που ανοίγει απότομα σε στροφή ή όταν παίζουν
με την πόρτα χωρίς να είναι δεμένα στο ειδικό παιδικό
κάθισμα αυτοκινήτου.

Μην αφήνετε τα παιδιά σε σταθμευμένα στον ήλιο αυ-
τοκίνητα. Η θερμοκρασία μέσα σε αυτά το καλοκαίρι μπο-
ρεί να φτάσει ή και να υπερβεί τους 60  C σε λίγα λεπτά.

Το σημαντικότερο βήμα μετά την αγορά του παιδικού
καθίσματος είναι η σωστή τοποθέτησή του στο κάθισμα
του αυτοκινήτου, έτσι ώστε να προσφέρει τη μέγιστη δυ-
νατή ασφάλεια στο παιδί. Για τον λόγο αυτό πρέπει πάντα
να διαβάζετε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης που συνο-
δεύουν το προϊόν και να τις ακολουθείτε πιστά. Μην πε-
τάτε τα φυλλάδια οδηγιών, γιατί περιέχουν χρήσιμες
συμβουλές και επισημάνσεις που μπορεί να τις χρει-
αστείτε πάλι στο μέλλον.

Μελέτες που ασχολούνται με την ασφάλεια των παιδι-
κών καθισμάτων υποστηρίζουν ότι μετά από μέτριες ή
ισχυρές συγκρούσεις το παιδικό κάθισμα και οι ζώνες
ασφαλείας πρέπει να αλλάζονται, έστω κι αν δεν παρου-
σιάζουν ορατά σημάδια ζημιάς. Τα αρχικά χαρακτηρι-
στικά και οι προδιαγραφές ασφαλείας τους μπορεί να μην
ισχύουν πια.

Εκπαιδεύστε το παιδί σας στη χρήση του καθίσματος.
Το παιδί θα πρέπει να αντιληφθεί τόσο τον κίνδυνο, όσο
και το απαραίτητο του καθίσματος, πάντα μέσα από συ-
ζήτηση. Θα πρέπει να συνειδητοποιεί τον λόγο, αλλά και
την απόλυτη ανάγκη του καθίσματος χωρίς καμία υπο-
χώρηση από μέρους σας. Μην επιτρέπετε ποτέ στο παιδί
να κυκλοφορεί με το αυτοκίνητο, χωρίς να είναι δεμένο
στο δικό του κάθισμα. Έτσι, θα γίνει το κάθισμα απαραίτητη
προϋπόθεση στις μετακινήσεις του. Φορώντας και εσείς
πάντα ζώνη στο αυτοκίνητο δίνετε το καλό παράδειγμα,
που είναι και ο καλύτερος τρόπος εκπαίδευσης. ■
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Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ
ΒΙΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Όταν προσφέρθηκα να βοηθήσω εθελοντικά το
Σύνδεσμο Πρόληψης και Αντιμετώπισης της Βίας
στην Οικογένεια (ΣΠΑΒΟ), δεν περίμενα ποτέ να
ανακαλύψω μέσα από τις στατιστικές αναλύσεις
αυτά με τα οποία ήρθα αντιμέτωπη. Παιδιά να κα-
κοποιούν βάναυσα τους γονιούς τους, γονείς να
κακομεταχειρίζονται ανελέητα μέρα παρά μέρα
τα παιδιά τους, και όλα αυτά πού; Στην Κύπρο
μας! Σε ένα νησί με σχετικά μικρό πληθυσμό
ανακαλύπτω ότι από το 1995 μέχρι το 2013, πε-
ρίπου 3% του πληθυσμού της Κυπριακής Δημο-
κρατίας επικοινώνησε με το ΣΠΑΒΟ και ζήτησε
βοήθεια, 0,2% του πληθυσμού κάθε χρόνο απο-
τείνεται σε αυτόν το σύνδεσμο. Κοίταζα αριθμούς
που αναδείκνυαν την οικογενειακή βία σε υψη-

Της Δρος Μαριλένας Κυριακίδου
Mkyriakidou@domviolence.org.cy

Σε αυτό το κείμενο ήθελα να μοιραστώ μαζί
σας κάποια δεδομένα με απώτερο στόχο
να ευαισθητοποιήσω τον αναγνώστη για να

δραστηριοποιηθεί και να βοηθήσει στον αγώνα
μας κατά της οικογενειακής βίας. 

Επί του παρόντος, ας ξεφύγουμε από την ρου-
τίνα μας και ας φανταστούμε ότι για λίγα λεπτά,
έστω, είμαστε ένας μαθητής. Φτάνοντας από το
σχολείο στο σπίτι η κουζίνα δεν μοσχομυρίζει
μουσακά και η μαμά κλαίει σε μία γωνιά γιατί την
κτύπησε πάλι ο μπαμπάς. Αν αυτό θεωρείται ένα
περιστατικό οικογενειακής βίας, ως ο κύριος φι-
λανθρωπικός Σύνδεσμος κατά της οικογενει-
ακής βίας στην Κύπρο σας ενημερώνουμε ότι τα
τελευταία 18 χρόνια στηρίξαμε 17,735 περιστα-
τικά ενδοοικογενειακής βίας (όπου θύμα μπορεί
να είναι ένα παιδί, μία γυναίκα ή ένας άνδρας),
τα οποία αντιστοιχούν σε περίπου 82 περιστατικά
μηνιαίως, υποδιαιρούνται σε 3 περιστατικά την
ημέρα και υπολογίζονται σε περίπου ένα περι-
στατικό κάθε 8 ώρες. 

Δε γνωρίζω πόσο καιρό θα άντεχε ο αναγνώ-
στης, τώρα μαθητής, αυτήν την κατάσταση προ-
τού επικοινωνήσει με το Σύνδεσμο Πρόληψης
και Αντιμετώπισης της Βίας στην Οικογένεια
(ΣΠΑΒΟ) στο 1440. Έρευνες υποδεικνύουν ότι οι
κακοποιήσεις στο οικογενειακό περιβάλλον
είναι συνήθως χρόνιες προτού καταλήξουν σε
καταγγελία της βίας ή νοσηλεία του θύματος ή
δολοφονία του θύματος ή δολοφονία του θύτη.
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Αν η οικογενειακή βία στην Κύπρο είχε την 
ίδια ελεύθερη προβολή στα ΜΜΕ όπως τα 
θανατηφόρα δυστυχήματα, τότε κάθε μέρα θα
ακούγαμε για 3 περιστατικά οικογενειακής βίας.

18,000 
περιστατικά 
τα τελευταία 

18 χρόνια 
στον ΣΠΑΒΟ

λότερα ποσοστά από τα θανατηφόρα αυτοκινητι-
στικά δυστυχήματα για τα οποία ακούμε κάθε
τόσο στα δελτία ειδήσεων. Αν η οικογενειακή βία
στην Κύπρο είχε την ίδια ελεύθερη προβολή στα
μέσα μαζικής ενημέρωσης όπως τα θανατη-
φόρα δυστυχήματα, τότε κάθε μέρα θα ακούγαμε
για 3 περιστατικά οικογενειακής βίας. Ίσως η οι-
κογενειακή βία να είναι το κύριο κοινωνικό πρό-
βλημα της Κύπρου, υψηλότερο σε συχνότητα
από τα θανατηφόρα τροχαία και την χρήση παρά-
νομων ουσιών! Ποσοστά τα οποία με την υποστή-
ριξη περαιτέρω ερευνών στο θέμα μπορούν να
καταστήσουν την οικογενειακή βία πιθανόν 
ως το νούμερο ένα κοινωνικό πρόβλημα της
χώρας μας.  
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Κάτι το οποίο υποδηλώνει ότι το ένα περιστατικό
οικογενειακής βίας που φτάνει κοντά μας κάθε
8 ώρες δεν είναι αντιπροσωπευτικό νούμερο για
την οικογενειακή βία στην Κύπρο, είναι μόνο ένα
μικρό αμελητέο μέρος της! 

