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Της Μέλανης Μιχαηλίδη

Διευθύντριας Ανθρώπινου 
Δυναμικού και Εταιρικής 
Κοινωνικής Ευθύνης

‘Ολες οι εκδηλώσεις στις οποίες συμμε-
τέχουν οι συνάδελφοι είναι σημαντικές,
αφού συμβάλλουν στο καλό και ευχά-

ριστο κλίμα που είναι απαραίτητο να επικρατεί
σε όλες τις βαθμίδες του προσωπικού μας. 
Επισφραγίζουν, με άλλα λόγια, το πνεύμα 
ομαδικότητας και τη στενή συνεργασία που
είναι αναγκαίες για επίτευξη των κοινών στό-
χων της ανάπτυξης και επέκτασης των δραστη-
ριοτήτων μας.  

Επέλεξα ως θέμα του χαιρετισμού μου στο
παρόν τεύχος του «Μεταξύ μας» τη σημασία
των εκδηλώσεων του προσωπικού μας, αισθα-
νόμενη την ανάγκη να υπογραμμίσω τη συγκί-
νηση που αισθανθήκαμε όλοι το βράδυ της
13ης Ιανουαρίου φέτος, στον ετήσιο χορό του
προσωπικού μας, όταν έξι συνάδελφοι μας 
τιμήθηκαν για τη μακρά και ευδόκιμη υπηρεσία
τους στη C.A.Papaellinas. Δυο, μάλιστα, για τη
40χρονη υπηρεσία τους και πέντε άλλοι για την
20χρονη υπηρεσία τους. Σε προηγούμενες
χρονιές τιμήθηκαν άλλοι συνάδελφοι, πάντα με
αναγνώριση της μεγάλης και αξιόλογης προ-
σφοράς τους.

Ασφαλώς και δεν πρόκειται για τυχαία περι-
στατικά, χωρίς καμία σχέση με την ιστορία, τις
αξίες και την παράδοση της Εταιρείας μας. Η
αφοσίωση, το ήθος και η ευαισθησία είναι γνω-
ρίσματα της αμφίδρομης σχέσης της Εταιρείας
με τους ανθρώπους μας.  Το ανθρώπινο μας
δυναμικό διακρίνεται για τις γνώσεις, τον επαγ-
γελματισμό και την προσαρμογή του στις νέες
συνθήκες. Για την ευγένεια, την υπευθυνότητα,
την ευελιξία, τη συνεργασία  και το ομαδικό του
πνεύμα. Αλλά και για την εμπειρία, τον υψηλό
του επαγγελματισμό, την αφοσίωση στην εργα-
σία του, το ήθος και την ευαισθησία του.

Για μας δεν είναι «τρόπος του λέγειν» ότι το
ανθρώπινο μας δυναμικό είναι το πιο ισχυρό
μας πλεονέκτημα. Επενδύουμε στον ανθρώ-
πινο παράγοντα με τη συνεχή εκπαίδευση και
εξέλιξη, αλλά και με παροχές και πρακτικές που

υπογραμμίζουν τη δέσμευση μας απέναντι στο
προσωπικό μας για την ποιότητα των υπηρε-
σιών που προσφέρει.

Με την εκπαίδευση του προσωπικού μας δεν
«παζαρεύουμε». Διατηρούμε υψηλά «στάν-
ταρτ» και παρέχουμε στοχευμένα προγράμ-
ματα, σεμινάρια ή ημερίδες, καθώς ακόμα και
ευκαιρίες απόκτησης πανεπιστημιακών και
άλλων τίτλων, που συνολικά παρέχουν δυνα-
τότητες περαιτέρω ανάπτυξης και αναβάθμισης
του προσωπικού μας. Η αξιοποίηση των ταλέν-
των και η παραγωγή ικανών στελεχών, είναι
σταθερό μέλημα μας. 

Στο παρόν στάδιο βρισκόμαστε σε περίοδο
επαναπιστοποίησης, με μεγαλύτερη διάκριση,
της Εταιρείας μας με το διεθνές πρότυπο In-
vestors in People, το οποίο αναγνωρίζει, πρώτα
απ΄όλα, ότι μια επιχείρηση διασφαλίζει την ερ-
γασιακή σταθερότητα, σέβεται τους εργαζομέ-
νους και αναπτύσσει, με συστηματικό τρόπο,
στρατηγικές και πρακτικές για τη βελτίωση και
ανάπτυξη των ικανοτήτων και δεξιοτήτων τους. 

Έτσι επενδύουμε στο μέλλον διασφαλίζοντας
την υπεροχή των 400 και πλέον ανθρώπων μας
σε επίπεδο τεχνογνωσίας, δεξιοτήτων, επιβρά-
βευσης και ικανοποίησης από την απασχόληση
τους. Η επιτυχημένη επιχειρηματική πρόοδος
μας είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τον ανθρω-
ποκεντρικό χαρακτήρα μας, ο οποίος είναι στο
DNA μας. n

«Η ΑΦΟΣΙΩΣΗ, ΤΟ ΗΘΟΣ 
ΚΑΙ Η ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ ΕΙΝΑΙ
ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ 
ΑΜΦΙΔΡΟΜΗΣ ΣΧΕΣΗΣ 
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΟ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΑΣ »
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ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟΥ 
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ
ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ C.A.PAPAELLINAS
κ ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑ

ΟΙ ΝΕΕΣ ΜΑΣ
ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ 

Το 2018, ολοκληρώνεται μια δεκαετία
κατά την οποία ο όμιλος μας έχει 
μεταλ  λαχθεί από μια εταιρεία διανομής

φαρμάκων, καλλυντικών και καταναλωτικών
προϊόντων, σε ένα οργανισμό με ισχυρά, δικά
του, Retail Brands. 

O κύκλος αυτός της μετάλλαξης μας κτίστηκε
πάνω στην καθιέρωση του Beauty Line στην
κορυφή της λιανικής αγοράς των καλλυντικών

με μερίδια αγοράς που υπερβαίνουν το 55% της
αγοράς. Η μεγάλη επιτυχία του Beauty Line μας
έκανε να συνειδητοποιήσουμε ότι με σκληρή
και μεθοδευμένη δουλειά, αλλά κυρίως επεν-
δύοντας στο ταλέντο των ανθρώπων μας, μπο-
ρούμε να κτίσουμε τις δικές μας μάρκες,
μειώνοντας έτσι την εξάρτηση μας από τις εται-
ρείες του εξωτερικού, στις οποίες για πολλές
δεκαετίες προσφέραμε βασικά υπηρεσίες μάρ-
κετινγκ, πωλήσεων και διανομής. 

Οι εταιρείες αυτές, μεταξύ των οποίων κά-
ποιες από τις οποίες ήταν και εξακολουθούν να
είναι ηγέτιδες στους τομείς τους, έφεραν στον
οργανισμό μας ένα τεράστιο κεφάλαιο τεχνο-
γνωσίας, αλλά και τη δυνατότητα να έχουμε την
αντίστοιχη κυρίαρχη θέση σε αρκετούς σημαν-
τικούς τομείς της αγοράς.  Όμως με την διεύ-
ρυνση του κύκλου εργασιών τους στην
κυπριακή αγορά, ο ρόλος του τοπικού διανομέα
γίνεται όλο και πιο περιφερειακός. Επιπλέον, η
απόλυτη εξάρτηση από τους διεθνείς οίκους
καθιστούσε πάντα την εταιρεία μας ευάλωτη σε
πιθανές εξαγορές και συγχωνεύσεις, οι οποίες
μπορεί κάποτε να λειτουργούν ευνοϊκά, αλλά
αρκετές φορές αποτέλεσαν αφορμή για απώ-
λεια σημαντικών μαρκών.

Με γνώμονα λοιπόν τα πιο πάνω, το 2008

Η κατανόηση των απαιτήσεων του νέου πελάτη και του νέου συνεργάτη 
μας της νέας ψηφιακής εποχής, καθώς και η αποτελεσματική διαχείριση
της πολυπλοκότητας του οργανισμού μας

Ο 'Oμιλος C.A.Papaellinas
είναι σήμερα ο ισχυρότερος
όμιλος στους τομείς της 
Υγείας και της Ομορφιάς. 
Ταυτόχρονα, είναι  
σημαντικότατος στρατηγικός
συνεργάτης για το κάθε 
φαρμακείο και την κάθε 
υπεραγορά με ηγετική θέση 
σε σημαντικές κατηγορίες
προϊόντων

Στρατηγικές κινήσεις της περασμένης 5ετίας πλησιάζουν στην ωρίμανση με 
θετικό αντίκτυπο στην κερδοφορία αλλά και στις παραπέρα προοπτικές. 
Ο όμιλος μας είναι μοναδικά τοποθετημένος στην αγορά με σημαντικούς
πυλώνες επέκτασης σε κάθε τομέα της δραστηριότητας του. Η έμφαση
πλέον θα δοθεί στην καλύτερη κατανόηση των απαιτήσεων του νέου 
καταναλωτή και την απόκτηση, την αξιοποίηση αλλά και την ανάπτυξη των
νέων δεξιοτήτων που χρειάζονται στη νέα ψηφιακή εποχή. Η δυνατή μας 
κουλτούρα είναι μεγάλο πλεονέκτημα αλλά μπορεί να αποτελέσει και πηγή
εφησυχασμού. Ταυτόχρονα ο όμιλος πρέπει να διαχειριστεί την πολυπλο-
κότητα που προέκυψε λόγω της πολυμέτωπης επέκτασης του, ώστε να 
διατηρήσει την αποτελεσματικότητα του.
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προχωρήσαμε στην εξαγορά από την Linette,
των εμπορικών επωνυμιών Nannys, Nannys
Fresh και Tender. Τα πολύ γνωστά αλλά «κου-
ρασμένα» αυτά προϊόντα, καταφέραμε, είτε να
τα διατηρήσουμε, είτε να τα καθιερώσουμε σε
ηγετικές θέσεις των αντίστοιχων αγορών τους,
ενισχύοντας τα με μια σειρά από νέες καινοτό-
μες σειρές.

Έπειτα, το 2010, προχωρήσαμε με τη σύναψη
μιας πολύ σημαντικής συμφωνίας franchise με
τα Καταστήματα Holland & Barrett. Η στρατηγική
αυτή συμφωνία, ήταν σταθμός αφού καθιέρωνε
πλέον την εταιρεία μας στην λιανική μια και
είχαμε πλέον την ευκαιρία να διευρύνουμε την
παρουσία μας στην αγορά με μια σειρά κατα-
στημάτων πέραν του τομέα των καλλυντικών. 

Εφτά χρόνια μετά, τα Holland & Barrett με 11
και σύντομα 12 καταστήματα, καθιερώνονται
σαν το συνώνυμο των Συμπληρωμάτων και
Υγιεινής Διατροφής. Η επιτυχία των καταστη-
μάτων H&B με ένα κύκλο εργασιών που το
2018 αναμένεται να φθάσει τα 4 εκατομμύρια
ευρώ, πραγματοποιήθηκε μέσα σε ένα ιδιαί-
τερα δύσκολο περιβάλλον αφού από το 2011
μέχρι το 2015, η κυπριακή αγορά γνώρισε μια
χωρίς προηγούμενο ύφεση, με σοβαρή συρρί-
κνωση της κατανάλωσης. Μας έδωσε όμως τη

Η επέκταση μας και η καθιέρωση του ομίλου
μας στην λιανική αγορά με 35 πλέον καταστή-
ματα, πραγματοποιήθηκε παράλληλα με την 
ενδυνάμωση της ηγετικής μας θέσης στους 
τομείς των Φαρμάκων, των προϊόντων Φαρ-
μακείου αλλά και της διανομής καταναλωτικών
προϊόντων. 

Ο Όμιλος C.A.Papaellinas είναι σήμερα,
αδιαμφισβήτητα ο ισχυρότερος όμιλος στους
τομείς της Υγείας και της Ομορφιάς. Ταυτό-
χρονα, είναι σημαντικότατος στρατηγικός 
συνεργάτης για το κάθε φαρμακείο και την
κάθε υπεραγορά με ηγετική θέση σε σημαντι-
κές κατηγορίες προϊόντων.

Το σημαντικότερο όμως επίτευγμα αυτής
της πορείας των τελευταίων 10 ετών, πέραν
της αύξησης του δικτύου μας και του κύκλου 
εργασιών, θυσιάζοντας πολλές φορές βραχυ-
πρόθεσμα κέρδη, είναι ότι κατορθώσαμε να
δημιουργήσουμε πυλώνες επέκτασης των δρα-
στηριοτήτων μας και της κερδοφορίας μας
τόσο στην λιανική όσο και στους τομείς των
φαρμάκων και των φαρμακευτικών προϊόντων,
αλλάζοντας τη φύση και το αντικείμενο, αλλά
όχι τον πυρήνα της επιχειρηματικής μας δρα-
στηριότητας. Κάτι που δεν ήταν ούτε απλό
αλλά ούτε αυτονόητο πριν από μια δεκαετία. >>

δύναμη που χρειαζόμασταν για να μπορούμε
πλέον να ορίζουμε τον όμιλο μας σαν μια ορ-
γάνωση δικτύου καταστημάτων.

Η παρουσία της εταιρείας μας στη λιανική
αγορά επεκτάθηκε ακόμα περισσότερο τα 
επόμενα χρόνια με την αλυσίδα καταστημάτων
Yves Rocher Γαλλίας. Τα Yves Rocher θα 
φτάσουν το 2018, με ένα δίκτυο 5 καταστημά-
των και ένα κύκλο εργασιών κοντά στο 1,2
εκατομμύρια ευρώ.

Το μεγάλο όμως βήμα, σχεδόν είκοσι χρόνια
μετά το άνοιγμα του 1ου Beauty Line στη 
Λεωφόρο Μακαρίου στην Λευκωσία, έγινε με
την εισαγωγή στην Κυπριακή αγορά μιας 2ης
αλυσίδας καλλυντικών, τα SELEKT, τα οποία
έρχονται να συμπληρώσουν την εμπειρία
ομορφιάς των Beauty Line. Τα Selekt δίνουν
έμφαση στο χρώμα και στην καινοτομία 
λειτουργώντας παράλληλα με τα Beauty Line
που έχουν σαν αποστολή τους την πολυτέλεια,
τη βαθιά γνώση των καλλυντικών και τη φρον-
τίδα, ικανοποιώντας την κάθε ανάγκη σε προ-
ϊόντα ομορφιάς. Τα SELEKT έχουν ήδη μια
πολύ σημαντική παρουσία στην Λεμεσό, με
τρία καταστήματα, ενώ το 2018 θα διευρύνουν
την παρουσία τους στην Λευκωσία με δύο
ακόμα καταστήματα.
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Οι νέες μας προκλήσεις

Έχοντας λοιπόν τοποθετηθεί σε ένα ιδιαίτερα
ευνοϊκό στρατηγικά σημείο της αγοράς, ποιες
είναι οι προκλήσεις της επόμενης τριετίας ή
πενταετίας; 

Με σταθερή τη δέσμευση μας προς τη δια-
χρονική αποστολή μας που είναι να κάνουμε
κάθε μέρα όλο και περισσότερους ανθρώπους
να ζουν και να νιώθουν καλύτερα και με δεδομένη
τη στρατηγική μας για δημιουργία μιας αειφόρου
και ισορροπημένης επιχείρησης, βασισμένη
πάνω στην άριστη υποδομή και στελέχωση,
την ανάπτυξη στον κλάδο των φαρμάκων και
τη δημιουργία ισχυρών Mαρκών Λιανικής (Retail
Brands), ο όμιλος μας θα πρέπει να αντιμετωπίσει
πλέον δύο νέες πολύ σημαντικές προκλήσεις:

Όσον αφορά το εξωτερικό περιβάλλον, απο-
τελεί μεγάλη πρόκληση, η κατανόηση των
αναγκών του νέου μας πελάτη αλλά και συνερ-
γάτη της νέας ψηφιακής εποχής και η προσαρ-
μογή των προϊόντων και των υπηρεσιών μας,
της δομής αλλά και της στρατηγικής επικοινω-
νίας μας στον τρόπο ζωής του. Όλο και περισ-
σότερο, θα πρέπει να είμαστε σε θέση να
προσελκύουμε την γενιά των Millennials, είτε
σαν πελάτες είτε σαν στελέχη στον οργανισμό
μας. Η νέα αυτή γενιά έχει πολύ διαφορετικά
χαρακτηριστικά. Δεν πείθεται εύκολα, δεν 
δεσμεύεται και βάζει πρώτα το εαυτό της, ενώ
την απασχολούν και την ευαισθητοποιούν τα
κοινωνικά ζητήματα απαιτώντας από μεγάλους
οργανισμούς, όπως τον δικό μας, να είναι κοι-
νωνικά υπεύθυνοι. Η νέα αυτή γενιά δεν 
παρασύρεται εύκολα από το τι είναι στην μόδα,
προτιμά να κάνει αυτό που της αρέσει χωρίς να
την απασχολεί η διαφορετικότητα.

Τα επόμενα χρόνια θα πρέπει να δοθεί 
έμφαση στην ανάπτυξη κουλτούρας καινοτο-
μίας και στην προσέλκυση νέων ταλέντων με

τις νέες δεξιότητες και την νοοτροπία που απαι-
τεί η νέα εποχή των Millennials. Ταυτόχρονα
και παράλληλα, για να μπορέσει να ανταποκρι-
θεί ο οργανισμός μας στις απαιτήσεις της νέας 
εποχής, θα πρέπει όλη η διευθυντική μας ομάδα
και ειδικά τα ανώτερα μας στελέχη που βρί-
σκονται στο μέσο της επαγγελματικής τους
σταδιοδρομίας, να επαναεφεύρουν τον εαυτό
τους σαν επαγγελματίες. Όλοι μας θα πρέπει να
πιστέψουμε και να δεσμευτούμε στην αλλαγή
της προσέγγισης μας τόσο με τους πελάτες 
όσο και με το ίδιο το ανθρώπινο δυναμικό προ-
σαρμοζόμενοι με τις απαιτήσεις της ψηφιακής
εποχής.

Όσον αφορά το εσωτερικό του οργανισμού
μας, θα πρέπει να διαχειριστούμε αποτελεσματικά
την πολυπλοκότητα του οργανισμού μας και
την αναπόφευκτα σύνθετη οργάνωση μας.

Στόχος μας θα πρέπει να είναι η έγκαιρη 
διάγνωση πιθανών απειλών ή ευκαιριών για
την κάθε μια από τις δραστηριότητες μας και η
γρήγορη αντιμετώπιση ή εκμετάλλευση τους.
Ο οργανισμός μας απέδειξε ότι έχει μια μοναδική
ικανότητα να προσαρμόζεται με δυναμικό τρόπο
σε μεταβαλλόμενες εξωτερικές συνθήκες αλ-
λάζοντας συχνά την οργάνωση και την στρατηγική
του αλλά ποτέ το όραμα και την αποστολή του.
Αυτό θα πρέπει να διατηρηθεί. 

Είναι σημαντικό λοιπόν να συνεχίσουμε να
είμαστε εξωστρεφείς και γρήγοροι στις αποφάσεις
μας. Να συνεχίσουμε να πρωτοπορούμε με
νέες μεθόδους, νέα προϊόντα και νέες 
υπηρεσίες. Ταυτόχρονα όμως θα πρέπει να
διαπιστώνουμε πολύ γρήγορα πιθανές αστοχίες
και να επαναπροσδιορίζουμε τους στόχους μας
χωρίς να σπαταλούμε άσκοπα πόρους εάν κά-
ποιες από τις στρατηγικές μας κινήσεις αποδει-
κνύονται ανεδαφικές. Η ανάληψη λελογισμένου
κινδύνου πραγματοποιώντας επιχειρηματικές
πρωτοβουλίες που είναι πάντα ενταγμένες στην
αποστολή και την ευρύτερη στρατηγική μας
είναι απόλυτα θεμιτή. 

Παράλληλα όμως θα πρέπει να είμαστε σε
θέση να εμβαθύνουμε, μελετώντας προσεκτικά
τον κάθε τομέα στον οποίο αναπτύσσουμε δρα-
στηριότητα και να προλαβαίνουμε παρατεταμένη
εμπλοκή σε άγονες τακτικές που δεν φέρνουν
αποτέλεσμα.

Με την βεβαιότητα ότι θα μπορέσουμε να
ανταποκριθούμε και στις δύο αυτές προκλήσεις,
προσαρμόζοντας τον όμιλο στην νέα εποχή,
αλλά και καθιστώντας τον ακόμα πιο ευκίνητο
και αποτελεσματικό, μπορούμε να είμαστε αι-
σιόδοξοι αφού τα επόμενα χρόνια θα έχουμε
τη σιγουριά να σταθεροποιήσουμε τη θέση μας
στη λιανική αγορά αλλά και να εδραιώσουμε
ακόμα περισσότερο την ηγετική μας θέση στους
τομείς της υγείας και της ομορφιάς. n
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Mετά από την εξαγορά των καλλυντικών της Procter & Gamble το 2016 από την εταιρεία Coty, ο Όμιλος
C.A.Papaellinas, αντιπρόσωπος της COTY στην Κύπρο από την δεκαετία του 1960 και η House of
Beauty, αντιπρόσωπος των καλλυντικών της Procter & Gamble στην Κύπρο, προχώρησαν στην 

δημιουργία μιας νέας εταιρείας, της B.C. Butterfly Cosmetics Ltd.
Η B.C. Butterfly Cosmetics Ltd διαχειρίζεται όλες τις μάρκες καλλυντικών της COTY εξαιρουμένου των

προϊόντων που διατίθενται αποκλειστικά στα κομμωτήσρια και αισθητικούς. Στο πορτοφόλιο της εταιρείας
περιλαμβάνονται γνωστές μάρκες αρωμάτων όπως Hugo Boss, Gucci, Calvin Klein, Chloe, Davidoff, Marc
Jacobs, Burberry, Escada, Miu Miu, Roberto Cavalli κ.ά., μάρκες καλλυντικών όπως Bourjois, Rimmel, Max
Factor, Sally Hansen, τα προϊόντα περιποίησης μαλλιών Wellaflex και οι βαφές μαλλιών Wella Koleston.

Στη εταιρεία συμμετέχουν, ο Όμιλος C.A.Papaellinas με 65% και η House of Beauty με 35%, ποσοστά που
αντιπροσωπεύουν το κύκλο εργασιών των δυο εταιρειών στα προϊόντα της COTY. Το ρόλο της Γενικής Διευ-
θύντριας αναλαμβάνει η Ελένη Μαρκίδη, μέχρι πρότινος Διευθύντρια Μάρκετινγκ της COTY στην Κύπρο.

Η εταιρεία B.C. Butterfly Cosmetics Ltd συνδυάζει την πολυετή τεχνογνωσία, την εμπειρία και υποστήριξη
των στελεχών του Ομίλου C.A.Papaellinas καθώς και της εταιρείας House of Beauty, και αξιοποιεί τις 
υποδομές του Ομίλου C.A.Papaellinas.

Με τη δημιουργία της η B.C. Butterfly Cosmetics Ltd, καθίσταται ήδη πρωταγωνιστής στην κατηγορία 
καλλυντικών στην κυπριακή αγορά, αφού το μέγεθος της την συγκαταλέγει ανάμεσα στους μεγαλύτερους
αντιπροσώπους καλλυντικών στην Κύπρο.

Στόχος της COTY είναι να κατακτήσει την πρώτη θέση στον κλάδο καλλυντικών σε Παγκόσμιο επίπεδο, ως
εκ τούτου, αυτός είναι και ο κύριος στόχος της B.C. Butterfly Cosmetics Ltd, στην Κυπριακή αγορά. n

B.C. Butterfly Cosmetics Ltd 
H νέα εταιρεία αντιπρόσωπος των μαρκών 
της COTY στην Κύπρο!

ΚΥΡΙΟΣ ΜΕΤΟΧΟΣ 
Η C.A.PAPAELLINAS 
ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ 
HOUSE OF BEAUTY

ΝΕΑ ΜΕΓΑΛΗ 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ
ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ

uuuΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΜΕΤΑΞΥ ΜΑΣ ΤΕΥΧΟΣ 15 u09
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Aποστολή της GSK Consumer Health-
care είναι να βοηθήσει τους ανθρώπους
να κάνουν περισσότερα, να νιώθουν

καλύτερα και να ζουν περισσότερο.  Δεσμεύε-
ται να στηρίξει τους καταναλωτές στις καθημε-
ρινές τους ανάγκες μέσα από μια ευρεία γκάμα
προϊόντων που βασίζεται στην επιστημονική
καινοτομία: από ανάγκες στην παιδική ηλικία,
παρέχοντας λύσεις για το αναπνευστικό, τη
στοματική υγιεινή και την περιποίηση του δέρ-
ματος μέχρι την καθημερινή αυτοθεραπεία
στους ενήλικες (στοματική υγιεινή, φροντίδα
του δέρματος και του σώματος). 

Στην Κύπρο, η διανομή προϊόντων της GSK
Consumer Healthcare γίνεται από τον όμιλο
εταιρειών  C.A.Papaellinas  ο οποίος κατέχει
ηγετικό ρόλο στην Κυπριακή αγορά. Στο πλαί-
σιο της στρατηγικής συνεργασίας, περιλαμβά-
νονται η διανομή και πώληση των Panadol,
Breathe Right, Corega, Sensodyne, Aquafresh,
και από τον Δεκέμβριο 2016, η γκάμα των προ-
ϊόντων ενισχύθηκε με την προσθήκη των
Voltaren Emulgel, Otrivin, Sinecod,Comtrex
Cold και Fenistil Gel. Με την ενίσχυση της 
συνεργασίας αυτής, ο όμιλος εταιρειών C.A.
Papaellinas υλοποιεί τη στρατηγική του για την
προσφορά στον Κύπριο καταναλωτή διεθνώς
καταξιωμένων και αναγνωρισμένων για την
ποιότητά τους προϊόντων. n

ΣΥΝΕΡΓΑΣIΑ GSK CONSUMER HEALTHCARE 
ΚΑΙ ΟΜIΛΟΥ C.A.PAPAELLINAS 

H GSK Consumer Healthcare, μέλος του ομίλου GSK, είναι παγκοσμίως  μια από τις ηγετικές εταιρίες στα
προϊόντα over-the-counter, με κύκλο εργασιών στα 5 δισεκατομμύρια αγγλικές λίρες και με 21.000 εργα-
ζόμενους σε 115 χώρες. 

Η εταιρεία αναπτύσσει και προωθεί προϊόντα στις κατηγορίες ανακούφισης του πόνου, της στοματικής
υγιεινής καθώς επίσης και της φροντίδας του δέρματος, κατέχοντας την πρώτη θέση σε 36 αγορές και
ηγετική θέση στην εξειδικευμένη στοματική φροντίδα. 

Γκάμα προϊόντων

Panadol: Παυσίπονο που περιέχει τη δραστική ουσία παρακεταμόλης. 

Voltaren Emulgel: Αναλγητική, αντιφλεγμονώδης γέλη για τοπική δερματική χρήση. 

Otrivin: Τοπικό αποσυμφορητικό του ρινικού βλεννογόνου (σταγόνες και εκνέφωμα)
για ενήλικες και παιδιά. 

Sinecod: Αντιβηχικό σιρόπι για ξηρό βήχα. 

Comtrex Cold: Ενδείκνυται για το κοινό κρυολόγημα με πυρετό και ρινική συμφόρηση. 

Fenistil Gel: Αντικνησμώδες – Αντισταμινικό. Γέλη η οποία παρέχει αποτελεσματική 
θεραπεία για κνησμό που προκαλείται από δερματικές παθήσεις. 

Breathe Right: Ρινικές ταινίες για άμεση ανακούφιση από τη ρινική συμφόρηση. 

Corega: Στερεωτική κρέμα για δυνατή συγκράτηση της τεχνητής οδοντοστοιχίας και 
καθαριστικά δισκία διπλής δράσης με ενεργό οξυγόνο για την καταπολέμηση μικρο-
βίων και βακτηρίων. 

Sensodyne: Οδοντόκρεμα η οποία δρα κατά του πόνου που προκαλείται από την 
ευαισθησία των δοντιών στα κρύα/ζεστά/γλυκά ποτά και φαγητά. 

Aquafresh: Οδοντόκρεμα η οποία δρα κατά της μικροβιακής πλάκας, της τερηδόνας
και χαρίζει δροσερή αναπνοή.

Για περισσότερες πληροφορίες:
C.A.Papaellinas 
Ρεβέκκα Σιδερά, GSK Marketing Coordinator 
rebecca@cap.com.cy   22741802

06-27 METAXI MAS ISSUE 15 new.qxp_Layout 1  12/04/2018  8:51 PM  Page 10



06-27 METAXI MAS ISSUE 15 new.qxp_Layout 1  12/04/2018  8:51 PM  Page 11



by

Oοίκος Dolce and Gabbana ιδρύθηκε το 1985 και
αποτελεί μέχρι σήμερα έναν από τους κορυφαί-
ους διεθνείς ομίλους στον τομέα της μόδας και

των ειδών πολυτελείας. Οι ιδρυτές του, Domenico
Dolce και Stefano Gabbana, ήταν πάντα η δημιουργική
και στιλιστική πηγή όλων των δραστηριοτήτων της
επωνυμίας, καθώς και οι οδηγοί πίσω από τις αναπτυ-
ξιακές στρατηγικές που βασίζονται στην ισορροπημένη
ανάπτυξη σε παγκόσμια κλίμακα.

Ο Όμιλος δημιουργεί, παράγει και διανέμει είδη 
ένδυσης υψηλής ποιότητας, δερμάτινα είδη, υποδή-
ματα, αξεσουάρ, κοσμήματα και ρολόγια. Η επωνυμία
είναι παρούσα στο τμήμα Prêt-à-porter με συλλογές
Ανδρών, Γυναικών και Παιδιών και στην κατηγορία Alta
Artigianalità με τις συλλογές Alta Moda, Alta Sartoria
και Alta Gioielleria.

Με την βοήθεια εταίρων, η επωνυμία επεκτείνεται
και στην παραγωγή και διανομή Γυαλιών και προϊόντων
Ομορφιάς (αρώματα, μακιγιάζ και φροντίδα δέρματος).

ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΑΙΣΘΗΣΙΑΚΟ ΣΤΥΛ
Δεν είναι εύκολο να οριοθετήσουμε τον κόσμο των
Dolce & Gabbana μέσα σε ένα ορισμό. Γιατί είναι ένας
κόσμος γεμάτος αισθήσεις, παραδόσεις, πολιτισμό και
έντονο μεσογειακό χαρακτήρα.

