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Μέχρι τα μέσα του 2008, η 
οικονομία του Σουδάν 
ανθούσε, υποστηριζόμενη 
από την αύξηση στην 
παραγωγή πετρελαίου, τις 

ψηλές του τιμές και τη μεγάλη ροή εξωτερικών 
επενδύσεων. Η αύξηση του Ακαθάριστου 
Εγχώριου Προϊόντος ξεπέρασε το 10% ανά έτος 
το 2006 και 2007 και το 5.3% το 2008. Πολλά 
έργα βρίσκονται  σε εξέλιξη όπως ο 
υδατοφράκτης Μερόβε στον Νείλο που γίνεται 
με Αραβικά και Κινεζικά κεφάλαια. Οι 
περ ισσότερες  επενδύσε ις  στη  χώρα 
προέρχονται από Αραβικές χώρες και την Ασία, 
ειδικότερα από την Κίνα, την Κορέα και την 
Μαλαισία.

Η Remedica έχει εμπειρία πολλών ετών στην 
αγορά αυτή μέσω του εκεί αντιπροσώπου της 
Siho Trading Co. Ltd., μια οικογενειακή 
επιχείρηση που ιδρύθηκε το 1984 στο Χαρτούμ 
από τον Δρ. Σαλάχ Ιμπραχίμ Χατζομέρ, και η 
οποία είναι σήμερα μια από τις πιο σημαντικές 
φαρμακευτικές εταιρείες στη χώρα.  Παρόλο ότι 
η τοπική φαρμακοβιομηχανία ικανοποιεί μεγάλη 
μερίδα της συνολικής αγοράς φαρμάκων, και το 
ότι υπάρχουν στην αγορά φθηνά φάρμακα από 
την Ινδία, την Κίνα και άλλες Ασιατικές χώρες, η 
Remedica αποτελεί μια από τις επιτυχημένες 
εταιρείες στην αγορά του Σουδάν. Ο Δρ. Σαλάχ 
Ιμπραχίμ Χατζομέρ ανάφερε πως «Η εταιρεία 

Siho Trading έχει πολυετή πείρα στην 
φαρμακευτική αγορά του Σουδάν και μια μεγάλη 
ομάδα από επαγγελματίες ιατρικούς επισκέπτες 
και πωλητές που προωθούν τα υψηλής 
Ευρωπαϊκής  πο ιότητας ,  ασφαλή  κα ι  
αποτελεσματικά φάρμακα της Remedica. Ένα 
από τα μυστικά της επιτυχίας μας είναι ότι 
α ν τ ι π ρ ο σ ω π ε ύ ο υ μ ε  μ ό ν ο  μ ι α  
φαρμακοβιομηχανία, η οποία όμως έχει μια 
μεγάλη γκάμα προϊόντων.» Κατά την πρόσφατη 
του επίσκεψη στην Κύπρο, ο ιδιοκτήτης της Siho 
Trading Δρ. Σαλάχ και ο Διευθύνων Σύμβουλος 
της Remedica κ. Αιμίλιος Σαββίδης συζήτησαν 
την πιθανότητα περεταίρω επέκτασης στην 
αγορά με την εγγραφή καινούργιων προϊόντων 
που θα επεκτείνουν τις προοπτικές στην περιοχή 
και θα δυναμώσουν τη θέση της Remedica στην 
αγορά.       
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Αγαπητοί αναγνώστες,

 

Σας εύχομαι να έχετε ένα ευτυχισμένο και υγιές 2009. Μετά από ένα χρόνο 

κυκλοφορίας του Remedica Newsletter με υπερηφάνεια διαπιστώνουμε ότι η 

θετική σας ανταπόκριση μας ενδυναμώνει έτσι ώστε να συνεχίσουμε να σας 

ενημερώνουμε. Στην πρώτη έκδοση για το 2009, η οποία έχει φρεσκαρισμένη 

όψη και είναι μεγαλύτερη, θα διαβάσετε διάφορα ενδιαφέροντα θέματα όπως 

το νέο μας προϊόν για τη θεραπεία καρδιαγγειακών παθήσεων με την ονομασία Carvidex 

(Carvedilol), επισκέψεις από σχολεία, την ανακύκλωση νερού στη Remedica, τους συνεργάτες 