Αυτός ο μαθητής λοιπόν, ο ανήλικος αναγνώ-
στης, φαίνεται από τα δεδομένα μας ότι επικοι-
νωνεί μαζί μας κάθε δύο μήνες. Δηλαδή, κάθε
δύο μήνες ένα παιδί στην Κύπρο θα μας καλέσει
τηλεφωνικώς να ζητήσει βοήθεια. Ωστόσο, τα
νούμερα γίνονται πιο ανησυχητικά από την 
περαιτέρω ανάλυση των περιστατικών. Περίπου
10 παιδιά μηνιαίως αναφέρονται στους λειτουρ-
γούς μας ως θύματα οικογενειακής βίας και 81%
των θυμάτων που επικοινωνούν μαζί μας έχουν
παιδιά. Με τον όρο θύματα αναφερόμαστε στο ότι
δέχονται άμεσα την κακοποίηση είτε ως λεκτική
βία, σωματική κακομεταχείριση, σεξουαλική 
εκμετάλλευση, οικονομική εγκατάλειψη και εν
τέλει παραμέληση. 

Από το 1995 μέχρι τον Ιούλιο του 2013 από
όλα τα θύματα για τα οποία καταγράφηκαν στοι-
χεία, 21.75% ήτανε παιδιά ηλικίας από 0 μέχρι
17 ετών. Δυστυχώς, από τα 18,000 περίπου 
περιστατικά, υπάρχουν και παιδιά τα οποία 
καταγγέλλονται ως θύτες οικογενειακής βίας.
Υπολογίζεται ότι 2 περίπου παιδιά τον μήνα ανα-

φέρονται κοντά μας ότι εξασκούν οικογενειακή
βία σε άλλα μέλη της οικογένειας τους, ένα νού-
μερο το οποίο καταλήγει να αντιπροσωπεύει 11%
όλων των ύποπτων θυτών οικογενειακής τα τε-
λευταία 18 χρόνια. Σε μία τάξη σε ένα δημοτικό
της Κύπρου όπου έχει 20 με 22 μαθητές, η/ο 
δασκάλα/ος όταν βλέπει τρία παιδιά να παρακο-
λουθούν το μάθημα, είναι πιθανόν ένα από αυτά
τα τρία παιδιά να κακοποιείται στο σπίτι του από
μέλη της οικογένειας του ή να εξασκεί το ίδιο βία.
Το σενάριο μας λοιπόν με τον μαθητή δεν απέχει
και πολύ από την πραγματικότητα. Περαιτέρω
όμως έρευνες μπορούν να βοηθήσουν να καθο-
ρίσουμε αυτά τα νούμερα και να τα μειώσουμε. 

Ας συνεχίσουμε την διαδρομή με την φαντασία
μας. Αυτή την φορά ερωτευόμαστε. Στο βλέμμα
του έρωτα μας προβαλλόταν παιχνιδιάρικα και
ωραία ο κόσμος μας, ένα ένα τα όνειρα μας 
αρχίζουν με κόπο να κτίζονται. Σιγά σιγά ξεφυ-
τρώνουν διαφωνίες αλλά τα βρίσκουμε, μετά οι
διαφωνίες μετατρέπονται σε απρεπείς χειρονο-
μίες και τότε αρχίζουμε να συγχωρούμε και σιγά
σιγά χωρίς να το συνειδητοποιούμε βρισκόμαστε
σε ένα μοτίβο της μορφής: μου ασκήθηκε 
λεκτική βία, τον/την συγχωρώ, στα νεύρα του/της
με κτύπησε, τον/την συγχωρώ, ακολούθως εμ-
φανίζεται σεξουαλική κακοποίηση και οικονο-

μική εκμετάλλευση. 
Μέχρι πού θα φτάσει ο αναγνώστης για να 

αποφασίσει να τερματίσει έναν γάμο ή μία σχέση;
Μεγάλο ποσοστό των θυμάτων που επικοινω-
νούν μαζί μας είναι παντρεμένα και ανέρχονται
στο 62% όλων των θυμάτων. Τα πλείστα θύματα
οικογενειακής βίας κακοποιούνται από τον σύν-
τροφο τους και 77% των θυμάτων συζούν με το
άτομο το οποίο τα κακοποιεί σε καθημερινή σχε-
δόν βάση. Εδώ εμφανίζεται και το νούμερο όπου
1 στα 10 άτομα που επικοινωνούν μαζί μας 
ζητούν να εγκαταλείψουν το σπίτι τους και να 
φιλοξενηθούν στους χώρους του καταφυγίου
μας. Κάθε μήνα, περίπου μία παντρεμένη 
γυναίκα έγκυος θα επικοινωνήσει με τον ΣΠΑΒΟ
να ζητήσει τη βοήθεια μας. 

Η πλειοψηφία, 89.77% των θυμάτων οικογε-
νειακής βίας που επικοινώνησαν μαζί μας είναι
ενήλικες γυναίκες. Ο αναγνώστης υποβάλλεται
κυρίως σε ψυχολογική και σωματική βία. Τα 
ευρήματα των αναλύσεων των αρχείων μας υπο-
δεικνύουν ότι 50% της οικογενειακής βίας είναι
ψυχολογική δηλαδή κυρίως λεκτική, όπως 
προσβολές, αγενέστατες προσεγγίσεις οι οποίες
μειώνουν το άτομο, 45% είναι σωματική κακο-
ποίηση, 4% σεξουαλική κακοποίηση και 1% 
παραμέληση. Σε κάνει να διερωτάσαι, πώς
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έφτασα μέχρι εδώ; Όλες οι προσπάθειες μου και
οι έρωτες μου να στριμώχνονται άβολα σε φοβίες
κοινωνικού στιγματισμού, να καταγγέλλω ότι
αγάπησα και να δίνω αγώνα να κερδίσω την
ελευθερία μου πίσω, να εξασφαλίσω την ασφά-
λεια μου και την αυτοπεποίθηση μου ξανά. Δεν
είναι εύκολο αλλά είναι όμως εφικτό και ο
ΣΠΑΒΟ είναι σε θέση να σας ακούσει και να κάνει
ότι μπορεί (όπως προσφορά δωρεάν συμβου-
λευτικών συναντήσεων, προσφορά προσωρινής
διαμονής) για να βοηθήσει τον αναγνώστη μας.  

Συνεχίζοντας την υποβολή ρόλων, ο κόσμος
του αναγνώστη τώρα περιβάλλεται από φωνές,
παραμέληση και βία. Το ξύπνημα, το δείπνο, το
παιχνίδι, οι συζητήσεις όλα σε ένα σπίτι με φωνές
και χάος. Αντί ο γονέας να εξηγά «Έκανες λάθος
εδώ γιατί…», φωνάζει «Είσαι άχρηστη/ος τίποτα
δεν καταλαβαίνεις….»! Είμαι παιδί, εξαρτώμαι
από τους γονείς, πώς να ξέρω εγώ ότι τα άλλα
παιδιά τυγχάνουν καλύτερης μεταχείρισης; Έτσι
μεγάλωσα έτσι έμαθα. Όταν θέλω να ξεχαστώ 
πιθανόν να τρέξω σε διάφορες ουσίες. Όταν
θέλω κάτι έμαθα πως το διεκδικώ. Έτσι γου-
στάρω, έτσι πράττω, αν δεν σου αρέσει να πάς στο
καλό. Με ξύλο μόνο θα μάθει το παιδί και εσύ 
γυναίκα. «Σιωπή! Ποιος σου μίλησε;»! Όλα αυτά

