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κάνουν να ξεχωρίζουμε, κτίζοντας ταυτόχρονα στη
Φιλοδοξία μας να καταστεί ο οίκος μας μέχρι το 2020 ο
αδιαμφισβήτητος ηγέτης στο χώρο των επαγγελματικών
υπηρεσιών παγκοσμίως.
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Επικοινωνία και Εκπαίδευση
κόμα μια έκδοση του «Μεταξύ μας»
στα χέρια σας. Το περιοδικό μας εκδίδεται για να επικοινωνεί η Εταιρεία μας
με το προσωπικό και τους συνεργάτες μας,
αλλά και ευρύτερα για να κοινοποιεί τους
στόχους, τους προβληματισμούς και τις επιδιώξεις της σε μια κοινωνία, όπου η επικοινωνία παραμένει και είναι πάντα ένα μεγάλο
κεφάλαιο της ζωής μας, όποιες μορφές και
αν προσλαμβάνει, έντυπη ή ηλεκτρονική.
Ακόμα και με την επανάσταση των μέσων
κοινωνικής δικτύωσης, η έκδοση ενός εταιρικού περιοδικού έχει την ιδιαίτερη θέση του,
καθώς συμβάλλει στην ανάπτυξη της ομαδικότητας και της συνεργασίας του προσωπικού μας, προάγει το καλό εργασιακό κλίμα
και αποτελεί την πιο σημαντική έκφραση των
ενεργειών της Εταιρικής Κοινωνικής μας Ευθύνης. Το «Μεταξύ μας» είναι η αιχμή της
επικοινωνίας με το προσωπικό μας και μέσο
επίσης έκφρασης των προβληματισμών και
των απόψεων του. Ενημερώνουμε για τη
στρατηγική, τις αξίες και το όραμα μας,
προβάλλουμε τα σημαντικότερα νέα μας και
δημοσιοποιούμε θέσεις και απόψεις μας
ακόμα και για ευρύτερα θέματα που αφορούν την κοινωνία και την εξέλιξη της. Ο κάθε
αναγνώστης του περιοδικού μας μπορεί να
εκτιμήσει τα πιο πάνω, και ακόμη πολύ
περισσότερα, αν φυλλομετρήσει έστω τις σελίδες που ακολουθούν.
Ανέκαθεν η Εταιρεία μας απέδιδε την απαιτούμενη έμφαση στην ανάπτυξη των ανθρώπινων της πόρων. Ποτέ δεν ήταν σχήμα
λόγου η υπογράμμιση πως για την C.A.
Papaellinas το προσωπικό της αποτελεί την

A

Της Μέλανης Μιχαηλίδου
Επικεφαλής Διεύθυνσης Ανθρώπινου
Δυναμικού και Εταιρικής Κοινωνικής
Ευθύνης

«Στη C.A.Papaellinas πιστεύουμε
στη συνεχή εκπαίδευση όλων των
μελών του προσωπικού μας, καθώς
όλοι πρέπει να έχουν ευκαιρίες
εκπαίδευσης και επιμόρφωσης
τόσο για την προσωπική όσο και την
επαγγελματική τους ανάπτυξη.»
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καλύτερη της επένδυση. Αντίθετα, σε πολλές
ευκαιρίες και περιόδους απέδειξε πως θεωρεί το ανθρώπινο της δυναμικό ως το πραγματικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της.
Μπορεί σε περιόδους κατά τις οποίες η
οικονομία να μην αντιμετωπίζει προβλήματα, όλα να βαίνουν καλώς για τις διάφορες
επιχειρήσεις και να μην προβαίνουν σε περικοπές που αφορούν την ανάπτυξη του προσωπικού τους. Σε περιόδους όμως κρίσης
όταν η προσοχή επικεντρώνεται περισσότερο
στους αριθμούς του προϋπολογισμού,
μιλούν περισσότερο οι πράξεις.
Παρά την ύφεση και όλα τα προβλήματα
της οικονομίας, η Εταιρεία μας δεν περιέκοψε ούτε ένα σεντ από τον προϋπολογισμό
της για την εκπαίδευση και ανάπτυξη
του προσωπικού της. Και όχι μόνο δεν
περιέκοψε, τον επαύξησε αποδεικνύοντας
στην πράξη πόσο πολύ πιστεύει στο προσωπικό της.
Στη C.A.Papaellinas πιστεύουμε στη συνεχή
εκπαίδευση όλων των μελών του προσωπικού μας, καθώς όλοι πρέπει να έχουν ευκαιρίες εκπαίδευσης και επιμόρφωσης τόσο για
την προσωπική όσο και την επαγγελματική
τους ανάπτυξη. Αποτελεί δε μέρος της όλης
κουλτούρας μας η ισχυρή επίσης πεποίθηση
πως η προσφερόμενη εκπαίδευση είναι πλήρως συνυφασμένη με τα αποτελέσματα και
την πρόοδο της Εταιρείας μας. Γι’ αυτό και δεν
συμβιβαζόμαστε όσον αφορά την ποιότητα
και την ποσότητα της εκπαίδευσης του προσωπικού μας, ούτε και κάνουμε «εκπτώσεις» στη μεγάλη πίστη που έχουμε για την
αξία του προσωπικού μας.■
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ΕΤΟΙΜΟΙ ΜΕ
ΝΕΕΣ ΔΟΜΕΣ

για τις
ευκαιρίες και
προκλήσεις
του αύριο

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΥΟ ΕΝΙΑΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ,
ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ RETAIL BRANDS
ο 2015 προχωρήσαμε στην αναδιοργάνωση
του Ομίλου δημιουργώντας δύο Ενιαίους
Εμπορικούς Κλάδους (Business Sectors).
Στους δύο αυτούς κλάδους έχουμε εντάξει όλες τις
εμπορικές δραστηριότητες του Ομίλου είτε αυτές
αποτελούν Επιχειρηματικές Μονάδες είτε Εμπορικές Διευθύνσεις της μητρικής C.A.Papaellinas.
Σε ένα πολύ ευμετάβλητο περιβάλλον μέσα
στο οποίο δημιουργούνται πλέον οι συνθήκες για
ανάπτυξη, μετά από μια χαμένη πενταετία ύφεσης,
ήταν κρίσιμο να προσαρμόσουμε τις εσωτερικές
μας δομές ώστε να μπορέσουμε να αναγνωρίσουμε και να εκμεταλλευτούμε τις όποιες
ευκαιρίες θα αναδυθούν τα επόμενα χρόνια.

T

'Άρθρο του Ανώτατου
Εκτελεστικού μας Διευθυντή
κ Χρήστου Παπαέλληνα

Σημαντικό βήμα στην εφαρμογή της
στρατηγικής μας για μετατροπή του
Ομίλου μας, από μια εταιρεία διανομής
με ισχυρή παρουσία στην λιανική, σε μια
εταιρεία Λιανικής με πολύ δυνατά Retail
Brands και με ένα ισχυρό βραχίονα
διανομής.

Ο Οργανισμός από την ίδρυση του, το 1929,
μέχρι σήμερα, έχει το ίδιο όραμα και την ίδια
αποστολή: Εργαζόμαστε για να κάνουμε, κάθε
μέρα, όλο και περισσότερους ανθρώπους να
ζουν και να νιώθουν καλύτερα. Είτε βοηθώντας
τους, με τα φάρμακα μας, να ξεπεράσουν μια σοβαρή ασθένεια, είτε αμβλύνοντας τους τον πόνο,
είτε προσφέροντας τους ποιοτικά διαφορετικά
προϊόντα που προσθέτουν μικρές πολυτέλειες
στην καθημερινότητα τους, είτε ακόμα βοηθώντας τους να ζήσουν το όνειρό τους δίνοντας τους
συμβουλές ομορφιάς ενώ τους διαθέτουμε τα
καλλυντικά μας.
Με κοινές αξίες την Υπευθυνότητα, την Πρωτο-

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΡΜΑΓΕΔΔΩΝΑ
ΘΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ Η ΛΥΣΗ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΕΙΤΑΙ
Όχι μόνο δεν θα καταργεί τη διχοτόμηση, αλλά θα την εδραιώνει, προεκτείνοντας την σε όλους τους θεσμούς και τις δομές
του κράτους. Καμιά απόφαση δεν θα μπορεί να ληφθεί, αν δεν ικανοποιεί πλήρως τα τουρκικά εθνικά συμφέροντα
παραίτητη συνθήκη και προϋπόθεση για
την ευόδωση των στόχων μας και των
σχεδιασμών μας για τα επόμενα χρόνια
είναι η σταθερότητα του πολιτικού-οικονομικού
περιβάλλοντος μέσα στο οποίο λειτουργεί η
επιχείρηση μας.
Άλλωστε, η διασφάλιση προβλέψιμων δημοσιονομικών πολιτικών είναι η βάση της ανάπτυξης μιας σύγχρονης και ανοικτής οικονομίας μέσα
σε ένα πολύ ανταγωνιστικό και παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον.
Παρακολουθούμε λοιπόν με αγωνία τις εξελίξεις με την διαδικασία «επίλυσης» του εθνικού
μας προβλήματος. Οφείλουμε να διαπιστώσουμε
ότι το δικέφαλο «νέο» κράτος που προάγεται σαν

A
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η «νέα δομή» στην οποία (ώ μη γένοιτο) θα
ενταχθεί η Κυπριακή Δημοκρατία, σε ίση μοίρα με
το παράνομο κατοχικό καθεστώς, όχι μόνο οικονομική ανάπτυξη δεν πρόκειται να επιφέρει, αλλά
θα προκαλέσει για το σύνολο του κυπριακού
λαού και ειδικά για την ελληνοκυπριακή κοινότητα, ένα οικονομικό Αρμαγεδδώνα. Με νέα
αφόρητα μέτρα και νέα πολύ πιο οδυνηρά και
ατέρμονα μνημόνια. Η λύση που προαλείφεται
όχι μόνο δεν καταργεί τη διχοτόμηση, η οποία διατηρείται με κάποιες εδαφικές αναπροσαρμογές,
αλλά την εδραιώνει, προεκτείνοντας την σε
όλους τους θεσμούς και τις δομές του κράτους.
Μας προκαλεί εντύπωση που οι διάφοροι
επιχειρηματικοί φορείς που προάγουν και προπα-

γανδίζουν, λαϊκίζοντας, για τα οικονομικά οφέλη
της λύσης, βρίσκονται σε ευθεία αντιπαράθεση
με τις δικές τους θέσεις και ιδεολογίες για
δημοσιονομική πειθαρχία, που ορθώς θεωρείται
η βάση της δημιουργίας συνθηκών επενδύσεων
και ανάπτυξης, όταν δεν ασχολούνται ποσώς με
τη δομή της «νέου» κράτους και μιλούν αόριστα
και γενικόλογα για τις ευκαιρίες που θα δημιουργηθούν χωρίς να επισημαίνουν και τους τεράστιους κινδύνους που ελλοχεύουν.
Η αλήθεια είναι εντελώς διαφορετική αφού με
τα όσα είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε, εκείνο
που συζητείται στις συνομιλίες δεν είναι η ένταξη
της τουρκοκυπριακής κοινότητας στην Κυπριακή
Δημοκρατία μέσα από μια ομοσπονδιακή διευθέ-
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πορία και την Ευκινησία, αναγνωρίζουμε ότι για
να πετύχουμε στην κοινή μας αποστολή, είναι επιτακτική ανάγκη να έχουμε δύο διαφορετικές
στρατηγικές, την κάθε μια προσαρμοζόμενη στις
ιδιαίτερες συνθήκες του κάθε τομέα της αγοράς
στον οποίο δραστηριοποιούμαστε.
Για τον μεν Κλάδο των Φαρμάκων, κάτω από
τον οποίο έχουν ενταχθεί η Εμπορική Διεύθυνση
Φαρμάκων, η Δημητριάδης & Παπαέλληνας με
το χειρισμό της Novartis και την Pharmacy Line,

τηση, αλλά η διατήρηση, η νομιμοποίηση και η
αναγνώριση του «κράτους» των Τουρκοκυπρίων
και της κατοχής, με τη μεταφορά μάλιστα της
χρηματοδότησης της, από την Τουρκία στις πλάτες
των Ελληνοκυπρίων μέσω της «κεντρικής ομοσπονδιακής κυβέρνησης».
Πέραν όμως του δυσβάστακτου κόστους των
τριών κυβερνήσεων (δηλαδή της κεντρικής και
αυτές των δύο συνιστώντων κρατών), εκείνο που
τα επόμενα χρόνια, θα διαλύσει και θα εξανεμίσει
την όποια προσδοκία για προσέλκυση επενδύσεων, θα είναι η διπλή παράλληλη πολιτική
εξουσία που θα εκφράζεται σαν «πολιτική
ισότητα» μεταξύ των δύο «ισότιμων συνιστώντων
κρατών». Ο συνδυασμός αυτός, του βέβαιου δημοσιονομικού εκτροχιασμού και της δυσκινησίας,
μαζί με την αδυναμία λήψης πολιτικών αποφάσεων, θα αποτελούσε ένα πολύ τοξικό συνδυασμό για την κάθε οικονομία και η «νέα»,
«επανενωμένη» Κύπρος, δεν μπορεί να αποτελέσει την παγκόσμια εξαίρεση.
Με την αναβάθμιση του τουρκοκυπριακού ψευδοκράτους σε «συνιστών κράτος» (constituent
state), πλήρους «πολιτικής ισότητας» με το

η έμφαση είναι στην επιστημονική ενημέρωση
του ιατρικού επαγγέλματος και στην πιστή και
απαρέγκλιτη τήρηση των κανόνων ασφάλειας
και υγείας.
Παράλληλα, στον Κλάδο της Λιανικής που
περιλαμβάνει τα καταστήματα Beauty Line, την
Health Line με τα καταστήματα Η&Β, τις Εμπορικές Διευθύνσεις των Καταναλωτικών Προϊόντων
Ευρείας Διανομής, των Φαρμακείων και των Καλλυντικών, καθώς και τη νέο-ιδρυθείσα εταιρεία

«Η μεγαλύτερη επένδυση στη «νέα»
Κύπρο θα γίνει από τον ίδιο τον Κυπριακό
Ελληνισμό ο οποίος θα έχει επενδύσει τις
ελπίδες του στην καλή πίστη μιας
πανίσχυρης και απρόβλεπτης Τουρκίας!»
ελληνοκυπριακό «συνιστών κράτος», και με τον
πλήρη έλεγχο που θα συνεχίσει να του ασκεί η
Τουρκία, δημιουργούνται πλέον οι συνθήκες
ώστε ολόκληρη η Κύπρος να αποτελεί ένα
κράτος προέκταση της Τουρκίας. Και αυτό γιατί
καμιά απόφαση δεν θα μπορεί να ληφθεί, που να
μην ικανοποιεί πλήρως τα τουρκικά εθνικά
συμφέροντα. Ποιο σοβαρό διεθνές ταμείο ή
άλλος οργανισμός, θα έπαιρνε τόσο μεγάλο
ρίσκο επενδύοντας χρήματα σε ένα τέτοιο ασταθές και εύθραυστο μη-κράτος; Η απάντηση είναι
απλή: Κανένας οργανισμός και κανένα ταμείο,
δεν θα ενδιαφερθεί για επενδύσεις στην Κύπρο
με την «νέα δομή», εκτός φυσικά από την ίδια την
Τουρκία, έχοντας σαν στόχο, την οικονομική
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Selekt, η έμφαση είναι στην αμφίδρομη επικοινωνία με τον τελικό καταναλωτή.
Η ενοποίηση όλων των εμπορικών διευθύνσεων και των επιχειρηματικών μονάδων εκτός
των φαρμάκων, κάτω από τον Κλάδο της Λιανικής,
αποτελεί σημαντικότατο βήμα στην εφαρμογή
της στρατηγικής μας για τη μετατροπή του Ομίλου
μας, από μια εταιρεία διανομής με ισχυρή παρουσία στην λιανική, σε μια εταιρεία Λιανικής με πολύ
δυνατά Retail Brands και με ένα ισχυρό βραχίονα
διανομής. Δηλαδή, σε ένα Omnichannel οργανισμό, ο οποίος θα είναι σε θέση να προσφέρει στον
πελάτη του μια ταυτόσημη εμπειρία μέσα από
οποιοδήποτε κανάλι τον προσεγγίζει.
Έχουμε ήδη μπει στην εποχή που η γενιά των
Millennials, μπαίνουν στην αγορά σαν καταναλωτές και πολύ σύντομα και σαν επαγγελματίες. Για
να καταφέρουμε να επιβιώσουμε και να αναπτυχθούμε μέσα στο νέο αυτό περιβάλλον, θα πρέπει
να διασφαλίσουμε ότι η αποστολή μας παραμένει
σχετική με τις ανάγκες των πελατών μας. Για να
αντιμετωπίσουμε τη μεγάλη αυτή πρόκληση,
χρειάζεται να διαμορφώσουμε μια ενιαία στρατηγική και ένα σημαντικό απόθεμα εξειδίκευσης,
που μόνο σαν ένας μεγάλος οργανισμός μπορούμε να δημιουργήσουμε.
Είναι πολύ σημαντικό να αντιληφθούμε ότι
ακόμα και οι τομείς του Ομίλου μας με την πιο πετυχημένη πορεία, όπως τα καταστήματα Beauty
Line και το κέντρο διανομής Pharmacy Line, >>>

ηγεμονία. Η μεγαλύτερη επένδυση ή μάλλον
στοίχημα στην «νέα» Κύπρο, θα γίνει από τον ίδιο
τον Κυπριακό Ελληνισμό, ο οποίος θα έχει επενδύσει όλες τις ελπίδες για την επιβίωση του, στην
καλή πίστη μιας πανίσχυρης και απρόβλεπτης
Τουρκίας!
Πρόβλεψη μας λοιπόν, είναι ότι σε μερικούς
μόνο μήνες από την όποια ενδεχόμενη διευθέτηση στην βάση του τι βρίσκεται στο τραπέζι των
συνομιλιών, η Κύπρος θα έχει ενταχθεί πλήρως
στον χώρο της τουρκικής επιρροής, πολιτικής και
οικονομικής, υποθηκεύοντας σε μια αλαζονική,
επεκτατική και κυρίως αδίστακτη Τουρκία, όλους
τους φυσικούς της πόρους. Έτσι, αντίθετα με τις
αιθεροβάμονες προβλέψεις κάποιων οργανωμένων επιχειρηματικών κύκλων, μια «λύση» του
κυπριακού που δεν θα διασφαλίζει την συνέχιση
της Κυπριακής Δημοκρατίας και την διάλυση του
κατοχικού καθεστώτος, όχι μόνο επενδύσεις δεν
πρόκειται να προσελκύσει αλλά θα επιφέρει
τον οικονομικό μαρασμό και, κατ’ επέκταση, τη
μαζική μετανάστευση των Ελλήνων της Κύπρου
σε άλλες χώρες της Ευρώπης. ■
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ
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δεν θα μπορέσουν από μόνοι τους να αντιμετωπίσουν τον μεγάλο ανταγωνισμό, πολύ σύντομα και
από το εξωτερικό, εάν δεν λειτουργήσουν σαν
μέρη μιας μεγάλης οργάνωσης η οποία θα μπορεί να τους διασφαλίζει πόρους, στελέχωση αλλά
και στήριξη σε μια δύσκολη καμπή.
Είναι ενδεικτικό ότι τα προϊόντα μας ευρείας
διανομής που υπέστησαν μια μεγάλη απώλεια
πωλήσεων και περιθωρίου τα τελευταία χρόνια,
λόγω των συνθηκών που επικράτησαν κατά την
περίοδο αυτή, κρατήθηκαν στις ράγες μόνο και
μόνο διότι ήταν κομμάτι ενός μεγαλύτερου οργανισμού. Είχαμε έτσι την πολυτέλεια που δεν είχαν
άλλοι ανταγωνιστές μας, να πάρουμε δύσκολες,
αλλά ορθές αποφάσεις, που προστάτευσαν τη
στρατηγική και το κύρος των σημαντικών μας
προϊόντων. Το αποτέλεσμα ήταν να χάσουμε μεν
κάποιες πωλήσεις, αλλά να διατηρήσουμε και να
αυξήσουμε τους προϊοντικούς μας πυλώνες, κάτι
που μας επέτρεψε να επιστρέψουμε στην κερδοφόρα ανάπτυξη.
Ο Οργανισμός μας θα καταφέρει να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις της νέας αυτής εποχής, εάν
καταφέρει να παραμείνει σε επαφή με τους πελάτες του και εάν μπορέσει να καταλάβει τις νέες
τους ανάγκες. Και για να πετύχουμε αυτό το στόχο,
θα πρέπει να μπορέσουμε να παρακολουθήσουμε τη διαδρομή των πελατών μας από την μια
μάρκα μας στην άλλη. Είτε αυτή την συναντά σε
μια υπεραγορά, είτε σε ένα φαρμακείο, είτε στα
μέσα κοινωνικής δικτύωσης, είτε, ακόμα περισσότερο, όταν αυτή η μάρκα είναι μια από τις
αλυσίδες μας με τα 34 καταστήματα μας. Αυτή η
ενιαία δια-καναλιακή ή Omnichannel προσέγγιση, έχει σαν στόχο να διασφαλίσει ότι υπάρχει
μια συνέχεια στην εμπειρία που αποκομίζει ο
πελάτης από το ένα κανάλι στο άλλο. Πετυχαίνοντας τον στόχο αυτό, θα είμαστε σε θέση να μεταφέρουμε την πιστότητα του πελάτη μας από το
08 u ΜΕΤΑΞΥ ΜΑΣ ΤΕΥΧΟΣ 13

«Μετά από μια χαμένη πενταετία
ύφεσης προσαρμόσαμε τις εσωτερικές
μας δομές ώστε να μπορέσουμε να
αναγνωρίσουμε και να
εκμεταλλευτούμε τις όποιες ευκαιρίες
αναδυθούν τα επόμενα χρόνια»
προϊόν ή την υπηρεσία που επιλέγει, σε πιστότητα
για την ίδια μας την εταιρεία, αποκτώντας έτσι την
δυνατότητα να καταλάβουμε καλύτερα τις ανάγκες του προσφέροντας πολύ περισσότερα πλεονεκτήματα.
Αναπόσπαστο μέρος της αναδιοργάνωσης
του Ομίλου μας, με τη δημιουργία των δύο
Ενιαίων Εμπορικών Κλάδων, Φαρμάκων και Retail Brands, είναι και η ανάπτυξη της θέσης του
Ανώτερου Διευθυντή Μάρκετινγκ (Chief Marketing Officer), με στόχο όχι απλά να καθορίζει κεντρικά τη γενική στρατηγική Μάρκετινγκ, αλλά και
να αξιοποιεί τις διάφορες δυνατότητες και δεξιότητες που έχουν ήδη αναπτυχθεί στις διάφορες
επιχειρηματικές μονάδες, με στόχο ακριβώς την
υλοποίηση της ευρύτερης Omnichannel προσέγγισης μας. Χωρίς την ενδυνάμωση και την αναβάθμιση της διεύθυνσης αυτής, δεν θα ήταν
δυνατός ο κεντρικός συντονισμός των στρατηγικών μάρκετινγκ της κάθε επωνυμίας αλλά
κυρίως η ανάπτυξη νέων μαρκών ή υπηρεσιών,
που να στηρίζουν την γενική στρατηγική κατεύθυνση και να μην ανταγωνίζονται αλλά να
συμπληρώνονται μεταξύ τους.
Μέσα σε μόνο μερικούς μήνες από τη δημιουργία της νέας αυτής Διεύθυνσης, έγινε δυνατή η
πολύ πετυχημένη αντικατάσταση της κάρτας
Beauty Line με την κάρτα «Benefits». Ταυτόχρονα, λειτούργησε και άρχισε να διαμορφώνεται, η νέα μας αλυσίδα Selekt, ένα μοναδικό

εταιρικό Concept Store που ολοκληρώνει την
αυτόνομη μας παρουσία στην λιανική, πέραν της
απόκτησης κάποιου νέου Franchise. Παράλληλα, αλλάξαμε την επικοινωνία του Beauty Line
με το «Αισθάνομαι Όμορφα» των χρόνων της
ύφεσης, να δίνει την θέση του στην «Εμπειρία
Ομορφιάς», κάνοντας την πλέον απόλυτα συμβατή τόσο με τη νέα εποχή στην οποία μπήκαμε,
αλλά διατηρώντας την σε στοίχιση με την ευρύτερη αποστολή του ομίλου.
Επίσης, ενισχύσαμε σημαντικά τις δυνατότητες
της ομάδας Πληροφορικής η οποία βρίσκεται
πλέον σε πλήρη ταύτιση με τους στόχους των εμπορικών μας τμημάτων και εργάζεται πολύ στενά
μαζί τους. Είναι σημαντικό να πούμε πως χωρίς
την μετατροπή των στελεχών της πληροφορικής
από τεχνικούς μηχανοργάνωσης σε τεχνικούς
Μάρκετινγκ, κανένας από τους μεγάλους στόχους
που έχουμε θέσει δεν μπορεί να επιτευχθεί.
Δύο στρατηγικοί πυλώνες για το 2016 που είναι
απόλυτα συνυφασμένοι και απορρέουν από την
Omnichannel στρατηγική μας, είναι η ανάπτυξη
των διαδικτυακών μας πωλήσεων και του
Customer Relationship Marketing (CRM).
Για το πρώτο, αποτελεί προτεραιότητα ο
εμπλουτισμός και η περεταίρω αναβάθμιση του
διαδικτυακού μας καταστήματος Beauty Line και
η δημιουργία άλλων δύο on line stores, αυτό του
H&B και του Selekt, που θα έχουν ολοκληρωθεί
μέχρι το τέλος του χρόνου. Όσον αφορά το CRM, η
πρόκληση είναι να αξιοποιηθεί σωστά το νέο
εργαλείο της νέας κάρτας «Benefits» για να
περάσουμε από τις CRM ενέργειες, στην πραγματική διαχείριση της σχέσης με τους πελάτες μας
(Relationship Management).
Το 2016 είναι η πρώτη χρονιά, μετά από μια
χαμένη πενταετία ύφεσης, που μπορούμε και
πάλι να σχεδιάσουμε αναπτυξιακά. Είναι τραγικά
ειρωνικό ότι για ένα οργανισμό όπως τον δικό μας
που μπόρεσε, με μεγάλη επιτυχία, να αντιμετωπίσει τις συνέπειες της κρίσης, η επιβίωση και η
επιστροφή στην ανάπτυξη να μην είναι αυτονόητη. Η κρίση μπορεί να πέρασε, άφησε όμως
πίσω της ένα πολύ διαφορετικό περιβάλλον και
αποτελεί μεγάλη πρόκληση για μας να μπορέσουμε να προσαρμοστούμε σε αυτό. Ταυτόχρονα
το εύρος των επιλογών μας είναι πλέον πολύ
μεγαλύτερο και η νέα μας στρατηγική πολύ πιο
σύνθετη. Είναι σημαντικό λοιπόν, στον κάθε τομέα
της δραστηριότητας μας, να την υλοποιούμε με
απλά και ξεκάθαρα σχέδια δράσης, κατανοητά
από όλα μας τα στελέχη. Ταυτόχρονα θα πρέπει
να συνεχίσουμε να λειτουργούμε υπεύθυνα,
να μην διστάζουμε ποτέ να πρωτοπορούμε,
ενεργώντας πάντοτε με ταχύτητα, κρατώντας
εστιασμένη την προσοχή μας στους κοινούς μας
στόχους. ■
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Η C.A.PAPAELLINAS

Πήρε τα ηνία της Diakinisis Κύπρου
ΕΞΑΓΟΡΑΣΕ ΤΟ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΚΟ ΤΗΣ ΠΑΚΕΤΟ
ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ
ΓΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΑΛΛΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ
ΕΥΡΕΩΣ ΓΝΩΣΤΑ
ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ

να νέο μεγάλο βήμα στους σχεδιασμούς της στρατηγικής ανάπτυξης της έκανε η C.A
.Papaellinas αναβαθμίζοντας σημαντικά τη θέση της στον τομέα του 3rd party logistics (3pl).
Προχώρησε στην εξαγορά της πλειοψηφίας του μετοχικού κεφαλαίου της Diakinisis Logistics
Services (CY) Ltd, δυο περίπου χρόνια μετά που η C.A.Papaellinas απέκτησε το 40% των μετοχών της
ερχόμενη σε συμφωνία με την εταιρεία ΕΛΓΕΚΑ, η οποία θεωρείται η μεγαλύτερη ελληνική εμπορική
επιχείρηση στον κλάδο αντιπροσώπευσης τροφίμων και συναφών καταναλωτικών προϊόντων, χρησιμοποιώντας για τη μεταφορά και διανομή τους την θυγατρική της ΔΙΑΚΙΝΗΣΙΣ Α.Ε.
Η C.A.Papaellinas προχώρησε στην εξαγορά κρίνοντας ότι ο τομέας 3PL έχει τεράστιες προοπτικές
ανάπτυξης στην Κύπρο τα επόμενα χρόνια, αφού αξιολόγησε και την μεγάλη επάρκεια του επενδυτικού της προγράμματος σε κτηριακές υποδομές, εξοπλισμό και προσωπικό.
Στο διάστημα που ακολούθησε, η Diakinisis Logistics Services (CY) Ltd άρχισε σειρά διερευνητικών
επαφών με άλλες εταιρείες που εισάγουν και διαθέτουν στην αγορά προϊόντα που είναι πολύ γνωστά
στο καταναλωτικό κοινό.
Το όφελος απο τις συνεργασίες αυτές θα είναι μεγάλο και για τις δυο πλευρές αφού η ποιότητα
των προϊόντων είναι δεδομένη, όπως δεδομένη είναι και η ψηλή ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρει η Diakinisis Κύπρου και ειδικότερα η C.A.Papaellinas με το μεγάλο και σύγχρονο Κέντρο
Διανομής της, όπως και τις άλλες υποδομές της.
Και αυτό, σε μια εποχή που οι απαιτήσεις στην οικονομία μας είναι ιδιαίτερα αυξημένες λόγω των
προκλήσεων που διαδέχονται η μια την άλλη και θέτουν επί τάπητος, μεταξύ άλλων, ζητήματα
αξιοπιστίας και υψηλής αποτελεσματικότητας, κάτι που επενεργεί θετικά και προς την πλευρά του
καταναλωτή που εκτιμά την μακρά σχετική εμπειρία της C.A.Papaellinas.
• Σημειώνεται πως από τα μέσα Φεβρουαρίου, η Diakinisis άρχισε τη διανομή σε παγκύπρια βάση
των προϊόντων της PC Splash Water Ltd, η οποία είναι ο αποκλειστικός εισαγωγέας και διανομέας
των φρουτοποτών Snapple, (Snapple Beverage), και του αγνού έτοιμου καφέ Pokka, ο οποίος από
το 1992 κατέχει μερίδιο πέραν του 50% στην κυπριακή αγορά.
Η Diakinisis παρέχει προς την PC Splash Water υπηρεσίες αποθήκευσης, ανασυσκευασίας και παγκύπριας διανομής των εμπορευμάτων της. ■

Έ

■
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ΝΕΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΝΕΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ
ΕΠΕΝΔΥΟΥΜΕ
ΣΤΗ ΜΕΓΑΛΗ
ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ
ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
ΤΗΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Beauty Line
και στη
Στασικράτους

