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Η πιο µεγάλη διάκριση 
παγκοσµίως στη διαχείριση του 
ανθρώπινου δυναµικού

Platinum

Ακόµα πιο ψηλά
O Όµιλος C.A.Papaellinas µε νέα εξαγορά

∆ΥΝΑΜΙΚΑ 
στον τοµέα 

της λιανικής
ΝΕΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Βιώσιµη Aνάπτυξη µε Κοινωνική Ευθύνη
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34. Ανακαινίσαμε τα κεντρικά 
μας γραφεία
Του ΣΩΤΗΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
Senior Procurement Manager

38. Το Τμήμα Φαρμακείου του 
Ομίλου μας

40. NUXE: Παρουσίαση σε 
φαρμακοποιούς

42. Νέο κανάλι εσωτερικής 
επικοινωνίας – «Τα νέα μας»
Της ΟΛΓΑΣ ΠΑΟΥΛΛΗ
Senior Manager Training & Development

44. HOLLAND & BARRETT: 
Νέα μεγάλη επιτυχία
Της ΜΑΡΙΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Υπεύθυνης Καταστήματος H&B

46. PHARMACYLINE: Παράδειγμα
Καλής Πρακτικής 2018 για 
θέματα ασφάλειας και  υγείας

48. Η επαγγελματική εκπαίδευση
στην εποχή της κρίσης
Του ΜΑΝΩΛΗ ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ
Σύμβουλου Εκπαίδευσης

52. Εκδήλωση για τον καρκίνο 
του δέρματος

56. La Prairie: Διάκριση σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο

04. IIP PLATINUM: Ανεβήκαμε 
σε ένα ψηλό σκαλοπάτι 
και συνεχίζουμε

08. Στο Λονδίνο μαζί με άλλους 
νικητές
Της ΜΕΛΑΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ
Διευθύντριας Ανθρώπινου Δυναμικού 
και Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

10. Ακόμα πιο ψηλά ο Όμιλος μας
με την εξαγορά της Karpasia
Health Products Ltd

12. Δυναμικά στον τομέα 
της λιανικής
Συνέντευξη της 
ΜΑΡΙΑΣ ΓΕΡΜΑΝΟΥ
Chief Operating Officer

18. Πρότυπο Κέντρο Κατάρτισης 
& Ανάπτυξης η Εκπαιδευτική
μας Ακαδημία
Της ΟΛΓΑΣ ΠΑΟΥΛΛΗ
Senior Manager Training & Development

20. Οι άνθρωποι μας είναι 
η επιτυχία μας
Συνέντευξη της 
ΜΕΛΑΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ
Διευθύντριας Ανθρώπινου Δυναμικού 
και Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

24. Βράβευση αρίστων

26. Υποτροφίες του Ομίλου μας

28. Ο νέος Κοινωνικός μας 
Απολογισμός – Βιώσιμη 
Ανάπτυξη με Κοινωνική Ευθύνη

32. BeautyLine: Σταθερά βήματα
εξέλιξης και προόδου 
Η ετήσια συνάντηση 
του προσωπικού

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΜAΡΤΙΟΣ 2019

>>
ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟΥ 
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΜΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ

ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ: 
Το IIP Platinum
επισφραγίζει μια 
πορεία 90 χρόνων
ΣΕΛΙΔΕΣ 6, 7
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ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ/ΕΚΔΟΣΗ:
Όμιλος C.A.Papaellinas
Γιάννου Κρανιδιώτη 179
Λατσιά 2235
Τηλ: 22741741
Fax: 22482155

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΔΕΑΣ/ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 
ΕΚΔΟΣΗΣ/ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ:
A.M. Epikinonia Ltd

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ:
Μέλανι Μιχαηλίδου

ΕΚΤΥΠΩΣΗ:
Printco Cassoulides

Το περιοδικό ΜΕΤΑΞΥ ΜΑΣ εκδίδεται
κάθε έξι μήνες και αποτελεί μέσο

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση, η ανα -
πα ραγωγή ή η μετάδοση, απο οποι-
οδήποτε οπτικοακουστικό μέσο, όλου
ή μέρους του περιοδικού, χωρίς την
άδεια του εκδότη.

All rights reserved. Nothing appearing 
in this magazine may be reprinted, 
reproduced or transmitted, either
wholly or in part by any electronic or
mechanical means, without prior 
permission from the publisher.
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58. Νέα συναδέλφων

60. Ένας χρόνος χωρίς την Νέδη

62. Intenti-Curc: Το θεραπευτικό
συμπλήρωμα κατά των 
φλεγμονωδών νόσων του  
εντέρου
Της ΑΝΝΑΣ ΓΙΑΛΛΟΥΡΟΥ 
Φαρμακοποιού, Γενικής Διευθύντριας της
Karpasia Health Products Ltd

64. Ο στρατηγικός σχεδιασμός 
των επιχειρήσεων και ο ρόλος
των στελεχών
Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΓΙΑΝΝΑΤΟΥ
Σύμβουλου Επιχειρήσεων

66. Ο ετήσιος χορός του 
προσωπικού μας

72 LUCOZADE: Μέγας χορηγός του
βραδινού Ημιμαραθώνιου
«Running under the  moon»

74. Στηρίζουμε το Νικόλα Βασιλείου
για νέες επιτυχίες

76. Ταξίδι στην Κρήτη
Της ΕΛΙΖΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
Υπεύθυνης Καταστήματος Beauty Line

Μεταξύ
μας

78. Ένα πρωινό με τις μαθήτριες 
του Ειδικού Σχολείου 
«Άγιος Σπυρίδων»
Του MIKE ORPHANIDES
Chief Make Up Artist

80. Όμορφες στιγμές στη 
Σχολή Τυφλών
Της ΝΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
Σύμβουλος Πωλήσεων

82. Ατυχήματα στο χώρο εργασίας
Του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΟΥ
Υπεύθυνου Ασφάλειας και Υγείας

86. Ζώνη ασφάλειας: Ζήτημα ζωής
Του ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑ
Συμβούλου Οδικής Ασφάλειας

90. Παρουσίαση φημισμενων 
ιταλικών brands του Ομίλου μας

92. Μάνα, μητέρα, μανούλα, μαμά
Της ΜΑΡΙΑΣ ΛΟΥΚΑ
Γραμματέως Υποδοχής

94. Πίεση, χοληστερόλη, 
χορτοφαγία

96. Συνταγές από τον 
Chef Παύλο Φλόγα
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IIP PLATINUM: 
ΑΝΕΒHΚΑΜΕ EΝΑ ΨΗΛO
ΣΚΑΛΟΠAΤΙ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧIΖΟΥΜΕ

Της Μέλανης Μιχαηλίδου

Διευθύντριας Ανθρώπινου 
Δυναμικού και Εταιρικής 
Κοινωνικής Ευθύνης

Tο παρόν 16ο τεύχος του περιοδικού του
Ομίλου μας, προβάλλει περισσότερο την
εξασφάλιση από τον οργανισμό μας της

πιστοποίησης του με την υψηλότερη διάκριση
διεθνώς στη διαχείριση του ανθρώπινου δυνα-
μικού, του Investors In People Platinum.

Πολύ λίγες εταιρείες το επιτυγχάνουν, οι
οποίες δεν υπερβαίνουν το 1% των επιχειρή-
σεων παγκοσμίως. Και για αυτό είμαστε φυσικά
περήφανοι. Πρώτα απ΄όλα επιβεβαιώνεται ο
ανθρώπινος χαρακτήρας του οργανισμού μας.
Αυτό το γνωρίζει και το αισθάνεται το κάθε
μέλος του προσωπικού μας, σε επιβεβαίωση
αυτού που λέγεται και υπογραμμίζεται για όσες
επιχειρήσεις εξασφαλίζουν το IIP Platinum. Ότι,
δηλαδή, είναι εργοδότες μεγάλης αξιοπιστίας
και προτίμησης. 

Τα ωφελήματα και η όλη μεταχείριση του
προσωπικού μας, η συνεχής εκπαίδευση και η
επιμόρφωση για την ανάπτυξη του μέσω της
αξιοποίησης των δυνατοτήτων και των δεξιο-
τήτων του, συνιστούν ένα από τα πιο ισχυρά
πλεονεκτήματα του να είναι κανείς εργοδοτού-
μενος στη C.A.Papaellinas. 

Και αυτό δεν είναι καθόλου σχήμα λόγου: Η
επισημότητα και εγκυρότητα του επισφραγί-
στηκε με τις διαδικασίες πιστοποίησης του ορ-
γανισμού μας από ανεξάρτητους ερευνητές
που είχαν όλη την πρόσβαση και τη συνεργασία
που απαιτούσε η αποστολή τους, όπως και όλες
τις επαφές που χρειάζονταν και ήθελαν με το
προσωπικό μας. 

Το εργασιακό μας περιβάλλον είναι, όντως,
το πιο δυνατό μας χαρτί. Είναι βασισμένο στη
διαχρονική κουλτούρα του οργανισμού μας

που θέλει το προσωπικό του να είναι το πιο
ισχυρό του κλειδί για τη συνεχή πρόοδο των
δραστηριοτήτων του. Το πιο πολύτιμο κεφάλαιο
του. Και δεν είναι ασφαλώς τυχαία η φύση της
αποστολής του Ομίλου μας, όπως την έχουμε
κωδικοποιήσει, ότι ως επιχείρηση στοχεύουμε
να κάνουμε όλο και περισσότερους ανθρώ-
πους να ζουν και να νιώθουν καλύτερα. Πόσο
μάλλον τους δικούς μας ανθρώπους μας. 

Γενικότερα, η συγκεκριμένη πιστοποίηση
μας, από το IIP Standard απ’ ευθείας στο ανώ-
τατο IIP Platinum, χωρίς το ενδιάμεσο IIP Gold,
σημαίνει την εξαιρετική αναγνώριση του οργα-
νισμού μας ως αποδοτικού και επαγγελματικού
χώρου εργασίας με συνεχή προσανατολισμό
στην αριστεία, σε συνάρτηση με την αποστολή,
τις αξίες και τη στρατηγική του.

Ανεβήκαμε ένα ψηλό σκαλοπάτι και συνεχί-
ζουμε. Στόχος μας είναι να διατηρήσουμε την
εξαιρετική αυτή αναγνώριση και, ακόμα, να
βελτιωθούμε όπου και εάν χρειάζεται. Η 
δέσμευση γι’ αυτό του Ομίλου μας πρέπει να
θεωρείται δεδομένη. n

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ 
ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ 
ΚΑΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ
-Οι άνθρωποι μας το πιο 
μεγάλο μας κεφάλαιο  

04 u ΜΕΤΑΞΥ ΜΑΣ ΤΕΥΧΟΣ 16
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Άρθρο του Ανώτατου Εκτελεστικού 
μας Διευθυντή κ Χρήστου Παπαέλληνα

ΤΟ IIP PLATINUM ΕΠΙΣΦΡΑΓIΖΕΙ
ΜΙΑ ΠΟΡΕIΑ 90 ΧΡOΝΩΝ

OΌμιλος μας πέτυχε σίγουρα πολλά κατά τη
χρονιά που πέρασε, ώστε να μπορούμε όλοι
μαζί να αντικρίζουμε το μέλλον με περισ-

σότερη προοπτική και αισιοδοξία. Φθάνει να 
παραμένουμε προσηλωμένοι στους στόχους και
τις αξίες μας και να προσαρμόζουμε με υπευθυ-
νότητα και σοβαρότητα τη στρατηγική μας απέναντι
στα συνεχώς μεταβαλλόμενα δεδομένα της 
αγοράς και της κοινωνίας. 

Η παγίωση της ηγετικής θέσης μας στη λιανική
αγορά με νέα καταστήματα, η διεύρυνση των 
συνεργασιών μας στον τομέα των καταναλωτικών
προϊόντων, η ενίσχυση της παρουσίας μας στα
προϊόντα και τις υπηρεσίες φαρμακείου, η ίδρυση
και η εξαγορά εταιρειών που προσθέτουν στις 
εργασίες μας μεγαλύτερη δυναμική και εμπειρία,
καθώς ακόμα και η ολοένα  πιο ισχυρή σχέση
αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης με τους πελάτες και
συνεργάτες μας, είναι στοιχεία που τεκμηριώνουν
την επιτυχή πορεία του Ομίλου μας μέσα στο 
πολύ ανταγωνιστικό και απαιτητικό, συνάμα, 
περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιούνται οι 
εταιρείες μας. 

ΜΕ ΧΑΡΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΠΕΡΗΦΑΝΙΑ
ΔΕΧΘΗΚΑΜΕ ΤΗΝ 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ
ΜΑΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ 
ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΔΙΕΘΝΩΣ ΣΤΗ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»
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Η επιτυχία της ξεχωριστής αυτής
πιστοποίησης ανήκει σε όλους

τους εργαζομένους μας και 
επιβεβαιώνει το υψηλό επίπεδο

των πρακτικών που εφαρμόζουμε
σε θέματα εργασιακού 

περιβάλλοντος και ανθρώπινου
δυναμικού. 

Όλα, όμως, έχοντας ως θεμέλιο τους ανθρώ-
πους μας. Και αυτό, κάθε άλλο παρά σχήμα λόγου
είναι. Και ούτε γράφεται ή λέγεται για να ικανοποι-
ήσει σκοπιμότητες ή να δημιουργήσει εντυπώσεις.
Είναι από της ίδρυσης του το 1929 που ο Όμιλος
μας έθεσε στην κορυφή των προτεραιοτήτων του
τις σχέσεις του με τους ανθρώπους του και την ευ-
ρύτερη κοινωνία συγκροτώντας, στην εξέλιξη του
χρόνου, μια πολύ μεστή στο περιεχόμενο και τους
στόχους της στρατηγική Εταιρικής Κοινωνικής 
Ευθύνης για διασφάλιση της διαρκούς και αειφό-
ρου ανάπτυξης του.

Έτσι, είναι με ιδιαίτερη χαρά και ικανοποίηση,
αλλά και περηφάνια, που δεχθήκαμε την πιστο-
ποίηση του οργανισμού μας με την υψηλότερη
διάκριση διεθνώς στη διαχείριση του ανθρώπινου
δυναμικού, του Investors In People Platinum, που
μόνο πολύ λίγες εταιρείες παγκοσμίως το επιτυγ-
χάνουν.   

Πρόκειται για επισφράγιση της διαχρονικής
σημασίας που αποδίδουμε στους ανθρώπους μας,
μια απόδειξη, ακόμα, της προσήλωσης στην απο-
στολή μας που είναι να κάνουμε όλο και περισσό-

τερους ανθρώπους να ζουν και να αισθάνονται 
καλύτερα. Και πρώτα τους δικούς μας ανθρώπους.

Η επιτυχία της ξεχωριστής αυτής πιστοποίησης
ανήκει σε όλους τους εργαζομένους μας και 
επιβεβαιώνει το υψηλό επίπεδο των πρακτικών
που εφαρμόζουμε σε θέματα εργασιακού περι-
βάλλοντος και ανθρώπινου δυναμικού. Κυρίως,
είναι απόδειξη της σκληρής δουλειάς και της 
αφοσίωσης στην αποστολή και τις αξίες μας που
είναι η Ακεραιότητα, η Υπευθυνότητα, η Πρωτοπο-
ρία, το Πάθος και η Απλότητα. 

Με αυτές τις αξίες, και έχοντας θέσει την 
Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στο επίκεντρο της
στρατηγικής του Ομίλου μας, προχωρούμε υλο-
ποιώντας το επιχειρηματικό μας όραμα. 

Στόχος μας, να καταστήσουμε τον οργανισμό
μας ακόμα πιο ανταγωνιστικό, ακόμα πιο αποτε-
λεσματικό και μακροπρόθεσμα βιώσιμο, ταυτίζον-
τας τις επιτυχίες μας με την ευημερία των
ανθρώπων μας, την προστασία του περιβάλλοντος
μέσα στο οποίο δραστηριοποιούμαστε και την 
ανάπτυξη των πελατών και συνεργατών μας,
καθώς και της κοινωνίας γενικότερα. n
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ΣΤΟ ΛΟΝΔIΝΟ 

Της Μέλανης Μιχαηλίδου, 
Διευθύντριας Ανθρώπινου Δυναμικού 
και Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

Ο  Όμιλος 
C.A.Papaellinas 

υποψήφιος μεταξύ άλλων 
μεγάλων επιχειρήσεων 

στον κόσμο για την 
κατηγορία βραβεύσεων 

Platinum Employer 
of the Year

ΜΑΖI ΜΕ AΛΛΟΥΣ 
ΝΙΚΗΤEΣ!

Στις 28 Νοεμβρίου 2018 είχαμε ένα πολύ σημαντικό ραντεβού 
στο Λονδίνο! Μαζί με τις συναδέλφους Όλγα Παουλλή και Χριστίνα 
Δημοσθένους μεταβήκαμε στη Βρετανική πρωτεύουσα για να 
εκπροσωπήσουμε τον Όμιλο μας στην τελετή απονομής των βραβείων
Investors In People 2018 και στο δείπνο που ακολούθησε.
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Πήγαμε αισθανόμενοι, και συμμεριζόμενοι, την περη-
φάνια όλων που συμμετείχαν για το γεγονός ότι οι επιχει-
ρήσεις τους έτυχαν σημαντικών διακρίσεων στη
διαχείριση των ανθρώπων τους. Εμείς για την εξασφάλιση
της μεγαλύτερης διεθνώς διάκρισης, του Investors In 
People Platinum που μόνο πολύ λίγες εταιρείες στον
κόσμο επιτυγχάνουν να εξασφαλίσουν. 

Περισσότερες από 30 χιλιάδες επιχειρήσεις παγκο-
σμίως είναι πιστοποιημένες με το Πρότυπο Investors in
People. Μόνο, όμως, το 1% από αυτές έχουν κατορθώσει
να εξασφαλίσουν την ανώτατη διάκριση, το IIP Platinum. 

Η τελετή ήταν θεαματική, με τα βραβεία να απονέμονται
σε 13 κατηγορίες επιχειρήσεων που έχουν επιτύχει τα
υψηλότερα στάνταρτς σε μια σειρά από τομείς: Από την 
Αριστεία στην Ηγεσία και τη Διοίκηση,  μέχρι την Αριστεία
στην Κοινωνική Ευθύνη, την Αριστεία στην Υγεία και την
Ευεξία, τον Ηγέτη της Χρονιάς, και τον Καλύτερο Νέο. 

Ο Όμιλος C.A.Papaellinas διαγωνίστηκε επάξια στην κα-
τηγορία Platinum Employer of the Year, μαζί με εταιρείες
που έχουν πάνω από 250 άτομα προσωπικό. Δεν πετύχαμε
την πρώτη θέση, αλλά είμασταν υποψήφιοι μαζί με άλλους
οργανισμούς υψηλής αξιοπιστίας και απόδοσης σε παγκό-
σμια κλίμακα, γεγονός που από μόνο του λέει πολλά. Όλοι

uuuΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

ΜΕΤΑΞΥ ΜΑΣ ΤΕΥΧΟΣ 16 u09

Λαμπρή τελετή στο 
Λονδίνο μαζί με 
εκπροσώπους άλλων 
μεγάλων επιχειρήσεων

που συμμετείχαν αισθάνονταν και ήταν νικητές. 
Είναι, πράγματι,  τεράστιο προνόμιο να βρίσκεσαι σε

λίστα για το συγκεκριμένο βραβείο, στη βάση της επιλο-
γής που έκαναν ανεξάρτητοι αξιολογητές οι οποίοι συνερ-
γάζονται με τον οργανισμό Investors In People που
εδρεύει στο Λονδίνο. Η συμμετοχή μας και μόνο υποδή-
λωνε πολλά, περισσότερο όμως την αφοσίωση του Ομί-
λου μας στην αποστολή του να κάνει όλο και
περισσότερους ανθρώπους να ζουν και να αισθάνονται 
καλύτερα. Πόσο μάλλον τους δικούς μας ανθρώπους.

Το νέο πρότυπο IIP Platinum είναι απόλυτα ευθυ γραμ -
μισμένο με τη στρατηγική του Ομίλου C.A. Papaellinas για
βιώσιμη ανάπτυξη, επικεντρωμένη στη συνεχή βελτίωση
των δεξιοτήτων και ικανοτήτων των συναδέλφων που ερ-
γάζονται σε κάθε θέση της ιεραρχίας του προσωπικού μας.
Και, μαζί, στην ενίσχυση της ικανοποίησης τους για το ότι
είναι μέλη ενός οργανισμού που αναγνωρίζει και πιστεύει
ότι είναι οι άνθρωποι που κάνουν την διαφορά. 

Γι’ αυτό λοιπόν λέμε και πιστεύουμε ότι η συγκεκριμένη
επιτυχία ανήκει σε όλους τους εργαζόμενους στο Όμιλο
C.A.Papaellinas.  Σε όλους τους συναδέλφους μας που μαζί
με την ηγεσία του Ομίλου μας συμβάλλουν στη συνεχή
ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του οργανισμού μας. n
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Σε εξαγορά του 100% του μετοχικού κε-
φαλαίου της εταιρείας Karpasia Health
Products Ltd, προχώρησε πρόσφατα ο

Όμιλος C.A.Papaellinas, με στόχο την ενίσχυση
της θέσης της στον τομέα των συμπληρωμάτων
διατροφής και φυτικών θεραπευτικών σκευα-
σμάτων. 

Με την ένταξη της Karpasia στην οικογένειά
του, ο 'Ομιλος C.A.Papaellinas δυναμώνει
ακόμη περισσότερο την ηγετική του θέση στον
τομέα του Φαρμακείου και ενισχύει, παράλ-
ληλα, την παρουσία του και σε άλλες κατηγο-
ρίες που παρουσιάζουν δυναμική προοπτική.

Μιλώντας στο InBusiness News η Chief
Marketing Officer του Ομίλου, Ελεωνόρα Ορ-
θοδόξου, ανέφερε ότι η συγκεκριμένη επιχει-
ρηματική κίνηση εκ μέρους του Ομίλου είναι
μεγάλης στρατηγικής σημασίας. Όπως εξήγησε,
με την εξαγορά της Karpasia εξυπηρετείται η
στρατηγική για διείσδυση και εδραίωση στον
τομέα των συμπληρωμάτων διατροφής, ο
οποίος είναι ένας πολύ σημαντικός πυλώνας
ανάπτυξης για τα επόμενα χρόνια. 

«Είναι μια κατηγορία, η οποία τα τελευταία
χρόνια έχει πολύ μεγάλη ανάπτυξη. Μάλιστα
από έρευνες βλέπουμε ότι σήμερα η αξία των
συμπληρωμάτων διατροφής ανέρχεται γύρω
στα 32 εκατομμύρια», τόνισε.

Προχωρώντας, εξήγησε ότι αν και ο Όμιλος
έχει ήδη παρουσία στον τομέα των συμπληρω-
μάτων διατροφής, “με την εξαγορά της Karpa-

sia, η οποία έχει γνωστά brands και άλλα πιο
μικρά προϊόντα, θεωρούμε ότι μπορούμε να
καταστούμε ηγέτης και στον τομέα αυτό».

Η  κ. Ορθοδόξου ανέφερε ότι η Karpasia, 
ο ετήσιος τζίρος της οποίας ανέρχεται στο 
€1 εκατομμύριο, θα διατηρηθεί ως οντότητα και
με την πάροδο του χρόνου θα ενδυναμωθεί,
μέσω των συστημάτων, των υποδομών και της
στελέχωσης της C.A.Papaellinas. 

Σημειώνεται πως η πρώην ιδιοκτήτρια της
Karpasia, Άννα Γιάλλουρου, η οποία έχει 
μεγάλη γνώση και εμπειρία στον τομέα των
συμπληρωμάτων διατροφής, θα διατηρήσει τη
θέση της γενικής διευθύντριας της εταιρείας.

Η εταιρεία Karpasia Health Products Ltd, η
οποία στελεχώνεται  από 13 άτομα, ιδρύθηκε
το 1985. Αποστολή της, η διάθεση στα φαρμα-
κεία, ποιοτικών προϊόντων σε προσιτές τιμές,
προερχόμενων από τις μεγαλύτερες εταιρείες
διεθνώς, σε επίπεδο εμπειρίας, επιστημονικής
έρευνας, κάλυψης αναγκών. Αντιπροσωπεύει
καταξιωμένα ονόματα όπως: η G.R. Lanes
Health Products Ltd, Lifeplan, 'Ομιλος 
Σαράντη, ISOPLUS Α.Ε., YOGI TEA, Se-cure
Pharmaceuticals Ltd, Natural Balance, Optima
Health & Solutions, Ιnternational Health 
Solutions, Absolute Aromas, Ν.ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΕ, Ainsworths, The Heatpack Company,
Burkhard's Herbal. n

Ακόμα πιο δυνατός στον τομέα 
Φαρμακείου ο Όμιλος C.A.Papaellinas
ΕΞΑΓΟΡΑ ΤΟΥ 100% ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ KARPASIA HEALTH PRODUCTS LTD

ΕΛ.ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ:
ΜΕΓΑΛΗΣ 
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 
ΣΗΜΑΣΙΑΣ 
Η ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ 
ΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ 
ΟΜΙΛΟΥ
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Δυναμικά στον 
τομέα της λιανικής

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΗΣ 
ΜΑΡΙΑΣ ΓΕΡΜΑΝΟΥ, 
CHIEF OPERATING 
OFFICER
TOY ΟΜΙΛΟΥ ΜΑΣ

«Κύρια προτεραιότητα 
μας η διασφάλιση της 
ηγετικής μας θέσης και 
η συνεχής ανάπτυξη με
επικέντρωση στον πυρήνα
της δραστηριότητας μας
που είναι η ομορφιά και 
η υγεία»

ΕΡ: Ο Όμιλος C.A.Papaellinas στα τελευταία
χρόνια πέτυχε μια θεαματική αλλαγή στη
στρατηγική του. Τι έχει αλλάξει ακριβώς; 
ΑΠ: Αυτό που έχει αλλάξει είναι η στρατηγική
μας στόχευση. Δηλαδή, η μετεξέλιξη μας από
ένα παραδοσιακό Όμιλο διανομής σε ένα 

πολυδιάστατο Όμιλο λιανικής. Το όραμα και
οι αξίες μας έχουν μείνει αναλλοίωτες. Μέσα
στο τόσο δυναμικό περιβάλλον που λειτουργεί
ο Όμιλος μας, όπως ο τομέας της λιανικής,
μόνο οι επαγγελματίες μπορούν να επιβιώ-
σουν. Γι’ αυτό και εμείς θέλουμε να πρωτο-

Στη θεαματική μετεξέλιξη του Ομίλου C.A.Papaellinas κατά τα τελευταία
χρόνια με την κατάκτηση ηγετικής θέσης στον τομέα των λιανικών πωλή-
σεων σε ό,τι αφορά τα προϊόντα ομορφιάς και υγείας, αναφέρεται σε 
συνέντευξη στο περιοδικό μας η Μαρία Γερμανού, Chief Operating Officer
του Ομίλου μας. Με 41 σήμερα συνολικά καταστήματα και με ισχυρό κέντρο
και σύγχρονο κέντρο διανομής, όπως και με πιστοποιημένη διεθνώς 
ακαδημία εκπαίδευσης, ο Όμιλος, τονίζει η κα Γερμανού, έχει σήμερα ως
κύρια προτεραιότητα τη διασφάλιση της ηγετικής του θέσης στην αγορά και
τη συνεχή ανάπτυξη του με επικέντρωση στον πυρήνα της δραστηριότητας
του που είναι η ομορφιά και η υγεία.