Ο Domenico Dolce και ο Stefano Gabbana, περήφα-
νοι για τον ιταλικό τους χαρακτήρα, γνωρίζουν πώς να
επιβάλουν το αισθησιακό και μοναδικό στυλ τους σε
όλο τον κόσμο. Απευθύνονται στους νέους και αντλούν
έμπνευση από αυτούς, αλλά ταυτόχρονα καταφέρνουν
όσο λίγοι σχεδιαστές να αγαπιούνται από τους αστέρες
του Hollywood.

Η Madonna, η Monica Bellucci, η Isabella Rossellini,
η Kylie Minogue και η Angelina Jolie, είναι απλά μερικά
παραδείγματα διάσημων γυναικών που αφέθηκαν στο
ταλέντο του σχεδιαστικού διδύμου.

Η γυναίκα Dolce & Gabbana είναι μια ισχυρή, κοσμο-
πολίτικη, σέξι γυναίκα που έχει ταξιδέψει στον κόσμο,
αλλά δεν ξεχνά τις ρίζες της. Ο άνδρας Dolce & Gabbana

ΕΝΑΣ ΚΟΣΜΟΣ
ΓΕΜΑΤΟΣ 
ΑΙΣΘΗΣΕΙΣ,
ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ,
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ 
ΚΑΙ ΕΝΤΟΝΟ
ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Τα αρώματα του γνωστού οίκου εντάσσονται στο πορτοφόλιο μας 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ uuu
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είναι ελεύθερος και επιτυχημένος. Δίνει μεγάλη προσοχή στις 
λεπτομέρειες και επιβάλλει τις παραδόσεις του φορώντας γιλέκο και το
διαχρονικό λευκό πουκάμισο.

ΤΑ ΑΡΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ
Τα αρώματα του οίκου Dolce and Gabbana, που εντάσσονται τώρα στο
πορτοφόλιο της C.A.Papaellinas, μετρούν πολλές διακρίσεις και διεθνή
βραβεία. Οι σειρές The One, Light Blue, Pour Femme, Pour Homme
και Dolce καλύπτουν εδώ και χρόνια το γούστο κάθε απαιτητικού 
καταναλωτή, μυώντας τον στον αντισυμβατικό αλλά ταυτόχρονα 
αυθεντικό κόσμο των Dolce and Gabbana. Το 2017 τα αρώματα Light
Blue Eau Intense και The One EDT έρχονται να προστεθούν στην 
συλλογή των Dolce & Gabbana και η επιτυχία, θεωρείται δεδομένη! n
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Έ να ξεχωριστό και πολύ τιμητικό βρα -
βείο, το Lifetime Achievement Αward, 
παρέλαβε στις 18 Ιανουαρίου από τα 

χέρια του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου 
Αναστασιάδη ο κ Ανδρέας Παπαέλληνας, 
Πρόεδρος των Διοικητικών Συμβουλίων του
Ομίλου C.A.Papaellinas Ltd και της Χ.Α. 
Παπαέλληνας Εμπορική Λτδ, ιδιοκτήτριας των 
Υπεραγορών Άλφα Μέγα.

Η απονομή του ειδικού βραβείου στον κ 
Παπαέλληνα, έγινε στα πλαίσια της φετινής
απονομής των IN Business Awards, σε τελετή
που πραγματοποιήθηκε στο HILTON PARK,
στην παρουσία επίσης Υπουργών, βουλευτών
και επιχειρηματικών στελεχών του νησιού.

Απονέμοντας το βραβείο, ο Πρόεδρος της
Δημοκρατίας συγχάρηκε θερμά τον κ Παπαέλ-
ληνα υπογραμμίζοντας τη μεγάλη συμβολή του
ιδιωτικού τομέα στην προσπάθεια για έξοδο
από την οικονομική κρίση των τελευταίων 
χρόνων. Με τη σύμπραξη του δημόσιου και του
ιδιωτικού τομέα, είπε, κατόρθωσε μία χώρα
που οδηγείτο στη χρεοκοπία, να παρουσιάζει
σήμερα ρυθμούς ανάπτυξης 4% και να στέκει
στα πόδια της.

Παραλαμβάνοντας το βραβείο, ο κ Παπαέλ-
ληνας τόνισε έντονα συγκινημένος ότι αυτή η
βράβευση αποτελεί αναγνώριση 65 χρόνων
δουλειάς.

Ο κ Παπαέλληνας συγχάρηκε το περιοδικό
ΙΝ BUSINESS για το θεσμό των βραβείων ανα-
φέροντας πως πρόκειται για το μοναδικό
θεσμό στην Κύπρο που επιβραβεύει επιχειρή-
σεις για τη δραστηριότητα τους. Οι βραβεύσεις,
σημείωσε, βελτιώνουν το επιχειρηματικό κλίμα
και φέρνουν πλούτο στη χώρα.

Παρατήρησε εξάλλου πως η δραστηριότητα
με τη δημιουργία των Υπεραγορών ΑΛΦΑ
ΜΕΓΑ ξεκίνησε πριν από 15 χρόνια, στη 
διάρκεια των οποίων άνοιξαν 12 υπεραγορές.
Υπογραμμίζοντας την αισιοδοξία του για την 
πορεία του λιανικού εμπορίου, ο κ Ανδρέας
Παπαέλληνας ανακοίνωσε πως μέσα στο 2018
θα ανοίξουν άλλες τρεις υπεραγορές.

Ο Αντρέας Παπαέλληνας ξεκίνησε την επαγ-
γελματική του πορεία το 1954, εισερχόμενος
στην οικογενειακή επιχείρηση Χρ. Α. Παπαέλ-
ληνας και ΣΙΑ, η οποία δραστηριοποιείτο με την
εμπορία φαρμάκων, καλλυντικών και κατανα-
λωτικών αγαθών.

Το 1956 νυμφεύεται την Νάσω Αναστασιά-
δου με την οποία απέκτησε τρία παιδιά, την
Κάτια, τη Μαρίνα και τον Χρήστο, σημερινό
Ανώτατο Εκτελεστικό Διευθυντή της C.A.
Papaellinas.

Από την αρχή της καριέρας του o κ Ανδρέας
Παπαέλληνας επέδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον
για τον τομέα των φαρμακευτικών προϊόντων
και οι λόγοι που ο ίδιος αναφέρει είναι ότι απα-
λύνουν τον ανθρώπινο πόνο και παρατείνουν
τη διάρκεια ζωής.

Το αυξημένο ενδιαφέρον του για τον κλάδο
των φαρμάκων, τον οδήγησε στη Βασιλεία 
της Ελβετίας όπου εκπαιδεύτηκε για 6 εβδο-
μάδες, αποκομίζοντας πολλές γνώσεις για τα 
φάρμακα. Το 1963, ιδρύει στην Αθήνα την 
«Παπαέλληνας Ελλάς», ως θυγατρική της 
κυπριακής εταιρείας, με τους ίδιους μετόχους.

Τη δεκαετία του 1990 αποχωρεί από την εται-

ρεία και επικεντρώνεται στην κυπριακή αγορά.
Το 1997 καταλήγει σε συμφωνία με τον Γιάννη
Χαραλαμπίδη, αναλαμβάνοντας τη διαχείριση
της Υπεραγοράς Χαραλαμπίδης στην Έγκωμη,
την οποία στη συνέχεια μετονομάζει σε Υπερα-
γορά ΑΛΦΑΜΕΓΑ.

Αυτό αποτέλεσε την αφετηρία για επέκταση
στον τομέα του λιανικού εμπορίου τροφίμων,
καθώς σήμερα η εταιρεία Χ.Α. Παπαέλληνας
Εμπορική Λτδ αποτελεί την κορυφαία αλυσίδα
υπεραγορών στην Κύπρο, εργοδοτώντας
1.383 άτομα και έχοντας συνολικό τζίρο €230
εκατ. για το 2017.

Βρισκόμενος ακόμα στο πηδάλιο του ομίλου
Χ.Α. Παπαέλληνας Εμπορική Λτδ, ο Ανδρέας
Παπαέλληνας, δυναμικός και ακούραστος 
συνεχίζει το επεκτατικό έργο της εταιρείας
προγραμματίζοντας τη λειτουργία 3 νέων υπε-
ραγορών εντός του 2018. n

LIFETIME ACHIEVEMENT ΑWARD 
ΣΤΟΝ κ ΑΝΔΡEΑ ΠΑΠΑEΛΛΗΝΑ
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Ακόμα μια τιμητική διάκριση απέσπασε ο
Όμιλος C.A.Papaellinas, αυτή τη φορά
από τον θεσμό Reaction Excellence

Awards 2018, για τη διαχρονική στήριξή του
τόσο προς το έργο της REACTION, όσο και για
την κοινωνική του δράση.

Η τελετή της απονομής των βραβείων πραγ-
ματοποιήθηκε την Πέμπτη 25 Ιανουαρίου στο
Προεδρικό Μέγαρο, στην παρουσία του 
Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας,
Υπουργών, Αρχηγών Ξένων Διπλωματικών
Αποστολών και επιχειρηματιών.

Κατά την διάρκεια της τελετής βραβεύθηκαν
φορείς, οργανισμοί, εταιρείες, καθώς και προ-
σωπικότητες για τη στήριξή τους τόσο προς το
έργο της REACTION, όσο και για την κοινωνική
τους δράση.

Το βραβείο εκ μέρους του Ομίλου C.A.
Papaellinas παρέλαβε ο Ανώτατος Εκτελεστι-
κός Διευθυντής κ. Χρήστος Παπαέλληνας, από
τον Υπουργό Μεταφορών, Επικοινωνιών και
Έργων κ. Μάριο Δημητριάδη.

Στην ομιλία του, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης
αναφέρθηκε στην προώθηση της συμμετοχι-
κής δημοκρατίας και τη στήριξη των Μη 
Κυβερνητικών Οργανώσεων, λέγοντας ότι
αποτελεί διαρκή στόχο.

«Πιστεύουμε στον εθελοντισμό και θεω-
ρούμε ότι, εάν του δοθούν τα μέσα και οι δυ-
νατότητες, μπορεί σε πολλές περιπτώσεις να
είναι σημαντικά αποτελεσματικότερος από το
κράτος, τόσο στην επίλυση προβλημάτων, όσο
και στη διαμόρφωση νέων πολιτικών», είπε.

Ανέφερε εξάλλου ότι ο θεσμός των βρα-
βείων, πέραν από την αναγνώριση και την εκτί-
μηση της κοινωνικής ευθύνης που υιοθέτησαν
ως φιλοσοφία οι σημερινοί βραβευόμενοι, με
αποτέλεσμα τη συνακόλουθη βελτίωση, ενδυ-
νάμωση και ανάπτυξη της κυπριακής κοινω-
νίας και ιδιαίτερα της νεολαίας, αποτελεί την
ίδια στιγμή ευγενές κίνητρο για ανάπτυξη ανά-
λογων συμπεριφορών.

Σε σύντομο χαιρετισμό του στην εκδήλωση,
ο Πρόεδρος της REACTION Μάριος Σταύρου
παρουσίασε το έργο της οργάνωσης, ενώ είπε
ότι οι παραλήπτες των βραβείων έχουν συν-
δράμει στην ενδυνάμωση της νεολαίας και της
κοινωνίας, με στόχο μια καλύτερη Κύπρο.n

ΤΙΜΗΤΙΚH ΔΙAΚΡΙΣΗ 
ΣΤΟΝ OΜΙΛΟ C.A.PAPAELLINAS 

REACTION 
EXCELLENCE

AWARDS 
2018
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ΠΡΩΤΟΙ ΣΤΟ
HALL OF FAME!

ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ 
ΚΑΤΕΚΤΗΣΑΝ 
ΤΙΣ ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ 
ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ 
ΠΕΝΤΕ ΘΕΣΕΙΣ 
ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Αισθανόμαστε ιδιαίτερα περήφανοι που το προσωπικό μας κατάφερε φέτος να
κατακτήσει τις 4 από τις 5 πρώτες θέσεις στον ετήσιο διεθνή διαγωνισμό της
Holland & Barrett  “Hall of Fame”.

Στο διαγωνισμό έλαβαν μέρος μέλη του προσωπι-
κού της εταιρείας από όλο τον κόσμο εκ των οποίων
οι τέσσερις ήταν μέλη της Holland & Barrett Κύπρου.
Το προσωπικό αξιολογήθηκε μέσω εξετάσεων για τις
γνώσεις του όσων αφορά τα προϊόντα αλλά και τις
αξίες της εταιρείας.

Την πρώτη θέση στον διαγωνισμό κατάφερε να 
κατακτήσει η Μαρία Ιωάννου από το Παραλίμνι, 
κάνοντας μας ιδιαίτερα υπερήφανους σαν εταιρεία.

Η Μαρία εργάζεται τρία χρόνια στην εταιρεία μας
και είναι υπεύθυνη στο υποκατάστημα μας στο 

Μέσα στα πλαίσια αναγνώρισης και ικανοποί-
ησης του προσωπικού της, η Holland & 
Barrett διοργανώνει κάθε χρόνο τον διαγω-

νισμό «Hall of Fame». Στόχος του διαγωνισμού είναι
να αναγνωριστούν και να επιβραβευθούν οι καλύτεροι
των καλυτέρων με κριτήριο το βαθμό που πρεσβεύουν
καθημερινά τις αξίες της εταιρίας.

Ο διαγωνισμός αυτός ξεκίνησε από την Αγγλία και
φέτος για πρώτη φορά το Hall of Fame επεκτάθηκε
και στα διεθνή υποκαταστήματα της, περιλαμβανομέ-
νων και αυτών της Κύπρου.

HOLLAND & BARRETT

Του Ανδρέα
Κώστα

Υπεύθυνου 
καταστήματος/ 
Εκπαιδευτή 
Holland & Barrett
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O Aνώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής μας κ Χρήστος Παπαέλληνας
μαζί με βραβευθέντα μέλη του προσωπικού της Holland & Barrett και
άλλους συναδέλφους, σε αναμνηστική φωτογραφία μετά την 
ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού Hall of Fame.

Παραλίμνι. Τα θερμά μας συγχαρητήρια στην Μαρία
η οποία κατάφερε να διακριθεί στην πρώτη θέση και
να αναδείξει τόσο τις γνώσεις και τις ικανότητες της
όσο και το επίπεδο εκπαίδευσης και τις αξίες της 
εταιρείας μας στην Κύπρο.

Πολλά συγχαρητήρια αξίζουν επίσης και στους
υπόλοιπους συναδέλφους οι οποίοι κατάφεραν να
είναι στην πρώτη πεντάδα και να αναδείξουν ακόμη
περισσότερο το υψηλό επίπεδο γνώσεων και αξιών
του προσωπικού μας.

Ο Βάσος Ιωάννου, υπεύθυνος του υποκαταστήμα-
τος Η&Β Σταυρού, κατάφερε να κατακτήσει την 3η
θέση, η Θέκλα Ππελή, σύμβουλος πωλήσεων στο
Η&Β My Mall, κατέκτησε την 4η θέση και η Ευαγγελία
Θεοδώρου, σύμβουλος πωλήσεων στο H&B Μέσα

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ uuu
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Γειτονιάς, κατέκτησε την 5η θέση. Ευχόμαστε σε
όλους να συνεχίσουν την ανοδική και δημιουργική
πορεία που ξεκίνησαν.

Σαν Holland & Barrett Κύπρου δίνουμε και θα 
συνεχίσουμε να δίνουμε μεγάλη έμφαση στην 
προσφορά προς τους επισκέπτες των καταστημάτων
μας, προϊόντων, συμβουλών και γνώσεις που συμ-
βάλλουν σε μια “καλύτερη ζωή”.

Είμαστε πεπεισμένοι ότι μέσα από τη συνεχώς 
αναβαθμισμένη εκπαίδευση και την επένδυση μας
στη γνώση, καθώς και με την αφοσίωση μας στις
αξίες τις εταιρείας,  μπορούμε να τα καταφέρουμε.  

Συνεχίζουμε λοιπόν δυνατά, επενδύοντας στις
γνώσεις και προσφέροντας σε κάθε επισκέπτη μας
μια “καλύτερη ζωή”. n
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ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ uuu

Για ακόμα μια χρονιά πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η τελετή παραχώρησης υποτροφιών
σε φοιτητές του Προγράμματος ΜΒΑ Πανεπιστημίου Κύπρου από τον Όμιλο C.A.Papaellinas.
Η τελετή διεξήχθη την Τετάρτη, 24 Μαΐου, 2017, στις εγκαταστάσεις του Ομίλου στη 

Λευκωσία, στην παρουσία του Aνώτατου Εκτελεστικού Διευθυντή, κου Χρήστου Παπαέλληνα και
των Ακαδημαϊκών Διευθυντών του Προγράμματος ΜΒΑ, Καθηγητών Νίκου Βαφέα, Ηρακλή 
Βλαδιμήρου και Λεωνίδα Κ. Λεωνίδου. Οι υποτροφίες, συνολικού ύψους €10.250, παραχωρή-
θηκαν στους δύο πρωτεύσαντες φοιτητές του Προγράμματος ΜΒΑ Πλήρους Φοίτησης, κα 
Πολυξένη Αβραάμ και κο Γιάννη-Ευάγγελο Παπαβασιλείου. 

Το Πρόγραμμα ΜΒΑ του Πανεπιστημίου Κύπρου, εκφράζοντας και δημόσια τις ευχαριστίες του
προς τον Όμιλο C.A.Papaellinas για τη συνεχή αρωγή και τη γενναιόδωρη συνεισφορά του, 
επισημαίνει πως η προσφορά στην παιδεία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της επένδυσης στην 
κοινωνία. Με τη συνεισφορά αυτή αποδεικνύεται έμπρακτα η εκτίμηση του Ομίλου στο ρόλο που
διαδραματίζει η εκπαίδευση στις σύγχρονες κοινωνίες της γνώσης. 

Η σύνδεση μεταξύ του επιχειρηματικού κόσμου και του Πανεπιστημίου Κύπρου συνιστά 
σημαντικό βήμα προς την ανάπτυξη και την πρόοδο. Στο πλαίσιο τέτοιων συνεργασιών, συνδυά-
ζεται και αξιοποιείται η τεχνογνωσία και η εμπειρία του επιχειρηματικού και ακαδημαϊκού κόσμου,
προσφέροντας μια διαφοροποιημένη προσέγγιση στην προσπάθεια για εκσυγχρονισμό και 
ενίσχυση της οικονομίας του τόπου μας. 

Για περισσότερες πληροφορίες για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων
(ΜΒΑ) του Πανεπιστημίου Κύπρου μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Προγράμματος
www.mba.ucy.ac.cy ή να επικοινωνήσετε στο τηλ. 22893600 και με email στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση mba@ucy.ac.cy.n

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΒΡAΒΕΥΣΗ ΑΡΙΣΤΟYΧΩΝ MBA  
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Πραγματοποιήθηκε στις 10 Ιουλίου
2017, στο χώρο των κεντρικών μας
γραφείων, η καθιερωμένη τελετή

βράβευσης των αριστούχων παιδιών του
προσωπικού. 

Συνολικά βραβεύτηκαν για τις υψηλές ακα-
δημαϊκές τους επιδόσεις οι ακόλουθοι:

l  Πέτρος Κουσής, Α’ Λυκείου - γιος της 
Δήμητρας Παναγή

l  Μαρία Μενελάου, Α’ Λυκείου - κόρη της 
Γεωργίας Κοντοζή

l  Νάγια Κουή, Β’ Λυκείου - κόρη της 
Γιωργούλλας Σουρουλλά

ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΑΝ 
ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ 

ΤΟΥΣ

ΒΡAΒΕΥΣΗ 
ΑΡIΣΤΩΝ 2017

l  Ανδρέας Παπαέλληνας, Α’  Λυκείου - γιος
του Χρήστου Παπαέλληνα

l  Μαρία Αναστασίου, Γ’ Λυκείου - κόρη της
Σταυρούλλας Λοίζου

l  Ερμίνα Χ’ Κωνσταντίνου, Γ’ Λυκείου -
κόρη της Έλενας Σπανού

l  Φίλιππος Κωνσταντίνος Κοντογούρη, 
Γ’ Λυκείου - γιος της Ελίνας Κουτσιλιέρη

l  Χρίστος Αχιλλέως, Γ’ Λυκείου - γιος της
Μαίρης Χ’Ιωάννου

Μιλώντας στην τελετή, ο Ανώτατος Εκτελεστι-
κός Διευθυντής της Εταιρείας, κ. Χρήστος 
Παπαέλληνας επαίνεσε τα παιδιά για όλα όσα

πέτυχαν αλλά και τους γονείς τους για τη στήριξη
που παρείχαν στα παιδιά τους. Ανέφερε πως το
αριστείο από μόνο του δεν αποτελεί δεδομένο
επιτυχίας για την μετέπειτα ζωή τους. Καταδει-
κνύει όμως ότι υπάρχει μεθοδικότητα και θέ-
ληση για επίτευξη των στόχων που θέτουν. Και
τα δύο, είπε, αποτελούν βασικά συστατικά επι-
τυχίας. Αυτό το οποίο ενισχύει την πιθανότητα
για επιτυχία, τόνισε, είναι η θέληση για συνεχή
μάθηση και αναβάθμιση των γνώσεων.

Για ακόμα μια φορά ο κ. Παπαέλληνας, 
τόνισε πως τα παιδιά πρέπει να έχουν πίστη
στον εαυτό τους και στις δυνάμεις τους και να
μην χάνουν ποτέ την ελπίδα τους.

06-27 METAXI MAS ISSUE 15 new.qxp_Layout 1  12/04/2018  8:51 PM  Page 24



uuuΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ

ΜΕΤΑΞΥ ΜΑΣ ΤΕΥΧΟΣ 15 u25

«Tα παιδιά πρέπει να

έχουν πίστη στον εαυτό

τους και στις δυνάμεις

τους και να μην χάνουν

ποτέ την ελπίδα τους »

ΧΡ. ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ

ΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΓΟΝΕΙΣ
Δήμητρα Παναγή: «Νιώθω περηφάνια και
ικανοποίηση για την μέχρι τώρα πορεία του
γιου μου, κάτι που δείχνει ότι έχει τις βάσεις
για να διεκδικήσει ένα προσοδοφόρο μέλλον.
Σίγουρα τέτοιες πρωτοβουλίες όπως αυτή της
βράβευσης από την εταιρεία μας, ενθαρρύ-
νουν την προσπάθεια των παιδιών μας και
τους δίδουν την ευκαιρία από μικρή ηλικία να
νιώσουν ότι οι υψηλές επιδόσεις και οι κόποι
τους αναγνωρίζονται και επιβραβεύονται.
Θέλω να ευχαριστήσω πραγματικά την Εται-
ρεία μας που βραβεύει τα παιδιά μας και είμαι
περήφανη για αυτό».
Γιωργούλλα Σουρουλλά: «Νιώθω περή-
φανη για το αριστείο της κόρης μου που δεί-
χνει την μεθοδικότητα της αλλά και το ότι
επιτυγχάνει τους στόχους που θέτει. Νιώθω
ικανοποίηση και εκτίμηση για το ότι η Εταιρεία
μας οποία επιβραβεύει τα παιδιά μας». n

Η επιστολή μιας περήφανης μητέρας
Ξεκινάς… και το όνειρο κάθε ευτυχισμένης οικογένειας είναι η ολοκλήρωση της μέσα από ένα
παιδί. Γεννάς… και αρχίζεις να αντιμετωπίζεις τις φοβίες σου προσπαθώντας να μεγαλώσεις το
παιδί σου σε ένα περιβάλλον που λίγο - πολύ και εσύ η ίδια έχεις μεγαλώσει, σε μια κοινωνία
που θα μπορούσε να είναι καλύτερη, σε ένα κόσμο που μάχεται να εξελιχθεί. Φοβάσαι… για τις
αρρώστιες του, τις παρέες του, τους φίλους του, τον λάθος δρόμο. Ζεις… με τα δικά σου καθημε-
ρινά άγχη επιβίωσης αλλά ταυτόχρονα πρέπει να είσαι δυνατή για να αντιμετωπίσεις και να δώσεις
εξηγήσεις και στους δικούς του προβληματισμούς. Παλεύεις… για να του δώσεις τις αρχές που
χρειάζεται να έχει ως παρακαταθήκη στην ζωή του. 

Το παιδί βέβαια και αυτό με την σειρά του, δίνει τον δικό του αγώνα μέσα από το καθημερινό του
περιβάλλον, προσπαθώντας να κατανοήσει όλα τα ερεθίσματα που του δίνονται, να μεταφράσει
τα χιλιάδες μηνύματα που σε καθημερινή βάση το πυρπολούμε και να ανακαλύψει τη ζωή του,
την ύπαρξή του, τις σκέψεις και τα νοήματά του, με λίγα λόγια τη μοναδικότητά του. 

Η αξέχαστη Μελίνα Μερκούρη έλεγε: "Αν επιτευχθεί η ευαισθητοποίηση του παιδιού στην παιδεία,
στην κουλτούρα και στον Πολιτισμό θα δημιουργηθεί μια άλλη κοινωνία, μια άλλη νοοτροπία, μια
άλλη πολιτική". 

Τελικά το μόνο που μπορεί να σώσει τις επόμενες γενιές είναι η παιδεία και μια από τις πολύ 
σημαντικές προκλήσεις σήμερα, είναι να ξανασυγκινηθούμε από την «γοητεία της γνώσης», 
εγχείρημα που χαρακτηρίζετε «περίπλοκο» αλλά και ταυτόχρονα «δύσκολο». 

Συγκινούμε όταν οι προσπάθειες και οι θυσίες του δικού μου παιδιού… των δικών μας παιδιών…
όλων των παιδιών, επιβραβεύονται όταν αριστεύουν στις σπουδές τους. Χαίρομαι όταν βλέπω
νέους που απορρίπτουν τον εύκολο δρόμο, αρνούνται την απογοήτευση, δεν εγκαταλείπουν τη
μάχη και την προσπάθεια να αριστεύουν και ακόμα ελπίζουν και ονειρεύονται. Χαίρομαι διπλά
όταν βλέπω οικογένειες συναδέλφων που εξακολουθούν να πιστεύουν στην παιδεία ως αυτοτελή
αξία και να επενδύουν και από το υστέρημά τους στην εκπαίδευση των παιδιών τους. 

Η βράβευσή των αριστούχων που έχει θεσμοθετήσει η Εταιρία μας, στέλνει ένα ηχηρό μήνυμα
σε όλους, για την ανάγκη να επιστρέψει η κοινωνία και η οικονομία μας στις δημιουργικές αξίες
της ζωής, που καθιστούν ισχυρές τις δημοκρατικές κοινωνίες, αξίες που χαρακτηρίζουν και το
δικό μας Οργανισμό και τους ανθρώπους της C. A. PAPAELLINAS: 

Ακεραιότητα, Αξιοκρατία, Διαφάνεια, Ομαδικότητα, Επιβράβευση της προσπάθειας και του 
Αποτελέσματος, Δημιουργική Φιλοδοξία, Εργασιακό και Επιχειρηματικό Ήθος, Κοινωνική Ευθύνη
και Αλληλεγγύη, Υπευθυνότητα, Πρωτοπορία, Πάθος, Απλότητα. 

Η τιμή αυτή της βράβευσης των παιδιών μας ως αριστούχοι, δεν ανήκει μόνο στα παιδιά μας,
ανήκει και σε μας αλλά επίσης και σ’ όλους εκείνους τους χιλιάδες εργαζόμενους συμπολίτες μας,
που παρά το δύσκολο περιβάλλον που ζούμε, δεν έχουμε χάσει την ελπίδα μας και παλεύουμε,
κάνοντας με το παραπάνω καθημερινά το καθήκον μας, δίνοντας τον καλύτερο μας εαυτό. 

Σας ευχαριστώ.

Ελίνα Κουτσιλιέρη
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Tον Οκτώβριο του 2014, ο Όμιλος Εταιρειών
C.A.Papaellinas Ltd και η εταιρεία ΕΛΓΕΚΑ 
προχώρησαν σε στρατηγικής σημασίας συνεργα-

σία στον τομέα των logistics στην Κύπρο. Με τη 
συμφωνία αυτή η C.A.Papaellinas Ltd απέκτησε το 40%
του μετοχικού κεφαλαίου της Diakinisis Logistics Serv-
ices (CY) Ltd, ενώ παράλληλα η Diakinisis 
Logistics Services (CY) Ltd ανέλαβε την αποθήκευση
και διανομή του κλάδου καταναλωτικών του Ομίλου
C.A.Papaellinas Ltd.

H Diakinisis Logistics Services (CY) Ltd άρχισε να
διαχειρίζεται το υπερσύγχρονο κέντρο διανομής της
C.A.Papaellinas που βρίσκεται στην βιομηχανική 
περιοχή Νήσου στη Λευκωσία με αποθηκευτικούς
χώρους συνολικής επιφάνειας 10.000 τ.μ. Έχοντας στη
δυναμικότητά της 19 ακόμα οχήματα, καθώς και σύγ-
χρονη μονάδα ανασυσκευασίας, διεύρυνε σημαντικά
τις παρεχόμενες υπηρεσίες στους πελάτες της.

Τον Απρίλιο του 2016, η πλειοψηφία του μετοχικού
κεφαλαίου της Diakinisis Logistics Services (CY) Ltd
εξαγοράστηκε από τον Όμιλο C.A.Papaellinas Ltd στα
πλαίσια του στρατηγικού στόχου του ομίλου για 
περαιτέρω ανάπτυξη στο τομέα των logistics, με
αξιοποίηση της πολύχρονης εμπειρίας του σε θέματα
logistics.

Το Νοέμβριο του 2016 έγινε αλλαγή του ονόματος
της Diakinisis Logistics Services (CY) Ltd σε 
C.A.Papaellinas Logistics Services Ltd. Οι κύριες αξίες
του ομίλου C.A.Papaellinas Ltd, έχουν γίνει κομμάτι της
κουλτούρας μας. Στην C.A.Papaellinas Logistics 
Services Ltd, έχουμε καταλάβει ότι το μυστικό της 
επιτυχίας μας έχει να κάνει με το να εργάζεσαι με ακε-
ραιότητα, υπευθυνότητα, πρωτοπορία, πάθος και απλό-
τητα. Ένα από τα πιο σημαντικά μηνύματα που κάποιος
μπορεί να πάρει από τις κύριες αξίες του ομίλου, είναι
ότι όλοι εμείς νοιαζόμαστε για τους ανθρώπους μας,
τους πελάτες μας, την κοινωνία μας και το περιβάλλον
και ότι έχουμε σαν σκοπό να ηγηθούμε με το παρά-
δειγμα μας.