N

έο κατάστημα στην καρδιά της Λευκωσίας προστίθεται στην αλυσίδα μας καταστημάτων
Beauty Line. Το νέο κατάστημα ανοίγει τις πύλες του πολύ σύντομα στην οδό Στασικράτους.
Πρόκειται για το πέμπτο μας κατάστημα Beauty Line στη Λευκωσία και το 15ο σε όλη την
Κύπρο, αφού η εταιρεία μας διαθέτει ήδη 4 καταστήματα στη Λευκωσία, 5 στη Λεμεσό, 2 στη Λάρνακα, 2 στην Πάφο και 1 στο Παραλίμνι. Μάλιστα, η εταιρεία διαθέτει και ηλεκτρονικό κατάστημα.
Παρόλο που στο κέντρο της πρωτεύουσας η εταιρεία έχει μια αρκετά δυναμική παρουσία με 2 καταστήματα στη Μακαρίου και στη Λήδρας, το άνοιγμα της Στασικράτους αποτελεί στρατηγική κίνηση
ανάπτυξης αφού η C.A.Papaellinas είναι απόλυτα πεπεισμένη ότι το κέντρο της Λευκωσίας θα ανακάμψει εμπορικά σύντομα.
Σε αυτό συνηγορούν και οι εξαγγελίες για την ανάπλαση του εμπορικού κέντρου Μακαρίου-Στασικράτους-Ευαγόρου έναντι ποσού που θα αγγίξει τα 30 εκατομμύρια ευρώ, η ανάπλαση επίσης της
Πλατείας Ελευθερίας και του περιβάλλοντα της χώρου, η ανακατασκευή της Λεωφόρου Ομήρου και
άλλα έργα με μονοδρομήσεις, πεζοδρόμους, ποδηλατοδρόμους και λεωφορειολωρίδες, τα οποία
όλα μαζί προβλέπεται ότι θα αλλάξουν ριζικά την όψη της Λευκωσίας.
Το κέντρο ιδιαίτερα της πόλης θα αποκτήσει μια νέα δυναμική που σίγουρα ευνοεί τις εμπορικές
επενδύσεις στην περιοχή. Στόχος μας ενόψει της νέας αυτής προοπτικής είναι η Beauty Line να δημιουργήσει στο κέντρο της πρωτεύουσας ένα μεγαλύτερο κατάστημα το οποίο θα αποτελέσει και τη
ναυαρχίδα της εταιρείας.
Για το νέο κατάστημα εξασφαλίστηκε τριώροφος χώρος στον οποίο θα στεγαστεί επίσης και η Make
Up School Academy, όπου θα δίδονται από τους προσοντούχους εκπαιδευτές μας μαθήματα μακιγιάζ.
Ήδη η υπηρεσία αυτή προσφέρεται και από το κατάστημα της Beauty Line στη Σταυρού.
ΤΑ ΑΛΛΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
Στη Σταυρού, στο Στρόβολο, η C. A. Papaellinas έχει δημιουργήσει το δικό της εμπορικό πυρήνα με τη
δημιουργία και λειτουργία των καταστημάτων BeautyLine, Make Up Studio, Yves Rocher και Holland
& Barrett.
Γενικά όλα τα καταστήματα μας ξεχωρίζουν για το μεγάλο βαθμό εξυπηρέτησης των πελατών μας,
το καλό και ευχάριστο περιβάλλον, τα άριστης ποιότητας προϊόντα και υπηρεσίες μας και το άρτια εξειδικευμένο προσωπικό μας. ■
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ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ

Beauty Line
Λευκωσία
• Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 10Γ, 1065 Λευκωσία
• Σταυρού 58, 2024 Λευκωσία
• Λήδρας 203, 1011 Λευκωσία
• Υπεραγορά ΑΛΦΑ ΜΕΓΑ, Νίκου Κρανιδιώτη
3, 2411 Έγκωμη
Λεμεσός
• Ανεξαρτησίας 116, 3030 Λεμεσός
• Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 193, 3036 Λεμεσός
• Κολωνακίου 25, 4103 Λεμεσός
• My Mall – Φρανγκλίνου Ρούσβελτ 285,
3150 Λεμεσός
• 28ης Οκτωβρίου 353, Olympic Residence,
3107 Λεμεσός
Λάρνακα
• Ερμού 51, 6023 Λάρνακα
• Στρατηγού Τιμάγια 15, 6051 Λάρνακα
Αμμόχωστος
• Γρίβα Διγενή 125, 5281 Παραλίμνι
Πάφος
• Kings Avenue Mall – Γωνία Απ. Παύλου και
Τάφοι των Βασιλέων 2,8078 Πάφος
• Γρίβα Διγενή 19, 8100 Πάφος

Holland & Barrett
Λευκωσία
• Λήδρας 201, 1011 Λευκωσία
• Σταυρού 58, 2035 Λευκωσία
• Άλφα Μέγα Έγκωμης, Νίκου Κρανιδιώτη 3,
2411 Έγκωμη Λευκωσία
• Αρχ. Μακαρίου 3, 2220 Λατσιά, Λευκωσία
Λεμεσός
• Ανεξαρτησίας 116, 4193 Λεμεσός
• Κολωνακίου 25, 4103 Λεμεσός
• My Mall – Φρανγκλίνου Ρούσβελτ 285,
3150 Λεμεσός
Λάρνακα
• Ερμού 46, 6023 Λάρνακα
• Στρατηγού Τιμάγια 26, 6051 Λάρνακα
Πάφος
• Kings Avenue Mall – Γωνία Απ. Παύλου και
Τάφοι των Βασιλέων 2,8078 Πάφος,
Παραλίμνι
• Γρίβα Διγενή 127, 5297 Παραλίμνι

Yves Rocher
Λευκωσία
• Λήδρας 181, 1011 Λευκωσία
• Σταυρού 58, 2024 Στρόβολος
Λεμεσός
• My Mall - Φρανγκλίνου Ρούσβελτ 285,
3150 Λεμεσός
Λάρνακα
• Ερμού 52Α, 6023 Λάρνακα
Πάφος
• Kings Avenue Mall – Γωνία Απ. Παύλου και
Τάφοι των Βασιλέων 2,8078 Πάφος

Selekt
Λευκωσία
• 30 Αρχιεπ. Μακαρίου 3, Λατσιά
Λεμεσός
• Σπύρου Κυπριανού 6, Γερμασόγεια
Πρατήριο Κίτι
• Αρχιεπ. Μακαρίου 3, 114&116, κατάστημα 1 + 2

MAKE-UP STUDIO
Λευκωσία
• Σταυρού 58, 2024 Στρόβολος
ΜΕΤΑΞΥ ΜΑΣ ΤΕΥΧΟΣ 13 u 13
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Selekt

Η νέα μας αλυσίδα
καταστημάτων είναι γεγονός!

ΠΙΟ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟΝ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΜΕ ΟΛΑ
ΤΑ ΕΙΔΗ ΕΠΩΝΥΜΩΝ ΚΑΙ
ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΠΟΥ ΕΙΣΑΓΕΙ ΚΑΙ ΔΙΑΝΕΜΕΙ
Η C.A.PAPAELLINAS

Της
Μαρίας
Λεωνίδου
Senior Marketing
Manager – Retail
& Consumer
Brands

Τα καταστήματα Selekt
σχεδιάστηκαν με τέτοιο
τρόπο, ώστε να κάνουν
τις μέρες των καταναλωτών πιο όμορφες
και ξεχωριστές.
Ο μοντέρνος τους
σχεδιασμός κάνει το
ψώνισμα πιο εύκολο
και ευχάριστο, ενώ το
προσωπικό μας είναι
άρτια εκπαιδευμένο
για να μπορεί να
εξυπηρετήσει και να
συμβουλεύσει τον
κάθε πελάτη για κάθε
του ανάγκη.

πιλέξαμε πρώτα τα Λατσιά αφού εκεί βρίσκονται
από το 1973 τα κεντρικά μας καταστήματα, η «καρδιά» δηλαδή της εταιρείας μας. Με την κοινότητα
των Λατσιών υπάρχει εξάλλου μια εξαιρετική σχέση αμοιβαίας υποστήριξης την οποία και θέλαμε να την ενισχύσουμε με το πρώτο μας κατάστημα στο οποίο μπορεί
κανείς να βρει και να προμηθευτεί, σε ελκυστικές τιμές,
όλα τα προϊόντα που εισάγει και διανέμει η εταιρεία μας.

ακόμα και τα πιο απαιτητικά γούστα! Από το πιο εκλεκτό,
βραβευμένο ελαιόλαδο κυπριακής προέλευσης, μέχρι
και την πιο ποιοτική γκάμα προϊόντων για προσωπική
φροντίδα, η αποστολή μας γίνεται πράξη και διαχρονική
υπόσχεση ποιότητας και εμπειρίας. Σε κάθε μας βήμα,
βεβαιωνόμαστε ότι προσφέρουμε στους καταναλωτές
μόνο τα καλύτερα της αγοράς.

Οι πελάτες μας, η έμπνευσή μας.

Τα καταστήματα Selekt έχουν δημιουργηθεί για να προσφέρουν στους πελάτες μας μια γκάμα ποιοτικών προϊόντων που ανταποκρίνονται στις καθημερινές τους
ανάγκες και φροντίζουν αυτούς και την οικογένεια τους.
Έχουμε δημιουργήσει ένα όμορφο και ευχάριστο περιβάλλον όπου μπορεί κανείς να ψωνίσει εύκολα και γρήγορα, ενώ το εξειδικευμένο προσωπικό μας φροντίζει
για την άριστη εξυπηρέτησή των πελατών κάθε φορά!

E

Αναγνωρίζουμε ότι οι απαιτήσεις και οι γρήγοροι ρυθμοί
του σύγχρονου τρόπου ζωής, έχουν δημιουργήσει την
ανάγκη για μια πιο απλοποιημένη καθημερινότητα. Γι’
αυτό στα Selekt, κύριο μέλημά μας είναι να ξεπερνούμε
τις προσδοκίες των πελατών μας κάνοντας τα ψώνια τους
πιο ευχάριστα και δίνοντας τους αξία!
Στα καταστήματά μας όλα συμβάλλουν στο να έχουν
οι επισκέπτες μια μοναδική εμπειρία: η διαρρύθμιση που
διευκολύνει τα ψώνια τους, το εξειδικευμένο προσωπικό
μας που βρίσκεται πάντα στη διάθεσή τους και φυσικά
όλες οι εκλεκτές επιλογές ποιοτικών brands από όλο τον
κόσμο. Έτσι, μπορούν να απολαμβάνουν κάθε φορά, ό,τι
καλύτερο για τους ίδιους και την οικογένειά τους.

Επιλέγουμε τα καλύτερα προϊόντα
Στόχος μας είναι να προσφέρουμε επώνυμα προϊόντα
που διακρίνονται για την ποιότητά τους και ικανοποιούν
14 u ΜΕΤΑΞΥ ΜΑΣ ΤΕΥΧΟΣ 13

Η φιλοσοφία μας

Και μην ξεχνάτε: Ψωνίζοντας κανείς στα Selekt, όπως και
στα άλλα καταστήματα της εταιρείας μας (BeautyLine,
Holland & Barrett, Yves Rocher, Make–Up Studio), έχει
το όφελος της χρήσης της νέας μας κάρτας πιστότητας
Benefits. Με κάθε αγορά συλλέγονται βαθμοί που μπορούν να εξαργυρωθούν σε οποιοδήποτε από τα καταστήματα μας. Επιπλέον, η κάρτα Benefits προσφέρει
αποκλειστικά προνόμια στους κατόχους της, επιβραβεύοντας την εμπιστοσύνη τους. ■
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Ακόμη ένα Holland & Barrett
στη Λάρνακα!
Το εξειδικευμένο προσωπικό μας είναι κατάλληλο για
να συμβουλέψει τον καθένα σχετικά με τα συμπληρώματα διατροφής και την υγιεινή διατροφή. ■

ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΗ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΣΤΗ
ΛΕΩΦ. ΤΙΜΑΓΙΑ
ΜΕ ΝΕΑ
ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ
ΚΑΙ ΟΛΑ ΤΑ
ΥΓΙΕΙΝΑ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ

16 u ΜΕΤΑΞΥ ΜΑΣ ΤΕΥΧΟΣ 13

υο είναι πλέον τα καταστήματα της «καλής
ζωής» στην Λάρνακα! Από τις 11 Δεκεμβρίου
2015 η Λάρνακα απέκτησε και 2ο κατάστημα
Holland and Barrett , στην Λεωφόρο Τιμάγια 26, πενήντα
μόλις μέτρα από το Beauty Line.
Το καινούργιο μας κατάστημα, εκτός από την προνομιακή τοποθεσία, διαθέτει και μια εντελώς καινούργια
διαρρύθμιση με μοντέρνα έπιπλα και μοντέρνες επιγραφές, όπως τα τελευταία καταστήματα Η&Β στο Ηνωμένο
Βασίλειο (Yardley & Chester).
Στα Holland and Barrett θα βρείτε ένα ευρύ φάσμα
από υγιεινά τρόφιμα όπως βρώμη, εναλλακτικά γάλατα,
παστά φρούτα, τσάι, ξηρούς καρπούς, μπισκότα, μέλι και
καφέ, καθώς επίσης και ένα μεγάλο φάσμα από συμπληρώματα διατροφής όπως πολυβιταμίνες, προβιοτικά,
ιχθυέλαιο, βιταμίνες Α,Β,C,D,E, ένζυμα, κολλαγόνο,
πρωτεΐνες και λιποδιαλύτες. Ακόμη, θα βρείτε φυτικά
προϊόντα περιποίησης για το σώμα, τα μαλλιά και το
πρόσωπο, χωρίς Paraben, όπως τη σειρά Dr Organic και
Dead Sea Spa.

Δ
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Της
Αγγελίνας
Παναγίδου
Γενική
Διευθύντρια
APC AHEAD LTD

ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΚΑΙ ΥΨΗΛΗ
ΤΕΧΝΗ
ΜΑΚΙΓΙΑΖ
ΦΟΡΟ
ΣΤΗ ΛΕΩ ΣΤΟ
58
ΣΤΑΥΡΟΥ Ο
ΟΛ
Β
Ο
Ρ
Τ
Σ

MAKE-UP
STUDIO
TO ΠΡΩΤΟ ΚΑΤAΣΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ!
ε χιλιάδες πιστούς φαν σε ολόκληρο τον κόσμο
και με παρουσία σε περισσότερες από 60
χώρες, το Make-Up Studio άνοιξε τις πόρτες του
πρώτου του καταστήματος στην Κύπρο.
Ιδρύθηκε στο Άμστερνταμ το 1980 από έναν από τους
πιο γνωστούς Make-Up artists στον κόσμο, τον Wil van’t
Hek. Συνυφασμένο με την γενέτειρα του, το Άμστερνταμ,
τo Make-Up Studio κουβαλά μαζί του την πλούσια ιστορία
της πόλης αλλά και τα χαρακτηριστικά της: την Μοναδικότητα, Διαφορετικότητα και φυσικά την Τέχνη.
Ξεχωριστά προϊόντα αγκαλιάζουν με μοναδικό τρόπο
την προσωπικότητα του καθενός ανεξαρτήτως ηλικίας,
εθνικότητας ή φύλου, ενώ ταυτόχρονα μας ωθούν να ανακαλύψουμε τα μυστικά της τέχνης του επαγγελματικού
μακιγιάζ. Με προϊόντα υψηλής ποιότητας, έχει ως αποστολή του να μας ενθαρρύνει να εξερευνήσουμε και να
χρησιμοποιήσουμε τα προϊόντα του μακιγιάζ με πολλούς
διαφορετικούς τρόπους.
Σήμερα, τα προϊόντα του Make-Up Studio πωλούνται σε
περισσότερες από 60 χώρες και έχουν αγαπηθεί από τους

M
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Jewel Effects Eye Shadow – Μαγικά μάτια, με ένα
στρώμα ασημένιας σκόνης. Το εφέ των διαμαντιών.
Moondust Eye Shadow- Η σειρά moondust, αποτελείται
από σκιές ματιών εξαιρετικής ποιότητας που αφήνουν ένα
λαμπερό αποτέλεσμα. Μπορούν να εφαρμοστούν σε στεγνά η υγρά μάτια. Μπορεί να εφαρμοστεί σαν σκιά ματιών,
eyeliner αλλά και για να δημιουργήσετε ένα smokey
eye εφέ.
Durable lip fluid – Μια σειρά από αδιάβροχα υγρά κραγιόν
που αφήνουν τα χείλη σας όμορφα και σαρκώδη.
Lipstick – Το τέλειο κραγιόν, εύκολο και απλό στην εφαρμογή. Κρατά τα χείλη μαλακά και έχει μεγάλη διάρκεια.
Διαθέσιμα σε πολλά χρώματα και υφές.
Mascara 4D False Lash effect - Λόγω της τεχνολογίας 4D
που χρησιμοποιείται, η Mascara False Lash Effect 4D
Extra Black εξασφαλίζει τη μέγιστη ένταση, απόλυτο
μήκος, αλλά και μια όμορφη και τέλεια μπούκλα. Συνιστάται ανεπιφύλακτα για ένα υπέροχο βραδινό μακιγιάζ.

make-up artists σε όλο τον κόσμο. Όλο και περισσότεροι
καταναλωτές άρχισαν να ανακαλύπτουν την τέχνη του
επαγγελματικού μακιγιάζ από τα Make-Up Studio με τεράστια ποικιλία σε χρώματα και υφές. Λόγω αυτής της αυξανόμενης ζήτησης, το Make-Up Studio αποφάσισε να
προσφέρει μακιγιάζ στον καταναλωτή με την ίδια φιλοσοφία που είχε ο ίδιος ο ιδρυτής τους.
Τα τελευταία 20 χρόνια, το Make-Up Studio έχει πετύχει
ακούγοντας τις επιθυμίες και τις ανάγκες του επαγγελματία make-up artist. Αναλύοντας τις νέες τάσεις της μόδας
πραγματοποίησε μια μεγάλη σειρά καινοτόμων προϊόντων που περιλαμβάνουν πέραν των 1600 προϊόντων μακιγιάζ, πέραν των 200 χρωματισμών σε σκιές ματιών, 80
χρωματισμούς σε χρώματα χειλιών, 130 σε βερνίκια
νυχιών, 100 χρωματισμούς σε foundation και 40 χρωματισμούς σε ρουζ.
Σήμερα, το Make-Up Studio έχει αναπτύξει τους δικούς
του make- up artist και τα προϊόντα του παράγονται στο
δικό τους εργοστάσιο στην Ολλανδία.

Εμείς ξεχωρίσαμε:
Σειρά Μix & Match – H σειρά μας δίνει την ελευθερία να
δημιουργήσουμε την δική μας παλέτα σκιών ματιού και
να πειραματιστούμε με ποικιλία πέραν των 200 χρωματισμών.

Eyeliner Natural Liner - Υψηλής ποιότητας eyeliner, διαθέσιμο σε ελκυστικά χρώματα. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί
για να σχεδιάσετε μια αυστηρή γραμμή ή να εφαρμόσει
ως βάση για τη σκιά ματιών.
Ready-to-go Eyebrow kit - Επαγγελματικό Kit φρυδιών
για τα τέλειο φρύδια. Το κιτ περιέχει Brow Powder, Highlight Eyeshadow, 4 Brow στένσιλ, τσιμπιδάκι φρυδιών και
βούρτσα highlight. Έτσι έχετε όλα τα εργαλεία για να δημιουργήσετε τα τέλειο φρύδια! Διατίθεται σε ξανθό και
σκούρο.
Brow Stencil - 6 διαφορετικές επιλογές για να διαμορφώσετε και να σχεδιάσετε τα φρύδια σας. Σούπερ εύκολο!
Fluid Foundation – Foundation σε υγρή μορφή με βάση
την σιλικόνη. Με την εφαρμογή βλέπουμε άμεσα αποτελέσματα στην ανάμιξη του με το δέρμα. Τέλεια κάλυψη.
Επισκεφτείτε το σήμερα στην Λεωφόρο Σταυρού 58, στη
Λευκωσία, και γνωρίστε τα μοναδικά προϊόντα του MakeUp Studio με την βοήθεια των έμπειρων Make-up Artist
τους. Γνωρίστε ακόμα, τις υπηρεσίες επαγγελματικού μακιγιάζ που προσφέρουν, αφεθείτε στα έμπειρα χέρια τους
και ανακαλύψτε τα μυστικά της τέχνης του επαγγελματικού
μακιγιάζ. Κατά τη διάρκεια του μακιγιάζ η διαδικασία μαγνητοσκοπείται και σας στέλνεται το βιντεάκι στο email σας.
Το Make-Up Studio συμμετέχει στην Βenefit Card! Με
κάθε αγορά σας στα Make-Up Studio ανταμείβεστε με
βαθμούς. ■

ΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:
ΤΗΛ: 22316104
www.makeupstudio.com.cy
facebook:
Make-Up Studio Cyprus
instagram:
makeupstudio_cyprus
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Η ΝEΑ ΜΑΣ ΚAΡΤΑ

ΠΙΣΤOΤΗΤΑΣ

my
BENEFITS
Live better…
Feel Great

Η νέα κάρτα πιστότητας Benefits μπήκε
δυναμικά στη ζωή μας. Αντικατέστησε την
κάρτα Beauty Line διασφαλίζοντας όλα τα
οφέλη που είχαν τα μέλη της και εμπλουτίζοντας τα προνόμια που προσφέρει στους
κατόχους της.
Το slogan της - Live better…Feel Great - περιγράφει εύστοχα και το όραμα μας. Να κάνουμε όλο και περισσότερους ανθρώπους να ζουν και να νιώθουν καλύτερα. Μέσα από
τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, στόχος μας είναι να βελτιώνουμε με το δικό μας τρόπο την καθημερινότητα των πελατών μας προσφέροντας τους ποιοτικά προϊόντα μέσα από μια ξεχωριστή εμπειρία
αγορών αλλά και μέσα από ένα δίκτυο πέραν των 30 καταστημάτων που περιλαμβάνει τα καταστήματα
Beauty Line, Yves Rocher, Holland & Barrett, Selekt και Make-Up Studio.
Εκτός από την επιβράβευση των πελατών μας, τώρα υιοθετούμε μια πιο ολοκληρωμένη στρατηγική
ανάπτυξης της σχέσης με τον πελάτη μας. Ενισχύεται η στρατηγική μας όσον αφορά την κατανόηση
των αναγκών του κάθε πελάτη σε προσωπικό επίπεδο, μέσω CRM αναλύσεων, που μας βοηθούν να
αναλύσουμε εις βάθος την αγοραστική συμπεριφορά και του profile των πελατών μας, ώστε με τη
σειρά μας να ανταποκριθούμε πιο εύστοχα και αποτελεσματικά στις ανάγκες τους. ■
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BEAUTY LINE:

Η ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Της
Όλγας
Παουλλή
Διευθύντρια
Εκπαίδευσης
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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΚΑΙ
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ραγματοποιήθηκε για ακόμη μια φορά με μεγάλη
επιτυχία, η ετήσια συνάντηση Beauty Line στις 7
και 8 Νοεμβρίου 2015. Μία συνάντηση η οποία έχει
καθιερωθεί εδώ και πολλά χρόνια, από το 2002 συγκεκριμένα, και την οποία αναμένει όλο το προσωπικό με μεγάλη
ανυπομονησία.
Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Four
Seasons στην Λεμεσό όπου συμμετείχε όλο το προσωπικό
των καταστημάτων και της διοίκησης του Beauty Line. Στόχος της συνάντησης αυτής ήταν όλο το προσωπικό να έρθει
πιο κοντά και να ενημερωθεί για τα θέματα που αφορούν
την πρόοδο των εργασιών μας.

Π

Στο πρώτο μέρος έγινε παρουσίαση από την Retail
Manager Μαρία Παπακωνσταντίνου Θεοδώρου θεμάτων
όπως η ανάλυση των πωλήσεων της αλυσίδας των καταστημάτων μας, τα αποτελέσματα για το 2015, καθώς και
οι στόχοι που τέθηκαν για το 2016.
Επιπλέον έγινε παρουσίαση από την Innovation &
Animation Manager Χρυστάλω Αποστολίδου για τα Social
Media και το OnLine κατάστημα του Beauty Line, δύο κανάλια επικοινωνίας τα οποία μας φέρνουν πιο κοντά στους
πελάτες μας αλλά μας δίνουν παράλληλα τη δυνατότητα
να προσεγγίσουμε με νέους τρόπους το καταναλωτή.
Σημαντικό στοιχείο για το 2015 ήταν και η δημιουργία
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του Autumn - Winter Look του Beauty Line, μέσα από το
οποίο ως ειδικοί στον τομέα των καλλυντικών καθορίσαμε
μία νέα άποψη όσον αφορά το μακιγιάζ.
Άλλα θέματα που παρουσιάστηκαν ήταν τα σχόλια των
πελατών του Beauty Line κατά την τελευταία τους επίσκεψη στα καταστήματα μέσα από την διαδικτυακή πλατφόρμα Customer Experience Management από την Άντρη
Νικολάου, Customer Service Manager. Το πρόγραμμα
αυτό έχει τεθεί σε εφαρμογή το Φεβρουάριο 2014 και
στόχος του είναι να παρέχεται η δυνατότητα στους πελάτες
να αναφέρουν τα θετικά ή αρνητικά τους σχόλια, έτσι ώστε
να αξιοποιούνται όλα με γνώμονα την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών μας.
Αναλύθηκε επίσης η σημαντικότητα του Customer
Service και οι διαφορές πτυχές του. Επιπλέον έγινε
παρουσίαση των αποτελεσμάτων του Customer Relationship Management, το οποίο είναι ένα εργαλείο που μας
δίνει τη δυνατότητα να επικοινωνούμε στοχευμένα με
συγκεκριμένες ομάδες πελατών που έχουν παρόμοια
αγοραστική συμπεριφορά, προσφέροντας είτε ειδικές
προσφορές είτε υπηρεσίες που είναι άμεσα συνδεδεμένες με το προφίλ τους.
Επιπλέον έγινε παρουσίαση των στόχων που τέθηκαν
για το 2015 όπως και των στόχων του 2016 από την
Ακαδημία Beauty Line, με σημαντική αναφορά στο πρόγραμμα “Euphoria”, ένα πρόγραμμα δημιουργημένο μέσα
και από το σλόγκαν «Αισθάνομαι Όμορφα» το οποίο έχει
παρακολουθήσει όλο το προσωπικό Beauty Line με
μεγάλη επιτυχία. Μέσα από το πρόγραμμα αυτό, στόχος
ήταν όλη η ομάδα να συνειδητοποιήσει ότι η ευφορία,
δηλαδή η χαρά και η αγάπη, βρίσκεται μέσα μας και όταν
το συνειδητοποιήσουμε αυτό τότε έρχονται όμορφες
καταστάσεις στην ζωή μας. ■

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΜΟΡΦΙΑΣ

Το βράδυ στο
δείπνο καλεσμένος
ήταν ο Κύπριος
τραγουδιστής
Κωνσταντίνος
Χριστοφόρου.
Φυσικά υπήρξε
πολύ κέφι και
διασκέδαση.

ΜΕΤΑΞΥ ΜΑΣ ΤΕΥΧΟΣ 13 u 23

06-25 METAXI MAS FEB 2016 FINAL_Layout 1 27/05/2016 14:30 Page 24

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ u u u

EUPHORIA
Αισθανόμαστε όμορφα…
ΙΟ
ΣΕΜΙΝΑΔΡΙ Α Θ Ε Σ Η

Της
Gina
Κυριακίδη

Η
ΓΙΑ ΚΑΛ ΘΕΤΙΚΑ
ΚΑΙ
ΜΑΤΑ
Η
Θ
Σ
Ι
Α
Ν
ΣΥ

Training
Manager

Η θετική σκέψη
και τα θετικά
συναισθήματα
είναι ανεκτίμητη
πηγή ψυχικής
δύναμης για τον
καθένα. Η ευφορία
που προκαλούν
βρίσκεται σε
αντίθεση με την
«τοξικότητα» που
προκαλούν οι
αρνητικές σκέψεις
και τα αρνητικά
συναισθήματα.
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τα καταστήματα της C.A.Papaellinas, αλλά γενικά σε
όλα τα τμήματα της εταιρείας, η προσπάθεια μας
είναι να δημιουργήσουμε το καλύτερο περιβάλλον
για τους συναδέλφους αλλά και για τους πελάτες μας.
Αυτό συνδέεται άμεσα και με το όραμα της C.A.Papaellinas,
που είναι «Να κάνουμε όλο και περισσότερους ανθρώπους να ζουν και να νιώθουν καλύτερα», όπως και με τις
αξίες και τη γενικότερη κουλτούρα της.
Όλα όμως αρχίζουν από εμάς, το προσωπικό της εταιρείας. Έτσι, είναι ιδιαίτερης σημασίας η επιδίωξη να
εμπεδωθεί σε όλους τους συναδέλφους η αίσθηση πως
εμείς οι ίδιοι διαμορφώνουμε την πραγματικότητα, από
εμάς εξαρτάται να απομονώνουμε τα όποια αρνητικά
συναισθήματα και να συμβάλλουμε καθοριστικά, με
τον τρόπο που σκεφτόμαστε και ενεργούμε, ώστε να
κυριαρχούν τα θετικά συναισθήματα και να αισθανόμαστε
όμορφα..πάντα!

Σ

Αξιολογώντας, λοιπόν, το πόσο μεγάλη σημασία
έχει να επικρατούν μεταξύ του προσωπικού η καλή διάθεση και τα θετικά συναισθήματα, δημιουργήθηκε το
πρόγραμμα Euphoria σε συνεργασία με την Χριστίνα
O’Neil, Senior Training Consultant. Μέσα από το Euphoria
προωθήσαμε τη διεξαγωγή ειδικών σεμιναρίων, στα
οποία δώσαμε την κωδική ονομασία «Euphoria», που
είναι αγγλικός όρος προερχόμενος από την αρχαία ελληνική (ευφορία). Εννοιολογικά ο συγκεκριμένος όρος είναι
ο αντίθετος της δυσφορίας και χρησιμοποιείται για να
περιγράψει την έντονη συναισθηματική κατάσταση που
βιώνει ένα άτομο από χαρά, ευτυχία, ενθουσιασμό,
ικανοποίηση κτλ. Το πρόγραμμα αυτό έχει παρακολουθήσει όλο το προσωπικό Beauty Line,με πολύ θετικά
αποτελέσματα.
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ΘΕΤΙΚΑ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ: ΟΠΩΣ … ΤΟ GPS!

Θα δώσω πιο κάτω το περίγραμμα του σεμιναρίου:
Στο 1ο στάδιο επιδιώκουμε να υπογραμμίσουμε το
πόσο εξαρτάται ακριβώς από εμάς να διαμορφώσουμε,
από πλευράς κλίματος και συμπεριφορών, το κατάλληλο
πλαίσιο επιτυχίας στην εργασία μας. Καθορίζουμε τα
θετικά και αρνητικά συναισθήματα και τονίζουμε την επίδραση τους στο περιβάλλον της εργασίας μας. Από τη
μια ο φόβος, ο θυμός, η καταπίεση, η ανησυχία και η απάθεια, και από την άλλη η ευχαρίστηση, η ικανοποίηση, η
αγάπη και η εκτίμηση. Οι σκέψεις και τα συναισθήματα
καθορίζουν τις συμπεριφορές μας. Με άλλα λόγια, τα
συναισθήματα μας σε σχέση με την κατάσταση στην
οποία βρισκόμαστε είναι … όπως το GPS που καθορίζει
την πορεία προς τον προορισμό μας!
Στο ίδιο στάδιο αναλύουμε και τους τρόπους με τους
οποίους μπορούμε να διαχειριστούμε τα αρνητικά συναισθήματα. Η κατάθλιψη, ο φόβος ή και ο πανικός από μια
αποτυχία ή ασθένεια, μπορούν να είναι η αιτία για ανεπιθύμητες συμπεριφορές. Έτσι θα πρέπει να ξέρουμε πώς
μπορούμε να ελέγξουμε τα συναισθήματα αυτά χωρίς να
επηρεάζουν γενικότερα το περιβάλλον της εργασίας
μας. Ακόμη και το θυμό για κάτι που μπορεί να συμβεί
στην εργασία μας (άδικη επίκριση, παράπονα κτλ),
μπορούμε να τον διαχειριστούμε κατάλληλα, σαν
«καμπανάκι» για να ξυπνήσει τις αντιστάσεις μας.

ΚΙΝΗΤΡΑ ΣΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΑΣ

Συζητούμε ακόμα για το ποια βήματα πρέπει να κάνουμε
για να αντικαταστήσουμε τα αρνητικά συναισθήματα με
θετικά. Γι’ αυτό, δεν πρέπει να αναμένουμε βοήθεια από
τους άλλους, αλλά να βασιστούμε στον εαυτό μας. Εμείς
θα τον βοηθήσουμε, εμείς διαμορφώνουμε την πραγματικότητα σε ό,τι αφορά τη συμπεριφορά μας.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Με τον τρόπο αυτό μπορούμε να δώσουμε επίσης
κίνητρα στον εαυτό μας. Η αισιοδοξία, η εκτίμηση και η
ευγνωμοσύνη, η συγχώρεση και η επιβράβευση, μπορούν να οδηγήσουν στην επιτυχία υπό την έννοια ότι
δημιουργούν θετικές σκέψεις και οι θετικές σκέψεις δημιουργούν θετική ενέργεια για επίτευξη των στόχων.
Εστιάζοντας στα θετικά μπορείς να επιτύχεις περισσότερα
και να βελτιώσεις την απόδοση και την ίδια σου τη ζωή.
Και αντί να προσκολλάται κανείς στα αρνητικά, είναι
πολύ καλύτερα να μάθει να αναγνωρίζει το τι έχει πετύχει
και να θέτει μικρούς και επιτεύξιμους στόχους που θα του
προσφέρουν χαρά, ικανοποίηση και δύναμη να συνεχίσει
την προσπάθεια. Μετά από καιρό η σκέψη θα εκπαιδευτεί στο να εστιάζει στα θετικά και όχι στα αρνητικά.
Η όλη διαδικασία του σεμιναρίου μέχρι το σημείο αυτό,
διήρκεσε κατά το 2015 τρεις μήνες, από τον Μάιο μέχρι
τον Ιούλιο. Το σεμινάριο συνεχίστηκε και τον ΣεπτέμβριοΝοέμβριο, εισχωρώντας πιο βαθειά στις έννοιες που
συζητήθηκαν κατά το πρώτο μέρος.
Καταλήγοντας:
Η θετική σκέψη και τα θετικά συναισθήματα είναι ανεκτίμητη πηγή ψυχικής δύναμης για τον καθένα. Η ευφορία
που προκαλούν βρίσκεται σε αντίθεση με την «τοξικότητα» που προκαλούν οι αρνητικές σκέψεις και τα αρνητικά συναισθήματα. Αυτά φυλακίζουν τον άνθρωπο σε
αγκυλωμένες συμπεριφορές, ενώ τα πρώτα τον απελευθερώνουν και τον οδηγούν σε ένα ευρύ ορίζοντα
δράσεων. Τον βοηθούν επίσης να δημιουργήσει, να διερευνήσει νέες και πρωτότυπες ιδέες και να εξερευνήσει
τις δυνατότητες του. ■

Η αισιοδοξία, η εκτίμηση
και η ευγνωμοσύνη,
η συγχώρεση και
η επιβράβευση,
μπορούν να οδηγήσουν
στην επιτυχία υπό την
έννοια ότι δημιουργούν
θετικές σκέψεις και οι
θετικές σκέψεις
δημιουργούν θετική
ενέργεια για επίτευξη
των στόχων.