μας στο Σουδάν, τη  Διευθύντρια  Διασφάλισης  Ποιότητας και άλλα ενδιαφέροντα θέματα.
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Η καρβεδιλόλη, η δραστική ουσία του Carvidex, είναι πολλαπλής δράσης αγγειοδιασταλτική 
ουσία με αποτελεσματικές αντιοξειδωτικές, αντι-υπερπλασικές και ελευθέρων ριζών 

 1, 2, 3κατασταλτικές ιδιότητες.  Έχει ένα μοναδικό φαρμακολογικό προφίλ, μπλοκάροντας τους β  1

και β  αδρενεργικούς υποδοχείς, έχοντας πιο στενή, παρατεταμένη δέσμευση στους β  2 1

υποδοχείς παρά η μετοπρολόλη, η οποία έχει ως επακόλουθο μεγαλύτερη συμπαθομιμιτική 
δραστηριότητα.

 Το Carvidex ενδείκνυται στη θεραπεία της:
·  Συμπτωματικής μορφής χρόνιας καρδιακής ανεπάρκειας 
·  Υπέρτασης 
·  Σταθερής στηθάγχης 

Αρχικές μελέτες με την καρβεδιλόλη έχουν δείξει προφανή ευεργετικά αποτελέσματα στην 
συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια. Τα αποτελέσματα των μελετών αυτών είχαν επιβεβαιωθεί 
μετέπειτα με μακροπρόθεσμες κλινικές μελέτες.
Η καρβεδιλόλη, το δραστικό συστατικό του Carvidex, μειώνει την αντίσταση στην ινσουλίνη σε 
υπερτασικούς διαβητικούς ασθενείς και παράλληλα έχει αποδειχθεί ότι έχει ευνοϊκά 
αποτελέσματα στο προφίλ των λιπιδίων σε υπερτασικούς ασθενείς με δυσλιπιδαιμία.
Στην θεραπεία του εμφράγματος του μυοκαρδίου, η καρβεδιλόλη έχει αποδειχθεί ότι όχι μόνο 
βελτιώνει την επιβίωση αλλά επίσης μετριάζει την αναδιαμορφωτική διαδικασία και μειώνει την 
πίεση στο περίβλημα του μυοκαρδίου.
Η επίδραση της καρβεδιλόλης στη μη επανεμφάνιση του εμφράγματος ήταν ουσιαστική και 
ήταν η μεγαλύτερη μείωση η οποία έχει αναφερθεί σε οποιεσδήποτε μεγάλες κλινικές μελέτες 
στις οποίες είχαν χρησιμοποιηθεί β-αναστολείς μετά από έμφραγμα μυοκαρδίου. Η 
καρβεδιλόλη έχει επίσης θετική επίδραση στην αποφυγή υπερκοιλιακών και κοιλιακών 
αρρυθμιών σε ασθενείς με συστολική δυσλειτουργία αριστερής κοιλίας μετά από έμφραγμα 
μυοκαρδίου.    

σημερινή της θέση ως Διευθύντρια 
Διασφάλισης Ποιότητας. Η κ. Μιχαήλ είναι 
Εγγεγραμμένο Ειδικευμένο Πρόσωπο για 
αποδέσμευση φαρμακευτικών προϊόντων 
από το 2002. Στην μέχρι σήμερα 25χρονη 
της  καρ ι έρα  σ τη  Remed i ca  έχε ι  
παρακολουθήσει ειδικευμένα σεμινάρια σε 
Κύπρο και εξωτερικό σε θέματα όπως 
ε κ π α ί δ ε υ σ η  Κ α ν ό ν ω ν  Ο ρ θ ή ς  
Παρασκευαστικής Πρακτικής, Κανόνων 
Ορθής Εργαστηριακής Πρακτ ικής,  
Φαρμακοεπαγρύπνησης, Ασφάλειας & 
Υγείας στην εργασία, Βιοϊσοδυναμίας, 

Σε αυτό το τεύχος παρουσιάζουμε τη 
Διευθύντρια Διασφάλισης Ποιότητας της 
R e m e d i c a  κ υ ρ ί α  Μ α ρ ί α  Μ ι χα ή λ .  
Ολοκληρώνοντας τις σπουδές της με 
μεταπτυχιακό στη Βιοχημεία από το 
πανεπιστήμιο στη Λιόν της Γαλλίας, ξεκίνησε 
την καριέρα της σαν Χημικός Αναλυτής στο 
τμήμα Ελέγχου Ποιότητας στα εργαστήρια 
της Remedica. Από το 1983 μέχρι σήμερα 
έχει συμβάλει ενεργά στην ανάπτυξη της 
εταιρείας από τις θέσεις της Επικεφαλής 
Χημικός Αναλυτής, Διευθύντριας του 
τμήματος Ελέγχου Ποιότητας και από την 