Η C.A.Papaellinas Logistics Services Ltd, προσφέρει
υπηρεσίες αποθήκευσης, διανομής και ανασυσκευα-
σίας. Μεταξύ των πλεονεκτημάτων μας είναι η ευελιξία
και η ταχύτητα ανταπόκρισης στις ανάγκες των 
πελατών μας, μαζί με την τεχνολογική παροχή και τις
υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας. Σε όλες μας τις 
εγκαταστάσεις παρέχουμε πλήρεις υπηρεσίες αποθή-
κευσης και διανομής. Τα εμπορεύματα διακινούνται
προς και από τις αποθήκες μας με την ασφάλεια και
αξιοπιστία που εγγυάται το όνομα της C.A.Papaellinas
Logistics Services Ltd.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ uuu
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C.A.PAPAELLINAS LOGISTICS SERVICES LTD 
Ποιοτικές υπηρεσίες με αξιοπιστία,
ευελιξία και ασφάλεια

ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΕΣ 
ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ 
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ 
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ 
ΣΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ

Τoυ Παντελή
Παντελή

Γενικού 
Διευθυντή 
C.A.Papaellinas 
Logistics Services
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ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
Οι τρεις αποθήκες της εταιρείας μας βρίσκονται στρα-
τηγικά τοποθετημένες στην βιομηχανική περιοχή της
Νήσου, στη Λεμεσό και στην Πάφο εξυπηρετώντας το
πελατολόγιο μας με αποθηκευτικούς χώρους συνολι-
κής έκτασης στεγασμένων χώρων 14,000 m2 και
10,000 παλεττοθέσεις.

ΔΙΑΝΟΜΗ
Η C.A.Papaellinas Logistics Services Ltd αναλαμβάνει
τη διανομή των προϊόντων των πελατών της παγκύ-
πρια. Οι διανομές πραγματοποιούνται με σύγχρονο
στόλο οχημάτων που αποτελείται από 52 οχήματα 
διανομών και 12 ρυμουλκούμενα.

ΑΝΑΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Η C.A Papaellinas Logistics Services Ltd διαθέτει μια
από τις πιο σύγχρονες μονάδες ανασυσκευασίας 
εξασφαλίζοντας την πλήρη κάλυψη των πελατών μας.
Το τμήμα αυτό στεγάζεται σε χώρους συνολικού 
εμβαδού 500 m2 εκ των οποίων τα 120 m2 είναι 
κλιματιζόμενα. Η άριστη οργάνωση της μονάδας 
επιτρέπει την άμεση ανταπόκριση και σε έκτακτες 
ανάγκες της αγοράς και των συνεργατών μας.

Η αποστολή της C.A.Papaellinas Logistics Services
Ltd, είναι να παρέχουμε ποιοτικές υπηρεσίες, με 
αξιοπιστία, ευελιξία και ασφάλεια, με στόχο την αύξηση
των πωλήσεων των πελατών μας και τη διείσδυση των
προϊόντων τους στην αγορά. Είναι καλό να δοθεί το
σωστό μήνυμα ότι η C.A.Papaellinas Logistics Services
Ltd, είναι εταιρεία που παρέχει logistics services και όχι
εταιρεία 3PL που αναλαμβάνει όλου του είδους τις

ΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ 
ΜΕ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ, 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ, 
ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ, 
ΠΑΘΟΣ 
ΚΑΙ ΑΠΛΟΤΗΤΑ

αποθηκεύσεις και μεταφορές. Είναι αξιοσημείωτο 
ότι πρώτα από όλα είμαστε περήφανοι που κάνουμε 
τα logistics των καταναλωτικών προϊόντων της 
C.A.Papaellinas Ltd.

ΤΙ ΔΙΑΚΙΝΟΥΜΕ
Μεταξύ των προϊόντων που διακινεί η C.A.Papaellinas
Logistics Services Ltd περιλαμβάνονται:
l    Kαταναλωτικά προϊόντα C.A Papaellinas: Kleenex,

Lucozade, Huggies, Dr Fischer, Eλιοχώρι, Τender,
Nannys, γλάρος, Divella κ.α.

l    Alpha-Mega: Baby wipes, kitchen roll, toilet paper,
Bambers, napkins.

l    Andreou & Paraskevaides Enterprises Public Ltd:
PEPSI, 7UP, IVI, Gatorade, ice tea Lipton, νερό
Zagori

l    H&M fashion wear.
l    PC Splash Public Company Ltd: (coffee POKKA &

Snapple fruit drinks.)
l    Charalambides Christis Ltd: (Life juices)
l    Ogigis Exports: Hotel Amenities.
l    Lanitis Bros Ltd: Coca Cola (2013-2016.)
Τονίζεται, τέλος, ότι η υψηλού επιπέδου τεχνογνωσία,
μας δίνει τη δυνατότητα να παρέχουμε ένα ευρύ φάσμα
υπηρεσιών διαχείρισης και εξειδικευμένες λύσεις, 
δίνοντας έμφαση σε μειωμένο μεταβλητό κόστος, 
διατηρώντας την υψηλή ποιότητα ικανοποίησης του 
πελάτη. Για κάθε πελάτη, παρέχουμε εξατομικευμένες
λύσεις, προσθέτοντας αξία σε κάθε στάδιο της εφοδια-
στικής αλυσίδας και δίνοντας στους πελάτες μας 
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. n

uuuΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ uuu

HΕταιρεία αναπτύσσει τη στρατηγική της
με σεβασμό στις διαχρονικές της αξίες
που είναι η Υπευθυνότητα, η Πρωτοπο-

ρία, το Πάθος και η απλότητα, οι οποίες χαρα-
κτηρίζουν κάθε δραστηριότητά του ομίλου,
όπως και με σεβασμό στην αποστολή της που
είναι να κάνει όλο και περισσότερους ανθρώ-
πους να ζουν και να αισθάνονται καλύτερα. 

Απώτερος στόχος είναι να επιτυγχάνεται
ανάπτυξη μέσα από καινοτόμες ιδέες,  με την
προσφορά προϊόντων και υπηρεσιών που συμ-
βάλλουν στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής
των πελατών. Και αυτό πάντα με σεβασμό στο
περιβάλλον και στηρίζοντας την κοινωνία μέσα
στην οποία η Εταιρεία λειτουργεί και αναπτύσ-
σεται. 

Λαμβάνοντας υπόψη τη δύσκολη οικονομική
συγκυρία που βιώνει η χώρα μας, η C.A. 
Papaellinas έχει θέσει προτεραιότητες και στό-
χους που διασφαλίζουν όχι μόνο την ανάπτυξη
του οργανισμού αλλά και την υποστήριξη των
εργαζομένων και συνεργατών του ομίλου. 
Η αμφίδρομη επικοινωνία με όλους τους συμ-
μέτοχους της, αποτελεί βασικό συστατικό του

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ
ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙA ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚHΣ 
ΤΗΣ C.A.PAPAELLINAS
Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη βρίσκεται στην καρδιά της στρατηγικής
του Ομίλου C.A. Papaellinas Ltd προκειμένου να ισχυροποιήσει 
περαιτέρω τη θέση της και να διευρύνει το αποτύπωμα της στην αγορά. 

ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΕΣ 
ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 
ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΜΑΣ, 
ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ, 
ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

τρόπου με τον οποίο η Εταιρεία σχεδιάζει το
στρατηγικό της πλάνο. 

Κοινωνικός Απολογισμός 
Σε έμπρακτη έκφραση της επιχειρηματικής
υπευθυνότητας της, η C.A.Papaellinas εκδίδει
και κυκλοφορεί ανά διετία τον Κοινωνικό της
Απολογισμό, με στόχο να καταστήσει κοινω-
νούς όλους τους ενδιαφερόμενους για τις δρά-
σεις που υλοποιήθηκαν κατά τη συγκεκριμένη
περίοδο και την αποτελεσματικότητα τους, ενώ
ιδιαίτερη μνεία γίνεται για τη δέσμευση της 
εταιρείας για συνεχή προσφορά στην κοινωνία,
την αγορά, τον άνθρωπο και το περιβάλλον.  

Το μεγαλύτερο κεφάλαιο οι 
άνθρωποι μας 
Πρώτα απ’ όλα, η C.A. Papaellinas επενδύει
στο μέλλον διασφαλίζοντας την υπεροχή των 
ανθρώπων της σε επίπεδο τεχνογνωσίας, 
δεξιοτήτων, επιβράβευσης και ικανοποίησης
από την απασχόληση τους. 

Στο πλαίσιο αυτό επενδύει συνεχώς στην 
εκπαίδευση και την επαγγελματική επιμόρ-
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φωση του προσωπικού της σε όλα τα επίπεδα
της ιεραρχίας, με την εφαρμογή προγραμμάτων
με τα οποία δίνεται η δυνατότητα στον κάθε 
εργαζόμενο νε εξελιχθεί περαιτέρω, ενισχύον-
τας την ευελιξία και την προσαρμοστικότητα
του. Οι εκπαιδεύσεις είναι συνεχείς και αφο-
ρούν κάθε τομέα της δράσης της Εταιρείας. 
Επιπλέον προωθείται η απόκτηση ακαδημαϊ-
κών και επαγγελματικών τίτλων με επιχορή-
γηση από την Εταιρεία του σχετικού κόστους,
ακόμη και με παρακολούθηση σεμιναρίων και
μαθημάτων στο εξωτερικό. 

Θεσμός της οικογένειας 
Στη C.A. Papaellinas εφαρμόζονται ιδιαίτερες
πρακτικές για την προώθηση του θεσμού της
οικογένειας και την εξισορρόπηση της επαγγελ-
ματικής με την οικογενειακή ζωή.  

Μεταξύ άλλων εφαρμόζονται τα εξής: 
- Επέκταση της Άδειας Μητρότητας στις 24

εβδομάδες  (έναντι στις 18 εβδομάδες που
προβλέπει η νομοθεσία). Οι νεαρές μητέρες
μπορούν να επιλέξουν να λαμβάνουν άδεια
μητρότητας πέραν των 18 βδομάδων, 
λαμβάνοντας το ήμισυ των απολαβών τους. 

- Κάλυψη των Εξόδων Φαρμακευτικής 
Αγωγής σε όσα μέλη του προσωπικού αντι-
μετωπίζουν προβλήματα τεκνοποίησης.

- Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη με 50% 
συμμετοχή του εργοδότη για τον εργαζόμενο
και τα εξαρτώμενα του, ταμείο προνοίας,
ασφάλεια ζωής, επιδόματα τέκνων, χρημα-
τικά έπαθλα για αριστούχα τέκνα, παροχή 
εκπτώσεων σε προϊόντα της εταιρείας, δώρο
γάμου κτλ.

Δράσεις για την παιδεία
Η παιδεία αποτελεί υψίστης σημασίας μέλημα
για τη C.A. Papaellinas που  καταβάλλει κάθε
δυνατή προσπάθεια να την υποστηρίζει και
εκτός της Εταιρείας. Έτσι, κάθε χρόνο αναλαμ-
βάνει δράσεις για την προαγωγή και την 
ενίσχυση της παιδείας, αλλά και την αναγνώ-
ριση της αριστείας. Πέραν της βράβευσης των
αρίστων παιδιών του προσωπικού, η Εταιρεία
διατηρεί στενές σχέσεις με το Πανεπιστήμιο 
Κύπρου προωθώντας τη συνεργασία τους με
διάφορες κοινές δράσεις, ενώ παραχωρεί 
υποτροφίες σε φοιτητές του Προγράμματος
MBA, βάσει ακαδημαϊκών και οικονομικών 
κριτηρίων. 

Δράσεις για το περιβάλλον
Η C.A. Papaellinas εφαρμόζει διάφορες πρακτι-
κές για τη μείωση του ενεργειακού αποτυπώ-
ματος της και την προστασία τουπεριβάλλοντος,
με την ανάπτυξη περιβαλλοντικής συνείδησης
στο προσωπικό της και την εφαρμογή μέτρων
για τη μείωση της έκλυσης ρύπων στην ατμό-
σφαιρα,  την ανακύκλωση μπαταριών, χάρτου
και άλλων χρησιμοποιούμενων υλικών, ενώ 
ειδικά μέτρα εφαρμόζονται για τη μείωση της
κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας. 

Στο πλαίσιο αυτό, η Εταιρεία εγκατέστησε στα
κεντρικά της γραφεία στα Λατσιά ένα πρωτοπο-
ριακό φωτοβολταϊκό σύστημα δυναμικότητας
100kW, που είναι το δεύτερο μεγαλύτερο 
σύστημα αυτοπαραγωγής από φωτοβολταϊκά
στην Κύπρο. Με τη λειτουργία του συστήματος
καλύπτεται κατά 25% περίπου η κατανάλωση
ενέργειας στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας
και στο κέντρο διανομής της PharmacyLine,
ενώ υπολογίζεται ότι οι εκπομπές διοξειδίου
του άνθρακα (CO2) στην ατμόσφαιρα, μειώνον-
ται κατά περίπου 115000 Kg (115 τόνους) 
ετησίως.

Δράσεις για την Κοινωνία
Η C.A. Papaellinas επιδεικνύει ιδιαίτερη ευαι-
σθησία για την κοινωνία μέσα στην οποία δρα-
στηριοποιείται. Έτσι, υποστηρίζει μια μεγάλη
σειρά από οργανώσεις με ιδιαίτερη προσφορά

προς τους πάσχοντες και τους πιο αδυνάτους
από τους συνανθρώπους μας. Υποστηρίζει 
επίσης σταθερά τη Europa Donna Κύπρου. Σε 
εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν κατά τα
έτη 2014, 2015 και 2016, τα καταστήματα
Beauty Line παρέδωσαν συνολικά το ποσό των
90.000 ευρώ για οικονομική ενίσχυση του
έργου της Europa Donna. 

Η Εταιρεία προωθεί επίσης και άλλες 
δράσεις για την υγεία στο πλαίσιο της ενθάρ-
ρυνσης του προσωπικού να προσφέρει 
μέσα από εθελοντικές εκδηλώσεις. Η C.A. 
Papaellinas υποστηρίζει επίσης την τοπική 
κοινωνία με τη στήριξη της τοπικής επιχειρη-
ματικότητας, ενώ σταθερή είναι επίσης η υπο-
στήριξη που δίνει σε δράσεις που αφορούν τον
πολιτισμό και τον αθλητισμό. n
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Ένα υπέροχο ταξίδι στην Θεσσαλονίκη είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν τα μέλη
της ομάδας των υπεύθυνων καταστημάτων, των εκπαιδευτών και της διοίκη-
σης του BeautyLine.

Το ταξίδι ήταν μια επιβράβευση της ομάδας για την επιτυχία που σημείωσαν τα 
καταστήματα ΒeautyLine το 2016. Το ταξίδι αποσκοπούσε στο να περάσει όμορφα η
ομάδα του BeautyLine σε ένα διαφορετικό περιβάλλον και να   ενδυναμωθούν ακόμα
περισσότερο οι μεταξύ τους σχέσεις.

Όλοι μίλησαν με τα καλύτερα λόγια για το πόσο ωραία πέρασαν. Είχαν την ευκαιρία
να διασκεδάσουν, να χαλαρώσουν, να πάνε κδρομή στους καταρράκτες της Έδεσσας
και προσκύνημα στον Αγ. Δημήτριο. Και φυσικά να επισκεφθούν τον Λευκό Πύργο
και να περπατήσουν στους εμπορικούς δρόμους της  πόλης. n

ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
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ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗ uuu

28-63 METAXI MAS ISSUE 15.qxp_Layout 1  12/04/2018  8:59 PM  Page 30



28-63 METAXI MAS ISSUE 15.qxp_Layout 1  12/04/2018  8:59 PM  Page 31



ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ uuu

32 u ΜΕΤΑΞΥ ΜΑΣ ΤΕΥΧΟΣ 15

Έμπρακτη αλληλεγγύη 
μεταξύ των συναδέλφων

ΔΙΑΤΕΘΗΚΑΝ
€50.500 
ΣΕ 57 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ
ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ 
ΚΑΤΑ ΤΑ 
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ
7 ΧΡΟΝΙΑ

και τα μέλη των οικογενειών τους, και μπαίνουν σε
σκληρές δοκιμασίες που επηρεάζουν γενικά τη ζωή
τους, υπάρχει το ταμείο μας, το οποίο, όπως αποδείχ-
θηκε στα χρόνια που λειτουργεί, παρέχει προς τους συ-
ναδέλφους που το χρειάζονται μια σημαντική στήριξη.

Έτσι, έμπρακτα καλλιεργούμε μεταξύ μας τη συνα-
δελφικότητα και την αλληλεγγύη που έχουν τεράστια
σημασία στο περιβάλλον της εργασίας μας, μαζί, 
βέβαια, με τον αμοιβαίο σεβασμό, την καλή και ευγε-
νική συμπεριφορά, την ορθή και καθαρή επικοινωνία,
την ομαδικότητα και τη συνεργασία.

Μέλη του Ταμείου Υποστήριξης Προσωπικού είναι
τα μόνιμα μέλη του προσωπικού της εταιρείας μας
και η συμμετοχή σε αυτό είναι εθελοντική. 

Στον Όμιλο C.A. Papaellinas έχουμε κάνει ένα
πρωτοποριακό βήμα το οποίο συμβάλλει τα μέ-
γιστα στην ανάπτυξη των δεσμών συναδελφικό-

τητας και αλληλεγγύης που επιβάλλεται να υπάρχουν
σε ένα χώρο εργασίας.

Έχουμε ιδρύσει από χρόνια τώρα το Ταμείο Υποστή-
ριξης Προσωπικού με στόχο την οικονομική ενίσχυση
των εργαζομένων και των εξαρτωμένων τους για ια-
τρικά κυρίως θέματα.  Θεωρούμε το σκοπό λειτουργίας
του Ταμείου ιερό και προσπαθούμε να τον εξυπηρε-
τούμε τηρώντας σαν ευαγγέλιο τη δέσμευση που ανα-
λάβαμε με την ίδρυση του.

Όταν τυγχάνει συνάδελφοι να μην έχουν τη δυνατό-
τητα να καλύψουν έκτακτα έξοδα νοσηλείας για αυτούς

ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Της Μέλανης  
Μιχαηλίδη

Διευθύντριας 
Ανθρώπινου 
Δυναμικού 
και Εταιρικής 
Κοινωνικής Ευθύνης
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Όταν τυγχάνει συνάδελφοι 
να μην έχουν τη δυνατότητα να

καλύψουν έκτακτα έξοδα 
νοσηλείας για αυτούς και τα
μέλη των οικογενειών τους, 

και μπαίνουν σε σκληρές 
δοκιμασίες που επηρεάζουν 
γενικά τη ζωή τους, υπάρχει 

το ταμείο μας

ΜΕΤΑΞΥ ΜΑΣ ΤΕΥΧΟΣ 15 u33

Το εισόδημα του Ταμείου προέρχεται από δύο κύριες
πηγές: 

l    Η πρώτη είναι από τα μέλη του Ταμείου, τα οποία
καταβάλλουν μηνιαία εισφορά που αποκόπτεται
από το μισθό τους.  Η δεύτερη προέρχεται από τη
διοργάνωση διαφόρων εκδηλώσεων που γίνονται
σε τακτά χρονικά διαστήματα, όπως είναι τα παζα-
ράκια. 

Στα παζαράκια διατίθενται προς πώληση καλλυντικά
και άλλα είδη, που απλόχερα προσφέρει η Εταιρεία
με σκοπό να πωληθούν και να συγκεντρωθούν χρή-
ματα για ενίσχυση του Ταμείου. Όλα ανεξαιρέτως τα
έσοδα από τα παζαράκια, πηγαίνουν στο Ταμείο 
Υποστήριξης Προσωπικού.

l    Σημαντικό είναι να αναφερθεί, ότι πέραν των 
προϊόντων που προσφέρει για τους σκοπούς του
Ταμείου, η Εταιρεία μας βοηθά εκάστοτε και στην
αντιμετώπιση περιπτώσεων συναδέλφων που
χρειάζονται περαιτέρω οικονομική βοήθεια. 

Το Ταμείο το διαχειρίζεται τετραμελής επιτροπής που
αποτελείται από:
l    Τη Μέλανι Μιχαηλίδη, το Σωτήρη Κωνσταντίνου,

το Στέλιο Φοινικαρίδη και τη Μαρία Παπακων-
σταντίνου.  

Η Επιτροπή αποφασίζει για το ύψος της βοήθειας που
παρέχεται σε συναδέλφους και μεριμνά για την 
ενίσχυση των εσόδων του ταμείου, αναλαμβάνοντας
τη διοργάνωση των εκδηλώσεων. 

Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι κατά τα τελευταία
7 χρόνια το Ταμείο Υποστήριξης Προσωπικού, 
διέθεσε συνολικά το ποσό των 50.500 ευρώ σε 57
περιπτώσεις συναδέλφων που αντιμετώπισαν κάποιο
ιατρικό πρόβλημα. Για λόγους εχεμύθειας και 
προσωπικών δεδομένων, οι βοήθειες δεν ανακοινώ-
νονται στο προσωπικό. n
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OΌμιλος C.A.Papaellinas δίνει μεγάλη σημασία
στο ανθρώπινο δυναμικό του και επενδύει πολλά
στον τομέα της εκπαίδευσης και ανάπτυξής του.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο οργανώθηκαν δύο εκπαιδευ-
τικά προγράμματα για την ομάδα των ιατρικών επισκε-
πτών των Τμημάτων Φαρμάκων και Φαρμακείου.

Για την επιλογή της θεματολογίας προηγήθηκε μια
διαδικασία της οποίας στόχος ήταν ο εντοπισμός των
εκπαιδευτικών αναγκών της ομάδας αλλά και τρόποι
βελτίωσης της εξυπηρέτησης που παρέχεται από τους
Ιατρικούς Επισκέπτες.

Η διαδικασία περιλάμβανε συμπλήρωση μιας σειράς
ερωτηματολογίων και ειδικών εντύπων όπου είχαν 
καταγραφεί οι εκπαιδευτικές ανάγκες και τα κανάλια
βελτίωσης των επισκέψεων τους.

Το πρόγραμμα Patient Centric Skills διεξήχθη με 
μεγάλη επιτυχία με εισηγητή τον Stefaan Van de Walle.

Επιπλέον, για την διευθυντική ομάδα ακολούθησε

ένα διήμερο πρόγραμμα με θέμα τα Coaching Skills,
σχετικά με τα οποία ακολουθήθηκε μια μέθοδος με την
οποία να μπορούν μέσω της καθοδήγησης οιυπεύθυ-
νοι των τμημάτων να πετύχουν άμεσα την βελτίωση
της συμπεριφοράς και κατ’ επέκταση των αποτελεσμά-
των. n

Εκπαιδευτικά προγράμματα
για τους ιατρικούς επισκέπτες
ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ
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Της Όλγας
Παουλλή

Senior Manager
Training
& Development
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Mια επιτυχημένη υποψηφιότητα έχει τις ρίζες
της πολύ πριν από το στάδιο της συνέντευξης,
ξεκινά από τη στιγμή που ο υποψήφιος 

δηλώνει το ενδιαφέρον του για να προσληφθεί στον 
οργανισμό. 

Ποια εργασία και ποια εταιρεία θα επιλέξει κάποιος
για να εργαστεί, είναι απόφαση που πρέπει να
λαμβάνεται μετά από μελέτη και προβληματισμό. Το ίδιο
ισχύει φυσικά και για την εταιρεία που προσλαμβάνει,
ώστε να είναι όσο το δυνατό περισσότερο σίγουρη για
τις πιθανότητες επιτυχίας του υποψηφίου. 

Είναι σημαντικό ο υποψήφιος προτού γνωστοποιήσει
το ενδιαφέρον του να ερευνήσει αλλά και να κατα -
νοήσει την εταιρεία στην οποία απευθύνεται για
εργασία, να γνωρίζει το τι αντιπροσωπεύει, το αντικεί -
μενό της δραστηριότητας της,  τις αξίες και το όραμά
της, ακόμα και να ρωτήσει πρόσωπα του δικού του
περιβάλλοντος για τη φήμη του οργανισμού ώστε να
βεβαιωθεί ότι μπορεί να ταιριάξει με την κουλτούρα 
και το δικό του περιβάλλον. 

Όταν δεν προετοιμάζεται κάποιος, προετοιμάζεται για
να αποτύχει. Αυτό είναι μια από τις πιο διαδεδομένες
αρχές στον επιχειρηματικό κόσμο. Το ίδιο ισχύει και για

την αίτηση εργασίας, για την οποία ο υποψήφιος θα
πρέπει απαραίτητα να επενδύσει χρόνο για να την
ετοιμάσει σωστά με στόχο να κάνει μια πρώτη άριστη
εντύπωση. Αυτό αφορά τόσο το βιογραφικό σημείωμα
όσο και τη συνοδευτική επιστολή. 

Η ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Η σημασία της τελευταίας έχει υποτιμηθεί τον τελευταίο
καιρό. Εντούτοις, είναι ένας παράγοντας που μπορεί να
κάνει τη διαφορά ως προς το ποιος τελικά θα επιλεγεί
για να συμμετάσχει στη διαδικασία των προσωπικών
συνεντεύξεων. Εάν κάποιος μέσα από τη συνοδευτική
επιστολή καταφέρει να εκφράσει ικανότητες που έχει
και είναι πολύτιμες για ένα οργανισμό, όπως το πάθος,
η οργάνωση, η επικέντρωση στο αποτέλεσμα και η
αποφασιστικότητα, τότε είναι πιθανό αυτό το άτομο,
ακόμα και αν δεν τηρεί όλα να απαραίτητα κριτήρια,  να
κεντρίσει το  ενδιαφέρον της εταιρείας για να τον/την
γνωρίσει. 

Η συνοδευτική επιστολή πρέπει να είναι σύντομη
όπως και το βιογραφικό σημείωμα στο οποίο θα γίνει
αναφορά πιο κάτω.  Σύντομη μεν, εύστοχη δε, ώστε να
απαντά στο ερώτημα γιατί το κάποιος να ενδιαφέρεται

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ uuu

36 u ΜΕΤΑΞΥ ΜΑΣ ΤΕΥΧΟΣ 15

ΠΡΟΣΟΧΗ στην υποβολή
της αίτησης πρόσληψης
ΟΤΑΝ ΔΕΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΕΣΑΙ ΣΩΣΤΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΕΣΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΤΥΧΕΙΣ

ΤΑ «ΜΥΣΤΙΚΑ» 
ΕΝΟΣ ΚΑΛΟΥ 
CV ΚΑΙ ΜΙΑΣ 
ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΗΣ 
ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ 
ΜΕ ΚΑΛΕΣ 
ΠΡΩΤΕΣ 
ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ

Της Χριστίνας 
Δημοσθένους

Υπεύθυνης 
Προσλήψεων 
& Διαχείρισης 
Απόδοσης
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για τον οργανισμό και τη συγκεκριμένη θέση.  Εννοείται
ότι η επιστολή θα πρέπει να δίνει καλή εντύπωση και
από την άποψη της σύνταξης και της ορθογραφίας,
πράγμα που συχνά παραμελείται. Μια συνοδευτική
επιστολή με ορθογραφικά λάθη έρχεται σε αντίθεση με
μία από τις βασικές ικανότητες που απαιτούνται για
οποιαδήποτε θέση, την προσοχή στην λεπτομέρεια. 

Όταν λοιπόν ο υποψήφιος δεν αφιερώνει τον
απαραίτητο χρόνο και δεν δίνει την αναγκαία προσοχή
στη σωστή ετοιμασία της συνοδευτικής επιστολής,  τότε
πιθανόν να κριθεί ότι ξεκινά με ένα πλην στην
υποψηφιότητά του. 

ΤΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Ακόμα μεγαλύτερη σημασία πρέπει να δίνεται στην
ετοιμασία ενός βιογραφικού σημειώματος. Το CV, όπως
συνηθίζεται να λέγεται (από το λατινικό curriculum
vitae),  πρέπει να σ’ αυτόν που το διαβάζει μια πολύ
καλή εικόνα του υποψηφίου. Πρέπει να είναι τακτο -
ποιημένο ώστε να διαβάζεται με ευκολία χωρίς
γραφικά, εκτός και εάν απευθύνεται για θέση που
απαιτεί αυτή την ικανότητα, π.χ γραφίστας. 

Οι πιο συνηθισμένες ενότητες ενός CV είναι:
προσωπικά στοιχεία, σύντομη προσωπική δήλωση,
ακαδημαϊκά προσόντα και/ή επαγγελματικά προσόντα,
επαγγελματική πείρα, γλωσσικές ικανότητες, ικανό -
τητες Η/Υ, ενδιαφέροντα και, τέλος, συστάσεις. 

Αρχίζοντας από το προσωπικά στοιχεία, είναι σημαν -
τικό η ηλεκτρονική διεύθυνση που θα χρησι μοποιήσει

ΔΩΣΤΕ ΤΗΝ
ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΠΡΟΣΟΧΗ

ΣΤΗΝ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ
ΤΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ

ΚΑΙ ΤΗΣ 
ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΗΣ

ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ

κάποιος να είναι σοβαρή και όχι αστεία ή ακόμη και
γελοία. Επιπλέον, επειδή το άτομο που αξιολογεί ένα
βιογραφικό έχει συνήθως πολύ λίγο χρόνο στη διάθεσή
του για να το κάνει, ο υποψήφιος πρέπει να σημειώσει
τα στοιχεία που ενδιαφέρουν τον αξιολογητή στη αρχή
ενός βιογραφικού. Μελετώντας κάποιος την
ανακοίνωση της θέσης μπορεί να καταλάβει τις
προτεραιότητες και τί ψάχνει μια εταιρεία. 

Κάποιοι από τους τομείς ενός βιογραφικού, όπως η
προσωπική δήλωση ή τα καθήκοντα που αφορούν τις
διάφορες θέσεις εργασίας, μπορούν να διαφο ροποιη -
θούν ανάλογα με τη θέση ή και την εταιρεία. Για
παρά δειγμα, στην ανάλυση της εργασιακής πείρας, ο
υποψήφιος μπορεί να τονίσει τομείς της εμπειρίας του
που είναι συμβατοί με τα κριτήρια της θέσης. Στο τελικό
μέρος του βιογραφικού, στις συστάσεις, ο υποψήφιος
μπορεί να σημειώσει, αν δεν θέλει να κατονομάσει
συγκεκριμένα άτομα, ότι υπάρχουν διαθέσιμες
συστάσεις εάν ζητηθούν. 