Στις φωτογραφίες
στιγμιότυπα από τα
σεμινάρια του προσωπικού
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ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΩΝ
30 ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ
ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ ΤΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ
ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΥΤΑΝΗ ΚΑΙ
ΤΟΝ ΑΝΩΤΑΤΟ
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ

ΣΤΟ ΚEΝΤΡΟ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ
ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ
Από τις μεγαλύτερες ιδιωτικές επενδύσεις
στα πολιτιστικά δρώμενα της Κύπρου
ευαισθησία της εταιρεία C. A. Papaellinas
Ltd στα θέματα παιδείας είναι δεδομένη
και επιβεβαιώνεται από τη σχέση που
ανέπτυξε και διατηρεί με το Πανεπιστήμιο Κύπρου. Ενδεικτική είναι η χρηματοδότηση του Προγράμματος ΜΒΑ του Πανεπιστήμιου με τη στήριξη
διαλέξεων και άλλων επιμορφωτικών δραστηριοτήτων, όπως και η παραχώρηση ετήσιας υποτροφίας στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα ΜΒΑ του
πλέον σημαντικού αυτού εκπαιδευτικού ιδρύματος της Κύπρου.
Η εκτίμηση που ο οργανισμός C. A. Papaellinas
τρέφει απέναντι στο Πανεπιστήμιο Κύπρου,

H
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εκφράζεται στην πράξη και από το γεγονός ότι ο
οργανισμός μας απασχολεί σήμερα τριάντα απόφοιτους του Πανεπιστημίου, αναγνωρίζοντας το
υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης που το Ανώτατο
Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της πατρίδας μας, παρέχει.
Η παιδεία, όμως, ποτέ δεν σταματά στις αίθουσες διδασκαλίας. Έχοντας αυτό υπόψη, η διεύθυνση της εταιρείας φροντίζει για την περαιτέρω
εκπαίδευση και επιμόρφωση των υπαλλήλων και
ειδικά των στελεχών της, αναπτύσσοντας δραστηριότητες που εμπλουτίζουν τις γνώσεις και τις εμπειρίες του. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια
οργανώθηκε στις 10 Νοεμβρίου 2015, επίσκεψη

των 30 πτυχιούχων του Πανεπιστημίου Κύπρου,
υπαλλήλων της εταιρείας, στο Κέντρο Εικαστικών Τεχνών και Έρευνας (Centre of Visual Arts
and Research / CVAR) που στεγάζει το Ίδρυμα
Κώστα και Ρίτας Σεβέρη, στην παλιά Λευκωσία.
Την ομάδα των αποφοίτων συνόδευε ο Ανώτατος
Εκτελεστικός Διευθυντής της εταιρείας μας
κ. Χρήστος Παπαέλληνας, καθώς και ο πρύτανης
του Πανεπιστημίου Κύπρου, κ. Κωνσταντίνος
Χριστοφίδης. Το CVAR είναι ένας μη κυβερνητικός,
μη κερδοσκοπικός οργανισμός που δραστηριοποιείται από το 2000 και αποτελεί πρωτοβουλία
για την εξερεύνηση της πολιτιστικής κληρονομιάς της Κύπρου. Περιλαμβάνει έναν τετραώροφο εκθεσιακό χώρο, ερευνητικό κέντρο,
αίθουσα συνεδριάσεων, καφετηρία, roof terrace,
καθώς και το πωλητήριο του Κέντρου.
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ΕΞΟΔΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Η ΕΞEΛΙΞΗ ΤΗΣ ΚΎΠΡΟΥ
ΜEΣΑ ΑΠO ΤΗΝ ΤEΧΝΗ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝOΤΗΤΑ

Το κτίριο βρίσκεται στην οδό Ερμού, στην εντός
των τειχών πόλη της Λευκωσίας. Το οικοδόμημα
ήταν κάποτε Οθωμανικό χάνι που μετατράπηκε το
1953 σε αλευρόμυλο. Μετά την αναπαλαίωσή
του το 2014, διαμορφώθηκε σε έναν καλαίσθητο
χώρο στον οποίο σήμερα στεγάζεται το Κέντρο Εικαστικών Τεχνών και Έρευνας. Το Κέντρο εναρμονίζεται πλήρως με το ιστορικό του περιβάλλον
προσκαλώντας τους επισκέπτες να πραγματοποιήσουν ένα ταξίδι στην ιστορία της Κύπρου.
Ο επισκέπτης του Κέντρου Εικαστικών Τεχνών
και Έρευνας μπορεί:
-Να εξερευνήσει περισσότερους από 1,000 πίνακες περιηγητών - ζωγράφων που επισκέφθηκαν την Κύπρο μεταξύ του 18ου και 20ου αιώνα,
καθώς και δείγματα από την εξέλιξη της κυπριακής ενδυμασίας.
-Να εξετάσει περισσότερα από 5,000 βιβλία
ιστορίας, τέχνης και ταξιδιωτικού ενδιαφέροντος
που αφορούν την Κύπρο και την Εγγύς Ανατολή,
συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, Τουρκίας,
Συρίας και Αιγύπτου.
-Να μελετήσει το αρχειακό υλικό που περιλαμβάνει φωτογραφίες, ανέκδοτα κείμενα περιηγητών, πληροφορίες και έγγραφα για τη νεότερη και
τη σύγχρονη ιστορία της Κύπρου.
Εκτός από τις μόνιμες συλλογές, το Κέντρο,
φιλοξενεί εκθέσεις Κυπρίων αλλά και καλλιτε-

χνών διεθνούς εμβέλειας, διαλέξεις, κινηματογραφικές προβολές και άλλες εκδηλώσεις.

ΠΛΟΥΤΟΣ ΞΕΧΩΡΙΣΤΩΝ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ
Αυτό τον ξεχωριστό και ενδιαφέροντα χώρο, επισκέφθηκαν οι τριάντα υπάλληλοι της εταιρείας
μας –απόφοιτοι του Πανεπιστημίου Κύπρου- και
είχαν την ευκαιρία να ταξιδέψουν νοερά από την
Κύπρο του 18ου αιώνα στην Κύπρο του 20ου
αιώνα, όπως καταγράφηκε μέσα από τη ματιά και
τα πινέλα ξένων περιηγητών καλλιτεχνών. Στην

πορεία της ξενάγησης τους θαύμασαν το δημιουργικό συναπάντημα των ανθρώπων που έζησαν στο νησί μέσα από την ιστορία του τόπου σε
ένα ενιαίο χώρο. Διαπίστωσαν την εξέλιξη της
Κύπρου μέσα από την αρχιτεκτονική, την τοπογραφία, τις σκηνές καθημερινής ζωής αλλά και
των συλλογών αφισών και πολιτικών γελοιογραφιών, αλλά και τις επιρροές που δέχτηκε η ενδυμασία στην Κύπρο από την Ανατολή και την Δύση.
«Η συλλογή η οποία τελειώνει με κάποια έργα
Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων - εξηγεί η κα
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ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ
ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ

Ρίτα Σεβέρη - παρουσιάζει μια εικόνα της Κύπρου
όπως ήταν από τον 18ο αιώνα μέχρι τον 20ό
αιώνα. Βλέπεις την εξέλιξη της αρχιτεκτονικής,
του τοπίου, της καθημερινής ζωής, αλλά και την
ενδυμασία σε σχέση με την εξέλιξη της κυπριακής κοινωνίας: στην αρχή βλέπεις ότι οι ενδυμασίες ήταν εντελώς ανατολίτικες, ύστερα σιγά-σιγά
αρχίζουν να δυτικοποιούνται».
Τα έργα δίνουν μια πληθώρα πληροφοριών για
τον τρόπο ζωής των Κυπρίων και τις αλλαγές του
μέσα από τα χρόνια. Απεικονίζουν μνημεία και
τοπία, σκηνές από την καθημερινότητα των Κυπρίων, τόσο σε δημόσιους (δρόμους, καφενεία,
αγορές), όσο και σε εσωτερικούς χώρους. Την
ίδια στιγμή, τα έργα τα ίδια αποτελούν ιστορικά
28 u ΜΕΤΑΞΥ ΜΑΣ ΤΕΥΧΟΣ 13

τεκμήρια της εποχής τους δίνοντάς μας την ευκαιρία να μελετήσουμε τους τρόπους αναπαράστασης της Κύπρου και των ανθρώπων της από τους
Ευρωπαίους ζωγράφους.
Παράλληλα με τους εκθεσιακούς χώρους, η
βιβλιοθήκη του ιδρύματος με έξι χιλιάδες τόμους
είναι σημαντικότατη τόσο για τους ερευνητές όσο
και για το κοινό. Πρόκειται για εκδόσεις που αφορούν την Κύπρο, την Ελλάδα, την Τουρκία και την
Εγγύς Ανατολή, για τέχνη και ιστορία. Παλιά βιβλία όσο και βιβλία αναφοράς, μεγάλα αρχεία με
ημερολόγια των περιηγητών, άρθρα εφημερίδων
που γράφτηκαν για την Κύπρο όπως και πληθώρα
φωτογραφιών από το 1880 μέχρι το 1950. ■

Το Κέντρο Εικαστικών Τεχνών και Έρευνας είναι
ένα από τα μεγαλύτερα δικοινοτικά έργα πολιτισμού στη χώρα μας, και δημιουργήθηκε χάρις
στη γενναιόδωρη συνεισφορά του Ιδρύματος
Κώστα και Ρίτας Σεβέρη.
Ο Κώστας και η Ρίτα Σεβέρη, αγόρασαν και
διέθεσαν το συγκεκριμένο χώρο στην υποβαθμισμένη οδό Ερμού, της Πράσινης Γραμμής, και
δώρισαν την πλούσια προσωπική συλλογή
τους. Θέλοντας να μοιραστούν με τους ανθρώπους της Κύπρου, αλλά και τον κάθε ξένο
ερευνητή και ενδιαφερόμενο τη συλλογή που
συγκέντρωσαν ύστερα από πολλών χρόνων
προσπάθειες, αποφάσισαν να τη διαθέσουν
στο κοινό, προς μελέτη, έρευνα, αλλά και
γνώση του παρελθόντος, αναδεικνύοντας τον
πολιτισμό του συνόλου των κατοίκων της πατρίδας μας.
Η ιδιωτική αυτή πρωτοβουλία, του Ιδρύματος
Κώστα και Ρίτας Σεβέρη αποτελεί μία από τις
μεγαλύτερες ιδιωτικές επενδύσεις στα πολιτιστικά δρώμενα της πατρίδας μας, αλλά και μια
σοβαρή επένδυση στην πολιτική και κοινωνική
ιστορία της Κύπρου.
Η κα Ρίτα Σεβέρη χαρακτηρίζει ως πολύ
θετική και ευπρόσδεκτη την επίσκεψη της πτυχιούχων εργαζομένων της εταιρείας C. A. Papaellinas στο Κέντρο. Εκφράζει την ευαρέσκειά της
για το γεγονός ότι ένα γιορταστικό δείπνο αποφοίτων συνδυάστηκε με μια δραστηριότητα
πολιτιστικού περιεχομένου που τους έδωσε την
ευκαιρία να ακούσουν και να δουν μιαν άλλη
πλευρά της κυπριακής ιστορίας.
«Διότι, αυτό που μας λείπει στην Κύπρο»,
τονίζει η εκτελεστική πρόεδρος του Κέντρου,
«είναι το ότι δεν είμαστε έτοιμοι να αντικρύσουμε την παιδεία μέσα από ένα ευρύτερο
ορίζοντα γνώσης, του πολιτισμού περιλαμβανομένου». Πρέπει να είμαστε ανοιχτοί, τονίζει,
στη γνώση και μιας άλλης πλευράς του πολιτισμού αλλά και άλλων τομέων πέραν αυτών
που σπουδάζουμε και δραστηριοποιούμαστε.
«Οφείλω να ομολογήσω ότι τα παιδιά έδειξαν πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και υπέβαλαν ενδιαφέρουσες και σημαντικές ερωτήσεις
σχετικά με τα εκθέματα στο Κέντρο».
«Είμαστε ευγνώμονες στην εταιρεία C. A.
Papaellinas που επέλεξε το Κέντρο για μια προσφορά πολιτισμού και γνώσης στους απόφοιτους του Πανεπιστημίου Κύπρου που
απασχολεί, και να συγχαρούμε την διεύθυνση
γι’ αυτό», αναφέρει η κα Σεβέρη. «Και άλλες
εταιρείες έρχονται κοντά μας, αλλά μόνο η C. A.
Papaellinas το συνδύασε με την παρουσία του
Πανεπιστημίου και του πρύτανη». ■

26-49 METAXI MAS FEB 2016 FINAL_Layout 1 27/05/2016 14:35 Page 29

26-49 METAXI MAS FEB 2016 FINAL_Layout 1 27/05/2016 14:35 Page 30

ΘΕΣΕΙΣ uuu

Ζούμε σε μια σκοτεινή
αλλά συνάμα φωτεινή πατρίδα!
Του Καθηγητή

Κωνσταντίνου Χριστοφίδη,
Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κύπρου

«Μεγαλύτερη ελπίδα και φιλοδοξία
μας, στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, είναι
η δημιουργία του Πανεπιστημίου της
εποχής μετά τη λύση. Ενός χώρου
συνάντησης όλων των νέων
ανθρώπων της Κύπρου, όλων των
δημιουργικών δυνάμεων, μακριά
από διακρίσεις, μισαλλοδοξίες και
διαχωρισμούς»
Μάρτιν Ζούκερμπεγκ, ο θεμελιωτής του
Facebook, που στα 31 του χρόνια αποτελεί μια από τις προσωπικότητες με τη μεγαλύτερη επίδραση παγκοσμίως, ανέφερε το
2013 στην Washington Post ότι, «Η οικονομία
σήμερα βασίζεται κυρίως στη γνώση και τις
ιδέες- πόρους που είναι ανανεώσιμοι και διαθέσιμοι στον καθένα. Στην οικονομία της γνώσης,
ο σημαντικότερος πόρος είναι οι ταλαντούχοι άνθρωποι, που μορφώνουμε και που προσελκύουμε στη χώρα μας. Η επένδυση στην
οικονομία της γνώσης δημιουργεί καλύτερες
δουλείες και παρέχει υψηλού επιπέδου ποιότητα ζωής σε ένα έθνος. Για να το πετύχουμε
αυτό χρειαζόμαστε τους πιο ταλαντούχους και
τους πιο σκληρά εργαζόμενους ανθρώπους.
Χρειαζόμαστε να εκπαιδεύσουμε και να προσελκύσουμε τους άριστους!».
Το Πανεπιστήμιο Κύπρου κατηγορείται συχνά
για ελιτισμό. Όμως, η επιδίωξη της αριστείας και

O
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της προόδου όχι μόνο δεν είναι ελιτισμός αλλά,
αντιθέτως, είναι η εκπλήρωση της αποστολής
μας για τις επόμενες γενιές.
Ο Αριστοτέλης απαντά διαχρονικά σε όλους
όσοι καταφέρονται εναντίον της αριστείας:
«Η μεγαλύτερη ανισότητα είναι η εξίσωση των
ανίσων». Και, αν ακόμα και σήμερα υπάρχουν
άνθρωποι που προωθούν την ισοπεδωτική
μετριότητα, εμείς οφείλουμε επιβάλουμε την
αριστεία.
Ο διαχρονικός χρυσός μιας χώρας είναι η
ευφυΐα και η δημιουργικότητα των ανθρώπων
της. Ζούμε σε ένα μεταβαλλόμενο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον, όπου το μέγεθος μιας
χώρας καθορίζεται από τον αριθμό των επιστημονικών-τεχνολογικών επιτευγμάτων της, την
αποφασιστικότητα και την τόλμη των ανθρώπων
της. Σήμερα, στον απολογισμό του πλούτου μιας
χώρας προσμετρούμε και τον αριθμό διπλωμά-

των ευρεσιτεχνίας που κατέχει. Την ικανότητα,
δηλαδή, των ανθρώπων της να δημιουργούν, να
καινοτομούν και να παράγουν προστιθέμενη
αξία. Γιατί ακριβώς καινοτομία είναι να μπορείς
να βλέπεις κάτι - εκεί που δεν μπορούν να δουν
οι άλλοι.
Μεγαλύτερη ελπίδα και φιλοδοξία μας, στο
Πανεπιστήμιο Κύπρου, είναι η δημιουργία του
Πανεπιστημίου της εποχής μετά τη λύση. Ενός
χώρου συνάντησης όλων των νέων ανθρώπων
της Κύπρου, όλων των δημιουργικών δυνάμεων,
μακριά από διακρίσεις, μισαλλοδοξίες και διαχωρισμούς. Θέλουμε όλα τα παιδιά της πατρίδας
μας να σπουδάζουν μαζί, γιατί ξέρουμε ότι η σύνθεση της διαφορετικότητας είναι μια συγκλονιστική παιδαγωγική διαδικασία. Στόχος μας είναι
να μπορέσουμε, από το 2016, να φέρουμε πίσω
στο Πανεπιστήμιο όλους εκείνους που χάσαμε
λόγω της κρίσης. Να το μετατρέψουμε σε χώρο
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συνάντησης των πιο δημιουργικών ανθρώπων
του τόπου μας.
Κατά τη διάρκεια των ετών που πέρασαν, εμποτίστηκε στη συνείδηση του κόσμου η ιδέα ότι μόνο
οι μεγάλες χώρες μπορούν να φθάσουν στην
κορυφή. Ξέρουμε, όμως, ότι αυτό δεν ισχύει και
υπάρχουν λαμπρά παραδείγματα μικρών χωρών/
κοινοτήτων/ομάδων που το διαψεύδουν. Το μόνο
που χρειάζεται είναι ένα πλαίσιο και ένα όνειρο.
Έχουμε υποχρέωση να βρούμε τον τρόπο να ανακτήσουμε όσα χάσαμε και να ξαναστήσουμε ένα
υγιές και αειφόρο μοντέλο στον τόπο μας.

Κατά καιρούς ακούμε διάφορες μεγαλαυχίες
περί πατριωτισμού αλλά, δυστυχώς, στις πλείστες
των περιπτώσεων αφορούν σε ψευτοπατριωτικές
κορώνες για χάριν εντυπώσεων. Πατριωτισμός,
είναι να είσαι άριστος εφ΄ω ετάχθης και να δουλεύεις σκληρά για να δημιουργείς υπεραξία, να
ανοίγεις νέους δρόμους, να προσφέρεις ανάπτυξη στο κοινωνικό σύνολο και την πατρίδα σου.
Και όχι να προσποιείσαι τον παντογνώστη, να
είσαι υπερφίαλος χωρίς συναίσθηση της ανεπάρκειάς σου, κατώτερος των ευθυνών σου και των
περιστάσεων και να χαντακώνεις την πατρίδα

ΘΕΣΕΙΣ

σου με την αμάθεια ή ημιμάθειά σου ή, ακόμα
χειρότερα, τις ξεπερασμένες και επικίνδυνες
ιδεοληψίες σου.
Ο πατριωτισμός, η αξιοκρατία, η επιδίωξη για
προσωπική και συλλογική πρόοδο είναι θέμα
πολιτισμού. Είναι θέμα εκπαίδευσης, παραδειγματισμού και στάσης ζωής. Ποτέ δεν ήταν ούτε
θα είναι θέμα δημοσίων δηλώσεων και διακηρύξεων. Η Κύπρος δεν χρειάζεται να μείνει σε αυτό
γιατί η αστείρευτη δύναμη του λαού της, η δημιουργικότητα των ανθρώπων της και τα νέα παιδιά
της, μπορούν να ξεπεράσουν τις κακές πρακτικές
και αντιλήψεις του παρελθόντος και να κάνουμε
επιτέλους ένα βήμα μπροστά.
Εμείς, ο κόσμος της Κύπρου, μπορούμε να σταθούμε στα πόδια μας και να δημιουργήσουμε εκ
νέου τις συνθήκες μιας καινούριας και ευημερούσας πατρίδας για τα παιδιά μας. Μπορούμε
και πρέπει να αποδείξουμε, επιτέλους, τις μεγάλες δυνατότητες της μικρής αλλά, πλούσιας σε
ανθρώπινο δυναμικό και γεωγραφία χώρας μας.
Είμαι πολύ αισιόδοξος για το αύριο και δεν
πρόκειται για μια απατηλή και υπερφίαλη
ελπίδα. Πρόκειται για μια «πεπαιδευμένη
ελπίδα» που ενθαρρύνει την προσπάθεια για το
φαινομενικά ανέφικτο και το καθιστά προσεγγίσιμο. Ας την παραδεχθούμε την αλήθεια πια·
ζούμε σε μια σκοτεινή αλλά συνάμα
φωτεινή πατρίδα! ■
ΜΕΤΑΞΥ ΜΑΣ ΤΕΥΧΟΣ 13 u 31
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Ο ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ:

Ο,τι πιο πολύτιμο έχουμε

ΝΕΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ
ΤΗΣ C.A.PAPAELLINAS
ΣΕ ΑΡΙΣΤΟΥΧΑ
ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ

«Γ ΙΑ ΝΑ
ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΝΑ
ΑΝΑΠΤΥΣΣΕΤΑΙ
Η ΚΥΠΡΟΣ ΘΑ
ΠΡΕΠΕΙ
ΝΑ ΕΠΕΝΔΥΕΙ
ΣΥΝΕΧΩΣ ΣΤΗ
ΓΝΩΣΗ.»
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ε μια λιτή, όμορφη τελετή απονεμήθηκε η ετήσια
υποτροφία της C. A. Papaellinas, στην αριστούχα
φοιτήτρια του προγράμματος MBA του Πανεπιστημίου Κύπρου, Θέα Τράντα. Η εκδήλωση διοργανώθηκε
στις 27 Οκτωβρίου 2015, στην παρουσία του Πρύτανη του
Πανεπιστημίου Κύπρου κ. Κωνσταντίνου Χριστοφίδη, του
Ανώτατου Εκτελεστικού Διευθυντή της C.A.Papaellinas κ.
Χρήστου Παπαέλληνα, των Directors του προγράμματος
MBA καθώς και άλλων εκπροσώπων της εταιρείας μας.
Ο Πρύτανης εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς την
C.A.Papaellinas για τη συνεργασία και στήριξη της προς
το Πανεπιστήμιο, όπως επίσης και για την εργοδότηση
30 αποφοίτων του Πανεπιστημίου Κύπρου. Συνεχάρη δε
τη Θέα Τράντα, δηλώνοντας ότι είναι σημαντικό για τον
καθένα μας ό,τι κάνει, να το κάνει καλά με αγάπη και δημιουργικότητα.
Ο Πρύτανης αναφέρθηκε στο όραμα που έχει για την
Κύπρο και το οποίο μπορεί να αποδοθεί με τη φράση
«Να φτιάξουμε την Αλεξάνδρεια του Ελληνισμού».

Σ

Υπάρχουν, είπε, εξαιρετικοί Κύπριοι που διαπρέπουν
στον τομέα τους και πρέπει να βρούμε τρόπο να τους φέρουμε πίσω στην Κύπρο. Το Πανεπιστήμιο μπορεί να αποτελέσει τον πυρήνα της δημιουργίας σκέψης και κατ’
επέκταση της ανάπτυξης του τόπου. Ο Πρύτανης αναφέρθηκε στα πλάνα του Πανεπιστημίου, τονίζοντας ότι υπάρχουν ευκαιρίες και χρειαζόμαστε έξυπνες ιδέες για να
απογειώσουμε τον τόπο μας.
Από πλευράς του ο Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής
της Εταιρείας κ. Χρήστος Παπαέλληνας, εξήρε το έργο
του Πανεπιστημίου αναφέροντας μεταξύ άλλων πως
είναι ό,τι πιο πολύτιμο έχει η Κύπρος. Το Πανεπιστήμιο,
είπε, αποτελεί την πλατφόρμα μιας χώρας για να αλλάξει
προς το καλύτερο. Τόνισε την αξία της γνώσης αναφέροντας χαρακτηριστικά πως όλες οι κοινωνίες που βρίσκονται σε υψηλά επίπεδα έχουν ισχυρό επίπεδο παιδείας.
Και η Κύπρος, υπογράμμισε ο κ. Παπαέλληνας, για να
συνεχίσει να αναπτύσσεται, πρέπει να επενδύει συνεχώς
στην γνώση.
Ο Ανώτατος Εκτελεστικός μας Διευθυντής έκανε και
αναφορά στην υψηλή ποιότητα του προσωπικού της Εταιρείας που είναι απόφοιτοι του Πανεπιστημίου Κύπρου,
γεγονός που αποδεικνύει την εξαιρετική δουλειά που γίνεται από το Πανεπιστήμιο.
Η συνεργασία της Εταιρείας C.A.Papaellinas με το Πανεπιστήμιο Κύπρου ξεκίνησε τα τελευταία χρόνια στοχεύοντας στην καλύτερη σύνδεση του ακαδημαϊκού με
τον επιχειρηματικό κόσμο. Η Εταιρεία μας αναγνωρίζει
ότι η κοινή πορεία των επιχειρήσεων και του Πανεπιστημίου είναι προς όφελος και των δύο. Από την μια το Πανεπιστήμιο αποτελεί πηγή παιδείας, γνώσεων και
καινοτομιών τις οποίες χρειάζεται ο επιχειρηματικός τομέας, και από την άλλη οι επιχειρήσεις κινούν τα νήματα
της οικονομίας προσφέροντας θέσεις εργασίας και συμβάλλοντας στην ανάπτυξη μιας χώρας. Συνεπώς, επιχειρήσεις και πανεπιστήμιο πρέπει να συμπορεύονται για
το καλό του τόπου. ■
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30NANNYS
ΧΡOΝΙΑ

ΦΤΙΑΓΜΕΝΕΣ ΜΕ ΑΓΑΠΗ

ΤΑ NANNYS
ΚΡΑΤΗΣΑΝ
ΠΑΝΩ ΑΠΟ
140 ΧΙΛΙΑΔΕΣ
ΠΑΙΔΙΑ ΣΤΕΓΝΑ
ΚΑΙ ΑΝΕΤΑ!

Της
Γεωργίας
Μιλλή

ύ

!

Product
Manager Baby
Brands & Adult
Care

Η φιλοσοφία μας
παραμένει η ίδια:
Φτιάχνουμε με
αγάπη το καλύτερο
δυνατό προϊόν για
να κρατάμε κάθε
μωρό στεγνό και
κάθε γονιό
ξέγνοιαστο.

«Το μωρό σας θέλει
αμ και Nannys!»

34 u ΜΕΤΑΞΥ ΜΑΣ ΤΕΥΧΟΣ 13

ο 2015 τα Νannys έκλεισαν 30 χρόνια επιτυχημένης παρουσίας στην κυπριακή αγορά. Ένα brand που
είναι απόλυτα συνδεδεμένο με τη χαρά, την αγνότητα και τη φροντίδα των παιδιών της Κύπρου. ‘Ένα Κυπριακό προϊόν που αναγνωρίζεται από όλες τις μητέρες
τόσο για τη χρησιμότητα του, όσο και για τα ψηλά
επίπεδα φροντίδας και υγιεινής των παιδιών τους.
Το 1984, σε μια εποχή που είχαν αρχίσει δειλά-δειλά
να κυκλοφορούν παγκόσμια οι πάνες μιας χρήσης γεννήθηκε μια ιδέα. Κυπριακές παιδικές πάνες μιας χρήσης!!
Το εγχείρημα φάνταζε πολύ τολμηρό για την εποχή. Θα
μπορούσε πράγματι να δημιουργηθεί και στην Κύπρο μια
βιομηχανία παραγωγής παιδικών πανών στα πρότυπα
βιομηχανιών του εξωτερικού;
Και όμως, η παράτολμη, όπως φαινόταν στην αρχή,
ιδέα, δεν άργησε να πάρει σάρκα και οστά. Με πολλή
αγάπη και μεράκι άρχισε η υλοποίηση της. Έγινε η
μελέτη βιωσιμότητας, η απόφαση λήφθηκε και το προϊόν
βαφτίστηκε. Nannys!!
Οι πάνες Nannys έφεραν πραγματικά την επανάσταση.
Βασικός τους ανταγωνιστής, οι ρούχινες πάνες, αφού
μέχρι το 1985 οι μητέρες μόνο αυτές ήξεραν, άρχισαν
σιγά- σιγά να υποχωρούν και να γίνονται παρελθόν. Οι
μητέρες πείστηκαν ότι η νέα πρόταση με τις πάνες μιας
χρήσης ήταν γι’ αυτές πιο οικονομική, τους ελευθέρωνε
τα χέρια και τους έδινε περισσότερο χρόνο να είναι με τα
παιδιά τους.
«Σήμερα αλλάζω τα πανάκια του μωρού μου», ήταν η
πρώτη ατάκα των Nannys κατά την περίοδο που τοποθετούνταν στην αγορά. Το πρώτο διαφημιστικό σλόγκαν «Το
μωρό σας θέλει αμ και Nannys!», που ακουγόταν στα
μέσα και μετά της δεκαετίας του ’80, αντηχεί ακόμα στα
αυτιά πολλών.