ΜΕΓΑΛΟ ΑΛΜΑ 
ΜΕ 41 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 

15 BeautyLine
14 Holland & Barrett

7 Yves Rocher
5 Select 

Θεαματική η μετεξέλιξη του Ομίλου C.A.Papaellinas
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πορήσουμε με σταθερή στρατηγική επικεν-
τρωμένοι στον πυρήνα της δραστηριότητας
μας που είναι η ομορφιά και η ευεξία. 
Θέλουμε, και επιδιώκουμε, να αναπτύξουμε
brands με αξίες που ταυτίζονται με τις αξίες
που πρεσβεύει ο καταναλωτής, δημιουργών-
τας έτσι πιστότητα για τα προϊόντα μας. 

ΕΡ: Ποια είναι ακριβώς η ταυτότητα του 
τομέα της λιανικής σήμερα; Και πώς έγινε η
εξέλιξη αυτή του Ομίλου όπως είναι σήμερα; 
ΑΠ: Η πορεία του Ομίλου από το 1998, όταν 
δημιούργησε το πρώτο του κατάστημα μέχρι
σήμερα, δείχνει το μεγάλο άλμα που έκανε προς
αυτή την κατεύθυνση. Από ένα κατάστημα το
1998, έχουμε σήμερα ένα δυναμικό δίκτυο 
καταστημάτων με 41 καταστήματα με ένα 
μοναδικό μηχανισμό τροφοδοσίας και με μια
Ακαδημία Εκπαίδευσης που υποστηρίζει όλες
τις αλυσίδες των καταστημάτων μας και 
επιθυμεί να αναπτύξει τις δεξιότητες του 
ανθρώπινου δυναμικού επενδύοντας στον 
εκμοντερνισμό της εκπαίδευσης. 

Η αποστολή μας είναι να κάνουμε όλο και
περισσότερους ανθρώπους να ζουν και να 
νοιώθουν καλύτερα, είτε με τις συμβουλές
ομορφιάς μέσα από τα καταστήματα των 
καλλυντικών μας, είτε μέσα από τις συμβουλές
ευεξίας μέσα από τα καταστήματα συμπληρω-
μάτων διατροφής. 

Η πρόκληση του Ομίλου είναι καταφέρει να
προσφέρει αυτό που ψάχνει ο σημερινός 
καταναλωτής παρέχοντας ποιοτική εξυπηρέ-
τηση μέσα από τα 15 καταστήματα BeautyLine,
τα 14 Holland & Barrett, τα 7 Yves Rocher και
τα 5 Selekt. 

ΕΡ: Να πάρουμε πρώτα τα καταστήματα 
Selekt. Είναι ένα νέο είδος καταστήματος.
Ποια είναι ακριβώς η αποστολή τους; 
ΑΠ: Η αποστολή των καταστημάτων Selekt
είναι να ενισχύσουν την παρουσία μας ακόμη
περισσότερο στο τομέα της λιανικής καλλυν-
τικών προϊόντων προσφέροντας στον κατα-
ναλωτή προϊόντα περιποίησης και ομορφιάς
επικεντρωμένα στη φροντίδα, τα οποία να 
ικανοποιούν τις καθημερινές του ανάγκες σε
προσιτές τιμές μέσα από ένα φιλικό και 
ευχάριστο περιβάλλον. 

ΕΡ: Και τα Holland & Barrett; Πόσο ικανο-
ποιημένος είναι ο Όμιλος από την εξέλιξη
της αλυσίδας των καταστημάτων αυτών; 
ΑΠ: Τα Holland & Barrett είναι ένας ιδιαίτερος
πυλώνας ανάπτυξης για τον Όμιλο καθώς η
επέκταση και περαιτέρω εδραίωση του 
Ομίλου στον τομέα των συμπληρωμάτων 
διατροφής αποτελεί ένα από τους στρατηγι-
κούς πυλώνες ανάπτυξης για τα επόμενα χρό-
νια. Ο Όμιλος C.A.Papaellinas με τα Holland
& Barrett καθορίζει ουσιαστικά την αγορά 
φυσικών θεραπειών και συμπληρωμάτων
διατροφής στη λιανική. Με ένα δίκτυο 14 
καταστημάτων στο σύνολο είναι προφανές ότι
είναι ο κυρίαρχος στην λιανική πώληση των
προϊόντων αυτών. 

Πιστεύουμε πάρα πολύ στον κλάδο των 
συμπληρωμάτων διατροφής, μια από τις πιο
αναπτυσσόμενες κατηγορίες αυτή τη στιγμή
και στόχος μας είναι να διεισδύσουμε ακόμη
περισσότερο στην αγορά και να αποκτήσουμε
ακόμη μεγαλύτερα μερίδια αγοράς. 

ΕΡ: Από την άλλη, τα καταστήματα Beauty-
Line έχουν θέσει από καιρό τη σφραγίδα
τους στην εξυπηρέτηση των καταναλωτών
οι οποίοι έχουν απαιτήσεις από εκλεκτά 
προϊόντα και υπηρεσίες της κατηγορίας της
ομορφιάς. 
ΑΠ: Τα BeautyLine κατέχουν ηγετική θέση στην
Κυπριακή αγορά επενδύοντας παρά πολύ στη
διατήρηση του ενδιαφέροντος του καταναλωτή.
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Για τα BeautyLine το πιο σημαντικό πράγμα είναι
να κάνει τη κάθε γυναίκα να αισθάνεται όμορφα,
οπότε στόχος μας είναι, ευθυγραμμιζόμενοι και
με τις αλλαγές των καιρών, δηλαδή αυτές που
έχουν να κάνουν με την τεχνολογία, το digital
marketing το social media κτλ, και πρωτο-
πορώντας μάλιστα σε κάποιους ιδιαίτερους
τομείς, να κάνουμε την κάθε γυναίκα να αι-
σθάνεται πραγματικά όμορφα ικανοποιώντας
όλες τις σύγχρονες απαιτήσεις της.

Για τον Όμιλο μας τα BeautyLine είναι η
ναυαρχίδα όλων των brands. Από αυτά 
αντλούμε τεχνογνωσία και πρακτικές που 
υιοθετούμε σε όλες τις αλυσίδες των κατα-
στημάτων μας. Η εμπειρία μας από τα Beauty-
Line, μας έδειξε ότι η ποιοτική εξυπηρέτηση
είναι το κλειδί της  επιτυχίας και ότι η δημι-

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ uuu
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ουργία σχέσης εμπιστοσύνης με τους κατα-
ναλωτές είναι αυτό που σε καθορίζει και σε
βοηθά να προχωρήσεις. 

Στόχος του BeautyLine είναι η συνεχής ανα-
γέννηση. Και αυτό σημαίνει ότι πρέπει να μην
εφησυχάζει και να δίνει τις λύσει ς που χρει-
άζεται η Κύπρια γυναίκα.

ΕΡ: Και τα καταστήματα Yves Rocher; Ποια
η ιδιαιτερότητα τους; 
ΑΠ: Τα Yves Rocher είναι το Νο1 brand της 
Γαλλίας με πέρα των 600 καταστημάτων στην
Ευρώπη. Είναι ένα brand με ξεκάθαρο 
προσανατολισμό προς στην βοτανική ομορφιά.
Για το Yves Rocher κάθε γυναίκα είναι διαφο-
ρετική και καθεμιά έχει τη δική της ομορφιά. 

Η Yves Rocher αρνείται στερεότυπα, δίνει 
αξία σε κάθε προσωπικότητα, ανταποκρίνεται
στα επιθυμητά χαρακτηριστικά όλων των 
γυναικών καινοτομώντας συνεχώς προτείνον-
τας προϊόντα που καλύπτουν τις ξεχωριστές
ανάγκες κάθε ατόμου σε προσιτές τιμές σεβό-
μενοι πάντοτε το περιβάλλον. Το Yves Rocher
δρα διαφοροποιημένα και αυτό του δίνει μια
σημαντική συμπληρωματική θέση στο πορτο-
φόλιο του Ομίλου ο οποίος έχει ξεκάθαρη στρα-
τηγική την συνεχή ενίσχυση της ηγετικής του
θέσης στο τομέα της Λιανικής Καλλυντικών
στην Κύπρο. 

ΕΡ: Πώς έχει προσαρμοστεί ο Όμιλος στην
ανάπτυξη της τεχνολογίας η οποία σαφώς
επηρέασε τις συνήθειες του καταναλωτή; 
ΑΠ: Ο Όμιλος κινείται με βάση τις τάσεις 
της αγοράς. Προσπαθούμε συνεχώς να ανι-
χνεύουμε την αγοραστική συμπεριφορά του
καταναλωτή μέσω της τεχνολογίας. Πώς 
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ΕΡ: Ποιες προτεραιότητες δίνετε στη στρα-
τηγική σας για το μέλλον; 
ΑΠ: Η διασφάλιση της ηγετικής μας θέσης και η
συνεχής ανάπτυξη με επικέντρωση στον 
πυρήνα της δραστηριότητας μας, είναι η κύρια
προτεραιότητα μας. Θα συνεχίσουμε να 
εξελισσόμαστε εμπνέοντας εμπιστοσύνη στην
κοινωνία και στους εργαζόμενους και να 
εξυπηρετούμε την αποστολή μας να κάνουμε
καθημερινά όλο και περισσότερους ανθρώπους
να ζουν και να νοιώθουν καλύτερα. 

Στόχος μας είναι να ενισχύσουμε ακόμη 
περισσότερο το βασικό πυρήνα της δραστηριό-
τητας μας που είναι η ομορφιά και η υγεία. Να
προσαρμοζόμαστε στις νέες προκλήσεις και
απαιτήσεις και να διακρινόμαστε για τις πρακτι-
κές και τις διαδικασίες μας. n

συμπεριφέρεται και πώς σκέπτεται είτε εντός
είτε εκτός του καταστήματος. Έχουμε υιοθετήσει
πρακτικές και λύσεις οι οποίες μας δίνουν στοι-
χεία που μπορούμε να αναλύσουμε για να μας
δώσουν όσο το δυνατόν καλύτερες πληροφο-
ρίες βασισμένοι πάντοτε σε μια ξεκάθαρη digital
strategy. 

Ασφαλώς και παίζει μεγάλο ρόλο η τεχνολο-
γία. Θεωρώ ότι είμαστε πρωτοπόροι σε 
αρκετά κομμάτια. Έχουμε προχωρήσει σε 
on-line shop στα BeautyLine και είμαστε στη
διαδικασία για on-line κατάστημα και στα 
Holland & Barrett. Χρησιμοποιούμε όλες τις
πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης ως ένα από
τα κύρια εργαλεία marketing στις αλυσίδες των
καταστημάτων μας. Στις ομάδες ανάπτυξης των
καταστημάτων μας έχουμε συμπεριλάβει άτομα
τα οποία έφεραν τεχνογνωσία, και έδωσαν έμ-
φαση σε τομείς όπως είναι το digital marketing,
τα social media, το CRM κ.α. έχουμε υιοθετήσει
την τεχνολογία στην εκπαίδευση του προσω-
πικού δημιουργώντας ηλεκτρονική πλατφόρμα
εκπαίδευσης.

ΕΡ: Πόσο έχει συνεισφέρει σε αυτή όλη την
εξέλιξη η ανάπτυξη της υποδομής που 
πέτυχε ο Όμιλος C.A.Papaellinas στα 
χρόνια μεταξύ 2005 και 2010; Δεν αναφέ-
ρομαι μόνο στην υποδομή που αφορά τα
κέντρα διανομής, αλλά και στην υποδομή
στα συστήματα πληροφορικής και στο 
ανθρώπινο δυναμικό. 
ΑΠ: Προφανώς η επένδυση που έγινε τα 
προηγούμενα χρόνια σε τεχνολογία, σε συ-
στήματα, σε ανθρώπινο δυναμικό και ειδικά
σε ταλέντα, είναι κάτι που αποδίδει σήμερα
καρπούς, κάτι που αναμφίβολα βοηθά τον
Όμιλο να προχωρήσει πιο γρήγορα και με 
μεγαλύτερη επιτυχία μέσα στο συνεχώς 
μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Είναι πάρα πολύ
σημαντικές υποδομές και είναι πάνω σε αυτές
που κτίζουμε τώρα αλλά και πάνω σ΄ αυτές
επενδύουμε για την υλοποίηση της στρατηγι-
κής μας για το μέλλον.

ΕΡ: Γενικά πώς βλέπετε τον Κύπριο κατα-
ναλωτή; 
ΑΠ: Η πρόκληση είναι να καταλάβουμε το νέο
καταναλωτή. Η ταχύτητα με την οποία αλλάζουν
τις συνήθειες τους οι καταναλωτές είναι πρω-
τοφανής. Οι επιρροές που έχει αλλά και η αφθο-
νία των επιλογών είναι ο κύριος λόγος που όσοι
δραστηριοποιούνται στην λιανική θα πρέπει να
επαναπροσδιορίσουν την σχέση τους με τον πε-
λάτη τους, του οποίου η αγοραστική συμπερι-
φορά γίνεται ολοένα και πιο ρευστή και απρό-
βλεπτη. 

Ο καταναλωτής, παρά την κυριαρχία της 
τεχνολογίας, εξακολουθεί να έχει κάποιες 
συνήθειες τις οποίες δεν αποχωρίζεται, μια από
αυτές είναι και η συνήθεια του ψωνίσματος για
την οποία εξακολουθεί να έχει ενθουσιασμό.
Αυτό τον ενθουσιασμό του καταναλωτή δεν
πρέπει να τον υποτιμήσουμε όταν ψωνίζει είτε
είναι διαδικτυακά είτε όταν πηγαίνει στα κατα-
στήματα, αντίθετα οφείλουμε να του προσφέ-
ρουμε μια τέτοια εμπειρία η οποία θα κρατήσει
ζωντανό τον ενθουσιασμό αυτό με απώτερο
σκοπό την σύνδεση του μαζί μας. 

Ο σημερινός καταναλωτής χρειάζεται 
ερεθίσματα αλλά και πολύ καλή εξυπηρέτηση
κατά την διάρκεια που ψωνίζει. Αυτά τα 
ερεθίσματα θα πρέπει να εμπλουτίσουν την δική
του  εμπειρία είτε ψωνίζει κάτι ακριβό για ένα
πολύ σημαντικό γεγονός είτε ψωνίζει κάτι μικρό
και απλό για την καθημερινότητα του. 
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ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ uuu

Mια νέα σημαντική επιτυχία για τον ‘Ομιλο
C.A.Papaellinas, αποτελεί η πιστοποίηση της
εκπαιδευτικής του Ακαδημίας C.A.P Retail

Academy από το Cyprus Institute of Marketing – Exec-
utive Training & Consulting Department. 

Όραμα της ακαδημίας, είναι να αποτελεί πρότυπο
ανάπτυξης και αναβάθμισης των ικανοτήτων των αν-
θρώπων των καταστημάτων του Ομίλου, συμβάλλον-
τας με τον τρόπο αυτό στην επίτευξη των στρατηγικών
στόχων του Ομίλου. 

Σκοπός της Ακαδημίας, είναι η διαρκής και στοχευ-
μένη ποιοτική εκπαίδευση, παρέχοντας εξειδικευμένες
γνώσεις, με τη χρήση σύγχρονων τεχνολογικών εργα-
λείων. 

Η διαδικασία πιστοποίησης, διήρκησε πάνω από 18
μήνες και περιλάμβανε, μεταξύ άλλων, την εις βάθος
αξιολόγηση της δομής και λειτουργίας της Ακαδημίας,
την παρακολούθηση και επίβλεψη προγραμμάτων κα-
τάρτισης, τον τρόπο εκπαίδευσης των μελών του προ-

σωπικού, καθώς επίσης και αναθεώρηση του γενικό-
τερου πλαισίου κατάρτισης των στελεχών της λιανικής
του Ομίλου C.A.Papaellinas. 

Τα κριτήρια πιστοποίησης βασίστηκαν στην ύπαρξη
και αποτελεσματικότητα τεσσάρων λειτουργιών και
παραμέτρων αξιολογώντας τις πολιτικές, διαδικασίες
και το υποστηρικτικό έντυπο υλικό. 
Προγραμματισμός: Πλανόγραμμα, Στοχοθέτηση, χρο-
νοδιαγράμματα, συσχετισμός εκπαιδευτικών αναγκών
με στόχους εκπαίδευσης, συντονισμός με εμπλεκό-
μενα τμήματα και άτομα, ενημέρωση εμπλεκόμενων
και συνοχή. 
Οργάνωση: Καθήκοντα και αρμοδιότητες εμπλεκόμε-
νων ατόμων, ενημέρωση συμμετεχόντων, ετοιμασία
εκπαιδευτικού υλικού με προδιαγραφές, συντονισμός
και συνολική προετοιμασία. 
Υλοποίηση: Παράδοση εκπαιδευτικού υλικού, μετα-
δοτικότητα εκπαιδευτών, συμμετοχή εκπαιδευόμενων,
διαδραστικότητα, μέθοδοι εκπαίδευσης. 
Αξιολόγηση: Αξιολόγηση εκπαίδευσης, μάθησης,
αποτίμηση εκπαιδευτικών αναγκών, ανατροφόδοτηση,
ενημέρωση εμπλεκόμενων. 

Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για την πιστοποί-
ηση, περιλάμβανε τη διεξαγωγή συνεντεύξεων με τη
Διοίκηση του Ομίλου, με τους εκπαιδευτές και τους εκ-
παιδευόμενους, τη διεξαγωγή ηλεκτρονικής έρευνας
προς όλο το προσωπικό των καταστημάτων λιανικής,
καθώς επίσης και επιτόπια παρακολούθηση των εκ-
παιδεύσεων. 

Είναι σημαντικό ότι η συγκεκριμένη πιστοποίηση
πραγματοποιείται για πρώτη φορά στην Κύπρο. Ο
Όμιλος C.A.Papaellinas γίνεται ο πρώτος κυπριακός
oργανισμός, που πιστοποιείται ως Πρότυπο Κέντρο
Κατάρτισης & Ανάπτυξης από το Cyprus Institute of
Marketing – Executive Training & Consulting Depart-
ment και από το Training Qualifications (UK). 

Διαχρονικά ο Όμιλος C.A.Papaellinas δίνει ιδιαί-
τερη σημασία στην ποιότητα της εκπαίδευσης και
στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού του.
Αυτός άλλωστε είναι και ο πυρήνας της συνεχούς
εξέλιξής του. n

ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 
ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΜΑΣ

Πιστοποίηση της 
Ακαδημίας μας από το
The Cyprus Institute of
Marketing (Executive
Training & Consulting) 

Της Όλγας 
Παουλλή

Senior Manager
Training & 
Development

- ΕΠΕΝΔΥΣΗ
  ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ 
- ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ 
  ΣΤΗ ΔΥΝΑΜΗ 
  ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ο Όμιλος C.A.Papaellinas γίνεται ο πρώτος κυπριακός oργανισμός,
που πιστοποιείται ως Πρότυπο Κέντρο Κατάρτισης & Ανάπτυξης 
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Πρόσφατα ο Όμιλος C.A.Papaellinas τιμήθηκε με
την υψηλότερη διεθνή διάκριση ανθρώπινου δυνα-
μικού, Investors In People Platinum. Μιλήστε μας
γι’ αυτήν τη διάκριση και τι σημαίνει για τον Όμιλο. 
Είμαστε πολύ περήφανοι! Η πιστοποίησή μας με το 
διεθνές πρότυπο Investors in People Platinum (2018-
2021) αποτελεί επισφράγιση των διαρκών προσπα-
θειών και της σκληρής δουλειάς όλα αυτά τα χρόνια.
Αποδεικνύει ότι εργαζόμαστε σωστά όσον αφορά στην
επένδυση που κάνουμε στους ανθρώπους μας, οι
οποίοι αναμφισβήτητα αποτελούν το κλειδί για την 
επιτυχή πορεία του Ομίλου μας. Και ειλικρινά το 
πιστεύουμε και το νιώθουμε ότι ο υψηλός επαγγελμα-
τισμός και η συνεχής κατάρτιση των ανθρώπων μας,
σε συνδυασμό με την υπευθυνότητα και τη δέσμευση
που αισθάνονται απέναντι στον οργανισμό μας, είναι η
βάση, με την οποία προχωρούμε μπροστά, επιτυγχά-
νοντας τους στόχους της συνολικής στρατηγικής μας.  

ΣΥΝΕΝΤΕNΞΗ uuu
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Η HR Manager και Διευθύντρια ΕΚΕ του Ομίλου C.A.Papaellinas, Μέλανι 
Μιχαηλίδου, μιλά για την κορυφαία διάκριση με το Investors In People Platinum 

Οι άνθρωποί μας 
είναι η επιτυχία μας

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞH
ΜΕΛΑΝΙ 

ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ «
»

«Η πιστοποίησή
μας με το διεθνές
πρότυπο Investors
in People Platinum
αποτελεί επισφρά-
γιση των διαρκών
προσπαθειών και
της σκληρής δου-
λειάς όλα αυτά τα
χρόνια»

«Η
αναγνώριση του Ομίλου C.A.
Papaellinas με το Investors In
People Platinum πιστώνεται ως
επιτυχία σε όλο το προσωπικό»,
υπογραμμίζει σε συνέντευξή της

στο περιοδικό Capital Today η Διευθύντρια Ανθρώπι-
νου Δυναμικού και Διευθύντρια Εταιρικής Κοινωνικής
Ευθύνης του Ομίλου κα Μέλανι Μιχαηλίδη. Εκφρά-
ζοντας περηφάνια για τη διάκριση που έλαβε ο Όμιλος,
η κα Μιχαηλίδη επισημαίνει πως «μόνο το 1% των 
επιχειρήσεων παγκοσμίως έχουν πιστοποιηθεί με το
Investors in People Platinum και στην Κύπρο μόνο
τρεις, μεταξύ αυτών ο Όμιλος C.A.Papaellinas». Η HR
Manager του Ομίλου τονίζει ότι ο Όμιλος δίδει ιδιαί-
τερη έμφαση στο ανθρώπινο δυναμικό και εξηγεί πως
αυτό που φάνηκε κατά την αξιολόγηση του Ομίλου
είναι πως «το εργασιακό μας περιβάλλον είναι το 
δυνατό μας χαρτί». Προσέθεσε δε, πως «είμαστε ένας
εργοδότης μεγάλης αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης για
το προσωπικό μας».

Πηγή: περιοδικό Capital
Today, Φωτογραφίες: 
Θεοδώρα Ιακώβου, 
Styling: Μαριάννα Χατζημηνά
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Είμαστε πλέον από τις πολύ λίγες εταιρείες στον
κόσμο που έχουν πάρει τη συγκεκριμένη διάκριση.
Μόνο το 1% των επιχειρήσεων παγκοσμίως έχουν 
πιστοποιηθεί με το Investors in People Platinum.
Στην Κύπρο μόνο τρεις. Και μεταξύ τους ο Όμιλος C.A.
Papaellinas. 

Αυτό σημαίνει πάρα πολλά. Πρώτα απ’ όλα επιβεβαι-
ώνεται το υψηλό επίπεδο των διαδικασιών και πρακτι-
κών που εφαρμόζονται στο εσωτερικό του Ομίλου μας
σε θέματα εργασιακού περιβάλλοντος και ανθρώπινου
δυναμικού. Και επικυρώνεται με τον πλέον έγκυρο
τρόπο ότι είμαστε εργοδότης μεγάλης προτίμησης. 
Είμαστε, δηλαδή, σε θέση, αξιοποιώντας τις πρακτικές
που εφαρμόζουμε, να προσελκύουμε ταλέντα και 
αφοσιωμένους νέους εργαζόμενους στους στόχους
που θέτουμε. 

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ
Είμαστε, επιπρόσθετα, ένας εργοδότης μεγάλης αξιο-
πιστίας και εμπιστοσύνης για το προσωπικό μας. Να
σας αναφέρω χαρακτηριστικά πως κατά την περίοδο
της μεγάλης οικονομικής κρίσης δεν απολύθηκε κα-
νένα μέλος του προσωπικού. Αντίθετα, αξιοποιήσαμε
εκείνη την περίοδο, για να θέσουμε ακόμα πιο σταθερές
βάσεις όσον αφορά στην εκπαίδευση και επιμόρφωση
των ανθρώπων μας. Και το πετύχαμε με πολύ καλά
αποτελέσματα, περιλαμβανομένης και της περαιτέρω
ενδυνάμωσης της εργασιακής τους δέσμευσης. 

Γι’ αυτό και η αναγνώριση με το Investors in People
Platinum πιστώνεται ως επιτυχία σε όλο το προσωπικό
μας. Ξέρετε, η αποστολή μας ως επιχείρησης είναι να
κάνουμε όλο και περισσότερους ανθρώπους να ζουν
και να νιώθουν καλύτερα. Πόσω μάλλον τους ίδιους
τους ανθρώπους μας.

-Ποιο θεωρείτε ότι ήταν το μυστικό της επιτυχίας
σας; 
Αυτό που φάνηκε από τα αποτελέσματα της αξιολόγη-
σής μας και το επιβεβαιώνουν και οι έρευνες που 
διεξάγουμε ανά τακτά χρονικά διαστήματα, είναι ότι το
εργασιακό μας περιβάλλον είναι το δυνατό μας χαρτί.
Έχουμε ένα φιλικό κλίμα και νοιώθεις τη θετική ενέρ-
γεια μόλις μπεις στα κεντρικά γραφεία. Υπάρχει αποτε-
λεσματική συνεργασία και ανοικτή επικοινωνία
ανάμεσα στους συναδέλφους και η πρόσβαση στη δι-
εύθυνση του Ομίλου είναι εύκολη. Η κουλτούρα του
Ομίλου είναι πολύ δυνατή και οι αξίες μας είναι διάχυτες
στους εργαζομένους μας. 