Σημειώστε, τέλος και το εξής: 
Κάθε αναφορά  σ’ ένα CV πρέπει ανταποκρίνεται στην

πραγματικότητα. Συνήθως ο εργοδότης προτού προσ -
λάβει κάποιον, θα ελέγξει ή θα επιβεβαιώσει το
βιογραφικό του. Και αν αποδειχθεί ότι ο υποψήφιος
κατέγραψε στοιχεία που δεν ανταποκρίνονται στην
πραγματικότητα, τότε οι πιθανότητες πρόσληψης του
φυσικά εκμηδενίζονται. Η καλύτερη τακτική είναι η
ειλικρίνεια, η οποία είναι, κιόλας, ένα χαρακτηριστικό
που χαίρει ιδιαίτερης εκτίμησης. n
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Το πολυ-καναλικό μάρκετινγκ 
στην προώθηση φαρμάκων 

ΜΕΓΑΛΗ 
ΠΡΟΚΛΗΣΗ 
Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ 
ΤΗΣ ΝΕΑΣ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 
ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 
ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ

ΟΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥ-ΚΑΝΑΛΙΚΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΝΤΑΙ ΤΑΥΤΟ-
ΧΡΟΝΑ ΜΕ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΣΕ ΤΕΡΑΣΤΙΟ ΑΡΙΘΜΟ ΚΑΙ ΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  ΕΞΩ
ΑΠΟ ΤΑ ΔΙΚΑ ΤΗΣ ΚΑΝΑΛΙΑ 

Ηανάπτυξη πολυ-καναλικών τεχνικών μάρκε-
τινγκ ήλθε ως απάντηση από τη μεριά της
φαρμακευτικής βιομηχανίας στην πρόκληση

της πολυδιάσπασης και διαφορετικότητας της πελα-
τειακής της βάσης.  Η ανάγκη όμως επίτευξης των
επιχειρηματικών της στόχων μέσα σε ένα όλο και πιο
σφικτό προϋπολογισμό γίνεται πιο απαιτητική. Ταυ-
τόχρονα η δραματική ανάπτυξη της τεχνολογίας κυ-
ρίως στα πλαίσια των δυνατοτήτων που παρέχει το
διαδίκτυο δημιουργούν ένα περιβάλλον που η αξιο-
ποίησή του δίνει την δυνατότητα καλύτερης επικοι-
νωνίας με μεγάλους και ψηλού βαθμού
διαφορετικότητας και σημαντικότητας πελάτες της
στον τομέα της υγείας. 

Προκύπτει όμως το ερώτημα κατά πόσο η νέα κα-
τάσταση που δημιουργείται θέτει υπό αμφισβήτηση
τις παραδοσιακές πρακτικές μάρκετινγκ στο φάρ-
μακο,  ή αυτές αποκτούν πια μια νέα δυναμική;  Πιο
συγκριμένα συζητείται κατά πόσο η βασική αρχή της
επικέντρωσης στο συγκεκριμένο πελάτη και ασθενή
αποκτά πια μεγαλύτερη σημασία; 

Οι δυνατότητες του πολυ-καναλικού μάρκετινγκ

ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΚΗ ΕΠΙΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΠΕΛΑΤΗ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΗ

αναπτύσσονται ταυτόχρονα με τη δυνατότητα που
αποκτούν όλοι οι σημαντικοί πελάτες της φαρμακευ-
τικής βιομηχανίας να έχουν οι ίδιοι πρόσβαση σε τε-
ράστιο αριθμό και ψηλού βαθμού ποιότητας
πληροφοριών έξω από τα κανάλια και μηχανισμούς
που διαθέτει αυτή. Αυτές οι πληροφορίες σχετίζονται
με τη θέση των προϊόντων και τις υπηρεσίες της
καθώς και τις επιπτώσεις από τη χρήση ή τη μη
χρήση τους από τους επαγγελματίες υγείας και τους
ασθενείς. Αυτό αποτελεί ιδιαίτερη πρόκληση εάν ιδω-
θεί μέσα από το φακό της χαμηλής εμπιστοσύνης που
σε πολλές περιπτώσεις έχει αναπτυχθεί μεταξύ της
κοινωνίας των πελατών της φαρμακευτικής βιομη-
χανίας. 

Σχεδιάζοντας ένα πολυ-καναλικό 
και ταυτόχρονα επικεντρωμένο 
στον επιμέρους πελάτη και ασθενή 
πρόγραμμα 

Η στρατηγική του πολυ-καναλικού μάρκετινγκ απο-
τελεί βασική ανάγκη η οποία όμως για να είναι οικο-
νομικά αποτελεσματική θα πρέπει να είναι και σε
τέτοιο βαθμό διαμορφωμένη που να αγγίζει τον
τρόπο σκέψης και τις ανάγκες των επαγγελματιών
υγείας και των ασθενών. Στη συνέχεια θα πρέπει να
τους βοηθά να κάνουν τέτοιες αποφάσεις που θα
είναι προς το όφελος τους αλλά και προς το όφελος
της φαρμακευτικής βιομηχανίας. 

Η τεράστια δύναμη των νέων τεχνολογιών ενώ
μπορεί να χρησιμοποιηθεί στα πλαίσια της στρατηγι-
κής του φαρμακευτικού πολυ-καναλικού μάρκετινγκ
από μόνη της, μπορεί να επηρεάσει τον τρόπο σκέ-
ψης των πελατών της φαρμακευτικής βιομηχανίας
και προς την αντίθετη κατεύθυνση. 

Η αποτελεσματική χρήση του πολυ-καναλικού
μάρκετινγκ αναμένεται να οδηγήσει σε μια πιο στενή
και παραγωγική σχέση μεταξύ της φαρμακευτικής

Του Ιωάννη
Κουή

Γενικού Διευθυντή
Melidonia Health
Services 
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βιομηχανίας και της πελατειακής της βάσης. Η δυνα-
τότητα αυτής της επικοινωνίας να λειτουργήσει μα-
ζικά και ταυτόχρονα και σε προσωπικό επίπεδο
αυξάνει σημαντικά την αποτελεσματικότητά της. Με
άλλα λόγια, καλείται πια η φαρμακευτική βιομηχανία
όχι μόνο να πλησιάσει αποτελεσματικά τον μεγάλο και
διαφοροποιημένο αριθμό πελατών της αλλά και να
τους δώσει τέτοια μηνύματα που να ταιριάζουν στις
επιμέρους ανάγκες τους.  Η ποσοτική επαφή γίνεται
πια και ποιοτική με καλύτερο περιεχόμενο. Αυτή η
προσέγγιση αναμένεται να δώσει τα επιθυμητά απο-
τελέσματα τόσο ως προς την καλύτερη εξυπηρέτηση
του επαγγελματία υγείας και τη βελτίωση της υγείας
των ασθενών όσο και στη βελτίωση της οικονομικής
θέσης της φαρμακευτικής βιομηχανίας. 

Ταυτόχρονα καθίσταται δυνατή η αμφίδρομη επι-
κοινωνία μέσα από ένα οργανωμένο και τυποποι-
ημένο σύστημα δυνατοτήτων και πρακτικών που
καθιστά καλύτερη την κατανόηση των αναγκών των
πελατών της φαρμακευτικής βιομηχανίας. 

Οι τεχνολογικές δυνατότητες που προσφέρονται
καθιστούν την επίτευξη αυτού το στόχου απόλυτα
εφικτή. Η μετακίνηση από τον παραδοσιακό τρόπο

Πίνακας 1

Challenge 1 

Constrained Promotional
Budgets 

Improved Commercial
Productivity 

Challenge 2 

Building close relationship
with prescribers, payers

and patients 

Key customers turn away
from industry and rely on
non pharma channels for

drug information 

Challenge 3 

Campaigns have to 
engage customers at

their own terms  

The right information to be
delivered to the right 

customer in order to build 
a strong relationship)

προσέγγισης πελατών και η καλύτερη κατανόηση
τόσο των αναγκών τους όσο και των θεμάτων που
εμποδίζουν τον εντοπισμό αυτών των αναγκών μπο-
ρεί να γίνει πραγματικότητα μέσα από μια οργανω-
μένη προσέγγιση που συνίσταται στον καλύτερο
προγραμματισμό, την επιλογή των κατάλληλων ερ-
γαλείων και μηνυμάτων καθώς και την δυνατότητα
εκτίμησης της αποτελεσματικότητάς τους. 

Challenges faced by pharmaceutical industry 
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Εφαρμόζοντας ένα αποτελεσματικό
πολυ-καναλικό πρόγραμμα μάρκετινγκ
με επικέντρωση σε επιμέρους ομάδες
πελατών 

Είναι πολύ σημαντικό πάντοτε να εντοπίζονται με επι-
στημονικό τρόπο οι πελατειακές ομάδες που θα απο-
τελέσουν το αντικείμενο της συγκεκριμένης
πολυ-καναλικής δραστηριότητας μάρκετινγκ καθώς
και οι κρίσιμες πληροφορίες που πρέπει να διοχετευ-
τούν προς αυτές. Στη συνέχεια επινοούνται τα κανά-
λια επικοινωνίας τα οποία ταιριάζουν καλύτερα στην
κάθε περίπτωση. Ενώ ο πυρήνας του επικοινωνια-
κού περιεχομένου παραμένει ο ίδιος θα πρέπει να
υπάρχει η δυνατότητα σε πραγματικό χρόνο αυτός να
μορφοποιείται με τέτοιο τρόπο ούτως ώστε να ται-
ριάζει σε επιμέρους πελάτες και στον τρόπο που
αυτοί διαφοροποιούνται και χρειάζονται πια ένα δια-
φορετικό μήνυμα ως προς το περιεχόμενό του. 

Βασικός παράγοντας επιλογής του κατάλληλου κα-
ναλιού επικοινωνίας είναι το ίδιο το φαρμακευτικό
προϊόν υπό την έννοια ότι αυτό καθορίζει τους πελά-
τες του και πως αυτοί εξυπηρετούνται από το ίδιο.
Είναι αυτονόητο πως για ένα φαρμακευτικό προϊόν
«niche» πολύ διαφορετικά κανάλια θα χρησιμοποι-
ηθούν συγκριτικά με ένα φαρμακευτικό προϊόν που
απευθύνεται σε μεγάλο αριθμό επαγγελματιών
υγείας και ασθενών. Το ίδιο ισχύει και σε προγράμ-
ματα ευαισθητοποίησης πληθυσμού σε συγκεκριμένα
θέματα υγείας. 

Είναι για αυτό το λόγο πολύ σημαντικό να καθορι-
στεί με τη μεγαλύτερη δυνατή ευκρίνεια ο τύπος των
ασθενών που θα ευεργετηθούν από το συγκεκριμένο
φαρμακευτικό προϊόν καθώς και οι επαγγελματίες
υγείας οι οποίοι εμπλέκονται στην παρακολούθηση
και θεραπεία αυτών των ασθενών και όχι απλά και
γενικά οι ασθενείς προς τους οποίους το προϊόν αυτό
απευθύνεται. 

Ο κύκλος ζωής ενός προϊόντος είναι επίσης σημαντι-
κός στην διαμόρφωση του εκάστοτε μηνύματος που 
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Offline 

•Med Rep 
•Meetings 
•Mails 
•Prints 
•Congresses •TV Radio 

Offline  Digital

•Tel-e detail 
•Mobile 
•Website 
•Webinar 
•Email 
•Social Media 

Combine Digital-Offline 

•Rep-Tel-e detail - 
Mobile…. 

•Rep-Web activities

Πίνακας 2

ΤΟ ΠΟΛΥ-
ΚΑΝΑΛΙΚΟ
ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
ΣΤΟΝ ΑΝΤΙΠΟΔΑ 
ΤΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ 
ΤΡΟΠΟΥ 
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ 
ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ

διοχετεύεται προς τους πελάτες και ενδιαφερόμενα
μέρη. Τα νέα κανάλια επικοινωνίας δίνουν την δυνα-
τότητα επαφής με τους πελάτες σε όλες τις φάσεις της
ζωής ενός φαρμακευτικού προϊόντος με τον καθορι-
σμό της στρατηγικής και του περιεχόμενου ενός πολυ-
καναλικού προγράμματος αναλόγως. Αυτό ίσως να
έρχεται σε αντίθεση με τις παραδοσιακές πρακτικές
όπου η ιατρική επίσκεψη αποτελούσε τη μόνη δραστη-
ριότητα στην αρχική φάση ενός προγράμματος. 
Η πολυ-καναλική δραστηριότητα αυξάνει την αποτε-
λεσματικότητα της όλης προσπάθειας σημαντικά. 

Η πολυπλοκότητα μιας νόσου και η θέση του 
φαρμακευτικού προϊόντος στην αντιμετώπισή της, 
καθορίζουν πολλές φορές το κανάλι της επικοινωνίας
που θα επιλεγεί. Η στροφή της φαρμακευτικής βιομη-
χανίας στη χρήση ιατρικού προσωπικού με την 
βοήθεια των νέων τεχνολογιών και όχι πια ιατρικούς
επισκέπτες πρώτης γραμμής για την επικοινωνία με
τους πελάτες της, είναι ενδεικ τική ης δυναμικής που
δημιουργείται. Από την άλλη πλευρά όμως η χρήση
νέων τεχνολογιών από τη βασική γραμμή προώθησης
των ιατρικών επισκεπτών πιθανόν να μην είναι πάντα
τόσο επιτυχημένη. Η ικανότητα παραγωγικής μετάδο-
σης μηνύματος από τους ιατρικούς επισκέπτες με τη
χρήση νέων τεχνολογιών απαιτεί σημαντική εξειδί-
κευση τόσο των μέσων που χρησιμοποιούνται όσο και
της τεχνικής της πρόσωπο με πρόσωπο επικοινωνίας,
κατά τη διάρκεια της, πριν και μετά.

Χρειάζεται πια να οργανωθεί το περιεχόμενο και ο 
φορέας του μηνύματος στη βάση της ταξινόμησης της
πελατειακής βάσης λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά της και τον τρόπο που αυτή μπορεί να
ενστερνιστεί, να επεξεργαστεί και να χρησιμοποιήσει
ευεργετικά το περιεχόμενο του μηνύματος και κατ’ 
επέκταση το φαρμακευτικό προϊόν. Το περιεχόμενο
του μηνύματος όμως πρέπει να συνάδει με το φορέα
του μηνύματος π.χ. ένα “detail aid” δεν μπορεί να είναι 
κατάλληλο για διάχυση του μηνύματος σε διαφορετι-
κούς πελάτες. 

Impersonal communication with multiple customers is now changing to channels and messages with
the right information to individual customers. 
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Η αποτελεσματική ανατροφοδότηση είναι
σημαντική για την επιτυχημένη εφαρμογή
ενός πολυ-καναλικού προγράμματος
μάρκετινγκ 

Λαμβάνοντας όλα τα πιο πάνω υπόψη δεν σημαίνει
ότι πάντα η επιλεγείσα τεχνική και το κανάλι επικοι-
νωνίας θα είναι επιτυχημένα για το σκοπό που έχουν
εφαρμοστεί. Θα πρέπει πάντοτε να υπάρχει δυνατό-
τητα εκτίμησης της σχετικής αποτελεσματικότητας. Η
όλη επικοινωνία οφείλει να είναι αμφίδρομη και οι
διορθωτικές κινήσεις να είναι διαθέσιμες. Οι συνεχείς
προσαρμογές ή και ακόμα αλλαγή του σχετικού κα-
ναλιού και του περιεχομένου του μηνύματος θα πρέ-
πει να βρίσκονται στις επιλογές. Αυτό καθίσταται ως
μόνη επιλογή αν καταλήξουμε μέσα από το σύστημα
ανατροφοδότησης  ότι πια ο πελάτης δεν ακούει! Και
αυτό είναι η πλέον σημαντική πρόκληση! 

Η βασική στρατηγική του πολυ-καναλικού μάρκε-
τινγκ είναι η μεγιστοποίηση του οικονομικού αποτε-
λέσματος μέσα από την επιτυχημένη εφαρμογή του.
Λαμβάνοντας υπόψη τα όσα αναφέρθηκαν προηγου-
μένως δεν υπάρχει η δυνατότητα να περιμένουμε
μέχρι να μετρηθεί αυτό το οικονομικό αποτέλεσμα.
Πότε θα πρέπει να γίνει η αλλαγή και ως προς τι; 

Υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία τα οποία δείχνουν
την επιτυχία μιας συγκεκριμένης δραστηριότητας
μάρκετινγκ πολύ πιο γρήγορα από την εμφάνιση του
οικονομικού αποτελέσματος, όπως τέτοια στοιχεία
είναι η πιο εύκολη πρόσβαση σε συγκεκριμένους 
πελάτες, η έκδοση συνταγών, κλπ. 

Ο βαθμός πρόσβασης σε πελάτες και ενδιαφερό-
μενα μέρη κλειδιά έπαιξε διαχρονικά σημαντικό ρόλο
στην ανάπτυξη των διαφορετικών καναλιών επικοι-
νωνίας. Η σημαντικότητα ενός πελάτη- stake holder
συνδέεται συνήθως αρνητικά με το βαθμό πρόσβα-
σης προς αυτόν και θετικά με την ανάγκη επινόησης

ΝΕΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ uuu

44 u ΜΕΤΑΞΥ ΜΑΣ ΤΕΥΧΟΣ 15

Tailored information 
Appropriate delivery 

Two way engagement 

Change in prescribing 
behavior  

Level of access 
Quality of interaction 

Cross channel activation

Πίνακας 3 

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 
ΕΞΙΔΕΙΚΕΥΣΗ 
ΚΑΙ ΠΛΗΡΗΣ 
ΣΤΗΡΙΞΗ ΑΠΟ 
ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ

νέων καναλιών επικοινωνίας μαζί του. 
Η ταυτόχρονη λειτουργία αριθμού καναλιών προς

την ίδια κατεύθυνση είναι επίσης ένα επιθυμητό ζη-
τούμενο.  Πέραν του ποιοτικού στοιχείου των επιμέ-
ρους καναλιών μάρκετινγκ και της αλληλεπίδρασης
μεταξύ τους, αυτή μπορεί να είναι ιδιαίτερα σημαντική
παρέχοντας ένα αθροιστικό αποτέλεσμα. Αναφέρεται
ως παράδειγμα η συμμετοχή ενός σημαντικού πε-
λάτη σε ένα διαδικτυακό πρόγραμμα εκπαίδευσης και
πως μπορεί να οδηγήσει σε ανάπτυξη τοπικών ομι-
λητών και τη διάδοση της σχετικής πληροφόρησης σε
επίπεδο peer to peer. 

Οι πρακτικές του πολυ-καναλικού μάρκετινγκ είναι
αυτονόητο ότι πρέπει να υποστηρίζονται συνολικά και
στέρεα από το σύνολο του οργανισμού. Ταυτόχρονα
όμως πρέπει να διασφαλίζεται ότι οι διάφορες ομάδες
που εμπλέκονται στην ανάπτυξη και διάδοση του μη-
νύματος μέσω των διαφορετικών καναλιών, διασυν-
δέονται και συνεργάζονται επαρκώς αλλά και
κατέχουν και τις κατάλληλες δεξιότητες για αυτό το
σκοπό. 

Συμπερασματικά, ένα αποτελεσματικό πολύ-κανα-
λικό πρόγραμμα μάρκετινγκ χρειάζεται καλή προετοι-
μασία και επιδέξια εφαρμογή του.  Η επιτυχής
εφαρμογή του βασίζεται σε ορισμένους κρίσιμους
παράγοντες. Για να μπορέσει να επηρεάσει τους πε-
λάτες της φαρμακευτικής βιομηχανίας πρέπει να
απευθύνεται εξειδικευμένα σε συγκεκριμένες ομά-
δες και να μάθει να σκέφτεται όπως αυτοί, π.χ. τι 
πληροφορίες χρειάζονται για να κάνουν πιο αποτελε-
σματικές αποφάσεις. Αυτό καθίσταται δυνατό έχοντας

πολύ ξεκάθαρους στόχους και δυνατότητα μέτρησης
της επίτευξής τους. Στις πλείστες των περιπτώσεων
χρειάζεται να υπάρχει ένα σχέδιο Β. Το περιεχόμενο
του μηνύματος που διοχετεύεται είναι καθοριστικό.
Η εφαρμογή τέτοιων προγραμμάτων απαιτεί πλήρη
στήριξη εκ μέρους ενός οργανισμού.n

Customer focused activity  and early signs for commercial metrics
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Tο έχουμε βαφτίσει M-Commerce (Mobile 
Commerce). Δεν είναι άλλο από τη νέα online
εφαρμογή για την ομάδα πωλήσεων OTC και 

καλλυντικών Φαρμακείου
Το  νέο μας εργαλείο είναι μια πολύ καλά μελετημένη

πλατφόρμα που καλύπτει πολλαπλές ανάγκες της ομά-
δας συμβούλων πωλήσεων, στο δυναμικό περιβάλλον
του εμπορίου (Β2Β) φαρμακείου

Σαν εργαλείο το M-commerce λειτουργεί δια μέσου
μιας Cloud-platform με τεχνολογία Android mobile και
tablet 10 ιντσών που ικανοποιεί πλήρως όλες τις φάσεις
πώλησης τόσο πριν, όσο και κατά τη διάρκεια της 
επίσκεψης στον πελάτη, καθώς και μετά από αυτήν.

Δεν περιορίζεται μόνο στη λήψη και καταγραφή της
παραγγελίας, αλλά δίνει πολλές δυνατότητες και
πληροφορίες στο Σύμβουλο Πωλήσεων ούτως ώστε

να μπορεί να εισηγείται, με επαγγελματισμό και 
ακρίβεια, διάφορες ενέργειες στον πελάτη.

Η νέα πλατφόρμα έχει 4 κύριες ενότητες: 

l  Παραγγελιοληψία απευθείας με το κέντρο διανομής
μας

l  Απογραφή αποθεμάτων

l  BI (Business Intelligence Tool) χρησιμοποιώντας το
ιστορικό του πελάτη, τα πιο κινήσιμα προϊόντα, 
αγοραστικές συνήθειες και άλλα πραγματικά και
στατιστικά στοιχεία

l  CRM για απεικόνιση στοιχείων του πελάτη αλλά και
καταγραφή σημαντικών ή και στοχευόμενων ενερ-
γειών στο πελάτη το οποίο συμπεριλαμβάνει μέχρι
και τη δυνατότητα φόρτωσης φωτογραφικού υλικού
για merchandizing και άλλα.
Επίσης, το M-commerce δίνει και πολλές άλλες 

ευκολίες, όπως ασύρματη σύνδεση περιφερειακών
όπως scanner, printer, προγράμματα, ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο και άλλα.

Το πρόγραμμα εκπαίδευσης της ομάδας πωλήσεων
έχει αποπερατωθεί με επιτυχία και το πρόγραμμα έχει
τεθεί σε πλήρη λειτουργία.

Ευχόμαστε στην ομάδα πωλήσεων καλή και παρα-
γωγική χρήση. n

M-Commerce

ΣΕ ΝΕΑ 
ΣΥΓΧΡΟΝΑ
ΕΠΙΠΕΔΑ Η 
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ 
ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ

uuuΝΕΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ
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Η ΝΕΑ ON-LINE ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 
ΟΤC ΚΑΙ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ

Του Άγη 
Πραστίτη

Διευθυντή 
Ανάπτυξης Πωλήσεων
Φαρμακείων
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ΠΡΟΣΦΟΡΑ uuu

Tο βράδυ της Τρίτης, 25 Απριλίου 2017, πραγματοποιήθηκε η 12η απονομή των βραβείων
«Madame Figaro, Γυναίκες της χρονιάς 2016» στο Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου. Μια 
λαμπερή βραδιά, στην οποία έδωσαν το παρών τους άνθρωποι από την πολιτική σκηνή του

νησιού μας, τον καλλιτεχνικό χώρο, την κοσμική ζωή και την κοινωνία γενικότερα. 
Οικοδεσπότες της βραδιάς των 12ων βραβείων «Madame Figaro Γυναίκες της Χρονιάς 2016»

ήταν οι δύο ταλαντούχοι καλλιτέχνες Κωστής Μαραβέγιας και Πάνος Μουζουράκης, οι οποίοι
μπήκαν στο θέατρο τραγουδώντας το αγαπημένο ντουέτο "Φίλα με ακόμα". 

Για άλλη μια χρονιά επιβραβεύτηκαν γυναίκες ανάμεσα στις ίσες, που διακρίθηκαν και διέπρε-
ψαν κατά τη χρονιά που μας πέρασε.   

Τα βραβεία «Madame Figaro, Γυναίκες της χρονιάς 2016» είναι ένας θεσμός τον οποίο στηρίζουν
τα καταστήματα Beauty Line από την γέννηση του. Το μακιγιάζ τις βραδιάς των λαμπερών καλε-
σμένων επιμελήθηκε ο Chief Make-Up Artist των καταστημάτων Beauty Line, Μιχάλης Ορφανίδης
μαζί με την ομάδα του και τα προϊόντα Diego Dalla Palma. n

Βραβεία Madame Figaro 
και Beauty Line
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Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε
και αυτή τη χρονιά, στις 13 Ιανουαρίου
στο ξενοδοχείο Χίλτον, ο ετήσιος

χορός του προσωπικού του Ομίλου C.A.
Papaellinas. 

Μαζί με τους συναδέλφους, παρευρέθηκαν
ο Εκτελεστικός Πρόεδρος του Ομίλου μας 
κ Ανδρέας Παπαέλληνας μαζί με τα άλλα μέλη
του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και άλλα
μέλη της οικογένειας,  ενώ τη βασιλόπιτα έκοψε 
ο Ανώτατος Εκτελεστικός μας Διευθυντής 
κ Χρήστος Παπαέλληνας, ο οποίος σε σύντομη
ομιλία του ευχαρίστησε το προσωπικό για τη
συνεργασία του και απηύθυνε σε όλους τις 
θερμές του ευχές για προσωπική υγεία και 
ευτυχία. 

Ιδιαίτερα συγκινητικές ήταν οι στιγμές της
βράβευσης συναδέλφων που συμπλήρωσαν
μακρά και ευδόκιμη υπηρεσία στις εταιρείες
του Ομίλου μας. Φέτος τιμήθηκαν για πρώτη
φορά και συνάδελφοι που συμπλήρωσαν 40
χρόνια υπηρεσίας, γεγονός που καταδεικνύει

τη στέρεη σχέση αλληλοεκτίμησης της διεύθυν-
σης και του προσωπικού, σχέση που είναι και
απότοκη της ιστορίας του Ομίλου, όπως και της
μεγάλης επένδυσης που κάνει σε ό,τι αφορά το
σύνολο των εργαζομένων.

Ειδικότερα, για τη συμπλήρωση 40 χρόνων
υπηρεσίας τιμήθηκαν από τον Ανώτερο Εκτελε-
στικό μας Διευθυντή κ Χρήστο Παπαέλληνα, οι
συνάδελφοι Μαρία Ζορπά και Νέδη Στυλιανού.

Τιμήθηκαν επίσης άλλοι πέντε συνάδελφοι
που συμπλήρωσαν 20 χρόνια υπηρεσίας. 
Πρόκειται για τους Απόστολο Τσιούπρο, Άννα
Μαρία Νεάρχου, Παναγιώτα Αδάμου, Μαίρη
Παπαλεοντίου και Κλεάνθη Αθανασίου.

Ακολούθησε ένα πολύ ευχάριστο κλίμα,
χάρις και στον παρουσιαστή της βραδιάς, το 
μοναδικό Μιχάλη Ορφανίδη, όπως και στη 
συνεργασία αρκετών συναδέλφων για την 
καλύτερη δυνατή διοργάνωση της εκδήλωσης. 

Πρώτα προβλήθηκε ένα εταιρικό βίντεο για
τη στρατηγική του Ομίλου μας που ενημέρωνε
όλους για τους στόχους και την προοπτική του,

ΠΑΝΤΑ ΠΕΤΥΧΕΜΕΝΗ 
Η ΜΕΓΑΛΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ
ΟΜΙΛΟΥ ΜΑΣ
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ΩΡΑΙΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ ΣΤΟΝ ΕΤΗΣΙΟ 
ΧΟΡΟ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΑΣ 
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ενώ αργότερα ακολούθησε η προβολή ενός
άλλου βίντεο που ενθουσίασε ιδιαίτερα τους
συναδέλφους, αφού κάποιοι από αυτούς 
έλαβαν μέρος σε ένα διαγωνισμό τύπου 
«Survivor», με πολύ διασκεδαστικές εμπνεύ-
σεις και ερμηνείες. 

Κάτι άλλο που ευχαρίστησε ιδιαίτερα, ήταν
και ένα χορευτικό στο οποίο έλαβαν μέρος
μέλη του προσωπικού μας, σε διδασκαλία 

της Έλενας Σιακαλλή. Συμμετείχαν οι Μιχάλης 
Ορφανίδης, Ελεονώρα Ορθοδόξου, Μέλανι 
Μιχαηλίδου, Γεωργία Μιλή, Δήμητρα Παναγή,
Δημήτρης Στόκκος, Σάββας Χ’Γιάγκου, Μαρία
Βασιλείου και Μιχάλης Χριστοδούλου. 

Ιδιαίτερη λάμψη στη βραδιά έδωσε η συμμε-
τοχή του γνωστού τραγουδιστή Κώστα Δόξα
που κράτησε ψηλά το κέφι της βραδιάς μέχρι
και το τέλος. n
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Πραγματοποιήθηκε στην Κυριακή 3 Δεκεμ-
βρίου 2017 το καθιερωμένο χριστουγεννιάτικο
πάρτυ των παιδιών του προσωπικού. Οι μικροί
διασκέδασαν, φωτογραφήθηκαν με τον 'Αγιο
Βασίλη και έδωσαν ραντεβού για την άλλη 
χρονιά. 