Τ

Με έντονη τηλεοπτική παρουσία, πρωτοποριακά τηλεοπτικά σποτάκια, δικά τους jingles, δειγματοδιανομή στις
κλινικές και άλλες προωθητικές μεθόδους, τα Nannys
καθιερώθηκαν στις προτιμήσεις των μητέρων και κέρδισαν μεγάλο μερίδιο της αγοράς. Υιοθετώντας και εφαρμόζοντας κάθε νέα εξέλιξη, τα Nannys αναβαθμίζονται
συνεχώς για να είναι όσο πιο απορροφητικά και κομψά
γίνεται.
Μετά από στρατηγική συμφωνία που υπογράφηκε το
2008, τα Nannys ανήκουν εδώ και επτά χρόνια στη C.A.
Papaellinas που φροντίζει για την περαιτέρω ανάπτυξη
και παρουσία τους στην Κυπριακή αγορά.
Οι πάνες Nannys αποτέλεσαν σημαντική προσθήκη
στην γκάμα των προϊόντων της εταιρείας μας η οποία κατέχει πια ηγετική θέση στην αγορά σε ό,τι αφορά και στην
κατηγορία της παιδικής φροντίδας.
Από το 1984 έγιναν πιστός σύμμαχος για κάθε γονιό.
Από το σλόγκαν «Το μωρό σας θέλει αμ και Nannys!» στο
«Nannys φτιαγμένες με αγάπη!» τα Nannys κράτησαν
πάνω από 140 χιλιάδες παιδιά στεγνά και άνετα! Η φιλοσοφία μας παραμένει η ίδια: Φτιάχνουμε με αγάπη το καλύτερο δυνατό προϊόν για να κρατάμε κάθε μωρό στεγνό
και κάθε γονιό ξέγνοιαστο.
Σήμερα τα Nannys διαθέτουν μια μεγάλη γκάμα προϊόντων. Οι σειρές Nannys Sensitive και Nannys Baby Love
ικανοποιούν κάθε ανάγκη παιδιού προσφέροντας όλες τις
προδιαγραφές για την καλύτερη δυνατή φροντίδα του παιδιού, όπως και για την ασφάλεια και την υγεία του.
Στις 6 Οκτωβρίου 2015 τα Nannys γιόρτασαν τα
γενέθλια τους με ένα «παραμυθένιο πάρτυ γενεθλίων»,
με καλεσμένους τα ΜΜΕ και συνεργάτες. Χρόνια Πολλά
Nannys ! ■
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Ξεχωριστή τιμή

στη Θέκλα

ε ειδική εκδήλωση στα κεντρικά μας
γραφεία τιμήθηκε η συνάδελφος Θέκλα
Δημητρίου για τις σημαντικές επιδόσεις της
ως αθλήτριας των Ειδικών Ολυμπιακών Αθλημάτων. Παρευρέθηκε η Πρόεδρος του Κυπριακού
Οργανισμού Αθλητισμού Δρ Κλέα Χατζηστεφάνου Παπαέλληνα η οποία σε κλίμα χαράς αλλά
και συγκίνησης, ανέφερε σε χαιρετισμό της:
«Σήμερα βρισκόμαστε εδώ για να τιμήσουμε
ένα ξεχωριστό άτομο, τη Θέκλα, η οποία έλαβε
μέρος στους Παγκόσμιους Ειδικούς Ολυμπιακούς αγώνες που πραγματοποιήθηκαν από τις
20 Ιουλίου μέχρι 2 Αυγούστου 2015 στο Λος
Άντζελες. Την κυπριακή αποστολή στελέχωσαν
43 αθλητές, 12 συνοδοί προπονητές, 1 βοηθός
αρχηγός, 1 αρχηγός αποστολής, 3 additional

Σ
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Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΣ ΚΑΙ
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΚΟΑ
ΤΙΜΗΣΑΝ ΤΗΝ ΑΘΛΗΤΡΙΑ ΜΑΣ
ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΛΥΜΠΙΚΑΚΩΝ
ΑΓΩΝΩΝ ΘΕΚΛΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

staff και 1 Ιατρός. Η αποστολή επέστρεψε με 13
χρυσά, 16 αργυρά και 12 χάλκινα μετάλλια.
Συγχαίρουμε από καρδιάς όλους τους αθλητές
για αυτή τη μεγάλη διεθνή επιτυχία.
Η Θέκλα είναι αθλήτρια της Ομοσπονδίας των
Ειδικών Ολυμπιακών Κύπρου από το 1990 και
έχει στο ιστορικό της πολλαπλές διακρίσεις
τόσο σε Εθνικό, όσο και σε Ευρωπαϊκό και Παγκόσμιο επίπεδο. Στους Παγκόσμιους αγώνες
του Λος Άντζελες έχει πάρει την 1η θέση στα
200 μέτρα, την 3η θέση στη σκυταλοδρομία
4X100 και την 4η θέση στα 100μ. Οι θέσεις
αυτές φυσικά μας τιμούν ιδιαίτερα και μας κάνουν όλους περήφανους.
Περισσότερο όμως περήφανους, θα πρέπει
να μας κάνει το γεγονός ότι, η Θέκλα παλεύει

όχι μόνο από τη θέση του νικητή στο στίβο, παλεύει επίσης καθημερινά και στο στίβο της ζωής,
για μια αξιοπρεπή θέση, αυτή της ένταξης και της
αποδοχής. Η προσπάθεια της λοιπόν αποτελεί
παράδειγμα προς μίμηση για όλους μας.
Σε αυτούς τους αγώνες είχα και εγώ την ευκαιρία να θαυμάσω από κοντά τους πρωταγωνιστές της ζωής και να περπατήσω χέρι με χέρι
μαζί τους στην τελετή έναρξης. Τα συναισθήματα πολλά τις μέρες εκείνες, με αναμνήσεις
όμορφες που δύσκολα περιγράφονται με λόγια.
Ένα μόνο μπορώ να μοιραστώ μαζί σας: Ήταν
μια ανεπανάληπτη εμπειρία ζωής.
Συγχαρητήρια Θέκλα, σου εύχομαι ότι καλύτερο στη ζωή σου. Το παράδειγμα σου αποδεικνύει περίτρανα σε όλους μας ότι ακόμα και στις
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πιο αντίξοες συνθήκες, με όραμα τη θέληση και
την ομαδικότητα, μπορούμε να χτίσουμε ένα
καλύτερο κόσμο που αξίζει σε όλους!
Ιδιαίτερα συγχαρητήρια ανήκουν στην Εταιρεία Παπαέλληνα, η οποία αγκάλιασε με αγάπη
τη Θέκλα εδώ και χρόνια. Τη στήριξε, την έκανε
να πιστέψει στον εαυτό της και στις δυνάμεις
της και να συνεχίζει τη ζωή της με πολλές
διακρίσεις».■

Η Θέκλα παλεύει όχι μόνο από τη θέση του νικητή στο στίβο, παλεύει
επίσης καθημερινά και στο στίβο της ζωής για μια αξιοπρεπή θέση,
αυτή της ένταξης και της αποδοχής. Η προσπάθεια της αποτελεί
παράδειγμα προς μίμηση για όλους μας.
Δρ ΚΛΕΑ ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΟΥ ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑ

Η Δρ ΕΛΕΝΗ ΡΩΣΣΙΔΟΥ
Με την ευκαιρία αυτή, η Εθνική Διευθύντρια
των Ειδικών Ολυμπιακών Αγώνων Κύπρου δρ
Ελένη Ρωσσίδου έκανε στο περιοδικό μας την
ακόλουθη δήλωση:
«Τα Special Olympics παρέχουν ίσες ευκαιρίες εκπαίδευσης και άθλησης στα άτομα
με νοητική υστέρηση, χωρίς προκαταλήψεις
και στιγματισμούς. Αποτελούν ένα θεσμό
όπου νέοι συνάνθρωποι μας από όλο τον
πλανήτη με ιδιαίτερες δεξιότητες στέλνουν
συλλογικά το μήνυμα του «ευ αγωνίζεσθαι»,
του πολιτισμού και ιδιαίτερα της ειρήνης,
διατρανώνοντας συνάμα τη δύναμη της
ανθρώπινης δύναμης για ζωή. Μέσα από τη
μοναδικότητά τους αλλάζουν τις δικές μας
ζωές προς το καλύτερο και μας οδηγούν σε
ένα βαθύτερο όραμα για την ανθρωπότητα.
Αντλούμε καθημερινά δύναμη και έμπνευση από τους τόσο ξεχωριστούς αθλητές
και ανθρώπους με τους οποίους συναναστρεφόμαστε, γνωρίζοντας καλά ότι κάθε αγώνας
τους αποτελεί και μια νίκη από μόνος του. Η
προσπάθεια τους που χαρακτηρίζεται από
πίστη και θάρρος, είναι από μόνη της αρκετή
για να μας υποβάλλει το θαυμασμό, τη συγκίνηση και το σεβασμό.
Ένα μεγάλο κομμάτι της επιτυχίας των
αθλητών μας οφείλεται στους προπονητές και
τις προπονήτριες τους που με τόση αγάπη,
αφοσίωση και υπευθυνότητα τους προετοίμαζαν για κάθε συμμετοχή!»
ΜΕΤΑΞΥ ΜΑΣ ΤΕΥΧΟΣ 13 u 37
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ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ
ΧΡΙΣΤΟΥ ΣΤΕΛΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ
Ένα κέντρο ανθρωπιάς με τεράστια προσφορά για τα άτομα με νοητική υστέρηση

Ο ΔΙΕΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ:
«Κεντρική μας φιλοσοφία είναι η αντιμετώπιση των
ατόμων με νοητική καθυστέρηση ως ανθρώπων με ανάγκες,
αισθήματα, δικαιώματα, ικανότητες, ενδιαφέροντα αλλά
και υποχρεώσεις»

ια έστω σύντομη περιδιάβαση στους χώρους του Ιδρύματος Χρίστου Στέλιου
Ιωάννου είναι αρκετή για να σε πείσει
για τις υψηλού επιπέδου υπηρεσίες που προσφέρει. Υπηρεσίες ανθρώπινες που καλύπτουν μια
μεγάλη και βασική ανάγκη της κοινωνίας μας: Να
αγκαλιάσει με επιστημονική προσέγγιση τα άτομα
με νοητική υστέρηση, να τα βοηθήσει να αναπτύξουν τις δυνατότητες τους και να ικανοποιήσουν
τις ανάγκες τους. Και όλα αυτά με επιστημονική
προσέγγιση πέρα από την ανθρώπινη που σε
σκλαβώνει σαν επισκεφθείς το χώρο και πάρεις
μια γεύση από την επικοινωνία του προσωπικού

M
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με τους τροφίμους του Ιδρύματος.
Ο Διευθυντής του Ιδρύματος Ανδρέας Γεωργίου
ήταν κατηγορηματικός στη συνάντηση που είχαμε
μαζί του:
«Η βασική μας επιδίωξη είναι η αποϊδρυματοποίηση του κάθε ατόμου που βοηθά το Ίδρυμα.
Εδώ επιδιώκουμε την ανάπτυξη των δυνατοτήτων
του στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό και, αφού το
πετύχουμε αυτό, του προσφέρουμε την ευκαιρία
για μια ποιοτικά καλύτερη ζωή κοντά στους άλλους συνανθρώπους του.
Αποφεύγουμε την ισοπέδωση των ατόμων
αυτών ακολουθώντας την αρχή πως κάθε άτομο

είναι ξεχωριστή περίπτωση και έτσι πρέπει να αντιμετωπίζεται. Με τις ιδιομορφίες και τις ιδιαιτερότητες του. Αποφεύγουμε επίσης την
ιδρυματοποίηση τους. Παλιά, και όχι μόνο στην
Κύπρο, η πρακτική ήταν τα άτομα με νοητική υστέρηση να απομονώνονται σε ιδρύματα και να μην
έρχονται σε επαφή με την κοινωνία. Φυσικά αυτό
αποδείχθηκε λάθος. Υπάρχουν σίγουρα οι δυσκολίες προσαρμογής στην καθημερινή ζωή, όμως
πολλά από τα παιδιά με νοητική υστέρηση έχουν
σημαντικές ικανότητες εκμάθησης και όταν ενηλικιωθούν μπορούν να έχουν, εν μέρει τουλάχιστον, μια αυτόνομη ζωή. Είναι πολύ σημαντικό να
έχουν τις ευκαιρίες να συνυπάρξουν με τους άλλους ανθρώπους και να απολαύσουν τη ζωή
τους. Έτσι, ωθούμε τα παιδιά αυτά να μένουν με
τις οικογένειες τους και να απασχολούνται σε χώρους εργασίας όπου προσφέρουν και ταυτόχρονα
κοινωνικοποιούνται μετέχοντας και σε δραστηριότητες με άλλα άτομα».
Για τον τρόπο που εργάζεται το ίδρυμα και τις
μεθόδους που αυτό εφαρμόζει, ο κ. Γεωργίου
επεσήμανε πως η κεντρική φιλοσοφία του Ιδρύματος Χρίστου Στέλιου Ιωάννου είναι η αντιμετώπιση των συγκεκριμένων ατόμων ως ανθρώπων
με ανάγκες, αισθήματα, δικαιώματα, ικανότητες,
ενδιαφέροντα αλλά και υποχρεώσεις.
«Η προσέγγιση μας προς τα άτομα αυτά», είπε,
«υποβοηθείται από ειδικούς διαφόρων ειδικοτήτων, ειδικούς με επιστημονική κατάρτιση ο καθένας στον τομέα του, που βοηθούν κάθε άτομο
ξεχωριστά να ξεπεράσει τις δυσκολίες του και να
αναπτύξει τις ικανότητες του, έτσι ώστε να μπορεί
να ενταχθεί στην κοινωνία και να γίνει αποδεκτό
στο περιβάλλον του. Είναι μια προσέγγιση που
κοιτάζουμε να είναι πέρα για πέρα ανθρώπινη,
γιατί με τον τρόπο αυτό μπορούμε να πετύχουμε
περισσότερα σε πιο σύντομο διάστημα».

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Υπηρεσία Εισδοχής και Εκπαίδευσης: Έχει την
ευθύνη για τις προκαταρκτικές εξετάσεις των
υποψηφίων για πρόσληψη και παρουσίασή τους
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στην Ψυχοπαιδαγωγική Επιτροπή του Ιδρύματος.
Επίσης, μετά την πρόσληψη και τοποθέτησή τους
στις ομάδες εισδοχής, προωθεί την περαιτέρω
παροχή βασικής και προεπαγγελματικής εκπαίδευσης, σύμφωνα με τα αναλυτικά προγράμματα
του Ιδρύματος, και προσφέρει συμπληρωματικά
εκπαιδευτικά προγράμματα σε όλους τους
απασχολούμενους στα εργαστήρια που τα χρειάζονται.
Υπηρεσία Απασχόλησης και Αποκατάστασης: Έχει
την ευθύνη για την προσφορά επαγγελματικής
εκπαίδευσης και απασχόλησης στα διάφορα εργαστήρια του Ιδρύματος καθώς και την επαγγελματική αποκατάσταση των τροφίμων του
Ιδρύματος στην ελεύθερη αγορά, με τη χρήση
ατομικών ή ομαδικών προγραμμάτων αποκατάστασης ή εργοδότησης με στήριξη.
Το Ίδρυμα διαθέτει επτά συνολικά εργαστήρια,
στα οποία οι τρόφιμοι του εκπαιδεύονται και απασχολούνται επαγγελματικά. Οι βασικοί επαγγελματικοί τομείς που προσφέρει το Ίδρυμα είναι η
Ραπτική, Πλεκτική, Κέντημα, Καλαθοπλεκτική,
Ξυλουργική, Επαναληπτική Εργασία, Συναρμολογήσεις, Συσκευασία, Γεωργικά και το Πλυντήριο.
Η Υπηρεσία Απασχόλησης-Αποκατάστασης,
έχει την ευθύνη και για την παρακολούθηση εκείνων που ήδη έχουν βρει το δρόμο τους και εργάζονται στην ελεύθερη αγορά. Ξενοδοχεία,
υπεραγορές, πολυκαταστήματα, μηχανουργεία,
ανθοπωλεία, ζαχαροπλαστεία, πλυντήρια, αποθήκες, πολυκαταστήματα, χώροι στάθμευσης,
οικοδομές, εργοστάσια επίπλων, βιομηχανίες,
είναι μερικοί από τους επαγγελματικούς τομείς
στους οποίους εργοδοτούνται με επιτυχία
πρώην μαθητές του Ιδρύματος.
Υπηρεσία Διαμονής-Διατροφής: Έχει την ευθύνη
για τη λειτουργία των οικοτροφείων του Ιδρύματος
και την προσφορά εκπαίδευσης για προετοιμασία
των οικοτρόφων για πιο ανεξάρτητες μορφές διαβίωσης, μέσα στην κοινωνία. Η Υπηρεσία αυτή
έχει επίσης την ευθύνη για τη διατροφή των τροφίμων του Ιδρύματος. Οι 30 από τους 204 τροφίμους είναι οικότροφοι. Η διαμονή στα οικοτροφεία
δεν αποτελεί αυτοσκοπό, αλλά είναι το μέσο για
να μπορέσουν να φοιτήσουν στο Ίδρυμα άτομα,
που κατοικούν μακριά, δεν έχουν οικογένειες, ή
οι οικογένειες τους αντιμετωπίζουν κάποια προβλήματα. Για να μη διακοπούν οι δεσμοί με την
οικογένεια και για να αποφευχθεί η ιδρυματοποίηση, οι οικότροφοι επιστρέφουν στα σπίτια τους τα
Σαββατοκυρίακα, τις αργίες και τις διακοπές.
Τα οικοτροφεία δεν είναι μόνο χώροι διαμονής,
αλλά και χώροι εκπαίδευσης. Μέσα από την καθημερινή φροντίδα για την ατομική καθαριότητά
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τους, τη φροντίδα του δωματίου και του σπιτιού
τους, τα ψώνια και το μαγείρεμα, τις εξόδους, τις
διάφορες ασχολίες και τη ψυχαγωγία τους, οι οικότροφοι προετοιμάζονται για τη σε όσο το δυνατό
μεγαλύτερο βαθμό ανεξαρτητοποίηση τους. Η
ανεξαρτητοποίηση αυτή αποτελεί τον κύριο στόχο
των εκπαιδευτικών προγραμμάτων των Οικοτροφείων, και προϋπόθεση για τη μετακίνηση των οικοτρόφων σε άλλες, πιο ανεξάρτητες συνθήκες
διαμονής, όπως είναι οι Ενταγμένες Οικιστικές
Μονάδες, που έχει κτίσει ο Σύνδεσμος Φίλων του
Ιδρύματος, στα Λατσιά.
Υπηρεσία Θεραπευτικών Προγραμμάτων: Μέσα
στα πλαίσια της επιστημονικής προσέγγισής του,
το Ίδρυμα προσφέρει μια μεγάλη ποικιλία θεραπευτικών και άλλων προγραμμάτων. Τα προγράμματα αυτά εκτός από την απαραίτητη
Ιατροφαρμακευτική και Οδοντιατρική περίθαλψη,
τη Φυσιοθεραπεία, Υδροθεραπεία, Ψυχοθεραπεία
κ.α. φθάνουν μέχρι τη θεραπευτική αγωγή μέσω
της Μουσικής, της Κίνησης, του Χορού, της Ιππασίας, της Τέχνης και άλλων δραστηριοτήτων που
σταδιακά, αποβάλλουν το θεραπευτικό τους
χαρακτήρα και γίνονται τρόπος μιας ποιοτικά
καλύτερης ζωής.
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ΔΩΡΕΑ ΤΟΥ ΖΕΥΓΟΥΣ ΣΤΕΛΙΟΥ ΚΑΙ
ΕΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ
Το Ίδρυμα Χρίστου Στέλιου Ιωάννου, μια γενναιόδωρη έκφραση ανθρωπισμού και κοινωνικής
αλληλεγγύης, αποτελεί δωρεά του ζεύγους
Στέλιου και Έλλης Ιωάννου στη μνήμη του γιου
τους Χρίστου.

Λειτουργεί στη Λευκωσία από τον Οκτώβρη του
1983 με δαπάνες της Κυβέρνησης, η οποία συμμετέχει ενεργά και στο Διοικητικό του Συμβούλιο.
Είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου εγγεγραμμένο σύμφωνα με τον περί Σωματείων και
Ιδρυμάτων Νόμο της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Εκτός από την ατομική ολοκλήρωση, την επαγγελματική αποκατάσταση και την κοινωνική ένταξη, που αποτελούν τους κύριους στόχους του
Ιδρύματος και που έχουν βελτιώσει σημαντικά τη
θέση του ατόμου με πνευματική καθυστέρηση
στην κυπριακή κοινωνία, το Ίδρυμα έχει πρωτοστατήσει στη εισαγωγή πρωτοποριακών θεσμών
και αντιλήψεων, που έχουν αναβαθμίσει ουσιαστικά το επίπεδο των υπηρεσιών προς τα άτομα
αυτά στην Κύπρο.
Το πρόγραμμα Ειδικών Ολυμπιακών, και
πολλά άλλα Ευρωπαϊκά προγράμματα που συμμετέχει ενεργά και με τεράστιες επιτυχίες, τα Κυπροελλαδικά Συνέδρια και άλλα διεθνή και
ευρωπαϊκά συνέδρια για τη νοητική υστέρηση
που διοργανώνει και συμμετέχει, οι ανταλλαγές
με άλλες χώρες, η διαφώτιση της κοινωνίας, η
συμπαράσταση και καθοδήγηση των γονιών, η
πρόσκληση ξένων ειδικών, η επιμόρφωση προσωπικού, τα ψυχαγωγικά, αθλητικά και κοινωνικά
προγράμματα που διοργανώνει, η προώθηση νομοθεσίας και η κατοχύρωση των δικαιωμάτων και
η βελτίωση της ποιότητας της ζωής των ατόμων
με πνευματική καθυστέρηση, η διαμονή σε μικρές μονάδες ενταγμένες στην κοινωνία είναι μερικά μόνο από τα επιτεύγματα του Ιδρύματος
Χρίστου Στέλιου Ιωάννου.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Το Ίδρυμα διοικείται από επταμελές Διοικητικό
Συμβούλιο στο οποίο συμμετέχουν τέσσερα από
την Κυβέρνηση και 2 μέλη από την οικογένεια
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Ιωάννου και ένας εκπρόσωπος των Γονιών ο
οποίος διορίζεται από τον Γενικό Διευθυντή του
Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων.
Σημερινά μέλη είναι η Χριστίνα Φλουρέντζου
Κακουρή, Πρόεδρος, Διευθύντρια Τμήματος Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες, η
Αριστούλλα Αλεξάνδρου, Γραμματέας, Εκπρόσωπος του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, η
Μιράντα Χαραλάμπους Προδρομίτου, Ταμίας, Εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών, η
Μαρούσα Κονναρή Ιερωνυμίδου, Εκπρόσωπος του Υπουργείου Υγείας, ο Χριστάκης K. Στεφανή και ο Στέλιος Λοιζίδης ως Εκπρόσωποι των
δωρητών και οΓιώργος Χριστοδούλου, Εκπρόσωπος των γονέων

Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΩΝ
Ουσιαστική και έμπρακτη είναι η συμπαράσταση του Συνδέσμου Φίλων του Ιδρύματος Χρίστου Ιωάννου, που αποτελεί την οργανωμένη
έκφραση της κοινωνικής αλληλεγγύης προς το
Ίδρυμα και που σύμφωνα με το Καταστατικό του,
αποβλέπει στην με κάθε τρόπο ενίσχυση του
έργου του, στην προαγωγή της ευημερίας των
τροφίμων του και την ενίσχυση και συμπαράσταση
των οικογενειών τους.
Ο Σύνδεσμος Φίλων είναι οργανωμένος με
δεκάδες Επιτροπές και Υποεπιτροπές σε όλη την
Κύπρο και το εξωτερικό, και με κύρια ετήσια
εκδήλωση του το διεθνές παζάρι βοηθά οικονομικά τόσο το Ίδρυμα, όσο και και τη Στέγη
"Άγιος Χριστόφορος" και τις Ενταγμένες Οικιστικές Μονάδες (ΕΟΜ). ■

Εργοδότηση με στήριξη
ΣΤΟΧΟΣ Η ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ ΓΙΑ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΜΕ ΠΛΗΡΩΜΗ ΣΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΑΓΟΡΑ
Ιδιαίτερη σημασία σε αυτό το διάστημα αποδίδεται στην ανάπτυξη του Κέντρου Ένταξης στην
Εργοδότηση με Στήριξη. Το Κέντρο αυτό στεγάζεται σε ανεξάρτητο χώρο από το Ίδρυμα, με δική
του μάλιστα πρόσβαση και είσοδο. Στόχος είναι να βοηθηθούν άτομα με νοητική αναπηρία για
απασχόληση με πληρωμή στην ανοικτή ελεύθερη αγορά.
Παρέχει τις πιο κάτω υπηρεσίες:
● Συμβουλευτικές υπηρεσίες για πιθανές εργασίες στην ελεύθερη αγορά
● Προσδιορισμός του είδους της εργασίας που θα επιθυμούσε το ίδιο το άτομο
● Αξιολόγηση του ατόμου και των δεξιοτήτων του
● Εκπαίδευση του ατόμου στο χώρο εργασίας του
● Καθοδήγηση του εργοδότη ως προς τα βοηθήματα (εργαλεία) που θα είναι ίσως αναγκαία
● Παρακολούθηση και στήριξη του ατόμου μετά την τοποθέτηση – εργοδότηση του με περιοδικές
επισκέψεις και συζητήσεις με τους εργοδότες και το ίδιο προσωπικά.
Με την είσοδο του κάθε ατόμου στο Κέντρο γίνεται μια σειρά από αξιολογήσεις. Πρώτα μια αξιολόγηση από Ψυχολόγο στον τομέα του νοητικού επιπέδου και των γενικών δεξιοτήτων και στη
συνέχεια μια εκτενέστερη αξιολόγηση από Ειδικό Παιδαγωγό στους τομείς της ανεξάρτητης προσωπικής λειτουργίας (π.χ ατομική φροντίδα), της κοινωνικής επάρκειας (π.χ οδική ασφάλεια, διαχείριση χρημάτων), της κοινωνικοποίησης (π.χ συμπεριφορά, σεξουαλικότητα). Ακολουθεί μια
πιο λεπτομερής αξιολόγηση από τον Καθοδηγητή Εργασίας για τις επαγγελματικές δεξιότητες του
ατόμου σε ένα πιθανό χώρο εργασίας
Στο Κέντρο Ένταξης στην Εργοδότηση με Στήριξη, λειτουργεί ομάδα αξιολόγησης στην οποία
μετέχουν ο Διευθυντής, η Προϊστάμενη Εισδοχής – Εκπαίδευσης, ο Κοινωνικός Λειτουργός, ο
Ψυχολόγος, ο Καθοδηγητής Εργασίας, ο Ειδικός Παιδαγωγός και οποιοδήποτε άλλο μέλος του
προσωπικού κριθεί αναγκαίο. Η ομάδα ενημερώνεται για τις διάφορες αξιολογήσεις και αποφασίζει το ατομικό πρόγραμμα του κάθε ατόμου, όπως και τον βαθμό της ετοιμότητας του, και προβαίνει ανάλογα στην τοποθέτηση του σε χώρο εργασίας με την συνοδεία του Καθοδηγητή
Εργασίας.
Τα άτομα που εξυπηρετούνται δεν πληρώνουν οποιοδήποτε τίμημα, όπως δίδακτρα, αλλά έχουν
όλη την υποστήριξη για την προσπάθεια που καταβάλλουν. Εννοείται ότι από το Κέντρο θα αναληφθεί η διεξαγωγή μια έρευνας στην αγορά για την εξασφάλιση συνεργασίας με εργοδότες.
Η πρώτη περίοδος απασχόλησης θα είναι δοκιμαστική και τηρείται με κάθε εχεμύθεια αρχείο με
μητρώο των ατόμων που απευθύνονται στο Κέντρο και όλα τα έγγραφα και στοιχεία για την κάθε
περίπτωση χωριστά.
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PharmAdvance

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΤΗΣ C.A.PAPAELLINAS
ΜΕ ΤΗΝ OMEGA
PHARMA HELLAS

Νέο σεμινάριο για φαρμακοποιούς
εαλιστικά όλοι οι άνθρωποι σε κάποια
στιγμή της ζωής τους θα βιώσουν κάποιου
είδους πόνο. Ο πόνος αυτός θα τους δημιουργήσει ποικίλου βαθμού ενόχληση, δυσφορία
ή ανικανότητα για άλλοτε μικρό ή μεγάλο
χρονικό διάστημα ή ακόμη και εφ' όρου ζωής. Τα
φάρμακα αποτελούν την πιο συχνή ιατρική
παρέμβαση και η χρήση τους πρέπει πάντα
να βρίσκεται υπό την επίβλεψη ειδικού. Είναι
σημαντικό ακόμα και η χρήση των μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων να καθοδηγείται από
επαγγελματία υγείας, είτε γιατρό είτε φαρμακοποιό.
Η εταιρία C.A.Papaellinas Ltd και η Omega
Pharma Hellas, λόγω της μακροχρόνιας εμπειρίας τους στην κατηγορία των αναλγητικών, διοργάνωσαν στις 4 Μαΐου 2016 στο πλαίσιο του
προγράμματος PharmaAdvance, σεμινάριο για
φαρμακοποιούς που σκοπό είχε να αναλύσει
το θέμα «Psychology of Pain: How can we
recommend the right pain relief, for the right
patient at the right time».
Κατά τη διάρκεια του διαδραστικού σεμιναρίου
η εισηγήτρια Lynette Roberts η οποία κατέχει τη
θέση Head of Pharmacy Learning & Develop-

Ρ

Στις φωτογραφίες στιγμιότυπα από το
σεμινάριο και τη συνάντηση του
Ανώτατου Εκτελεστικού μας Διευθυντή
κ. Χρήστου Παπαέλληνα με την
εισηγήτρια του σεμιναρίου κ Roberts.

42 u ΜΕΤΑΞΥ ΜΑΣ ΤΕΥΧΟΣ 13

ment στην εταιρία Omega Pharma UK, ανέλυσε
τους διαφορετικούς τύπους πόνου και τις ποικίλες αντιλήψεις των ατόμων για τον πόνο. Παρουσίασε ένα χρήσιμο εργαλείο για αξιολόγηση του
πόνου του ασθενή και ανέλυσε τις διαφορετικές
αναλγητικές ουσίες που υπάρχουν στην αγορά,
επεξηγώντας το μηχανισμό δράσης τους και αναφέροντας τις ενδείξεις και αντενδείξεις για το
κάθε ένα.
Επιπλέον, η κ Roberts αναφέρθηκε στη σημαντικότητα του ρόλου του φαρμακοποιού στην
αντιμετώπιση του πόνου, αφού μέσω της σωστής
εξυπηρέτησης, κατανόησης και φροντίδας του
πελάτη δημιουργείται πιστότητα προς τον φαρμακοποιό η οποία είναι σημαντική για την ανάπτυξη του φαρμακείου του.
Στο τέλος του σεμιναρίου οι φαρμακοποιοί
είχαν την ευκαιρία να μιλήσουν σε προσωπικό
επίπεδο με την εισηγήτρια για περαιτέρω ερωτήσεις και διευκρινήσεις.
Κατά τη διάρκεια του δείπνου που ακολούθησε οι φαρμακοποιοί εξέφρασαν την ικανοποίηση τους για το σεμινάριο και τόνισαν τη
σημαντικότητα διοργάνωσης τέτοιου είδους ενημερωτικών και εκπαιδευτικών σεμιναρίων. ■
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O Dr Fischer στο
ο

18 Παιδιατρικό Συνέδριο
τις 21 και 22 Νοεμβρίου η εταιρεία μας
συμμετείχε ως εκθέτης στο 18ο Παγκύπριο
Παιδιατρικό Συνέδριο με τα παιδικά προϊόντα Dr Fischer. Στο παιδιατρικό συνέδριο συμμετείχαν παιδίατροι, γυναικολόγοι, μαίες και
νοσοκόμες απ’ όλη την Κύπρο. Το φετινό παιδιατρικό συνέδριο χωριζόταν σε τρία μέρη. Το πρωί
του Σαββάτου φιλοξένησε την Ημερίδα Μητρικού
Θηλασμού η οποία απευθυνόταν κυρίως σε παιδιάτρους, γυναικολόγους, μαίες και νοσοκόμες.
Το Σάββατο ακολούθησαν τρεις ομιλίες για την
σημασία των εμβολίων, για το εμβόλιο κατά της
ανεμοβλογιάς και το εμβόλιο κατά του ροταϊού
που απευθύνεται κυρίως στις νοσοκόμες και στις
επισκέπτριες υγείας. Το απόγευμα του Σαββάτου
ξεκίνησε το κυρίως Συνέδριο με ποικίλη θεματολογία για να την καλύτερη εξάσκηση της Παιδιατρικής στην καθημερινή πρακτική.
Κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων γινόταν
ενημέρωση στους γιατρούς για τα διάφορα προϊόντα των εταιρειών. Όπως και πέρσι, έτσι και
φέτος ο Dr Fischer ήταν παρόν με δυναμική παρουσία. Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον οι συμμετέχοντες έκαναν ερωτήσεις και ζητούσαν
πληροφορίες για τα προϊόντα μας και τη χρήση
τους. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έδειξαν για τα εξειδικευμένα υγρά μαντηλάκια για τα μάτια του βρέφους τα οποία καθαρίζουν απαλά,
απομακρύνοντας τις εκκρίσεις των ματιών, προστατεύοντας από ερεθισμούς και μολύνσεις, τα
προϊόντα ενισχυμένης ενυδάτωσης επιδερμίδας,
τα υγρά μαντηλάκια για τη μυτούλα σε περίπτωση κρυολογήματος αλλά και τα προϊόντα για
την καταπολέμηση της ψείρας.■

Σ
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ΑΡΘΡΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΤΗΣ EY (ERNST & YOUNG)

Οι 7 κινητήριοι μοχλοί για ανάπτυξη
και ο ρόλος των ανώτερων στελεχών
την ΕΥ έχουμε διαπιστώσει ότι οι ταχύτερα αναπτυσσόμενες εταιρείες και οργανισμοί ανά το παγκόσμιο υποστηρίζουν τις στρατηγικές ανάπτυξής τους, με την
ευθυγράμμιση των δυνατοτήτων τους σε 7 κινητήριους μοχλούς (βλ., Πίνακα 1) και την ιεράρχηση των ενεργειών τους,
σύμφωνα με τους αναπτυξιακούς τους στόχους. Αυτή η προσέγγιση βοηθά στην μείωση της αστάθειας που συνήθως συνδέεται με την ταχεία ανάπτυξη και στη διασφάλιση βιώσιμης
ανάπτυξης.
Για να βοηθήσουμε τους ηγέτες των εταιρειών να σκέφτονται διαφορετικά σε σχέση με την ανάπτυξη των επιχειρήσεών
τους, χρησιμοποιούμε τους 7 κινητήριους μοχλούς ανάπτυξης
της EY αλλά και τις γνώσεις που έχουμε αντλήσει από τη
συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες του κόσμου. Εξετάζοντας
αυτούς τους μοχλούς, οι ηγέτες των επιχειρήσεων μπορούν
να αξιολογήσουν πού βρίσκονται σήμερα και να σχεδιάσουν
μια διαδρομή για το μέλλον η οποία θα οδηγήσει στην
υλοποίηση των φιλοδοξιών τους σε σχέση με την ανάπτυξη.