είναι λάθος, αλλά θολός όπως αναπτύχθηκε ο
κόσμος του αναγνώστη είναι δύσκολο πλέον για
τον θύτη να κάνει αυτοκριτική και να αντιληφθεί
παγκόσμιες νομοθεσίες στο θέμα καταπάτησης
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των ανθρώπων
που αγαπά. Πάλι εδώ ο αναγνώστης χρειάζεται
επαγγελματική υποστήριξη. Είναι ενδιαφέρον ότι
κάθε πέντε μήνες περίπου ένας θύτης θα πάρει
τηλέφωνο να συζητήσει μαζί μας την οικογενει-
ακή βία που εξασκεί ο ίδιος στα άτομα που
αγαπά. Από τις πληροφορίες που καταγράψαμε
από τις μαρτυρίες των περιστατικών μας, οι 
πλείστοι θύτες (85%) είναι γένους αρσενικού 
οικογενειάρχες μεταξύ 18 και 60 ετών. Περίπου
40% αυτών των ατόμων έχουν εξωσυζυγικές
σχέσεις, 36% είναι αλκοολικοί, 12% κάνουν 
κατάχρηση παράνομων ουσιών και το ίδιο ποσο-
στό 12% έχει πρόβλημα με τον τζόγο. Είναι 
σημαντικό όμως να διευκρινίσουμε ότι όχι όλοι
οι ύποπτοι θύτες είναι άνδρες ή αλκοολικοί ή
έχουν εξωσυζυγικές σχέσεις ή πρόβλημα με τον
τζόγο. Συμπεριφορές αρκετά εγωκεντρικές και
δυσλειτουργικές όχι μόνο για το άτομο αλλά και
την οικογένεια του φυσικά. Αν είναι δύσκολο για
τον αναγνώστη μαθητή να επικοινωνήσει μαζί
μας, για τον θύτη είναι ακόμη πιο δύσκολο 
κυρίως λόγο μη διαύγειας των σκέψεων του. 

Τα νούμερα τα οποία συζήτησα εδώ μαζί σας
είναι ένα μικρό μέρος των στατιστικών
αναλύσεων που ανέλυσα. Δεν γνωρίζω
πως ο αναγνώστης μου, τώρα μαθητής,
ο δάσκαλος, το θύμα, ο ιερέας, ο
θύτης, ο πολιτικός ή ο κρεοπώλης
αντιλαμ βάνεται το θέμα και ακόμη
πιο σημαντικό πώς σκέφτεται να βοηθή-
σει στην αντιμετώπιση της οικογενειακής βίας

στην Κύπρο. Ένα είναι σίγουρο, η αμάθεια και η
απάθεια είναι οι χειρότεροι σύμμαχοι αυτού του 
κοινωνικού προβλήματος. Θύματα και θύτες 
επιβάλλεται να ζητούν βοήθεια και ο ΣΠΑΒΟ
είναι εδώ να βοηθήσει, μέρα νύκτα εθελοντικά
απαντάμε τηλέφωνα, εθελοντικά προσφέρουμε
συμβουλευτικές συναντήσεις, προσωρινό χώρο
φιλοξενίας, ομάδες ανάγνωσης και παρουσιά-
σεις. Ο καθένας ανεξαιρέτως μπορεί να βοηθήσει. 

Επιστρέφοντας στην πραγματικότητα, όταν
τρέχω στο πάρκο υπολογίζω ότι ένα άτομο (αν
όχι περισσότερα) σε κάθε 30 άτομα που θα 
δω, πιθανόν να επικοινώνησε με τον ΣΠΑΒΟ στο 
παρελθόν, και από όλα τα παιδιά που παίζουν
εκεί στα παιχνίδια ένα στα 3 πιθανόν να κακοποι-
είται καθημερινά από την οικογένεια του. ■

70-96 METAXI MAS GRID JUNE 2015 NEW_Layout 1  01/08/2015  11:58 ΜΜ  Page 72



70-96 METAXI MAS GRID JUNE 2015 NEW_Layout 1  01/08/2015  11:58 ΜΜ  Page 73



74 u ΜΕΤΑΞY ΜΑΣ ΤΕΥΧΟΣ 12

ΘΕΜΑΤΑ uuu

BEAUTY on-line
Ζήσε την εμπειρία beautyline.com.cy

Τώρα, αισθανόμαστε όμορφα και διαδικτυακά! Τα Beauty Line για άλλη μια φορά πρωτοπορούν και παρουσιάζουν το
πρώτο διαδικτυακό κατάστημα καλλυντικών στην Κύπρο. Χαλαρώστε στην άνεση του σπιτιού σας και αφήστε μας να
σας ταξιδέψουμε μέσα από μια ιστοσελίδα που φτιάχτηκε για να σας κάνει να νιώθετε ακόμα πιο ξεχωριστή και
όμορφη, κάθε ώρα της ημέρας. Εξερευνήστε τη μεγάλη γκάμα προϊόντων, εμπνευστείτε από τα τελευταία beauty
trends, ανακαλύψτε τις αποκλειστικές online προσφορές και αφεθείτε στην εμπειρία Beauty Line σε ένα κόσμο που
αλλάζει. Η ομορφιά είναι πλέον ολοκληρωτικά στα χέρια σας!
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Το άρωμα έχει τη δική
του γλώσσα…

Tο πρώτο άρωμα γεννήθηκε από τα αρωματικά ξύλα
και μπαχαρικά που ρίχνονταν στην φωτιά του 
τζακιού. Αργότερα στους ναούς και στους βωμούς

έκαιγαν θυμίαμα που ο αρωματικός καπνός  του προσφε-
ρόταν σαν δώρο ευχαριστίας  ή εξιλέωσης προς τους
θεούς. Απροσδιόριστα και αόριστα τα αρώματα δεν ήταν
μόνο πολύτιμα, αλλά θεωρούνταν ότι διέθεταν και θαυ-
ματουργές ιδιότητες. Τα χρησιμοποιούσαν για την κά-
θαρση και τον εξαγνισμό του πνεύματος, την ανάταση της
ψυχής και την χαλάρωση και θεραπεία του σώματος.

Σήμερα πολλά έχουν αλλάξει, αλλά η μαγεία παρα-
μένει. Το άρωμα μιλάει στη δική του γλώσσα. Μπορεί να
είναι απαλή και λεπτή, φρέσκια και γεμάτη εκπλήξεις,
μυστηριώδης και εξωτική, αλλά το πιο σημαντικό επειδή
το άρωμα αλλάζει πάνω στο δέρμα σας, είναι μια γλώσσα
αποκλειστικά δική σας.

ΠΩΣ ΝΑ ΦΟΡΑΤΕ ΤΟ ΑΡΩΜΑ ΣΑΣ
Δεν υπάρχουν απόλυτοι και αυστηροί κανόνες για το πως
πρέπει να φοράτε το άρωμα σας. Η χημεία του σώματος
σας είναι ο κύριος παράγοντας που θα προσδιορίσει αν
μια μυρωδιά σας ταιριάζει.  Όταν βρείτε όμως κάτι που
σας πάει, να έχετε υπόψη τα παρακάτω: 

Ο Απολλώνιος σε μια πραγματεία περί αρωμάτων που
έγραψε το 420 ΠΧ αναφέρει: Το άρωμα μυρίζει πιο γλυκά
στον καρπό του χεριού. Η Coco Chanel  πάνω από 2000
χρόνια αργότερα,  συμβουλεύει τις γυναίκες να φορούν
το άρωμα τους στα σημεία του σφυγμού. Τις περιοχές
όπου τα αιμοφόρα αγγεία είναι πιο κοντά στην επιφάνεια
του δέρματος και η θερμοκρασία του σώματος είναι πιο
ψηλή. Η ζέστη βοηθά στην εξάτμιση και επιτρέπει στο