Πιστεύουμε πολύ στην ανάπτυξη των γνώσεων και
των ικανοτήτων των ανθρώπων μας εξ ου και επεν-
δύουμε συνεχώς στην εκπαίδευσή τους σε όλες τις
βαθμίδες. Στοχεύουμε στην υπεροχή τους σε επίπεδο
τεχνογνωσίας, δεξιοτήτων, ενώ σημαντικό στοιχείο
είναι και η επιβράβευση και η ικανοποίηση από την
απασχόλησή τους. Οι εκπαιδεύσεις είναι συνεχείς και
αφορούν κάθε τομέα της δράσης του Ομίλου. Επιπλέον,
προωθείται η απόκτηση ακαδημαϊκών και επαγγελμα-

uuuΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
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τικών τίτλων με επιχορήγηση από την Εταιρεία του 
σχετικού κόστους, ακόμη και με παρακολούθηση 
σεμιναρίων και μαθημάτων στο εξωτερικό. Να ανα-
φέρω, επίσης, ότι βρισκόμαστε στο τελικό στάδιο της
πιστοποίησης της Ακαδημίας εκπαίδευσης του προσω-
πικού των καταστημάτων μας από ακαδημαϊκά ιδρύ-
ματα της Κύπρου και της Αγγλίας. Επιπλέον, έχουμε
ήδη εφαρμόσει και την ηλεκτρονική πλατφόρμα μάθη-
σης, για να ενισχύσουμε περαιτέρω τη γνώση των 
εργαζομένων μας.

ΜΕΓΑΛΗ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΝ ΘΕΣΜΟ ΤΗΣ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
-Ποιες άλλες ιδιαίτερες πρακτικές εφαρμόζετε;
Όπως σημείωσα ήδη, βασικό στοιχείο της επιτυχίας
αποτελεί και η ενδυνάμωση της δέσμευσης των εργα-
ζομένων προς τον οργανισμό μας. Στο πλαίσιο αυτό
επιδεικνύουμε έμπρακτο ενδιαφέρον για τον θεσμό της
οικογένειας. Η περίοδος μητρότητας έχει επεκταθεί
στους έξι μήνες αντί στις 18 εβδομάδες που προνοεί η
νομοθεσία. Ο Όμιλος παραχωρεί στα μέλη του προσω-
πικού, μόλις τεκνοποιήσουν, επίδομα για κάθε παιδί,
αξίας 80€ τον μήνα για αγορά παιδικών προϊόντων
μέχρι την ηλικία των δυόμισι ετών. Επίσης, για όσους
συναδέλφους αντιμετωπίζουν προβλήματα τεκνοποί-
ησης, ο Όμιλος καλύπτει πλήρως το κόστος της φαρ-
μακευτικής υποστήριξης. 

Μια άλλη πρακτική που συνδέεται τόσο με τον θεσμό
της οικογένειας όσο και με την ενθάρρυνση για πρόοδο
και γνώση, είναι η παροχή χρηματικών βραβείων σε
όλα τα αριστούχα παιδιά συναδέλφων που φοιτούν στο
Λύκειο. Όλα αυτά ενισχύουν την ανθρωποκεντρική μας
κουλτούρα, επιδιώκοντας πάντα μια δυνατή σχέση με-
ταξύ του Ομίλου και του προσωπικού. Αυτό αποτελεί
και το πιο σημαντικό θεμέλιο της επιτυχίας μας.

ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
-Ως διευθύντρια HR, ποια πιστεύετε ότι είναι η
μεγαλύτερη πρόκληση που έχετε να αντιμετωπί-
σετε;
Οι προκλήσεις είναι πολλές, εάν είχα όμως να επιλέξω
τη μεγαλύτερη θα ανέφερα τον χειρισμό της νέας γενιάς
εργαζομένων, των Millenials, όπως χαρακτηρίζονται
διεθνώς, και την ομαλή ένταξή τους στον οργανισμό.
Πρόκειται για μια άλλη γενιά με διαφορετικές νοοτρο-
πίες από αυτές των ατόμων που ανήκουν στην 
προηγούμενη γενιά, στην Generation X, που περιλαμ-
βάνει όσους γεννήθηκαν μεταξύ του 1980 και του 2000. 
Γενικά θα έλεγα ότι οι Millenials είναι άτομα με διαφο-
ρετικά χαρακτηριστικά: Βάζουν πρώτα τον εαυτό τους,
δεν δεσμεύονται, δεν πείθονται εύκολα και ζητούν
συνεχώς την επιβράβευση, ενώ τους απασχολούν τα
κοινωνικά ζητήματα, απαιτώντας από μεγάλους 
οργανισμούς, όπως ο δικός μας, να είναι κοινωνικά
υπεύθυνοι. Συνεπώς, χρειάζονται έναν άλλο χειρισμό

«Βρισκόμαστε στο τελικό
στάδιο της πιστοποίησης
της Ακαδημίας εκπαίδευ-
σης του προσωπικού των
καταστημάτων μας από
ακαδημαϊκά ιδρύματα της
Κύπρου και της Αγγλίας.
Επιπλέον, έχουμε ήδη
εφαρμόσει και την 
ηλεκτρονική πλατφόρμα
μάθησης, για να ενισχύ-
σουμε περαιτέρω τη
γνώση των εργαζομένων
μας»

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΙ
ΕΝΑΝ HR MANAGER
l  Να νοιάζεται για τους 

ανθρώπους
l  Να διαθέτει ομαδικό

πνεύμα
l  Να είναι δίκαιος 
l  Να είναι αυστηρός
l  Να έχει κριτική αντίληψη
l  Να ξέρει να λέει όχι
l  Να είναι πολύ καλός 

γνώστης του Business 
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και εμείς οφείλουμε να τους βοηθήσουμε να ενταχθούν
ομαλά στο εργασιακό μας περιβάλλον και να αναπτύ-
ξουν τα ιδιαίτερα ταλέντα τους. Για τον Όμιλό μας, αλλά
και για εμένα ιδιαίτερα ως επαγγελματίας HR, αυτό
αποτελεί μια πρόκληση που είναι μπροστά και πρέπει
να αντιμετωπίσουμε όσο πιο παραγωγικά γίνεται.

-Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του ατόμου
που ηγείται της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυνα-
μικού;
Παρ’ όλο που υπάρχουν διαφορές από οργανισμό σε
οργανισμό, το σίγουρο είναι ότι ένα άτομο που είναι
στον τομέα του HR πρέπει να νοιάζεται για τους ανθρώ-
πους. Χρειάζεται να διαθέτει ομαδικό πνεύμα, να είναι
δίκαιο και την ίδια ώρα αυστηρό. Να έχει κριτική 
αντίληψη, να ξέρει να λέει όχι και να είναι πολύ καλός
γνώστης του Business, ώστε ο ρόλος του να είναι στρα-
τηγικής σημασίας για τον οργανισμό.

-Ποια είναι τα επόμενα βήματα του Ομίλου
C.A.Papaellinas και ποιος ο ρόλος της Διεύθυν-
σης Ανθρώπινου Δυναμικού; 
Τα επόμενα βήματά μας ταυτίζονται με τη διαχρονική
αποστολή μας να κάνουμε κάθε μέρα όλο και περισσό-
τερους ανθρώπους να ζουν και να νιώθουν καλύτερα.
Η στρατηγική μας είναι δεδομένη, στοχεύοντας στη 
δημιουργία μιας αειφόρου και ισορροπημένης επιχεί-
ρησης, βασισμένης στην άριστη υποδομή και στελέ-
χωση, την περαιτέρω ανάπτυξη στον κλάδο των
φαρμάκων και τη δημιουργία ισχυρών μαρκών λιανι-
κής. Οι προκλήσεις του Ομίλου είναι πολλές, αλλά 
οι δύο πιο σημαντικές είναι: 

l  Η κατανόηση των αναγκών του νέου πελάτη της νέας
ψηφιακής εποχής, βρίσκοντας νέους τρόπους, για να
κερδίσουμε την επιλογή του. Θα πρέπει να είμαστε

σε θέση να προσελκύουμε τη γενιά των Millenials
τόσο ως πελάτες όσο και ως στελέχη του οργανι-
σμού. Η Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού του
Ομίλου πρέπει να κτίζει στην προσέλκυση νέων 
ταλέντων με τις νέες δεξιότητες και τη νοοτροπία που
απαιτεί η νέα εποχή των Millenials και να βρίσκει
τρόπο να ανταποκρίνεται στις ανησυχίες τους, 
κτίζοντας, παράλληλα, στις ικανότητές τους. 

Μια άλλη πρόκληση, στην οποία πρέπει να ανταποκρι-
θούμε, για να συνεχίσουμε να στοχεύουμε σε υψηλά
αποτελέσματα είναι: 

l  Η περαιτέρω ενδυνάμωση των γνώσεων και δεξιο-
τήτων της διευθυντικής μας ομάδας και ειδικά των
ανώτερών μας στελεχών. Είμαστε σε μια νέα εποχή,
την ψηφιακή, και τα στελέχη μας πρέπει να δεσμευ-
τούν στην αλλαγή της προσέγγισής τους τόσο με τους
πελάτες όσο και με το ίδιο το ανθρώπινο δυναμικό,
προσαρμοσμένοι στις απαιτήσεις της ψηφιακής 
εποχής. Για όλους μας, η ικανότητα για αλλαγή και
προσαρμογή είναι προϋπόθεση εξέλιξης. n

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ uuu
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Τα επίπεδα Αναγνώρισης/Πιστοποίησης
Investors in People:
l  Investors in People ACCREDITED
l  Investors in People SILVER
l  Investors in People GOLD
l  Investors in People PLATINUM 

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ IIP
Το Διεθνές Πρότυπο Investors in People (IIP)
δημιουργήθηκε το 1991 με πρωτοβουλία της
βρετανικής Κυβέρνησης. Πρόκειται για ένα διε-
θνώς αναγνωρισμένο πρότυπο που ορίζει τι
χρειάζεται ένας οργανισμός, για να οδηγήσει,
να υποστηρίξει και να διαχειριστεί καλά το αν-
θρώπινό του δυναμικό για βιώσιμα και κερδο-
φόρα αποτελέσματα. Η Αναγνώριση με το
Πρότυπο IIP πιστοποιεί την αποτελεσματικό-
τητα των δραστηριοτήτων του οργανισμού σε
συνάρτηση με το όραμα, τη στρατηγική και τις
αξίες του, ενώ παράλληλα αποτελεί ένδειξη
εξαιρετικού εργοδότη, αποδοτικού χώρου ερ-
γασίας και συνεχούς προσανατολισμού στην
Αριστεία. Το Πρότυπο έχει ισχύ για τρία χρόνια.

«Οι προκλήσεις είναι πολλές, εάν είχα, όμως, να 
επιλέξω τη μεγαλύτερη, θα ανέφερα τον χειρισμό της
νέας γενιάς εργαζομένων, των Millenials. Είναι άτομα
με διαφορετικά χαρακτηριστικά: Βάζουν πρώτα τον
εαυτό τους, δεν δεσμεύονται, δεν πείθονται εύκολα,
ζητούν συνεχώς την επιβράβευση, τους απασχολούν
τα κοινωνικά ζητήματα, απαιτώντας από μεγάλους 
οργανισμούς, όπως ο δικός μας, να είναι κοινωνικά
υπεύθυνοι»

Στον Όμιλο 
μας δίνουμε 
μεγάλη 
έμφαση στο
θεσμό της 
οικογένειας   
με ξεχωριστές 
ρυθμίσεις 
και ωφελήματα
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ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ uuu

Πραγματοποιήθηκε στις 9 Ιουλίου 2018, στο χώρο των κεντρικών
μας γραφείων, η καθιερωμένη τελετή βράβευσης των αριστού-
χων παιδιών του προσωπικού.

Συνολικά βραβεύτηκαν για τις υψηλές ακαδημαϊκές τους επιδόσεις οι
ακόλουθοι:
•  Νικόλας Γκουτσόπουλος, Α’ Λυκείου, γιος της Δέσπως Νικολάου 
•  Ευαγγελία Ιακώβου, Β’Λυκείου, κόρη του Κοσμά Ιακώβου
•  Πέτρος Κουσής, Β’Λυκείου, γιος της Δήμητρας Παναγή
•  Μαρία Μενελάου, Β’Λυκείου, κόρη της Γεωργίας Κοντοζή
•  Νάγια Κουή, Γ’Λυκείου, κόρη της Γιωργούλας Σουρουλλά

Μιλώντας στην τελετή, ο Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής του 
Ομίλου, κ. Χρήστος Παπαέλληνας, επαίνεσε τα παιδιά για τις μεγάλες
προσπάθειες που κατέβαλαν κατά τη διάρκεια της χρονιάς και πέτυχαν
άριστες ακαδημαϊκές επιδόσεις. Παράλληλα, συνεχάρη τους γονείς τους
για τη συνεχή στήριξη τους. 

Ο κ. Παπαέλληνας, μιλώντας στα παιδιά, ανέφερε ότι το αριστείο 
αποδεικνύει τη θέληση τους για μάθηση και για υψηλά αποτελέσματα.
Τους συμβούλευσε να έχουν πίστη στον εαυτό τους και στις δυνάμεις
τους και να μην τα παρατούν. n

Βράβευση Αρίστων 2018
ΜΕΓΑΛΗ Η 

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ
ΘΕΣΜΟ ΠΟΥ ΑΡΧΙΣΕ 

ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΖΕΙ Ο 
ΟΜΙΛΟΣ ΜΑΣ

««
ΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΓΟΝΕΙΣ
Κοσμάς Ιακώβου: Νιώθω περήφανος για την κόρη μου. Αυτό που
προσπαθούσαμε  ανέκαθεν εγώ και η σύζυγος μου ήταν να βγά-
λουμε πρώτα παιδιά με ήθος, σωστά απέναντι στον εαυτό τους και
στην κοινωνία, να εκτιμούν και να σέβονται τον κόσμο. Από εκεί
και πέρα το ότι βραβεύτηκε για την επίδοσή της, με κάνει ακόμα
πιο χαρούμενο και ευτυχισμένο. Ευχαριστώ την εταιρεία ιδιαίτερα
για την βράβευση.»
Γεωργία Κοντοζή: Νιώθω πάρα πολύ περήφανη για την κόρη
μου. Είμαι ευγνώμων στον κ. Χρήστο Παπαέλληνα για το κίνητρο
που δίδει στα παιδιά μας να αποδίδουν και να προχωρούν στην ζωή
τους. Θεωρώ πολύ σημαντικές επίσης και τις συμβουλές και τα 
παραδείγματα που δίδει στα παιδιά μας.»
Δήμητρα Παναγή:Αισθάνομαι πολύ χαρούμενη και περήφανη για
τον γιο μου. Οι κόποι του και η προσπάθεια που κατέβαλε τον 
τελευταίο χρόνο, απέδωσε καρπούς. Είναι πολύ σημαντική αυτή η
ενέργεια της εταιρείας να αναγνωρίζει και να επιβραβεύει τις υψη-
λές ακαδημαϊκές επιδόσεις των παιδιών μας. Τέτοιες ενέργειες
αποτελούν ένα κίνητρο για τα παιδιά μας να προχωρούν και να δια-
κρίνονται.»
Δέσπω Νικολάου: Είμαι πάρα πολύ περήφανη για τον γιο μου και
ιδιαίτερα ευτυχής για το υψηλό αποτέλεσμα που πέτυχε. Είμαι πολύ
χαρούμενη που η εταιρεία επιβραβεύει τα παιδιά μας δίδοντας τους
ένα κίνητρο να συνεχίσουν την καλή προσπάθεια. »
Γιωργούλλα Σουρουλλά: Η βράβευση του παιδιού μου από τον
Όμιλο με κάνει περήφανη και ευγνώμων. Πέραν της ουσιαστικής
οικονομικής αξίας, αποτελεί για τα παιδιά μας ηθική ενδυνάμωση
για θέληση και ετοιμότητα να προχωρούν και να μάχονται.  Ευχα-
ριστώ τον κ. Χρήστο Παπαέλληνα για αυτό. »

Ο Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής του Ομίλου μας κ Χρήστος 
Παπαέλληνας με τα πέντε παιδιά που τιμήθηκαν και, αριστερά, τη 
Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού και Εταιρικών Υποθέσεων 
Μέλανι Μιχαηλίδου.
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Γ ια δέκατη συνεχή χρονιά, στα πλαίσια
της κοινωνικής προσφοράς και συνερ-
γασίας του με το Πρόγραμμα ΜΒΑ 

του Πανεπιστημίου Κύπρου, ο Όμιλος C.A.
Papaellinas προσέφερε υποτροφίες σε φοιτη-
τές του Προγράμματος.

Οι υποτροφίες, συνολικού ύψους €10.250,
παραχωρήθηκαν με βάση ακαδημαϊκά και 
κοινωνικοοικονομικά κριτήρια στην κ Δέσποινα
Γιανναδάκη, απόφοιτη του Αγγλόφωνου 
Προγράμματος ΜΒΑ Μερικής Φοίτησης, καθώς
και σε υφιστάμενους φοιτητές του Προγράμμα-
τος με αποδεδειγμένες οικονομικές δυσκολίες.

Η τελετή απονομής των υποτροφιών διε-
ξήχθη την Τρίτη, 19 Ιουνίου, 2018, στις εγκατα-
στάσεις του Ομίλου C.A.Papaellinas, στα Λατσιά,
στην παρουσία του Εκτελεστικού Διευθυντή
του Ομίλου, κ Χρήστου Παπαέλληνα, του Κα-
θηγητή κ Κωνσταντίνου Χριστοφίδη, Πρύτανη

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ uuu
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ΣΕ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ 
ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΒΑ 

ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΥΠΟΤΡΟΦIΕΣ
του Ομίλου C.A. Papaellinas

του Πανεπιστημίου Κύπρου, και των συνδιευ-
θυντών του Προγράμματος ΜΒΑ, Καθηγητών
κ Νίκου Βαφέα και κ Ηρακλή Βλαδιμήρου.

Το Πρόγραμμα ΜΒΑ του Πανεπιστημίου 
Κύπρου, εκφράζοντας και δημόσια τις ευχαρι-
στίες του προς τον Όμιλο C.A.Papaellinas για τη
γενναιόδωρη συνεισφορά του, επισημαίνει πως
η συνεχής προσφορά του Ομίλου στην παιδεία
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της επένδυσης
του επιχειρηματικού κόσμου στην Κυπριακή
κοινωνία και συνιστά σημαντικό βήμα προς την
ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό, και την πρόοδο
του τόπου μας. n
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ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ uuu

Έτοιμος ο Κοινωνικός Απολογισμός
του Ομίλου C.A.Papaellinas για τα
χρόνια 2016 και 2017. Αποτελείται
από τα ακόλουθα πέντε κεφάλαια:

• Βιωσιμότητα: Η προσέγγισή μας
• Η Παρουσία μας στην Αγορά 
• Οι Άνθρωποι μας, Aσφάλεια & Yγεία
• Περιβάλλον 
• Κοινωνία

Ο ΝΕΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΜΑΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Βιώσιμη Ανάπτυξη με Κοινωνική Ευθύνη
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Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΑΣ
Να κάνουμε όλο και περισσότερους ανθρώ-
πους να ζουν και να νιώθουν καλύτερα.

ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΜΑΣ

Ακεραιότητα
Λειτουργούμε με διαφάνεια, ηθική και 
τιμιότητα. Πρωτοπορούμε θέτοντας τα δικά
μας παραδείγματα. Μένουμε πιστοί στις
δεσμεύσεις μας.

Υπευθυνότητα
Αναλαμβάνουμε την ευθύνη για τις πράξεις
μας. Νοιαζόμαστε για τους ανθρώπους
μας, τους πελάτες μας, την κοινωνία μας
και το περιβάλλον μας. Είμαστε αφοσιωμέ-
νοι στους προσωπικούς στόχους και στους
στόχους της ομάδας μας.

Πρωτοπορία
Πρωτοπορούμε θέτοντας τα δικά μας πρό-
τυπα σε κάθε έναν από τους τομείς μας.
Κοιτάμε μπροστά και Τολμάμε να αμφισβη-
τήσουμε το status quo. Ενστερνιζόμαστε
την αλλαγή.

Πάθος
Έχουμε πάθος για τους ανθρώπους μας, τα
προϊόντα μας και τους συνεργάτες μας.
Σκεφτόμαστε θετικά και ενεργούμε με αυ-
τοπεποίθηση. Είμαστε περήφανοι για την
ιστορία μας και περήφανοι για το μέλλον.

Απλότητα
Στόχος μας είναι η απλότητα στον τρόπο
εργασίας μας. Κρατάμε ανοικτές και καθα-
ρές γραμμές επικοινωνίας. Έχουμε απλο-
ποιήσει τις διαδικασίες για να μένουμε σε
άμεση επαφή με το προσωπικό πρώτης
γραμμής μας.

Τονίζεται ότι ένας απολογισμός βιωσιμότητας
οφείλει να δείχνει, με ξεκάθαρο τρόπο, πώς μια
εταιρεία προσδιορίζει τις σημαντικότερες επι-
δράσεις της στο περιβάλλον, την κοινωνία (και
στους συμμετόχους της – stakeholders) και
την οικονομία, καθώς και τις ενέργειες που
λαμβάνει για να μειώσει τις ενδεχόμενες αρνη-
τικές επιδράσεις της και να αυξήσει τις θετικές. 
• Η εταιρεία οφείλει δηλαδή να περιγράφει

πώς επιτυγχάνει την βιωσιμότητα της με
υπευθυνότητα.

Σταθερός μας στόχος με τον απολογισμό βιω-
σιμότητας του Ομίλου C.A.Papaellinas, προστί-
θεται, είναι να αυξηθεί η διαφάνεια και να
ανταποκριθούμε στις διαφορετικές ανάγκες
πληροφόρησης των ενδιαφερομένων μερών
της εταιρίας μας.  

Επιδιώκουμε να δείξουμε με απλό, ξεκά-
θαρο τρόπο πώς, μέσω συγκεκριμένης μεθο-
δολογίας, προσδιορίζουμε τις σημαντικότερες
επιδράσεις μας στην οικονομία, το περιβάλλον
και την κοινωνία και πώς ανταποκρινόμαστε
στις προκλήσεις αυτές: τους στόχους που θέ-
σαμε και πώς τους πετύχαμε και τους στόχους
που έθεσε η C.A. Papaellinas για την επόμενη
περίοδο αναφοράς.

Στην αρχή κάθε κεφαλαίου παραθέτουμε
τους στόχους που θέσαμε την προηγούμενη
περίοδο και περιγράφουμε πώς διαχειριζόμα-

στε τα σημαντικά θέματα που περιλαμβάνει το
κεφάλαιο (management approach). Στη συνέ-
χεια, παρουσιάζουμε εκτενώς τις ενέργειες
που λάβαμε για να πετύχουμε τους στόχους
που θέσαμε και στο τέλος κάθε κεφαλαίου πα-
ραθέτουμε τους νέους στόχους που θέσαμε,
για την επόμενη περίοδο αναφοράς. >>>
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Το μήνυμα του κ Χρήστου Παπαέλληνα:

Αγαπητοί φίλοι και φίλες,

Είναι με ιδιαίτερη χαρά που σας απευθύνω
αυτό τον χαιρετισμό, με την ευκαιρία της έκδο-
σης του 5ου κατά σειρά απολογισμού εταιρικής
κοινωνικής ευθύνης/ βιωσιμότητας  του Ομί-
λου μας.

Μέσα σε ένα έντονα μεταβαλλόμενο περι-
βάλλον, στο οποίο ένας οργανισμός χρειάζεται
να αναθεωρεί συχνά την στρατηγική του ώστε
να καταφέρνει να παραμένει βιώσιμος και να
συνεχίσει να αναπτύσσεται, ο στρατηγικός πυ-
λώνας της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης/
βιωσιμότητας, αποδεικνύεται σαν μια απαραί-
τητη σταθερά, ικανή να κρατά τον Όμιλο αυ-
στηρά προσηλωμένο στην αποστολή του και τις
αξίες του. Στο να κάνει, δηλαδή, όλο και περισ-
σότερους ανθρώπους να ζουν και να νιώθουν
καλύτερα. 

Πριν από μια δεκαετία, πρωτοπορώντας για
ακόμα μια φορά, θέσαμε την Εταιρική Κοινω-
νική Ευθύνη/ βιωσιμότητα στο επίκεντρο της
στρατηγικής του ομίλου μας. Θεωρώντας την
όχι σαν μια διαδικασία δημοσίων σχέσεων
αλλά σαν μια διεργασία διαφύλαξης του ρόλου
της εταιρείας μας, μέσα σε ένα πολύ δυναμικό
και απρόβλεπτο εξωτερικό περιβάλλον. Σαν

ένα μηχανισμό που μπορεί να διατηρήσει στο
εσωτερικό του οργανισμού την απαραίτητη δυ-
ναμική σταθερότητα (dynamic stability) και να
κρατήσει σταθερή την πορεία του, ενώ η στρα-
τηγική του προσαρμόζεται συνεχώς στα νέα
δεδομένα της αγοράς και της κοινωνίας. 

Κατ’ επέκταση των όσων αναφέρονται πιο
πάνω, η έκδοση αυτή δεν είναι μια έκθεση
δίκην επιδείξεως των δράσεων μας που αφο-
ρούν την ευαισθησία μας για την κοινωνία μέσα
στην οποία λειτουργούμε. Απεναντίας, ο απο-
λογισμός αυτός, αποτελεί μια περιεκτική περί-
ληψη όλων των δράσεων και των ενεργειών
μας, με στόχο να καταστήσουμε τον οργανισμό
μας ακόμα πιο ανταγωνιστικό, ακόμα πιο απο-
τελεσματικό και μακροπρόθεσμα βιώσιμο,
ταυτίζοντας τους επιχειρηματικούς μας στό-
χους με την ευημερία των ανθρώπων μας, την
προστασία του περιβάλλοντος και την ανά-
πτυξη των πελατών και συνεργατών μας
καθώς και της κοινωνίας γενικότερα.  

Όπως και τις προηγούμενες εκδόσεις έτσι
και στην παρούσα 5η έκδοση του Απολογισμού
Εταιρικής Κοινωνική Ευθύνης/ βιωσιμότητας
παρουσιάζουμε το συνολικό πλαίσιο δράσεων
μας και την προσφορά του Ομίλου μας στον
κάθε πυλώνα της εταιρικής μας κοινωνικής
ευθύνης/ βιωσιμότητας.