Σ

ΓΡΑΦΟΥΝ:
Γιώργος ΛοΪζίδης
Manager Advisory
Services,
Performance
Improvement/SCO

ανθρώπους. Οι κατάλληλοι άνθρωποι δεν πρέπει να είναι
μόνο ταλαντούχοι, αλλά και να μοιράζονται το όραμα, την αποστολή και το σκοπό της εταιρείας και να ταιριάζουν στην κουλτούρα της.
Οι κορυφαίες επιχειρήσεις πρέπει να παρέχουν ισχυρή
ηγεσία και να δημιουργήσουν ένα περιβάλλον χωρίς αποκλεισμούς όπου οι διαφορές εκτιμώνται και οι άνθρωποι μπορούν να καινοτομούν για να οδηγούν την επιχείρηση προς τα
εμπρός. Επιπρόσθετα, πρέπει να επενδύουν στους υπαλλήλους τους, καλλιεργώντας το ταλέντο τους και βοηθώντας
τους να αναπτύξουν δεξιότητες που ταιριάζουν με τις ανάγκες
της επιχείρησης κατά τη διάρκεια της κάθε διαφορετικής
φάσης ανάπτυξής της.

Ψηφιακά, τεχνολογία, αναλύσεις

Πίνακας 1: Οι 7 κινητήριοι μοχλοί ανάπτυξης

Αλέξανδρος
Μαμάκος
Senior Advisory
Services,
Performance
Improvement/SCO

Περισσότερα: ey.com
(The EY 7 Drivers
of Growth)

Για τους ηγέτες των επιχειρήσεων, η πληροφόρηση είναι
δύναμη. Μπορεί να τους βοηθήσει να πάρουν καλύτερες,
ταχύτερες και πιο έξυπνες αποφάσεις που βελτιώνουν τις
επιδόσεις των επιχειρήσεων και τη διαχείριση του κινδύνου.
Οι ψηφιακές τεχνολογίες, συμπεριλαμβανομένων των
κοινωνικών μέσων μαζικής ενημέρωσης, το cloud, το data
analytics και η κινητή τηλεφωνία, επιδρούν καθοριστικά στις
επιχειρήσεις σε όλους τους κλάδους, από τους λιανοπωλητές
και τις τράπεζες έως τις αυτοκινητοβιομηχανίες και τις εταιρείες ενέργειας. Επιπρόσθετα, αλλάζουν ριζικά τους τρόπους
που οι καταναλωτές αλληλεπιδρούν με αυτές τις εταιρείες,
ενώ παράλληλα ανοίγουν νέα επιχειρηματικά μοντέλα. Η
ψηφιακή επιχείρηση παρουσιάζει την ευκαιρία για τους CIOs
(Chief Information Officers) να έχουν ένα μεγαλύτερο και πιο
σημαντικό ρόλο στην επιχείρηση.
Αν οι οργανισμοί αξιοποιήσουν τη δύναμη της τεχνολογίας
των πληροφοριών, μπορούν να δημιουργήσουν ένα στρατηγικό και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Ωστόσο, ενώ πολλά
ανώτερα στελέχη και ηγέτες της πληροφορικής αναγνωρίζουν αυτή την αξία, πολλοί εξακολουθούν να δυσκολεύονται
να αξιοποιήσουν με επιτυχία την τεχνολογία πληροφοριών για
να επιφέρουν την αλλαγή στις επιχειρήσεις τους.

Άνθρωποι, συμπεριφορές και κουλτούρα

Επιχειρησιακές λειτουργίες

Κάθε οργανισμός είναι πάντα τόσο καλός όσο και οι άνθρωποι που εργάζονται για αυτόν. Για να επιτύχει ο πόλεμος της
αναζήτησης ταλέντων, οι επιχειρήσεις πρέπει να δημιουργήσουν ένα περιβάλλον που εκτιμά την ποικιλομορφία-διαφορετικότητα και προσελκύει και διατηρεί τους κατάλληλους

Οι επιχειρησιακές λειτουργίες είναι η σύνδεση μεταξύ της
στρατηγικής πρόθεσης και της ικανότητας του οργανισμού να
παραδώσει για να επιτευχευθεί ο στόχος. Έχοντας μια σαφή
προσέγγιση, που ευθυγραμμίζει τις εργασίες της εταιρείας με
τη στρατηγική, θα αυξήσει την ικανότητά της για επιτυχία. >>>
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Οι ηγέτες της αγοράς (Market Leaders) πρέπει να εξετάζουν όλες τις πτυχές των operations σε μακροοικονομικό και
μικροοικονομικό επίπεδο. Επικεντρωμένοι στις λεπτομέρειες,
καταλαβαίνουν ότι κάθε πτυχή των δραστηριοτήτων τους πρέπει να υπόκειται σε λεπτομερή έλεγχο και να βελτιώνονται
συνεχώς για να πρωτοπορούν σε σχέση με τις άλλες εταιρείες.
Οι κορυφαίες εταιρείες δεν αφήνουν τίποτα στην τύχη. Αντιθέτως παίρνουν τον έλεγχο με την ανάλυση των οperations
τους έτσι ώστε να εξασφαλίζουν ότι όλα τα τμήματα παραμένουν αποτελεσματικά ανά πάσα στιγμή και όταν απαιτείται να
υλοποιούνται αλλαγές.
Διεθνείς εταιρείες χρησιμοποιούν τις εφοδιαστικές αλυσίδες
τους αποδοτικά με σκοπό την βελτιστοποίηση του κόστους και
την υποστήριξη της ανάπτυξης. Τα ανώτερα στελέχη αυτών
επικεντρώνονται στην επίτευξη μεγαλύτερης ελαστικότηταςευκινησίας και ανταπόκρισης για να παραδίδουν άριστα αποτελέσματα.

Πελάτης
Από την αρχή, κορυφαίες εταιρείες κάνουν τους πελάτες τους
το σημείο επικέντρωσής τους. Καταλαβαίνουν ότι βάζοντας τις
ανάγκες και τις επιθυμίες των πελατών τους πρώτες, μπορούν
να επιτύχουν ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.
Ξέρουν τα πάντα για τους πελάτες τους, ποιοι είναι, τι
θέλουν και όποτε το θέλουν, και ξέρουν ότι η οικοδόμηση της
εμπιστοσύνης των πελατών επιφέρει μακροπρόθεσμη
βιώσιμη ανάπτυξη. Ακόμα και όταν μία εταιρεία γίνει market
leader, συνεχώς σκέφτεται πώς να διατηρήσει την εμπλοκή
και εξυπηρέτηση των πελατών της.

Χρηματοδότηση
Όλες οι επιχειρήσεις χρειάζονται κεφάλαια για να αναπτυχθούν. Ο τρόπος με τον οποίο μία επιχείρηση διαχειρίζεται τα
χρήματά της, και τους νέους επενδυτές, θα καθορίσει την
πορεία της για το μέλλον.
Κορυφαίες εταιρείες καθορίζουν την καλύτερη οικονομική
λύση, ή συνδυασμό λύσεων, για την επιχείρησή τους για να
αποκομίσουν τα μέγιστα οφέλη από τη διαχείριση των διαθέσιμων πόρων.
Για να επιτευχθεί αυτό, οι CFOs και η λειτουργία της χρηματοδότησης πρέπει να ενεργήσουν πιο στρατηγικά και πιο
εμπορικά, βελτίωνοντας την απόδοση, παρέχοντας πληροφορίες στα στελέχη που λαμβάνουν αποφάσεις. Ο ρόλος αυτός
συνήθως περιγράφεται ως επιχειρηματικός συνεταιρισμός, με
τον CFO να ενεργεί ως καταλύτης. Κορυφαίες εταιρείες χρησιμοποιούν τον CFO τους ως τον οικονομικό τους σύμβουλο
μιας και αυτό οδηγεί σε βελτίωση των οικονομικών επιδόσεων.

Συναλλαγές και συμμαχίες
Οι εταιρείες με ηγετική θέση στην αγορά σπάνια εξελίσσονται
αποκλειστικά από οργανική ανάπτυξη. Για να ανέβουν στην
κορυφή, ζητούν επιτυχημένες συνεργασίες και στρατηγικές
εξαγορές σε θέση να ενισχύσουν την ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα και την κερδοφορία τους.
Κορυφαίες επιχειρήσεις, ενώ σπεύδουν να κατανοήσουν
την αξία των συναλλαγών και των συμμαχιών σε δυναμικές
αγορές του σήμερα, εκτιμούν επίσης ότι η υλοποίηση μίας
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σωστής διαπραγμάτευσης δεν εναπόκειται στην τύχη. Κάνουν
μια συντονισμένη προσπάθεια για να παραμείνουν σε εγρήγορση, για να χτίσουν το προφίλ στις αγορές τους και να διασφαλίσουν ότι είναι σε καλή θέση για να αδράξουν την
ευκαιρία αυτή μόλις προκύψει.
Ενώ αυτό είναι απλό ως ιδέα, το ταξίδι μπορεί να είναι
δύσκολο. Υπάρχουν πολλές πιέσεις που επηρεάζουν την
ικανότητα μιας επιχείρησης να επιτύχει τους στόχους της. Έχοντας ένα σχέδιο, ευθυγραμμισμένο με τη στρατηγική της, για
να καλύψει γνωστά θέματα προληπτικά και να αντιδρά
στις μελλοντικές πιέσεις, θα αυξήσει την ικανότητά της για
επιτυχία.

Ρίσκο
Αυτός ο κινητήριος μοχλός έχει ένα ευρύ πεδίο, που καλύπτει
όλες τις βασικές επιχειρηματικές προκλήσεις που μια αναπτυσσόμενη εταιρεία αντιμετωπίζει, από την πρόσληψη των
καλύτερων ανθρώπων, στις πολιτικές, διαδικασίες και τη συμμόρφωση, καθώς και τη διαχείριση των ενδιαφερομένων
μερών.
Προκειμένου μια εταιρεία να πετύχει στο σημερινό ταχέως
μεταβαλλόμενο κλίμα, τα ανώτερα στελέχη πρέπει να έχουν
μια στρατηγική προσέγγιση για τη διαχείριση των κινδύνων.
Ανεξάρτητα από το στάδιο της ανάπτυξης της, η ικανότητα της
να εντοπίζει και να διαχειρίζεται τον κίνδυνο ξεχωρίζει ως ένα
ζωτικό στοιχείο της επιτυχίας.
Οι εταιρείες που επιθυμούν να γίνουν ηγέτες της αγοράς
δεν πρέπει να φοβούνται τον κίνδυνο. Θα πρέπει να τον προσεγγίσουν με έξυπνο τρόπο για να καρπωθούν τα οφέλη του
και να επιταχύνουν την ανάπτυξή τους.
Κορυφαίες επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν κινδύνους, αλλά
εκπαιδεύονται σχετικά με τις επιπτώσεις των κινδύνων και τα
μέτρα που πρέπει να ληφθούν για τον έλεγχο και τη διαχείρισή
τους. Η προσέγγιση αυτή τις κάνει να ξεχωρίζουν από το
πλήθος των άλλων εταιρειών. ■
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Την εξαγορά την κάνατε!
Την συγχώνευση όμως;
Του
Γεώργιου
Γιαννάτου
Διευθύνων
Σύμβουλος
Core
Strategy Α.Ε.

«Τα σπουδαιότερα οφέλη που προκύπτουν από τις εξαγορές και τις συγχωνεύσεις είναι η
συγκέντρωση κεφαλαίων, η δημιουργία οικονομιών κλίμακας και ενιαίας στρατηγικής
επεκτάσεων, η ενιαία και οργανωμένη αντιμετώπιση του ανταγωνισμού, οι ταχύτεροι ρυθμοί
ανάπτυξης και η μείωση και διασπορά του ρίσκου».
Σε μία εποχή όπου ο παγκόσμιος ανταγωνισμός γίνεται όλο και μεγαλύτερος, η τάση για εξαγορές και συγχωνεύσεις
γίνεται πιο έντονη στο χώρο των επιχειρήσεων. Οι στρατηγικές συμμαχίες μέσω συγχωνεύσεων είναι η νέα πρόκληση
των επιχειρήσεων στις ραγδαίες εξελίξεις.
Η εξέλιξη των συγχωνεύσεων σε παγκόσμιο επίπεδο απεικονίζεται στο επόμενο διάγραμμα:

ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ 100 ΜΕΡΕΣ
ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΕΙΝΑΙ
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΜΙΑ
ΚΡΙΣΙΜΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΗΣ
ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑ
ΤΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ

Πηγή: Institute for Mergers, Acquisitions and Alliances (IMAA)

Η έξαρση των εξαγορών και συγχωνεύσεων που παρατηρείται παγκοσμίως θα μεταφερθεί σε ανάλογο επίπεδο και
στην κυπριακή αγορά. Παρ’ όλα αυτά, σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα, στο ένα τρίτο των περιπτώσεων επιχειρήσειςεξαγοραστές αποτυγχάνουν να επανακαταλάβουν το premium που κατέβαλαν επιπλέον της αξίας αγοράς για κάποια
άλλη εταιρεία.
Στις περισσότερες περιπτώσεις ο ένοχος είναι η κακή εκτέλεση. Η ικανότητα για γρήγορη ενοποίηση χωρίς ατέλειες
δύο επιχειρήσεων ποτέ δεν ήταν τόσο σημαντική όσο τώρα. Η ικανότητα για κεφαλαιοποίηση από νέες ευκαιρίες της
αγοράς, για εξασφάλιση περισσότερων πελατών και κερδών και για προσέλκυση της επενδυτικής κοινότητας βρίσκεται σε μία ευαίσθητη ισορροπία. Οι επιχειρήσεις με μειωμένη ικανότητα ενοποίησης ρισκάρουν να χάσουν πελάτες,
προσωπικό, κέρδη και κεφαλαιοποίηση της αγοράς.
Ορισμένες επιχειρήσεις έχουν αναπτύξει την ικανότητα να συγχωνεύουν επιτυχημένα και επανειλημμένα τις οργανωτικές δομές τους: τις επιχειρηματικές λειτουργίες και διαδικασίες, προϊόντα και υπηρεσίες, εργατικό δυναμικό,
κυκλώματα διανομής, τεχνολογίες και κουλτούρες. >>>
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«ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΜΕ ΜΕΙΩΜΕΝΕΣ
ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ
ΡΙΣΚΑΡΟΥΝ ΝΑ ΧΑΣΟΥΝ
ΠΕΛΑΤΕΣ, ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ,
ΚΕΡΔΗ ΚΑΙ
ΚΕΦΑΛΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ»
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Για να θεωρηθεί μία συμφωνία εξαγοράς ή συγχώνευσης επιτυχής, θα πρέπει να υφίσταται εξαρχής μια σφαιρική θεώρηση, η οποία θα καλύπτει όλο τον «κύκλο
ζωής» της εξαγοράς ή συγχώνευσης. Το πλαίσιο αυτό
του κύκλου ζωής εστιάζει την προσοχή των στελεχών σε
όλα τα κρίσιμα θέματα που πρέπει να αντιμετωπισθούν
σε κάθε φάση και όχι μόνο αποκλειστικά αυτά που εμπλέκονται με την διεκπεραίωση της συμφωνίας.
Με δεδομένο το γεγονός ότι η επιτυχής καθοδήγηση
κάθε φάσης του κύκλου ζωής είναι ζωτικής σημασίας,
οι «πρώτες 100 μέρες» αμέσως μετά την ανακοίνωση
της συμφωνίας είναι πραγματικά μια κρίσιμη χρονική περίοδος για τις προσπάθειες ενοποίησης μετά τη συγχώνευση. Συχνά, η επιτυχία ή αποτυχία ολόκληρης της
εξαγοράς ή συγχώνευσης βασίζεται στην ηγεσία, υπευθυνότητα και αποφάσεις-κλειδιά αυτών των πρώτων κρίσιμων εβδομάδων. Η ύπαρξη ενός αποφασιστικού
σχεδίου γι’ αυτές τις πρώτες μέρες και για τις βασικές
αποφάσεις και δραστηριότητες που πρέπει να ολοκληρωθούν σ’ αυτό το χρονικό πλαίσιο, αυξάνει κατά πολύ
τις πιθανότητες επιτυχίας.
Τα σπουδαιότερα οφέλη που προκύπτουν από τις εξαγορές και τις συγχωνεύσεις είναι η συγκέντρωση κεφαλαίων, η δημιουργία οικονομιών κλίμακας και ενιαίας
στρατηγικής επεκτάσεων, η ενιαία και οργανωμένη αντιμετώπιση του ανταγωνισμού, οι ταχύτεροι ρυθμοί ανάπτυξης και η μείωση και διασπορά του ρίσκου.
Ανεξάρτητα όμως από τα οφέλη που αποκομίζονται, στατιστικά στοιχεία αναφέρουν ότι γύρω στο 65%-80% των
συγχωνεύσεων αποτυγχάνουν να εκπληρώσουν τους
σκοπούς τους, διότι δεν υπάρχει ενιαία κουλτούρα από
τις επιχειρήσεις που συγχωνεύονται, δεν έχουaν αποσαφηνιστεί η στρατηγική και οι στόχοι της νέας επιχείρησης,
υφίστανται σημαντικές διαφορές στην ανάπτυξη της στρατηγικής ανθρώπινων πόρων καθώς και συγκρουόμενα

στιλ διοίκησης, υπάρχει υπερεκτίμηση των ενδεχόμενων
συνεργιών και αρκετές φορές η συγχώνευση προχωρεί
με αργούς ρυθμούς.
Ο ρόλος των στελεχών στις εξαγορές και συγχωνεύσεις είναι μεγίστης σημασίας. Τα στελέχη θα πρέπει να
συνειδητοποιήσουν έγκαιρα ότι ανήκουν πια σε νέα, αναβαθμισμένη επιχείρηση με διαφορετική κουλτούρα και
στρατηγική και η αξιολόγησή τους θα πρέπει να επικεντρωθεί σε μεγάλο βαθμό στις ιδιότητες – ικανότητές τους
για την υλοποίηση των στόχων της νέας επιχείρησης.
Στην περίπτωση της συγχώνευσης των επιχειρήσεων
Daimler-Benz και Chrysler δημιουργήθηκε έντονο πρόβλημα όσον αφορά τη σύγκλιση ανάμεσα στις δύο διαφορετικές κουλτούρες που υπήρχαν. Εκ μέρους της
Daimler το σύνθημα «Μία εταιρεία, δύο κουλτούρες»
είχε εκφραστεί από πολύ νωρίς.
Πολλά από τα στελέχη δήλωσαν ότι το ίδιο το σύστημα
εσωτερικής επικοινωνίας δεν προήγαγε ένα συνολικό
πνεύμα που να εξέφραζε τη νέα επιχειρηματική
οντότητα, αλλά αντίθετα, μια προσπάθεια υποβιβασμού
της Chrysler έναντι των επιτευγμάτων της Daimler-Benz
γινόταν έντονα αισθητή. Πολύ σύντομα έγινε φανερό ότι
τα μεσαία στελέχη της Chrysler αντιδρούσαν στη γερμανική «εισβολή» και ένιωθαν ότι οι πρακτικές και η
σημασία που είχαν οι εργαζόμενοι της Chrysler υποβιβάζονταν.
Επίσης, οι επιχειρηματίες θα πρέπει να επικεντρώσουν
τις συγχωνευτικές ή εξαγοραστικές δραστηριότητές τους
εκεί όπου η επιχείρηση παρουσιάζει συγκριτικά πλεονεκτήματα σε σχέση με τον ανταγωνισμό και όχι μόνο σε
κάθε πιθανή ευκαιρία που εμφανίζεται στην αγορά. Θα
πρέπει η επιχείρηση να προσδιορίσει τα πεδία δράσης
όπου παρουσιάζει σοβαρά πλεονεκτήματα σε σχέση
με τον ανταγωνισμό και κατά συνέπεια έχει όφελος να
ενδυναμωθεί μέσω της εξαγοράς ή της συγχώνευσης. ■
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ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ (CSR)

uuu

Πώς επιτυγχάνουμε
την CSR με υπευθυνότητα

Πώς οι πιο καλοδιοικούμενες εταιρείες του σήμερα κατακτούν την οικονομική, κοινωνική
και περιβαλλοντική επιτυχία
Σάϊμον
Πιτσιλλίδης
FBRH Consultants Ltd
www.fbrh.eu

Ό

λο και περισσότερες εταιρείες παγκοσμίως
υιοθετούν στις δραστηριότητές τους μια
διαρθρωτική, ποσοτική και μεθοδολογική
προσέγγιση αναφορικά με την CSR (ΕΚΕ). Έχουν
συναίσθηση των επιπτώσεών τους τόσο στο περιβάλλον όσο και στα ενδιαφερόμενα μέρη τους
(stakeholders): επενδυτές, πελάτες, ανθρώπινο
δυναμικό, προμηθευτές και, φυσικά, την κοινωνία.
Βρίσκονται σε επικοινωνία με τα ενδιαφερόμενα
μέρη και με τη συμμετοχή τους προσδιορίζουν τις
πιο σημαντικές επιπτώσεις που έχει η εταιρεία
τους στον κοινωνικό περίγυρο. Οι εταιρείες αυτές
κάνουν απολογισμούς, θέτουν στόχους και αναλαμβάνουν δράση για να ελαχιστοποιήσουν τις
αρνητικές επιπτώσεις των δραστηριοτήτων τους
και αναφέρουν τα αποτελέσματα στις εκθέσεις
τους για την CSR.
Μια υπεύθυνη εταιρεία εξόρυξης πετρελαίου
και φυσικού αερίου, για παράδειγμα, θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να
αποφύγει, να ελαχιστοποιήσει στο έπακρο τις διαρροές πετρελαίου. Είναι ουσιαστικής σημασίας για
την τοπική κοινωνία αλλά και ευρύτερα, να αναφέρονται κρίσιμα δεδομένα σαν κι αυτό παρά να
γίνεται, ας πούμε, αναφορά στην εξοικονόμηση
φωτοτυπικού χαρτιού! Στην περίπτωση της Κύπρου, λόγου χάρη, μια μεγάλη διαρροή πετρελαίου θα μπορούσε να έχει τεράστιες αρνητικές
επιπτώσεις στον καθόλα σημαντικό τομέα του τουρισμού. Άρα, είναι πρωταρχικής σημασίας μια εταιρεία να έχει συναίσθηση των επιπτώσεών της –

Πολλές εταιρείες δεν γνωρίζουν τις επιπτώσεις που οι ενέργειές τους έχουν όχι
μόνο στα ενδιαφερόμενα μέρη, αλλά και στο περιβάλλον
Εστιάζοντας την προσοχή τους στην επίτευξη των στόχων τους, πολλές εταιρείες – μεγάλες ή μικρές–
συχνά δεν αντιλαμβάνονται ότι μπορεί να προκαλούν σοβαρή ζημιά. Επίσης δεν αντιλαμβάνονται πως
αν δεν υπολογίσουν την επίδραση που ασκούν ευρύτερα στην κοινωνία, τα ενδιαφερόμενα μέρη
μπορεί να σταθούν εμπόδιο στους στόχους που έχουν τεθεί με σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις.
Οι ίδιες αυτές εταιρείες δεν μπορούν να συνειδητοποιήσουν ότι το να επιδίδονται σε κάποιες
δραστηριότητες που σχετίζονται με την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη απλώς για να το κάνουν μπορεί
να θεωρηθεί μόνο ως προχειρότητα και όχι υπεύθυνος τρόπος εφαρμογής της CSR.

συμπεριλαμβανομένων και των δυνητικών – στον
κόσμο που την περιβάλλει.
Αυτό σημαίνει αναφορά Εταιρικής Κοινωνικής
Ευθύνης που συντάσσεται υπεύθυνα.

Υποχρεωτικές εκθέσεις στην ΕΕ
Η Ευρωπαϊκή Ένωση κατέστησε σαφή την ισχυρή
της δέσμευση για την εταιρική διαφάνεια και την
αειφορία, κάνοντας υποχρεωτική από το 2016 για
μεγάλες εταιρείες και οργανισμούς τη δημοσίευση Εκθέσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.

Οφέλη από την αναφορά GRI
Εταιρείες και οργανισμοί διαπιστώνουν ότι, με τη
συλλογή και ανάλυση δεδομένων για την οικονομική, περιβαλλοντική, κοινωνική και διακυβερνητική τους απόδοση, μπορούν να εντοπίσουν και να
χειριστούν καλύτερα ζητήματα που επηρεάζουν
την επιτυχία του κύκλου εργασιών τους.
Μπορούν να επωφεληθούν από: βελτιωμένα
κέρδη, επιχειρηματικές ευκαιρίες, καινοτομίες,
αύξηση της ποιότητας, αφοσίωση των υπαλλήλων
και καλύτερη αποτελεσματικότητα, αλλά και
από την αναγνώριση του εμπορικού τους σήματος,
την ενίσχυση της φήμης τους, τη σταθερότητα
της πελατείας τους, www.fbrh.eu/en/newsresources/csr-articles).

GRI (Παγκόσμια Πρωτοβουλία Αναφοράς)
ο χρυσός κανόνας αναφοράς για την CSR
Το πλαίσιο της Global Reporting Initiative (GRI)
αποτελεί τον χρυσό κανόνα για την υποβολή εκθέσεων CSR. Δεν είναι τυχαίο ότι το 80% των 250
μεγαλύτερων εταιρειών παγκοσμίως δημοσιεύουν τις εκθέσεις τους για την Εταιρική Κοινωνική
Ευθύνη (CSR) σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες
Γραμμές της GRI.

Διήμερο Εγκεκριμένο Σεμινάριο GRI
Η εταιρεία FBRH Consultants Ltd είναι ο μοναδικός Εγκεκριμένος Εκπαιδευτικός Εταίρος GRI στην
Κύπρο. Και οργανώνει τα απαραίτητα ειδικά σεμινάρια, πιστοποιημένα από την GRI, που προσφέρουν στους συμμετέχοντες τη δυνατότητα να
αρχίσουν και να ολοκληρώσουν την έκθεσή τους
για την CSR. Εταιρείες και άτομα στην Κύπρο που
ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν μπορούν να
βρουν τις σχετικές λεπτομέρειες στην ιστοσελίδα:
www.fbrh.eu/en/start-csr.
Μάθετε πώς οι πιο καλοδιοικούμενες εταιρείες
του σήμερα επιτυγχάνουν Οικονομική, Κοινωνική
και Περιβαλλοντική Επιτυχία – και πώς μπορείτε
να το πετύχετε κι εσείς. επιτύχετε κι εσείς. ■

Το 80% των 250 μεγαλύτερων εταιρειών παγκοσμίως ετοιμάζουν τις εκθέσεις τους για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (CSR) σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές
της GRI Μερικές μόνο από αυτές είναι: American Electric Power, Apple, BAE Systems, Barclays, Bloomberg, BMW, Coca Cola, Credit Suisse, Deloitte, Deutsche
Bank, European Investment Bank, Heineken, Kellogs, Marks & Spencer, Maersk, Nasdaq, Nestle, Starbucks Coffee, Thomas Cook Group, Thomson Reuters,
UBS, Volvo, Toyota. Για να δείτε όλες τις εταιρείες που ετοιμάζουν εκθέσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης σύμφωνα με GRI, συνδεθείτε με την ιστοσελίδα:
http://database.globalreporting.org/search
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Join the FBRH 2-day GRI Certified Masterclass
Learn how Today's Best-Run Companies are achieving Economic, Social, and Environmental
Success and How You Can Too.

CSR reporting done responsibly
comes by measuring,
setting targets and taking action on
what matters where it matters.
Global Reporting Initiative G4 Framework
More and more companies of every size and sector are taking a structured, methodological
approach with their operations in relation to CSR reporting. They are aware of their impacts towards
the environment and all their main stakeholders: investors, clients, human resources, suppliers,
society. They communicate with their stakeholders and with their input they define the most
important impacts their company has. They measure, set targets, take action to minimize their
negative impacts and report the outcomes in their CSR report. They are on a continuous cycle of
performance improvement across all their operations. This is CSR reporting done responsibly.
4 Steps to build your positive contribution to the world

V

Identify
What are the impacts
you have on the
environment and your
stakeholders?
Environment

Your Employees

Measure
“What you cannot measure
you cannot manage,
what you cannot manage
you cannot change”.

Your Suppliers

1

2

Take Action
Set targets to
minimize your
negative impacts.

3

Report
Your continuous
performance
improvement
check
do

plan

4

tive
posi
tion
ribu
cont

adjust

Increase your
positive impacts.

Your Clients

Your Shareholders

Value of CSR reporting
Internal
Bennefits

G Vision and

Strategy

Systems

External
Bennefits

G Reputation

G Attracting

& Trust

G Management

Funding

G Strenghts &

Weaknesses
G Stakeholder

Engagement

G Employee

Motivation
G Competitive

Advantage

FBRH Consultants Ltd is a Global Reporting Initiative Certified Training Partner
Book your place now

https://www.fbrh.eu/en/start-csr/gri-training

V
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Τ

ο νέο Beauty Line Magazine κλείνει δέκα χρόνια
ζωής και το γιορτάζει με ένα τεύχος όλο μόδα και
ομορφιά. Έξι γνωστές προσωπικότητες που φιλοξενήθηκαν στις σελίδες του περιοδικού δίνουν τις δικές τους
ευχές για ακόμα περισσότερες επιτυχίες. Bomber jackets,
ρίγες, sequins αλλά και… πιτζάμες θα σας κάνουν να λάμψετε στα καλοκαιρινά πάρτι. Μάθετε πώς να τα φορέσετε
για να αναδείξετε το στυλ σας.
Ακόμη, ο Senior Make Up Artist των Beauty Line, Μιχάλης Ορφανίδης, χρησιμοποιώντας τα ζουμερά χρώματα
της σεζόν μεταμορφώνει την πρωταγωνίστρια της νέας τηλεοπτικής διαφήμισης Beauty Line Anabel Armario στο
απόλυτο θηλυκό, δείχνοντάς σας τον τρόπο να πετύχετε
το μακιγιάζ του καλοκαιρού. Τέλος, δείτε ποια είναι τα καλύτερα προϊόντα για το πρόσωπο, τα μαλλιά και το σώμα
σας και διαβάστε συμβουλές ομορφιάς που θα σας βοηθήσουν να δείτε το δέρμα σας με άλλο μάτι. Το νέο Beauty
Line Magazine κυκλοφορεί σε όλα τα καταστήματα
Beauty Line στην τιμή του €1. Τα έσοδα από τις πωλήσεις
του περιοδικού θα διατεθούν και σε αυτό το τεύχος για την
ενίσχυση της Europa Donna Κύπρου.■

Οι πελάτες των Beauty Line
στηρίζουν την Europa Donna

BEST

Την ευαισθησία τους προς τη Europa Donna Κύπρου έδειξαν γι' άλλη μια φορά οι πελάτες των καταστημάτων
Beauty Line. Αγοράζοντας το περιοδικό Beauty Line
Magazine No19 κατάφεραν να συγκεντρώσουν το ποσό
των ?15.000, ενισχύοντας το πρόγραμμα του συνδέσμου
«Επιστήθιες
Φίλες», έτσι ώστε να συνεχίσει να προσφέρει ειδικούς
στηθόδεσμους και εξωτερικές προσθέσεις σιλικόνης στις
γυναίκες που πέρασαν από καρκίνο του μαστού. Την
επιταγή παρέδωσε η Διευθύντρια Εκπαίδευσης της
C.A.Papaellinas κ 'Ολγα Παουλλή, στην πρόεδρο της
Europa Donna Κύπρου κ Εύη Παπαδοπούλου, τη Δευτέρα
18 Απριλίου 2016, στην παρουσία και του Ανώτατου
Εκτελεστικού Διευθυντή της Εταιρείας μας κ Χρήστου
Παπαέλληνα. ■
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ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ u u u

Υπάρχει διαφορά
μεταξύ θεωρίας και πράξης;
Της
Κυριακής
Κωνσταντίνου
Υπεύθυνη
Ασφάλειας
και Υγείας
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ατά καιρούς έχω ακούσει να μου λένε ότι πρέπει να
αντιληφθώ την διαφορά της πράξης από την θεωρία
και προβληματίζομαι για το λόγο που μου το λένε.
Μα υπάρχει διαφορά μεταξύ θεωρίας και πράξης; Είναι
δύο ξεχωριστά πράγματα; Μπορεί «να σταθεί» μόνη της
η πράξη χωρίς την θεωρία και το αντίθετο;
Ορισμένοι λένε, ότι άλλο η πράξη και άλλο η θεωρία.
Αυτή η αντίληψη αυτόματα διαχωρίζει τους ανθρώπους
σε δύο κατηγορίες: Τους θεωρητικούς και τους πρακτικούς. Μεταξύ τους προσπαθούν να υπερισχύσουν υποβιβάζοντας και προσβάλλοντας κάποτε ο ένας τον άλλο,
αναλόγως των προσόντων.
Άλλοι λένε ότι δεν μπορεί να γίνει η πράξη χωρίς την
θεωρία, και η θεωρία δεν μπορεί να εφαρμοστεί χωρίς
την πράξη. Είναι δυο αλληλένδετα πράγματα και δεν
μπορεί να συνυπάρξει το ένα χωρίς το άλλο.
Μέσω της εργασίας μου ήρθα αντιμέτωπη με αυτή την
αντιπαράθεση, αφού η Ασφάλεια και Υγεία έχει να κάνει
με τη θεωρία, δηλαδή τους νόμους και τις ευρωπαϊκές
οδηγίες και κανονισμούς που ενσωματώθηκαν στην Κυπριακή Νομοθεσία.