άρωμα να αναπτύξει όλη την μυρωδιά του.>>>

Της 
Μαργαρίτας
Στέκα
Συμβούλου
Ομορφιάς/ 
Make-up Artist

"Πριν δω μια γυναίκα, νιώθω το άρωμα της και είναι αυτό που 
δημιουργεί την πρώτη εντύπωση. Αν δεν την ξέρω, μπορώ να την
φανταστώ. Αν την ξέρω, το άρωμα της είναι μια ευχάριστη υπόμνηση" 

(Marcel Rochas, Δημιουργός του Femme, 1942) 

ΠΩΣ ΠΡΕΠΕΙ 

ΝΑ ΤΟ ΔΙΑΛΕΓΕΤΕ 

ΚΑΙ ΠΩΣ 

ΝΑ ΤΟ ΦΟΡΑΤΕ
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ΒΑΘΜΙΔΕΣ ΤΟΥ ΑΡΩΜΑΤΟΣ 
To άρωμα είναι πυραμίδα και χωρίζεται σε τρεις βαθμί-
δες: Η ψηλή βαθμίδα είναι το πιο πτητικό μέρος του 
αρώματος (μεταβάλλεται εύκολα σε αέριο).  Έχει το πιο
άμεσο αποτέλεσμα στην αίσθηση της όσφρησης. Δίνει
την πρώτη γρήγορη εντύπωση και μένει 10 με 20 λεπτά,
πριν αρχίσει να υποχωρεί σιγά σιγά, καθώς έρχονται στην
επιφάνεια οι πιο χαμηλές νότες. Παραδείγματα: λεβάντα,
μέντα, περγαμόντο.

Η μεσαία βαθμίδα είναι η καρδιά του αρώματος.  Αυτή
μεταλλάζει την ψηλή βαθμίδα και συγκρατεί το άρωμα
για 20 με 30 λεπτά ώσπου να αναπτυχθεί η βαθμίδα της
βάσης. Κρατάει περίπου δύο με τρεις ώρες.  Παραδείγ-
ματα: ροδέλαιο, γιασεμί, άνθος πορτοκαλιάς, θυμάρι, 
λεβάντα.

Η βαθμίδα της βάσης προσδιορίζει τη δύναμη της 
μυρωδιάς και είναι το αληθινό χαρακτηριστικό του αρώ-
ματος.  Χρειάζεται περίπου μισή ώρα για να αναπτύξει το
άρωμα της. Κρατάει έξι περίπου  ώρες. Παραδείγματα: 
βετιβέρ, πατσουλί, ρίζα ίριδας, κέδρος. 

ΔΙΑΛΕΓΟΝΤΑΣ ΑΡΩΜΑ
Όλα τα αρώματα είναι ακριβά, γι’ αυτό και τα λάθη κοστί-
ζουν. Θα πρέπει ν αγοράζετε το άρωμα σας με την ίδια
τουλάχιστον προσοχή με την οποία αγοράζετε τα ρούχα
σας. Γιατί ενώ όταν φοράτε το καινούργιο σας ρούχο η
πρώτη εντύπωση είναι αυτή που μετράει, δεν συμβαίνει
το ίδιο με το άρωμα που πρέπει να μείνει τουλάχιστον 20
λεπτά πάνω στο δέρμα σας για να αρχίσει να αναδίδει την
αληθινή του ευωδία. Ένας ψεκασμός ή μια σταγόνα στον
πάγκο του αρωματοπωλείου δεν θα βοηθήσει αρκετά. ■

Όταν αγοράζετε 
καινούργιο άρωμα 
θυμηθείτε τα παρακάτω:

• Βάλτε πάνω σας μια μικρή
αλλά πυκνή σταγόνα από 
το άρωμα και μυρίστε το
ξανά μετά από μισή ώρα.
Τότε θα καταλάβετε αν 
σας ταιριάζει.

• Δοκιμάστε και αλλά 
αρώματα ταυτόχρονα σε 
σημεία που απέχουν μεταξύ
τους. Ακόμη σημειώστε που
ακριβώς βάλατε το καθένα
για να μην το ξεχάσετε.

• Μην αγοράζετε άρωμα
επειδή το φορεί μια 
φίλη σας και της πάει,
επειδή επάνω σας 
μπορεί να μυρίζει 
εντελώς διαφορετικά
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Tip’s
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Oιταλικός οίκος Bvlgari αποκαλύπτει το AQVA DIVINA, ένα νέο 
«κόσμημα» που γεννήθηκε από τα θαύματα της Μεσογείου.
Αυτή είναι η γη του φωτός και των αρωμάτων, όπου υπέροχα 

περιβόλια οδηγούν απαλά προς τη θάλασσα, στο κέντρο της Γαίας, της
μητέρας Γης. Ένας κόσμος όπου έχει διαμορφωθεί η θηλυκότητα μέσα
από τις αμέτρητες θεές του. Η βάση που επέλεξε ο ρωμαίος κοσμηματο-
πώλης για το AQVA DIVINA: μια βαθιά βουτιά στις αρχαίες ελληνικές και
ρωμαϊκές ρίζες του οίκου Bvlgari, σαν τους «μεταφορείς» της ομορφιάς
και του αισθησιασμού.

Η οσφρητική και αισθητική γλώσσα συμπληρώνουν η μία την άλλη:
πολύτιμοι λίθους και αρώματα γίνονται σύγχρονα φυλακτά, που διεγεί-
ρουν τη μνήμη σαν ένα τύπωμα που παραμένει στο δέρμα. Εναρμονισμέ-
νες με την αρμονία των θησαυρών της φύσης, όπως η Αφροδίτη στην
πρώτη αυγή του κόσμου, το AQVA DIVINA αποκαλύπτεται σαν ένα 

πολύτιμο μαργαριτάρι κρυμμένο σε ένα κέλυφος. Με έμπνευσή του
την Αφροδίτη, τη θεά της ομορφιάς, που γεννήθηκε – σύμφωνα με το
έργο του 1485, του Sandro Botticelli- μέσα από ένα τεράστιο κοχύλι,
ο οίκος Bvlgari αποτίνει φόρο τιμής στη θηλυκότητα με το νέο άρωμα
AQVA DIVINA. 

Ο αρωματοποιός Alberto Morillas έχει δημιουργήσει ένα Eau de 
Toilette με μια μοναδική υπογραφή για την οποία βούτηξε στις αναμνή-
σεις της παιδικής του ηλικίας, στις ακτές της Μεσογείου. Το AQVA DIVINA,
για άλλη μια φορά ξαναγεννιέται στην καρδιά των κυμάτων της Μεσο-
γείου. Ο Alberto Morillas οραματίστηκε ένα άρωμα – από ένα «αλμυρό
λουλούδι» - που παραπέμπει στο ηλιοκαμένο δέρμα που τονίζεται από
το αλμυρό νερό. Το γυμνό δέρμα της ακτινοβολεί ένα αισθησιακό
άρωμα, γεμάτο συστατικά που γιορτάζουν τη θάλασσα, τον ήλιο και το
καλοκαίρι. Ένα άρωμα σαν μια σταγόνα φωτός στο δέρμα.■
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BVLGARI AQVA DIVINA
Το νέο «κόσμημα» του οίκου BVGLARI
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ISSEY MIYAKE EXPEDITIONS
Ευωδιαστές αποστολές

Συνήγορος της κίνησης, της ελαφρότητας
του σώματος, των καθαρών ριζοσπαστικών
γραμμών και σχημάτων που αγκαλιάζουν,

ο Issey Miyake δημιουργεί εδώ και χρόνια αρώ-
ματα «για τον εαυτό του»: αρώματα διαχρονικά,
αρώματα μοναδικά, τα οποία εκφράζουν τα συ-
ναισθήματά του.