Η επιλογή των θεμάτων που καλύπτονται
στον Απολογισμό μας, βασίστηκε στα αποτελέ-
σματα του materiality workshop που πραγμα-
τοποιήθηκε από την Ομάδα Εταιρικής
Υπευθυνότητας του Ομίλου μας και πάντα με
γνώμονα τις κατευθυντήριες γραμμές του διε-
θνούς πλαισίου GRI Standards της Διεθνούς
Πρωτοβουλίας για την έκδοση Κοινωνικών και
Περιβαλλοντικών Απολογισμών (Global Re-
porting Initiative –GRI). 

Σαν πιο σημαντικές επιτυχίες του ομίλου μας
κατά την χρονική περίοδο που καλύπτει ο απο-
λογισμός αυτός, καταγράφονται οι εξής δρά-
σεις και πρωτοβουλίες:

• Νέα καταστήματα για ενίσχυση της ηγετικής
μας θέσης στον τομέα της λιανικής  πώλη-
σης

• Νέες συνεργασίες στον τομέα των κατανα-
λωτικών προϊόντων 

• Διεύρυνση της γκάμας των Μη Συνταγογρα-
φούμενων Φαρμάκων που διανέμει η εται-
ρεία μας, ενισχύοντας την ηγετική μας θέση
στο φαρμακείο με παρουσία σε νέες κατη-
γορίες.

• Ίδρυση της Εταιρείας  B.C. Butterfly Cosmet-
ics Ltd

• Εξασφάλιση της ανώτατης διάκρισης στον
τομέα του ανθρώπινου δυναμικού IIP Plat-
inum

• Ενίσχυση του Ομίλου με τη δημιουργία νέων
θέσεων εργασίας και απόκτηση νέων δεξιο-
τήτων
Παράλληλα με τις πιο πάνω πρωτοβουλίες

και κλείνοντας τον χαιρετισμό αυτό, θα ήθελα
να τονίσω την συνεχή μας δέσμευση για ανά-
πτυξη του οργανισμού μας με τρόπο που να
ωφελεί όλους τους συμμέτοχους, ανθρώπινο
δυναμικό, πελάτες συνεργάτες και το κοινω-
νικό σύνολο ενώ δεν θα επιβαρύνει το περι-
βάλλον.  

Αποτελεί ακλόνητη μας πίστη, πως αυτός
είναι ο μόνος τρόπος για την διασφάλιση μιας
διαρκούς και αειφόρου ανάπτυξης ταυτισμένης
με τις έγνοιες της κοινωνίας μας, η οποία τε-
λικά αυτή μας συντηρεί και μας επιτρέπει να
συνεχίζουμε την πορεία μας και να πραγματώ-
νουμε το επιχειρηματικό μας όραμα. n

Χρήστος Παπαέλληνας
Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής

ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟΥ 
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ
Με μήνυμα του ο Ανώτατος Εκτελεστι-
κός Διευθυντής του Ομίλου C.A.
Papaellinas, κ Χρήστος Παπαέλληνας,
καθορίζει την στρατηγική του Ομίλου σε
σχέση με την βιωσιμότητα και την αντι-
μετώπιση των πιο σημαντικών θεμά-
των βιωσιμότητας (material topics) της
εταιρίας.

O  Κοινωνικός Απολογισμός αποτελεί μια περιεκτική περίληψη
όλων των δράσεων και των ενεργειών του Ομίλου με στόχο να 
καταστεί ακόμα πιο ανταγωνιστικός, πιο αποτελεσματικό και 
μακροπρόθεσμα βιώσιμος, ταυτίζοντας τους επιχειρηματικούς του
στόχους με την ευημερία των ανθρώπων του, την προστασία του
περιβάλλοντος και την ανάπτυξη των πελατών και συνεργατών
του, καθώς και της κοινωνίας γενικότερα.
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Πραγματοποιήθηκε  με μεγάλη επιτυχία
για μια ακόμη χρονιά η ετήσια συνάν-
τηση του προσωπικού της αλυσίδας

των καταστημάτων μας  BeautyLine στις  17
και  18 Νοεμβρίου 2018. Μία  συνάντηση η
οποία έχει καθιερωθεί εδώ και πολλά χρόνια,
από το 2002 συγκεκριμένα,  και την οποία ανα-
μένει όλο το προσωπικό με μεγάλη ανυπομο-
νησία.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο πολυ-
τελές ξενοδοχείο Four Seasons στην Λεμεσό.
Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος ο στόχος ήταν
να έρθει πιο κοντά το προσωπικό και να ενη-
μερωθεί για τα  θέματα που αφορούν την πρό-
οδο των εργασιών μας. Και, ακόμα, να
εμβολιαστεί η ομάδα με την ενέργεια και τη δύ-
ναμη που χρειάζεται για την γιορταστική πε-
ρίοδο των Χριστουγέννων και του νέου
χρόνου.

48 u ΜΕΤΑΞΥ ΜΑΣ ΤΕΥΧΟΣ 15

BEAUTYLINE: ΣΤΑΘΕΡΑ 
ΒΗΜΑΤΑ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟΥ
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Η συνάντηση ξεκίνησε το Σάββατο 17 Νοεμ-
βρίου με το καθιερωμένο εορταστικό δείπνο.
Η μεγάλη οικογένεια των BeautyLine, με πα-
λιούς και νέους συναδέλφους που μοιράζονται
το ίδιο πάθος για την ομορφιά, διασκέδασε υπό
τους ήχους του ανερχόμενου συγκροτήματος
ALCATRASH. 

Την Κυριακή παρουσιάστηκαν τα αναλυτικά
αποτελέσματα πωλήσεων του 2018 και οι
στρατηγικοί στόχοι και προτεραιότητες για την
επόμενη χρονιά, με έμφαση στις προκλήσεις
και στις αλλαγές. 

Με τον πελάτη στο επίκεντρο των ενεργειών
τους, τα BeautyLine πραγματοποιούν σταθερά
βήματα στο δρόμο της εξέλιξης, με στόχο να
προσφέρουν μια μοναδική εμπειρία ομορφιάς.

Για τα BeautyLine κάθε γυναίκα είναι μονα-
δική. Το ίδιο είναι και η εμπειρία ομορφιάς που
βιώνει κάθε φορά που επισκέπτεται ένα από
τα 15 καταστήματα BeautyLine σε όλη την
Κύπρο. n
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ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΑΜΕ 
τα κεντρικά μας γραφεία

ΣΥΓΧΡΟΝΟ 
ΚΑΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΠΟΥ ΒΕΛΤΙΩΝΕΙ 
ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ 
ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΕΙ 
ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 
ΚΑΙ ΟΜΑΔΙΚΟΤΗΤΑ

βαθμίσεις για την ικανοποίηση των πολλών αναγκών
που προέκυπταν, με στόχο τη λειτουργικότητα της
επιχείρησης και την καλή και ευχάριστη απόδοση του
προσωπικού. 

Στο πλαίσιο αυτό, η Διεύθυνση αποφάσισε το 2017
να προχωρήσει με τη ριζική ανακαίνιση ολόκληρου
του ορόφου των κεντρικών της γραφείων.

Ο στόχος της ανακαίνισης ήταν διπλός:

l  Ο εκσυγχρονισμός με βάση τις τελευταίες τάσεις
στον τομέα των ανακαινίσεων επαγγελματικών
χώρων, με την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των
αναγκών  των συναδέλφων, όσο και των πολλών
συνεργατών που φιλοξενούμε.

l  Η κατάργηση των κλειστών γραφείων και η μετα-
τροπή τους σε γραφεία ανοικτού τύπου (open
plan). >>>

Θεαματικά κρίνονται τα αποτελέσματα της ανα-
καίνισης των κεντρικών γραφείων του Ομίλου
μας στα Λατσιά. Δημιουργήθηκε ένα σύγχρονο

και ευχάριστο επαγγελματικό περιβάλλον που 
βελτίωσε κατά πολύ τη διάθεση του προσωπικού και
ενίσχυσε το πνεύμα της ομαδικότητας και της συνερ-
γασίας του.

Αυτά, πέραν της ενεργειακής αναβάθμισης του
χώρου και τη χρησιμοποίηση υλικών που έδωσαν μια
άλλη διάσταση στην ποιότητα ζωής των εργαζομένων
με ικανοποίηση, φυσικά, όλων των απαραίτητων προ-
ϋποθέσεων για την ασφάλεια και την υγεία τους.

Τα κεντρικά μας γραφεία λειτουργούν στο συγκε-
κριμένο χώρο από το 1972.  Έκτοτε, μαζί με την 
ραγδαία ανάπτυξη των εταιρειών του Ομίλου μας, 
αυξήθηκε και το ανθρώπινο μας δυναμικό.  Το γεγονός
συνέβαλε διαχρονικά σε αρκετές επεκτάσεις και ανα-

Του Σωτήρη 
Κωνσταντίνου

Senior 
Procurement 
Manager

28-63 METAXI MAS ISSUE 16 THIS.qxp_Layout 1  16/04/2019  1:43 PM  Page 34



28-63 METAXI MAS ISSUE 16 THIS.qxp_Layout 1  16/04/2019  1:43 PM  Page 35



Νέα γραφεία 
ανοικτού τύπου 
για ενίσχυση 
της συνεργασίας, 
της ομαδικότητας 
και της 
επικοινωνίας

Τα γραφεία ανοιχτού τύπου έχουν γίνει πλέον 
κανόνας για πολλές εταιρείες που επιθυμούν να 
βελτιστοποιήσουν το χώρο τους, να ενθαρρύνουν τη
συνεργασία μεταξύ του προσωπικού και να καταρ-
γήσουν τις παραδοσιακές ιεραρχίες, παρέχοντας 
περισσότερες ευκαιρίες και δυνατότητες ομαδικής
εργασίας και επικοινωνίας.  

Με τη βοήθεια συνεργατών με μακρά εμπειρία 
στο σχεδιασμό, την κατασκευή και την διακόσμηση 
οικιστικών και επαγγελματικών χώρων, ανακαινί-
σαμε όλο το δεύτερο όροφο των κεντρικών μας 
γραφείων, με αποτελέσματα που κρίνονται θεαματικά
τόσο από το προσωπικό μας όσο και από τους 
συνεργάτες και τους επισκέπτες μας. 

Χρησιμοποιήσαμε νέα ηχομονωτικά υλικά και 
συστήματα ηχομόνωσης ειδικά για χώρους open
plan,  έγινε αλλαγή του δαπέδου, καθώς και νέοι
χρωματισμοί που σε συνδυασμό με την αλλαγή του
φωτισμού και άλλα υλικά διακόσμησης, προσέδωσαν
στον όλο χώρο μια πολύ ευχάριστη και λειτουργική
όψη.  

Με το ίδιο σκεπτικό ολοκληρώθηκε το Νοέμβριο
φέτος ο κύκλος όλων των ανακαινίσεων στα 
κεντρικά μας γραφεία. Αυτά, με υπογράμμιση, 
βεβαίως, και της μεγάλης σημασίας που ανέκαθεν
δίνει η Διεύθυνση του Ομίλου μας στο ανθρώπινο μας
δυναμικό και την ενίσχυση της ικανοποίησης από την
εργασία του. n

ΝΕΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ uuu
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ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ
ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΜΑΣ

ΟΌμιλος C.A.Papaellinas ασχολείται με 
τη διάθεση φαρμάκων στην Κυπριακή
αγορά από το ξεκίνημα της το 1929. Με

την πάροδο των ετών, η φαρμακευτική αγορά
στην Κύπρο εξελίχθηκε και πέρα από το συν-
ταγογραφούμενο φάρμακο δημιουργήθηκε η
μεγάλη κατηγορία των μη συνταγογραφούμε-
νων προϊόντων (OTC). 

Το Τμήμα Φαρμακείου ασχολείται με την
προώθηση προϊόντων OTC, συμπληρωμάτων
διατροφής και καλλυντικών στα φαρμακεία της
Κύπρου. Εμπορεύεται κάποια από τα σημαντι-
κότερα brands που υπάρχουν στο κανάλι 
τα οποία κατέχουν ηγετικές θέσεις στην 
Κυπριακή αγορά, όπως το Panadol, Soladeine, 
Physiomer, Voltaren, Otrivin κ.α. 

Την εποπτεία του Τμήματος Φαρμακείου έχει
η Γενική Διευθύντρια Μαρκών Φαρμακείου
Άντρη Κούκου η οποία εργάζεται στον Όμιλο
μας από το 2000 και έχει πολύχρονη εμπειρία
στο χώρο. Η Άντρη Κούκου ηγείται της ομάδας
πωλήσεων, ιατρικών επισκεπτών και μάρκε-
τινγκ. 

Η Ομάδα Πωλήσεων είναι η γέφυρα επικοι-
νωνίας της εταιρίας μας με τους συνεργάτες
φαρμακοποιούς. Αποτελείται από το Διευθυντή

Πωλήσεων της GSK Κλεάνθη Αθανασίου και το
Διευθυντή Πωλήσεων της Perrigo Omega
Pharma και καλλυντικών, Άγι Πραστίτη. 

Επιπρόσθετα, η ομάδα απαρτίζεται από τους
Σύμβουλους Πωλήσεων για την GSK, Ευτύχιο
Θωμά, Άντρη Χριστοδούλου, Κωνσταντίνο
Καλλή και Αντρέα Μακρίδη, και από τους 
Σύμβουλους Πωλήσεων για την Perrigo
Omega Pharma, Ανδρέας Γεωργίου και Γιώργο
Σαμψών. Η ομάδα συμπληρώνεται με τη Σύμ-
βουλο Πωλήσεων της Nuxe, Μάρω 
Χριστοφόρου, καθώς και με τις δύο Προωθή-
τριες/Εκπαιδεύτριες Μαρίνα Ευρυπίδου και
Καλλιόπη Καραμανωλάκη.

Παράλληλα, η Ομάδα Ιατρικής Ενημέρωσης
αποτελεί σημαντικό πυλώνα στο τμήμα μας
αφού η επιστημονική εκπροσώπηση των 
προϊόντων μας στους ιατρούς είναι υψηλής 
σημασίας. Η Ομάδα Ιατρικής Ενημέρωσης απο-

ΚΥΡΙΟ ΜΕΛΗΜΑ Η ΑΡΙΣΤΗ 
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΩΝ 

ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΜΕ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 
ΤΟ ΠΑΘΟΣ, ΤΟΝ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ
ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Στόχος του 
Ομίλου 

C.A.Papaellinas να είναι
η πρώτη επιλογή για 

τον Κύπριο 
φαρμακοποιό

τελείται από την Έλενα Γιάγκου και την Ξένια
Χριστοφορίδη για την ομάδα της GSK, τον 
Δημήτρη Πρωτογέρου και την Εύη Ολυμπίου
για την ομάδα της Perrigo Omega Pharma και
τον Θανάση Τσέκουρα για τα συμπληρώματα
διατροφής. 

Η Ομάδα Μάρκετινγκ φαρμακείου είναι υπεύ-
θυνη για την συστηματική επικοινωνία με τους
προμηθευτές του εξωτερικού και την υλοποί-
ηση της στρατηγικής των μαρκών στην 
Κυπριακή αγορά. Η Ομάδα Μάρκετινγκ φαρμα-
κείου απαρτίζεται από τη Ρεβέκκα Σιδερά,
Μarketing Μanager για την GSK, την Ευτυχία
Κουσιαππή,  Βrand Μanager για την Perrigo
Omega Pharma, Superfoods και Bio Oil, και τη
Μαρία Λάμπρου, Μarketing Coordinator για την
Nuxe.

Όλοι εμείς στο Τμήμα Φαρμακείου έχουμε
σαν κύριο μέλημα μας την άριστη εξυπηρέτηση
των εσωτερικών και εξωτερικών μας συνεργα-
τών. Με συστατικά το πάθος, τον επαγγελματι-
σμό και την ανοικτή επικοινωνία πορευόμαστε
δυναμικά για μεγαλύτερες επιτυχίες κάθε
χρόνο. Θέτουμε πάντα ψηλά τον πήχη με όραμα
μας Ο Όμιλος C.A.Papaellinas, να είναι η πρώτη
επιλογή για τον Κύπριο φαρμακοποιό. n
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ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ uuu

Tο πρόγραμμα περιελάμβανε παρουσίαση
της επιτυχημένης πορείας της NUXE στη
Γαλλία, αλά και σε διεθνές επίπεδο, ως

iconic brand. 
Κατά τη διάρκεια του διημέρου αναλύθηκε

από την ομιλήτρια Σταυρούλα Χασαπογλίδου,
Managing Director της εταιρείας INSMED
HEALTH ADVISORS LTD με 11 χρόνια εμπειρο-
γνωσία στον κλάδο της υγείας και του φαρμά-
κου, η σημασία που έχουν τα iconic brand στον
καταναλωτή, αλλά και την αξία που αυτά παρέ-
χουν στα φαρμακεία. Η κ Χασαπογλίδου έδωσε
έμφαση στην αναγνώριση διεθνώς της επιτυ-

Ο Όμιλος C.A.Papaellinas Ltd και n NUXE, φιλοξένησαν στο 
ξενοδοχείο Aphrodite Hills στην Πάφο, το Σαββατοκύριακο 
3 και 4 Νοεμβρίου, τους φαρμακοποιούς συνεργάτες τους. 

ΝUXE: Παρουσίαση 
σε φαρμακοποιούς

χημένης σειράς NUXE ως iconic brand και 
αναφέρθηκε στα προϊόντα που την έκαναν να
ξεχωρίσει σε διεθνές και τοπικό επίπεδο. 

Κατά τη διάρκεια επίσης του διημέρου οι
φαρμακοποιοί είχαν την ευκαιρία να μιλήσουν
σε προσωπικό επίπεδο με όλη την ομάδα της
NUXE που έδωσε σε αυτούς όλες τις διευκρι-
νίσεις που ήθελαν σχετικά με την παρουσίαση
του θέματος.

Οι φαρμακοποιοί εξέφρασαν την ικανοποίηση
τους για τη διοργάνωση του συγκεκριμένου
προγράμματος τονίζοντας τη σημαντικότητα 
τέτοιων εκπαιδευτικών σεμιναρίων. n
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Της Όλγας 
Παουλλή

Senior Manager
Training & 
Development

Στόχος μας είναι κάθε έκδοση να διαβάζεται
από όλο και περισσότερους παραλήπτες. Η
ομάδα που το επιμελείται είναι: 

Η Ελεονόρα Ορθοδόξου, Chief Marketing 
Officer (eleonora@papaellinas.com.cy) 

Η Όλγα Παουλλή, Διευθύντρια Εκπαίδευσης
& Ανάπτυξης (olga@papaellinas.com.cy) n

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ uuu
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ΝΕΟ ΚΑΝΑΛΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

«Τα νέα μας» 
Eνα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της πορείας

του Ομίλου μας, από την ίδρυσή του
μέχρι σήμερα, είναι ότι διαρκώς δημι-

ουργεί νέους δρόμους για την εξέλιξη και ανά-
πτυξή του. Αυτό δεν μπορεί να γίνει χωρίς το
ανθρώπινο δυναμικό του, που είναι και η 
μεγάλη του δύναμη. 

Στο πλαίσιο της συνεχούς ενδυνάμωσης της
κουλτούρας μας,  έχουμε δημιουργήσει ένα
νέο κανάλι εσωτερικής επικοινωνίας του 
Ομίλου των εταιρειών μας: το ηλεκτρονικό 
έντυπο «Τα νέα μας». 

Στόχος αυτής της πρωτοβουλίας είναι να
φέρει όλο και πιο κοντά το προσωπικό μας,
ενημερώνοντας για τις επιχειρηματικές δρα-
στηριότητες και δράσεις του Ομίλου μας. Η
πρώτη έκδοση κυκλοφόρησε στις 19/6/2017
με συχνότητα περίπου μια το μήνα.

Προσπάθειά μας είναι τα κείμενα που περι-
λαμβάνονται να είναι σύντομα και περιεκτικά
για να μην κουράζεται ο αναγνώστης. Αποστέλ-
λεται σε όλο το προσωπικό μας είτε μέσω της
επαγγελματικής ηλεκτρονικής διεύθυνσης του,
είτε της προσωπικής του. 

Στην πρόσφατη ποιοτική έρευνα μεταξύ του
προσωπικού μας που αφορούσε τις αντιλήψεις
του για τα διάφορα θέματα του Ομίλου μας, έχει
αναγνωριστεί η σημασία του ηλεκτρονικού 
εντύπου «Τα νέα μας» και έχει αξιολογηθεί ως
ένα πολύ καλό μέσο επικοινωνίας των νέων
δραστηριοτήτων μας. 
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Της Μαρίας 
Κατερίνας
Δημητρίου

Υπεύθυνης 
Καταστήματος H&B

Mεγάλη ικανοποίηση και χαρά μας έδωσε η 
κατάκτηση για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά
των τεσσάρων από τις πέντε πρώτες θέσεις

τους διεθνούς διαγωνισμού Hall of Fame της Holland
& Barrett. 

Εισιτήριο γι’ αυτό το διαγωνισμό αποτελούν  οι γνώ-
σεις και οι αξίες που μας προσφέρει η Holland & Barrett
όσον αφορά τα προϊόντα μας και την εξυπηρέτηση που
προσφέρουμε, γι’ αυτό και μας αναγνωρίζουν δίκαια
ως εξειδικευμένο προσωπικό.

Η Έλενα Γεωργίου, σύμβουλος πωλήσεων από το
κατάστημα Σταυρού, κατέκτησε την 2η θέση, η Τζένη
Χαραλάμπους, από το κατάστημα Κολωνακίου και
τώρα υπεύθυνη στο My Mall, κατέκτησε την 4η θέση
και ο Χρίστος Τσαγγαράς, υπεύθυνος καταστήματος στο
Άλφα Μέγα, κατέκτησε την 5η θέση. Προσωπικά πήρα
την 1η θέση με τον τίτλο The International Associate 
of the Year, πράγμα για το ποίο αισθάνομαι ιδιαίτερα 
ευτυχής.

Αναφερόμενη στην εμπειρία μου και την επιτυχία
αυτή, οφείλω να αναγνωρίσω πως πίσω από όλη αυτή
τη προσπάθεια που γίνεται, υπάρχουν άτομα τα οποία
συμβάλλουν και προσπαθούν καθημερινά ώστε να μας
αναδείξουν μέσα από τις γνώσεις και τις ικανότητες μας.

Η τελετή βράβευσης πραγματοποιήθηκε, στις 14 και
15 Μαρτίου, στο Beaumont Estate της περιοχής Old
Windsor στην Αγγλία, όπου παρευρίσκονταν όλοι οι

συντελεστές της Holland & Barrett, αλλά και όσοι άλλοι
κατάφεραν να κερδίσουν το εισιτήριο για αυτή τη διορ-
γάνωση. Ομολογώ πως ήταν μια απίστευτη εμπειρία,
την οποία ελπίζω αλλά και εύχομαι σε όλους τους 
συναδέλφους μου να τους δοθεί η ευκαιρία να τη 
ζήσουν. Μέσω της διοργάνωσης είχα την ευκαιρία να
συνευρεθώ με συναδέλφους οι οποίοι κατέχουν 
διαφορετικές ειδικότητες στα καταστήματα Holland &
Barrett, με τους οποίους μοιραστήκαμε τις εμπειρίες
μας και καταφέραμε να αποκτήσουμε πρόσθετες 
χρήσιμες γνώσεις. 

Στο ταξίδι μου αυτό είχα το πλεονέκτημα να λάβω
μέρος σε διάφορες δραστηριότητες, διάφορα παιχνίδια
γνώσεων και ικανοτήτων αλλά κυρίως είχα τη χαρά να
γνωρίσω διάφορους προμηθευτές που με ξενάγησαν
στα προϊόντα τους. Την τελευταία μέρα όλοι οι συμμε-
τέχοντες τιμήθηκαν με βραβεία και δώρα, περιλαμβα-
νομένου και ενός ταξιδιού  στο Las Vegas.

Μέσα από όλο αυτό, μου έγινε ξεκάθαρο πως επι-
δίωξη της εταιρίας μας μαζί με τη συνεχή επιμόρφωση
όλων των συναδέλφων, είναι να δίνει στο προσωπικό
της κίνητρα και προοπτικές για να μπορεί επάξια να 
μεταδίδει το όραμα, τις αρχές και τις αξίες που αντιπρο-
σωπεύει. Στόχος μας είναι να διασφαλίσουμε στους
εκλεκτούς πελάτες των καταστημάτων μας μια 
καλύτερη ποιότητα ζωής μέσα από τα προϊόντα και τις
εξειδικευμένες υπηρεσίες μας. n

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ uuu
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HOLLAND & BARRETT 
Νέα μεγάλη επιτυχία 
μας στο Hall of Fame 

ΚΑΤΑΚΤΗΣΑΜΕ 
ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ 
ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΕΝΤΕ 
ΠΡΩΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ 
ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΓΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗ 
ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΗ 
ΧΡΟΝΙΑ!
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PHARMACYLINE: 
Παράδειγμα Καλής Πρακτικής 2018 
για θέματα Ασφάλειας και Υγείας

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ uuu

46 u ΜΕΤΑΞΥ ΜΑΣ ΤΕΥΧΟΣ 16

HΑσφάλεια και Υγεία στην Εργασία, οφείλει και πρέπει να αποτελεί έναν από τους κύριους
στόχους κάθε οργανισμού και γι' αυτό και ο οργανισμός μας, έχει τα θέματα αυτά ψηλά
στις προτεραιότητές του.

Ως εκ τούτου, η Ασφάλεια και Υγεία θα πρέπει να αποτελεί και στόχο του καθενός μας, καθ’
ότι τόσο η προώθηση της ασφάλειας όσο και η διατήρηση της υγείας μας, αποτελούν δύο κύρια
συστατικά για τη διατήρηση της ζωής και τη βελτίωση της ποιότητάς της.

Το Κέντρο Διανομής Pharmacyline, που είναι ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα διανομής και ανα-
συσκευασίας φαρμάκων, παραφαρμακευτικών προϊόντων και καλλυντικών, κέρδισε την 3η θέση
στον Παγκύπριο  Διαγωνισμό Παραδειγμάτων Καλής Πρακτικής 2018 για θέματα Ασφάλειας και
Υγείας που διοργάνωσε το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας. Αυτό φυσικά επιτεύχθηκε με την στή-
ριξη της Διεύθυνσης της εταιρείας και των συναδέλφων που εργάζονται στην Pharmacyline.