ΣΕ ΠΟΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΚΑΤΑΛΗΓΕΙ ΚΑΝΕΙΣ
ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Με το άρθρο μου αυτό, και έχοντας την εμπειρία από
την εργασία μου, θα εκφράσω την άποψη μου για το συγκεκριμένο θέμα, και θα καταλήξω στο εάν υπάρχει διαφορά μεταξύ της πράξης και της θεωρίας και εάν μπορεί
να συνυπάρξει το ένα χωρίς το άλλο.
Μπορώ να πω ότι είναι από τα τυχερά άτομα που εργάζονται από την ημέρα που ολοκλήρωσαν τις σπουδές
τους, στον κλάδο μάλιστα στον οποίο αφιέρωσαν και
χρόνο και χρήμα για να σπουδάσουν, χωρίς να αναγκαστούν να εργαστούν σε κάποιο άλλο άσχετο με την
σπουδή τους επάγγελμα. Επί εφτά χρόνια ασχολούμαι με
τα θέματα Ασφάλειας και Υγείας, αποκτώντας εμπειρίες,
γνώσεις και μάθηση για το μεγάλο αυτό φάσμα του κλάδου που αποφάσισα να σπουδάσω. >>>
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Όλα αυτά τα χρόνια δούλεψα ως σύμβουλος Ασφάλειας και Υγείας σε ιδιωτική εταιρία αλλά και ως ιδιώτης/
ελεύθερος επαγγελματίας. Το καθήκον μου ως σύμβουλος, ήταν να παραδίδω και να εξηγώ την θεωρία σε διάφορες εταιρείες παγκύπρια, ασχέτως με το τι έκαναν, τί
υπηρεσίες και προϊόντα πρόσφεραν στην αγορά.
Γνώρισα αρκετό κόσμο - καθηγητές, διευθυντές,
εμπειρογνώμονες, εργάτες, τεχνικούς, μηχανολόγους
μηχανικούς κ.ά - με τους οποίους συνεργάστηκα εκπαιδεύοντάς τους για το πώς να εφαρμόσουν την νομοθεσία
και τις απαιτήσεις της σχετικά με τα θέματα Ασφάλειας
και Υγείας. Για το πώς να συμπληρώνουν τα χαρτιά που
εγώ τους σχεδίαζα και συμβούλευα να εφαρμόζουν, για
το πώς να εκτιμούν τον κίνδυνο στην εργασία τους, για
το πώς να διεξάγουν επιθεωρήσεις, για το πώς να χρησιμοποιούν τα χημικά και πολλά άλλα.
Μπορώ να σχεδιάσω σύστημα Διαχείρισης για οποιαδήποτε εταιρεία, όσο μεγάλη και να είναι, όσα άτομα και
να εργοδοτεί, ό,τι και να προσφέρει στην αγορά, υπηρεσίες ή προϊόντα. Η θεωρία για μένα ήταν και θα είναι –
όπως λέμε στην καθομιλουμένη- παιχνιδάκι. Μου είναι
πολύ εύκολο να σου την παρουσιάσω και να σου δείξω
πώς να την εφαρμόζεις. Μπορώ να εκτιμήσω τον κίνδυνο
σε ένα εργασιακό χώρο και να σου πως τι μέτρα πρόληψης και διόρθωσης πρέπει να πάρεις για να είσαι ασφαλέστερος και υγιής.
Έρχομαι και ερωτώ τον εαυτό μου για την εμπειρία μου
με τους ανθρώπους που προανέφερα: Ήμουν θεωρητική;
Ο απέναντι που με άκουε και ήταν ο ίδιος της πράξης, ικανοποιείτο από όσα έλεγα για να είναι υγιής και ασφαλής
ή τα αγνοούσε; Η απάντηση στον εαυτό μου ήταν όχι, και
η απάντηση που έδινα στον απέναντι που μου έλεγε ότι
ήμουν θεωρητική, ήταν η σιωπή μου.
Είμαι της λογικής ότι για να μπορείς να δείξεις σε
κάποιο άτομο πώς να χρησιμοποιεί μια σκαλωσιά, πρέπει
πρώτα να στήσεις και να ανεβείς σε μια σκαλωσιά και,
επίσης, να δουλέψεις σε μια. Για να δείξεις σε κάποιο
άτομο πώς να κόβει ένα ξύλο, πρέπει να το πιάσεις με τα
60 u ΜΕΤΑΞΥ ΜΑΣ ΤΕΥΧΟΣ 13

χέρια σου, να χρησιμοποιήσεις το μηχάνημα που το κόβει
και να το κόψεις. Για να δείξεις σε κάποιο άτομο πώς να
οδηγεί με ασφάλεια, δεν πρέπει να γνωρίζεις μόνο τα
σήματα οδικής κυκλοφορίας, αλλά να τα έχεις δει, να
ξέρεις να τα διαβάζεις, να τα έχεις τηρήσει και να ξέρεις
να τα χρησιμοποιείς σωστά όταν οδηγάς.
Εδώ είναι η διαφορά της πράξης από την θεωρία.
Η νομοθεσία σου λέει ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙΣ, ΟΧΙ ΠΩΣ ΝΑ ΤΟ
ΚΑΝΕΙΣ.
Το μυστικό είναι να δουλέψεις, να ασχοληθείς, να
ζήσεις και να εκτελέσεις εκείνο που θα παρουσιάσεις
του άλλου. Να μπορείς να έχεις άποψη και γνώμη, και
να μπορείς μέσω των εμπειριών σου να εγκαθιδρύσεις
τον πιο ασφαλή τρόπο εργασίας. Τα θέματα Ασφάλειας
και Υγείας, είναι ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΟΥΛΕΙΕΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ στην
πράξη, οι οποίες από τη θεωρία μεταμορφώνονται σε
πράξη. Είναι ένας φαύλος κύκλος που απαιτεί από την
θεωρία και την πράξη να παντρεύονται και να χωρίζουν
συνεχώς. Αυτό ισχύει, για οποιαδήποτε εργασία.
Η διαφορά δεν έγκειται στην πράξη και την θεωρία,
αλλά στην κουλτούρα, στην αντίληψη και το μεράκι του
κάθε ανθρώπου να είναι ουσιαστικός και συγκεκριμένος
για εκείνα που λέει και απαιτεί στον τομέα του. Στο τρόπο
που σκέφτεται, κατανοεί, αντιδρά και εκτελεί. Στο πόσο
χαμηλά θα περπατήσει στην πυραμίδα μιας εταιρίας και
για το πόσο αφοσιωμένος και έγκυρος θέλει να είναι.
Αυτή είναι η διαφορά μεταξύ της πράξης και της θεωρίας. Και είμαι πλέον ικανή μέσω αυτής της τριβής και
του μεγάλου μαθήματος που μου έδωσε και μου δίνει η
εργασιακή μου ζωή, να καταλαβαίνω εάν εκείνος που
μου μιλά και μου εξηγεί τη θεωρία, έχει εφαρμόσει στην
πράξη τις θεωρητικές του γνώσεις και έχει την εμπειρία
που προσπαθεί να μου μεταφέρει.
Δεν υπάρχει διαφορά μεταξύ της θεωρίας και της πράξης. Υπάρχει διαφορά στον τρόπο σκέψης. Υπάρχει διαφορά στον άνθρωπο και πόσο αγαπά εκείνο που κάνει!
Η στερνή, η πιο ιερή μορφή θεωρίας είναι η πράξη.
(Νίκος Καζαντζάκης, 1883-1957. ■
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THE ONLY 1 LIPSTICK

Χωρίς κανένα συμβιβασμό,
ΟΛΑ ΣΕ ΕΝΑ κραγιόν.
Χρώμα που διαρκεί, άνεση,
ενυδάτωση, τέλεια εφαρμογή.
Μπείτε σε μια νέα εποχή,
με το THE ONLY 1.
Η Georgia May Jagger φορά το #510 Best of the Best
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ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΣ

Σ

τα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Αθλητισμού που διοργανώθηκε
τον περασμένο Σεπτέμβριο, πραγματοποιήθηκε στα κεντρικά μας
γραφεία στα Λατσιά, στις 30.9.2016, ειδική άσκηση στο χώρο εργασίας,
με στόχο την ευαισθητοποίηση του προσωπικού για τους κινδύνους που
ελλοχεύει για την υγεία ο καθιστικός τρόπος εργασίας.
Η άσκηση διοργανώθηκε σε συνεργασία με το πρόγραμμα «Αθλητισμός για
όλους» του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού. Η εκδήλωση περιλάμβανε
διάφορες ασκήσεις γυμναστικής υπό την καθοδήγηση λειτουργών του ΚΟΑ.
Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Αθλητισμού είναι μια νέα πρωτοβουλία της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την προαγωγή του αθλητισμού και της φυσικής
δραστηριότητας σε όλη την Ευρώπη, η οποία στοχεύει στην ευαισθητοποίηση
σχετικά με τα πολλαπλά οφέλη της άσκησης. Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Αθλητισμού αφορά όλους τους πολίτες, ανεξαρτήτως ηλικίας, καταγωγής ή
επιπέδου φυσικής κατάστασης.
Κατά τη διάρκειά της Εβδομάδας διοργανώθηκε ένα ευρύ φάσμα πρωτοβουλιών και δραστηριοτήτων σε διάφορα επίπεδα. Το συντονισμό των εκδηλώσεων σε όλη την Κύπρο ανέλαβε ο ΚΟΑ, ο οποίος εξασφάλισε και τη
σχετική χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Πρόεδρος του
Οργανισμού Δρ Κλέα Χατζηστεφάνου Παπαέλληνα τόνισε σε προπαρασκευαστική συνάντηση στην οποία συμμετείχαν 72 φορείς, ότι στόχος είναι η
αύξηση της συμμετοχής όλων των πολιτών στη φυσική δραστηριότητα και
στον αθλητισμό σε όλα τα επίπεδα, έτσι ώστε να υιοθετήσουν έναν ενεργό
και υγιή τρόπο ζωής. ■
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ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΜΕ
ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ
ΕΒΔΟΜΑΔΑ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
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H C.A. PAPAELLINAS Μέγας Χορηγός

στην Εκστρατεία Οδικής Ασφάλειας

H

C.A.Papaellinas ήταν μεγάλος χορηγός της Εκστρατείας Οδικής Ασφάλειας η οποία πραγματοποιήθηκε από τις 30 Οκτωβρίου μέχρι της 30 Δεκεμβρίου 2015. Η εκστρατεία διοργανώθηκε
από το περιοδικό Galastyle και τη νεανική εφημερίδα Click με την υποστήριξη του Υπουργείου
Άμυνας, του Υπουργείου Υγείας, του Τμήματος Ταχυδρομείων, του Σταδίου ΓΣΠ και των Πανεπιστημίων
και Κολλεγίων.
Ετοιμάστηκαν και κυκλοφόρησαν αφίσες με σκηνές και συνθήματα που αποτυπώνουν τα διάφορα
κοινωνικά προβλήματα που είναι αιτίες της πρόκλησης δυστυχημάτων. Έμφαση δόθηκε στην ταχύτητα,
στην χρήση της ζώνης ασφάλειας, στην κατανάλωση αλκοόλ, στη χρήση επίσης του κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση, καθώς και στην ανάγκη χρήσης ζώνης στα πίσω καθίσματα ειδικά για τα παιδιά.
Οι πινακίδες αναρτήθηκαν σε όλα τα στρατόπεδα, τα κέντρα υγείας, τα νοσοκομεία, τα ταχυδρομικά
γραφεία και τα πανεπιστήμια και κολλέγια.
Κατά τη διάρκεια της εκστρατείας διοργανώθηκαν επίσης διάφορες εκδηλώσεις στις οποίες τονίστηκε μεταξύ άλλων η τραγική επίδοση της Κύπρου στα δυστυχήματα. Σχετικά αναφέρθηκε ότι η Κύπρος βρίσκεται στη δεύτερη θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με τους θανάτους νέων σε οδικές
συγκρούσεις. Κατά τα τελευταία 5 χρόνια σε 317 δυστυχήματα έχασαν τη ζωή τους στην άσφαλτο 335
πρόσωπα με κύρια αφορμή και αιτία την κατανάλωση αλκοόλ, την αμελή οδήγηση και την υπερβολική
ταχύτητα. ■
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ΤΟ ΞΕΧΩΡΙΣΤΟ
ΤΑΛEΝΤΟ

του Παναγιώτη
Σιαμαρή
Εξημερώνει
και εκπαιδεύει
παπαγάλους!

Ο ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΑ
ΝΑ ΑΚΟΥΝ ΟΙ ΠΑΠΑΓΑΛΟΙ ΤΙΣ
ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΕΝΩ ΘΑ
ΠΕΤΟΥΝ ΕΛΕΥΘΕΡΑ!

Ε

να ξεχωριστό χόμπι έχει ο συνάδελφος Παναγιώτης Σιαμαρής που εδώ και οκτώ χρόνια εντάχθηκε στην C.A. Papaellinas μετά
την εξαγορά της Linet Ltd. Προσφέρει τις υπηρεσίες του πάντα με χαμόγελο και καλή διάθεση
από το χώρο της εισόδου του Κέντρου Διανομής
της «Διακίνησης».
Είναι παντρεμένος με δυο παιδιά και διαμένει
στο Δάλι. Ποιό είναι το χόμπι του; Εξημερώνει και
εκπαιδεύει παπαγάλους! Μάλιστα! Σε πολλούς
αυτό θα φαίνεται σίγουρα πολύ σπάνιο, ίσως και
παράξενο. Ακούγεται όμως πολύ ενδιαφέρον και
η επιθυμία να μάθεις από τον Παναγιώτη περισσότερα είναι πολύ μεγάλη. Να πως εξηγεί ο ίδιος
το γεγονός:
«Από πολύ μικρός μου άρεσαν τα πουλιά. Μεγαλώνοντας συνέχισα να ασχολούμαι. Σε κάποια
φάση έπεσε στα χέρια μου ένας παπαγάλος
«African Grey», που θεωρείται ο βασιλιάς της
ομιλίας. ‘Ηταν άγριος, χωρίς καμιά εκπαίδευση.
Από την ενημέρωση που είχα γνώριζα όμως τις
ικανότητες και τις δυνατότητες του τύπου αυτού
των παπαγάλων και αυτό με πείσμωσε να καταφέρω να τον εξημερώσω. Ήταν πολύ σημαντικό

64 u ΜΕΤΑΞΥ ΜΑΣ ΤΕΥΧΟΣ 13

50-67 METAXI MAS FEB 2016 FINAL_Layout 1 27/05/2016 14:39 Page 65

uuu

ΤΟ ΧΟΜΠΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥ

παπαγάλων για να ακούν τις οδηγίες σου πετώντας ελεύθερα. Χωρίς να είναι σε κλουβί, χωρίς να
είναι περιορισμένοι με άλλο τρόπο. Ελεύθερης
πτήσης με άλλα λόγια. Δύσκολο μεν αλλά θαυμάσιο όταν το πετύχεις. Περιμένουμε να γεννήσει
το ζεύγος των παπαγάλων που έχουν οι φίλοι
μου, ώστε να αρχίσω την εκπαίδευση από νωρίς».
Φυσιολογικά ήρθε η επόμενη ερώτηση: Πόσος
χρόνος απαιτείται για την εκπαίδευση ενός παπαγάλου;

«Τα τελευταία χρόνια εκπαίδευσα 90 με 100 παπαγάλους
φίλων και γνωστών μου»
για μένα. Ήθελα τον βασιλιά των παπαγάλων να
γίνει φίλος μου. Να του μιλώ, να μου απαντά και
να τον θαυμάζουν, όπως τους άλλους παπαγάλους της κατηγορίας του.
«Δυστυχώς, όσο και αν προσπάθησα στην
αρχή, δεν τα κατάφερα. Δεν απογοητεύτηκα όμως
και συνέχισα. Μέσω του ίντερνετ προσπαθούσα
να μάθω περισσότερα. Σιγά σιγά ήρθα σε επαφή
με δυο αδέλφια στην Αμερική που με κατεύθυναν
πώς να συνεχίσω. Με συμβούλευσαν να διαβάσω
συγκεκριμένα βιβλία, μου συνέστησαν και κάποια βίντεο, τέλος πάντων ενίσχυσα πολύ και εγώ
τις γνώσεις και τις δυνατότητες μου και τα κατάφερα τελικά να εξημερώσω τον βασιλιά! Αυτό με
έκανε να αγαπήσω ακόμα περισσότερο τη σχέση
μου με τα πουλιά, ειδικά τους παπαγάλους».
Και πώς εξελίχθηκε η σχέση αυτή, ρωτήσαμε
τον Παναγιώτη:
«Τα τελευταία χρόνια εκπαίδευσα κάπου 90 με
100 παπαγάλους, κυρίως φίλων και γνωστών
μου. Με κάθε ένα που εκπαίδευσα συνδέθηκα

μαζί του, γινόμασταν φίλοι. Και ποτέ μου δεν πήρα
χρήματα. Δεν ήθελα και ούτε θέλω να εκμεταλλευτώ κάτι στο οποίο έχω τόση αδυναμία. Μόνο
κάποτε ένα σακουλάκι τροφή για το ίδιο το πουλί,
τίποτε άλλο».
Και συνέχισε με το εξής εντυπωσιακό:
«Τώρα προσπαθώ μαζί με δυο φίλους να πετύχω κάτι που βρίσκεται στο πιο μεγάλο βαθμό
δυσκολίας. Είναι ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης

«Είναι διαφορετικά τα πράγματα όταν έχεις να
κάνεις με ένα νεογέννητο παπαγάλο και ένα
παπαγάλο που είναι ήδη μεγάλος σε ηλικία και
έχει το δικό του χαρακτήρα. Στην πρώτη περίπτωση μεγαλώνεις τον παπαγάλο και μετά του δίνεις το χαρακτήρα του. Το πρώτο πράγμα που του
μαθαίνεις είναι να σταματά να δαγκώνει το χέρι
σου και να δέχεται την τροφή που του δίνεις με
αυτό. Μετά αρχίζει η εκπαίδευση με τις διάφορες
κινήσεις που μπορεί να κάνει, όπως στροφές ή
να ξεχωρίζει χρώματα. Μπορείς να του μάθεις και
αρκετά άλλα, για παράδειγμα να βάζει κέρματα
σε ένα κουκουμά! Θα έλεγα όμως πως η εκπαίδευση και οι συνήθειες ενός παπαγάλου εξαρτώνται πολύ και από τον ιδιοκτήτη. Αν έχει δηλαδή
τον χρόνο και την όρεξη να συνεχίσει και ο ίδιος
την επικοινωνία αυτή με τον παπαγάλο. Εξαρτάται
σίγουρα και από το πουλί. Υπάρχουν τα έξυπνα
και τα πιο έξυπνα».
Άρα υπολογίζονται και αυτά στο χρόνο εκπαίδευσης.
«Βέβαια. Αλλά οι παπαγάλοι είναι γενικά έξυπνα πτηνά. Σημειώστε ότι μπορούν να εκπαιδευΜΕΤΑΞΥ ΜΑΣ ΤΕΥΧΟΣ 13 u 65
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« Άλλο να εκπαιδεύεις ένα
νεογέννητο παπαγάλο και
άλλο ένα παπαγάλο που είναι
ήδη μεγάλος και έχει το δικό
χαρακτήρα»

τούν όλα τα πτηνά. Ακόμα και οι κότες. Η διαφορά
στην εκπαίδευση πτηνών και στην εκπαίδευση
σκύλων ή γάτων είναι ότι στα τετράποδα μπορείς
να επιβληθείς, στα πουλιά όμως όχι. Το βασικό
είναι να μην τους θυμώσεις ποτέ. Αν το κάνεις έχασες το παιγνίδι. Ό,τι πετύχεις με τα πουλιά θα πρέπει να το πετύχεις με αγάπη, επιμονή και
υπομονή.
«Όσο για το χρόνο που απαιτείται χρειάζονται
κάπου δυο μήνες για τα αρχικά της εκπαίδευσης.
Χρειάζεται όμως να γίνουν 5-6 μηνών για να δέχονται και να εκτελούν οδηγίες. Προσθέτω σε
αυτά πως είναι πιο εύκολο να εκπαιδεύσεις τους
μεγαλόσωμους παπαγάλους γιατί έχουν περισσότερη νοημοσύνη και δεν χάνουν εύκολα τον
προσανατολισμό τους».
50 u ΜΕΤΑΞΥ ΜΑΣ ΤΕΥΧΟΣ 13
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Πιο εντυπωσιακό από όσα μας είπε ο Παναγιώτης είναι όμως το εξής:
Του ζήτησαν να εκπαιδεύσει έναν παπαγάλο
ειδικά για τις ανάγκες μιας ταινίας που θα προβληθεί σύντομα στους κινηματογράφους. Ο
σκηνοθέτης ήθελε τον παπαγάλο να κάνει
συγκεκριμένες κινήσεις και ο Παναγιώτης
πέτυχε πλήρως σε αυτό που ανέλαβε να φέρει
σε πέρας. Τι ακριβώς; Ο παπαγάλος να πετά
ελεύθερος και να προσεγγίζει το κεφάλι
ενός ηθοποιού, να περπατά στην οροφή ενός
αυτοκινήτου και, μάλιστα, να πυροβολείται σε
κάποια στιγμή χωρίς να τρομάξει και να εξαφανιστεί! Οι σκηνές της ταινίας αυτής γυρίστηκαν,
στην παρουσία του Παναγιώτη, στον Πρόδρομο
και τον Καλοπαναγιώτη.
Και ποιοι είναι οι κυριότεροι τύποι παπαγάλων που βλέπουμε στην Κύπρο;
«Στην Κύπρο συνηθίζονται οι Ringneck, οι
Αλεξανδρινοί, οι «African Grey», οι Cockatoo,
οι Amazon και άλλοι», είπε.
Τα παιδιά και η σύζυγος του αγαπούν άραγε
το ίδιο τους παπαγάλους;
Η απάντηση ήρθε αυθόρμητη. Πάρα πολύ,
είπε. Η Ιωάννα η σύζυγος του και τα παιδιά του
Ραφαέλλα και Κυριάκος, 16 και 10 χρόνων αντίστοιχα, μοιράζονται την αγάπη του Παναγιώτη
για τους παπαγάλους και δημιουργούν μαζί του
ένα περιβάλλον πολύ οικείο για την εξημέρωση τους. Γι’ αυτό μιλά πολύ καλά και το επίπεδο της ενασχόλησης του Παναγιώτη με τους
παπαγάλους, ειδικά οι επιτυχίες του. ■
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ΘΕΡΑΠΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ
Και εξατομίκευση της αντικαρκινικής θεραπείας
Της
Πολίνας
Νικολάου
Medical
Represntative
Melidonia Health
Services
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Αν και μπορούν να υπάρχουν διαφορετικές απόψεις για το ρόλο που μπορεί σήμερα
να παίξει ο ασθενής στην απόφαση που θα πάρει ο ιατρός του για τη θεραπεία του, το
τοπίο που διαμορφώνεται στη θεραπευτική αλλά και την πρόληψη του καρκίνου
καθιστά την εμπλοκή του ασθενή στη διαδικασία αυτή σημαντικά κρίσιμη.

Ο

ασθενής με καρκίνο σήμερα δικαιούται και
μπορεί να συνομιλεί σε ένα ψηλό επίπεδο με τον
ογκολόγο ιατρό του και να γνωρίζει τις θεραπευτικές επιλογές που υπάρχουν για την ασθένεια του. Οι δυνατότητες που δημιουργήθηκαν τα τελευταία χρόνια σαν
αποτέλεσμα της τεράστιας προόδου στη κατανόηση της
γενετικής του καρκίνου, βελτίωσαν σημαντικά την αντιμετώπιση της νόσου μέσω της αποτελεσματικής χρήσης
των στοχευόμενων θεραπειών στον καρκίνο. Τόσο ο
ασθενής όσο και ο ογκολόγος ιατρός του, έχουν σημαντικές επιλογές στη διάθεση τους για να βελτιώσουν και
να επιτύχουν το καλύτερο δυνατό στα πλαίσια της θερα-

πευτικής προσέγγισης που εφαρμόζουν.
Αυτή όμως η καλύτερη θέση στην οποία βρίσκονται
σήμερα, είναι μόνο η αρχή ενός μεγαλύτερου δρόμου
και καλύτερου μέλλοντος, όπου η θεραπευτική αποτελεσματικότητα και η ασφάλεια της αντικαρκινικής θεραπείας θα βελτιωθούν εντυπωσιακά τα επόμενα χρόνια.
Η ογκολογική κοινότητα, οι άλλες σχετικές ιατρικές και
παραϊατρικές ειδικότητες, οι φαρμακορυθμιστικοί οργανισμοί και οι σύνδεσμοι ασθενών εργάζονται προς αυτή
τη κατεύθυνση .
Η δυνατότητα αυτή παρέχεται σήμερα μέσω της Θεραποδιαγνωστικής. Αυτή η πρακτική βασίζεται στη μέγιστη
δυνατή γνώση των χαρακτηριστικών του τύπου του καρκίνου τον οποίο ο ιατρός ογκολόγος και ο ασθενής καλούνται να αντιμετωπίσουν και στην εξέταση όλων των
θεραπευτικών επιλογών που μπορούν να υπάρξουν.
Η Θεραπoδιαγνωστική ως μεθοδολογία αιχμής αποτελεί σήμερα τη κύρια δύναμη αυτής της προσπάθειας.
Χρησιμοποιώντας τις σύγχρονες τεχνικές αλληλούχισης
του DNA (DNA sequencing) και συνδυάζοντας σειρά τεχνικών μοριακής βιολογίας, μπορεί να δώσει λεπτομερή,
άμεση και πλήρη πληροφόρηση για τα γονιδιακά χαρακτηριστικά και την έκφραση συγκεκριμένων πρωτεϊνικών
σχηματισμών στον καρκινικό όγκο. Αυτές οι πληροφορίες
είναι κρίσιμης σημασίας για τον ιατρό ογκολόγο και τον
ασθενή.
Η πληροφόρηση αυτή αποτελεί τη μια μόνο πλευρά
της σημαντικής αυτής προσπάθειας. Ο συνδυασμός των
δεδομένων που προκύπτουν από αυτή τη δραστηριότητα
με τις πληροφορίες που είναι διαθέσιμες για τα φάρμακα
που μπορούν να χρησιμοποιηθούν, αποτελούν το δεύτερο και εξ’ ίσου σημαντικό μέρος αυτής της προσπάθειας. Αυτές οι πληροφορίες είναι προσβάσιμες ανά
πάσα στιγμή τόσο από το φαρμακορυθμιστικό πλαίσιο
όσο και από τη ιατρική βιβλιογραφία σε πραγματικό
χρόνο.
Η Θεραπωδιαγνωστική με την εξατομίκευση της αντικαρκινικής θεραπείας έρχεται να προσθέσει περισσότερη
αξία στις σημερινές πρακτικές που εφαρμόζουν οι ογκο-
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Η κατανόηση
και η συμμετοχή
του ασθενούς
σ’ αυτή τη
διαδικασία
είναι πολύ
σημαντική.
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λόγοι ιατροί. Τα θεραπευτικά πρωτόκολλα που εφαρμόζονται στον καρκίνο βασίζονται σε κοινώς αποδεκτά κριτήρια και επιβεβαιωμένες κλινικές πρακτικές, τόσο όσον
αφορά τα μέχρι τώρα γνωστά χαρακτηριστικά του καρκινικού όγκου όσο και τα χρησιμοποιούμενα φάρμακα. Η
αναγκαστική ομαδοποίηση των τύπων καρκίνου στη βάση
φαινοτυπικών δεικτών κάτω από συγκεκριμένο θεραπευτικό σχήμα, σταδιακά και αναγκαστικά θα δώσει τη θέση
της στην εξατομικευμένη θεραπεία του καρκίνου για τον
επιμέρους ασθενή σαν αποτέλεσμα της νέας γνώσης που
δημιουργείται.
Αυτό είναι αναπόφευκτο αφού είναι γνωστό πως ο κάθε
ασθενής και κατ’ επέκταση ο καρκίνος από τον οποίο
νοσεί, αποτελούν μια εντελώς ιδιαίτερη μονάδα με τα δικά
της χαρακτηριστικά. Αυτή η ιδιαιτερότητα εκφράζεται στο
μέγιστο βαθμό στα γονιδιακά στοιχεία του καρκινικού
όγκου και στους πρωτεϊνικούς σχηματισμούς όπως αυτοί
εμφανίζονται στο συγκεκριμένο όγκο. Δεν πρέπει επίσης
να παραβλέπεται το γεγονός πως ο όγκος δεν είναι ένας
ομοιόμορφος και σταθερός γενετικός τύπος κυττάρων.
Αυτά τα στοιχεία επηρεάζουν καθοριστικά την θεραπευτική του ανταπόκριση σε όποια φαρμακευτική θεραπεία
ήθελε επιλεγεί.
Έτσι είναι πολύ σημαντικό τα θεραπευτικά πρωτόκολλα
να βασίζονται στο μεγαλύτερο δυνατό αριθμό πληροφοριών που αφορούν τον καρκινικό όγκο του συγκεκριμένου
ασθενή.
Η πληροφόρηση που παρέχεται στα πλαίσια της Θεραπωδιαγνωστικής σχετικά με τη θεραπευτική στρατηγική
που θα ακολουθηθεί, επικεντρώνεται στην ανταπόκριση
του συγκεκριμένου, και με βάση τα επισημανθέντα χαρακτηριστικά όγκου σε φάρμακα εγκεκριμένα από τις αρμόδιες φαρμακορυθμιστικές αρχές των χωρών πχ. της ΕΜΑ
και του FDA. Παράλληλα αναπτύσσεται καθημερινά τεράστια γνώση στα πλαίσια των κλινικών μελετών για τα
νεώτερα αντικαρκινικά φάρμακα.
Αυτή η γνώση είναι πολλές φορές κρίσιμης σημασίας
για τον ασθενή. Η πληροφόρηση αυτή δεν επικεντρώνεται
μόνο στα νεώτερα φάρμακα που έχουν τη δυνατότητα να

στοχεύουν τη συγκεκριμένη διεργασία στα πλαίσια της γονιδιακής αλλαγής που εντοπίζεται, αλλά και στα φάρμακα
συμβατικής χημειοθεραπείας. Ακόμα παρέχονται κρίσιμες
πληροφορίες για τη πιθανότητα μη αποτελεσματικότητας
μιας θεραπείας και τη πιθανότητα συγκεκριμένων παρενεργειών. Αυτή η πληροφόρηση καλύπτει και στοιχεία
που προκύπτουν από σημαντικές κλινικές μελέτες που
βρίσκονται σε εξέλιξη.
Με αυτό τον τρόπο καθίσταται δυνατή η λήψη απόφασης για την πιο ενδεδειγμένη θεραπευτική επιλογή για
τον συγκεκριμένο ασθενή. Μια τέτοια απόφαση αυξάνει
την πιθανότητα καλύτερης ανταπόκρισης του ασθενή
αφού ο ογκολόγος ιατρός έχοντας τώρα μια πλήρη εικόνα
των χαρακτηριστικών του όγκου του ασθενούς θα μπορεί
να αναθεωρήσει και να βελτιώσει κατά το δυνατό το θεραπευτικό του πρωτόκολλο. Η κατανόηση και η συμμετοχή του ασθενούς σ’ αυτή τη διαδικασία είναι πολύ
σημαντική.