Από το 1992 όταν κυκλοφόρησε για πρώτη
φορά το L'Eau d'Issey, ο Issey Miyake καθοδη-
γώντας το φως, μας συγκινεί απόλυτα, αφού το
συναίσθημα είναι πάνω απ' όλα. Ο Ιάπωνας     σχε-
διαστής έχει εφεύρει τα αρώματα του αγνού συ-
ναισθήματος, χωρίς καλλωπισμούς ή
ιδιομορφίες, όπως μια απλή και ειλικρινής φαν-
τασίωση, που γίνονται μια ξεχωριστή εμπειρία
κάθε φορά.

ΜΙΑ ΤΡΙΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΑΝΔΡΕΣ
Τρία αντρικά αρώματα, τρία αρώματα που έγιναν
κλασικά, σχεδόν μόλις λανσαρίστηκαν: 

1994: L'Eau d'Issey Pour Homme
Ο Jacques Cavallier, η «μύτη», κατέθεσε τα
όνειρά του, όταν δημιούργησε αυτό το ξυλώδες
υδάτινο άρωμα, ένα άρωμα που εμπνέει. Αυτό το
άρωμα, που έχει καθιερωθεί ως ένα φυσικό κλα-
σικό άρωμα, εισήγαγε μια νέα παλλόμενη υδά-
τινη φρεσκάδα (yuzu, λουίζα, κόλιανδρος) ικανή
να σας ξεδιψάει όταν αναζητάτε την αυθεντικό-
τητα.

2012: L’Eau d’Issey Pour Homme Sport
Η αρχική δομή του L'Eau d'Issey Pour Homme
συμπληρώθηκε με μια ζωντανή έκρηξη από
γκρέιπφρουτ και δυόσμο (δημιουργήθηκε επίσης
από τον διάσημο αρωματοποιό Jacques Caval-
lier). Με μια ελκυστική αναφορά στα υψηλής τε-
χνολογίας σπορ, το «καπνισμένο» γυαλί του
μπουκαλιού του θυμίζει γυαλιά ηλίου, ενώ το
πώμα του μοιάζει με μια αντιολισθητική λαβή.
Μια μεγάλη οσφρητική - και ποιητική – δημιουρ-
γία που προκαλεί ρίγη συγκίνησης.

2014: Nuit d'Issey
Αυτή η χαρισματική σύνθεση, που δημιουργή-
θηκε από ένα ντουέτο διάσημων αρωματοποιών,
του Dominique Ropion και του Loc Dong (IFF),
καταφέρνει να γλιστρήσει σαν μια αχτίδα φωτός
μέσα στη νύχτα, με το συνδυασμό από το περγα-
μόντο και το γκρέιπφρουτ, το οποίο προσφέρει τη
δική του ερμηνεία στη λάμψη του φεγγαριού. Το
μυστήριο προέρχεται από μια δερμάτινη συμφω-
νία που ζωντανεύει χάρη στα μπαχαρικά που πε-
ριέχονται στη σύνθεσή του, και στηρίζεται στην
ξεχωριστή υφή του με τις νότες της βάσης

(«μαύρα» ξύλα, πατσουλί, λιβάνι). 
Σύμφωνα με τον Issey Miyake, «Η φύση είναι

ο μεγαλύτερος αρωματοποιός της ζωής. Στο
τέλος, το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να
εμπνευστείτε από αυτή». Μεθυστικό αεράκι της
θάλασσας, κύματα που σπάνε στα βράχια, η υπό-
σχεση της φρεσκάδας μιας λίμνης, το χάδι του
ανέμου ... Τα αρώματα του Issey Miyake δεν μι-
μούνται ποτέ τη φύση. Αντίθετα, μιμούνται άψογα
το συναίσθημα που νιώθει ένας άνθρωπος μπρο-
στά στο θέαμα της φύσης. Σαν μια ηχώ, όλα αυτά
τα αρώματα του Issey Miyake μεταφέρουν στις
μυρωδιές τη σχέση του ανθρώπου με τη φύση, τη
συναρπαστική συγχώνευση μεταξύ του σώματος
και των στοιχείων της φύσης.

Μπορούν επίσης να εμπνέουν τη δίψα για την
ανακάλυψη και την εμπειρία.

Για τον Issey Miyake, μια αποστολή είναι
πρώτα απ’ όλα μια υπέροχη εσωτερική εμπειρία,
ένα ταξίδι στα πέρατα του εαυτού μας, ένας «εσω-
τερικός πόλος» όπως περιέγραψε τόσο καλά ο
Jean-Louis Etienne, ο άνθρωπος που εξερεύ-
νησε τους πόλους της γης. 

Τα τρία βασικά αντρικά αρώματα του brand –
το L'Eau d'Issey pour Homme, το L'Eau d'Issey
Homme Sport και το Nuit d'Issey) απελευθερώ-
νονται στον καθαρό αέρα και ξαφνικά εκρήγνυν-
ται με μια οσφρητική καθαρότητα και μια νέα
φρεσκάδα. ■

ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ uuu
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Roberto Cavalli, Paradiso
ΤΟ ΝΕΟ ΑΡΩΜΑ 

ΠΟΥ ΠΑΡΑΠΕΜΠΕΙ

ΣΕ ΕΝΑ ΕΠΙΓΕΙΟ 

ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ

Tο άρωμα Roberto Cavalli Paradiso είναι το κλειδί για έναν άλλο
κόσμο, για έναν επίγειο παράδεισο, όπου βιώνεις συγκλονιστικές
συγκινήσεις και μοναδικές απολαύσεις. 

Αναβιώνει μια απροσδόκητη εξόρμηση σε μια υπέροχη έπαυλη και τους
μυστικούς της κήπους, κάπου στη Μεσόγειο Θάλασσα. Μιλάει για το φιλί
του νερού και του ήλιου στην επιδερμίδα, για το γιασεμί και την ευαίσθητη
μυρωδιά του, για τη συναρπαστική πτήση εξωτικών παπαγάλων στο γα-
λανό ουρανό…

Το άρωμα Roberto Cavalli Paradiso δημιουργήθηκε από την master
αρωματοποιό Louise Turner (αρωματικός οίκος Givaudan). Πρόκειται για
ένα εξαιρετικό woody floral άρωμα, για μια συμφωνία από νότες εμπνευ-
σμένες από τον ήλιο και τα Ιταλικά τοπία. Ένα γαργαλιστικό πρελούδιο από
σπινθηροβόλο κίτρο που αναμειγνύεται γενναιόδωρα με το περγαμόντο
και το γλυκό μανταρίνι, κεντρίζει την προσοχή και ξυπνά τις αισθήσεις.
Είναι μια χαρούμενη και δροσερή εισαγωγή, που ξεχειλίζει από ζωή και
φως. Μια σαρκική νότα καρδιάς από άγριο γιασεμί ακολουθεί, φέρνοντας
μαζί της έναν τόνο φιλήδονο και αισθησιακό. Το άρωμα κλείνει με μια

πλούσια και εύθραυστη συμφωνία από κυπαρίσσι, άνθος δάφνης και πεύ-
κου. Πρόκειται για ένα επεξεργασμένο κράμα από παραδοσιακές Ιταλικές
μυρωδιές, που διευρύνουν και επιμηκύνουν το μαγικό άρωμα από το για-
σεμί και αφήνουν ένα διαρκές, ξυλώδες αποτύπωμα.

Η δημιουργία αυτού του νέου αρώματος γιορτάζεται μέσα από μια παγ-
κόσμια διαφημιστική καμπάνια με πρωταγωνίστρια την Edita Vilkeviciute,
τη νέα μούσα του οίκου Roberto Cavalli. Η Edita είναι ένα καταξιωμένο su-
permodel που ξεκίνησε ευνοϊκά την καριέρα της κάνοντας τα πρώτα βήματα
στην πασαρέλα για λογαριασμό του οίκου Cavalli. Φλογερή και σέξι, ακτινο-
βολεί μια εκθαμβωτική ομορφιά, χάρη και νιάτα. Για τη δημιουργία της έν-
τυπης διαφήμισης του αρώματος Roberto Cavalli Paradiso, η Edita πόζαρε
στο φακό του Mario Sorrenti, του διάσημου Ιταλού φωτογράφου που έχει
αποθανατίσει κάποιες από τις πιο όμορφες γυναίκες ανά τον κόσμο.