Ανάμεσα στα πιο σημαντικά θέματα του οργανισμού μας, είναι η προαγωγή της ασφάλειας και
υγείας των προσώπων που εργάζονται στις εγκαταστάσεις μας, καθώς και άλλων προσώπων
που δύναται να επηρεαστούν από τις δραστηριότητες που διεξάγονται στους χώρους αυτούς (π.χ.
συνεργάτες, επισκέπτες). Γι αυτό και γίνονται προληπτικά οι απαραίτητες ενέργειες που σκοπό
έχουν την ελαχιστοποίηση της πιθανότητας να συμβεί ένα ατύχημα. n

Μεγάλη η προσοχή 
του Ομίλου μας σε θέματα
που αφορούν την ασφάλεια
και την υγεία όλων των 
εργαζομένων μας
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Aπό τότε που ξεκίνησε η οικονομική κρίση στην
Ελλάδα κυρίως και λιγότερο στην Κύπρο,
ακούμε για πολλές επιχειρήσεις που εν ονόματι

της κρίσης αυτής, προσπαθούν να μειώσουν τα λει-
τουργικά τους έξοδα και στον βωμό αυτό θυσιάζεται
μεταξύ των άλλων και η εκπαίδευση προς τους εργα-
ζομένους τους.  Όχι πως αυτό δεν συνέβαινε και προ
κρίσης αλλά τώρα το φαινόμενο αυτό της μη παροχής
επιμόρφωσης προς το προσωπικό τους, έχει ενταθεί
ιδιαίτερα με το επιχείρημα «δεν το θέλουμε αλλά αναγ-
καζόμαστε λόγω της κρίσης». Ήταν και παραμένουν
πολλοί, λοιπόν, οι εργοδότες εκείνοι που ενώ ήταν ανέ-
καθεν αρνητικοί για την εκπαίδευση γενικότερα, δράτ-
τονται της εκάστοτε οικονομικής κρίσης για να
δικαιολογήσουν το γεγονός ότι δεν παρέχουν πλέον
καμία μορφή εκπαίδευσης προς τους εργαζομένους
τους.

Τελικά, όμως, μήπως αυτά τα επιχειρήματα αποδει-
κνύονται έωλα και στρέφονται ενάντια στα συμφέροντα
της επιχείρησής τους και μάλιστα σχετικά άμεσα και όχι
σε μεγάλο βάθος χρόνου; Μήπως η βραχυπρόθεσμη

εξοικονόμηση κάποιων ποσών από την μη παροχή επι-
μόρφωσης αποδεικνύονται μεσοπρόθεσμα πολύ μικρά
ποσά μπροστά σε αυτά που θα κληθούν να πληρώσουν
αργότερα από τις αρνητικές συνέπειες της έλλειψης εκ-
παίδευσης;

Φυσικά όσες επιχειρήσεις υπεραμύνονται της άπο-
ψης «είναι πολυτέλεια τέτοιες εποχές να ξοδεύουμε
χρήματα για εκπαίδευση», προτάσσουν αρκετούς σο-
βαρούς λόγους για αυτό. Κάποιοι μάλιστα θεωρούν ότι
ακόμα και η αυτοχρηματοδοτούμενη επιδότηση των
σεμιναρίων (μέσω της αντιπαροχής της εργοδοτικής ει-
σφοράς), είναι δώρο άδωρο για την δικιά τους επιχεί-
ρηση, επειδή καθυστερεί αρκετά (και είναι αλήθεια
αυτό) η αποπληρωμή τους.

Ωστόσο, υπάρχει και ο αντίλογος στα επιχειρήματα
αυτά, που μάλιστα δεν αφορούν μόνο τις στενές οικο-
νομικές  επιπτώσεις.  Ας  δούμε, λοιπόν, στα ίδια ερω-
τήματά την κατά & την υπέρ επιχειρηματολογία και  των
δύο πλευρών  και  ας  βγάλει  ο  καθένας  μας  τα  συμ-
περάσματά  του. >>>

Του Μανώλη
Καλογεράκη

Σύμβουλου 
Εκπαίδευσης

ΕΝΑΣ ΠΟΛΥ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ 
ΑΝΤΙΛΟΓΟΣ 
ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ 
ΠΟΥ 
ΠΡΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ 
ΚΑΙ ΤΑ ......
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
ΔΙΚΑ ΣΑΣ!

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ uuu
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ΤΑ ΥΠΕΡ ΚΑΙ ΤΑ ΚΑΤΑ
Η επαγγελματική εκπαίδευση
στην εποχή της κρίσης
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Για εσάς, λοιπόν, τους εργαζόμενους στον Ομιλο Παπαέλληνα αλλά και για εμένα σαν επαγγελματία
εκπαιδευτή με πολυετή εμπειρία και στην δική σας εταιρία, οι απαντήσεις στο θέμα  της  παροχής
ή  όχι  εκπαίδευσης  είναι  απόλυτα  προφανείς: 

Ποια επιχείρηση αποδεικνύει στην πράξη και όχι στα λόγια ότι όντως ενδιαφέρεται για το 
προσωπικό  της;

Ποιος εργοδότης είναι εκείνος που δείχνει έμπρακτα και σταθερά την ανθρωποκεντρική του
προσέγγιση  και  προσήλωση  προς  τους  εργαζόμενούς  του;

Τα συμπεράσματα δικά σας!

Οι  εποχές  είναι δύσκολες:  Δεν υπάρχουν
πολλά περιθώρια  για  επιπλέον  έξοδα.

Πρέπει  να  περικόπτουμε  τις  περιττές
δαπάνες: Τα έξοδα είναι ήδη πολλά από πού
αλλού να τα περιορίσουμε;

Οι εργαζόμενοί μας είναι οι καλύτεροι: Δεν
χρειάζονται  και  άλλη  εκπαίδευση.

Το  προσωπικό  μας  είναι  λίγο: Δεν μπορεί
να λείπει  για  εκπαίδευση,  ποιος  θα
δουλεύει;

Το προσωπικό μας είναι μόνιμα
απασχολημένο: Πότε  να  τους  στείλουμε
για  εκπαίδευση;

Ο  κίνδυνος  να  πάνε  έτοιμοι  στον
ανταγωνισμό: Να επενδύσουμε  επάνω
τους  και  μετά  να  μας φύγουν;

Ο κίνδυνος να μας ζητάνε προαγωγές μετά:
Η επιχείρησή μας είναι μικρή, άρα οι
φιλόδοξοι θα θέλουν  να  φύγουν.

Ο  κίνδυνος  να  μας  ζητάνε  αυξήσεις  μετά:
Πως θα  καταφέρουμε  να  τους
κρατήσουμε;

Τα παράπονα των πελατών είναι λίγα: Αρα
δεν χρειάζονται  περισσότερη  εκπαίδευση.

Η φύση της δουλειάς μας είναι τεχνική: Αρα
δεν χρειάζονται  sost  skills  δεξιότητες.

Η  φύση  της  δουλειάς  μας  είναι
προσωρινή: Αφού σε λίγο λοιπόν θα φύγουν
γιατί να τους παρέχουμε εκπαίδευση;

Δεν θέλουμε μόνιμο προσωπικό: Δεν μας
πειράζει, ας φύγουν όσοι είναι
δυσαρεστημένοι από την μη παροχή
εκπαίδευσης.

Η  εκπαίδευση πάντως είναι ακριβή: Αφού
μπορούμε να  γλυτώσουμε  έξοδα  γιατί  να
τα  αυξάνουμε;

Οι εποχές είναι δύσκολες:  Επενδύουμε στους ανθρώπους μας γιατί μόνο μέσω της ανάπτυξής
τους  μπορούμε  να  επιβιώνουμε & να υπερισχύουμε  των  ανταγωνιστών  μας.

Πρέπει  να  περικόπτουμε  τις  περιττές  δαπάνες:  Το λειτουργικό κόστος μειώνεται, όταν η
εκπαίδευση  δημιουργεί  την  προστιθέμενη  αξία.

Οι εργαζόμενοί μας είναι οι καλύτεροι: Επειδή λοιπόν θέλουμε να παραμείνουν οι καλύτεροι,
πρέπει να  εξελίσσονται  για  να  αποδίδουν  καλύτερα.

Το  προσωπικό  μας είναι λίγο: Ακριβώς επειδή είναι λίγο, πρέπει να αποκτά περισσότερες
δεξιότητες για να  μπορεί  να  ανταποκρίνεται  στις  απαιτήσεις.

Το προσωπικό μας είναι μόνιμα απασχολημένο: Καλό  είναι  για  όλους  να  αλλάζουν οι
παραστάσεις.

Ο κίνδυνος να πάνε έτοιμοι στον ανταγωνισμό: Κανείς καλός δεν θέλει να μένει στάσιμος, αν δεν
τους  εκπαιδεύουμε  θα  ψάχνονται  να  φύγουν.

Ο κίνδυνος να μας ζητάνε προαγωγές μετά: Ισα ίσα θα αναγνωρίσουν ότι ενδιαφερόμαστε για
αυτούς και  θα  προσπαθήσουν  να  αναπτυχθούν  μαζί  μας.

Ο  κίνδυνος να  μας  ζητάνε  αυξήσεις  μετά:  Όταν  η επιχείρηση νοιάζεται για την πρόοδό τους,
ο εργαζόμενος  μένει  περισσότερο  σε  αυτήν.

Τα παράπονα των πελατών είναι λίγα: Οι απαιτήσεις  των  πελατών  διαρκώς  αυξάνονται, άρα ο
εκπαιδευμένος εργαζόμενος ανταποκρίνεται αποτελεσματικότερα.

Η φύση της δουλειάς μας είναι τεχνική: Οι ανθρώπινες  δεξιότητες  όμως  κάνουν  τη  διαφορά.

Η φύση της δουλειάς μας είναι προσωρινή: Η επιχείρηση όμως που διατηρεί το προσωπικό της
ικανοποιημένο, δίνει στην αγορά την εικόνα του επιθυμητού  εργοδότη.

Δεν θέλουμε μόνιμο προσωπικό: Η επιχείρηση όμως που σέβεται το προσωπικό της κερδίζει
στην πράξη την  win – win  εμπειρία  εταιρίας  &  εργαζομένων.

Η εκπαίδευση πάντως είναι ακριβή: Η έλλειψη εκπαίδευσης, όμως, μπορεί να αποδειχθεί
ακριβότερη!

.

Οι  μεν  λένε:
Δεν  Εκπαιδεύουμε  γιατί:

Οι  δε  λένε:
Εκπαιδεύουμε  γιατί:
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ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ uuu

OΌμιλος C.A.Papaellinas στο πλαίσιο των
δράσεων του για προώθηση της στρα-
τηγικής της Εταιρικής Κοινωνικής του

Ευθύνης, διοργάνωσε ανοικτή εκδήλωση με
θέμα: «Καρκίνος του Δέρματος: Η σημασία της
πρόληψης και έγκαιρης διάγνωσης».

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη
18 Απριλίου 2018 στο Δημοτικό Θέατρο Λα-
τσιών υπό την αιγίδα της Δερματολογικής Εται-
ρείας Κύπρου, του Παγκύπριου Συνδέσμου
Καρκινοπαθών και Φίλων (ΠΑΣΥΚΑΦ) και του
Δήμου Λατσιών.

Ομιλητής στην εκδήλωση ήταν ο Δρ Κων-
σταντίνος Δημητρίου, Πρόεδρος της Δερματο-
λογικής Εταιρείας Κύπρου και Μέλος της

Εκδήλωση για τον 
καρκίνο του δέρματος
ΟΡΓΑΝΩΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΝ
ΟΜΙΛΟ C.A.PAPAELLINAS
ΚΑΙ ΤΕΘΗΚΕ ΥΠΟ
ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΗΣ 
ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, 
ΤΟΥ ΠΑΣΥΚΑΦ ΚΑΙ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΤΣΙΩΝ

Διοικητικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής 
Ακαδημίας Δερματολογίας-Αφροδιολογίας. Εκ
μέρους του ΠΑΣΥΚΑΦ παρουσίασε τις πολλές
δραστηριότητες του η κ Δέσπω Ασλανάκη.

Ο Καρκίνος του Δέρματος εμφανίζει ορισμέ-
νες ιδιαιτερότητες σε σχέση με τους Καρκίνους
άλλων συστημάτων. Αφορά την προσβολή
ενός οργάνου, εν προκειμένω του Δέρματος,
το οποίο είναι εύκολα προσπελάσιμο. Άρα,
πολύ εύκολο να εξεταστεί και τα σημεία συνα-
γερμού να αναγνωριστούν.

Επίσης οι Καρκίνοι του Δέρματος είναι 
ακτινοευαίσθητοι, αναπτύσσονται δηλαδή σε 
σημεία έντονης ηλιακής ακτινοβολίας, άρα
μπορούν να προληφθούν.

Οι πλείστοι τύποι, Βασικοκυτταρικό και
Ακανθοκυτταρικό Καρκίνωμα, με εξαίρεση το
Κακόηθες Μελάνωμα (1% του συνόλου των
Δερματικών Κακοηθειών -ευτυχώς σπάνιο),
δίνουν στον πάσχοντα αρκετό χρόνο να αντι-
δράσει θεραπευτικά.

Προκαρκινωματώδεις βλάβες: Ο Καρκίνος
του Δέρματος δίνει βλάβες - προειδοποιήσεις
στις οποίες το κοινό και οι γιατροί οφείλουν να
δίνουν σημασία: 

Ακτινικές Υπερκερατώσεις (μικρές σκληρές
βλάβες στα ηλιοεκτεθημένα σημεία του 
προσώπου, ράχεως και άκρων χειρών) και
Φωτογήρανση. Η τελευταία γίνεται εμφανής σε
άτομα που εκτίθενται υπερβολικά στον ήλιο
όπως γεωργοί, ψαράδες, οικοδόμοι με την 
εμφάνιση ρυτίδων, πανάδων, ευρυαγγειών,
ακτινικών υπερκερατώσεων.

Ας σημειωθεί ότι στα θέματα Φωτογήραν-
σης  έχει γίνει μεγάλη πρόοδος θεραπευτικά τα
τελευταία χρόνια με την χρήση τω Laser.

Γενικά πρόκειται για ασθένεια η οποία με την
ορθή και έγκαιρη πρόληψη και διάγνωση της
μπορεί να αντιμετωπιστεί γρήγορα.

Από τους συμμετάσχοντες στην εκδήλωση
έγιναν και ερωτήσεις που βοήθησαν να καλυ-
φθεί πληρέστερα το θέμα και να ικανοποιήσει
όλους το αποτέλεσμα. n
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BeautyLine: Πάντα κοντά στη 
Europa Donna Κύπρου

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ uuu
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Συγκέντρωση
και προσφορά ποσού

€19,061,44
των Beauty Line 

Magazine 
No.23 & No.24

Tα καταστήματα BeautyLine συνεχίζουν
για άλλη μια χρονιά να στηρίζουν ενεργά
το έργο της Europa Donna Κύπρου, μέσω

του περιοδικού Beauty Line. Συγκεκριμένα, σε
Διάσκεψη Τύπου που πραγματοποιήθηκε την
Τετάρτη 31 Οκτωβρίου στο κατά στημα Beauty-
Line Σταυρού, η Γενική Διευθύντρια των κατα-
στημάτων BeautyLine κ Χρυστάλλα Κουρή,
παρέδωσε στη Europa Donna Κύπρου επιταγή
ύψους €19,061,44.

Το ποσό αυτό συγκεντρώθηκε από τις 
αγορές των BeautyLine Magazine No.23 &
No.24, τα οποία ήταν διαθέσιμα σε όλα τα κα-
ταστήματα στη συμβολική τιμή του ενός ευρώ
για τη Europa Donna Κύπρου. Οι πελάτες των
καταστημάτων BeautyLine, αγκάλιασαν για
άλλη μια φορά θερμά τη σημαντική αυτή 
προσπάθεια για την στήριξη του προγράμματος
«Επιστήθιες Φίλες», της Europa Donna 
Κύπρου. Στόχος του προγράμματος «Επιστή-
θιες Φίλες», είναι η οικονομική στήριξη 
για αγορά ειδικών στηθόδεσμων, περουκών
και προσθετικών σιλικόνης στις γυναίκες 
που έχουν περάσει από καρκίνο του μαστού,
αλλά και η περαιτέρω πληροφόρηση, ευαισθη-

τοποίηση, στήριξη και αποκατάσταση αυτών
των γυναικών.

Σε δηλώσεις της, η κ Κουρή ανέφερε ότι τα
BeautLine και η Europa Donna Κύπρου έχουν
ένα κοινό όραμα, να κάνουν την κάθε γυναίκα
να ζει καλύτερα και να αισθάνεται όμορφα, ενώ
ευχαρίστησε όλους τους αναγνώστες του 
περιοδικού για την πολύτιμη συμβολή τους.

Την επιταγή παρέλαβε εκ μέρους της Europa
Donna Κύπρου η κ Στέλλα Κυριακίδου η οποία
ευχαρίστησε θερμά τα καταστήματα Beauty-
Line και τους πελάτες τους για την έμπρακτη
στήριξή τους. Η κ Κυριακίδου αναφέρθηκε 
επίσης στο σπουδαίο ρόλο που επιτελεί η 
Europa Donna για στήριξη όλων των γυναικών
που πάσχουν από καρκίνο του μαστού.n
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Hομάδα της La Prairie στην Κύπρο κατά-
φερε να διακριθεί στην έρευνα του 
Μυστικού Επισκέπτη που διεξήχθη από

εταιρεία του εξωτερικού σε ευρωπαϊκό επί-
πεδο, καταλαμβάνοντας τη δεύτερη θέση ανά-
μεσα σε 24 συμμετοχές.

Η αξιολόγηση έγινε βάση συγκεκριμένων
κριτηρίων όπως η παρουσίαση του προϊόντος,
το καλωσόρισμα του πελάτη, η διάγνωση αναγ-
κών του δέρματος, η εμπειρία του πελάτη, η
προϊοντική γνώση των Συμβούλων Ομορφιάς,
το κλείσιμο της πώλησης και η γενικότερη συμ-
περιφορά και παρουσία των Συμβούλων Ομορ-
φιάς της μάρκας.

Η ομάδα της La Prairie στην Κύπρο αποτε-
λείται από μία Εκπαιδεύτρια και 6 Συμβούλους
Ομορφιάς. 

Ο Όμιλος C.A.Papaellinas δίδει μεγάλη έμ-
φαση στον τομέα της εκπαίδευσης, στοχεύον-
τας στη συνεχή αναβάθμιση των γνώσεων και
ικανοτήτων του προσωπικού της La Prairie.
Απώτερος στόχος είναι η παροχή μιας μοναδι-

κής εμπειρίας ομορφιάς στους πελάτες της 
La Prairie, οι οποίοι εμπιστεύονται τη μάρκα για
το πολύ καλό αποτέλεσμα στο πρόσωπό τους.

Η φιλοσοφία της La Prairie είναι τo «Stop
time» . O Ελβετός γιατρός και εφευρέτης της 
La Prairie, Dr Paul Niehans, πίστευε ότι κάποτε
η επιστήμη θα καταφέρει να αντιμετωπίσει το
γήρας και ότι οι κυτταρικές θεραπείες της 
μάρκας θα κατάφερναν να αναζωογονήσουν το
κουρασμένο και ταλαιπωρημένο πρόσωπο.
Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε: «It’s not only
about adding years to life, but adding life 
to years». n

ΔΙAΚΡΙΣΗ ΣΕ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚO ΕΠIΠΕΔΟ
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ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ 
ΕΠΙΤΥΧΙΑ 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ 
ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ 
LA PRAIRIE 
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1. Έβελυν Παναγή 18/09/18 -
κόρης της Βαλάντω Φιλίππου

2. Η Μαρίνα Μιχαήλ 23/5/18 
κόρη της Έλενας Ιωσήφ

3.      Ελεάνα Χατζηκωστή  
29/06/2018 - Κόρη της 
Άντρεας Πέτρου

4.      Μαριάνθη Δημητρουλάκη 
20/8/2018 - Κόρη της 
Πάνης Σιαμαρή

5.     Ναυσικά Χριστοδούλου  
12/2/2018 - Κόρη 
της Χρύσως Ττομά

6.      Χρήστος Ραφαήλ 3/9/2018 - 
Γιος της  Ελίνας Κυριάκου

7.      Ανδριάνα Κλαρκ 
27/12/2017 - Κόρη της 
Μαρίας Αναστασίου

8.    Νεφέλη Κυριάκου 
27/9/2018 κόρη της Έλενας 
Νεάρχου

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
Μεγαλώνουν οι οικογένειες
των συναδέλφων με την 
απόκτηση πανέμορφων
παιδιών. Στη σελίδα αυτή, 
Οι φωτογραφίες τεσσάρων 
αγοριών και έντεκα
κοριτσιών. Να ζήσουν όλα 
ευτυχισμένα.

9. Ηλιάνα Λοϊζίδη  
30/9/2017 - Κόρη της 
Ανθής Χαραλάμπους

10.    Παυλίνα Παντέλα 
14/10/2017 - Κόρη της 
Γεωργίας Δημήτρη

11. Παϊσία Μενελάου 
10/1/2018 - Κόρη της 
Εύης Ολυμπίου

12. Παρασκευή Παπαθεoδωρου 
26/9/2017 - Κόρη της 
Αναστασίας Χριστοδούλου

13. Άρης  Καραγιαννίδη
22/5/2018 - Γιός της 
Γεωργίας Καραγιαννίδη

14. Άγγελος Σιακάς 
10/02/2018 - Γιός της 
Μαρίας Λάμπρου

15. Πρόδρομος Προδρόμου 
27/12/2017 -  Γιος του
Γιώργου Προδρόμου

1413

121110
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4 5 6
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Η συνάδελφος Μάγια
Ιασονία παντρεύτηκε
στις 28/09/2018 τον
Γιώργο Χατζηγεωργίου-
στην Ρωσική εκκλησία
του Αποστόλου Ανδρέα
στο Επισκοπειό.

Στην ίδια εκκλησια 
παντρεύτηκε και η 
συνάδελφος Νατάσα
στις 07/07/2018. 

Ο συνάδελφος 
Σωτήρης Κωνσταντίνου
παντρεύτηκε στις
06/05/18 τη Μαρία 
Λιοτατή στον Ιερό Ναό
των Αγίων Παϊσίου
Αγιορείτου και 
Αρσενίου Καππαδόκου
στην Εκάλη Λεμεσού.

Η Άντρια Σοφοκλέους
παντρεύτηκε τον 
Γεώργιο Λεμονιάτη στις
29/9/2018 στο Ιερό ναό
του Αγίου Φιλίππου στα
Λατσιά.

u

Πάρτι για την συνταξιοδότηση του Πάμπου Χαραλάμπους

Μετά από 35 σχεδόν χρόνια συνεισφοράς
του στην επιτυχή πορεία  του Ομίλου των

Εταιρειών μας έφτασε η ώρα της συνταξιοδό-
τησης του πολύ αγαπημένου μας συνάδελφου
Πάμπου Δημοσθένους. 

Την Παρασκευή 27 Ιουλίου 2018, συνάδελφοι
από το Τμήμα Καταναλωτικών Μάρκετινγκ και
Διανομής, διοργάνωσαν αποχαιρετιστήριο
πάρτι σε γνωστό εστιατόριο στην Λεμεσό. 

Ο Πάμπος Δημοσθένους εργοδοτήθηκε στον
Όμιλο μας το 1983, αρχικά σαν Σύμβουλος 
Πωλήσεων και μετά ως Υπεύθυνος Ανάπτυξης
Πωλήσεων για τις επαρχίες Λεμεσού και
Πάφου.

Όλα αυτά τα χρόνια διακρίθηκε για την τιμιό-
τητα, την υπευθυνότητα και την εργατικότητα
του. Ο Πάμπος ήταν απλός, προσιτός και καθη-
μερινά έδειχνε την αγάπη του προς τα προϊόντα
μας και την εταιρεία μας. Ήταν πρόθυμος να
βοηθήσει και να στηρίξει οποιονδήποτε ζητούσε
τη βοήθειά του. Έκτος από ένα εξαιρετικό 
συνάδελφο τον βλέπαμε και σαν ένα πολύ καλό
μας φίλο, γεμάτο καλοσύνη και αγάπη. 

Πάμπο μου σου ευχόμαστε καλή ξεκούραση
και να χαρείς την υπέροχη οικογένεια σου. Ένα
μεγάλο ευχαριστώ που είχαμε την τιμή να 
εργαστούμε μαζί σου και για όσα μας έχεις 
προσφέρει.n

u

t

t
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Ένας χρόνος 
χωρίς την Νέδη
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ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΜΑΣ uuu

Στον ετήσιο χορό του προσωπικού, αρχές
του 2018, είχαμε την χαρά να τιμήσουμε
μια αγαπημένη συνάδελφο, την Νέδη

Στυλιανού η οποία συμπλήρωσε 40 χρόνια 
μεγάλης  προσφοράς στον Όμιλό μας.

Το κλίμα ήταν ιδιαίτερο φορτισμένο γιατί 
είχαμε να δούμε την Νέδη καιρό, αφού πάλευε
με την επάρατο νόσο τους τελευταίους μήνες.
Η Νέδη περίμενε με ανυπομονησία αυτή την
ημέρα και έλαμπε από χαρά που είχε την 
ευκαιρία να βρεθεί ανάμεσα σε όλους της 
τους συναδέλφους τους οποίους αγαπούσε και
θεωρούσε ως δεύτερή της οικογένεια. Ήταν 
ιδιαίτερα συγκινημένη που όλοι εμείς την 
βραβεύσαμε και την χειροκροτήσαμε για την 
πολυετή και πολύτιμη προσφορά της στον
Όμιλο.

Πολλοί από εμάς ξεκίνησαν την καριέρα μας
στον Όμιλο έχοντας δίπλα τους τη Νέδη ως 
καθοδηγήτρια. Η Νέδη ήταν ένα από τα ελάχι-
στα άτομα που γνώριζαν τον Όμιλο τόσο καλά.
Η καθοδήγηση της και οι συμβουλές της στους
νέους που ξεκίνησαν δίπλα της, δεν περιορίζον-
ταν μόνο στο αντικείμενο της εργασίας και της
καθημερινότητάς. Λόγω της συσσωρευμένης
της γνώσης και εμπειρίας στον οργανισμό, 
οι συμβουλές της ήταν πάντα χρήσιμες για 
πολλούς συναδέλφους σε διάφορα τμήματα. 

Η Νέδη είχε μια μοναδική προσέγγιση που
μετέδιδε την αγάπη της για αυτό τον οργανισμό
αλλά και για την οικογένεια Παπαέλληνα. Τα 
συναισθήματά της ήταν τόσο αγνά και αληθινά
κι έκανε όλους μας να νιώθουμε περηφάνια
που ενταχθήκαμε και εμείς σε αυτή την 
εταιρεία.