Η Θεραποδιαγνωστική προσέγγιση είναι χρήσιμη τόσο
κατά την διάγνωση και επιβεβαίωση μέσα από τα κυτταρολογικά ευρήματα του καρκίνου του ασθενούς και πριν
την έναρξη της όποιας αντικαρκινικής θεραπευτικής αγωγής, όσο και σε πιο ύστερη φάση όπου η ήδη χορηγηθείσα
αντικαρκινική θεραπεία δεν δίνει τα αναμενόμενα αποτελέσματα.
Το θέμα της οικονομικής δαπάνης που συνεπάγεται η
εφαρμογή αυτών των σημαντικών ενεργειών δεν μπορεί
να αγνοηθεί. Ένας τέτοιος όμως προβληματισμός θα πρέπει να λάβει υπ’ όψη και την οικονομική δαπάνη που προκύπτει από τη μη πραγματοποίηση αυτών των ενεργειών.
Ολοκληρωμένες υπηρεσίες Φαρμακοδιαγνωστικής
διατίθενται πια τόσο στην Ευρώπη όσο και την Κύπρο.
Χρήση τέτοιων υπηρεσιών είναι καλύτερα να γίνεται
μέσω του ογκολόγου ιατρού. Είναι πολύ σημαντικό ο
ασθενής να είναι ενήμερος για τις επιλογές που έχει στη
διάθεση του και να συμμετέχει ενεργά στη λήψη αποφάσεων καθοριστικών για την υγεία του. Αυτή η δράση του
ασθενούς είναι σημαντική τόσο σε ατομικό επίπεδο, όσο
και στην επίδραση που θα έχουν οι ασθενείς ως σύνολο
στο επίπεδο της κοινωνίας στα πλαίσια της προσπάθειας
για καλύτερη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.■
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ο 2015, μέχρι τις 20 Νοεμβρίου, μετρούσαμε 49 νεκρούς σε 48 θανατηφόρα δυστυχήματα, αριθμός
που ξεπερνά κατά πολύ τους νεκρούς ολόκληρου
του 2014.
Την αντίστοιχη περσινή περίοδο (1-1-2014 –
20/11/2014) σε 38 θανατηφόρα μετρούσαμε 39 νεκρούς. Δηλαδή, παρουσιάζεται μία αριθμητική αύξηση
στον αριθμό των νεκρών κατά 10 άτομα, ή ποσοστιαία μεταβολή 26,32%.
Τα τροχαία ατυχήματα αποτελούν πραγματική μάστιγα
στην Κύπρο αλλά και σε όλο τον κόσμο. Καθημερινά μαθαίνουμε από τα ΜΜΕ αλλά και μερικές φορές γινόμαστε
μάρτυρες τροχαίων ατυχημάτων, τα οποία σε πολλές περιπτώσεις προκαλούν σοβαρούς τραυματισμούς ή και θανάτους. Αυτό που κάνει τα πράγματα ακόμα χειρότερα,
είναι το γεγονός ότι περίπου το 37% των νεκρών από τροχαία ατυχήματα είναι νέοι κάτω των 25 ετών.
Τα αποτελέσματα έρευνας που διεξήχθη από το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων, έδειξαν ότι η Κύπρος είναι
η δεύτερη χώρα, μετά την Ιταλία, ανάμεσα στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της οποίας οι οδηγοί συγκεντρώνουν το ψηλότερο ρίσκο για ατυχήματα στο δρόμο.
Η κυριότερη αιτία για όλα τα θανατηφόρα ατυχήματα

Αυξηση
26% στα
θανατηφορα
σ’ εναν
χρονο

είναι η κακή οδική συνείδηση που τρέφουν οι Κύπριοι
οδηγοί, αφού το 25% των ερωτηθέντων οδηγών κρατούν
πολύ μικρή απόσταση από το προπορευόμενο όχημα,
80% δεν δίνει προτεραιότητα στους πεζούς ενώ ένα ποσοστό των ερωτηθέντων που φθάνει το 36% απάντησε ότι
στα φανάρια τροχαίας περνά με πορτοκαλί. Επομένως, καθίσταται επιτακτική ανάγκη η καλλιέργεια οδικής συνείδησης από την παιδική ηλικία και η άμεση επαφή των
νέων με τις τυχόν συνέπειες της απερίσκεπτης συμπεριφοράς τους στους δρόμους.
Κάθε Σαββατοκύριακο η Κυπριακή Αστυνομία συλλαμβάνει 150 οδηγούς για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ
και εάν υπήρχε η δυνατότητα οι συλλήψεις θα έφθαναν
τους 1.000 οδηγούς, ενώ το 2011 έγιναν συνολικά 7,058
καταγγελίες.
Η κατανάλωση αλκοόλ παραμένει η πρώτη αιτία πρόκλησης θανατηφόρων και σοβαρών δυστυχημάτων, στην
Κύπρο από το 2007 και μετά, με ανησυχητική την αύξηση
των οδηγών που οδηγούν υπό την επήρεια ναρκωτικών
ή ψυχοτρόπων ουσιών, που συνιστά σίγουρη συνταγή θανάτου.
Βεβαίως δεν μπορούν όλα τα ατυχήματα να αποφευχθούν. Με τη σωστή όμως οδική συμπεριφορά και με την

68-96 METAXI MAS FEB 2016 FINAL_Layout 1 27/05/2016 14:40 Page 73

uuu

ΑΠΟΨΕΙΣ

επίδειξη της δέουσας επιμέλειας, σίγουρα οι πιθανότητες
οδικής σύγκρουσης μειώνονται δραματικά. Πιο παραθέτουμε τις πιο συχνές αιτίες δυστυχημάτων στην Κύπρο.

Αλκοόλ/Φάρμακα/Ναρκωτικά και Οδήγηση:
Η οδήγηση απαιτεί πολλές δεξιότητες, όπως για παράδειγμα τη λήψη ταχύτατων αποφάσεων, για αυτό, όταν γίνεται υπό την επήρεια του αλκοόλ είναι η αιτία πολλών
δυστυχημάτων. Το αλκοόλ, όμως, δεν είναι ο μόνος παράγοντας που επηρεάζει την ασφαλή οδήγηση. Άλλοι παράγοντες, όπως ορισμένα φάρμακα και ναρκωτικά είτε
από μόνα τους είτε σε συνδυασμό με το αλκοόλ, αυξάνουν
δραματικά τον κίνδυνο δυστυχήματος, ακόμη και αν η ποσότητα του αλκοόλ στον οργανισμό βρίσκεται εντός των
επιτρεπτών ορίων της νομοθεσίας.
Χρήση κινητού: Ειδικότερα η αποστολή γραπτών μηνυμάτων κατά την οδήγηση, κάτι το οποίο είναι φυσικά παράνομο στην Κύπρο. Όσο απαραίτητα και αν έχουν γίνει τα
κινητά τηλέφωνα στη ζωή μας πραγματικά δεν μπορεί με
κανένα τρόπο να δικαιολογηθεί η χρήση τους κατά την
οδήγηση. Δεν αξίζει τον κόπο να θέτει κάποιος τον εαυτό
του και την οικογένεια του σε τέτοιο κίνδυνο για να στείλει
ένα μήνυμα ή για να βρει κάτι στο διαδίκτυο.
Οδήγηση τρώγοντας φαγητό: είναι ο δεύτερος σε συχνότητα περισπασμός που απαντούμε σε τροχαία ατυχήματα
και, φυσικά, μπορεί να αποφευχθεί με λίγη υπομονή. Όσο
γεμάτες από υποχρεώσεις και αν είναι πλέον οι ζωές μας,
η ασφάλεια πρέπει να έρχεται πάντοτε πρώτη.
Αναζήτηση συχνοτήτων στο ραδιόφωνο: Όπως συμβαίνει
και με το κινητό, προκαλείται σοβαρός κίνδυνος για τροχαία ατυχήματα όταν ψάχνουμε ραδιοσταθμούς στο ραδιόφωνο κατά τη διάρκεια της οδήγησης. Το μόνο που
χρειάζεται είναι μερικά δευτερόλεπτα, μέχρι να βρείτε το
cd, για να θέσετε τον εαυτό σας σε κίνδυνο.
Υπερβολική ταχύτητα: Μετά τους περισπασμούς, αποτελεί
τη δεύτερη συχνότερη αιτία πρόκλησης τροχαίων ατυχημάτων. Όπως και τα ατυχήματα που προκαλούνται λόγω
των διάφορων περισπασμών, με τη δέουσα επιμέλεια,
αυτού του είδους τα δυστυχήματα μπορούν να αποφευχθούν: απαιτείται μόνο η χρήση της κοινής λογικής από τον
οδηγό.
Κακή συντήρηση: Η κακή συντήρηση είτε του αυτοκινήτου, είτε του οδοστρώματος, είτε η έλλειψη δέουσας σήμανσης αποτελεί επίσης μια από τις συχνότερες αιτίες
πρόκλησης τροχαίων ατυχημάτων. Επίσης είναι ένας παράγοντας που με την επίδειξη της δέουσας επιμέλειας
μπορεί να απαλειφθεί. Πολλές φορές η αναβλητικότητα
μπορεί να έχει σοβαρές συνέπειες. Οπότε, εάν το αυτοκίνητό σας παρουσιάζει κάποιο πρόβλημα, μεριμνήστε αμέσως για την επιδιόρθωσή του.
Σημειώνεται ότι τι φαινόμενο των οδικών συγκρούσεων
δεν είναι… κυπριακό, αφού κάθε χρόνο τουλάχιστο
125,000 άτομα σβήνουν στην άσφαλτο, με τους περισσότερους νεκρούς να καταγράφονται στις ηλικίες μεταξύ 15
και 29 ετών. Σχεδόν, οι μισοί νεκροί παγκοσμίως σε οδικές
συγκρούσεις είναι πεζοί, ποδηλάτες και μοτοσικλετιστές.

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
Στο πλαίσιο των προσπαθειών που καταβάλλει η Αστυνομία για μείωση των οδικών τροχαίων συγκρούσεων και
για εμπέδωση της οδικής συνείδησης από τους χρήστες
του οδικού δικτύου, παρατίθενται χρήσιμες συμβουλές
για ασφαλή οδήγηση στους αυτοκινητόδρομους:

Η θέση στο οδόστρωμα
Κατά κανόνα απαγορεύεται να κινείσθε στη δεξιά λωρίδα
του αυτοκινητόδρομου έστω και αν κινείσθε με την ανώτατη επιτρεπόμενη ταχύτητα. Έχετε το δικαίωμα να χρησιμοποιήσετε τη δεξιά λωρίδα μόνο για να προσπεράσετε.
Η λωρίδα έκτακτης ανάγκης οριοθετείται με ειδική διαγράμμιση (συνεχή γραμμή) και δεν έχετε το δικαίωμα να
κινηθείτε σε αυτήν παρά μόνο σε περιπτώσεις έκτακτης
ανάγκης με αναμμένα φώτα κινδύνου.

Η ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
ΑΛΚΟΟΛ ΕΙΝΑΙ
Η ΠΡΩΤΗ ΑΙΤΙΑ
ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ
ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΩΝ
ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ
ΣΟΒΑΡΩΝ
ΔΥΣΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

Τα όρια ταχύτητας
Η μέγιστη επιτρεπόμενη ταχύτητα στους αυτοκινητόδρομους έχει ορισθεί στα 100km/h και η κατώτερη σε
65km/h και αφορά μόνο στα επιβατηγά αυτοκίνητα και
στις μοτοσικλέτες άνω των 125cc. Για φορτηγά, ρυμουλκά
ή αρθρωτά υπάρχει ειδική πρόνοια και το ανώτατο όριο
ταχύτητας στους αυτοκινητόδρομους έχει ορισθεί στα
80km/h.

Η απόσταση ασφαλείας
Όπως και στις λοιπές οδούς, έτσι και στους αυτοκινητόδρομους οφείλετε, όταν κινείσθε πίσω από άλλο όχημα,
να αφήνετε μια απόσταση ασφαλείας, που να είναι επαρκής για να αντιδράσετε έγκαιρα σε μια απρόβλεπτη επιβράδυνση (εμπόδιο, δυστύχημα κλπ). Να έχετε υπόψη
σας ότι στον αυτοκινητόδρομο, επειδή τα όρια ταχύτητας
είναι μεγαλύτερα, η απόσταση ασφαλείας πρέπει να είναι
σημαντικά μεγαλύτερη από αυτήν που αφήνετε στο λοιπό
οδικό δίκτυο. >>>
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Το προσπέρασμα

ΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ
ΚΑΙ ΑΛΛΑ
ΦΑΡΜΑΚΑ
ΑΥΞΑΝΟΥΝ
ΕΠΙΣΗΣ
ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ
ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ
ΔΥΣΤΥΧΗΜΑΤΩΝ
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Κάθε φορά που οδηγείται σε αυτοκινητόδρομο προσπερνάτε κατά κανόνα πολύ πιο εύκολα, γιατί οι κατευθύνσεις
κυκλοφορίας χωρίζονται με διάζωμα, ενώ κάθε ρεύμα
διαθέτει περισσότερες από μια λωρίδες ανά κατεύθυνση.
Επειδή όμως η ταχύτητα των οχημάτων είναι μεγαλύτερη
σε σύγκριση με το λοιπό οδικό δίκτυο, τα αποτελέσματα
ενός ατυχήματος κατά το προσπέρασμα είναι πιο σοβαρά
και συνεπώς, οφείλετε να λαμβάνετε κάποιες ιδιαίτερες
προφυλάξεις.
Επιτρέπεται η χρήση της δεξιάς λωρίδας για κανονική οδήγηση ή για προσπέρασμα, όταν για οποιοδήποτε λόγο η αριστερή λωρίδα δεν είναι ελεύθερη και
για τόσο χρόνο και απόσταση όσο χρειάζεται για επάνοδο στην αριστερή λωρίδα ή για διευκόλυνση/παραχώρηση προτεραιότητας σε μηχανοκίνητο όχημα που
εισέρχεται στον αυτοκινητόδρομο. Γι αυτό το λόγο να
ελευθερώνετε τη δεξιά λωρίδα μόλις διακρίνετε από
τον εσωτερικό σας καθρέφτη το όχημα που έχετε προσπεράσει. Μόνο στην περίπτωση συμφόρησης, όπου
η τροχαία κίνηση στη δεξιά λωρίδα κινείται με χαμηλότερη ταχύτητα από την τροχαία στην αριστερή, τα
οχήματα στην αριστερή λωρίδα μπορούν να προσπεράσουν συνεχίζοντας την πορεία τους.
Πριν επιχειρήσετε να προσπεράσετε, ελέγξετε κατά
πόσον ο οδηγός που προπορεύεται ετοιμάζεται να προσπεράσει και αυτός. Βεβαιωθείτε, παρατηρώντας τους
καθρέφτες σας, ότι η λωρίδα που προτίθεστε να ακολουθήσετε θα είναι ελεύθερη κατά τη διάρκεια του προσπεράσματος και μην προκαλείτε οποιοδήποτε οδηγό να
αλλάζει πορεία ή ταχύτητα.

Όταν αποφασίζετε ότι θα προσπεράσετε, να χρησιμοποιείτε το δεξιό ηλεκτρικό σηματοδότη κατεύθυνσης
και να προσπερνάτε χωρίς καθυστέρηση. ΝΑ ΜΗΝ
ΠΡΟΣΠΕΡΝΑΤΕ ΕΑΝ ΕΧΕΤΕ ΟΠΟΙΑNΔΗΠΟΤΕ ΑΜΦΙΒΟΛΙΑ
ΟΤΙ ΥΠΑΡΧΕΙ Ο ΠΑΡΑΜΙΚΡΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ.

Η πυκνή κυκλοφορία
Σε περίπτωση πυκνής κυκλοφορίας, για σκοπούς προφύλαξης/περισσότερης ασφάλειας, να αφήνετε πάντοτε
μεταξύ του οχήματός σας και εκείνου που προηγείται, μια
σημαντική απόσταση ασφαλείας, ακόμα και όταν η ταχύτητα κυκλοφορίας είναι σχετικά χαμηλή. Συχνά, οι οδηγοί
υποτιμούν αυτή την απόσταση όταν οδηγούν σε συνθήκες πυκνής κυκλοφορίας, με αποτέλεσμα όταν κάποιο
όχημα επιβραδύνει ξαφνικά να καθίσταται σχεδόν αναπόφευκτη η διαδοχική σύγκρουση (καραμπόλα).
Εάν φθάνετε σε σημείο όπου η ταχύτητα των οχημάτων
που προπορεύονται μειώνεται απότομα, τότε να ανάβετε
τα φώτα κινδύνου για να προκαλέσετε την προσοχή/
εγρήγορση των οδηγών που σας ακολουθούν.
Τέλος η Αστυνομία θεωρεί επιβεβλημένη την άμεση
λήψη συγκεκριμένων μέτρων από όλους ανεξαιρέτως
τους εμπλεκομένους φορείς.
Μεταξύ άλλων, αναμένει την επίσπευση της διαδικασίας, έτσι ώστε το Σύστημα Φωτοεπισήμανσης να εγκατασταθεί το συντομότερο δυνατόν στους κυπριακούς
δρόμους, την ψήφιση σε νόμο του νομοσχεδίου για το
νάρκοτεστ, αλλά και την επιβολή αυστηρών και πραγματικά αποτρεπτικών ποινών σε ότι αφορά τα σοβαρά τροχαία αδικήματα που οδηγούν στην πρόκληση σοβαρών
και θανατηφόρων συγκρούσεων.■
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Η ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ
από το βιολογικό ελαιόλαδο Ολέαστρο

Για 7η συνεχόμενη χρονιά, το βιολογικό ελαιόλαδο Ολέαστρο διοργάνωσε την Κυριακή 4 Οκτωβρίου, τη Γιορτή της Ελιάς τιμώντας έτσι
το ευλογημένο αυτό δέντρο. Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία
της η Διευθύντρια του Τμήματος Γεωργίας και κλιμάκιο γευσιγνωσίας ελαιόλαδου του υπουργείου.

H

Γιορτή της Ελιάς πραγματοποιήθηκε στο
εντυπωσιακό Πάρκο Ελιάς «Ολέαστρο»,
στην Ανώγυρα. Όσοι παρευρέθηκαν είχαν
την ευκαιρία να παρακολουθήσουν επίδειξη ζαχαροπλαστικής με ελαιόλαδο, του νέου κοκτέιλ
Oleastro Dream, εκθέσεις γύρω από την Κυπριακή διατροφή, επίδειξη παρασκευής παστελιού και χαλουμιού, καθώς και φουρνίσματος
ελιόπιττας, ενώ διασκέδασαν με παραδοσιακά
παιγνίδια. Επίσης επισκέφθηκαν την έκθεση παραδοσιακών επαγγελμάτων και διασκέδασαν με
παραδοσιακή μουσική και χορούς. Στο πλαίσιο
της εκδήλωσης, διοργανώθηκε και έκθεση ζωγραφικής με τίτλο «Η ελιά στην τέχνη» καθώς
επίσης προβολή φιλμ για την ελιά και το ελαιόλαδο στην Κύπρο.
Όπως εξηγούν οι διοργανωτές, η φιλοσοφία
της δημιουργίας του Πάρκου είναι η προώθηση
του πολιτισμού της ελιάς. «Θέλουμε – τονίζουν
- να φέρουμε τον κόσμο, και ειδικά τα παιδιά, πιο
κοντά στην ελιά και τη μεσογειακή δίαιτα, ένα πιο
υγιεινό τρόπο ζωής».
Το πάρκο είναι ανοικτό 7 μέρες τη βδομάδα
και οι επισκέπτες μπορούν να παρακολουθήσουν από κοντά τη διαδικασία παραγωγής ελαιόλαδου με μυλόπετρες και κρύα έκθλιψη και να
προμηθευτούν και το ελαιόλαδό τους.
Το πάρκο ανανεώθηκε πρόσφατα και επεκτάθηκε με ζώα για τους μικρούς και τους μεγάλους
του φίλους. Εκτός από τα ποικίλα διαδραστικά,
ψυχαγωγικά και εκπαιδευτικά εκθέματα για την
ελιά και το ελαιόλαδο στην ιστορία, τη μυθολογία, τη θρησκεία, τη διατροφή, την καθημερινό-
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τητα κι ομορφιά, οι επισκέπτες μπορούν τώρα να
πάνε βόλτα με πόνυ, να ταϊσουν την καμήλα και
τ’ άλλα ζώα στο πάρκο και ν’ απολαύσουν τους
όμορφους κήπους με τους καταρράκτες, τις λίμνες και τα συντριβάνια, αλλά και την αυθεντικότητα και τη γαλήνη της Κυπριακής υπαίθρου.
Γι αυτό άλλωστε το πάρκο, που αποτελεί έναν
από τους αγαπημένους προορισμούς επισκεπτών στη Λεμεσό, κέρδισε πρόσφατα και το Πιστοποιητικό Αριστείας (Certificate of Excellence)
στο Tripadvisor, το πιο έγκυρο ίσως site με τις
προτιμήσεις των ίδιων των επισκεπτών.
Το βιολογικό ελαιόλαδο Ολέαστρο, που διανέμεται από την Χ.Α. Παπαέλληνας, κυκλοφορεί
πλέον με νέα ετικέτα εμπνευσμένη από το
άπλετο φως της Μεσογείου.
Δημιουργοί του Πάρκου, όπως και του βιολογικού ελαιόλαδου Ολέαστρο που διανέμεται από
την C.A.Papaellinas είναι η Λίνα Έλληνα μαζί με
τον σύζυγό της Αντρέα Έλληνα. ■

Λίνα ‘Έλληνα και εθελοντική
πολιτιστική διπλωματία
Πέραν των δαπανηρών, συνήθως, ενεργειών ενός κράτους για την προβολή και
προώθηση του πολιτισμού του σε άλλες
χώρες, τα τελευταία χρόνια η κοινωνία των
πολιτών προσθέτει και συμπληρώνει τις
ενέργειες αυτές με τον εθελοντισμό της.
Ένα απτό παράδειγμα αποτελεί και το λογοτεχνικό έργο της Λίνας Έλληνας, παρουσίαση του οποίου από την σκοπιά του ως
εργαλείο πολιτιστικής διπλωματίας έγινε
στη Λεμεσό από τον πρόξενο της Κύπρου
στην Ιταλία κ. Ιωάννη Τζίρο.
Μεταξύ άλλων, ο κ. Τζίρος αναφέρθηκε
στην δημιουργία ντοκιμαντέρ για τους Βενετούς στην Κύπρο που γυρίστηκε πρόσφατα με χρηματοδότηση της περιφέρειας
του Βένετου με αφορμή το βιβλίο της κ. Έλληνα «Ο Βενετός», καθώς και για το τουριστικό πακέτο που ετοιμάζεται, Ο κ. Τζίρος
αναφέρθηκε ακόμα στις δεκάδες παρουσιάσεων του έργου της στην Ιταλία όπως
στο Πανεπιστήμιο της Πάδοβα, σε διάφορα
δημαρχεία καθώς και μέσω skype, που δίνουν κάθε φορά την ευκαιρία διαφώτισης
για το Κυπριακό. Παράλληλα γίνεται και
έκθεσης φωτογραφίας για την Κύπρο με
προβολή του τουριστικού και οινογαστρονομικού μας προϊόντος.
Το ίδιο βιβλίο έβαλε ακόμα την Κύπρο
στον χάρτη του Ευρωπαϊκού Βραβείου Βιβλίου με την συμπερίληψή του στην τελική
λίστα υποψηφιοτήτων και πέρασε και τον
Ατλαντικό αφού διδάσκεται και στο Πανεπιστήμιο Columbia της Νέας Υόρκης.
Τιμητική αναφορά στον ‘Βενετό’ και στο
‘Δαχτυλίδι του Άγγλου Λόγιου’ έγινε επίσης
και στην Λάρνακα σε εκδήλωση του Κυπριακού Κέντρου Ερευνών.
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BULLYING

στο χώρο εργασίας
Της
Μαρίας
Πολυκάρπου
Customer Service
Administration

Το φαινόμενο που
απασχολεί την επιστημονική ατζέντα
εδώ και δεκαετίες.
Περίπου 12.000.000
εργαζόμενοι
πέφτουν καθημερινά
θύματα bullying στο
χώρο εργασίας τους.
Μια εξοντωτική και
διαβρωτική κατάσταση που μπορεί
να καταλήξει σε
ένα πραγματικό
«ψυχικό φόνο».
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εργασιακή κακομεταχείριση ορίζεται ως η
συνεχώς επαναλαμβανόμενη πρόκληση στρες
κυρίως απέναντι σε αδύναμα ή χαμηλών τόνων
άτομα. Το bullying, ως μια αλυσίδα αντιδεοντολογικών
συμπεριφορών, προϋποθέτει λεκτικές ή μη λεκτικές
τακτικές, ψυχολογική βία ή φυσική επίθεση, με απώτερο
στόχο το εξευτελισμό και τη ταπείνωση της ανθρώπινης
προσωπικότητας.
Ο εργασιακός θύτης - άτομο συνήθως ανασφαλές και
με υψηλά επίπεδα ναρκισσισμού - επιτίθεται άμεσα ή
έμμεσα σε κάποιο εργαζόμενο στόχο χωρίς κανένα
ουσιαστικό λόγο διαμάχης. Για να πετύχει την υποταγή του
εργαζόμενου- στόχου, ο εργασιακός δυνάστης ασκεί ένα
παιχνίδι εξουσίας εκμεταλλευόμενος συνήθως τη θέση
του στο χώρο, την επιρροή του στους εργαζόμενους αλλά
και στο ίδιο το σύστημα εργασίας.
Η εργασιακή παρενόχληση υποθάλπεται και από τη
στάση εκείνων οι οποίοι ενστερνιζόμενοι την άποψη ότι η
σιωπή είναι αυτή που χαρακτηρίζει το σωστό επαγγελματία, διαλέγουν να αποσιωπούν αυτά τα περιστατικά. Η

ΝΟΙ
Υ
Δ
Ν
Ι
Κ
ΟΙ ΑΙ ΟΙ
Κ ΣΕΙΣ
ΕΠΙΠΤΩ

τακτική αυτή, αν και από τη μια μπορεί όντως για κάποιους
να δείχνει επαγγελματισμό, από την άλλη όμως αντανακλά την έλλειψη κοινωνικής ευθύνης απέναντι σε τέτοιου
είδους αντικοινωνικές συμπεριφορές.
Η ζημιά που προκαλείται δεν πλήττει μόνο τον ανθρώπινο παράγοντα αλλά και τις ίδιες τις επιχειρήσεις. Το
κόστος για την επιχείρηση είναι η μείωση της παραγωγικότητας και της αποδοτικότητας των εργαζομένων, η
αύξηση των εξόδων της για νέες προσλήψεις, αλλά και για
τη συγκράτηση του καλού προσωπικό, τα πιθανά δικαστικά
έξοδα, και κυρίως η αμαύρωση της εικόνας της.
Άμεση λύση θα μπορούσε να αποτελέσει η εφαρμογή
μιας καλής εταιρικής πολιτικής. Με τους εργοδότες στην
πρώτη γραμμή να αναλαμβάνουν ένα διαμεσολαβητικό
ρόλο, αλλά και με τη σωστή ενημέρωση των εργαζομένων για την αντιμετώπιση του φαινομένου αυτού, θα μπορούσε κατά κάποιο τρόπο να γίνει εφικτή η εξομάλυνση
των σχέσεων μεταξύ των εργαζομένων και η αποκατάσταση του ονόματος της εταιρίας μέσα στα επιχειρηματικά
δρώμενα. ■
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Τα ναι και τα όχι για
ένα όμορφο δέρμα
Ελευθερίας
Μαυρόκωστα
Εκπαιδεύτριας
και Συμβούλου
Ομορφιάς
στα καταστήματα
BeautyLine

Ποιές είναι οι καλές και ποιες οι κακές συνήθειες που ωφελούν την ομορφιά μας; Ποιές
είναι εκείνες που θα πρέπει να αποφεύγουμε;
Και ποιες εκείνες που θα πρέπει να επιδιώκουμε για να αποκτήσουμε την επιδερμίδα που
όλες ονειρευόμαστε και επιζητάμε;
ΝΑΙ στην ενυδάτωση
Η ενυδάτωση είναι απαραίτητη και πολύτιμη για τη διατήρηση της απαλότητας και ελαστικότητας του δέρματος. Με
τα χρόνια αποδεικνύει τη χρησιμότητα της αφού βοηθά
στην καθυστέρηση της εμφάνισης των λεπτών γραμμών
και ρυτίδων. Η χρήση υδατικών προϊόντων προστατεύει
το υδρολιπιδικό φιλμ της επιδερμίδας.

ΟΧΙ στον ύπνο με μακιγιάζ
Το χειρότερο που μπορείτε να κάνετε στο δέρμα σας είναι
να κοιμηθείτε με το μακιγιάζ σας. Η επιδερμίδα σας ασφυκτιά και δεν αναπνέει ενώ το δέρμα σας τη επόμενη μέρα
θα φαίνεται άτονο, θαμπό και κουρασμένο και θα χάσει
την λάμψη του ενώ με τον καιρό θα εμφανιστούν νωρίτερα
τα σημάδια του χρόνου. Ακόμα και υπερβολικά κουρασμένη και εξαντλημένη να αισθάνεστε, αντισταθείτε στο
να κοιμηθείτε με το μακιγιάζ που είχατε κατά την διάρκεια
της ημέρας και αφαιρέστε τα υπολείμματα του μακιγιάζ
σας με λίγο γαλάκτωμα, λοσιόν και βαμβάκι που θα έχετε
τοποθετημένα πάντα δίπλα στο κομοδίνο σας, κάνοντας
έτσι λιγότερο δυσάρεστη τη διαδικασία του ντεμακιγιάζ
σας.

ΝΑΙ στην απολέπιση
Μια από τις σημαντικότερες φροντίδες του προσώπου
είναι η απολέπιση. Τα εξειδικευμένα προϊόντα με κόκκους
που υπάρχουν στο εμπόριο αλλά και εκείνα που περιέχουν οξέα φρούτων, σαλυκιλικό οξύ και άλλα συστατικά
που απομακρύνουν τα νεκρά κύτταρα από την επιφάνεια
της επιδερμίδας, αποδεικνύονται μοναδικοί σύμμαχοι του
δέρματος ενάντια στις φθορές του χρόνου. Χάρη σε αυτά,
η επιδερμίδα αποκτά λαμπερή όψη και λεία υφή, ενώ
δραστηριοποιείται η λειτουργία των κυττάρων της.

ΟΧΙ στις υπερβολές
Είτε αφορούν το μακιγιάζ είτε τη φροντίδα της επιδερμίδας, συχνά καταλήγουν να έχουν το αντίθετο αποτέλεσμα
από το αναμενόμενο. Το «βαρύ» και ιδιαίτερα έντονο μα80 u ΜΕΤΑΞΥ ΜΑΣ ΤΕΥΧΟΣ 13

κιγιάζ μειώνει τη φυσική χάρη του προσώπου εστιάζοντας
ακόμη περισσότερο στα σημεία που με κόπο προσπαθούμε να καλύψουμε, ενώ σε ότι αφορά την υπερβολική
χρήση καλλυντικών προϊόντων ακόμα και αν δεν προκαλέσουν ερεθισμούς στην επιδερμίδα, το πιθανότερο είναι
να της προκαλέσουν αναστάτωση, «μπλοκάροντας» τις
φυσικές λειτουργίες της.

ΝΑΙ στην ισορροπημένη διατροφή
Απαραίτητη για τη διατήρηση της καλής υγείας του οργανισμού, 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. Πίνοντας άφθονους
φρεσκοστυμένους χυμούς και αποφεύγοντας τα αναψυκτικά και το αλκοόλ, είναι βέβαιο πως όχι μόνο θα αισθάνεστε, αλλά και θα δείχνετε ακόμα πιο όμορφη.

ΟΧΙ στο κάπνισμα
Μπορεί η υγεία να αποτελεί βασικό λόγο για να σταματήσεις το τσιγάρο, όμως η μακροχρόνια χρήση του έχει ολοφάνερες συνέπειες και στην επιδερμίδα. θαμπή όψη
εξαιτίας κακής οξυγόνωσης των κυττάρων, ρυτίδες κυρίως
γύρω από τα μάτια και τα χείλη. Σύμφωνα με έρευνες αμερικανικού οργανισμού, κανένα προϊόν περιποίησης δεν
είναι σε θέση να αποκαταστήσει τις βλάβες που προκαλεί
το κάπνισμα στο δέρμα. ■
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ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΙΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙ

Σε τι έχω φταίξει;

Της
Γεωργίας
Πολυκάρπου
Customer Service
Administration

«Υπάρχουν φορές
που το ξένο χάδι είναι
πιο τρυφερό και πιο
γλυκό όταν ο γονιός
είναι ανίκανος να το
προσφέρει»…

«Τις περισσότερες
φορές τα θύματα
είναι αθώα παιδιά με
άδειες όμως ψυχές,
με σπασμένα φτερά
που δεν πρόλαβαν
να τ’ ανοίξουν και να
ζήσουν τα δικά τους
όνειρα».
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ΑΣ ΜΗΝ ΓΙΝΟΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΜΕΙΣ
ΣΥΝΕΡΓΟΙ ΚΛΕΙΝΟΝΤΑΣ ΤΑ ΜΑΤΙΑ
ΣΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΑΥΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ

Σ

τις πιο κάτω γραμμές αγαπητοί μου, θα ήθελα να
μοιραστώ μαζί σας ορισμένους προβληματισμούς
μου για ένα θέμα που αναμφίβολα χρήζει ιδιαίτερης προσοχής και άμεσης αντιμετώπισης. Σκοπός αυτού
του άρθρου είναι να προβληματίσει και γιατί όχι να αφυπνίσει τον καθένα μας ως άτομο αλλά και ως κοινωνικό
σύνολο γύρω από το φαινόμενο της ενδοοικογενειακής
βίας.
Ο άνθρωπος έχει την ανάγκη να ανήκει κάπου, συνεπώς θα λέγαμε πως η οικογένεια είναι ένα κάτι που κάθε
άνθρωπος θέλει να έχει τόσο για την ψυχική όσο και για
την συναισθηματική ολοκλήρωση του. Ακούγοντας τον
όρο «οικογένεια», αμέσως στο μυαλό έρχονται κάποιες
λέξεις, όπως: Αγάπη, προστασία, δέσιμο, ασφάλεια. Αυτές,
βέβαια, χαρακτηρίζουν το κοινωνικό πρότυπο της οικογένειας. Τι γίνεται όμως όταν αυτό το κοινωνικό πρότυπο
δυσλειτουργεί; Όταν η αγάπη και η ασφάλεια δίνουν
απλόχερα τη θέση τους στην επιθετικότητα και τη βία;
Έχει αποδειχτεί ότι η ενδοοικογενειακή βία είναι ένα
φαινόμενο χωρίς διακρίσεις που εμφανίζεται σε κάθε είδους κοινωνία και κάθε ταξική βαθμίδα σε μεγέθη και ποσοστά που με το πέρασμα των ετών αυξάνονται δραματικά
και που αναμφίβολα αμαυρώνουν κάθε κοινωνία, όπως
και τα άτομα που την απαρτίζουν.