Το αντίστοιχο τηλεοπτικό σποτ δημιουργήθηκε κάπου στη Μεσόγειο από
το σκηνοθέτη Jonas Akerlund. Πρόκειται για μια γιορτή από φως και χρώ-
ματα, για έναν εντυπωσιακό φόρο τιμής στην ιδέα του  Roberto Cavalli για
τον Παράδεισο. ■
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Νέα STR8 COOL+DRY Dry Force Deo Spray 
& STR8 6G Force Hair+Body Shower Gel

Τo STR8 λανσάρει το νέο DRY FORCE, το νέο αποσμητικό σπρέι κατά της εφίδρωσης που βοηθά να μένεις 
δροσερός και στεγνός όλη μέρα.

Το νέο μέλος της οικογένειας αποσμητικών STR8 Cool & Dry έχει μια ειδική φόρμουλα κλινικά ελεγμένη
που απορροφά άμεσα τον ιδρώτα και παρέχει μια αίσθηση φρεσκάδας & στεγνότητας για 48 ώρες. 

Τo DRY FORCE έχει ένα διακριτικό αντρικό άρωμα που διακρίνεται από νότες μανταρινιού, περγαμόντο και 
θάλασσας που ενισχύουν την αίσθηση της φρεσκάδας κατά την διάρκεια της ημέρας.

Δεν περιέχει καθόλου αλκοόλ, και είναι το ιδανικό για να μην αφήνει ίχνη λευκών λεκέδων στα ρούχα.

Είναι διαθέσιμο σε συσκευασία των 150ml. Δοκιμάστε το σε προσφορά γνωριμίας 30% off.

Γνωρίστε επίσης το νέο STR8 6G FORCE, ένα shower gel για ανάκτηση της χαμένης ενέργειας, προσφέρον-
τας διπλή δράση για βαθύ καθαρισμό σε μαλλιά και σώμα με 6 ενεργά συστατικά: 

Ginger, Guarana, Green Coffee, Goji Berry, Ginseng, Guava

Το 6G Force προσφέρει το ίδιο ποσοστό ενέργειας σε κάθε ίντζα του κορμιού σου, 
επαναφορτίζοντας τις «μπαταρίες» σου, προσφέροντας σου παράλληλα την 
απόλαυση ενός καθαρά αρσενικού και αναζωογονητικού αρώματος.

Είναι διαθέσιμο σε συσκευασία των 400ml. Δοκιμάστε το σε προσφορά γνωριμίας 
30% off.

Και ενώ ο Λιβανέζος μόδιστρος προσκαλεί κάθε γυναίκα να βιώσει κάθε αχτίδα του λαμπερού ήλιου και την αίσθηση του να βρίσκεσαι
«αλλού», φέτος την άνοιξη εισβάλλει στην αρωματική συλλογή ELIE SAAB ένα νέο άρωμα περιορισμένης έκδοσης: το ELIE SAAB
Le Parfum, Resort Collection 2015.

Όπως και η Couture Συλλογή Άνοιξη / Καλοκαίρι, το νέο μπουκάλι καθρεφτίζει τις μεταβαλλόμενες αντανακλάσεις του ηλιακού
φωτός στην επιφάνεια του νερού, και σε οδηγεί σε ένα ταξίδι στους γαλάζιους ωκεανούς, χάρη σε μια ατέλειωτη σειρά από σαγη-
νευτικές αποχρώσεις του μπλε: μια κομψή και λαμπερή απόδραση, που σου προσφέρει την υπέροχη γεύση της ελευθερίας και της
ανανέωσης.

Ο αρωματοποιός Francis Kurkdjian έχει διαμορφώσει τη σύνθεση του νέου αρώματος πάνω στις χρυσές αντανακλάσεις της θάλασσας
και τις παραλίες που είναι λουσμένες με το φως του ήλιου: floral, ηλιόλουστη και φρουτώδης, αυτή η νέα οσφρητική δημιουργία
εκρήγνυται με τον αισθησιασμό και την ικανοποίηση, σε ένα απόσταγμα πλημμυρισμένο από ακαταμάχητη κομψότητα.

«Το άρωμα απελευθερώνεται σε κύματα, σαν ένα ζεστό απαλό αεράκι που χαϊδεύει το πρόσωπο μιας γυναίκας που στέκεται στο
κατάστρωμα του γιοτ της, φορώντας μια εντυπωσιακή μάξι τουαλέτα σε απόχρωση του μπλε, που θυμίζει τη θάλασσα. Είναι μια φευ-
γαλέα αλλά έντονη στιγμή γεμάτη απόλυτη αρμονία», εξηγεί ο Francis Kurkdjian. 

Λαξευμένο σαν ένα μπλε ζαφείρι, το μπουκάλι, αποκαλύπτει το άρωμα σαν μια υπόσχεση για ένα νέο gourmand και φωτεινό αισθη-
σιασμό.

Για την συλλογή Άνοιξη / Καλοκαίρι 2015, ο ELIE SAAB δίνει ζωή σ’ ένα υδάτινο κόσμο με διαφορετικές 
αποχρώσεις του μπλε που θυμίζει την ακτή Αμάλφι, την αλμυρή γεύση του καλοκαιριού στις ακτές της και τα
κομψά πολυτελή γιοτ που γλιστρούν πέρα από τη θάλασσα.

ELIE SAAB Le Parfum 
RESORT COLLECTION 2015 Limited Edition

Οι extreme 

δραστηριότητες 

απαιτούν 48 ώρες 

προστασία 

από τον ιδρώτα.
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NANNYS 
SENSITIVE 

Oι παιδικές πάνες Νannys εδώ και 30 χρόνια με προτεραιότητα την άνεση και την προστασία
της παιδικής επιδερμίδας, αναβαθμίζονται και εξελίσσονται συνεχώς φροντίζοντας τα
μωρά όλης της Κύπρου. 

Για την ευαίσθητη παιδική επιδερμίδα, τα Nannys δημιούργησαν τις πάνες Nannys Sensitive
που συνδυάζουν αποτελεσματική προστασία και sensitive φροντίδα. Χάρη στο εκχύλισμα χαμο-
μηλιού που περιέχουν και το extra απαλό τους κάλυμμα, οι Nannys Sensitive αγκαλιάζουν το
δερματάκι του μωρού με τη φροντίδα που χρειάζεται, προσφέροντάς του ταυτόχρονα ενισχυμένη
απορροφητικότητα. Eίναι δερματολογικά ελεγμένες και πιστοποιημένες από το δερματολογικό
ινστιτούτο Proderm Γερμανίας, αλλά και πιστοποιημένα φιλικές προς το δέρμα σύμφωνα με το
πρότυπο Oeko-Tex Standard 100, για την απουσία βλαβερών ουσιών.

Tα Nannys, εκτιμώντας την αγάπη του κόσμου, κάθε μήνα προσφέρουν δωράκια στους fans
της σελίδας τους στο Facebook μέσω του διαγωνισμού Ιnstant Giveaway, όπως επίσης δίνουν
την ευκαιρία και σε τυχερούς γονείς να κερδίσουν προϊόντα Νannys σε άλλους διαγωνισμούς
ολόχρονα. ■

Μια ανησυχία 

λιγότερη 

για την ευαίσθητη 

παιδική 

επιδερμίδα!