Όσοι την ζήσαμε στα κεντρικά γραφεία, θα
θυμόμαστε πάντα την ενέργεια και την ζωντάνια
της. Η μορφή της ήταν πολύ χαρακτηριστική. Το
γέλιο της, ο τρόπος που μιλούσε, το περπάτημα
της, ήταν τόσο ιδιαίτερα που καταλάβαινες ότι
περνούσε από δίπλα σου. Την διέκρινε η εργα-
τικότητά και το πάθος, δούλευε ώρες ατέλει-

ωτες γιατί ήθελε να τα κάνει όλα στην εντέλεια.
Η αυστηρότητα και η πειθαρχία επίσης την 
χαρακτήριζαν. Εξάλλου το κομμάτι που χειριζό-
ταν, το τμήμα των εισπράξεων, απαιτούσε άτομο
με αυτά τα χαρακτηριστικά.

Η ανθρωπιά και το χιούμορ της, την έφεραν
κοντά με πολλούς συναδέλφους εξ’ ού και 
διατηρούσε φιλικές σχέσεις με πολλούς συνα-
δέλφους, πρώην και νυν.

Την νύκτα του χορού έλαμπε από ευτυχία.
Πήρε την αγάπη όλων, οι οποίοι συγκινημένοι
την αποχαιρετήσαμε.

Η Νέδη έφυγε στις 28 Απριλίου. Στην καρδιά
και στη μνήμη μας κρατάμε όλα όσα περά-
σαμε μαζί.

Αγαπημένη μας, μας λείπεις πολύ! n

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕ 
40 ΧΡΟΝΙΑ 
ΜΕΓΑΛΗΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
ΣΤΟΝ ΟΜΙΛΟ

ΜΑΣ

ΘΑ ΘΥΜΟΜΑΣΤΕ 
ΠΑΝΤΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΚΑΙ ΤΗ ΖΩΝΤΑΝΙΑ ΤΗΣ
ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ
ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣ
ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ 
ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΚΑΙ
ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ ΜΑΣ

Ο Εκτελεστικός Πρόεδρος του Ομίλου μας κ Ανδρέας
Παπαέλληνας με τη Νέδη Στυλιανού στον ετήσιο χορό
μας, τον περασμένο Ιανουάριο.
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της Άννας 
Γιάλλουρου

Φαρμακοποιού, 
Γενικής Διευθύντριας
της  Karpasia Health
Products Ltd

Ένα ξεχωριστό 
φαρμακευτικό 
σκεύασμα 
βασισμένο 
στην μακρά 
ιατρική παράδοση

Ιntensti-Curc™: Το θεραπευτικό 
συμπλήρωμα κατά των φλεγμονωδών
νόσων του εντέρου 

Hκουρκουμίνη ( γνωστή και ως κουρκουμάς )
είναι ενεργός φυτοχημική ένωση η οποία προ-
έρχεται από  τους κονδύλους του ριζώματος

του τροπικού φυτού Κουρκούμη η Μακρά (Rizoma
Curcuma Longa). Από τη ρίζα αυτού του φυτού, εξά-
γεται η ουσία κουρκουμίνη η οποία απομονώθηκε για
πρώτη φορά το 1815 όταν οι Vogel και Pelletier ανέφε-
ραν την απομόνωση μιας «κίτρινης χρωστικής ύλης»
από τις ρίζες του κουρκουμά και την ονόμασαν κουρ-
κουμίνη.

Η κουρκουμίνη χρησιμοποιείται στην παραδοσιακή
ιατρική εδώ και εκατοντάδες χρόνια. Είναι ένα από τα
πιο μελετημένα φυτικά συστατικά στον κόσμο με πολ-
λές έρευνες να αποδεικνύουν τις αντι φλεγμονώδεις
ιδιότητες  της  για ένα μεγάλο εύρος ασθενειών. 

Συνδυάζοντας τη νέα και παραδοσιακή γνώση για το
συστατικό αυτό,  δημιουργήθηκε το Intesti-Curc™, ένα
νέο, καινοτομικό προϊόν με στόχο τη θεραπεία της 
ελκώδους κολίτιδας.  Το Intesti-Curc™  μελετήθηκε σε
παγκόσμια ιατρική κλινική έρευνα η οποία διεξήχθη
από την φαρμακευτική εταιρεία ITS Medical με έδρα το
Tel Aviv μεταξύ 2011και 2014 σε τρία  ιατρικά κέντρα,
στο Ισραήλ, το  Χονγκ Κονγκ και την Κύπρο (American
Gastroenterology Center του Δρ. Ιωάννη Καϊμακλιώτη).

Σε διάστημα ενός μήνα, 17 από τους 25 ασθενείς που
έλαβαν θεραπεία μόνο με το σκεύασμα Intesti-Curc™,
παρουσίασαν σημαντική βελτίωση. Επίσης, η ενδοσκο-
πική  εξέταση έδειξε σημαντική βελτίωση των ασθενών
που έπαιρναν το Intesti-Curc™σε συνδυασμό με το

συνταγογραφούμενο φάρμακο για την ελκώδη κολί-
τιδα, σε σχέση με τους ασθενείς που έπαιρναν μόνο το
συνταγογραφούμενο φάρμακο.

Η μελέτη αυτή καθιστά το σκεύασμα Intesti-
Curc™ως ένα μη φαρμακευτικό θεραπευτικό προϊόν,
για την θεραπεία της φλεγμονώδους νόσου των εντέ-
ρων, είτε ως μοναδική θεραπεία, είτε ως συμπληρω-
ματική θεραπεία. Η ιατρική αυτή μελέτη,  έχει μεγάλη
σημασία αφού τα περιστατικά φλεγμονωδών νόσων
του εντέρου αυξάνονται σημαντικά τα τελευταία χρόνια,
αλλά και γιατί οι υπάρχουσες φαρμακευτικές θεραπείες
αρκετές φορές, έχουν μικρή ή και καθόλου ανταπό-
κριση.

Ο μηχανισμός της θεραπευτικής δράσης του σκευά-
σματος είναι δια της αναστολής του παράγοντα 
TNF-alpha κυτοκίνης,  που συμμετέχει στην παθογέ-
νεση των φλεγμονωδών νόσων του εντέρου.

Για  την παρασκευή του σκευάσματος Intesti-Curc™,
χρησιμοποιείται μοναδική και πατενταρισμένη τεχνο-
λογία, ώστε η δραστική κουρκουμίνη να παραμένει 
τοπικά επί της επιφάνειας του βλεννογόνου του εντέ-
ρου για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, πράγμα που
συμβάλει στην αύξηση της αποτελεσματικότητας του
σκευάσματος.

Η εταιρεία ITS - Medical έχει ιδρυθεί από παγκοσμίου
φήμης ειδικούς επιστήμονες στην γαστρεντερολογία
και ολιστική ιατρική και έχει σαν όραμα της, την ανά-
πτυξη θεραπευτικών λύσεων βασισμένων σε ιατρικές
έρευνες και κλινικές μελέτες για την θεραπεία πληθώ-
ρας νοσημάτων με μη φαρμακευτικά σκευάσματα. 
Θα υπάρχει λοιπόν συνέχεια. n

28-63 METAXI MAS ISSUE 16 THIS.qxp_Layout 1  16/04/2019  1:44 PM  Page 62



Πραγματοποίηθηκε με μεγάλη επι-
τυχία την Τετάρτη 16 Ιανουαρίου
2019, η καθιερωμένηεκδήλωση 
αιμοδοσίας στις κεντρικές εγκατα-
στάσεις του Ομίλου μας. Η αιμοδο-
σία ήταν αφιερωμένη στη μνήμη των
συναδέλφων Νέδης Στυλιανού και 
Μαρίας Νικολάου.

Οι συνάδελφοι ανταποκρίθηκαν
με θετικότητα στο κάλεσμα για προ-
σφορά αίματος. Προσήλθαν 31
άτομα και συνελλέγησαν 28 μπου-
κάλια αίματος.

Ο Όμιλος C.A.Papaellinas διο ρ -
γανώνει δύο αιμοδοσίες τον χρόνο n

Ένα ευχαριστώ με ένα δώρο είναι αρκετό για
να δείξεις πόσο εκτιμάς τους δημότες σου.

Μια πρωτοποριακή κίνηση του Δήμου 
Λατσιών αξίζει συγχαρητηρίων καθώς η κίνηση
αυτή δείχνει και την οικολογική ευαισθησία
καθώς και τη βούληση της δημιουργίας συνεί-
δησης για προστασία του περιβάλλοντος.

Ο Δήμαρχος Λατσιών Χρήστος Πιτταράς,
ανακοίνωσε ότι θα δίνεται δώρο σε κάθε 
δημότη που εξοφλεί το λογαριασμό των τελών
για τα σκύβαλα, μια επαναχρησιμοποιούμενη
σακούλα για τα ψώνια τους.

Συγκεκριμένα όπως γράφει στο Facebook
του: 

«Κοντά στον Δημότη μας και πάλι!!! Ευχαρι-
στούμε τον Όμιλο C.A.Papaellinas και τον 
Ανώτατο Εκτελεστικό Διευθυντή της κ. Χρήστο
Παπαέλληνα για την άμεση ανταπόκριση τους
στην αίτησή μας για παροχή πέραν των 6000
τσαντών προς τους Δημότες μας που μπορούν
να επαναχρησιμοποιούνται στα ψώνια τους! 

Οι τσάντες αυτές έρχονται να συμβάλουν
στην μείωση της χρήσης των πλαστικών τσαν-
τών και στην προστασία του περιβάλλοντος. Οι
δημότες μας μπορούν να τις προμηθευτούν
από τα γραφεία του Δήμου μας με την παρου-
σίαση της απόδειξης πληρωμής των σκυβάλων
του 2018» n

Αιμοδοσία στη μνήμη συναδέλφων

ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ C.A.PAPAELLINAS
Επαναχρησιμοποιούμενες τσάντες 
για τα ψώνια των δημοτών Λατσιών

uuuΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
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Ο Στρατηγικός Σχεδιασμός 
των Επιχειρήσεων 
και ο Ρόλος των Στελεχών

Oι δεξιότητες 
που χαρακτηρίζουν 
τους ξεχωριστούς

managers 
σχετίζονται με την 
συναισθήματικη 

έυφυϊα

Του Γιώργου 
Γιαννάτου

Σύμβουλου 
Επιχειρήσεων

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ uuu
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Oρόλος των στελεχών στις εξαγορές και
συγχω νεύσεις, καθώς και σε κάθε έργο
αναδιοργάνωσης (Business Process

Reengineering – BPR) των επιχειρήσεων, είναι
μεγίστης σημασίας. 

Κάθε Διευθυντικό Στέλεχος θα πρέπει να έχει
υπ’ όψη του ότι: 

l  Περίπου το 65 – 80% των εξαγορών και 
συγχωνεύσεων αποβαίνουν σε ζημία για τους
μετόχους. 

l  Λιγότερο του ενός τρίτου όλων των BPR 
projects έχει ως αποτέλεσμα ό,τι είχε αρχικά
σχεδιαστεί. 

l  Στην Ευρώπη, γύρω στα 9 εκατομμύρια Ευρώ
ανά ώρα ξοδεύονται σε αποτυχημένα IT 
projects. 

Κοινό στοιχείο σε αυτή την αρνητική πλευρά
των επιχειρήσεων είναι το ότι ο ανθρώπινος πα-
ράγοντας είναι πολύ χαμηλός στην ημερήσια διά-
ταξη. Το Fortune Magazine αναφέρει ότι «…η
μεγαλύτερη αποτυχία (των διευθυντικών στελε-
χών) ήταν η μη τοποθέτηση των σωστών 
ανθρώπων στις σωστές θέσεις, σε συνάρτηση με
μια σχετική αποτυχία να επιδιορθώσουν εγκαί-
ρως τα προβλήματα του προσωπικού». 

Γίνεται λοιπόν κατανοητό πως ο ακριβής
προσδιορισμός των ικανοτήτων και δυνατοτή-
των που πρέπει να έχουν τα στελέχη, προκειμέ-
νου να ανταποκριθούν με επιτυχία στα
καθήκοντά τους, γίνεται αναγκαίος. Οι ικανότητες
αυτές θα πρέπει να εξεταστούν σε σχέση με τις
αξίες, τη φιλοσοφία και το γενικότερο όραμα που
έχουν οι εργαζόμενοι για τον εαυτό τους αλλά και
για την επιχείρηση. 

Η «χρυσή τομή» μεταξύ του ατομικού επιπέ-
δου, των εργασιακών απαιτήσεων και του γενι-
κότερου οργανωτικού περιβάλλοντος θα οδη-
γήσει στη μέγιστη παρακίνηση του ανθρώπινου
δυναμικού για μεγαλύτερη απόδοση. Η ανάλυση
της «χρυσής τομής» μας οδηγεί στην επανεξέ-
ταση της σημασίας των διανοητικών ικανοτήτων
που χαρακτηρίζουν έναν αποτελεσματικό ηγέτη. 

Η συναισθηματική ευφυΐα
Μία σειρά ερευνών που έχουν λάβει χώρα 
παγκοσμίως σε διαφορετικές επιχειρήσεις και
θέσεις, έχουν αποδείξει ότι οι δεξιότητες που 
χαρακτηρίζουν τους ξεχωριστούς managers
σχετίζονται με τη συναισθηματική ευφυΐα. Καθί-

σταται λοιπόν προφανές το ότι η συναισθηματική
ευφυΐα αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για τη 
συνολική αξιολόγηση των στελεχών. 

Σύμφωνα με τον Dan Goleman, η συναισθη-
ματική ευφυΐα απαρτίζεται από τέσσερις ομάδες 
δεξιοτήτων: 

1. Αυτογνωσία (Συναισθηματική αυτογνωσία,
ακριβής αυτο-εκτίμηση, αυτοπεποίθηση). 

2. Αυτοδιαχείριση (Προσαρμοστικότητα, αυτο-
έλεγχος, ευσυνειδησία, πρωτοβουλία, προσα-
νατολισμός στο αποτέλεσμα, αξιοπιστία). 

3. Κοινωνική επίγνωση (Ενσυναίσθηση, κατα-
νόηση των άλλων, προσανατολισμός στην
εξυπηρέτηση, οργανωτική επίγνωση). 

4. Κοινωνικές δεξιότητες (Ηγεσία, επιρροή, 
ανάπτυξη άλλων, «καταλύτης» της αλλαγής,
επικοινωνία, διαχείριση και διαπραγμάτευση
συγκρούσεων, δημιουργία δεσμών, ομαδική
δουλειά). 

Σε άμεση σχέση με τα παραπάνω, πρέπει να γίνει
από την αρχή κατανοητό ότι η επιτυχής συμφω-
νία εξαγοράς ή συγχώνευσης ή ακόμα η οποι-
αδήποτε διαδικασία αναδιοργάνωσης από μόνη
της δεν επαρκεί για βαθύτερες αλλαγές. Πρέπει
απαραιτήτως να συνοδεύεται από μία στρατηγική
που να δίνει απαντήσεις σε συγκεκριμένα ερω-
τήματα και να οδηγεί τα στελέχη της επιχείρησης
να χρησιμοποιούν τη μέχρι σήμερα εμπειρία
τους στον επανασχεδιασμό των λειτουργιών, με
στόχο τη βελτίωση της αποδοτικότητας. 

Εάν η εξαγορά ή η συγχώνευση υλοποιείται 
ερήμην του ανθρώπινου παράγοντα, αντί για
ανάπτυξη και βελτίωση της παραγωγικότητας,
παρατηρείται στασιμότητα και η όλη προσπάθεια
καταλήγει στην αποτυχία. Αυτό συνεπάγεται 
και την «προς τα κάτω» ανάπτυξη των στόχων,
ώστε να συμπεριλάβει όλο το προσωπικό, προ-
κειμένου το τελευταίο να γίνει κοινωνός στις
προσπάθειες της εταιρείας για υλοποίηση της
στρατηγικής.

uuuΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ
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Από τη μεριά των στελεχών, απαιτείται συνε-
χής ανάπτυξη και βελτίωση της απόδοσής τους,
ώστε να προσφέρουν τα αναμενόμενα αποτελέ-
σματα. Έχει αποδειχθεί ότι μόνο το 20% των στε-
λεχών προσφέρει το 70% της συνολικής
προστιθέμενης αξίας σε μία επιχείρηση, και ότι
αυτό το 20% αποτελείται από στελέχη – κλειδιά
στην υλοποίηση της στρατηγικής της επιχείρη-
σης, που έχουν αναπτύξει τις ιδιότητες τους και
μπορούν να αξιοποιήσουν τις γνώσεις και την εμ-
πειρία τους αλλά και τις ιδιότητες - ικανότητες
των μελών της Ομάδας τους για την υλοποίηση
των στόχων. 

Το επόμενο 50% των στελεχών προσφέρουν
το 25% της προστιθέμενης αξίας και αποτελούν
το βασικό παραγωγικό δυναμικό της επιχείρη-
σης, ενώ το υπόλοιπο 30% των στελεχών προ-
σφέρουν το 5% της προστιθέμενης αξίας και
αποτελούν τα ευάλωτα στελέχη σε οποιαδήποτε
εξαγορά ή αναδιοργάνωση μίας επιχείρησης. 

Με τη ραγδαία εξάπλωση των τεχνολογιών 
πληροφόρησης και επικοινωνίας και του σκλη-
ρού ανταγωνισμού, τα στελέχη εκείνα που δεν
αξιοποιούν τις ικανότητές τους και παραμένουν
στάσιμα (αυτά που εντάσσονται με άλλα λόγια
κάτω από το top 40% των στελεχών), κινδυ-
νεύουν όχι μόνο να βρεθούν εκτός επιχείρησης,
αλλά και εκτός αγοράς. 

Τα στελέχη πρέπει να καταβάλλουν προσπά-
θειες για να βρεθούν στην ομάδα Α, ή έστω στα 
ανώτερα στρώματα της ομάδας Β. Είναι αυτο-
νόητο το γεγονός ότι σε μία ενδεχόμενη ανα-
διάρθρωση του ανθρώπινου δυναμικού στα
πλαίσια μίας εξαγοράς ή μίας συγχώνευσης, τα
στελέχη της ομάδας C, αυτά δηλαδή που συνει-
σφέρουν λιγότερο στην αξία της επιχείρησης,
θα είναι τα πιο πιθανά να βρεθούν εκτός 
επιχείρησης.

Από την άλλη μεριά, όμως, οι απολύσεις προ-
σωπικού δεν θα πρέπει να γίνουν αυτοσκοπός
σε μία συγχώνευση ή αναδιοργάνωση. Οι απο-
λύσεις και οι καταργήσεις καθηκόντων δεν οδη-
γούν πάντοτε στη μείωση του κόστους και την 
αναβάθμιση της αποτελεσματικότητας. Αντίθετα,
αποτελούν πολλές φορές λανθασμένες στρατη-
γικές που στερούν τις επιχειρήσεις από αξιόλογα
στελέχη και δημιουργούν σοβαρά κενά, τα οποία
δεν μπορούν πάντα να καλύψουν τα υπερφορ-
τωμένα πλέον από την εργασία στελέχη που
έχουν απομείνει. n

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΣΥΝΕΧΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ 

ΤΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ 
ΣΤΕΛΕΧΩΝ
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Διοργανώθηκε με μεγάλη επιτυχία στις 12
Ιανουαρίου ο ετήσιος χορός του προσω-
πικού του Ομίλου C.A.Papaellinas.

Φέτος γιορτάσαμε τα 90 χρόνια του Ομίλου μας.
Η βραδιά ήταν αφιερωμένη σε ένα άνθρωπο που
πέρσι τιμήθηκε για τα 40 χρόνια διαδρομής του
στον Όμιλο και που φέτος δεν ήταν δυστυχώς
μαζί μας, στην αγαπημένη μας Νέδη Στυλιανού.

Μέλη του προσωπικού συμμετείχαν με μεγάλο
ενθουσιασμό στη διοργάνωση και παρουσίαση
του χορού, συμμετέχοντας σε ελληνικούς χο-
ρούς, σε τραγούδια και σε βίντεο που ετοιμάσαμε. 

Η μεγάλη δύναμη του Ομίλου μας ήταν, είναι
και θα είναι οι άνθρωποι του. Η αφοσίωση τους
δίνει την ενέργεια για να κατακτούμε νέες κο-
ρυφές. Αυτή την αφοσίωση τίμησε και φέτος ο
Όμιλος, βραβεύοντας συνάδελφους για την πο-
λυετή προσφορά τους στον Όμιλο. Βραβεύθηκαν
οι ακόλουθοι:

Ο ΕΤΗΣΙΟΣ ΧΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΑΣ
Για την τριαντάχρονη προσφορά τους 
βραβεύτηκαν:
l  Η Άντρη Χριστοφόρου, 
l  Η Γεωργία Μιλή και 
l  Η Ειρήνη Καρτάλη.
Και για την εικοσάχρονη προσφορά τους:
l  Ο Στέλιος Φοινικαρίδης
l  Ο Λούκας Κλαγγίδης 
l  Η Γιωργούλλα Σουρουλλά 
l  Η Δήμητρα Παναγή 
l  Η Φρόσω Ιωάννου 
l  Η Αθηνά Λεωνίδου 
l  Ο Μάριος Ευριπίδης, και
l  Ο Ευτύχιος Θωμά. 
Τους βραβευθέντες συγχάρηκε ο Ανώτερος
Εκτελεστικός Διευθυντής του Ομίλου μας κ Χρή-
στος Παπαέλληνας που ευχήθηκε σε όλο το προ-
σωπικό τα καλύτερα για τη νέα χρονιά.

Κέφι και χαρά
από όλους
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1.   Ειρήνη Καρτάλη (30 χρόνια)
2.   Γεωργία Μιλή (30 χρόνια)
3.  Άντρη Χριστοφόρου (30 χρόνια)
4.   Δήμητρα Παναγή (20 χρόνια)
5.   Στέλιος Φοινικαρίδης (20 χρόνια)
6.   Ευτύχιος Θωμά (20 χρόνια)
7.  Σοφοκλής Παπαλοίζου (20 χρόνια) 
8.  Γιωργούλλα Σουρουλλά (20 χρόνια.) 
9.  Μάριος Ευριπίδου (20 χρόνια)

       παρέλαβε το βραβείο η σύζυγος του 
        και συνά δελφος Γεωργία Ευριπίδου
10.Λούκας Κλαγγίδης (20 χρόνια)
11.Αθηνά Λεωνίδου (20 χρόνια)
12.Φρόσω Ιωάννου (20 χρόνια)

ΤΙΜΗΘΗΚΑΝ 
ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΜΕ 
30 ΚΑΙ 20 ΧΡΟΝΙΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
1 2 3

4 5 6

7 8 9

10 11 12
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Διοργανώθηκε για ακόμα μια χρονιά, το καθιε-
ρωμένο χριστουγεννιάτικο πάρτυ για τα παιδιά
του προσωπικού του Ομίλου C.A.Papaellinas

Το πάρτι έλαβε χώραν στις 2 Δεκεμβρίου 2018
σε γνωστό παιδότοπο της πρωτεύουσας. Εκατό
περίπου παιδιά μαζί με τους γονείς τους, από-
λαυσαν ένα όμορφο πρωινό. Μεγάλος πρωτα-
γωνιστής όπως ήταν φυσικό, ο Άγιος Βασίλης ο
οποίος σκόρπισε χαμόγελα, προσφέροντας δώρα
στα παιδιά.

Και από χρόνου !!

Πάρτι με τον 
Άη Βασίλη

Οι φωτογραφίες είναι χαρακτηριστικές του κεφιού και της χαράς 
που επικράτησαν στην εκδήλωση.
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OΌμιλος C.A. Papaellinas συμμετείχε  ως
μέγας χορηγός στον μεγαλύτερο βρα-
δινό αγώνα ημιμαραθώνιου δρόμου

«Running Under The Moon» με το ενεργειακό
ποτό Lucozade  και τη συμμετοχή μεγάλου
αριθμού υπαλλήλων του.

Η πολύ ωραία αυτή εκδήλωση, που κερδίζει
συνεχώς με την επιτυχία και τους στόχους της
όλο και περισσότερους φίλους, πραγματοποι-
ήθηκε φέτος το Σάββατο 23 Ιουνίου. 

Στόχος της διοργάνωσης είναι η καθιέρωση
συνείδησης και η ευαισθητοποίηση του κοινού
για όλα όσα αφορούν τον αυτισμό και τις ανάγ-
κες της αντιμετώπισης του.  

Ο Σωτήρης Μαύρος, Race Director,  (B.A in
Physical Education / B.S.c), ανέφερε  ότι το
Running Under The Moon® έγινε θεσμός από
το 2015 και είναι ο μοναδικός βραδινός ημιμα-
ραθώνιος στην Κύπρο. Διοργανώνονται επίσης
αγωνίσματα δρόμων 10χλμ , 5 χλμ. και 5 χλμ
εταιρικού/ομαδικού δρόμου, καθώς και 1000
μέτρων συμμετοχικού παιδικού αγώνα.

«Είμαστε περήφανοι», είπε, «για το ότι η δια-
δρομή μας, πληροί τις προϋποθέσεις και έχει
την έγκριση της παγκόσμιας ένωσης μαραθω-
νίων και αγώνων μεγάλων αποστάσεων AIMS.
Για εμάς στο Running Under The Moon® ο
αθλητισμός είναι παιδεία και πολιτισμός και εί-

Lucozade:
Mέγας χορηγός του βραδινού ημιμαραθώνιου
«RUNNING UNDER THE MOON»

μαστε ιδιαίτερα ευτυχείς που φιλοξενούμαστε
στο πανεπιστήμιο της Κύπρου, τον κατεξοχήν
καλύτερο οργανισμό παραγωγής παιδείας του
τόπου μας».

Και πρόσθεσε:
«H κοινωνική συνεισφορά του αγώνα μας

υπογραμμίζεται με όσα περιέχονται και προ-
βάλλονται στην #teammagicalwayshappens
www.magicalwayshappens.org. Στηρίζουμε
την προσπάθεια τόσο με μέρος από τις εισπρά-
ξεις όσο και με παράλληλες εκδηλώσεις και

προβολή, προκειμένου να επιτύχουν οι στόχοι
και το όραμα της Magic Always Happens που
προβλέπει έναν κόσμο με πλήρεις υπηρεσίες
για όλους τους ανθρώπους που βρίσκονται στο
φάσμα του αυτισμού, με συνεχή έρευνα για την
ανακούφιση και βαθμιαία εξάλειψη των συμ-
πτωμάτων και την προσφορά, γενικά, μιας κα-
λύτερης για όλους ποιότητας ζωής.