και ο κος Άριστος Χρυσοστόμου, Πρόεδρος 

της ΣΕΑΔ (Συντονιστική Επιτροπή 

Αιμοδοσίας – Διαφωτίσεως) καθώς και ο 

Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου κος 

Χαράλαμπος Παττίχης. Η Remedica, 

ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένη σε θέματα που 

αφορούν το συνάνθρωπο, διοργανώνει δύο 

φορές τον χρόνο αιμοδοσία στα κεντρικά της 

γραφεία.

1. Στα πλαίσια της κοινωνικής ευθύνης της 

Remedica, διοργανώθηκε εθελοντική 

αιμοδοσία στην αίθουσα εκδηλώσεων της 

εταιρείας. Στην αιμοδοσία που είχε σκοπό να 

ενισχύσει την τράπεζα αίματος του Γενικού 

Νοσοκομείου Λεμεσού συμμετείχαν τακτικοί 

αιμοδότες, υπάλληλοι της εταιρείας. Αξίζει να 

σημειωθεί ότι φέτος ο αριθμός των 

εθελοντών αιμοδοτών ήταν ιδιαίτερα 

αυξημένος. Στην αιμοδοσία παρευρέθηκε 

Carvidex

Διοίκησης Επιχειρήσεων κ.α. Η κ. Μιχαήλ 
είναι εγγεγραμμένη βιοχημικός και μέλος του 
Συνδέσμου Χημικών Κύπρου.

Βιβλιογραφία:
1.  Ruffolo RR et al. Eur J Clin Pharmacol 1990;38:82-8.
2.  Yue TL et al. J Pharmacol Exp Therap 1992;263:92-8.
3.  Sung C-P et al. J Cardiovasc Pharmacol 1993; 21:221-7.
4.  Tse WY et al. Diabet Med 1994; 11: 137-144.
5.  McMurray et al. Circulation 2001: 104, Abstract 3303.
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2. H Remedica έχει αναπτύξει ένα 

πρόγραμμα κοινωνικών δραστηριοτήτων 

προαγωγής της εκπαίδευσης και υγείας 

στην Κύπρο. Έτσι, εκπαιδευτικές επισκέψεις 

α π ό  μ α θ η τ έ ς  κ α ι  φ ο ι τ η τ έ ς  π ο υ  

ενδιαφέρονται να σπουδάσουν σε κλάδους 

σχετικούς με την υγεία εντάσσονται στο 

πρόγραμμα κοινωνικής ευθύνης της 

εταιρείας. Στα πλαίσια αυτά κατατάσσονται 

και οι τρεις ακόλουθες δραστηριότητες:

(α) Στήριξη σε φοιτητές του κλάδου Ιατρικών 

Επισκεπτών του KES COLLEGE. 

Από τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά 2008-2009, η 

Remedica αυξάνει τη συνεργασία της με το 

κολλέγιο και προσφέρει συμβόλαιο 

εργοδότησης στους δύο πρώτους 

απόφοιτους του κλάδου Ιατρ ικών 

Επισκεπτών καθώς και συμβολικό 

χρηματικό βραβείο 200 ευρώ στον απόφοιτο 

του κλάδου με την καλύτερη βαθμολογία. Η 

επίσημη ανακοίνωση πραγματοποιήθηκε σε 

τελετή στις εγκαταστάσεις του KES 

COLLEGE από το Διευθυντή Μάρκετινγκ της 

εταιρείας, Αντρέα Χατζηπαναγή και τον 

Υπεύθυνο του κλάδου Δρ.  Πέτρο 

Μαυρογένη.

(β) Επίσκεψη από μαθητές του αγγλικού 

σχολείου Foley's School 

Οι μαθητές της έκτης τάξης του αγγλικού 

σχολείου Foley's School επισκέφτηκαν στις 

23/01/2009 τη Remedica. Μετά από μια 

ενημερωτική εισαγωγή για την εταιρεία που 

συμπεριλάμβανε προβολή του εταιρικού 

φιλμ, οι μαθητές ξεναγήθηκαν στα διάφορα 

τμήματα συμπεριλαμβανομένου και των 

τμημάτων Ερευνών & Ανάπτυξης και 

Ελέγχου Ποιότητας. Οι μαθητές έδειξαν 

μεγάλο ενδιαφέρον για τις εργασίες της 

εταιρείας και εντυπωσιάστηκαν από τις 

μοντέρνες εγκαταστάσεις και εξοπλισμό. Το 

Foley's School επιδεικνύει μεγάλο 

ενδιαφέρον για τις επιστήμες και πρόσφατα 

οργάνωσε την πρώτη του Επιστημονική 

Ημερίδα όπου μαθητές και γονείς είχαν την 

ευκαιρία να παρακολουθήσουν διάφορα 

ενδιαφέροντα πειράματα και επιδείξεις. 