Ξεχάστε την πολύπλοκη ρουτίνα του ντεμακιγιάζ! Το Bioten εμπλουτίζει τη σειρά καθαριστικών
SKIN MOISTURE με το νέο Νερό Καθαρισμού (micellar) για ξηρές και ευαίσθητες επιδερμίδες που
υπόσχεται απομάκρυνση του μακιγιάζ με εύκολο αποτελεσματικό και ταυτόχρονα ιδιαίτερα απαλό
τρόπο.
Η προηγμένη του σύνθεση περιέχοντας πολύ μικρά σωματίδια νερού και ελαίου, «φυλακίζει» και
απομακρύνει το μακιγιάζ (ακόμα και το αδιάβροχο) και τους ρύπους από το πρόσωπο, τα μάτια και
τα χείλη χωρίς να προκαλεί ερεθισμούς και να αφυδατώνει το δέρμα.
Είναι εμπλουτισμένο με 100% φυσικό εκχύλισμα Βαμβακιού, προερχόμενο από ήπιες και φιλικές
προς το περιβάλλον μεθόδους παραγωγής, πλούσιο σε πρωτεΐνες και μεταλλικά στοιχεία, που
περιποιείται αποτελεσματικά το ευαίσθητο δέρμα προσφέροντάς του μία απαλή και λεία όψη. Επι-
πλέον περιέχει το HYDRO-NUTRIENT, ένα προηγμένο ενυδατικό σύμπλεγμα, που συνδυάζει την
αγνότητα των φυσικών συστατικών με τη δύναμη της επιστήμης και αποτρέπει την αφυδάτωση του
δέρματος ενώ διατηρεί μία αίσθηση απαλότητας και άνεσης.
Είναι οφθαλμολογικά ελεγμένο, υποαλλεργικό, χωρίς οινόπνευμα. Όπως και όλα τα προϊόντα της
σειράς SKIN MOISTURE, είναι δερματολογικά ελεγμένο και δεν περιέχει Paraben, Paraffin και Col-
orants (χρωστικές ουσίες). 

Νέο νερό καθαρισμού 
από την Bioten
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Της 
Μαρίας 
Αναστασίου
Λειτουργού 
Τμήματος 
Φαρμάκων Hεγκυμοσύνη είναι, ή τουλάχιστον ήταν, μέχρι το

πρόσφατο παρελθόν μια λέξη απόλυτα ταυτι-
σμένη και συνυφασμένη με τη γυναίκα. Με την

είδηση της εγκυμοσύνης συνήθως ολόκληρη η προσοχή
μετατοπιζόταν στην έγκυο γυναίκα και το μωρό που κυο-
φορούσε στη μήτρα της και συχνά ο πατέρας και ο ρόλος
του στην εγκυμοσύνη θεωρείτο δευτερεύουσας σημασίας. 

Η προσέγγιση όμως αυτή έχει ξεπεραστεί, καθώς η
σύνθεση και ο τρόπος λειτουργίας της παραδοσιακής οι-
κογένειας έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια και πλέον
όλοι αναγνωρίζουν το σημαντικό, βοηθητικό και υποστη-
ρικτικό ρόλο του πατέρα τόσο στην εγκυμοσύνη, όσο και
στην παρουσία του στο σπίτι .

Ο ρόλος του πατέρα κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης είναι
εξαιρετικά σημαντικός με την πρακτική και συναισθηματική
υποστήριξη που προσφέρει

Η εγκυμοσύνη είναι ένα χαρμόσυνο γεγονός που συμ-
βαίνει στο ζευγάρι και όχι μόνο στη γυναίκα. Η ανακά-
λυψη ότι ο ρόλος του συντρόφου θα αναβαθμιστεί με την
πρόσθεση και τους ρόλου του πατέρα, είναι μια από τις
συναρπαστικότερες στιγμές της ζωής του. 

Ο ρόλος του πατέρα κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης
είναι εξαιρετικά σημαντικός. Η παρουσία του, η ενεργός
συμμετοχή του, η συναισθηματική και η πρακτική υπο-
στήριξη που προσφέρει στη μέλλουσα μητέρα, είναι γε-
γονότα πολύ σημαντικά για την ίδια, αλλά και για το
μωρό. 

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό το ζευγάρι να μπορεί μεταξύ
του να εκφράζει τις αγωνίες και τα άγχη του και να δέχεται
συναισθηματική συμπαράσταση, κατανόηση, με δόση,
μάλιστα, χιούμορ.

Η συμμετοχή του πατέρα στις τακτικές καθορισμένες
επισκέψεις στο γυναικολόγο είναι πολύ βοηθητική για
την έγκυο, αλλά και για τον ίδιο. Η μέλλουσα μαμά νιώθει
ότι δεν είναι μόνη της και, έτσι, ο ρόλος του πατέρα ενι-
σχύεται από την αρχή και προετοιμάζεται καλύτερα η
συμμετοχή του στο μεγάλωμα του μωρού. Επιπλέον, η
συμμετοχή του πατέρα ενισχύει και τη δική του ταυτότητα,
μειώνει το αίσθημα του κάποιου αποκλεισμού του από
το θαύμα της ζωής και τον προετοιμάζει να έχει ένα πιο
άμεσο ρόλο μετά τη γέννηση του παιδιού του.

Η διαδικασία της εγκυμοσύνης αλλά και αργότερα της
ανατροφής του παιδιού, επηρεάζεται καθοριστικά από τη
στάση του πατέρα. Η συναισθηματική υποστήριξη που ο
άντρας προσφέρει στην γυναίκα του κατά την διάρκεια
της εγκυμοσύνης, όπως και η παρουσία του κατά τον το-
κετό, τη βοηθά να βιώσει την εγκυμοσύνη της ως μια θε-
τική εμπειρία και συμβάλλει στο χτίσιμο μιας καλύτερης
σχέσης με το παιδί της.

Καθώς η δυάδα «γυναίκα - άνδρας» μεταβάλλεται σε
τριάδα «μητέρα - πατέρας - παιδί», η άμεση εμπλοκή του
πατέρα σε όλα τα στάδια της εγκυμοσύνης και της γέν-
νας, βοηθά ακόμη να ενισχυθεί το δέσιμο ανάμεσα στον
ίδιο και στη γυναίκα του. Η σχέση γονέων - βρέφους απο-
τελεί πλέον μια δυναμική τριάδα, στην οποία το κάθε
μέλος συμβάλλει ενεργά και ουσιαστικά. ■
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Tα καταστήματα BeautyLine 
συνεχίζουν να αγκαλιάζουν την 
Europa Donna Κύπρου

Hσυνεργασία των καταστημάτων BeautyLine με τη Europa Donna ξεκίνησε πριν από πολλά
χρόνια, στην προσπάθεια της οργάνωσης που μάχεται εναντίον του καρκίνου του μαστού να
ενδυναμώσει τη θηλυκότητα των γυναικών. Αρχικά με την διοργάνωση του «Είμαι όμορφη,

νιώθω όμορφη», που πραγματοποιείται δύο φορές το χρόνο. Στην εκδήλωση αυτή, οι γυναίκες επι-
σκέπτονται τα σπίτια της Europa Donna για να περάσουν μια μέρα με ειδικούς, ψυχολόγους, διατρο-
φολόγους, στυλίστες και συμβούλους ομορφιάς των καταστημάτων Beauty Line, οι οποίοι
παρουσιάζουν τρόπους περιποίησης του προσώπου και δίνουν μαθήματα μακιγιάζ.