Και το καθιερωμένο
πάρτι των παιδιών του

προσωπικού

ΤΙΜΗΘΗΚΑΝ 
ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΜΕ 
40 ΚΑΙ 20 ΧΡΟΝΙΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
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1 2 3

54

6 7

8

1. Η Νεφέλη Βιολάρη, κόρη  της 
Νατάσας Παπαθωμά. 
Γεννήθηκε στις 6/3/2017

2. Ο Εφραίμ Γεωργάκης,  γιος της 
Γιώτας Πιττιρή. 
Γεννήθηκε στις 10/2/2017

3. O Κυριάκος Πηγιώτης γιος της 
Άντρεας Χαραλάμπους.
Γεννήθηκε στις 27/07/2017

4. Η Μαρία Ανδρέου,  κόρη της 
Κάλλιας Πατσαλή. 
Γεννήθηκε στις 2/2/2017

5. Η Σεσίλια Ερατώ Χρυσάνθου, 
κόρη της Νάσιας Κωνσταντίνου. 
Γεννήθηκε στις  22/12/2016 

6. H Χρυσή Χατζηγιάγκου κόρη του
Σάββα Χατζηγιάγκου
Γεννήθηκε στις 31/12/2017

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ

7. O Oρέστης Κυριάκου, γιος της
Έλενας Νεάρχου. 
Γεννήθηκε στις 20/4/2017

8. Ο  Γιώργος Νεάρχου, γιος της 
Σωτηρούλας Άσπρου. 
Γεννήθηκε στις  4/10/2016

9. Ο Παναγιώτης Μιχαηλάς,
γιος της Έλενας Ιωσήφ. 
Γεννήθηκε στις 4/4/2017

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

9
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Η Θέκλα Δημητρίου που όλοι στην εταιρεία
μας αγαπάμε, τα κατάφερε και πάλι να γεμί-
σει μετάλλια! Περήφανη για τις επιδόσεις της
στους παγκύπριους ειδικούς ολυμπιακούς
αγώνες (Special Olympics) ποζάρει στη με-
γάλη φωτογραφία που βλέπουμε. Οι άλλες
φωτογραφίες είναι από την παρέλαση και την
έπαρση της σημαίας.

Η Θέκλα πρώτευσε στον αγώνα δρόμου
των 100 μέτρων και βοήθησε επίσης την
ομάδα της να πάρει τις πρώτες θέσεις στις
σκυταλοδρομίες των 100 και 200 μέτρων. Οι
αγώνες έγιναν στις αρχές περασμένου
Μαΐου. 

Κι’ άλλες πρωτιές η Θέκλα μας

H συνάδελφος 
Χρυστάλλα Δημητρίου 
παντρεύτηκε τον 
Χρίστο Χ’Δημητρίου
στις 29/4/17 στην
Εκκλησία Αγ. Λαζάρου
στη Λάρνακα.

H συνάδελφος 
Μαρία Βασιλείου 
παντρεύτηκε τον 
Δημήτρη Σολωμού 
στις 10/2/2018, 
στην Εκκλησία του 
Αγ. Παντελεήμονα

u

t
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ΑΠΟΨΕΙΣ uuu

Θα μπορούσαμε να συμφωνήσουμε ότι ο ηγέτης
είναι το άτομο που, μέσα από μια σύνθετη 
διεργασία, χρησιμοποιεί προσωπικά του στοι-

χεία (πίστη, πεποιθήσεις, αξίες, ήθος, χαρακτήρα, 
γνώσεις, δεξιότητες),  με σκοπό να επηρεάσει θετικά
την ομάδα του ώστε να επιτύχει σε μία αποστολή, 
καθήκον ή στόχο.

Συνεπώς, χωρίς ομάδα δεν υπάρχει ηγέτης. Η
ύπαρξη, δηλαδή, της ηγεσίας εξαρτάται πλήρως από
την ύπαρξη ενός συνόλου, μίας ομάδας ανθρώπων
που έχουν κάποιο κοινό σκοπό ή στόχο. Συνάμα,  τα
μέλη της ομάδας έχουν τους ατομικούς τους στόχους,
οι οποίοι θα πρέπει να επιτυγχάνονται παράλληλα με
τους συλλογικούς στόχους του συνόλου.

Σε επιχειρησιακό επίπεδο, η ηγεσία στηρίζεται στην
κινητοποίηση των άλλων ατόμων, πράγμα που επιτυγ-
χάνεται εξασφαλίζοντας και διατηρώντας την ικανοποί-
ηση των αναγκών των εργαζομένων. Είναι η τέχνη της
παρακίνησης των υφισταμένων για την εκτέλεση των
καθηκόντων τους με ζήλο και εμπιστοσύνη, συνεισφέ-
ροντας έτσι στους επιχειρησιακούς σκοπούς και 
στόχους, το μέγιστο δυναμικό τους.

Οι ηγέτες έχουν συνήθως ένα μείγμα χαρακτηριστι-
κών που τους επιτρέπει να εκτελούν τον ρόλο τους:

l  Βοηθούν τους συναδέλφους τους να κατανοήσουν
πως η ομάδα είναι πάνω από όλους, και πως οι στό-
χοι της ομάδας και του οργανισμού είναι σημαντικοί

l  Αναπτύσσουν και διατηρούν δεσμούς εμπιστοσύνης
με τους συναδέλφους τους

l  Κρατούν την ομάδα ενωμένη και συγκεντρωμένη
στους στόχους της

l  Έχουν οι ίδιοι έναν προσωπικό στόχο μεγαλύτερο
από αυτόν της ομάδας

l  Εμπνέουν και εμψυχώνουν τόσο τον εαυτό τους όσο
και τους συναδέλφους τους

l  Αναλαμβάνουν την ευθύνη της αποτυχίας αλλά 
μοιράζονται την επιτυχία με όλους

l  Επικοινωνούν συνέχεια με τα μέλη της ομάδας τους
γνωρίζοντας πώς να προσεγγίζουν τον καθένα 
ξεχωριστά αφού πρώτα έχουν αποκρυπτογραφήσει
την προσωπικότητα τους

l  Διαχειρίζονται δύσκολες καταστάσεις με τρόπο που
να μην διαφοροποιεί την ψυχολογία και την λειτουρ-
γία της ομάδας

l  Πάνω από όλα όμως ένας ηγέτης έχει όραμα, 
στόχους και παρά πολύ όρεξη για δουλειά.

Η παρακίνηση των εργαζομένων αποτελεί ένα από
τα πιο βασικά ζητήματα της διοίκησης ανθρωπίνων
πόρων αφού είναι στενά συνδεμένη με την ανθρώπινη
συμπεριφορά και την απόδοση στον εργασιακό χώρο.
Προσδιορίζει τις πιο κρίσιμες στάσεις των εργαζομένων
ως προς την εργασία και τη δέσμευση στον οργανισμό.

Η ικανότητα της επιχείρησης να προσελκύει, να 
διατηρεί, να αναπτύσσει και να αξιοποιεί πλήρως τους
σωστούς ανθρώπους αποτελεί μια κρυφή αξία η οποία
δεν αντιγράφεται και δεν μεταφέρεται στον ανταγωνι-
σμό. Επομένως, τα ανώτατα διοικητικά στελέχη πρέπει
να έχουν ως στρατηγική προτεραιότητα τη διοίκηση
των ανθρωπίνων πόρων.

Ο πιο σημαντικός ρόλος της ηγεσίας ενός οργανι-
σμού είναι να αναπτύξει στους υπαλλήλους την 
αίσθηση της αυτοεκτίμησης και της περηφάνιας γι’ αυτά
που κάνουν τόσο οι ίδιοι όσο και η επιχείρηση στην
οποία ανήκουν, λόγω της ευαισθητοποίησης και 
συνεισφοράς της στο κοινωνικό περιβάλλον. n

Ο ρόλος της ηγεσίας 
στις επιχειρήσεις

ΠΟΙΑ ΤΑ ΚΥΡΙΑ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
ΤΩΝ ΗΓΕΤΩΝ ΣΕ
ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ

Του Παναγιώτη
Διονυσίου

Senior ΙΤ Manager
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Μια όμορφη εκδήλωση πραγματοποιήθηκε για τις γυναίκες 
συναδέλφους της C.A.Papaellinas με θέμα τα «Μυστικά του 
επαγγελματικού μακιγιάζ» στα κεντρικά μας γραφεία.
Η εκδήλωση αυτή έγινε μέσα στα πλαίσια του οράματος του ομίλου,  να κάνουμε
όλο και περισσότερους ανθρώπους να ζουν και να νοιώθουν όμορφα.

Ο  Όμιλος C.A.Papaellinas δίνει πολύ σημασία στο ανθρώπινο δυναμικό της
και επενδύει πολύ στον τομέα της εκπαίδευσης και ανάπτυξής του, γι αυτό και
υπάρχουν εσωτερικοί εκπαιδευτές με εξειδίκευση τόσο στις  προϊοντικές γνώσεις
αλλά και σε γνώσεις που αφορούν θέματα όπως τεχνικές μακιγιάζ και εξυπηρέ-
τηση του πελάτη.

Ο Chief Make up Artist των καταστημάτων Beauty Line Μιχάλης Ορφανίδης
παρουσίασε βήμα προς βήμα πως γίνεται ένα σωστό επαγγελματικό μακιγιάζ, 
με συμβουλές για το τι πρέπει να ακολουθήσει κάθε γυναίκα για ένα φυσικό και
βραδινό μακιγιάζ, με ποια εξειδικευμένα προϊόντα και τα μυστικά για ένα καλύτερο 
αποτέλεσμα. n

Μακιγιάζ με τον Μάϊκ
uuuΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΜΕΤΑΞΥ ΜΑΣ ΤΕΥΧΟΣ 15 u55
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Σεβασμός στη 
φύση και τον άνθρωπο

«Οι οδηγοί 
ακολουθούσαν με 
τα τζιπ τις φρέσκες
πατημασιές των 
ζώων, τις οσμές τους,
τη φορά του ανέμου
για να μας οδηγήσουν
στα άγρια ζώα, να
δούμε το κυνήγι τους,
τη συμπεριφορά τους
αλλά και να
θαυμάσουμε τη 
συνύπαρξη τους»

ΣΤΗ Ν. ΑΦΡΙΚΗ 
ΓΙΑ ΤΟ 

DISTRIBUTOR 
CONFERENCE 
ΤΗΣ BIO-OIL

«Μέσα από τις παρουσιάσεις και τον επαγγελματισμό των ανθρώπων που εργάζονται στο
Bio-Oil, φάνηκε ξεκάθαρα ότι δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι το Βιο-Oil έχει κερδίσει 332
βραβεία για την περιποίηση της επιδερμίδας και έχει γίνει το Νο. 1 σε πωλήσεις προϊόν για
ουλές και ραγάδες σε 25 χώρες μετά την παγκόσμια κυκλοφορία του το 2002»

τεράστια βουνά και οροσειρές, χρυσές παραλίες και
άγονες ερήμους αλλά και πολύ φυσικό πλούτο, όπως
ορυκτά.

Ο χώρος συνάντησης όλων των 85 distributors που
συμμετείχαν στο conference,  καθορίστηκε στο Durban,
την τρίτη πιο μεγάλη πόλη της Νοτίου Αφρικής. Το συ-
νέδριο θα πραγματοποιείτο τις επόμενες 3 μέρες στο
Phinda Private Reserve Park στην καρδιά της άγριας
Νοτιοαφρικάνικης σαβάνας.  Οι 4 ώρες διαδρομής
μέχρι το Phinda, μας έδωσαν  την ευκαιρία να δούμε
έστω στα γρήγορα την αυθεντική νοτιοαφρικανική
επαρχία, με τους αραιοκατοικημένους οικισμούς με
αυτές τις χαρακτηριστικές, στρογγυλές καλύβες σε
αποχρώσεις του κόκκινου, του πράσινου, του μπλε ή
του κίτρινου.

Το Phinda είναι ένα ιδιωτικό πάρκο άγριας σαβάνας
230 χιλιόμετρων που φημίζεται σαν ένα από τα κορυ-
φαία στο είδος του. Τα δωμάτια μέσα στην καρδιά της

Ποτέ δεν φανταζόμουν ότι ένα επαγγελματικό τα-
ξίδι θα κατέληγε σε μια εμπειρία ζωής. Έτσι κι
όμως έγινε στο Distributor Conference της Bio-

Oil στη Νότιο Αφρική τον Μάιο του 2017.
Κάνοντας την έρευνα μου για τη Νότια Αφρική, άρ-

χισα να αντιλαμβάνομαι ότι πρόκειται για μια μοναδική
χώρα με πληθυσμό 55 εκ. κατοίκους ποικίλων κατα-
γωγών που απέκτησε το σύνταγμα της μόλις το 1997.
Η Νότια Αφρική αναφέρεται συχνά ως Έθνος Ουράνιο
Τόξο, όρος που χρησιμοποιήθηκε από τον τέως πρό-
εδρο Νέλσον Μαντέλα για να περιγράψει την πολυπο-
λιτισμική απάντηση στον ρατσισμό και την ξενοφοβία
της ιδεολογίας του απαρτχάιντ. Σήμερα, παρόλο που
έχει ψηλότερο κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε σχέση με άλλες
χώρες της υποσαχάριας Αφρικής, εξακολουθεί να μα-
στίζεται από υψηλά ποσοστά φτώχειας και ανισότητας
κατανομής του πλούτου. Αξιοσημείωτο είναι το τοπίο
της, το οποίο χαρακτηρίζεται από απέραντες πεδιάδες,

Της Δήμητρας 
Παναγή

Director of Business
Planning & Strategy
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άγριας σαβάνας σε στυλ καλύβας, συνδύαζαν άψογα
την πολυτέλεια και την ηρεμία της φύσης.

Τις επόμενες 3 μέρες έζησα εμπειρίες τόσο διαφορε-
τικές και τόσο δυνατές κυρίως λόγω των μοναδικών
και τέλεια οργανωμένων ημερήσιων και βραδυνών σα-
φάρι.  Στις εξορμήσεις των σαφάρι δεν μπορείς παρά
να υποκλιθείς στο μεγαλείο και την απεραντοσύνη της
φύσης όπου συνυπάρχουν τα άγρια ζώα σε μια τάξη και
αρμονία που είναι ασυνήθιστη για μας τους δυτικούς.

Οι οδηγοί ακολουθούσαν με τα τζιπ τις φρέσκες πα-
τημασιές των ζώων, τις οσμές τους, τη φορά του ανέ-
μου για να μας οδηγήσουν στα άγρια ζώα, να δούμε το
κυνήγι τους, τη συμπεριφορά τους αλλά και να θαυμά-
σουμε τη συνύπαρξη τους. Οι εξορμήσεις μας στέφθη-
καν με επιτυχία αφού καταφέραμε να δούμε σε
απόσταση αναπνοής όλα τα διάσημα Big Five, λιοντάρι,
λεοπάρδαλη, ρινόκερο, ελέφαντα και βουβάλι. Είδαμε
επίσης στο δικό τους περιβάλλον κοπάδια με εμπάλα
και κούντου, τσίτα, ιπποπόταμους, ζέβρες, αγριόχοι-
ρους, καμηλοπαρδάλεις, πιθήκους και άλλα ζώα και
πουλιά.

Κατά τη διαμονή μας στη σαβάνα συνειδητοποιήσαμε
ότι αυτό που επίσης κάνει τη Νότια Αφρική τόσο ιδιαί-
τερη και μαγική είναι οι απλοί άνθρωποί της όπου πα-
ρόλο που οι λευκοί κατέχουν τις ψηλές θέσεις, όλα
γίνονται στους δικούς τους αβίαστους ρυθμούς, με
απόλυτο επαγγελματισμό και συνέπεια και συνάμα με
μεγάλο πάθος.

Το conference για τα νέα πλάνα του Βio-Οil έγινε στα
διαστήματα μεταξύ των σαφάρι. Μέσα από τις παρου-
σιάσεις και τον επαγγελματισμό των ανθρώπων που
εργάζονται στο Bio-Oil, φάνηκε πολύ ξεκάθαρα ότι δεν
είναι τυχαίο το γεγονός ότι το Βιο-Oil έχει κερδίσει 332
βραβεία για την περιποίηση της επιδερμίδας και έχει
γίνει το Νο. 1 σε πωλήσεις προϊόν για ουλές και ραγά-
δες σε 25 χώρες μετά την παγκόσμια κυκλοφορία του
το 2002.

Πέρα από την αρμονία της φύσης, αυτό το confer-
ence έφερε κοντά ανθρώπους από 85 διαφορετικές
χώρες, έχοντας την ευκαιρία σε αυτό το διάστημα να
γνωρίσουμε περισσότερους άλλους πολιτισμούς, συ-
νήθειες και ιδέες αλλά και αυτοί να μάθουν λίγο περισ-
σότερα πράγματα για τη μικρή μας Κύπρο.

Τελειώνοντας αυτό το ταξίδι μπορώ να πω με σιγου-
ριά ότι η απεραντοσύνη της σαβάνας και η εμπειρία του
σαφάρι ήταν τόσο συγκλονιστική που μου δημιουρ-
γούσε ακόμη μεγαλύτερο σεβασμό για τη φύση. Επίσης
η όμορφη συναναστροφή με τόσο διαφορετικούς αν-
θρώπους κατάφερε να μου δώσει μια αισιοδοξία για τη
δυνατότητα μιας πιο αρμονικής συνύπαρξης μεταξύ
των ανθρώπων. n
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ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ uuu

Hεταιρεία μας δίδει μεγάλη σημασία στο
θεσμό της οικογένειας και θέλοντας να
υποβοηθήσει τους γονείς στην ομαλή

εξέλιξη των παιδιών τους, διοργάνωσε τη
συγκεκριμένη διάλεξη.

Η διάλεξη δικαίωσε τις προσδοκίες για το
ενδιαφέρον που θα προκαλούσε. Οι συμμετέ-
χοντες επωφελήθηκαν από διάφορες πλευ-
ρές, αφού έλαβαν συμβουλές για χειρισμό
δύσκολων συμπεριφορών των παιδιών και
συζήτησαν τρόπους πώς να θέτουν όρια. Οι
συμμετέχοντες είχαν επίσης την ευκαιρία να
θέσουν τα ερωτήματα τους στην εισηγήτρια
και να ανταλλάξουν απόψεις για τα διάφορα

ΔΙΑΛΕΞΗ 
ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ 

ΓΟΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
ΜΑΣ ΜΕ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ 
ΤΗ ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ 

κ ΜΙΡΑΝΤΑ ΣΙΔΕΡΑ

θέματα που τους προβληματίζουν.
Η κ Μιράντα Σιδερά διαθέτει πλούσια 

εμπειρία στους θεματικούς τομείς του επαγγελ-
ματισμού στις επιχειρήσεις, των ανθρώπινων
σχέσεων, της επαγγελματικής επικοινωνίας
και συμπεριφοράς, του σωστού τρόπου δια-
βάσματος των παιδιών, της απόκτησης αυτο-
πεποίθησης καθώς και της αυτογνωσίας και
αυτοβελτίωσης.  Επίσης είναι σύμβουλος με
ειδίκευση στις σχέσεις αντρών και γυναικών,
γονιών και παιδιών καθώς και σχέσεων του
καθενός με τον εαυτό του.

Η εταιρεία μας δημιούργησε τη Σχολή 
Γονέων με στόχο να βοηθά τους γονείς συνα-

δέλφους στην σωστή εξέλιξη των παιδιών
τους. 

Πρόκειται για ενέργεια που συμπληρώνει
όλες τις άλλες που αφορούν στη στήριξη του
οικογενειακού θεσμού από την εταιρεία μας
καθώς είναι γενικότερα γνωστή η μεγάλη ση-
μασία που ο Όμιλος C.A.Papaellinas προσδί-
δει στα μέλη του προσωπικού της, και μέσω
αυτών στις οικογένειές τους. 

Κάποιες πρακτικές που σχετικά υιοθετεί
είναι οι ακόλουθες: 

Περίοδος μητρότητας στους 6 μήνες, επί-
δομα τέκνου για όλα τα παιδιά συναδέλφων
μέχρι την ηλικία των 2,5 ετών για αγορά 
παιδικών προϊόντων, επιχορήγηση ενέσιμων
για εξωσωματικές για όσους συναδέλφους
αντιμετωπίζουν προβλήματα τεκνοποίησης,
χρηματικά βραβεία στα αριστούχα παιδιά των
συναδέλφων, αγορά παιδικού καθίσματος 
αυτοκινήτου κ.ά. n

Την Τετάρτη 21/6/2017 η Σχολή Γονέων της C.A.Papaellinas,
διοργάνωσε διάλεξη με θέμα  «Μεγαλώνω σωστά το παιδί
μου» με εισηγήτρια τη διακεκριμένη στον τομέα της κ Μιράντα
Σιδερά.

Μεγαλώνω σωστά 
το παιδί μου
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ΧΡΙΣΤΑ ΠΕΛΕΚΑΝΟΥ
Η γιαγιά που πήρε πτυχίο και μεταπτυχιακό στα ίδια χρόνια με τον εγγονό της!

HΧρίστα Πελεκάνου είναι 76 ετών 
σήμερα με μια πολύ ενδιαφέρουσα
προσωπική ιστορία που παραπέμπει

στον εθνικοαπελευθερωτικό αγώνα της
ΕΟΚΑ και στα μετέπειτα χρόνια της Κυπρια-
κής Δημοκρατίας. Παραπέμπει ακόμα και στο
σήμερα, από την πλευρά της δύναμης και της
θέλησης που επέδειξε να αποκτήσει γνώσεις,
ακόμα και σε μια ηλικία που σπάνια συμβαίνει
αυτό με ανθρώπους οι οποίοι  ανάλωσαν όλα
τα χρόνια τους στις υποχρεώσεις της οικογέ-
νειας  και, ιδιαίτερα, στην ανατροφή των παι-
διών και των εγγονιών τους, εργαζόμενοι
μάλιστα για τα απαραίτητα της ζωής. 

Είναι γιαγιά του Κωνσταντίνου Χατζηστεφά-
νου, του Λειτουργού Ασφάλειας και Υγείας της
εταιρείας μας, με τον οποίο έκαμε σπουδές στα
ίδια χρόνια για το πρώτο τους  πτυχίο, ενώ άρ-
χισαν και τέλειωσαν μαζί το μεταπτυχιακό τους
φοιτώντας σε Πανεπιστήμια της Λευκωσίας!

Εντυπωσιάζει σίγουρα η μεταξύ τους δυνατή
σχέση αφού διαπιστώνει κανείς «με την πρώτη»
τη μεγάλη αγάπη που έχει για τον εγγονό της,
όπως εντυπωσιάζει  και η δύναμη και η θέληση
της να ασχοληθεί με κάτι που ήθελε από τα
πρώτα της χρόνια αλλά οι περιστάσεις της ζωής
δεν την άφησαν να το αποκτήσει.

ΟΙ ΔΥΣΚΟΛΟΙ ΠΡΩΤΟΙ ΚΑΙΡΟΙ
Στην πραγματικότητα, η  Χρίστα Πελεκάνου
εγγράφηκε στο Grey’s Inn του Λονδίνου το
1964 μαζί με το σύζυγο της για να αποκτή-
σουν τον τίτλο της νομικής. Οι καιροί ήταν
όμως τότε πολύ δύσκολοι. Και οι οικονομικοί
τους πόροι περιορισμένοι ενώ είχαν να φρον-
τίζουν και το κοριτσάκι τους, τη Μαριάννα.
Άρχισαν να σπουδάζουν, δουλεύοντας πα-
ράλληλα σε ένα εστιατόριο του θείου της.

τη θέση του Διευθυντή του Τμήματος, ενώ
αφυπηρέτησε ως Γενικός Διευθυντής του
Υπουργείου Δικαιοσύνης. Λόγω ακριβώς των
γνώσεων και της μακράς και πολύ χρήσιμης
εμπειρίας του, ο Δημήτρης Πελεκάνος πρό-
σφερε τις υπηρεσίες του και ως εμπειρογνώ-
μονας των Ηνωμένων Εθνών σε θέματα
κοινωνικών ασφαλίσεων.  

Στις Κοινωνικές Ασφαλίσεις εργάστηκε
κατά το πρώτο διάστημα μετά την ανεξαρτη-
σία και η Χρίστα Πελεκάνου. Εκεί πρωτογνώ-
ρισε το σύζυγο της. Νεαρό κορίτσι τότε ήθελε
να βοηθήσει οικονομικά την οικογένεια της.
Αρχικά επιδίωξε να μεταβεί για σπουδές στην
Αθήνα, αλλά δεν βρήκε την υποστήριξη που
ανέμενε από το νεαρό κράτος ως αγωνίστρια
και κρατούμενη στις φυλακές. Από τα κρατη-
τήρια βγήκε το 1959 και ο πατέρας της αφού
έμεινε εκεί τριάμισι συνολικά χρόνια. Η οικο-
γένεια δεν είχε πόρους και οι σπουδές στην
Αθήνα χωρίς την απαιτούμενη υποστήριξη
φάνταζαν όνειρο μακρινό. 

16,5 ΧΡΟΝΩΝ ΣΤΑ ΚΡΑΤΗΤΗΡΙΑ
Η Χρίστα Πελεκάνου απεφοίτησε από το Παγ-
κύπριο Γυμνάσιο το 1959. Ήταν από τις μαθή-
τριες που πρωτοστατούσαν στις διαδηλώσεις
κατά των Άγγλων. Έκανε όμως και το κάτι πα-
ραπάνω αφού διένεμε με κίνδυνο της ζωής
της φυλλάδια.  Οι Άγγλοι τη συνέλαβαν γι’
αυτό, την έστειλαν στη φυλακή και μετά στο
δικαστήριο και πάλι φυλακή. Ήταν δεκαεξέ-
μισυ χρόνων όταν μπήκε στα κρατητήρια.
Κρατήθηκε και για ένα μήνα στις φυλακές Σε-
ραϊου όταν καταδικάστηκε «για ασέβεια» του
δικαστηρίου. Ήταν μια μικρή «επαναστάτρια».
Στο σπίτι της οικογένειας στη Νεάπολη φιλο-
ξενούνταν αγωνιστές. Το 1956 συνελήφθη

Η ΔΥΝΑΤΗ ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΜΕ 
ΤΟΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ 
ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΟΥ

Πολύ σύντομα, όμως, κατάλαβαν ότι δεν μπο-
ρούσαν να συνεχίσουν έτσι, και η ίδια πήρε
την απόφαση να προχωρήσει με τις σπουδές
μόνο ο σύζυγος της. 

Ήταν λίγο μετά το τέλος του απελευθερω-
τικού αγώνα της ΕΟΚΑ και την ανεξαρτησία
που η κ Χρίστα παντρεύτηκε με τον αείμνηστο
Δημήτρη Πελεκάνο, ο οποίος εντάχθηκε στο
δυναμικό του Τμήματος Κοινωνικών Ασφαλί-
σεων και σιγά-σιγά, λόγω της μόρφωσης και
των ικανοτήτων του, ανέβηκε ιεραρχικά μέχρι

Η ΠΟΛΥ 
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ 
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΩΣ 
ΑΓΩΝΙΣΤΡΙΑΣ, 
ΣΥΖΥΓΟΥ ΚΑΙ 
ΦΟΙΤΗΤΡΙΑΣ
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εκεί ο Πολύκαρπος Γεωρκάτζης που ήταν και
ο πρώτος κουμπάρος αργότερα στο γάμο της.  

l Πατέρας της ήταν ο Ονησίφορος Αντωνίου
ο οποίος διετέλεσε Διευθυντής των Κεντρι-
κών Φυλακών μέχρι την αφυπηρέτηση του
το 1972. Μητέρα της η Μαρούλα Καρκώτη,
της οποίας ο δικός της πατέρας, ο Χρήστος
Καρκώτης, ήταν από τους πρώτους δασκά-
λους στην Κύπρο. 

ΤΟ 1978 ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΞΕΝΑΓΩΝ
Αφού μεγάλωσε την κόρη της την Μαριάννα,
η οποία σπούδασε νομικά στην Αθήνα και
είναι δικηγόρος, όπως και η εγγονή της Στε-
φανία, η  Χρίστα Πελεκάνου μπήκε το 1978
στη Σχολή Ξεναγών. Εργάστηκε ως ξεναγός
μέχρι που έχασε τον άνδρα της από καρδιά,
το 1999. 

Το πλήγμα ήταν φυσικά βαρύ και η περίο-
δος που ακολούθησε ήταν πολύ δύσκολη.
Χρειαζόταν να συγκεντρωθεί κάπου αλλού,
δεν ήθελε να «φορτωθεί» στην οικογένεια της.
Ήθελε κάτι καινούργιο να την απασχολήσει
για να μείνει υγιής και δυνατή. Το πρώτο «κα-
ταφύγιο» της ήταν τα βιβλία. Το «ταξίδι» της
μέσα σε αυτά, άρχισε να την βοηθά, αλλά και

πάλι, ανήσυχη καθώς ήταν, άρχισε να αναζητά
κάτι διαφορετικό που θα την γέμιζε και θα
συμπλήρωνε την προσωπικότητα της.

ΚΑΙ ΤΟ 2008 ΣΤΗ ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
Έτσι, όταν είδε μια δημοσίευση στις εφημερί-
δες το 2008 ότι το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
δημιούργησε Νομική Σχολή, η οποία ήταν
τότε και η μόνη αναγνωρισμένη, ενδιαφέρ-
θηκε και αποτάθηκε για να εγγραφεί, σε ηλικία
68 ετών.  

Από την οικογένεια της βρήκε κατανόηση.
Όμως δεν συνέβη το ίδιο με τον άλλο περί-
γυρο, τους γείτονες, τους φίλους, τους άλλους
συγγενείς, που την ρωτούσαν «γιατί το κάνεις
αυτό;», «τι το χρειάζεσαι στην ηλικία σου;» κτλ. 

Με το δυνατό χαρακτήρα της τα ξεπέρασε
όμως όλα αυτά και άρχισε τις σπουδές της το
2008 χωρίς να χάσει ούτε μια ώρα παραδό-
σεων, χωρίς να έχει καμιά απουσία. Με τους
συμφοιτητές και τους καθηγητές δεν είχε 
κανένα πρόβλημα. Ήταν μόνο κάπως «κουμ-
πωμένοι» και επιφυλακτικοί στην αρχή.  
Σύντομα όμως άρχισαν να πηγαίνουν όλα
καλά, με τη «γιαγιά» να δέχεται τα αστεία που
γίνονταν και να ανταποδίδει με δικά της. 

Ο χρόνος κυλούσε ευχάριστα έχοντας και
τις δυσκολίες του λόγω του διαβάσματος και
των εξετάσεων. Αλλά αυτά ήταν εξαρχής

«μέσα στο πρόγραμμα». Τον ενθουσιασμό και
το πάθος που είχε για το πτυχίο δεν μπόρεσε
να το ανακόψει ούτε και ένα πρόβλημα που
παρουσιάστηκε με την υγεία της. Τελικά 
παρέλαβε το πτυχίο της σε μια τελετή με 
πανηγυρικό κλίμα που θα της μείνει αξέχαστη.

ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΓΓΟΝΟ
Εν τω μεταξύ, ο εγγονός της ο Κωνσταντίνος
πήγε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο το 2010
και έκανε σπουδές στη Διοίκηση Επιχειρή-
σεων. 