«Όπως κάθε χρόνο, αλλά ειδικά φέτος που
είχαμε μέσα στην ίδια εβδομάδα τη παγκόσμια
ημέρα μουσικής, μεριμνήσαμε ώστε μέσα στη
διαδρομή να έχουμε περισσότερα σημεία με
μουσικούς, πιάνα και παιδιά από ωδεία να τρα-
γουδούν.

«Μετά τον τερματισμό όσων συμμετείχαν, ξε-
κίνησε όπως πάντα  το διάσημο aster party του
Running Under The Moon® με μουσική, χορό,
δωρεάν Lucozade, μπύρες, και κέφι μέχρι
αργά. 

«Ο Όμιλος C.A.Papaellinas φέτος βραβεύ-
τηκε, μαζί με άλλες τρεις εταιρίες για την ανελ-
λιπή συμμετοχή της στη διοργάνωση μας. Η
C.A.Papaellinas είναι χρυσός συνεργάτης του
αγώνα με το Lucozade, και όπως πάντα συμ-
μετέχει με πολύ μεγάλο αριθμό υπαλλήλων,
καθώς και μελών των οικογενειών τους στον
μοναδικό βραδινό αγώνα επί δημοσίας οδού
στην Κύπρο».n

Ο ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ ΒΡΑΔΥΝΟΣ 
ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ
ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΥΤΙΣΜΟ

64-96  METAXI MAS ISSUE 16 THIS.qxp_Layout 1  16/04/2019  2:00 PM  Page 72



64-96  METAXI MAS ISSUE 16 THIS.qxp_Layout 1  16/04/2019  2:00 PM  Page 73



Στηρίζουμε το Νικόλα Βασιλείου 
για νέες επιτυχίες στη σκοποβολή

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ uuu

74 u ΜΕΤΑΞΥ ΜΑΣ ΤΕΥΧΟΣ 16

ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ 
ΤΑΛΕΝΤΑ ΣΤΗ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗ 
ΔΙΑΚΡΙΝΕΤΑΙ ΤΟΣΟ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 
ΟΣΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

O Όμιλος C.A.Papaellinas είναι υπερήφανος υποστηρικτής του Νικόλα 
Βασιλείου, ενός πολλά υποσχόμενου ταλέντου στο άθλημα της σκοποβολής.
Ο Νικόλας είναι μεταξύ των κορυφαίων στο άθλημα του, διακρίνεται όχι μόνο
σε κυπριακό επίπεδο αλλά και σε διεθνές. 

l Το 2016 κατέλαβε το χρυσό μετάλλιο στους Πανευρωπαικούς Αγώνες Εφήβων και το αργυρό
μετάλλιο στο Παγκόσμιο Κύπελλο Εφήβων. 

l Το 2017 κατέλαβε την 6η θέση στους Πανευρωπαικούς Αγώνες και την 3η θέση στο Παγκόσμιο
Πρωτάθλημα που διεξήχθη στη Ρωσία. 

l Το 2018 κατέλαβε την 1η θέση στους Παγκύπριους Αγώνες και συμμετείχε στην Εθνική Ομάδα
στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στην Κορέα.

l Το 2019 κατέλαβε την 1η θέση στους Παγκύπριους Αγώνες και προετοιμάζεται για για το 
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στο Μεξικό.

Ο Όμιλος C.A.Papaellinas στηρίζει τον Νικόλα και δίδει την υπόσχεση να συνεχίσει να βρίσκεται
δίπλα του, βοηθώντας τον να πετύχει ακόμα μεγαλύτερες διακρίσεις. n
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ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗ uuu

Kρήτη, Ιούνιος 2018. Ο στόχος επιτεύχθηκε και η εταιρεία μας ευχαρίστησε με τον πιο όμορφο τρόπο: 
ένα ταξίδι αστραπή στην πανέμορφη Κρήτη με τις υπεύθυνες και τη διεύθυνση των καταστημάτων 
BeautyLine. 

Η παρέα μας ευχάριστη, το κλίμα φιλικό με μια άκρως καλοκαιρινή διάθεση, με χαβαλέ, αστεία, πειράγματα και,
φυσικά, υπέροχες γλυκές αναμνήσεις που φροντίσαμε να δημιουργήσουμε. 

Η Κρήτη ήταν φανταστική. Στη γη του Μίνωα και του Ελευθέριου Βενιζέλου, του Καζαντζάκη και του Ξυλούρη,
ρουφήξαμε τις έντονες μυρωδιές της Μεσογείου, γευτήκαμε την καταπληκτική Κρητική κουζίνα, βιώσαμε το 
μεγαλείο της Κρητικής φιλοξενίας κι απορροφήσαμε την πλούσια ιστορία και μυθολογία του νησιού. Στοιχεία που
συνέθεσαν ένα απίστευτο παζλ ώστε η εμπειρία μας να μείνει αξέχαστη.

Μείναμε στο κέντρο του Ηρακλείου, σε ένα υπέροχο ξενοδοχείο μέσα στους πεζόδρομους. Είχαμε τα πάντα
γύρω μας, σε απόσταση μερικών λεπτών. Υπέροχα εστιατόρια με μοναδικές γεύσεις  και μικρά γουστόζικα 
μπαράκια μας περίμεναν με την κρητική ρακί να ρέει άφθονη και τη λύρα και τις μαντινάδες να ολοκληρώνουν
την απόλαυση. 

Αξέχαστη  όμως θα μείνει και η εκδρομή και ξενάγηση μας στην ιστορική Σπιναλόγκα, όπου το δέος και η 
συγκίνηση που νοιώσαμε μας άφησαν άφωνους. Οι εικόνες που είδαμε, το οδοιπορικό στα χαλάσματα πια του
νησιού και οι λεπτομέρειες που μάθαμε μας συγκλόνισαν. 

"Στο μαρτυρικό ετούτο τόπο του υποχρεωτικού εγκλεισμού, έθαψαν όλες τους τις ελπίδες για τη ζωή, εκατον-
τάδες συνάνθρωποί μας χτυπημένοι από τη λέπρα. Αιωνία τους η μνήμη" έγραφε η πλάκα.

Ήταν ένα υπέροχο ταξίδι που μας έφερε πιο κοντά, που δυνάμωσε περισσότερο τις σχέσεις μας και μας έδωσε
ενέργεια. 

BEAUTYLINE,  σ’ ευχαριστούμε. n

Ταξίδι στην 
ωραία Κρήτη

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ 
ΣΤΟΧΩΝ ΤΩΝ 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ 
BEAUTY LINE

Της  Ελίζας 
Αναστασίου 

Υπεύθυνης 
Καταστήματος 
BeautyLine.
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ uuu

Hπρόσκληση ήρθε αναπάντεχα εκεί που δεν την περιμέναμε. Με μεγάλη χαρά ανταποκριθήκαμε στο κάλεσμα
του Ειδικού Σχολείου Αγίου Σπυρίδωνα Λάρνακας να παρευρεθούμε ένα πρωινό στο σχολείο και να 
μοιραστούμε την Τέχνη του μακιγιάζ με της μαθήτριες τους. 

Η 7η Δεκεμβρίου 2018 δεν ήταν μακριά. Έτσι μαζί με την συνάδελφο Νικόλ Περίκου, βρεθήκαμε στο υπέροχο
αυτό σχολείο μέσα στα πλαίσια της κοινωνικής εταιρικής ευθύνης του Ομίλου μας. Περάσαμε ένα πολύ όμορφο
πρωινό μαζί με τα κορίτσια που διψούσαν να μάθουν πώς οι επαγγελματίες make up artist φτιάχνουν ένα επαγ-
γελματικό μακιγιάζ, αλλά βέβαια ανυπομονούσαν να φτάσει η σειρά τους για να τις μακιγιάρουμε με τα χρώματα
των Χριστουγέννων. 

Πολύ γρήγορα η αίθουσα γέμισε με χαμόγελα από μικρά προσωπάκια γεμάτα χαρά και ικανοποίηση. Με αυτή
την χαρά πλημυρίσαμε και εμείς φεύγοντας με γεμάτες τις μπαταρίες μας, και με ευχές για όλους, για ένα 2019 
γεμάτο υγεία, αγάπη, χαμόγελο και δύναμη. n

Ένα πρωινό με τις μαθήτριες  του
Ειδικού Σχολείου Αγίου Σπυρίδωνα 

Του Mike 
Orphanides

Chief Make Up Artist

ΜΙΑ ΞΕΧΩΡΙΣΤΗ 
ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

ΠΟΥ ΕΔΩΣΕ 
ΧΑΡΑ ΚΑΙ 

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ 
ΣΕ ΟΛΟΥΣ
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Eνα τηλεφώνημα στην εταιρεία μου C.A.PAPAELLINAS με έκανε να ζήσω μία μοναδική
εμπειρία. Στις 19 Δεκεμβρίου 2018 διοργανώθηκε η Χριστουγεννιάτικη γιορτή της Σχολής
Τυφλών και μας κάλεσαν να μακιγιάρουμε τα άτομα που θα συμμετείχαν στην εκδήλωση.
Εγώ και η συνάδελφος Ιωάννα Κατσουρίδη, πήγαμε με μεγάλο ενθουσιασμό και βιώσαμε
πολύ όμορφες, ανθρώπινες στιγμές.

Μέσα από τα μάτια της ψυχής των ατόμων της 
Σχολής Τυφλών, κατάλαβα ότι είναι πολύ λίγα αυτά
που βλέπουμε εμείς σε σχέση με αυτά που φαντάζονται
αυτοί: χρώματα, πρόσωπα, πράγματα... 

Δύο ώρες μαζί με αυτούς τους μοναδικούς ανθρώ-
πους ήταν αρκετές για να μου γεμίσουν την ψυχή μου
με αληθινή αγάπη.

Ανυπομονώ να συνεργαστούμε ξανά.

Η ΣΧΟΛH
Η Σχολή Τυφλών «Άγιος Βαρνάβας» αποτελεί το
μοναδικό εκπαιδευτικό ίδρυμα του είδους του στην
Κύπρο. Η ίδρυσή της το 1929 σηματοδότησε την απαρχή
της ειδικής εκπαίδευσης στην Κύπρο γενικότερα και
της εκπαίδευσης των ατόμων με οπτική αναπηρία 
ειδικότερα. 

Μέχρι το 1957 η σχολή λειτουργούσε στα πλαίσια
του φιλανθρωπικού μοντέλου. Με την ανεξαρτησία της
Κύπρου το 1960 αρχίζει μία νέα περίοδος ανάπτυξης
και αναβάθμισης του ρόλου της σχολής, που παίρνει
τη μορφή ενός πραγματικά ισότιμου δημόσιου σχολείου.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ uuu
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Όμορφες στιγμές στη
Σχολή Τυφλών

ΑΞΙΟΛΗΛΕΥΤΟ 
ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
ΠΡΟΣ ΤΑ ΑΤΟΜΑ 
ΜΕ ΟΠΤΙΚΗ 
ΑΝΑΠΗΡΙΑ

Της Νίκης 
Κωνσταντίνου

Σύμβουλου 
Πωλήσεων

Η στελέχωση της σχολής με προσοντούχο προσωπικό,
ο σχεδιασμός και η εφαρμογή αναλυτικού προγράμματος,
ο εξοπλισμός με σύγχρονα εκπαιδευτικά μέσα, ο ζήλος
όσων υπηρέτησαν και υπηρετούν σε αυτή, την ανέβασαν
στο σημερινό υψηλό επίπεδο, όπου μαθητές και ενήλικες
με οπτική αναπηρία παίρνουν τα αναγκαία εφόδια για
να μπορέσουν να ζήσουν με άνεση και αξιοπρέπεια
στην κοινωνία, λαμβάνοντας συνάμα και ενεργητικό
ρόλο σε όλους τους τομείς της ζωής τους. 

Η Σχολή Τυφλών αποτελεί ένα πολυδύναμο κέντρο
με ένα ευρύ φάσμα παροχής υπηρεσιών, οι οποίες 
περιλαμβάνουν:

-Νηπιαγωγείο και προδημοτική εκπαίδευση, Δημοτική
εκπαίδευση, Μονάδα παιδιών με πολλαπλές αναπηρίες,
περιλαμβανομένης και της οπτικής, Σχολή τηλεφωνητών,
Υπηρεσία εκπαίδευσης στα ηλεκτρονικά μέσα, Υπηρεσία
μεταγραφών και ηχογραφήσεων, Πρόγραμμα έγκαιρης
παρέμβασης για τα παιδιά με οπτική αναπηρία και τις
οικογένειές τους, Πρόγραμμα στήριξης μαθητών με
οπτική αναπηρία που φοιτούν σε συνηθισμένα εκπαι-
δευτήρια,  Πρόγραμμα εκπαίδευσης ενηλίκων, συμπε-
ριλαμβανομένων και ατομικών ειδικών προγραμμάτων,
Πρόγραμμα εκπαίδευσης ατόμων με τυφλοκώφωση.

Ιδιαίτερα σημαντικά είναι τα προγράμματα στήριξης
των μαθητών με οπτική αναπηρία που φοιτούν σε 
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Πολυδύναμο Κέντρο 
με ευρύ φάσμα 

παροχής υπηρεσιών

συνηθισμένα σχολεία, καθώς και εκπαίδευσης των
ενηλίκων. Με την εφαρμογή του «Περί Αγωγής και
Εκπαίδευσης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες» Νόμου του
1999, το πρόγραμμα στήριξης παιδιών με οπτική
αναπηρία αναβαθμίστηκε. Στα πλαίσια του προγράμματος
παρέχονται υπηρεσίες εκπαιδευτικής, ψυχολογικής και
κοινωνικής στήριξης του παιδιού, της οικογένειας και
της εκπαιδευτικής μονάδας στην οποία φοιτά ο μαθητής.
Με βάση το άρθρο 33 των κανονισμών του ίδιου
νόμου, η Σχολή Τυφλών παρέχει υπηρεσίες σε ενήλικες

και αναπτύσσονται εκείνα τα προγράμματα που βοηθούν
στη χειραφέτηση των ατόμων με οπτική αναπηρία. 

Σε μία πορεία 80 και πλέον χρόνων, η σχολή κατάφερε
να φτάσει σε ένα αξιοζήλευτο επίπεδο παροχής των
υπηρεσιών της. Τρανή απόδειξη του έργου της σχολής
δεν μπορούν να αποτελούν παρά τα ίδια τα άτομα με
οπτική αναπηρία με την επαγγελματική και κοινωνική
τους καταξίωση. n

«Περπατώ - Διεκδικώ με τους Τυφλούς»

ΜΕΤΑΞΥ ΜΑΣ ΤΕΥΧΟΣ 16 u81

Tο Σάββατο και την Κυριακή 6 και 
7 Απριλίου πραγματοποιήθηκε στη
Λευκωσία, τη Λεμεσό και το Παραλί-

μνι η καθιερωμένη πορεία «Περπατώ -
Διεκδικώ με τους Τυφλούς», η οποία διορ-
γανώνεται από την Παγκύπρια Οργάνωση
Τυφλών σε συνεργασία με τη Σχολή Τυφλών
και τη συμμετοχή άλλων φορέων των 
ατόμων με οπτική αναπηρία

Τονίστηκε στις εκδηλώσεις αυτές ότι 
πορευόμαστε μαζί τους στο δύσκολο αγώνα
που διεξάγουν για παραμερισμό των εμπο-
δίων τα οποία συνιστούν φραγμό στην πλήρη
και αποτελεσματική συμμετοχή τους στην
κοινωνία σε ίση βάση με τους άλλους, καθώς
και για τη διασφάλιση ίσων ευκαιριών 
και ίσης μεταχείρισης και κοινωνικής 
αναγνώρισης.

Εδώ και 40 χρόνια η Παγκύπρια Οργάνωση
Τυφλών πρωτοπορεί με την αξιόλογη δράση
της στον αγώνα προσφοράς, σε ένα μεγάλο
αριθμό ατόμων με οπτική αναπηρία, υπη-
ρεσιών στήριξης, εκπαίδευσης, απασχόλησης
και ψυχαγωγίας, έχοντας ως βασικούς στό-
χους την πρόληψη και την θεραπεία της

οπτικής αναπηρίας, την ενθάρρυνση και 
προώθηση κατάλληλης ακαδημαϊκής και
επαγγελματικής εκπαίδευσης, την επαγγελ-
ματική αποκατάσταση και ανέλιξη των τυφλών
και τη δημιουργία προϋποθέσεων και 
ευκαιριών για ισότιμη διαβίωση τους μέσα
στο κοινωνικό σύνολο. 

Σήμερα μπορούμε να περηφανευόμαστε
για τη Σχολή Τυφλών, η οποία ως κρατικός
φορέας που έχει αποδείξει έμπρακτα ότι
μεριμνά για την εκπαίδευση, κοινωνική 
ενσωμάτωση και χειραφέτηση των ατόμων
με οπτική αναπηρία στην Κύπρο. Άρτια 
εξοπλισμένη με όλα τα σύγχρονα τεχνολογικά

μέσα για τα άτομα με οπτική αναπηρία και
στελεχωμένη από εκπαιδευτικούς ενός 
ευρέως φάσματος ειδικοτήτων, προσφέρει
τα μέγιστα καλύπτοντας τις μεγάλες και 
βασικές ανάγκες των ατόμων με οπτική
αναπηρία. n

Στιγμιότυπο από την εκδήλωση στο Παραλίμνι, την Κυριακή 7 Απριλίου
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μας προτεραιότητα. Είναι πολύ σημαντικό να κατανοή-
σουμε δυο βασικές έννοιες: 

l    Εργατικό ατύχημα: Είναι βίαιο συμβάν που λαμβά-
νει χώρα κατά την εκτέλεση της εργασίας ή με
αφορμή την εργασία, με συνέπεια τον τραυματι-
σμό, ή την βλάβη της υγείας ή την απώλεια ζωής
του εργαζομένου 

l    Παρ’ ολίγον ατύχημα: Είναι ένα γεγονός που δεν
προκάλεσε μεν κάποιο τραυματισμό ή ζημιά τη
στιγμή που προκλήθηκε, αλλά δημιούργησε όμως
τις προϋποθέσεις για πραγματικό ατύχημα.
Υπάρχουν διάφοροι βασικοί παράγοντες πίσω από

κάθε ατύχημα. Κάνοντας μια έρευνα για ένα ατύχημα

Υπάρχουν κίνδυνοι σε όλους τους χώρους 
εργασίας. Ασφάλεια μπορεί να υπάρξει μόνο,
όταν γνωρίζουμε αυτούς τους κίνδυνους και

προφυλαγόμαστε σωστά, μέχρι να εκλείψουν αυτοί οι
κίνδυνοι. 

Πολύ σημαντική προϋπόθεση στην προσπάθεια αυτή
είναι η συμμετοχή του προσωπικού μέσω της επικοι-
νωνίας με το Λειτουργό Ασφάλειας και Υγείας για την
αναφορά κινδύνων ή παραλίγο ατυχημάτων.

Με την αναφορά των πληροφοριών αυτών γίνεται
διερεύνηση όχι μόνο στα σχετικά συγκεκριμένα σημεία
αλλά και σε όλες τις εγκαταστάσεις του Ομίλου με
σκοπό να ληφθούν τα αναγκαία προληπτικά μέτρα
ασφάλειας και υγείας,  πράγμα που αποτελεί βασική

Του Κωνσταντίνου
Χατζηστεφάνου

Υπεύθυνου 
Ασφάλειας και Υγείας

Ατυχήματα στο 
χώρο εργασίας 
Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΞΕΚΙΝΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΘΕ ΕΝΑ ΑΠΟ ΕΜΑΣ

64-96  METAXI MAS ISSUE 16 THIS.qxp_Layout 1  16/04/2019  2:00 PM  Page 82



64-96  METAXI MAS ISSUE 16 THIS.qxp_Layout 1  16/04/2019  2:00 PM  Page 83



ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ uuu

84 u ΜΕΤΑΞΥ ΜΑΣ ΤΕΥΧΟΣ 16

ή για ένα παρά λίγο ατύχημα, μπορούμε να εντοπί-
σουμε την αιτία και να καθορίσουμε τρόπους πρόλη-
ψης στο μέλλον. 

Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε σε κάθε
έρευνα για ατύχημα είναι να εξετάσουμε το πώς 
παρεξέκλινε η διαδικασία της εργασίας από την κα-
νονική της πρακτική. Στους παράγοντες που προκα-
λούν αυτή την παρέκκλιση περιλαμβάνονται στοιχεία,
όπως για παράδειγμα χαλασμένα μηχανήματα ή 
μηχανήματα που δεν λειτουργούν σωστά, ελαττωμα-
τικά υλικά εργασίας, λανθασμένοι τρόποι εργασίας,
μπλοκαρισμένοι διάδρομοι και περάσματα, απροσε-
ξία, κλπ. 

ΟΙ ΚΥΡΙΕΣ ΑΙΤΙΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ 
ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

Για τη διενέργεια μιας σωστής έρευνας και για την
πρόληψη των ατυχημάτων πρέπει να γνωρίζουμε
γιατί συνέβησαν οι διάφορες παρεκκλίσεις κατά τη
διαδικασία της εργασίας. 

Οι τρεις κυριότεροι παράγοντες που συμβάλλουν
σ' αυτό είναι οι εξής: 
Τεχνικός εξοπλισμός. Παραδείγματα: έλλειψη 
εξοπλισμού ή λανθασμένος σχεδιασμός, τα οποία
οδηγούν σε μια σειρά απροσδόκητων γεγονότων που
έχουν ως αποτέλεσμα την πρόκληση ατυχήματος. Οι
συνθήκες εργασίας μπορούν να μας επηρεάσουν 
έμμεσα, προκαλώντας έτσι ατυχήματα. Σ' αυτούς
τους παράγοντες περιλαμβάνονται: αναστάτωση στο
χώρο εργασίας - θόρυβος - θερμοκρασία - αερισμός
- φωτισμός. 
Οι άνθρωποι. Ο δικός μας τρόπος εργασίας μπορεί
να αυξήσει τους κινδύνους πρόκλησης ενός ατυχή-
ματος. Συνεπώς, όλη η εργασία θα πρέπει να οργα-
νώνεται με πρώτιστο μέλημα την ασφάλεια του
προσωπικού. Ο κάθε ένας από εμάς είναι υπεύθυνος
για την ασφάλεια του. 
Στους σημαντικούς παράγοντες που μπορεί να προ-
κληθεί ατύχημα από τους ανθρώπους περιλαμβάνον-
ται επίσης: 

- Η εμπειρία από την εργασία. Τα πρώτα στάδια
μιας νέας εργασίας ή μιας καινούργιας διαδικασίας
είναι συνήθως και τα πιο επικίνδυνα. Γι αυτό και είναι
πολύ σημαντικό και ανάλογα με την θέση εργασίας
να γίνεται έγκαιρα η εκπαίδευση ασφάλειας και
υγείας για να ενημερώνεται το νέο προσωπικό για
τους πιθανούς κινδύνους που υπάρχουν στο χώρο
εργασίας του, τα προληπτικά μέτρα που λαμβάνονται
και η δράση που πρέπει να αναλάβουν τα άτομα σε
περίπτωση έκτακτης ανάγκης (πχ. φωτιάς, εκκένω-
σης, κλπ).
- Πληροφορίες και οδηγίες, όσον αφορά τις μεθό-
δους εργασίας και τους κινδύνους που εγκυμονούν.
Πολύ σημαντικό είναι να ακολουθούνται οι πληροφο-
ρίες και οι οδηγίες ασφάλειας και υγείας από όλο το
προσωπικό. Η απόκλιση από τις καλές πρακτικές
μπορούν να έχουν αρνητικό αντίκτυπο προκαλώντας
ατύχημα στο χώρο εργασίας. 
- Ηλικία. Τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας τραυματί-
ζονται ευκολότερα, π.χ. όταν πέφτουν. Αυτοί είναι 
μερικοί από τους παράγοντες που μπορούν να συμ-
βάλλουν στην πρόκληση εργατικών ατυχημάτων. 

Η επικοινωνία μεταξύ του προσωπικού με τους
υπευθύνους τους και με τον Λειτουργό Ασφάλειας
και Υγείας αποτελεί τον βασικό πυλώνα πρόληψης
των ατυχημάτων. Είναι πολύ σημαντικό να αναφέ-
ρονται και να καταγράφονται τα παρά λίγο ατυχήματα
(από το πιο μικρό και ασήμαντο μέχρι και το πιο 
σημαντικό). 

Αναφέροντας κάθε συμβάν τότε αμέσως μει-
ώνουμε τις πιθανότητες να έχουμε σοβαρό ατύχημα
στο μέλλον. Η Ασφάλεια είναι υπόθεση όλων μας, γι
αυτό και η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΞΕΚΙΝΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΘΕ ΕΝΑ
ΑΠΟ ΕΜΑΣ n
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Hζώνη ασφαλείας είναι ο ευκολότερος και 
φθηνότερος τρόπος για την αποφυγή απώλειας
της ανθρώπινης ζωής και του τραυματισμού σε

περίπτωση πρόκλησης τροχαίου δυστυχήματος. Οι
ζώνες ασφαλείας δεν απαιτούν ειδική τεχνολογία και
τοποθετούνται σε όλα τα αυτοκίνητα.

Σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία, η χρήση της
ζώνης ασφαλείας είναι υποχρεωτική τόσο στα μπρο-
στινά όσο και στα πισινά καθίσματα. Δυστυχώς στην
Κύπρο ένας μεγάλος αριθμός οδηγών και επιβατών
ακόμη δεν χρησιμοποιούν τις ζώνες ασφαλείας στα
μπροστινά καθίσματα και ένας ακόμη μεγαλύτερος στα
πισινά καθίσματα.

Σύμφωνα με τις στατιστικές, στα μπροστινά καθί-
σματα χρησιμοποιούν ζώνες ασφαλείας γύρω στο 75%
των οδηγών και επιβατών, ενώ στα πισινά καθίσματα
μόνο το 10%. Ευτυχώς τα παιδιά που μεταφέρονται σε
αυτοκίνητα χρησιμοποιούν παιδικά καθίσματα γύρω

στο 45%, έχουμε δηλαδή μεγάλο δρόμο να διανύσουμε
μέχρι να φτάσουμε στο επίπεδο των ευρωπαϊκών
χωρών. Η μη χρήση της ζώνης ασφαλείας είναι τροχαίο
παράπτωμα και τιμωρείται με πρόστιμο 85 ευρώ, 
εκκρεμεί δε νομοσχέδιο στη Βουλή για να αυξηθεί το
πρόστιμο σε 200 ευρώ.