Μελετητές έχουν ορίσει την ενδοοικογενειακή βία ως
μορφή επιθετικότητας, σκόπιμη πρόκληση βλάβης σε τρίτους που εκφράζεται είτε λεκτικά, είτε σωματικά είτε ψυχολογικά. Είναι ένα φαινόμενο διαχρονικό, διαταξικό και
διαγενεαλογικό, ενώ οι παράγοντες του ποικίλουν και
διαφέρουν (κάθε περίπτωση έχει την ιδιαιτερότητα της).
Και τα θύματα; Συνήθως είναι μικρά παιδιά. Παιδιά
αθώα με άδειες όμως ψυχές, με σπασμένα φτερά που δεν
πρόλαβαν να τ’ ανοίξουν και να ζήσουν τα δικά τους
όνειρα. Αλήθεια, αναρωτηθήκαμε άραγε ποτέ τί πραγματικά συμβαίνει στην ψυχούλα ενός μικρού παιδιού όταν
το γονικό χάδι μετατρέπεται σε ξύλο και το βραδινό νανούρισμα σε βρισιές; Όταν ο ήρωας της παιδικής ιστορίας
γίνεται το τέρας και ο πατέρας (στις πλείστες περιπτώσεις), γίνεται πα-τέρας;
Έρευνες έχουν επισημάνει ότι η ενδοοικογενειακή βία
προκαλεί στα παιδιά που υπόκεινται σ’ αυτήν αντικοινωνική συμπεριφορά, χαμηλή σχολική επίδοση, ψυχολογικές διαταραχές, απομόνωση, κατάθλιψη, ακόμη και
αυτοκαταστροφή, ενώ δεν αποκλείεται κατά την ενηλικίωση τους από θύματα να μετατρέπονται και οι ίδιοι σε
θύτες. Τι κρίμα αλήθεια…
Την ενδοοικογενειακή βία θα μπορούσαμε να την χαρακτηρίσουμε ως «αόρατη βία», καθώς εκδηλώνεται
πίσω από τις κλειστές πόρτες. Και εδώ είναι που αγαπητοί
μου θα πρέπει ο καθένας μας να βάλει το δικό του λιθαράκι. Ας μην γινόμαστε και εμείς συνεργοί σ’ αυτό το κοινωνικό έγκλημα. Ας μην κλείνουμε τα μάτια και να
αποστρέφουμε το βλέμμα από το «παγωμένο βλέμμα»
ενός κακοποιημένου παιδιού που μπορεί να είναι συγγενής, φίλος, γείτονας ή ακόμη και το παιδάκι που έτυχε να
περνάει από το παράθυρο μας. Ας δώσουμε σ’ αυτά τα παιδιά να καταλάβουν ότι δεν είναι μόνα τους σ’ αυτόν τον
εφιάλτη, δεν παλεύουν μόνα τους με τα μανιασμένα κύματα, αλλά ότι έχουν κάποιον κοντά τους σαν σανίδα σωτηρίας που θα τους πάρει από το χέρι και θα τους βγάλει
στη στεριά. Ξέρετε, υπάρχουν φορές που το ξένο χάδι είναι
πιο τρυφερό και πιο γλυκό όταν ο γονιός είναι ανίκανος
να το προσφέρει.
Κλείνοντας, ας δώσουμε όλοι το εναρκτήριο λάκτισμα
για να δημιουργήσουμε έναν καλύτερο κόσμο για ένα καλύτερο αύριο, ένα αισιόδοξο μέλλον για μας και τα παιδιά
μας.
Σας ευχαριστώ ■
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ΕΠAΓΓΕΛΜΑ
«μόνη μαμά»…
Της
Μαρίας
Λουκά
Γραμματεία
Υποδοχής

«Αν σκεφτεί κανείς ότι
ο ρόλος του γονιού
είναι ούτως ή άλλως
δύσκολος ακόμα και
στις οικογένειες με
τους δύο γονείς
παρόντες, ο μόνος
γονέας αντιμετωπίζει
πολύ περισσότερες
προκλήσεις τόσο σε
πρακτικό όσο και σε
συναισθηματικό
επίπεδο».
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H

γιαγιά μου πάντα έλεγε ότι «τα παιδιά χρειάζονται
και τους δυο γονείς για να μεγαλώσουν, αλλιώς
πάντα κάτι λείπει». Αναρωτιέμαι τι θα έλεγε σήμερα, εάν έβλεπε πόσο έχει αυξηθεί ο αριθμός των μονογονεϊκών οικογενειών που δεν έχουν προκύψει μετά
το θάνατο του ενός γονιού, αλλά μετά από ένα καλό ή
κακό διαζύγιο ή μια συνειδητοποιημένη επιλογή.
Η Αμερικανίδα συγγραφέας Elizabeth Stone, είπε ότι
η απόφαση να κάνεις παιδί είναι πραγματικά βαρυσήμαντη. Αποφασίζεις ν’ αφήσεις την καρδιά σου να κυκλοφορεί έξω από το σώμα σου για πάντα. Αυτό πιστεύω κι
εγώ. Δεν έχει κανείς την επιθυμία να γίνει μονογονιός.
Όσοι γίνονται γονείς, αυτό που επιθυμούν είναι απλά να
γίνουν καλοί και σωστοί γονείς.
Όταν κάποιος δημιουργεί τη δική του οικογένεια, σίγουρα τα έχει στο μυαλό του όλα εξιδανικευμένα. Κυριακάτικα οικογενειακά τραπέζια, ήρεμη ζωή χωρίς
τσακωμούς και πάει λέγοντας. Δυστυχώς, αυτά συμβαίνουν μόνο στις διαφημίσεις. Η πραγματικότητα καμιά
φορά μας προσγειώνει ανώμαλα. Τα πράγματα δεν έρχονται πάντα όπως τα θέλουμε.
Θέλει τσαγανό και τσαμπουκά…
Η μάνα που μεγαλώνει μόνη το παιδί της είναι άξια θαυμασμού, γιατί πολύ απλά αδιαφόρησε για την κοινωνική
κατακραυγή και τα πισώπλατα σχόλια και αφιερώθηκε
στο παιδί της. Δεν το κάνουν εύκολα αυτό πολλές. Θέλει

ΤΩΝ
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Ο
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Ι
Ο ΑΡ ΓΟΝΕΪΚΩΝ
ΜΟΝΟ ΓΕΝΕΙΩΝ
ΟΙΚΟ ΑΝΕΤΑΙ
ΑΥΞ ΚΑΙ
ΟΛΟ ΤΕΡΟ
Ο
ΠΕΡΙΣΣ

τσαγανό και τσαμπουκά να φύγει από μια τελειωμένη κατάσταση και να βουτά στα βαθιά με μόνο σωσίβιο την
αγάπη της για το παιδί της.
Θέλει σθένος να είσαι ανεξάρτητη. Να έρχεσαι σε κόντρα με παλιές αντιλήψεις και να γίνεσαι δυστυχώς δακτυλοδεικτούμενη, επειδή πολύ απλά ο άντρας που τότε
επέλεξες δεν αποδείχτηκε «ο ιδανικός» κι εσύ είπες να
μη χαραμίσεις τη ζωή σου. Πρέπει να επαινούμε τέτοια παραδείγματα γυναικών. Δε ζούμε στο 1950, καιρός είναι να
ξυπνήσουμε λίγο. Πρέπει ν' αφήσουμε απαρχαιωμένες
αντιλήψεις και πρότυπα που μπορεί πλέον να μη λειτουργούν το ίδιο αποδοτικά με παλιά. Θα ήταν πιο ωραίο δηλαδή, ένα παιδί να μεγαλώσει μέσα σε ένα ανθυγιεινό
περιβάλλον, όπου οι εντάσεις, οι καυγάδες και πιθανώς η
χειροδικία να αποτελούσαν καθημερινά φαινόμενα; Τότε
θα έπαιρνε καλύτερα δείγματα συμπεριφοράς; Τι άνθρωπος θα έβγαινε από μια τέτοια οικογένεια;
Οι προκλήσεις για το «μόνο γονέα»
Mονογονεϊκή, σύμφωνα με τον ορισμό, θεωρείται η οικογένεια που αποτελείται από τον ένα γονέα και παιδιά κάτω
των 18 ετών, ανεξαρτήτως του εάν έχει μεσολαβήσει διαζύγιο, θάνατος ή επιλογή για την απόκτησή τους εκτός
γάμου. Ο συχνότερος τύπος είναι αυτός με τη μητέρα και
τα παιδιά να ζουν κάτω από την ίδια στέγη.
Αν σκεφτεί κανείς ότι ο ρόλος του γονιού είναι ούτως ή
άλλως δύσκολος ακόμα και στις οικογένειες με τους δύο
γονείς παρόντες, ο μόνος γονέας αντιμετωπίζει πολύ περισσότερες προκλήσεις τόσο σε πρακτικό όσο και σε συναισθηματικό επίπεδο. Ουσιαστικά, αυτός είναι υπεύθυνος
για τη φροντίδα, εκπαίδευση, ψυχαγωγία, αλλά και τα καθημερινά θέματα που χρειάζονται επίλυση, γεγονός που
απαιτεί μεγαλύτερο κόπο και αφοσίωση, μείωση του ελεύθερου χρόνου του και μεγαλύτερο άγχος. Και φυσικά, την
ίδια στιγμή έχει να διαχειρισθεί και τα δικά του συναισθήματα που αφορούν το διαζύγιο, ή το πένθος ή την εγκατάλειψη ή την απόρριψη ή την επιλογή του.
Στην επαρχία, ακόμα και σήμερα, υπάρχει κάποια δυσκολία στην αποδοχή του διαζυγίου ή της ανύπαντρης μητέρας. Ωστόσο, με την τεράστια αύξηση των διαζυγίων τις
τελευταίες δεκαετίες και την αύξηση επίσης των ανύπαντρων μητέρων, έχουν αλλάξει αρκετά τα δεδομένα και
στην επαρχία. >>>
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«ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ
ΑΝΕΞΝΤΛΗΤΗ
ΔΥΝΑΜΗ
ΝΑ ΠΑΙΖΕΙΣ
ΔΥΟ ΡΟΛΟΥΣ
ΕΞΙΣΟΥ ΚΑΛΑ»

Όρια… ο απαραίτητος βοηθός
Συχνά, οι γονείς και ειδικότερα οι μητέρες νιώθουν ενοχή,
επειδή «δεν κατάφεραν» να προσφέρουν στα παιδιά την
«ιδανική» οικογένεια και πιστεύουν ότι ως αντάλλαγμα
πρέπει να τους παρέχουν περισσότερα αγαθά ή να έχουν
πολύ χαλαρά όρια. Εκείνο που πραγματικά βοηθάει τα παιδιά είναι η επικοινωνία, η προστασία, η στοργή και η αγάπη.
Άραγε πόσο ελαστικός ή αυστηρός πρέπει να είναι ένας
γονιός που μεγαλώνει μόνος τα παιδιά του; Τα όρια είναι
απαραίτητα για τα παιδιά ώστε να ξέρουν μέσα σε ποιά
πλαίσια μπορούν να κινηθούν, ώστε να νιώθουν ασφάλεια.
Ο κόσμος των συναισθημάτων
Όλοι οι γονείς που ζουν μόνοι με τα παιδιά τους καλούνται
να αντιμετωπίσουν αλλαγές τόσο στον τρόπο ζωής τους
όσο και στη συναισθηματική τους κατάσταση. Αυτές οι αλλαγές δημιουργούν μερικές φορές απογοήτευση και
θυμό, η σωστή διαχείριση των οποίων είναι απαραίτητη
προϋπόθεση για μια υγιή οικογενειακή ζωή.
Πολλοί γονείς νιώθουν ότι χάνουν τον έλεγχο των αλλαγών που συμβαίνουν στη ζωή τους, ειδικά όταν βρίσκονται στα πρώτα στάδια προσαρμογής και είναι απόλυτα
φυσιολογικό να φοβούνται ότι δεν θα μπορέσουν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους και να είναι καλοί γονείς. Η καθημερινότητα σε μία μονογονεϊκή οικογένεια
είναι δύσκολη και τα πρακτικά ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπίζονται δημιουργούν άγχος. Επιπλέον, η προσαρμογή σε αυτή τη νέα κατάσταση είναι από μόνη της μία
διαδικασία που προκαλεί άγχος.
Όλοι οι γονείς που μεγαλώνουν τα παιδιά τους μόνοι,
έχουν ανάγκη από υποστήριξη που θα τους βοηθήσει να
κάνουν τη ζωή τους καλύτερη και πιο απλή.

Συμβουλές από εμπειρία
Κι αν η «ιδιότητα» μου ως μονογονέας μου δίνει το δικαίωμα να δώσω κάποιες συμβουλές αυτές είναι οι εξής:
• Αποενεχοποιείστε τους εαυτούς σας. Δεν υπάρχουν τέ86 u ΜΕΤΑΞΥ ΜΑΣ ΤΕΥΧΟΣ 13

λειες οικογένειες. Υπάρχουν απλά οικογένειες με διαφορετικά μοντέλα. Να θυμάστε ότι είστε το σημαντικότερο πρόσωπο στη ζωή του παιδιού σας. Υπενθυμίζετε
του συχνά πόσο το αγαπάτε και μιλάτε του με θετικό
τρόπο.
• Προσπαθήστε να εξασφαλίσετε βοήθεια όταν δυσκολεύεστε να κάνετε κάποια πράγματα. Οργανώστε τις
δουλειές σας κι αν δείτε ότι δεν τα προλαβαίνετε όλα,
μη διστάσετε να ζητήσετε βοήθεια από ένα στενό φίλο,
ένα συγγενικό πρόσωπο ή έναν καλό γείτονα.
• Προσπαθήστε να ικανοποιείτε και τις δικές σας ανάγκες,
καθώς εάν αισθάνεστε εσείς καλά αυτό μεταδίδεται και
στο παιδί σας.
• Κανένα παιδί δεν είναι ευτυχισμένο αν νιώθει ότι η μαμά
του ή καλύτερα ο γονιός που το μεγαλώνει δεν αισθάνεται καλά… ούτε θα του είναι πολύ ευχάριστο αν βλέπει
τη μαμά του απεριποίητη να τρέχει να τα προλάβει όλα.
Όταν νιώθετε ότι δεν μπορείτε να αντεπεξέλθετε, προσπαθήστε να χαλαρώσετε προσφέροντας στον εαυτό
σας κάτι που σας κάνει να αισθάνεστε ευχάριστα.
• Αφιερώνετε χρόνο για να συζητάτε με το παιδί σας και
ενθαρρύνετέ το να μοιράζεται μαζί σας τις σκέψεις και
τα συναισθήματά του. Να θυμάστε ότι η σχέση σας μαζί
του είναι πιο σημαντική από τις δουλειές του σπιτιού.
• Μοιραστείτε με κάποιο οικείο πρόσωπο το πρόβλημα
που αντιμετωπίζετε και σας αγχώνει. Εκτός από την ανακούφιση που θα αισθανθείτε που το συζητήσατε, μπορεί
να σας προτείνει κάποια λύση που δεν είχατε σκεφτεί.
• Σε περίπτωση διαζυγίου, διαβεβαιώστε το παιδί ότι δεν
φταίει αυτό και ότι και οι δύο το αγαπάτε. Συζητήστε μαζί
του για να μάθετε τα συναισθήματά του και σε καμία περίπτωση μην το εμπλέκετε σε ενδεχόμενες διενέξεις.
Μην δώσετε ποτέ το «δικαίωμα» στο παιδί σας να σας
κατηγορήσει ότι του στερήσατε τον πατέρα ή την μητέρα
του. Το μόνο άτομο που θα πληγώσετε είναι το παιδί σας
και αυτό δεν του αξίζει.
Η οικογένεια αποτελεί ένα θεσμό που εξελίσσεται στο πέρασμα των αιώνων. Δε μένει στάσιμη και παραδοσιακή.
Μπορεί παλιότερα να είχε συγκεκριμένη δομή και σύσταση,
αλλά τα δεδομένα πλέον άλλαξαν. Ολοένα και συχνότερα
εμφανίζονται μονογονεϊκές οικογένειες. Οικογένειες όπου
το ένα μέλος, δηλαδή ο πατέρας ή η μητέρα, απουσιάζει.
Γονείς που έχουν γίνει μάνα και πατέρας ταυτόχρονα. Δύσκολο πράγμα. Χρειάζεται δύναμη ανεξάντλητη να παίζεις
δύο ρόλους εξίσου καλά. Διπλός ρόλος και διπλή ευθύνη.
Διότι ένας μικρός άνθρωπος εξαρτάται από σένα. Να του
δώσεις σωστά πρότυπα, γερές βάσεις και μια αγκαλιά
ζεστή που θα αναπληρώνει το κενό.
Όταν γίνεις μόνη μαμά παραμερίζεις κάθε επιθυμία κι
όνειρο προκειμένου να μεγαλώσεις σωστά το παιδί σου,
ενώ παράλληλα εργάζεσαι για να προσφέρεις στο παιδί
σου τα πάντα. Δε στηρίζεσαι σε κανενός άντρα τις πλάτες,
αλλά αντίθετα πατάς στα δικά σου πόδια και στο τέλος τα
καταφέρνεις. Αυτό που έχει ωστόσο σημασία, είναι όταν το
βράδυ κλείνεις την πόρτα του σπιτιού σου, να έχεις μέσα
αυτούς που αγαπάς. Αυτή, έλεγε η γιαγιά μου, είναι η πραγματική σου οικογένεια, εκείνοι που σε νοιάζονται και σε
αγαπούν. ■
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2

3

1

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
1. Ο Μιχάλης Νικολαίδης, γιός της
συναδέλφου Νατάσας Ευαγγελίδου.
Γεννήθηκε στις 18.12.2015
2. Ο Noah Γιάννη, γιος του συναδέλφου
Λούκα Γιάννη (H & B ).
Γεννήθηκε στις 05.02.2016
3. Ο Νικόλαος Χανιώτης γεννήθηκε στις
06.10.15 Γιος της συναδέλφου
Λουίζας Λοίζου
4. Η Δέσποινα, κόρη της συναδέλφου
Αργυρώς Χαραλάμπους.
Γεννήθηκε στις 28.07.2015
5. Ο Μιχάλης, γιός του σςυνάδελφου
Σταύρου Γιαννακού.
Γεννήθηκε στις 26.03.2015
6. Η Σταυριάνα, κόρη του συνάδελφου
Κωνσταντίνου Καλλή, η οποία
γεννήθηκε στις 02.12.2015

4

5

ΓΑΜΟΙ

6
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Στις 26 Δεκεμμβρίου
2015 ο συνάδελφος
Δημήτρης Στόκκος
παντρεύτηκε την Άντρια.
Ο γάμος έγινε στην
εκκλησία Αγίας
Βαρβάρας στο Πλατύ.
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Η διαδρομή αγάπης για τα παιδιά με καρκίνο
έκανε σταθμό και στα κεντρικά μας γραφεία
Τα κεντρικά μας γραφεία ήταν ένας από τους σταθμούς των μοτοσυκλεττιστών που έλαβαν μέρος στην
16η Διαδρομή Αγάπης την οποία οργάνωσε για την ενίσχυση του ο Παγκύπριος Συνδέσμος για Παιδιά
με Καρκίνο και συναφείς παθήσεις «Ένα Όνειρο μια Ευχή». Η ομάδα των μοτοσυκλεττιστών παρέλαβε
επιταγή με την εισφορά της Εταρείας μας και φωτογραφήθηκε με μέλη του προσωπικού μας.
Το μήνυμα της εκδήλωσης ήταν πως όλοι μπορούμε να δώσουμε ελπίδα ζωής! Όλοι μπορούμε να
κάνουμε μια ευχή, γιατί τα παιδιά με καρκίνο μορούν να κάνουν όνειρα!

Στο 10ο Διεθνή Μαραθώνιο Λεμεσού
Την Κυριακή 10 Απριλίου 2016 πραγματοποιήθηκε ο 10Ος OΠΑΠ Μαραθώνιος Λεμεσού - ΓΣΟ που θεωρείται το μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός
του νησιού με 13.000 συμμετοχές από 50 χώρες, ηλικίας 6-80 χρόνων.
Η C.A.Papellinas συμμετείχε για τρίτη συνεχόμενη χρονιά στον Εταιρικό Μαραθώνιο 5χλμ με 22 συμμετοχές συναδέλφων από διαφορετικά τμήματα
του οργανισμού με την υποστήριξη της Lucozade. Στη συγκεκριμένη διαδρομή έλαβαν μέρος περισσότερες από 200 εταιρείες και 8000 δρομείς.
Ο Μαραθώνιος στηρίζει έμπρακτα τον αγώνα του Καραϊσκάκειου Ιδρύματος για ένα κόσμο χωρίς λευχαιμία

ΕΞΟΔΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟY ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
HOLLAND & BARRETT
Στις 18/2/2016, το προσωπικό και η διοίκηση των καταστημάτων
Holland & Barrett είχαν την ευκαιρία να βγουν και να διασκεδάσουν.
Η ατμόσφαιρα ήταν πολύ ζεστή, καθώς οι ευκαιρίες συνάντησης του προσωπικού από όλα τα καταστήματα δεν είναι και τόσο συχνές. Ιδιαίτερη στιγμή
της βραδιάς ήταν η βράβευση της συναδέλφου από το κατάστημα
Holland & Barrett στο Kings Mall στην Πάφο, Άντζελας Κυριάκου.
Η Άντζελα είναι εθελοντής δότης μυελού των οστών και προσέφερε ελπίδα
ζωής σε ένα συνάνθρωπο μας.
ΜΕΤΑΞΥ ΜΑΣ ΤΕΥΧΟΣ 13 u 89
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Ενημέρωση φοιτητών αισθητικής για τις ευκαιρίες στα Beauty Line
Στις 10 Μαίου, η Μέλανι Μιχαηλίδου, επικεφαλής της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και ο Μιχάλης
Ορφανίδης, Senior Make Up Artist, συμμετείχαν σε εκδήλωσηστο Cyprus
College κατά την οποία ενημέρωσαν τους 80 φοιτητές της Κλάδου Αισθητικής
για την Εταιρεία Beauty Line. Πέραν του ιστορικού της εταιρείας, της φιλοσοφίας και του οράματος της, ενημέρωσαν για τη δυναμική της εταιρείας και

τις προοπτικές της, όπως και για τις ευκαιρίες εργοδότησης που προσφέρει σε προσοντούχα άτομα. Η εταιρεία, τόνισαν, προσφέρει πολύ καλές
ευκαιρίες εργοδότησης σε άτομα που έχουν ενθουσιασμό και θέληση να
εργαστούν και να ξεχωρίσουν παρέχοντας υπηρεσίες που θα αφήνουν
ικανοποιημένο τον κάθε πελάτη.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
Μεταξύ 27 και 28 Ιανουαρίου 2016, μέλη των ομάδων των Ιατρικών Επισκεπτών των Τμημάτων Φαρμάκων και Φαρμακείου παρακάθησαν σε προχωρημένο σεμινάριο πωλήσεων φαρμακευτικών προϊόντων (Advancing
Pharmaceuticals Selling Course). Η C.A.Papaellinas αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην εκπαίδευση του προσωπικού τόσο για την επαγγελματική όσο
και για την προσωπική τους ανέλιξη.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Στελέχη του λογιστηρίου παρακολούθησαν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα
Accountability Self Track που αποτελεί μια από τις δημοφιλέστερες
μεθοδολογίες επίτευξης αποτελεσμάτων σε διεθνές επίπεδο.
90 u ΜΕΤΑΞΥ ΜΑΣ ΤΕΥΧΟΣ 13
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CREATOR

OF

BOTANICAL BEAUT Y

ANTI-WRINKLE INNOVATION

ICE PLANT
OR LIFE PLANT
For more information about
Assimilation scan
www.yves-rocher.fr/assimilation

Assimilate
Rejuvenate
A7

*

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 * *

* 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.

Follow us on facebook
Yves Rocher Cyprus
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Ο ΕΤΗΣΙΟΣ ΧΟΡΟΣ
ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΑΣ

M

ε μεγάλη επιτυχία διοργανώθηκε και
φέτος, στις 9/1/2016, στο ξενοδοχείο
HILTON, ο καθιερωμένος ετήσιος χορός
του προσωπικού της C.A.Papaellinas Ltd.
Μαζί με τους συναδέλφους, το παρόν του
έδωσε και φέτος ο Εκτελεστικός Πρόεδρος της
εταιρείας μας κ. Ανδρέας Παπαέλληνας, καθώς
και άλλα μέλη της οικογένειας, ενώ τη βασιλόπιτα έκοψε ο Εκτελεστικός μας Διευθυντής
κ. Χρήστος Παπαέλληνας που απηύθυνε σε
όλους θερμές ευχές για το νέο έτος.
Στη διάρκεια της εκδήλωσης ο Εκτελεστικός
Διευθυντής της εταιρείας μας βράβευσε τρεις
συναδέλφους που συμπλήρωσαν 30ετή ευδόκιμη υπηρεσία, την ταμία μας Δώρα Θεοδότου, τον
Παντελή Νικολάου, πωλητή στο Τμήμα Καταναλωτικών, και τον Χαράλαμπο Δημοσθένους, Υπεύθυνο Ανάπτυξης Πωλήσεων, επίσης στο Τμήμα
Καταναλωτικών.
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Η βραδιά είχε ακόμα μια ξεχωριστή βράβευση,
αυτήν της συναδέλφου Θέκλας Δημητρίου.
H Θέκλα είναι αθλήτρια της Ομοσπονδίας των
Ειδικών Ολυμπιακών Κύπρου από το 1990 και
έχει στο ενεργητικό της πολλαπλές διακρίσεις
τόσο σε εθνικό, όσο και σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο. Η Θέκλα εκπροσώπησε την
Κύπρο στους Παγκόσμιους Ειδικούς Ολυμπιακούς αγώνες που πραγματοποιήθηκαν το καλοκαίρι του 2015 στο Λος Άντζελες και μας έκανε
όλους περήφανους, αφού κατάφερε να πάρει
την 1η θέση στα 200 μέτρα, την 3η θέση στη σκυταλοδρομία 4X100 και την 4η θέση στα 100μ.
Την Θέκλα βράβευσε η Πρόεδρος του ΚΟΑ, κα
Κλέα Χατζηστεφάνου Παπαέλληνα.
Η βραδιά περιλάμβανε πολλές εκπλήξεις.
Από αόρατο φακό, προβολή διαφημίσεων της
εταιρείας με πρωταγωνιστές συναδέλφους,
μέχρι και ….. αντρικά καλλιστεία! Μάλιστα! Πέντε
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συνάδελφοι ανέλαβαν τον ρόλο των μοντέλων,
διεκδικώντας τον τίτλο του «Mr Cyprus». Οι διαγωνιζόμενοι κλήθηκαν να κάνουν πασαρέλα, να
δείξουν μια φωτογραφία τους και να απαντήσουν
σε ερώτηση της «κριτικής επιτροπής». Η ανάδειξη του νικητή έγινε με ψηφοφορία τόσο μεταξύ
των μελών της κριτικής επιτροπής όσο
και μεταξύ των άλλων παρευρισκομένων. Μεγάλος νικητής
αναδείχθηκε ο Φώτης Λιούφης
συνάδελφος στο Τμήμα της Μηχανογράφησης.
Κατά τη διάρκεια των καλλιστείων είχαμε και special guess εμφάνιση του γνωστού τραγουδιστή,
Βασίλη Καρρά, ή αλλιώς Στέφανου
Χριστοδούλου, ο οποίος έχει ταλέντο
στις μιμήσεις. Ο Στέφανος πέραν της
σόλο εμφάνισης, τραγούδησε και
ντουέτο με τη συνάδελφο Μαρία Λουκά.
Το καλλιτεχνικό μέρος της βραδιάς,
έκλεισε με τον γνωστό τραγουδιστή Δήμο
Μπέκε. Παρουσιαστής της βραδιάς και
φέτος ήταν ο μοναδικός Μιχάλης Ορφανίδης.

Το Χριστουγεννιάτικο πάρτι των παιδιών

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Ο Ανώτατος Εκτελεστικός μας Διευθυντής
Χρήστος Παπαέλληνας με τους τρεις
συναδέλφους που βραβεύτηκαν για την
μακρά ευδόκιμη τους υπηρεσία

Με μεγάλη επιτυχία όπως πάντα πραγματοποιήθηκε στις 6/12/15 το καθιερωμένο
χριστουγεννιάτικο πάρτι των παιδιών του
προσωπικού μας, στο Extreme Park στη
Λευκωσία. Δεν έλειπε φυσικά ο Άης Βασίλης που φωτογραφήθηκε με τα παιδιά,
ούτε οι γιορτινές λιχουδιές, τα παιγνίδια
και τα τραγούδια.
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Riso Gallo

Ριζότο με ποικιλία μανιταριών
H
C.A.Papaellinas Ltd λανσάρει στην αγορά
τα εξαιρετικής ποιότητας 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 μανιτάρια 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.
Ανακαλύψτε τα προϊόντα Riso Gallo στις καλύτερες υπεραγορές της Κύπρου. ■
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Ριζότο με ποικιλία μανιταριών
Υλικά (για 2 άτομα):

200 γρ. Carnaroli rice
80 ml ελαιόλαδο
1 μέτριο κρεμμύδι ψιλοκομμένο
2 κλωναράκια θυμάρι φρέσκο100 γρ. μανιτάρια
άσπρα
100 γρ. μανιτάρια portobello
100 γρ. μανιτάρια oyster
30 γρ. αποξηραμένα μανιτάρια (porcini ή shitake)
80 ml κρασί λευκό ή κονιάκ
1 λίτρο περίπου ζωμό λαχανικών
80 ml κρέμα γάλακτος
50 γρ. βούτυρο
30 γρ. παρμεζάνα τριμμένη
1 κουτάλι σούπας μαϊντανό ψιλοκομμένο
αλάτι, πιπέρι

Εκτέλεση:
● Ξεπλένουμε τα αποξηραμένα μανιτάρια και τα

βάζουμε να φουσκώσουν σε μισό φλιτζάνι
χλιαρό νερό για περίπου 20 λεπτά. Αφού πλένουμε τα υπόλοιπα μανιτάρια, τα κόβουμε σε
λεπτές φέτες και τα τοποθετούμε στο πλάι. Όταν
μαλακώσουν τα αποξηραμένα μανιτάρια τα κόβουμε και κρατάμε το νερό που έχουν φουσκώσει για να το χρησιμοποιήσουμε στο ριζότο.
● Βάζουμε το τηγάνι μας στη φωτιά και σοτάρουμε
το κρεμμύδι στο ελαιόλαδο. Στη συνέχεια προσθέτουμε το ρύζι και το σοτάρουμε μαζί με το
κρεμμύδι και ακολούθως προσθέτουμε και τα
μανιτάρια. Συνεχίζουμε το σοτάρισμα μέχρι να
μαραθούν λίγο τα μανιτάρια, προσθέτουμε τα
φύλλα από το θυμάρι, σβήνουμε με το κρασί ή
το κονιάκ και ανακατεύουμε για 1-2 λεπτά μέχρι
να εξατμιστεί το αλκοόλ.
● Χαμηλώνουμε τη φωτιά και προσθέτουμε σιγά
σιγά το ζωμό λαχανικών στο ριζότο και ανακατεύουμε συνεχώς. Μόλις απορροφήσει το ριζότο μας την πρώτη δόση από το ζωμό,
επαναλαμβάνουμε την ίδια διαδικασία για περίπου 10 λεπτά, προσθέτοντας και το ζουμί από τα
αποξηραμένα μανιτάρια. Το ριζότο μας όταν
είναι σχεδόν έτοιμο θα αρχίσει να δένει με το
ζωμό και τότε προσθέτουμε την κρέμα γάλακτος, μετά το βούτυρο και την παρμεζάνα, έτσι
ώστε να έχουμε ένα κρεμώδες και νόστιμο αποτέλεσμα. Τελειώνουμε με το ψιλοκομμένο μαϊντανό.
● Σερβίρουμε με φρεσκοτριμμένο πιπέρι και
επιπλέον παρμεζάνα κατά προτίμηση.