Μαζί με τον Κωνσταντίνο η  Χρίστα Πελε-
κάνου άρχισε το μεταπτυχιακό της. Αυτή στις
νομικές επιστήμες και πάλι, εκείνος στον
τομέα της επαγγελματικής ασφάλειας και
υγείας στο χώρο της εργασίας. Την μια μέρα
έγινε η δική της αποφοίτηση, την άλλη μέρα
του Κωνσταντίνου!

Στον ίδιο τομέα σπουδών συνεχίζει ο 
Κωνσταντίνος για το διδακτορικό του, έχοντας
γι’ αυτό και την ώθηση της γιαγιάς του. Η
οποία πιστεύει και τονίζει πως η απόκτηση
των αναγκαίων προσόντων δεν είναι μόνο ένα
εργαλείο για να προχωρήσει κανείς μπροστά
με την καριέρα και τη ζωή του, αλλά είναι 
παράλληλα και ένα εφόδιο που σε ολοκληρώ-
νει σαν άνθρωπο και σου δίνει δύναμη, 
ενέργεια και εμπιστοσύνη για τον εαυτό σου. n
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Σεταιρία C.A.Papaellinas Ltd και η Perrigo
Omega Pharma Hellas, λόγω της μακρό-
χρονης  εμπειρίας τους στην κατηγορία

των αναλγητικών, διοργάνωσαν στις 25 Οκτω-
βρίου 2017, στο πλαίσιο του προγράμματος
PharmaAdvance, σεμινάριο για τους φαρμακο-
ποιούς της επαρχίας Λάρνακας και της ελεύθε-
ρης περιοχής Αμμοχώστου, που σκοπό είχε να
αναλύσει το θέμα «Psychology of Pain: How
can we recommend the right pain relief, for the
right patient at the right time». 

Κατά τη διάρκεια του διαδραστικού σεμινα-
ρίου, η εισηγήτρια Αφροδίτη Πούλου, η οποία
κατέχει τη θέση Medical Marketing Manager
στην εταιρία Perrigo Omega Pharma Hellas,
ανέλυσε τους διαφορετικούς τύπους πόνου και
τις ποικίλες αντιλήψεις των ατόμων για τον

πόνο. Παρουσίασε ένα χρήσιμο εργαλείο για
αξιολόγηση του πόνου του ασθενή και ανέλυσε
τις διαφορετικές αναλγητικές ουσίες που υπάρ-
χουν στην αγορά, επεξηγώντας τον μηχανισμό
δράσης τους και αναφέροντας τις ενδείξεις και
αντενδείξεις για το κάθε ένα. 

Επιπλέον, η κ Πούλου αναφέρθηκε και στη
σημαντικότητα του ρόλου του φαρμακοποιού
στην αντιμετώπιση του πόνου, αφού μέσω της
σωστής εξυπηρέτησης, κατανόησης και φρον-
τίδας του πελάτη δημιουργείται πιστότητα προς
τον φαρμακοποιό, η οποία είναι σημαντική για
την ανάπτυξη του φαρμακείου του. 

Στο τέλος του σεμιναρίου οι φαρμακοποιοί
είχαν την ευκαιρία να μιλήσουν σε προσωπικό
επίπεδο με την εισηγήτρια για περαιτέρω ερω-
τήσεις και διευκρινίσεις. n

Σεμινάριο για την 
ψυχολογία του πόνου

PHARMADVANCE
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Oι συνάδελφοι της παραγωγής Kleenex
στα πλαίσια του ετήσιου πλάνου εκπαι-
δεύσεων πραγματοποίησαν και στο διά-

στημα που πέρασε διαδοχικές εκπαιδεύσεις με
θέμα την πυρασφάλεια και την ασφάλεια και
υγεία στους χώρους εργασίας.

Όλοι οι εργαζόμενοι είναι σημαντικό να 
εκπαιδεύονται για το πως πρέπει να ενεργή-
σουν σε περίπτωση πυρκαγιάς.  Η εκπαίδευση
πυρασφάλειας αφορούσε τη χρήση των διαθέ-
σιμων πυροσβεστικών μέσων (πυροσβεστή-
ρες, τυλικτήρες νερού), στη πρόληψη της
πυρκαγιάς, στην έγκαιρη σήμανση συναγερμού,
στη εκκένωση και αντιμετώπιση μιας έκτακτης
κατάστασης.  

Η εκπαίδευση πραγματοποιήθηκε από το
Λειτουργό Ασφάλειας και Υγείας της εταιρείας
μας Κωνσταντίνο Χατζηστεφάνου με την υπο-
στήριξη συνεργάτη μας, της εταιρείας  Geomast
Antifire Co Ltd.

Το προσωπικό, πέραν της θεωρητικής κα-
τάρτισης, είχε την ευκαιρία να εκπαιδευτεί και
σε πρακτικό πλαίσιο ακολουθώντας σενάριο

Εκπαιδεύσεις 
ασφάλειας και υγείας
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εκκένωσης λόγω φωτιάς με χρήση των 
πυροσβεστικών μέσων σε πραγματικές συνθή-
κες,  εκτός της αποθήκης.

Εκτός της βασικής αρχικής εκπαίδευσης,
διενεργούνται συμπληρωματικές εκπαιδεύσεις
και ασκήσεις. Σ΄ αυτές συνιστάται να συμμετέ-
χουν εκ περιτροπής και εργαζόμενοι που δεν
είναι μέλη στις ομάδες δράσης ανά υποστατικό.  

ΥΠΕΘΥΝΟΣ ΠΡΩΤΑ Ο ΕΑΥΤΟΣ ΜΑΣ
Οι κίνδυνοι στο χώρο εργασίας πρέπει να εντο-
πίζονται και να λαμβάνονται προληπτικά μέτρα
ούτως ώστε να εξαλείφονται. Υπεύθυνος για
την ασφάλεια μας είναι πρώτα ο εαυτός μας. Οι
εκπαιδεύσεις που αφορούν την ασφάλεια του
προσωπικού είναι σημαντικό να διενεργούνται
σε τακτά χρονικά διαστήματα. Η επικοινωνία
είναι ένα σημαντικό κομμάτι για την διασφάλιση
του ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος.

Έτσι στις 22/05/2017 πραγματοποιήθηκε 
εκπαίδευση στην αποθήκη Kleenex που 
αφορούσε τον εντοπισμό και την αναφορά των
κινδύνων στο χώρο εργασίας τους, στη χρήση

ΠΑΝΤΑ ΨΗΛΑ ΣΤΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΑΣ

μέσων ατομικής προστασίας (παπούτσια ασφα-
λείας, ωτοασπίδες, μάσκα ασφαλείας, ενδυμα-
σία ασφαλείας), στην αναφορά συμβάντων/
ατυχημάτων ή παραλίγο ατυχημάτων, στα 
σχέδια δράσης σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης
και στην υιοθέτηση κουλτούρας ασφάλειας και
υγείας.  Η εκπαίδευση πραγματοποιήθηκε επί-
σης από το Λειτουργό Ασφάλειας και Υγείας της
εταιρείας μας Κωνσταντίνο Χατζηστεφάνου.

Τόσο η εκπαίδευση, όσο και οι ασκήσεις 
διενεργούνται βάσει προγράμματος. Η πιστή
εφαρμογή του προγράμματος είναι βασικό στοι-
χείο. Το πρόγραμμα πυρασφάλειας περιλαμβά-
νει θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση
πρόληψης και καταστολής φωτιάς.  Συνιστώνται
έκτακτοι συναγερμοί για τη διατήρηση-δοκιμα-
σία της ετοιμότητας, σε διάστημα όχι μεγαλύ-
τερο του ενός χρόνου. 

Για να είναι δυνατά βέβαια τα πιο πάνω 
υπάρχει η πολύ σημαντική υποστήριξη της 
Διεύθυνσης της εταιρείας μας η οποία θέτει σαν
προτεραιότητα της την ασφάλεια όλων των 
εργαζομένων της. n
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ΑΝΤΙΜΕΤΩΠIΣΤΕ
ΤΗΝ ΝΩΡIΣ 

ΣΕ ΕΞΑΡΣΗ 
ΤΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ 
ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ ΟΤΑΝ 
Ο ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ 
ΠΗΓΑΙΝΕΙ ΨΗΛΑ …

κάποιες εκτιμήσεις δείχνουν ότι η ΧΦΝ πλήττει έως
και το 85% του πληθυσμού με τη νόσο να είναι πιο
κοινή στις γυναίκες απ’ ότι στους άνδρες σε αναλογία
3:1. Επίσης, η συχνότητα των συμπτωμάτων και των
σημείων αυξάνει με την ηλικία .

Η ΧΦΝ αποτελεί ένα σημαντικό θέμα δημόσιας
υγείας λόγω των αρνητικών συνεπειών που έχει στην
ποιότητα ζωής των ασθενών που πάσχουν από
αυτήν. Η ποιότητα ζωής των ασθενών επιδεινώνεται
όσο αυξάνεται η βαρύτητα της νόσου και με την πα-
ρουσία συμπτωμάτων. Οι ασθενείς υποφέρουν επί-
σης και από δυσάρεστα ψυχολογικά συμπτώματα (πχ.
κατάθλιψη), συνέπεια των σωματικών.  Αποτέλεσμα
όλων αυτών είναι η απώλεια παραγωγικότητας να
είναι υψηλή με το 1/3 των ασθενών να αναφέρει
απώλεια ημερών εργασίας διάρκειας τουλάχιστον
μιας εβδομάδας . 

Στις ΗΠΑ εκτιμάται ότι 2 εκατ. ημέρες εργασίας 

ΧΡΟΝΙΑ ΦΛΕΒΙΚΗ ΝΟΣΟΣ:

HΧρόνια Φλεβική Νόσος (ΧΦΝ) ή «φλεβίτιδα»,
όπως συχνά λέγεται στην καθημερινή
γλώσσα, είναι ένα χρόνιο νόσημα των φλε-

βών που ταλαιπωρεί μεγάλη μερίδα του πληθυσμού
όλο το χρόνο. Πρόκειται για μια πάθηση η οποία εκ-
δηλώνεται με διάφορα σημεία και συμπτώματα όπως
ευρυαγγείες, κιρσούς, οίδημα, έλκος, καθώς και με
αίσθημα πρηξίματος στα κάτω άκρα, αίσθημα βαριών
ποδιών, πόνο, κράμπες, κάψιμο κλπ. Η ΧΦΝ είναι μια
νόσος που υφίσταται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους
με έξαρση των συμπτωμάτων τους μήνες με τις υψη-
λότερες θερμοκρασίες. 

Έχουν πραγματοποιηθεί πολλές μελέτες για την
διερεύνηση του ποσοστού του πληθυσμού που πά-
σχει από ΧΦΝ. Αν και τα αποτελέσματα διαφοροποι-
ούνται σημαντικά, ως προς τον τρόπο ένταξης των
ασθενών και τη χώρα διεξαγωγής των μελετών, όλες
δείχνουν ότι το ποσοστό είναι πολύ υψηλό. Μάλιστα,

Του Αλέξανδρου
Ανδρέου

Ιατρικού 
Επισκέπτη
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Η ΝΟΣΟΣ 
ΠΛΗΤΤΕΙ 
ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 85% 
ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ, 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ 
ΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 
ΠΑΡΑ ΤΟΥΣ 
ΑΝΔΡΕΣ

Η διάγνωση στα αρχικά στάδια και 
η σταθερή αντιμετώπιση της νόσου 
σε χρόνια βάση αποτελεί κλειδί 
για την θετική έκβαση της θεραπείας

χάνονται κάθε χρόνο εξαιτίας της ΧΦΝ ενώ στη Γαλλία
οι απώλειες ανήλθαν το 1991 στις 6,4 εκατ. μέρες. 
Γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι η ΧΦΝ είναι μια σοβαρή
νόσος με ποικίλες επιπτώσεις στην κοινωνία .

Η ΧΦΝ ορίζεται ως κάθε μορφολογική ή λειτουρ-
γική ανωμαλία του φλεβικού συστήματος που εκδη-
λώνεται με σημεία και συμπτώματα που σχετίζονται
με ανεπαρκή επιστροφή του αίματος από τα κάτω
άκρα προς την καρδιά. Ο ρόλος του φλεβικού συστή-
ματος είναι να μεταφέρει το αίμα από όλα τα σημεία
του σώματος πίσω στην καρδιά σε αντίθεση με τις αρ-
τηρίες που μεταφέρουν το αίμα από την καρδιά προς
την περιφέρεια. 

Οι φλέβες εμπεριέχουν το 60 - 70% του συνολικού
όγκου αίματος (24 φορές μεγαλύτερη χωρητικότητα
από τις αρτηρίες) και χαρακτηρίζονται ως δεξαμενές
αίματος διότι, μέσα από τοπικά ρυθμιζόμενη αυξομεί-
ωση της διαμέτρου τους, ελέγχεται η επαναφορά του
αίματος προς την καρδιά και μέσα από αυτήν. Η βα-
ρύτητα επιδρά σε αυτόν τον όγκο αίματος και τον
έλκει συνεχώς προς τα κάτω. Όσο το σώμα μας με-
τατοπίζεται από την ύπτια στην καθιστή και την όρθια
στάση, το αίμα τείνει να πάει προς τα κάτω άκρα αυ-
ξάνοντας την πίεση στο φλεβικό τοίχωμα. Οι βαλβίδες
των φλεβών όμως εμποδίζουν την παλινδρόμηση του
αίματος και διασφαλίζουν την προς τα πάνω κίνηση
του. Σ’ αυτήν την προς τα πάνω κίνηση του αίματος
βοηθούν και άλλοι παράγοντες όπως: 

l  Οι συσπάσεις φλεβών (φλεβικός τόνος) 

l  Οι συσπάσεις των παρακείμενων μυών (αντλία
μυών) 

l  Η πίεση σφυγμού παρακείμενων αρτηριών όπου
το αίμα διερχόμενο μέσα από την αρτηρία πιέζει το
αίμα μέσα στις φλέβες κι αυτό τελικά κινείται προς
τα πάνω γιατί προς τα κάτω εμποδίζεται από τις
κλειστές βαλβίδες 

l  Το μασάζ πέλματος καθώς βαδίζουμε όπου το
πλούσιο δίκτυο των φλεβών του πέλματος πιέζεται
και το περιεχόμενο αίμα ωθείται προς τα πάνω,

l  Οι αναπνευστικές κινήσεις κατά τη λειτουργία της
αναπνοής, όπου δημιουργούνται ευνοϊκές συνθή-
κες «υποπίεσης» μέσα στο διάφραγμα, με αποτέ-
λεσμα να αναρροφάται το αίμα προς την καρδιά. 

Η πιο σταθερή αλλά και πιο βασική ανατομική βλάβη
που προκαλεί τη ΧΦΝ είναι η ανεπάρκεια των βαλβί-
δων, που έχει σαν αποτέλεσμα την παλινδρόμηση του
αίματος μέσα στις φλέβες από πάνω προς την περι-
φέρεια και κατά συνέπεια το αίμα να συσσωρεύεται
στα κάτω άκρα. 

Η ΧΦΝ είναι μια σοβαρή και εξελικτική νόσος η
οποία εκδηλώνεται με μια ποικιλία συμπτωμάτων.
Έτσι, το 1994 δημοσιεύτηκε η ταξινόμηση κατά CEAP
με στόχο την παροχή ενός ευκρινούς συστήματος για

μια ομοιόμορφη μέθοδο διάγνωσης και μια ουσια-
στική επικοινωνία σχετικά με τη ΧΦΝ. Στη ταξινόμηση
αυτή διακρίνονται 7 στάδια της νόσου βάση κλινικών
εκδηλώσεων , αιτιολογικών παραγόντων , ανατομι-
κής κατανομής της νόσου  και των υποκείμενων πα-
θοφυσιολογικών ευρημάτων . 
Τα στάδια είναι τα εξής: 

Στάδιο 0: 
▪ Αίσθημα βάρους στα πόδια, ιδιαίτερα στο τέλος της

ημέρας, το οποίο μετριάζεται εάν τοποθετηθούν τα
πόδια ψηλά ή με το περπάτημα 

▪Πρήξιμο στα πόδια, ιδιαίτερα γύρω από τους αστρα-
γάλους και τις κνήμες 

▪Μυρμήγκιασμα ή μούδιασμα 
▪Μυϊκές κράμπες 
▪ Κνησμός, σύνδρομο κόπωσης, κλπ. 
▪ Πόνος, αίσθημα τάσης, αίσθημα βάρους στα πόδια,

φαγούρα, κράμπες (χωρίς ορατά σημεία) 

Στάδιο Ι: 
l  Ευρυαγγείες ή μικροί κιρσοί οι οποίοι είναι μικρές

διογκωμένες φλέβες στο δέρμα και δικτυωτές
φλέβες που βρίσκονται ακριβώς κάτω από το
δέρμα 

Στάδιο ΙΙ: 
l  Oρατοί και αντιαισθητικοί κιρσοί, οι οποίοι είναι

διογκωμένες και συχνά ελικοειδείς φλέβες με με-
γαλύτερη διάμετρο από τις ευρυαγγείες και τις δι-
κτυωτές φλέβες. Στα πιο προχωρημένα στάδια
γίνονται συχνά οδυνηροί 

uuuΕΠΙΣΤΗΜΗ
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Στάδιο ΙΙΙ: 
l  Οίδημα το οποίο είναι μια αντιληπτή αύξηση του

όγκου του υγρού στο δέρμα και στον υποδόριο
ιστό κυρίως στην περιοχή του αστραγάλου (σφυρά) 

Στάδιο ΙV: 
l  Δερματικές αλλοιώσεις που αποδίδονται στη φλε-

βική νόσο με αλλαγές στο χρώμα του δέρματος
(μελάχρωση, φλεβικό έκζεμα, λιποδερματοσκλή-
ρυνση) 

Στάδιο V: 
l  Δερματικές αλλοιώσεις με επουλωμένο έλκος 

Στάδιο VI: 
l  Δερματικές αλλοιώσεις με ενεργό έλκος το οποίο

είναι ανοιχτή πληγή που επηρεάζει όλο το πάχος
του δέρματος και αδυνατεί να επουλωθεί αυθόρ-
μητα και εμφανίζεται πιο συχνά στα σφυρά. 

Διάφοροι παράγοντες κινδύνου σχετίζονται με την
εκδήλωση ή την επιδείνωση των συμπτωμάτων της
φλεβικής νόσου. Κάποιοι είναι κοινοί και στα δύο
φύλα όπως: ηλικία, γενετική προδιάθεση, παχυσαρ-
κία, κακή διατροφή, έλλειψη φυσικής άσκησης, θέση
εργασίας (παρατεταμένη καθιστή ή όρθια θέση),
στενά ρούχα (ζώνες, στενά παντελόνια, κορσέ, λα-
στέξ, στενές μπότες κλπ), ζέστη, κάπνισμα, δυσκοι-
λιότητα, κάποια αθλήματα κατά τα οποία ασκείται
έντονη πίεση στις φλεβικές βαλβίδες (τένις, σκουός,
άρση βαρών κλπ). 

Άλλοι παράγοντες είναι ειδικά γυναικείοι, όπως
προεμμηνορρυσιακά συμπτώματα, αντισυλληπτικό
χάπι, εγκυμοσύνη και αριθμός κυήσεων. Ενώ άλλοι
οφείλονται σε επαγγέλματα που απαιτούν παρατετα-
μένη καθιστή στάση ή ορθοστασία, π.χ. μάγειρας,
κομμωτής, ταμίας, οδηγός, χειρουργός, πωλητής σε
κατάστημα, υπάλληλος γραφείου, νοσηλευτικό προ-
σωπικό, αεροσυνοδός κλπ. 

Η θεραπεία της χρόνιας φλεβικής ανεπάρκειας έχει
γενικώς στόχο την πρόληψη των προδιαθεσικών πα-
ραγόντων και των παραγόντων επιδείνωσης, τη μεί-
ωση φλεβικής υπέρτασης, τη μείωση των σημείων
και συμπτωμάτων. Όσο νωρίτερα γίνει η διάγνωση
και η λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση της νόσου,
στα αρχικά της στάδια, από τον γιατρό, τόσο καλύτερη
θα είναι η πρόγνωση βάζοντας «φρένο» στην εξέλιξη
της νόσου προλαμβάνοντας έτσι τις δυσάρεστες συ-
νέπειες της δημιουργίας κιρσών δερματικών αλλοι-
ώσεων και έλκους. Γι’ αυτό το λόγο η επίσκεψη στο
γιατρό εάν κάποια από αυτά τα συμπτώματα ή/και
σημεία εμφανιστούν κρίνεται απαραίτητη. 

Η αντιμετώπιση της ΧΦΝ στηρίζεται σε επεμβατι-
κές και μη επεμβατικές μεθόδους. Οι μη επεμβατικές
μέθοδοι περιλαμβάνουν τον έλεγχο των παραγόντων
κινδύνου, την χρησιμοποίηση ελαστικής κάλτσας δια-
βαθμισμένης συμπίεσης, την τροποποίηση της καθη-
μερινής ζωής, την άσκηση και τη χορήγηση
δραστικών φλεβοτονικών σκευασμάτων. Μέσω
αυτών των μεθόδων υποβοηθείται η φλεβική επι-
στροφή του αίματος μειώνοντας έτσι τη συσσώρευση
του αίματος στα κάτω άκρα που προκαλεί τα επώ-
δυνα συμπτώματα της ΧΦΝ. 

Σε περιπτώσεις που η συντηρητική αυτή θεραπεία
δεν επιφέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα, τότε θα
πρέπει να αντιμετωπιστεί η ΧΦΝ με περισσότερο
επεμβατικές μορφές θεραπείας όπως σκληροθερα-
πεία, επεμβατική ενδαγγειακή θεραπεία με ραδιοκύ-
ματα ή laser και χειρουργική παρέμβαση. 

Συμπερασματικά, η ΧΦΝ αποτελεί μια ιδιαίτερα
συχνή πάθηση που μπορεί να επιβαρύνει σοβαρά την
ποιότητα ζωής των πασχόντων και να δημιουργήσει
σοβαρές και ενίοτε δυσίατες επιπλοκές. Η ταχεία και
σε αρχικά στάδια διάγνωση και η σταθερή αντιμετώ-
πιση σε χρόνια βάση, αποτελεί το κλειδί για την θετική
έκβαση των θεραπευτικών προσπαθειών. n

ΕΠΙΣΤΗΜΗ uuu
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Κάθε σεζόν οι τάσεις στο 
μακιγιάζ αλλάζουν και αυτό 

καθορίζεται από τους οίκους μόδας 
που κάθε εποχή ανάλογα με την κολεξιόν 

λανσάρουν και καινούργιες τάσεις  μακιγιάζ.  
Ας τα πάρουμε όμως από την αρχή. 

Για να έχουμε ένα άψογο μακιγιάζ απαραίτητη 
προϋπόθεση είναι μια σωστή βάση. Το δέρμα μας 

πρέπει να είναι καλά ενυδατωμένο έτσι ώστε 
να μπορεί το foundation μας να γράψει σωστά. 

Χρησιμοποιείστε μια καλή ενυδατική κρεμά 
πρωί και βράδυ και κάντε πίλινγκ και 

μάσκα 2 φορές την 
εβδομάδα. 
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1. «No Makeup» 
Αν θέλετε να είστε ‘in’ αυτή την σεζόν πάρτε το
απόφαση, απαλλαγείτε από το πολύ βαρύ μακι-
γιάζ και υιοθετήστε την καινούργια τάση που
είναι το «no makeup». Το «no makeup» δεν είναι
κυριολεκτικά κάτι καινούργιο στο μακιγιάζ αλλά
για πάρα πολλά χρόνια οι περισσότερες γυναίκες
ήθελαν πολύ καλυπτικό και ματ αποτέλεσμα για
το πρόσωπο τους. Φέτος, και ειδικά το καλο-
καίρι, η μόδα στο foundation είναι το δέρμα να
είναι σχεδόν διάφανο και λαμπερό. Για να απο-
κτήσετε αυτό το αποτέλεσμα χρησιμοποιείστε
ανάλαφρα υγρά makeup που θα σας χαρίσουν
το επιθυμητό υγρό αποτέλεσμα ή makeup cush-
ion (makeup μέσα σε σφουγγάρι) που αφήνουν
το δέρμα υγρό και λαμπερό ενώ ταυτόχρονα χα-
ρίζουν την επιθυμητή κάλυψη. Εάν έχετε λιπαρή
επιδερμίδα μπορείτε να ταμπονάρετε ελαφριά το
πρόσωπο με μια loose πούδρα για να έχετε το
ματ αποτέλεσμα που θέλετε. Αυτή η τάση προ-
ϋποθέτει και το υπόλοιπο μακιγιάζ να είναι σε
πολύ φυσικούς τόνους. Για τα μάτια τοποθετήστε
ένα απαλό μπέζ χρώμα σε όλο το κινητό βλέ-
φαρο και χρησιμοποιήστε ένα γήινο σκούρο
χρώμα για το τόξο για να δώσει βάθος. Στα χείλη
το κραγιόν δεν είναι απαραίτητο, αλλά αν θέλετε
μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα nude κραγιόν.
Είναι αυτό που λέμε βαμμένη, «άβαφη»!!!! 

2. Colorful Graphic 
Μακιγιάζ Ματιών 
Τολμήστε να χρησιμοποιήσετε το μπλε χρώμα
σκιάς σε graphic μακιγιάζ και να κάνετε τα
μάτια σας ένα καμβά χρωμάτων. Αναδείξτε
αυτή την τάση δημιουργώντας γεωμετρικά
σχήματα στα μάτια με το απόλυτο μπλε
χρώμα της σεζόν Το μακιγιάζ των ματιών
τραβά ξανά τα βλέμματα με μια «παρατρα-
βηγμένη» διάθεση και τα μάτια μεταμορφώ-

νονται σε ένα πεδίο έκφρασης απογειώνοντας
το βλέμμα. Αυτή τη σεζόν, αναδεικνύεται η
φυσική χαρακτηριστική ομορφιά ενός γυναι-
κείου προσώπου και ταυτόχρονα προβάλλε-
ται η παιχνιδιάρικη φουτουριστική σου
πλευρά μέσα από την επιστροφή των 70’s &
80’s. Αξίζει να δώσεις σε αυτά τα μακιγιάζ μια
ευκαιρία. 

3. Highlighting / Strobing 
Αυτή και αν είναι μια τάση που συζητήθηκε
πολύ τα τελευταία χρόνια με την Κίμ Καρτά-
σιαν να παίρνει επάξια τον τίτλο της βασίλισ-
σας του highlighting. Για να τονίσετε
καλύτερα την λάμψη στο πρόσωπο χρησιμο-
ποιήστε μια πούδρα λάμψης ( highlighter) στα
σημεία όπως τα ζυγωματικά, το μέτωπο, το
πιγούνι και το τόξο των χειλιών αυτή η λάμψη
σε συνδυασμό με το contouring θα αναδείξει
τα σημεία του προσώπου σας που θέλετε να
τονίσετε. Το strobing είναι ο νέος τρόπος να
δώσετε λάμψη στο πρόσωπό και πιο συγκε-
κριμένα ψηλά στα ζυγωματικά, στο κόκκαλο
της μύτης, στους κροτάφους, στο V των χει-
λιών, στις εσωτερικές γωνίες των ματιών, στο
πηγούνι, στο ντεκολτέ και γενικότερα σε
όποιο σημείο θέλεις να δημιουργήσεις μικρές
γυαλάδες φυσικής λάμψης (σαν αυτές που
σχηματίζονται όταν αντανακλάται φως πάνω
στο πρόσωπό σου)! Στην ουσία, στο strobing
χρησιμοποιείς τη «μισή τεχνική» του contouring
μιας και κάνεις μόνο highlighting, 
φωτίζοντας σταδιακά το πρόσωπό
σου μόνο με τις ανοιχτόχρωμες
σκιές. «Το strobing είναι το νέο con-
touring» 

uuuΟ ΚΟΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΜΟΡΦΙΑΣ
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Οι καινούργιες τάσεις
4. The eyebrows 
Λόγω της μεγάλης επιρροής που έχουν τα
κοινωνικά δίχτυα στην ζωή μας (facebook &
instagram) τα φρύδια πήραν τις δικές τους
επικές διαστάσεις. Πολύ έντονα και πολύ
σχηματισμένα τις περισσότερες φορές μα-
κριά από το φυσικό σχήμα των φρυδιών της
κάθε γυναικάς. Τα πράγματα όμως είναι
απλά!!!  Δώστε στο φρύδι σας ένα όμορφο
σχήμα πρώτα με ένα τσιμπιδάκι και γεμίστε
τα κενά με ένα μολύβι φρυδιών που να είναι
κοντά στο χρώμα των μαλλιών σας. Εάν
έχετε ατίθασες τρίχες περάστε ένα ζέλ φιξα-
ρίσματος που θα κρατήσει το σχήμα που θέ-
λετε στο φρύδι και θα σταθεροποιήσει το
χρώμα από το μολύβι σας. Μια άλλη πολύ
εύκολη λύση για τα φρύδια που θα αντικα-
ταστήσει το μολύβι αλλά και το ζέλ φιξαρί-
σματος, είναι τα μάσκαρα φρυδιών. Είναι το
προϊόν 2 σε 1. Αυτό το προϊόν θα αφήσει
χρώμα στο φρύδι για να γεμίσει τα κενά και
όταν στεγνώσει θα το φιξάρει κιόλας. Με
αυτό τον τρόπο κερδίζουμε και χρόνο και
μας γλυτώνει και από τον πολύ κόπο. 