Τον Μάϊο του 2013 άρχισε η πώληση του περιοδικού BeautyLine Magazine Νο14, με όλα τα έσοδα
από τις πωλήσεις του να διατίθενται για το πρόγραμμα «Επιστήθιες Φίλες» της Europa Donna Κύπρου,
με το οποίο προσφέρονται ειδικοί στηθόδεσμοι στις γυναίκες που πέρασαν καρκίνο του μαστού. Η
προσπάθεια αυτή συνεχίζεται μέχρι τώρα χάρη στους πελάτες των BeautyLine, οι οποίοι αγοράζοντας
το περιοδικό στην τιμή του €1 έχουν καταφέρει να συγκεντρώσουμε μαζί το ποσό των €15,000 για
κάθε τεύχος που εκδίδεται. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους πελάτες των BeautyLine! ■

92 u ΜΕΤΑΞΥ ΜΑΣ ΤΕΥΧΟΣ 12

ΚΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ uuu

Η Όλγα Παουλλή, Operational Marketing Manager
της BeautyLine,  επιδίδει την επιταγή από τις 
πωλήσεις του περιοδικού της BeautyLine  στην 
Εύη Παπαδοπούλου, Πρόεδρο της Europa Donna
Κύπρου.

70-96 METAXI MAS GRID JUNE 2015 NEW_Layout 1  02/08/2015  12:00 ?Μ  Page 92



70-96 METAXI MAS GRID JUNE 2015 NEW_Layout 1  02/08/2015  12:00 ?Μ  Page 93



94u ΜΕΤΑΞΥ ΜΑΣ ΤΕΥΧΟΣ 12

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ uuu

ΤοΚαρναβαλίστικο
μας ξεφάντωμα
Γ ια τρίτη συνεχή χρονιά διοργανώσαμε το

καθιερωμένο μας καρναβαλίστικο πάρτι.
Στις 18/02/2015 στο SYMBOLS CAFÉ BAR

GRILL κλείσαμε οι συνάδελφοι ραντεβού για ένα
αξέχαστο, με πολύ κέφι, χορό, μουσική, ποτό και
φαγητό, καρναβαλίστικο πάρτι.

Και αυτή την χρονιά οι συμμετοχές ήταν πολ-
λές από όλα τα τμήματα της εταιρείας , καθώς και
οι αμφιέσεις. Ο Άης Βασίλης ήρθε δυο φορές
αυτή την χρονιά (Σωτήρης Μενοίκου), ο Super
Mario … έγινε Super Maria (Μαρία Νάτσικα )
γκέισα από την μακρινή Ιαπωνία (Χρυστάλλα Μι-
χαήλ), ποδοσφαιρίστρια (Ειρήνη Νικολάου) πα-
πάκια, γατούλες και πολλές άλλες τρελές
αμφιέσεις. Φυσικά, καρναβάλι χωρίς τον Μάικ
δεν γίνεται! Για ακόμη μια χρονιά κατάφερε να
κλέψει την παράσταση με την αμφίεση του. Κλεί-
σαμε την βραδιά με μια υπόσχεση. Του χρόνου
και πάλι όλοι μαζί !!

Η εταιρεία 

μας κρατά 

καλά τις 

παραδόσεις !
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Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου.
Τα BeautyLine καλωσόρισαν
τον Βασιλιά Καρνάβαλο και
μπήκαν σε διάθεση αποκριάς
και διασκέδασης.
Στο κατάστημα της οδού 
Ανεξαρτησίας στην Λεμεσό οι
επισκέπτες είχαν την ευκαιρία
να μεταμορφωθούν με 
αποκριάτικο μακιγιάζ από 
τους επαγγελματίες makeup
artists που βρίσκονταν στο 
κατάστημα.

Καρναβάλι
και στα 
BeautyLine
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ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ uuu

Riso Gallo
Ριζότο απλά αυθεντικό!
Hεταιρεία C.A.Papaellinas Ltd πρωτοτύ-

πησε για ακόμη μια φορά λανσάροντας
στη Κυπριακή αγορά τα εξαιρετικής ποι-

ότητας προϊόντα Riso Gallo. Η εταιρεία Riso Gallo
είναι από τις πρώτες εταιρείες παραγωγής ρυζιού
στην Ιταλία. Έχοντας περισσότερο από 150 χρόνια
εμπειρίας και με σήμα τον λατρεμένο κόκορα, τα
προϊόντα Riso Gallo έγιναν γνωστά όχι μόνο στην
Ιταλία αλλά παγκοσμίως. 

Η γκάμα Riso Gallo αποτελείται από το ριζότο
αρμπόριο, το ριζότο καρναρόλι, το basmati, τα
έτοιμα ριζότο με 4 είδη τυριών, με σαφράν, με μα-
νιτάρια και με τρούφα. 

Εκτός από ριζότο,η Εταιρεία Riso Gallo διαθέτει
στη γκάμα της ζυμαρικά από 3 είδη δημητριακών:
ρυζάλευρο, άλευρο καλαμποκιού και άλευρο
φαγόπυρου. Την Τετάρτη 1η Ιουλίου 2015 διε-
ξήχθη η παρουσίαση συνταγών με ριζότο από τον
επαγγελματία Σέφ Γιώργο Πιερή. Στελέχη και Πω-
λητές της εταιρείας C.A.Papaellinas Ltd είχαν την
ευκαιρία να παρακολουθήσουν τον σεφ και
έπειτα να γευτούν τα εξαιρετικά πιάτα από ριζότο
Riso Gallo. 

Ανακαλύψτε τα προϊόντα Riso Gallo στις καλύ-
τερες υπεραγορές της Κύπρου.■

Ριζότο με θαλασσινά
Υλικά (για 2 άτομα):
200 γρ. Arborio rice
80 ml ελαιόλαδο
1 μέτριο κρεμμύδι ψιλοκομμένο
1 σκελίδα σκόρδο ψιλοκομμένο ή λιωμένο
80 γρ. καλαμαράκια μικρά κομμένα σε 
λεπτές ροδέλες
80 γρ. γαρίδες μικρές καθαρισμένες
80 γρ. μύδια χωρίς κέλυφος
4 γαρίδες μεγάλες καθαρισμένες 
(αφήνουμε μόνο το κεφάλι και την ουρά)
4 μύδια μεγάλα με το κέλυφος
80 ml κρασί λευκό
100 γρ. πασσάτα ντομάτας
1 λίτρο περίπου ζωμό θαλασσινών ή λαχανικών
80 ml κρέμα γάλακτος
50 γρ. βούτυρο 
1 κουτάλι σούπας μαϊντανό ψιλοκομμένο
αλάτι, πιπέρι 

Εκτέλεση:
● Σοτάρουμε το κρεμμύδι και το σκόρδο 

στο ελαιόλαδο. 

● Προσθέτουμε το ρύζι και ανακατεύουμε 
συνεχίζοντας το σοτάρισμα μέχρι να 
δώσουμε στο ριζότο μας μια γυαλιστερή 
εμφάνιση.

● Σβήνουμε το ριζότο με το κρασί και ανακα-
τεύουμε για 1-2 λεπτά μέχρι να εξατμιστεί 
το αλκοόλ. 

● Σοτάρουμε τα καλαμαράκια, τις μικρές γαρί-
δες και τα μύδια χωρίς κέλυφος σε ξεχωρι-
στό τηγάνι. 

● Αφού βάλουμε στο ριζότο μας και την πασ-
σάτα, χαμηλώνουμε τη φωτιά και προσθέ-
τουμε σιγά σιγά το ζωμό και ανακατεύουμε
συνεχώς.

● Επαναλαμβάνουμε την ίδια διαδικασία για
περίπου 10 λεπτά προσθέτοντας ζωμό στο
ριζότο μας κάθε φορά που απορροφάται. 

● Προς το τέλος της διαδικασίας προσθέτουμε
τα θαλασσινά. Όταν το ριζότο μας αρχίσει να
δένει με το ζωμό, βάζουμε την κρέμα γάλα-
κτος και στο τέλος το βούτυρο και το ψιλο-
κομμένο μαϊντανό. 
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