Ο κάθε επιβάτης είναι υπεύθυνος να φέρει τη ζώνη
ασφαλείας τόσο στα μπροστινά όσο και στα πισινά 
καθίσματα. Ο οδηγός του οχήματος έχει την ευθύνη για
παιδιά μέχρι 16 ετών να φροντίσει να είναι προσδεμένα
με ζώνη ασφαλείας. Σε περίπτωση σύγκρουσης, εάν 
οι πίσω επιβάτες δεν φορούν ζώνη ασφαλείας, εκτο-
ξεύονται με δύναμη στους μπροστινούς επιβάτες με
κίνδυνο την απώλεια της ζωής τους και τον σοβαρό
τραυματισμό τους.

Σύμφωνα με τον νόμο της αδράνειας, όταν ένα 
αυτοκίνητο κινείται με 50 χιλιόμετρα την ώρα και ο 
οδηγός ζυγίζει 80 κιλά, σε μια μετωπική σύγκρουση η

Του Ανδρέα
Παπά

Συμβούλου Οδικής
Ασφάλειας

Και όμως, 
είναι πολλοί 
που δεν φορούν 
ακόμη ζώνη, 
ούτε και 
μεταφέρουν 
παιδιά με 
το ειδικό γι’ 
αυτά 
κάθισμα! 

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ uuu
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Ζώνη ασφάλειας 
Ζήτημα ζωής 

>>>
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Προσοχή 
στην ασφάλεια 
μεταφοράς 
των παιδιών

δύναμη πρόσκρουσης, αν δεν φέρει ζώνη ασφαλείας,
θα είναι 50 χιλιόμετρα x 80 κιλά=4000 κιλά, δηλαδή 4
τόνους (μάζα x ταχύτητα).

l  Αυτό που θα πρέπει να μας μείνει στο μυαλό είναι: η
χρήση της ζώνης ασφαλείας είναι πολλές φορές 
ζήτημα ζωής και θανάτου, είτε κάθεσαι μπροστά, είτε
πίσω και ανεξαρτήτου ηλικίας.

ΠΑΙΔΙΚΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ
Η ευθύνη για την ασφαλή μεταφορά ενός παιδιού σε
παιδικό κάθισμα είναι πάντα του οδηγού. Δυστυχώς
αρκετοί γονείς ακόμα δεν χρησιμοποιούν το παιδικό
κάθισμα για ασφαλή μεταφορά των παιδιών τους με
αποτέλεσμα όταν μεγαλώσουν να μην χρησιμοποιούν
τη ζώνη ασφαλείας και σε περίπτωση τροχαίου δυστυ-
χήματος να χάνουν τη ζωή τους ή να τραυματίζονται
σοβαρά από λάθος οδικής συμπεριφοράς των γονιών
τους όταν ήταν μικρά παιδιά.

Σύμφωνα με το νορβηγικό-σκανδιναβικό μοντέλο
του REAR FACING, το παιδικό κάθισμα πρέπει να 
τοποθετείται ανάποδα στο αυτοκίνητο μέχρι την ηλικία
4-5 ετών, όταν το ύψος του παιδιού φτάσει τα 105 εκ.
και το βάρος του περίπου τα 18 κιλά. Τοποθετώντας το
παιδικό κάθισμα ανάποδα, το σώμα του βρέφους/
παιδιού εκτινάσσεται προς τα πίσω και η δύναμη κατα-
νέμεται σε όλη την πλάτη του καθίσματος. Αυτό σημαί-
νει πως ο αυχένας, η σπονδυλική στήλη και τα όργανα
του σώματος δεν εκτίθενται σε μεγάλες πιέσεις και είναι 
περισσότερο προστατευμένα. n  

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ uuu
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ uuu

Υλικά για 4 άτομα 
l  2 κ.σ. ελαιόλαδο Monini
l  ½ μέτριο κρεμμύδι, ψιλοκομμένο
l  1 μεγάλη σκελίδα σκόρδο, ψιλοκομμένη
l  4 κ.σ. βούτυρο ανάλατο
l  500 γρ. μείγμα μανιταριών, τεμαχισμένα
l  1 φλ. ρύζι για ριζότο Riso Gallo arborio
l  ½ φλ. λευκό κρασί
l  700 ml. ζωμό κρέατος ή λαχανικών
l  2/3 φλ. παρμεζάνα, τριμμένη
l  ¾ κ.γ. λάδι λευκής τρούφας Monini
l  1 χούφτα μαϊντανό, ψιλοκομμένο
l  αλάτι, κατά βούληση
l  πιπέρι μαύρο, φρεσκοτριμμένο, 

κατά βούληση

Εκτέλεση
l  Σε μια μεγάλη κατσαρόλα ζεσταίνουμε το

ελαιόλαδο.
l  Βάζουμε το κρεμμύδι και τσιγαρίζουμε για 1

λεπτό.

Ριζότο με μανιτάρια και ελαιόλαδο με γεύση άσπρης τρούφας

Παρουσίαση των φημισμένων ιταλικών μας
brands Sacla, Monini, Riso Gallo και Divella

l  Προσθέτουμε το σκόρδο και τσιγαρίζουμε 
σε μέτρια φωτιά για 2-3 λεπτά, μέχρι να 
μαλακώσει.

l  Προσθέτουμε το βούτυρο και μόλις λιώσει
προσθέτουμε τα μανιτάρια και τα τσιγαρί-
ζουμε για 2-3 λεπτά, μέχρι να ροδίσουν.

l  Ρίχνουμε το ρύζι, ανακατεύουμε να 
αναμειχθεί με τα υπόλοιπα υλικά και 
σβήνουμε με το κρασί.

l  Σιγοβράζουμε και ανακατεύουμε συνεχώς,
μέχρι να εξατμιστεί το κρασί.

l  Προσθέτουμε μία κουτάλα από το ζωμό και
σιγοβράζουμε ανακατεύοντας, μέχρι να
απορροφήσει.

l  Συνεχίζουμε κατά τον ίδιο τρόπο να προσθέ-
τουμε τον υπόλοιπο ζωμό, ανακατεύοντας
συνεχώς, μέχρι να απορροφήσουν τα υγρά.

l  Προσθέτουμε το λάδι λευκής τρούφας και
ανακατεύουμε καλά.

l  Αποσύρουμε την κατσαρόλα από τη φωτιά,
προσθέτουμε το μαϊντανό, την παρμεζάνα,
αλάτι και φρεσκοτριμμένο πιπέρι και 
σερβίρουμε αμέσως. n

Από συναδέλφους του 
Τμήματος Καταναλωτικών 
Προϊόντων του Ομίλου 
C.A. Papaellinas έγινε στις 30
Μαρτίου στην  Υπεραγορά Άλφα
Μέγα Καψάλου και στις 
6 Απριλίου στην Υπεραγορά
Άλφα Μέγα Έγκωμης, 
παρουσίαση των φημισμένων
ιταλικών brands μας Sacla,
Monini, RisoGallo και Divella. 
Η όλη παρουσίαση προκάλεσε
το ιδαίτερο ενδιαφέρον των 
καταναλωτών. Εξειδικευμένος
chef ετοίμασε ριζότο και 
μακαρόνια που τα απόλαυσαν
ιδιαίτερα οι καταναλωτές.
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«Ποτέ θα καταλάβεις πως νιώθω …. Μόνο
όταν γίνεις μάνα θα καταλάβεις…» κι άλλα
τέτοια επικά που άκουγα από τη μάνα μου

όταν είχαμε εκείνους τους ομηρικούς καυγάδες στην
εφηβεία, που αφορούσαν εξόδους, τρύπες στα αυτιά,
βάψιμο μαλλιών και αυτό το «…12 η ώρα να είσαι σπίτι»,
λες κι ήμουν η Σταχτοπούτα.

Μπορεί να μην κατάλαβα ακόμα τις αγωνίες που
περνούσε αλλά μονολόγησα πολλές φορές «… αχ ρε
μάνα πόσο δίκιο είχες..»

Τώρα μόνο καταλαβαίνω της αγωνίες της μάνας για
το παιδί της σε κάθε έκφανση της ζωής του. Όταν είναι
άρρωστη τα βάζω με μένα, με τους γύρω μου ακόμα
και με το σύμπαν ολόκληρο. Εκεί κοντά της, με ένα
θερμόμετρο στο ένα χέρι και στο άλλο χέρι να κρατάω

το δικό της μπας και καταφέρω να νιώσει λίγο καλύτερα.
Έτοιμη να εκπληρώσω κάθε της επιθυμία για να φύγει
γρήγορα ο ρούλης ρούλης πυρετούλης.

Όταν βλέπω δάκρυα στα μάτια της, μου κόβονται τα
πόδια. Όποιος τη στεναχωρεί γίνεται αυτόματα εχθρός
μου. Αν είμαι εγώ η αιτία που στεναχωριέται, γιατί την
έχω μαλώσει πνίγομαι από τύψεις και ενοχές αλλά
προσπαθώ να μην το δείχνω για να μην μου πάρει τον
“αέρα”. Για μένα είναι και θα είναι για πάντα η πιο αγνή
αγάπη της ζωής μου. Η μητρότητα είναι μοναδική. 
Τίποτα δεν μπορεί να αντικαταστήσει τη μανούλα και το
κενό της είναι δυσαναπλήρωτο.

Μικρή πίστευα ότι όλες οι γυναίκες είναι κατάλληλες
για να γίνουν μάνες. Μεγαλώνοντας διαπίστωσα πως
δεν είναι έτσι τα πράγματα. Υπάρχουν γυναίκες, που

Η ΠΙΟ ΑΓΝΗ 
ΑΓΑΠΗ ΤΗΣ 
ΖΩΗΣ ΜΑΣ

Της Μαρίας
Λουκά

Γραμματέως 
Υποδοχής

Μάνα, μητέρα 
μανούλα, μαμά…

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ uuu
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ΤΟ ΠΙΟ ΔΥΣΚΟΛΟ ΚΑΙ 

ΑΠΑΙΤΗΤΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ 
ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ»…

uuuΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ
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Μπορεί να μην 
κατάλαβα ακόμα 
τις αγωνίες που
περνούσε αλλά 
μονολόγησα 
πολλές φορές 
«… αχ ρε μάνα 
πόσο δίκιο είχες..»

αδυνατούν να βάλουν τον εαυτό τους σε δεύτερη μοίρα.
Που δεν μπορούν να αγαπήσουν κάποιον άλλο πάνω
από τον εαυτό τους.

Κι έρχεται εκείνη η μέρα, η δεύτερη Κυριακή του
Μάη, που βαφτίστηκε «Η γιορτή της μητέρας». Και 
έρχονται τα παιδάκια μας από τα σχολεία με καρτούλες
ζωγραφισμένες και φτιαγμένες μόνο για εμάς, με 
λουλουδάκια και ποιηματάκια ακόμα και γιορτές αφιε-
ρωμένες στη μάνα. Ήμουν κι εγώ τυχερή γιατί φέτος
το σχολείο της κόρης μου έκανε γιορτούλα αφιερωμένη
στη μαμά. Και πήγαμε περήφανες και χαρούμενες όλες
να παρακολουθήσουμε τα παιδιά μας και αργότερα να
προγευματίσουμε μαζί τους. Κι ενώ όλες χαμογελούσαν
– όπως κι εγώ στην αρχή – μετά κοίταξα γύρω μου κι
είδα πολλές κενές θέσεις και πολλά προσωπάκια 
στενοχωρημένα να κοιτάζουν ή κάτω ή γύρω γύρω
αμήχανα. Πιάστηκε η ψυχή μου και σκέφτηκα… θα
έπρεπε να γίνονται αυτές οι γιορτές;

Υπάρχουν παιδάκια που δεν έχουν μανούλα ή δεν
ζουν μαζί της. Είτε γιατί δυστυχώς δεν υπάρχει στη
ζωή, είτε γιατί προέκυψε ένα άσχημο διαζύγιο. Υπάρ-
χουν μανούλες που ζουν και εργάζονται στο εξωτερικό
για να εξασφαλίσουν ένα καλύτερο μέλλον για τα παιδιά
τους. Υπάρχουν κι οι μανούλες που εργάζονται και δεν
μπορούν να πάρουν άδεια από τη δουλειά τους, είτε
γιατί είναι έτσι η φύση της δουλειάς τους, είτε γιατί ο
εργοδότης τους δεν τους δίνει άδεια. Υπάρχουν κι οι
μανούλες που ίσως να είναι άρρωστες και να μην 
μπορούν να παρευρεθούν.

Οι συνθήκες της ζωής μας άλλαξαν. Η ίδια η κοινωνία
άλλαξε. Κι η γνώμη μου είναι ότι θα έπρεπε να 
βαδίζουμε στα βήματα αυτά. Γιατί μετά θα μας πουν ότι
παραστρατούμε. Θα έπρεπε πιστεύω οι γονείς αλλά και
οι εκπαιδευτικοί να αρχίσουν να διαβάζουν για τη «νέα
τάξη πραγμάτων στην οικογένεια». Να διαβάσουν, να
ακούσουν και να εναρμονιστούν στις νέες συνθήκες.
Γιατί υπάρχουν πολλά παιδιά που ζουν με τον ένα γονιό
κι ονομάζονται «μονογονεϊκές οικογένειες». Υπάρχουν
παιδάκια που στεναχωριούνται όταν γίνονται γιορτές
κι η δική τους μαμά δεν είναι εκεί να το καμαρώσει. 

Άλλωστε οι μάνες γιορτάζουν κάθε μέρα. Την ώρα
που ξύπνησαν πιο νωρίς για να βάλουν κάρτες με 
καρδούλες στις τσαντούλες των παιδιών, είτε γιατί 
σιδέρωσαν την αγαπημένη τους μπλούζα με ανανάδες
και ψαράκια, είτε γιατί ενώ δεν αισθάνονταν πολύ καλά
κι είχαν πονοκέφαλο έπαιξαν κουτσό κι έκαναν πάζλ.
Για να δουν αυτά τα ματάκια να χαμογελάνε όταν 
κερδίζουν – έστω κι αν πάτησαν τη γραμμή. Για να τα
δουν να σκέφτονται και να προσπαθούν να ταιριάξουν
χρώματα και σχήματα για να κάνουν την παρέα των
δεινόσαυρων.

Από το νηπιαγωγείο ακόμα ξεκινά η παιδεία μας.
Εκτός από το να μάθουμε τους μήνες, τις εποχές, τα
σχήματα … μαθαίνουμε να δεχόμαστε και να αγαπάμε
το διαφορετικό. Τα παιδιά από άλλες χώρες, τα παιδιά
με κινητικά προβλήματα ή με προβλήματα συμπερι-

φοράς. Αθώες ψυχούλες που προέρχονται από προ-
βληματικές ή δυσλειτουργικές οικογένειες.

Εκπαιδευτικοί… μια συμβουλή από μένα. Μια μαμά
χωρίς ιδιαίτερες γνώσεις εκπαίδευσης. Διάβασα 
πρόσφατα ότι χρειάζεται μεγάλη καρδιά για να πλάσεις
μικρά μυαλουδάκια. Διδάξτε με την καρδιά σας κι όχι
μόνο με αυτά που λέει το υπουργείο. Εσείς ξέρετε ποια
παιδιά έχετε απέναντί σας και τι κουβαλά το καθένα
από το σπίτι του. Μπείτε λοιπόν στον κόπο να τα μάθετε
καλύτερα. Αν έχετε παιδιά στην τάξη που ζουν με τον
ένα γονιό, μην ζητάτε φωτογραφίες του γονιού που
είναι απών, γιατί τα φέρνετε σε δύσκολη θέση. Αν έχτε
παιδιά με κινητικά προβλήματα ρωτήστε τα ποιο άθλημα
τους αρέσει γιατί δεν υπάρχει μόνο το ποδόσφαιρο και
η καλαθόσφαιρα αλλά και το σκάκι.

Αυτά ήθελα να καταθέσω. Ότι το να είσαι γονιός είναι
το πιο δύσκολο και απαιτητικό επάγγελμα στον κόσμο.
Και πρέπει κάθε μέρα να προσπαθείς να γίνεσαι καλύ-
τερος για να διαμορφώσεις σωστούς και καλούς 
ανθρώπους για την κοινωνία. Και η ταπεινή μου άποψη
είναι ότι η γιορτή της μητέρας είναι κάθε μέρα. Δεν
χρειάζεται να στεναχωριούνται παιδάκια γιατί αυτά που
φτιάχνουν στο σχολείο, ίσως να μην έχουν κάπου να
τα δώσουν. Εμένα η κόρη μου είχε την τύχη να έχει τη
μαμά της. Που τη βλέπει και την καμαρώνει σε γιορτές
και παραστάσεις. Ας μπούμε στη διαδικασία να δούμε
μέσα από τα μάτια των παιδιών την αλήθεια της ψυχής
τους. Πως όταν βλέπουν άδεια καθίσματα στις γιορτές
και δεν βλέπουν χέρια να πάρουν κάρτες και δώρα
που να γράφουν «μανούλα σ’ αγαπώ» μέσα τους 
γίνονται χίλια κομμάτια κι ας συνεχίζουν να τραγουδούν
« … η καλύτερη μαμά του κόσμου είναι απ’ όλες τις 
μανούλες η δική μου μαμά…». n
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Hνηστεία και η χορτοφαγία πώς επηρεάζουν την
πίεση και τη χοληστερόλη; Είναι ένα ερώτημα
που θα πρέπει να το δούμε, καθώς ενδιαφέρει

πάντα και όχι μόνο λόγω εποχής.
Σίγουρα, η αύξηση στη διατροφή των πρωτεϊνών

που προέρχονται από φυτά και λαχανικά, όπως γίνεται
στη νηστεία, μειώνει τον κίνδυνο προσβολής από ψηλή
πίεση.

Οι φυτικές πρωτεΐνες έχουν διαφορετική σύνθεση σε
αμινοξέα από ότι οι πρωτεΐνες ζωικής προέλευσης. Τα
αμινοξέα είναι οι βασικές ουσίες που συνθέτουν κάθε
πρωτεΐνη. 

Η διαφορά σε περιεχόμενο αμινοξέων των φυτικών
πρωτεϊνών σε σύγκριση με τις ζωικές πρωτεΐνες, πι-
θανόν να είναι η αιτία της χαμηλότερης πίεσης των ατό-
μων που καταναλώνουν περισσότερα λαχανικά,
δημητριακά ολικής αλέσεως, όσπρια, φρούτα και άλλα
άτομα φυτικής προέλευσης.

Επίσης η φυτική διατροφή προσφέρει στον οργανι-
σμό ψηλές ποσότητες μαγνησίου και φυτικών ινών. Τα
εν λόγω στοιχεία, μπορεί να συμβάλλουν στις ωφέλιμες
δράσεις της φυτικής διατροφής στην πίεση. 

Η διατροφή πλούσια σε φυτικές πρωτεΐνες μπορεί να
είναι περισσότερο ευεργετική, όχι μόνο για την πίεση,
αλλά και για την καρδία και τα αγγεία γενικότερα.

Τα πιο πάνω σημαντικά συμπεράσματα προέκυψαν
από επιδημιολογική έρευνα που έγινε σε 4.700 άνδρες
σε 4 χώρες. Επιπρόσθετα βρέθηκε ότι ακόμη και μια
μικρή αύξηση των φυτικών πρωτεϊνών στη διατροφή,
συνοδευόταν από μείωση της αρτηριακής πίεσης.

Αντίθετα, φάνηκε ότι η αύξηση των πρωτεϊνών 
ζωικής προέλευσης, συνοδευόταν από αύξηση της 
αρτηριακής πίεσης. Επίσης παρατηρήθηκε ότι οι κρεα-
τοφάγοι είχαν κατά μέσο όρο μεγαλύτερο βάρος 
σώματος.

Τα ευρήματα αυτά, τεκμηριώνουν ακόμη περισσό-
τερο την άποψη ότι τα φυτικά προϊόντα συμβάλλουν
στην πρόληψη της ψηλής πίεσης και των σοβαρών
ασθενειών που προκύπτουν, όπως οι καρδιοπάθειες,
η νεφρική ανεπάρκεια, τα εγκεφαλικά επεισόδια και
άλλες.

Η νηστεία είναι λοιπόν μια πολύ καλή ευκαιρία αλλα-
γής των διατροφικών συνηθειών σε αυτούς που είναι
υπερβολικά κρεατοφάγοι. Το κέρδος τους από μια 
τέτοια προσαρμογή θα είναι μεγάλο αφού θα είναι 
μικρότερος ο κίνδυνος προσβολής τους από ψηλή
πίεση και τις ασθένειες που προκύπτουν εξαιτίας της.

Έρευνα και μεταξύ γιατρών
Μια άλλη ενδιαφέρουσα εργασία που προσθέτει νέα
στοιχεία στις γνώσεις μας για την ψηλή πίεση, έδειξε ότι
τα λιπίδια στο αίμα που περιλαμβάνουν τη χοληστερόλη
και τα τριγλυκερίδια, μπορεί να βοηθούν στην αναγνώ-
ριση των ατόμων εκείνων που θα προσβληθούν από
ψηλή πίεση.

Σε επιδημιολογική εργασία που συμπεριέλαβε 3.110
γιατρούς (Physician's Health Study) και που διήρκεσε
για 14 χρόνια, μετρήθηκαν τα επίπεδα λιπιδίων του αί-
ματος και συσχετίσθηκαν με την εμφάνιση ή όχι ψηλής
αρτηριακής πίεσης.

Οι γιατροί που είχαν ψηλή ολική χοληστερόλη, 
χαμηλή καλή χοληστερόλη HDL, ψηλή κακή χοληστε-
ρόλη  LDL, παρουσίαζαν τις πιο πολλές πιθανότητες
προσβολής τους από ψηλή πίεση.

Τα ψηλά επίπεδα χοληστερόλης προηγούνται της 
εκδήλωσης ψηλής πίεσης. Οι μετρήσεις της χοληστε-
ρόλης στο αίμα, μπορεί να βοηθούν στην έγκαιρη ανα-
γνώριση των ανδρών που κινδυνεύουν περισσότερο
να προσβληθούν από ψηλή πίεση.

Βλέπουμε λοιπόν ότι οι αυξάνονται σταδιακά και
εποικοδομητικά οι πληροφορίες που αποκτούμε για το
"σιωπηλό δολοφόνο" όπως έχει ονομασθεί η ψηλή
πίεση.

Με βάση τις γνώσεις αυτές μπορούμε, αυξάνοντας
τις φυτικές πρωτεΐνες στη διατροφή μας και αναγνω-
ρίζοντας τους παράγοντες που προδιαθέτουν για την
ψηλή πίεση, να λαμβάνουμε τα απαραίτητα μέτρα για
προφύλαξη μας, από παθήσεις που απειλούν τη ζωή,
όπως καρδιακή προσβολή, εγκεφαλικά επεισόδια και
νεφρική ανεπάρκεια. n

ΙΑΤΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ uuu
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ΠIΕΣΗ, ΧΟΛΗΣΤΕΡOΛΗ, 
ΝΗΣΤΕIΑ ΚΑΙ ΧΟΡΤΟΦΑΓIΑ

ΤΙ ΕΔΕΙΞΕ 
ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗ
ΕΡΕΥΝΑ 
ΜΕΤΑΞΥ 3700 
ΑΝΔΡΩΝ 
ΣΕ 4 ΧΩΡΕΣ
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ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΑΠΟ CHEF uuu
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Υλικά για 4 άτομα 
l  4 στήθος κοτόπουλο

l  3 χρωματιστές πιπεριές 

l  1 σκελίδα σκόρδο

l  3+2 κ/σ soy sauce

l  2 κ/σ μέλι

l  1 κ/σ νισεστέ

l  2 κ/σ λάδι 

l  1 κ/σ σουσάμι καβουρδισμένο

Εκτέλεση
Κόβω το κοτόπουλο σε κύβους και μαρινάρω με 3κ/σ
soy sauce και τον σκόρδο (ψιλοκομμένο). Κόβω τις πι-
περιές σε κύβους. Βάζω το τηγάνι με το λάδι σε πολύ
δυνατή φωτιά και ρίχνω μέσα το κοτόπουλο, το 
ανακατεύω με γρήγορες κινήσεις να ασπρίσει ,ΟΧΙ να
κοκκινίσει. Ρίχνω μέσα τις πιπεριές και το μέλι και το
αφήνω μέχρι να αραιώσει η πυκνότητα του μελιού .
Διαλύω το νισεστέ σε 1 ποτήρι νερό μαζί με 2κ/σ soy
sauce (από πριν) και περιχύνω το φαγητό ανακατεύον-
τας μέχρι να δέσει.
Αρτύζω με το σουσάμι και σερβίρω με ρύζι πασματι.
Η όλη διαδικασία δεν παίρνει περισσότερο από 
10’ γι’αυτό καλό θα ήταν να έχετε το ρύζι έτοιμο να 
σερβίρετε! n

Chicken teriyaki

Υλικά για 4 άτομα 
l  1 ζαχαρούχο γάλα

l  2 ποτήρι γάλα φρέσκο

l  3 αυγά

l  5 κ/σ ζάχαρη

l  5κ/σ νερό

l  5-6 σταγόνες λεμόνι

l  1 φακελάκι βανίλια

Εκτέλεση
Κτυπώ τα αυγά στο μίξερ σε ψηλή ταχύτητα μέχρι να
ασπρίσουν και να γίνουν μια παχύρευστη κρέμα. Βάζω
το μίξερ σε χαμηλή ταχύτητα και προσθέτω το 
ζαχαρούχο και το φρέσκο γάλα και τα αφήνω 2-3’ να
ομογενοποιηθούν. Από πριν έχω διαλύσει τη  ζάχαρη
με το νερό και το λεμόνι μέχρι να γίνει καραμέλα και
περιχύνω τη φόρμα μου. Στη συνέχεια ρίχνω μέσα στην
καραμελώμενη φόρμα το μείγμα περνώντας το πρώτα
από σουρωτήρι.
Τοποθετώ την φόρμα σε ένα σκεύος με νερό (μέχρι την
μέση) και ψήνω σε φούρνο στον αέρα στους 160 
βαθμούς για 50-60 λεπτά.
Την αφήνω να κρυώσει, και την τοποθετώ στο ψυγείο
για 5 ώρες. Ακολούθως μπορώ να τη σερβίρω. n

Η δίκη μου...cream caramel

Συνταγές από τον chef Παύλο Φλόγα
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