5. Tα Χείλη 
Τα τελευταία χρόνια η τάση στα χείλη απαι-
τούσε είτε έντονα, είτε απαλά χρώματα σε
ματ υφή. Όσο πιο ματ ήταν το κραγιόν τόσο
το καλύτερο. Φέτος η νέα τάση στα χείλη
θέλει λάμψη και glossy φινίρισμα.  Βάλτε
χρώμα στην ζωή σας αυτό το καλοκαίρι και
τολμήστε το ροζ σε όλες του τις αποχρώ-
σεις. Αν από την άλλη δεν θέλετε να αποχω-
ριστείτε τα ματ κραγιόν σας απλά εφαρμόστε
από πάνω ένα glittery gloss στο κέντρο των
χειλιών για να σας δώσει την απαιτούμενη
λάμψη και τον όγκο που θέλετε. n

MAΚΙΓΙΑΖ
Γράφει η Νικόλ Πέρικου

Senior Makeup Artist Trainer

64-96  METAXI MAS ISSUE 15.qxp_Layout 1  12/04/2018  9:08 PM  Page 71



72 u ΜΕΤΑΞΥ ΜΑΣ ΤΕΥΧΟΣ 15

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ uuu

HC.A.Papaellinas στήριξε και φέτος την Διαδρομή Αγάπης Μοτοσικλετιστών, για την 
ενίσχυση του Παγκύπριου Συνδέσμου για Παιδιά με Καρκίνο και Συναφείς Παθήσεις «Ένα
Όνειρο μια Ευχή»

Η ομάδα των μοτοσικλετιστών πέρασε από τα κεντρικά μας γραφεία την Πέμπτη 15/3/2018. Όπως
φαίνεται και στις φωτογραφίες, η παρουσία των συναδέλφων μας ήταν συγκινητική και η Εταιρεία
μας συνέδραμε  όπως κάθε χρόνο οικονομικά. 

Σύμφωνα με το Σύνδεσμο "Ένα Όνειρο Μια Ευχή", η Διαδρομή Αγάπης έχει διπλό στόχο: την
ευαισθητοποίηση του κοινού γύρω από τα πολλαπλά προβλήματα του παιδικού καρκίνου και την
οικονομική ενίσχυση του φιλανθρωπικού έργου του. Παράλληλα, οι εθελοντές μοτοσικλετιστές
θέλουν να περάσουν το δικό τους μήνυμα: αγάπη για το σωστό μοτοσικλετισμό και αγάπη για τον
πάσχοντα συνάνθρωπο.

Το σύνθημα του Συνδέσμου "Ένα Όνειρο Μια Ευχή" είναι: "Όλοι μαζί μπορούμε να φέρουμε το
χαμόγελο στα πονεμένα πρόσωπα των μικρών μας συνανθρώπων που υποφέρουν. Κανένα
όνειρό τους να μην είναι άπιαστο".

Κάθε παιδί έχει το ίδιο δικαίωμα για τη ζωή με τα άλλα παιδιά. Δεν χωρούν και δεν επιτρέπονται
διακρίσεις. Έχει δικαίωμα στη στήριξη του για να μπορεί να ελπίζει για ένα καλύτερο αύριο μαζί
με τα παιδιά όλου του κόσμου. Και η ελπίδα, μαζί με την αγάπη, είναι η μεγαλύτερη δύναμη 
απέναντι στον πόνο και τη θλίψη που προκαλεί ο καρκίνος και άλλες σοβαρές ασθένειες. 

Ειδικά ο καρκίνος είναι μια ασθένεια που δεν κάνει διακρίσεις. Προσβάλλει τον κάθε άνθρωπο,
κάθε ηλικίας, ακόμα και μικρά παιδιά που δεν έχουν προφθάσει να γνωρίσουν καλά – καλά  τη
ζωή. Σε αυτά τα παιδιά οφείλουμε να δώσουμε κάθε δύναμη και ελπίδα. Να τους προσφέρουμε
όλες τις ευκαιρίες και τις δυνατότητες να αντιμετωπίσουν με επιτυχία τη δοκιμασία τους και να
συνεχίσουν με πίστη και αισιοδοξία τη ζωή τους. n

Διαδρομή Αγάπης 
Μοτοσικλετιστών

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ 
«ΕΝΑ ΟΝΕΙΡΟ ΜΙΑ ΕΥΧΗ» 
ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ 
ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ

18η
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Tα Beauty Line αγκάλιασαν για άλλη
μια φορά την Europa Donna Κύπρου

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ uuu
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Συγκέντρωση
και προσφορά ποσού

€11.610
από την πώληση 
του περιοδικού

Beauty Line

Σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε την
Τετάρτη 15 Νοεμβρίου 2017 στο κατά-
στημα Beauty Line στη Στασικράτους στη

Λευκωσία, παραδόθηκε επιταγή με το χρημα-
τικό ποσό των €11.610, στην Εuropa Donna
Kύπρου.

Τα Beauty Line προχώρησαν και φέτος στη
συγκεκριμένη ενέργεια, μέσω της πώλησης
του Beauty Line Magazine Nο22 σε όλα τα
καταστήματά του, γεγονός που είχε ως αποτέ-
λεσμα τη συγκέντρωση του ποσού των
€11.610. Το ποσό αυτό παραδόθηκε στην 
Europa Donna Κύπρου, για να ενισχύσει οικο-
νομικά το πρόγραμμα στήριξης «Eπιστήθιες
Φίλες», ώστε να συνεχίσει να προσφέρει ειδι-
κούς στηθόδεσμους και εξωτερικές προθέσεις
σιλικόνης στις γυναίκες που πέρασαν από το
στάδιο του καρκίνου του μαστού. Επίσης,
σκοπός του προγράμματος είναι η πληροφό-

ρηση, ευαισθητοποίηση, στήριξη και αποκατά-
σταση αυτών των γυναικών.

Όπως ανέφερε η επικεφαλής των καταστη-
μάτων Beauty Line Χρυστάλα Κουρή, η Εurοpa
Donna Κύπρου και τα Beauty Line έχουν ένα
κοινό όραμα, αφού και οι δύο πλευρές μέσα
από το δικό τους έργο και ρόλο, έχουν στόχο

να κάνουν την κάθε γυναίκα να ζει καλύτερα
και να αισθάνεται όμορφα. Επιπλέον, ευχαρί-
στησε όλους τους αναγνώστες του Beauty Line
Magazine που αγκάλιασαν αυτή την προσπά-
θεια, ενώ αναφέρθηκε και στον σπουδαίο ρόλο
που επιτελεί η Europa Donna για στήριξη όλων
των γυναικών που πάσχουν από καρκίνο του
μαστού.

Τέλος, η πρόεδρος της Europa Donna 
Κύπρου Εύη Παπαδοπούλου, ευχαρίστησε με
τη σειρά της τόσο τα Beauty Line όσο και τους
πελάτες που αγόρασαν το περιοδικό, σημει-
ώνοντας ότι χωρίς τη δική τους πολύτιμη και
έμπρακτη στήριξη, δεν θα μπορούσε να πραγ-
ματοποιηθεί με επιτυχία αυτή η τόσο σημαντική
ενέργεια. n
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Της Ειρήνης 
Χριστοδούλου

Marketing
Manager

Hιστορία των φυσικών προϊόντων ομορφιάς Yves
Rocher άρχισε χρόνια πριν, όταν το 1959 ο Υves
Rocher δημιούργησε τα πρώτα του φυτικά

προϊόντα ομορφιάς στην πόλη La Gacilly, στην περιοχή
Βρετάνη της Γαλλίας. Σήμερα, η σειρά προϊόντων Υves
Rocher απολαμβάνει παγκόσμια επιτυχία και όραμά της
είναι να λειτουργεί πάντα σε αρμονία με τη φύση και το
περιβάλλον. Αυτό το όραμα, αφιερωμένο στη γυναικεία
ομορφιά που ξεκίνησε στον πανέμορφο τόπο του La
Gacilly στη Γαλλία, δίνει καθημερινά δύναμη σε όλους
να δημιουργούν και να προσφέρουν προϊόντα βοτανι-
κής ομορφιάς. 

Όσο περνά ο καιρός, φαίνεται ότι ολοένα και περισ-
σότερες γυναίκες επιλέγουν φυσικά προϊόντα ομορ-
φιάς για την προσωπική τους περιποίηση. Έχετε όμως
αναρωτηθεί ποτέ, γιατί συμβαίνει αυτό;

Xρησιμοποιώντας οργανικά προϊόντα, ελαχιστοποι-

είται αμέσως η πιθανότητα έκθεσης του οργανισμού
σας σε χημικές ουσίες σε αντίθεση μ’ ένα καθαρά φυ-
τικό προϊόν που μπορεί να προσφέρει στην επιδερμίδα
τη φροντίδα και τη λάμψη που της αξίζει, χωρίς αυτή να
εκτίθεται σε επικίνδυνες ουσίες.

Επιπρόσθετα, φαίνεται ότι αυτά δρουν πιο αποτελε-
σματικά αν αναλογιστούμε και όσα συνέβαιναν στην αρ-
χαιότητα, όταν οι άνθρωποι στρέφονταν πάντα στη
φύση για να αντιμετωπίσουν ορισμένες δύσκολες κα-
ταστάσεις ή για να αναζητήσουν κάποιες θεραπείες
μέσα από τις ιδιότητες ενός φυτού. Ακριβώς το ίδιο
συμβαίνει και σήμερα με τα βοτανικά προϊόντα, αφού
είναι φτιαγμένα με καθαρά, φρέσκα και αγνά υλικά που
επιφέρουν και καλύτερα αποτελέσματα.

Eπιπλέον, η χρήση τέτοιων προϊόντων τα συστατικά
των οποίων αφήνονται να αναπτυχθούν σε βιολογικές
καλλιέργειες, προστατεύει όχι μόνο τον ίδιο τον 

ΠΡΟΪΟΝΤΑ uuu
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ΠΡΟΪΟΝΤΑ YVES ROCHER 
Η μαγεία της 
βοτανικής ομορφιάς

ΓΙΑΤΙ ΝΑ 
ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ 
ΒΟΤΑΝΙΚΑ 
ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΠΑΝΤΑ ΣΕ 
ΑΡΜΟΝΙΑ ΜΕ 
ΤΗ ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΤΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
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άνθρωπο και την επιδερμίδα του αλλά και τη φύση, μιας και προκα-
λούν λιγότερη ζημιά στο έδαφος και στα ευαίσθητα οικοσυστήματα.

Με μια ευρεία γκάμα προϊόντων για κάθε γυναίκα αλλά και άντρα,
κάθε ηλικίας και κάθε τύπου δέρματος, τα Yves Rocher διαθέτουν
ό,τι χρειάζεστε για περιποίηση προσώπου, σώματος, μακιγιάζ, προ-
στασία από τον ήλιο, φροντίδα για τα μαλλιά και υπέροχα αρώματα.
Η μεταξένια υφή των προϊόντων σε συνδυασμό με τα μεθυστικά
αρώματα ενθουσιάζουν από την πρώτη στιγμή κάθε γυναίκα που τα
δοκιμάζει.

Στα Yves Rocher, κάθε βότανο έχει τη δική του δύναμη και ξεχω-
ριστή ιδιότητα, γεγονός που βοηθά στην αφομοίωσή του από την επι-
δερμίδα. Ακριβώς γι’ αυτό, η βοτανική ομορφιά της Yves Rocher είναι
αποτελεσματική, γιατί καταλαβαίνει τη σχέση μεταξύ του φυτού και
της επιδερμίδας που αναγνωρίζονται μεταξύ τους, συμπληρώνει το
ένα το άλλο και αλληλεπιδρούν όταν χρειάζεται.

ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ SÉRUM VÉGÉTAL
Η σειρά Sérum Végétal το αποδεικνύει αυτό, αφού πρόκειται για μια
σειρά προϊόντων την οποία χαρακτηρίζει η αφομοίωση και έχει ως
κύριο συστατικό της το Μεσημβριάνθεμο, αποκαλούμενο και ως
φυτό της ζωής. Το ισχυρό εκχύλισμα αυτού του εξαιρετικού και μο-
ναδικού φυτού ενσωματώθηκε στην καρδιά των προϊόντων Sérum
Végétal, έχοντας ως αποτέλεσμα την τέλεια αφομοίωση του από το
δέρμα κάτι που αποδεικνύεται καθημερινά εδώ και χρόνια.

Συγκεκριμένα, η σειρά Sérum Végétal περιλαμβάνει τις σειρές
προϊόντων Wrinkles & Firms, Wrinkles & Listing και Wrinkles &
Radiance, η οποία είναι και η πιο δημοφιλής αφού διαθέτει προϊόντα
που μπορούν να μειώσουν αποτελεσματικά τις πρόσωπο. n

ΠΡΟΪΟΝΤΑ uuu
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1ος Η πρωτεΐνη έχει την υψηλότερη τροφογενή
θερμογένεση (Diet Induce Thermogenesis). 

Η τροφογενής θερμογένεση αναφέρεται στις θερμίδες
που χρειάζεται το σώμα για την επεξεργασία ενός θρε-
πτικού συστατικού. Η πρωτεΐνη έχει 20-30% τροφο-
γενή θερμογένεση, οι υδατάνθρακες 5-10% και το
λίπος 0-3%. Δηλαδή, αν καταναλώσουμε 100 θερμίδες
από λίπος, οι 3 θερμίδες θα καούν ως θερμότητα για
επεξεργασία και αποθήκευση. Αν οι 100 θερμίδες είναι
από υδατάνθρακες, περίπου οι 10 θα καούν ως θερ-
μότητα. Αν όμως οι 100 θερμίδες είναι από πρωτεΐνη,
μέχρι και 30 θερμίδες χάνονται ως θερμότητα για επε-
ξεργασία και αποθήκευση. Ως εκ τούτου, καταναλώ-
νοντας πρωτεΐνη χάνουμε πολύ περισσότερες
θερμίδες, από ό,τι αν καταναλώσουμε την ίδια ποσό-
τητα θερμίδων από λίπος ή υδατάνθρακες. 

2ος Η πρωτεΐνη μειώνει την όρεξη: 

Η πρωτεΐνη είναι από τα πιο αποτελεσματικά θρεπτικά
συστατικά που μειώνει την όρεξη. Η πιο πιθανή επεξή-
γηση είναι ότι επειδή δεν υπάρχουν αποθήκες πρωτεΐ-
νης, το σώμα αναγνωρίζει όταν κάποιος έχει
καταναλώσει ικανοποιητική ποσότητα και ενεργοποιεί
τους μηχανισμούς καταστολής της όρεξης. Επομένως,
αν φροντίσετε να εμπλουτίσετε τα γεύματα και τα σνακ
σας με ικανοποιητική ποσότητα πρωτεΐνης,  μπορείτε
να ελέγξετε πιο εύκολα την πείνα σας. 

3ος Η Πρωτεΐνη Συμβάλλει στην Διατήρηση/
Αύξηση της Μυϊκής Μάζας κατά την διάρκεια 
Διατροφής: 

Κατά την διάρκεια κάποιας διατροφής που αποσκοπεί
στην μείωση του σωματικού βάρους, έρευνες δείχνουν
ότι από το συνολικό βάρος που χάνεται μέχρι και το
30% μπορεί να αφορά χάσιμο μυϊκής μάζας. Αν όμως
η διατροφή που ακολουθείται είναι με αυξημένη περιε-
κτικότητα σε πρωτεΐνη, αυτή η απώλεια της μυϊκής
μάζας φαίνεται να αποτρέπεται ενώ παράλληλα ενι-
σχύεται η μείωση του σωματικού λίπους. 

4ος Η Πρωτεΐνη Συμβάλλει στην Αύξηση του 
Μεταβολισμού: 
Η αύξηση της Μυϊκής Μάζας μέσω της γυμναστικής και
μιας σωστής διατροφής είναι αναμφισβήτητα ένας από
τους πιο αποτελεσματικούς τρόπους για να αυξήσει κά-
ποιος το Μεταβολικό Ρυθμό Ηρεμίας (ΜΡΗ). Περίπου,
το 70% των ημερήσιων θερμίδων που καταναλώνει το
σώμα δαπανώνται για το ΜΡΗ. Ο πιο σημαντικός πα-
ράγοντας που επηρεάζει το ΜΡΗ είναι η Άλιπη Σωμα-
τική Μάζα (Μύες, Οστά, και Όργανα του σώματος).
Επομένως, αν κάποιος αυξήσει την μυϊκή του μάζα
κατά 1kg θα μπορεί να καίει περίπου 65 θερμίδες την
ημέρα περισσότερο. Σε ένα μήνα αυτό μεταφράζεται σε
2015 θερμίδες (δηλαδή, περίπου 0.25kg μείωση λί-
πους). 

5ος Η γυμναστική αυξάνει τις ανάγκες μας για
πρωτεΐνη: 
Αρκετές έρευνες συστήνουν ότι οι αθλητές έχουν πολύ
περισσότερες ανάγκες σε πρωτεΐνη. Οι ανάγκες φαίνε-
ται να είναι πολύ περισσότερες από τη συνιστώμενη
ημερήσια πρόσληψη που αφορά άτομα με καθιστική
ζωή (0.8gr/kg βάρους σώματος/ημερησίως). Αν και οι
παράγοντες που επηρεάζουν την ακριβή ποσότητα
πρόσληψης πρωτεΐνης είναι αρκετοί, το συχνότερο
εύρος των συστάσεων για άτομα που γυμνάζονται,
είναι μεταξύ 1.3- 1.8gr /kg βάρους σώματος/ημερη-
σίως.

Επισκεφθείτε οποιοδήποτε κατάστημα Holland &
Barrett και βρείτε μια μεγάλη γκάμα από πρωτεΐνες
(φυτικές, γάλακτος, ορούς γάλακτος) για να εμπλουτί-
σετε την διατροφή σας. n

Πρωτεΐνη Vs λίπους 

ΠΟΤΕ Η ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
ΤΗΣ ΠΡΩΤΕΪΝΗΣ 
ΣΥΣΤΗΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΛΙΠΟΥΣ
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ΕΠΙΣΤΗΜΗ uuu

Yπάρχουν πέντε συγκεκριμένοι τρόποι που η κατανάλωση πρωτεΐνης συστήνεται για την
μείωση της απώλειας βάρους.

Του Ανδρέα
Κώστα

Υπεύθυνου 
Καταστήματος
Holland & Barrett
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ΣΥΝΕΡΓΑΣIΑ C.A.PAPAELLINAS LTD - SUPERFOODS 

Με SUPERFOODS ενισχύεται ο ΑΠΟΕΛ 

Hεταιρία C.A.Papaellinas Ltd αποτελεί πλέον
τον επίσημο τοπικό αντιπρόσωπο και δια-

νομέα της μάρκας SUPERFOODS™ στην Κύπρο. 
Η SUPERFOODS™, εξειδικεύεται στα συμ-

πληρώματα διατροφής με βάση τις υπερτρο-
φές. Οι υπερτροφές – ή αλλιώς «superfoods» -
είναι οι αρχαιότεροι καρποί που φυτρώνουν
πάνω στον πλανήτη μας.  

Αποτελούν τροφές με υψηλή διατροφική αξία
λόγω υψηλής συγκέντρωσης βιταμινών, μετάλ-
λων και άλλων θρεπτικών συστατικών  που
συμβάλουν στην καλή λειτουργία του ανθρώ-
πινου οργανισμού και με επιπλέον θετικές 
επιδράσεις. 

Η φυσική τους προέλευση συνεπάγεται 
βέλτιστη απορρόφηση από τον οργανισμό. Η
SUPERFOODS™ διαθέτει μεγάλη εμπειρία και
γνώση στις υπερτροφές, μελετά συστηματικά
τις ιδιότητες τους και φροντίζει για την αξιοποί-
ηση τους στα συμπληρώματα διατροφής σε
συμπυκνωμένες δόσεις.  Διαθέτει μια ευρεία
γκάμα φυσικών συμπληρωμάτων διατροφής

Tην πολυεπίπεδη συνεργασία τους, η οποία
ξεκίνησε από την αγωνιστική σεζόν 2016-17,

αναπτύσσουν περαιτέρω ο ΑΠΟΕΛ και o Όμιλος
C.A.PAPAELLINAS.  Σε αυτό το πλαίσιο, οι προ-
σπάθειες των ομάδων μπάσκετ (ανδρών & 
γυναικών), βόλεϊ, φούτσαλ, υδατοσφαίρισης και
ακόμα 250 και πλέον αθλητών του ΑΠΟΕΛ, θα
ενισχύονται από την ολοκληρωμένη σειρά και-
νοτόμων φυσικών συμπληρωμάτων διατροφής
SUPERFOODS. 

Η SUPERFOODS γίνεται αρωγός στην προ-
σπάθεια του ΑΠΟΕΛ να πρωταγωνιστεί σε όλα
τα αθλήματα, στηρίζοντας το όραμα, την ιδέα και
τις φιλοδοξίες του συλλόγου. Παράλληλα θα
ακολουθήσει και μια σειρά κοινών δράσεων
στη διάρκεια της σεζόν 2017-18, μέσω των
οποίων θα προάγεται η άθληση αλλά και η
ισορροπημένη διατροφή. 

Καλωσορίζοντας την SUPERFOODS στην 
οικογένεια του ΑΠΟΕΛ, ο Πρόεδρος του Σωμα-
τείου κ. Χριστόφορος Ποταμίτης δήλωσε: 

«Η SUPERFOODS, όπως και ο ΑΠΟΕΛ, κατέ-
χουν ηγετική θέση στον τομέα που δραστηριο-
ποιούνται. Είμαστε σίγουροι πως με τη βοήθεια
των φυσικών συμπληρωμάτων διατροφής 
SUPERFOODS, οι αθλητές του ΑΠΟΕΛ θα έχουν
μια έξτρα ώθηση ώστε να φτάσουν πιο κοντά
στην επίτευξη των στόχων του συλλόγου». 

με μοναδικά οφέλη που καλύπτουν πραγματι-
κές, καθημερινές ανάγκες του σύγχρονου 
ανθρώπου. 

Στόχος της εταιρείας είναι να προασπίσει την
υγεία, την ευεξία και την ενδυνάμωση του 
ανθρώπινου οργανισμού. n

«Είναι τιμή για εμάς να ενισχύουμε τις προ-
σπάθειες των αθλητών του πιο μεγάλου σωμα-
τείου στην Κύπρο και να μοιραζόμαστε το
όραμα και την ιδέα ενός συλλόγου που καλ-

λιεργεί και πρωταγωνιστεί σε περισσότερα από
δέκα αθλήματα», τόνισε  η κα Άντρη Κούκου –
Senior Business Development Manager Phar-
macy και OTC του Ομίλου C.A.Papaellinas. n

ΤΗΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΕΖΟΝ 2017-18 ΟΙ ΓΑΛΑΖΟΚΙΤΡΙΝΟΙ ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΠΟΥ ΑΝΕΔΕΙΞΕ ΤΙΣ ΥΠΕΡΤΡΟΦΕΣ 

uuuΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ
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Tσπιρουλίνα (Spirulina) είναι ένα κυανοπράσινο
φύκι (άλγη) που συναντάται σε ορισμένους ωκεα-
νούς και αλκαλικές λίμνες του κόσμο.  Είναι ένα

πλήρες συμπλήρωμα διατροφής, μια ΥΠΕΡΤΡΟΦΗ, ένα
δώρο της φύσης με εξαιρετικές θρεπτικές και θερα-
πευτικές ιδιότητες. 

Το χρώμα της οφείλεται στην χλωροφύλλη (η χλω-
ροφύλλη συμβάλει στον σχηματισμό ερυθρών αιμο-
σφαιρίων-οξυγόνωνει τα κύτταρα).  Τροφοδοτεί τον
οργανισμό με περίπου 58 φορές περισσότερο σίδηρο
από το ωμό σπανάκι, και περίπου 28 φόρες περισσό-
τερο σε σχέση με το συκώτι του ωμού βοδινού. 

Έχει αντιοξειδωτική δράση χάρη στην περιεκτικότητα
της σε β- καροτένιο και περιέχει μέταλλα, όπως μαγνή-
σιο και ψευδάργυρο και βιταμίνες συμπλέγματος Β, D,K
και Ε. Είναι φτωχή σε θερμίδες και πολύ καλή πηγή
πρωτεΐνης.  Περίπου 60% της αποξηραμένης σπιρου-
λίνας αποτελείται από πρωτεΐνη, η οποία είναι απαραί-
τητη για την ανάπτυξη και αναγέννηση των κυττάρων. 

Ταυτόχρονα, οι αντιοξειδωτικές της ουσίες συμβάλ-
λουν στην καταπολέμηση της πρόωρης γήρανσης και
του καρκίνου, ενώ τα αμινοξέα που περιέχει σχετίζονται
με την καλή λειτουργία του νευρικού συστήματος.  Επί-
σης, μελέτες δείχνουν ότι η σπιρουλίνα θωρακίζει το
ανοσοποιητικό σύστημα και συμβάλει στη γενική υγεία
του οργανισμού. Βοηθά στην καλή διάθεση, στη ρύθ-
μιση της όρεξης καθώς και στο αδυνάτισμα. Είναι μια
σημαντική πηγή ενζύμων για τον οργανισμό. (Τα ένζυμα
είναι πρωτεϊνικά μόρια που αποτελούν αναπόσπαστο
μέρος πολλών σημαντικών συστημάτων του σώματος). 

Ακόμη, ενισχύει τα επίπεδα ενέργειας του οργανι-
σμού, μέσω της αποτοξίνωσης και της προστασίας που
προσφέρει έναντι στις τοξίνες, επιδιορθώνει φθορές
που έχει υποστεί το σώμα και προστατεύει τα κύτταρα
του σώματος, καθώς επίσης συμβάλει στην αποβολή
των βαρέων μετάλλων  από τον οργανισμό. 

Είναι πολύ καλή επιλογή για αθλητές, γιατί όχι μόνο
βοηθά στην αύξηση των επιπέδων ενέργειας, άλλα
συμβάλει στην αύξηση της αντοχής και στην ταχύτερη
αποκατάσταση μετά την άσκηση. 

Η σπιρουλίνα καθαρίζει το αίμα, και αυτό έχει ως
αποτέλεσμα να συσσωρεύονται λιγότερες περιττές ου-
σίες (τοξίνες) στον οργανισμό, συμβάλλοντας έτσι στον
έλεγχο της χοληστερόλης (μειώνει την κακή LDL και
αυξάνει την καλή HDL).  Επίσης ενισχύει την υγιή κυ-
κλοφορία του αίματος, καθώς περιέχει υψηλό ποσοστό
vasoprotective αντιοξειδωτικών μέσων, όπως τα κα-
ροτενοειδή και η βιταμίνη Ε. 

Είναι ιδιαίτερα πλούσια σε βιοενεργή βιταμίνη Β12,
που ενισχύει την υγεία του εγκεφάλου και βοηθά στην
καλή διάθεση και αντιμετώπιση της κατάθλιψης. Βοηθά
στην διατήρηση υγιούς επιδερμίδας και καθυστερεί τα
σημάδια πρόωρης γήρανσης (βιταμίνη Α), συμβάλει
στην οξυγόνωση του δέρματος (SOD) και στην αυξη-
μένη ελαστικότητα της επιδερμίδας (γ-λινολενικό οξύ -
GLA). 

Χωνεύεται και απορροφάται πολύ εύκολα. Δεν έχει
σκληρό κυτταρικό τοίχωμα όπως άλλα φυτά αλλά μα-
λακό κυτταρικό τοίχωμα, δίχως κυτταρίνη. Αυτό την
καθιστά κατάλληλη για ανθρώπους με αδύναμο πε-
πτικό σύστημα, μειωμένη απορρόφηση λόγω γαστρεν-
τερικών προβλημάτων, καθώς και για ηλικιωμένους
και για χρόνια ασθενείς. Συμβάλει επίσης στην ‘’υγιή
χλωρίδα’’ του εντέρου καθώς διεγείρει τα «καλά» βα-
κτήρια lactobacillus και τα bifidobacteria (προβατικά)
στο πεπτικό μας με αποτέλεσμα να έχουμε σωστή πέψη
και καλή λειτουργία του εντέρου. 

Βοηθά, ακόμη, στην μείωση του βάρους ρυθμίζοντας
την οξύο-αλκαλική ισορροπία του σώματος (αποτοξί-
νωση). Καταστέλλει την όρεξη (χάρη στην υψηλή συγ-
κέντρωση της σε πρωτεΐνες και πολυσακχαρίτες) και
μειώνοντας τις λιγούρες. Αποτελεί ένα φυσικό τρόπο
να διατηρούνται τα μαλλιά και τα νύχια μας υγιή. 

Δεν συνιστά απλώς πηγή ολοκληρωμένης πρωτεΐ-
νης και όλων των απαραίτητων λιπαρών οξέων, αλλά
και εξαιρετική πηγή του απαραιτήτου λιπαρού οξέως
GLA και βιοδιαθέσιμου σιδήρου που βοηθά στην πρό-
ληψη της τριχόπτωσης λόγω έλλειψης σιδήρου. (Κάθε
10 γραμμάρια σπιρουλίνας μπορεί να μας παρέχει πε-
ρίπου το 70% των απαραιτήτων ημερήσιων αναγκών
μας σε σίδηρο. Ως εκ τούτου, προλαμβάνει την ξηρό-
τητα και τα εύθραυστα μαλλιά. n

Ευαγγελία Θεοδώρου

ΥΓΕΙΑ uuu
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ΣΠΙΡΟΥΛΙΝΑ
ένα πολύτιμο δώρο της φύσης

ΥΠΕΡΤΡΟΦΗ 
ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΕΣ 
ΘΡΕΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ 
ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ 
ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
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Hενυδάτωση του δέρματος είναι απαραίτητη για
την διατήρηση της νεανικότητας και τη σφριγη-
λότητα της επιδερμίδας και πρέπει να ξεκινά

από την νεαρή ηλικία. Με την πάροδο του χρόνου και
ανάλογα με τον τύπο του δέρματος τα προϊόντα περι-
ποίησης πρέπει να εμπλουτίζονται με αντιοξειδωτικά
και αντιρυτιδικά συστατικά. Το πρώτο όμως και σημαν-
τικότερο βήμα για την περιποίηση του προσώπου σας
ξεκινάει από τον σωστό καθαρισμό απαραιτήτως 2
φόρες την ημέρα, για όλους τους τύπους δέρματος, μια
διαδικασία που στο τέλος της ημέρας αφήνει ένα ευχά-
ριστο αίσθημα καθαριότητας και βοηθά σημαντικά την
υγεία και την εμφάνιση του προσώπου.

Ένα ακόμη απαραίτητο βήμα είναι η απολέπιση του
δέρματος. Τα απολεπιστικά προϊόντα, ή αλλιώς πίλινγκ,
απομακρύνουν απαλά τα νεκρά κύτταρα, καθαρίζουν
άμεσα την επιφάνεια του δέρματος, βελτιώνουν την
υφή και την δομή του και χαρίζουν απαλότητα, ενώ
ταυτόχρονα κάνουν το δέρμα πιο δεκτικό στις κρέμες
και μάσκες διευκολύνοντας την διαπερατότητα και
απορροφώντας στο μέγιστο τα δραστικά συστατικά
τους.

Ποια η σωστή διαδικασία περιποίησης της επιδερ-
μίδας και τι προϊόντα πρέπει να χρησιμοποιούμε
στην ηλικία 20 ετών.
Η σωστή φροντίδα της επιδερμίδας πρέπει να ξεκινά σε
μικρή ηλικία, και σαν μικρή ηλικία εννοούμε από τη
στιγμή που θα ξεκινήσουμε να κάνουμε μακιγιάζ. Η
σωστή φροντίδα αποτελεί την βάση για μια πιο υγιή και
νεανική εικόνα στα 40. Στα 20 το δέρμα γενικώς χαρα-
κτηρίζεται από την ελαστικότητα, την σφριγηλότητα, και
τη λάμψη.

Για την φροντίδα προτείνουμε καλό καθαρισμό με 
ειδικά προϊόντα ανάλογα με τον τύπο του δέρματος. Με
τον καθαρισμό απομακρύνουμε όχι μόνο το μακιγιάζ
αλλά και τους περιβαλλοντικούς ρύπους, οπότε είναι
απαραίτητος ακόμη και αν δεν έχουμε βαφτεί! Κάνουμε
καθαρισμό πρωί- βράδυ. Η λοσιόν είναι απαραίτητο

βήμα μετά τον καθαρισμό γιατί προετοιμάζει το δέρμα
να δεχτεί τα προϊόντα που θα ακολουθήσουν αλλά και
εξουδετερώνει τα άλατα του νερού.

Η επιδερμίδα στην ηλικία των 20 το μόνο που χρει-
άζεται είναι καλή ενυδάτωση με χρήση προϊόντων 
εμπλουτισμένων σε ενυδατικά ενεργά συστατικά που
στοχεύουν στην ενυδάτωση, την διατήρηση της υγρα-
σίας και την ελαστικότητα στην επιδερμίδα, αποτρέπον-
τας την αφυδάτωση. 

Μην ξεχνάτε την αντηλιακή προστασία, είναι βασική
προϋπόθεση για τη σωστή φροντίδα του δέρματος και
αποτρέπει την πρόωρη φωτογήρανση και την εμφάνιση
κηλίδων που προκύπτουν από τις ακτίνες UV. Επίσης,
μια με δυο φορές την εβδομάδα συνιστάται η χρήση
ενός peeling ώστε να απομακρύνουμε τα νεκρά 
κύτταρα και το καθαρό δέρμα να επιτρέψει στα ενεργά
συστατικά των καλλυντικών ή φαρμακευτικών προϊόν-
των να εισχωρήσουν βαθύτερα.

Ποια η σωστή διαδικασία περιποίησης της επιδερ-
μίδας και τι προϊόντα πρέπει να χρησιμοποιούμε
στην ηλικία 30 ετών. Τι συμβαίνει στα 30;
Στα 30 έχει ξεκινήσει η μείωση παραγωγής κολαγόνου
και ελαστίνης, τα πρώτα σημάδια γίνονται εμφανή στην
ρινοπαρειακή κοιλότητα γύρω από τα μάτια είτε λόγω
κούρασης και τρόπου ζωής είτε από την επιβλαβή
δράση του ήλιου. Συνεπώς οι δυσχρωμίες και οι 
πρώτες ρυτίδες έχουν κάνει την εμφάνισή τους.

Ο σωστός καθαρισμός και η τόνωση πρωί και βράδυ
είναι απαραίτητο βήμα. Αρχίζουμε να προτιμούμε 
κρέμες πλέον που δεν έχουν μόνο ενυδατικά στοιχεία
αλλά και αντιοξειδωτικά όπως: η βιταμίνη Ε, η βιταμίνη
C, τα οξέα φρούτων και η ρετινόλη, τα οποία συστατικά
προλαμβάνουν την γήρανση του δέρματος, καταπολε-
μούν τις ελεύθερες ρίζες και ενισχύουν την παραγωγή
κολλαγόνου και ελαστίνης, δίνοντας έτσι μια εικόνα πιο
ενυδατωμένη, λαμπερή και τονωμένη .

Αν νιώθουμε ότι χρειαζόμαστε περισσότερη ενυδά-
τωση μπορούμε να ενισχύσουμε την κρέμα μας με την

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΜΟΡΦΙΑ uuu
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Η περιποίηση
της επιδερμίδας
σε κάθε ηλικία

«Η ομορφιά
ξεκινά μέσα από
κάθε γυναίκα.
Δεν υπάρχει
ένας μόνο
τρόπος για να
είσαι όμορφη,
δεν υπάρχει ένας
μόνο ορισμός της
ομορφιάς και η
ηλικία δεν έχει
καμία σημασία».

Της Ελευθερίας
Μαυρόκωστα

Training Manager
Beauty Line

64-96  METAXI MAS ISSUE 15.qxp_Layout 1  12/04/2018  9:08 PM  Page 84



χρήση ενός ορού. Στα 30 συστήνεται η χρήση ειδικών
προϊόντων για την περιοχή γύρω από τα μάτια τα οποία
συντελούν στην ενυδάτωση, μαύρων κύκλων και την
καταπολέμηση των λεπτών γραμμών και των ρυτίδων
και μην ξεχνάτε την αντηλιακή προστασία απαραιτήτως
κάθε πρωί ώστε να αποτρέψουμε την φωτογήρανση,
την νούμερο ένα αιτία γήρανσης της επιδερμίδας μας.
Τέλος, απαραίτητη είναι η εβδομαδιαία φροντίδα, με 
πίλινγκ και μάσκες.

Η απολέπιση γίνεται συνήθως 2-3 φορές την 
εβδομάδα ανάλογα με τον τύπο του  δέρματος ενώ τα
συμπληρωματικά προϊόντα για γρήγορες «πρώτες 
βοήθειες» στο δέρμα μας, είναι το μυστικό για ένα
κομψό, ωραίο, φρέσκο και δροσερό δέρμα σε μερικά
μόνο λεπτά. Σε περίπτωση που το δέρμα παρουσιάζει
φθορές, συστήνεται ανάλογη μάσκα.

Υπάρχουν μάσκες για διάφορους τύπους και ανάγ-
κες. Όταν θέλεις να απαλλαγείς από ένα πρόβλημα στο
πρόσωπο σου γρήγορα, τότε η λύση είναι η μάσκα.

Τι συμβαίνει στα 40 και στα 50;
Στα 40 η επιδερμίδα έχει πλέον αρχίσει να χάνει την
ελαστικότητα, τη λάμψη και την σφριγηλότητα της τόσο
στο πρόσωπο όσο και στο λαιμό. Οι ορμονικές αλλαγές
που έχει αρχίσει να βιώνει η γυναίκα συμβάλουν στο
να γίνει το δέρμα πιο θαμπό και ξηρό, οι δυσχρωμίες
και οι ρυτίδες είναι πλέον πιο εμφανείς. Συνεπώς η
ανάγκη για ενυδάτωση και αναδόμηση γίνεται πλέον
πιο επιτακτική. Η καθημερινή φροντίδα δεν αλλάζει, 
αλλάζει όμως η σύνθεση των προϊόντων! Προτιμούμε
προϊόντα καθαρισμού πιο ήπια που δεν προκαλούν 
ξηρότητα στην επιδερμίδα. Ο σωστός καθαρισμός και
η τόνωση πρωί και βράδυ είναι απαραίτητο βήμα. Για
την ενυδάτωση και την αναδόμηση του κουρασμένου
και ρυτιδωμένου γερασμένου δέρματος συστήνεται
απαραίτητα η χρήση ενός ορού, πλέον πλούσιου σε 
υαλουρονικό οξύ ή βιταμίνη C και Ε. 

Η ενυδατική μας κρέμα πρέπει να είναι πιο εμπλου-
τισμένη σε ρετινόλη, πεπτίδια, οξέα φρούτων και αντιο-
ξειδωτικά στοιχεία, συγκεντρωμένα σε μεγαλύτερα
ποσοστά από ότι στην κρέμα που χρησιμοποιούσαμε
στα 30. Πλούσια κρέμα ματιών για ρυτίδες, απώλεια
σφριγηλότητας και την χαλάρωση γύρω από την 
περιοχή των ματιών και η χρήση κρεμών ημέρας και
νύχτας είναι η τροφή για την επιδερμίδα μας. Τέλος, μην
ξεχνάτε ως τελευταίο βήμα την αντηλιακή προστασία.

Σημαντική είναι και η χρήση προϊόντων στην 
περιοχή του λαιμού και του ντεκολτέ. Στην αγορά
υπάρχουν εξειδικευμένα προϊόντα για την περιποίηση
του λαιμού ενώ αν προτιμάτε μια πιο εύκολη λύση
μπορείτε να κατεβάζετε την κρέμα του προσώπου σας
και στον λαιμό.n
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y ήp Designorο Make-UΤΤο
μένους επαγγελματίες m
αριστείας στην εκπαίδευ
δημιουργία του MUD  θέ
δευση με προτεραιότητα
θα υποστήριζε τις αυξαν
είκοσι χρόνια, η MUD είν
αποφοιτούν καταξιωμένο
ντούχα άτομα από όλο το

ντζελες και στηΆΆνστο Λος 
σίες όπου βρίσκονται τα 
τέχνη της ομορφιάς και τ
της σχολής, εκπαιδευτές
ποιότητας, και επειδή αυ
μια σειρά καλλυντικών π

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

997 από καταξιωή αλλιώς MUD, ιδρύθηκε το 1 -
make-up artists που μοιράστηκαν τον στόχο της 
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MUD χρησιμοποιούνται για μακιγιάζ σε θεατρικές 
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αι χαρίζει αποτέλεσμα που διαρκεί. Είναι διαθέσιμο 
ο τύπους, sheer και satin, που παρέχουν ματ και 
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 Πινέλα
Οι τρίχες των πινέλων δημιουργήθηκαν για να λειτουρ-
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Hαγορά αυτοκινήτου είναι μία επένδυση η οποία
απαιτεί σωστούς χειρισμούς και εξαρτάται από
πολλούς παράγοντες. Δείτε πιο κάτω κάποια

χρήσιμα μυστικά και συμβουλές για το τι πρέπει να ξέ-
ρετε ώστε να κάνετε την σωστή αγορά και να μην με-
τανιώσετε στη συνέχεια…

Αναγκαιότητα: Είναι το βασικότερο από όλα! Προ-
σέξτε! Για ποιό λόγο χρειάζεστε το αυτοκίνητο; Αν το
θέλετε για την απλή καθημερινότητα, τότε προσέξτε να
μην ξεφύγετε. Μην καταλήξετε να αγοράσετε πολυτε-
λές και στιλάτο αυτοκίνητο, μιας και πρακτικά δεν πρό-
κειται να σας προσφέρει τίποτα και θα έχετε δώσει ένα
σωρό λεφτά παραπάνω. 

Γερμανικό ή Ιαπωνικό: Είναι όπως λέμε Μύκονος ή
Σαντορίνη, ξανθιά ή μελαχρινή. Τα γερμανικά και ιαπω-
νικά αυτοκίνητα ανέκαθεν βρίσκονταν ψηλά στην εκτί-
μηση των αγοραστών, με την κάθε πλευρά να έχει

δημιουργήσει τη δική της σχολή και τους φανατικούς
της οπαδούς. Η άποψη που ισχύει γενικότερα είναι ότι
τα ιαπωνικά είναι αξιόπιστα και έχουν πιο δυνατούς κι-
νητήρες, ενώ τα γερμανικά υπερισχύουν σε ποιότητα
και οδική συμπεριφορά. Στο τέλος,  είναι στο δικό σας
χέρι τι μάρκας αυτοκίνητο θα θέλατε να επιλέξετε με-
ταξύ γερμανικών και ιαπωνικών αυτοκινήτων. 

Βενζίνη ή πετρέλαιο: Το πρώτο πράγμα που πρέπει
να σκεφτείτε είναι τι χρήση κάνετε στο αυτοκίνητό σας.
Πόσα χιλιόμετρα κάνετε ετησίως και υπό ποιές συνθή-
κες. Ταξιδεύετε συχνά ή κυκλοφορείτε εντός πόλης; 

• Αν τα χιλιόμετρα που κάνετε ετησίως δεν ξεπερ-
νούν τις 15.000 τότε η επιλογή της βενζίνης είναι η πιο
σωστή 

• Αν πάλι κάνετε πάνω από 18.000 χλμ. ετησίως και
ταξιδεύετε συχνά, τότε το diesel ακόμα αποτελεί μια
αξιόπιστη λύση για εσάς. 

Του Μάρκου
Μάρκου 

Υπεύθυνου 
Στόλου

ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ uuu

90 u ΜΕΤΑΞΥ ΜΑΣ ΤΕΥΧΟΣ 15

Τι αυτοκίνητο 
θέλετε;
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Δείτε κατανάλωση, ρύπους και τέλη κυκλοφο-
ρίας: Ενημερωθείτε για την κατανάλωση καυσίμου
ανάλογα με το που πρόκειται να χρησιμοποιείτε το αυ-
τοκίνητο σας περισσότερο (πόλη ή εκτός πόλεως). Ποτέ
μην αγνοείτε αυτή την παράμετρο, γιατί σε βάθος χρό-
νου θα σας στοιχίσει πολλά. Πριν επιλέξετε το καινούρ-
γιο σας αυτοκίνητο, δώστε προσοχή και στις εκπομπές
CO2 του. Βάση αυτών, θα πληρώνετε από εδώ και πέρα
τα τέλη κυκλοφορίας. 

Εμπειρίες και απόψεις: Ρωτήστε φίλους και γνω-
στούς για την γνώμη τους. Ψάξτε και στο internet και
όπου αλλού μπορείτε. Οποιαδήποτε πληροφορία είναι
πολύτιμη! Η τελική απόφαση πρέπει να είναι καθαρά
δική σας, αφού έχετε ξεκαθαρίσει μέσα σας. Να ξέρετε
πως είναι καλύτερο να πάτε σε "δοκιμασμένα" μοντέλα
που δoκιμάστηκαν στην αγορά χωρίς προβλήματα,
παρά να γίνετε το πειραματόζωο. 

Test Drive: Σε καμία περίπτωση μην διστάσετε να ζη-
τήσετε ένα test drive του υποψήφιου μοντέλου, για να
μην το μετανιώσετε κατόπιν εορτής! Κάντε όσο το δυ-
νατόν πλήρη χρήση των δυνατοτήτων του για να δείτε
αν καλύπτει τα κριτήρια που έχετε θέσει για την αγορά
του. Για αυτό κατά το test-drive, ακολουθήστε τις πα-
ρακάτω συμβουλές για να εξάγετε πιο ολοκληρωμένα
συμπεράσματα: 

- Οδηγήστε τουλάχιστον 30 λεπτά και επιλέξτε μεικτή
διαδρομή. Δηλαδή, κινηθείτε τόσο σε δρόμους με κί-
νηση, όσο και σε αυτοκινητόδρομο. 
Το οικονομικό: Τι ποσοστό του μισθού σας είστε δια-
τεθειμένοι να δεσμεύσετε κάθε μήνα για τη δόση του
αυτοκινήτου; Σκεφτείτε ώριμα και θέστε ένα μέγιστο,
καθώς επίσης και ένα ελάχιστο ποσό που μπορείτε να
διαθέσετε. Σε καμία περίπτωση μην ξεφύγετε! 

Τρόποι πληρωμής: Αν έχετε αποφασίσει για μηνιαίες
δόσεις, τότε σκεφτείτε το καλά. Υπολογίστε όλα τα εξτρά
έξοδα, τους τόκους, κτλ, για να δείτε τα συνολικά έξοδα
και τη συνολική μηνιαία δόση, για να μην βρεθείτε προ
εκπλήξεως! Δείτε αναλυτικά τι διακανονισμούς μπο-
ρούν να σας κάνουν και δείτε τι συμφέρει και σας βο-
λεύει καλύτερα. Αναλογιστείτε αν μπορείτε να δώσετε
μια καλή προκαταβολή, το σίγουρο είναι ότι θα σας ελα-
φρύνει τη μηνιαία δόση με αποτέλεσμα περισσότερη
άνεση στη ζωή σας. 

Αντιπρόσωπος, κατασκευαστής: Ο αντιπρόσωπος
και ο κατασκευαστής είναι βασικό να έχουν καλό όνομα
στην αγορά, αλλιώς είναι πολύ πιθανό να αγανακτήσετε.
(ο νοών, νοείτο).

Service και συντήρηση: Δείτε όλα τα κόστη (service,
ανταλλακτικών), τα διαστήματα που θα πρέπει να το κά-
νετε, συγκρίνετε με άλλο υποψήφιο αυτοκίνητο. Σε
βάθος χρόνου και αυτό θα σας στοιχίσει αν δεν προσέ-
ξετε. 

uuuΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ
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Εγγύηση: Τα καινούργια αυτοκίνητα συνοδεύονται από
εγγυήσεις που αφορούν τα μηχανικά τους μέρη, τη
βαφή και την προστασία από την σκουριά. Για να
ισχύουν οι εγγυήσεις θα πρέπει ο κάτοχος του αυτοκι-
νήτου να ακολουθεί ρητά ορισμένους κανόνες, οι
οποίοι αναγράφονται αναλυτικά στο εγχειρίδιο του κάθε
μοντέλου. Για παράδειγμα, θα πρέπει να τηρούνται τα
χρονοδιαγράμματα service που ορίζει ο εκάστοτε κα-
τασκευαστής γιατί διαφορετικά παύει αυτομάτως να
ισχύει η εγγύηση. Σημαντικό να κοιτάξετε τα έτη που
προσφέρει κάθε αντιπροσωπεία. 

Συγκράτησε τον ενθουσιασμό σου! Προσπάθησε να
μην δείχνεις τον ενθουσιασμό σου. Ακόμα και αν το αυ-
τοκίνητο είναι το κατάλληλο για σένα, αν ο πωλητής κα-
ταλάβει πόσο πολύ το θέλεις, θα χάσεις την
διαπραγματευτική σου δύναμη. Διαπραγματευτείτε. Ο
πωλητής ενδέχεται να μην σας δώσει αμέσως την κα-
λύτερη προσφορά για το αυτοκίνητο. Διαπραγματευ-
τείτε και δείτε τι "δώρα" μπορεί να σας κάνει και
προσπαθήστε να κερδίστε ότι μπορείτε. Σε εξοπλισμό
δείτε τι "κρυμμένα κόστη" υπάρχουν και προσπαθήστε
είτε να τα μειώσετε ή να αποφύγετε την αγορά του. Ένα
μέρος του εξοπλισμού μας είναι πάντα άχρηστος! 

Αξία μεταπώλησης: Καλό είναι να επιλέγουμε αυτο-
κίνητα και μοντέλα που κυκλοφορούν ευρέως, και για
να βρίσκουμε εύκολα τυχόν ανταλλακτικά αλλά και σε
περίπτωση που αργότερα θελήσουμε να το πουλή-
σουμε με τη σειρά μας να μην δυσκολευτούμε. Αυτό
που μετράει περισσότερο είναι η προσωπική σας επι-
λογή και άποψη. Θα ήταν καλό να κάνετε την επιλογή
του αγαπημένου σας αυτοκινήτου, παίρνοντας υπόψη
και τα παραπάνω και διευρύνοντας κι άλλο την έρευνά
σας! Μην βιαστείτε να το αγοράσετε! 

Καλορίζικο και καλοτάξιδο! n

€

64-96  METAXI MAS ISSUE 15.qxp_Layout 1  12/04/2018  9:09 PM  Page 91



92 u ΜΕΤΑΞΥ ΜΑΣ ΤΕΥΧΟΣ 15

ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ uuu

ΟΌμιλος C.A.Papaellinas έχει διευρύνει τις  συνεργασίες του προχωρώντας
και στην αποκλειστική αντιπροσώπευση των απορρυπαντικών προϊόντων
ESSEX και του υγρού πιάτων AVA τα οποία ανήκουν στην κορυφαία εταιρεία

απορρυπαντικών Rolco.
Η Rolco είναι μία από τις μεγαλύτερες και πρωτοποριακές εταιρείες παραγωγής

απορρυπαντικών στην Ελλάδα και από τις μεγαλύτερες στη Νοτιανατολική Ευρώπη
με ιστορία πάνω από 60 χρόνια. 

Σε σκόνη, υγρό και κάψουλες το απορρυπαντικό Essex δίνει τις τέλειες λύσεις
στην οικοκυρά για τους δύσκολους λεκέδες. 

Τη δεκαετία του ’70 η Rolco πρωτοπόρησε λανσάροντας  στην αγορά το Essex
με ένζυμα που έγινε πολύ σύντομα η σίγουρη επιλογή της Ελληνίδας οικοκυράς.
Τη δεκαετία του ́ 80 λανσαρίστηκε το Essex Multi-action, ένα απορρυπαντικό πλυν-
τηρίου για τις «δύσκολες» και απαιτητικές οικοκυρές. 

Με τη συνεχή εξέλιξη της τεχνολογίας στην παραγωγή της η εταιρεία πρόσθεσε
το 1991 το καινοτόμο υγρό απορρυπαντικό Essex Sport και το 2015 το Essex 3 SE
1 που είναι μια νέα συμπυκνωμένη σύνθεση η οποία συνδυάζει αποτελεσματικό-
τητα, φρεσκάδα και οικονομία. 

Πέρσι, το 2016, η εταιρεία ακολουθώντας τις ανάγκες της νέας εποχής παρου-
σίασε τη νέα σκόνη και το υγρό Essex MultiΑction της σειράς 3 σε 1.

Σε ό,τι αφορά το υγρό πιάτων AVA, αυτό κυκλοφόρησε το 1968 και ήταν το πρώτο 
προϊόν του είδους του στην Ελλάδα. Η κυκλοφορία του επιβεβαίωσε την εμπειρία,
την υψηλή τεχνική κατάρτιση και την διορατικότητας των ανθρώπων της Rolco. 

Στις διαφημίσεις της εποχής, το υγρό πιάτων AVA χαρακτηρίστηκε ως «το πρώτο
καλλυντικό στην κουζίνα σας», ενώ εντυπωσίασε και το άλλο μήνυμα: «Αγαπώ τα
μάτια, τα μαλλιά, το χαμόγελο σου, μα πιο πολύ τα χέρια σου». n

Απορρυπαντικά Essex 
και υγρό πιάτων AVA

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ 
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΤΟΥΣ 
ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΑΠΟ ΤΟΝ
ΟΜΙΛΟ C.A.PAPAELLINAS
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Hεφηβική ηλικία είναι μια ιδιαίτερα κρίσιμη πε-
ρίοδος για τη σωστή σωματική ανάπτυξη του
ανθρώπου. Οι έφηβοι έχουν ιδιαίτερες ανάγκες

σε ενέργεια και θρεπτικά συστατικά, εξαιτίας κυρίως
της σωματικής τους ανάπτυξης. Ελλείψεις στη διατροφή
των εφήβων συνεπάγονται προβλήματα υγείας στην
ενήλικη τους ζωή.

Ένα υγιεινό πρωινό πρέπει να καλύπτει περίπου το
25% των θρεπτικών και ενεργειακών αναγκών που
χρειάζεται ο έφηβος καθημερινά.  Συνεπώς, στο πλαί-
σιο μιας ισορροπημένης διατροφής,  η σύνθεση του
πρωινού πρέπει να αποτελείται και από τις τρεις θερ-
μιδογόνες ομάδες θρεπτικών συστατικών - υδατάν-
θρακες, πρωτεΐνες και λιπαρά - και να περιλαμβάνει
ποικιλία τροφίμων.

Το πρωινό είναι ένα γεύμα που μας δίνει ενέργεια και
θρεπτικά συστατικά, για να ξεκινήσουμε εφοδιασμένοι
την ημέρα μας.  Μπορούμε άμεσα να αισθανθούμε 
μεγαλύτερη αντοχή και εγρήγορση τόσο σε πνευματικό
όσο και σε σωματικό επίπεδο. Επίσης, το πρωινό 
βοηθάει να μην πεινάμε πολύ μέχρι το επόμενο γεύμα,
οπότε και να καταναλώνουμε μεγάλες ποσότητες 
τροφής. 

Στο πλαίσιο του μαθήματος της Οικιακής Οικονομίας
στη Β΄ Λυκείου, ομάδα παιδιών διερεύνησε κατά τη
σχολική χρονιά που έληξε τις διατροφικές συνήθειες
των μαθητών/τριών σε σχέση με το πρόγευμα και το
κολατσιό. Συντάχθηκε  ερωτηματολόγιο που δόθηκε σε
100 μαθητές/τριες της Α΄ και Β΄ Λυκείου, για να το
συμπληρώσουν. Η δειγματοληψία ήταν τυχαία και 
τηρήθηκε η ανωνυμία των συμμετεχόντων. 

Τα κύρια αποτελέσματα και συμπεράσματα της έρευ-
νάς που έγινε είναι τα ακόλουθα: 

l  Το πρόγευμα είναι το πρώτο γεύμα που παίρνει ο άν-
θρωπος μετά από 7 – 10 ώρες ύπνου με άδειο στο-
μάχι χωρίς άλλη ενέργεια. Η πλειοψηφία των
μαθητών/τριών του Λυκείου Κύκκου Α΄ θεωρεί ση-
μαντικό το πρόγευμα για τον οργανισμό τους. Σε αν-
τίθεση όμως με αυτή την τοποθέτηση,  δεν φαίνεται
να παίρνουν όλοι/ες πρόγευμα το πρωί, καθώς το
33% των μαθητών/τριών δήλωσε πως δεν παίρνει
σχεδόν ποτέ πρόγευμα. 

ΥΓΕΙΑ uuu
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Έρευνα στο Λύκειο Κύκκου Α’ στο πλαίσιο του μαθήματος της Οικιακής
Οικονομίας με θέμα «Οι διατροφικές συνήθειες των μαθητών/τριών σε
σχέση με το πρόγευμα και το κολατσιό».

ΤΟ ΕΝΑ ΤΡΙΤΟ 
ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ 
ΔΕΝ ΠΑΙΡΝΕΙ 
ΠΟΤΕ ΠΡΟΓΕΥΜΑ 
-ΒΑΣΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ 
Η ΕΛΛΕΙΨΗ 
ΧΡΟΝΟΥ!

Η ΣΗΜΑΣIΑ ΤΟΥ 
ΠΡΩΙΝΟY ΣΤΑ ΠΑΙΔΙA

Της Σύλιας 
Λουκαϊδου

Καθηγήτριας Οικιακής
Οικονομίας
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l  Οι κύριοι λόγοι που οι μαθητές/τριες δεν προγευμα-
τίζουν, είναι η έλλειψη χρόνου, καθώς φαίνεται να
βιάζονται όλοι να πάνε στο σχολείο, και η πρωινή
ανορεξία. Η μειωμένη πρωινή πείνα οφείλεται στο
γεγονός ότι το σώμα μας έχει συνηθίσει να μην
τρώμε το πρωί ή στο ότι τρώμε πολύ το βράδυ.

l  Οι περισσότεροι/ες μαθητές/τριες, που δήλωσαν ότι
παίρνουν πρόγευμα, καταναλώνουν μόνο γάλα
(51%) και κάποιοι γάλα με δημητριακά (28%). 

l  Για να είναι το πρωινό μας διατροφικά πλήρες, δεν
πρέπει να αποτελείται από ένα και μόνο τρόφιμο,
αλλά από συνδυασμό τροφίμων. Συνεπώς οι μαθη-
τές/τριες δεν παίρνουν όλα τα απαραίτητα θρεπτικά
συστατικά, ώστε να πάρουν την απαραίτητη ενέργεια,
για να ξεκινήσουν εφοδιασμένοι/ες τη μέρα τους.

l  Αρκετοί/ές μαθητές/τριες φέρνουν κολατσιό από το
σπίτι (50%),  συνήθως σάντουιτς. Φαίνεται να υπάρ-
χει, επίσης, προτίμηση στην κατανάλωση των φρού-
των και αυτό είναι σημαντικό, καθώς τα φρούτα είναι
πλούσια πηγή βιταμινών και ανόργανων στοιχείων
(μέταλλα και ιχνοστοιχεία). 

l  Είναι σημαντικό να βάλουμε όλοι την κατανάλωση
πρωινού στην καθημερινότητά μας, καθώς είναι
το σημαντικότερο γεύμα της ημέρας. Αξίζει τα
παιδιά να ξυπνούν δέκα λεπτά νωρίτερα, ώστε να
έχουν χρόνο για να προετοιμάσουν και να 
απολαύσουν το πρόγευμά τους. 

uuuΥΓΕΙΑ

Ένα υγιεινό πρωινό
πρέπει να καλύπτει
περίπου το 25% 
των θρεπτικών και
ενεργειακών 
αναγκών που 
χρειάζεται ο 
έφηβος καθημερινά.
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Για την έρευνα εργάστηκαν οι ακόλουθοι μαθητές
και μαθήτριες: 

Βασιλείου Ανδρέας
Βραχίμη Ηλιάνα
Δημητριάδου Νικόλ
Θωμά Νικόδημος
Παπαγιωτοπούλου Μαριάννα
Πασχαλίδου Αρετή
Παυλίδης Θεόδωρος
Χριστοδούλου Ιφιγένεια

Το πρόγευμα πρέπει να αποτελείται από έναν συν-
δυασμό τροφίμων, ώστε να λαμβάνει ο ανθρώπινος
οργανισμός τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά. Πρέπει
δηλαδή να συνδυάζουμε τρόφιμα από την ομάδα  των
πρωτεϊνών (γάλα, γιαούρτι, τυρί, αυγό), την ομάδα των
δημητριακών (ψωμί, δημητριακά, φρυγανιές, κ.τ.λ.) και
την ομάδα των φρούτων/λαχανικών (φρέσκα φρούτα,
φυσικό χυμό, αποξηραμένα φρούτα, λαχανικά). Για πα-
ράδειγμα, ένα πλήρες πρωινό μπορεί να είναι 1 ποτήρι
γάλα με δημητριακά και 1 μπανάνα κομμένη ή 1 γι-
αούρτι με φρυγανιές και αποξηραμένα φρούτα.

Μην ξεχνάτε πως ένα υγιεινό πρόγευμα πρέπει να
είναι πλούσιο σε υδατάνθρακες (βρίσκονται στο ψωμί,
φρυγανιές, φρούτα, μέλι, δημητριακά), σε βιταμίνες και
μέταλλα (βρίσκονται στο γάλα, στο γιαούρτι, στα
φρούτα, στους φυσικούς χυμούς), σε φυτικές ίνες (ολι-
κής αλέσεως δημητριακά, φλούδα φρούτων) και σε
πρωτεΐνες (γάλα, αλλαντικά με χαμηλά λιπαρά, ξηροί
καρποί). n
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