Πολλοί μαθητές ανέλαβαν επιστημονικές 

εργασίες τις οποίες παρουσίασαν στους 

επισκέπτες και οι οποίες διαγωνίστηκαν 

μεταξύ τους. Η Remedica βοήθησε τις 

προσπάθειες της Ημερίδας με τη δωρεάν 

παροχή διάφορων χημικών και ο Διευθύνων 

Σύμβουλος του Συγκροτήματος Remedica 

προσκλήθηκε σαν ένας από τους τρεις 

κριτές που θα αξιολογούσαν τις εργασίες. Το 

πρώτο βραβείο δόθηκε σε μια εργασία που 

στόχευε στην παραγωγή ηλεκτρισμού από 

διάφορα φαγώσιμα.

(γ)  Επίσκεψη μαθητών του English School

Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στις 13 

Νοεμβρίου 2008, εκπαιδευτική επίσκεψη 

μαθητών του English School Λευκωσίας στις 

σύγχρονες εγκαταστάσεις της Remedica. Οι 

μ α θ η τ έ ς  ε ί χα ν  τ η ν  ε υ κ α ι ρ ί α  ν α  

παρακολουθήσουν από κοντά τον τρόπο 

παρασκευής των φαρμάκων, το τμήμα 

έρευνας & ανάπτυξης αλλά και τα διάφορα 

στάδια ελέγχου ποιότητας.

3. Η Remedica συμμετείχε επίσημα σαν 

οργανωμένο σύνολο στο Ραδιομαραθώνιο 

Αγάπης 2008, στο πλαίσιο της κοινωνικής 

της υπευθυνότητας. Η Remedica ήταν 

επίσημος χορηγός στο Πανηγύρι Αγάπης 

Λεμεσού, μέρος του Ραδιομαραθωνίου 

Αγ ά π η ς ,  ί σ ω ς  τ ο υ  μ ε γ α λύ τ ε ρ ο υ  

φιλανθρωπικού γεγονότος για παιδιά με 

ειδικές ανάγκες στην Κύπρο. Σε επίσκεψη 

στα γραφεία της 

Remedica στις 

16 Ιανουαρίου, ο 

επικεφαλής της 

Ο ρ γ α ν ω τ ι κ ή ς  

Ε π ι τ ρ ο π ή ς ,  

Ν ί κ ο ς  Σ ύ κ α ς  

ε υ χ α ρ ί σ τ η σ ε  

θ ε ρ μ ά  τ η  

Remedica για τη 

συμβολή της και 

α π έ ν ε ι μ ε  

τιμητικό δίπλωμα 

και αναμνηστικό 

δ ώ ρ ο  σ τ ο  

Διευθύνων Σύμβουλο του συγκροτήματος κ. 

Χαράλαμπο Παττίχη. 

4. Σε μια προσπάθεια ανακούφισης του 

δοκιμαζόμενου λαού της Παλαιστίνης, η 

Remedica προσέφερε ανθρωπιστική 

βοήθεια σε φάρμακα μέσω των Εθελοντών 

Γιατρών Κύπρου. 

5.  Ο Παγκύπριος Αντ ιλευχαιμ ικός 

Σύνδεσμος “Ζωή” 

δ ι ο ρ γ ά ν ω σ ε  

π ρ ό σ φ α τ α  

φ ι λανθρωπική  

εκδήλωση προς 

ε ν ί σ χ υ σ η  το υ  

δύσκολου έργου 

που επιτελεί. Η Remedica βρέθηκε στο 

πλευρό του Συνδέσμου με σημαντική ηθική 

και χρηματική υποστήριξη.     

Σ ύ μ φ ω ν α  μ ε  τ α  

δ ε δ ο μ έ ν α  τ η ς  

Μ ε τ ε ω ρ ο λ ο γ ι κ ή ς  

Υπηρεσίας η ποσότητα 

τ η ς  ε τ ή σ ι α ς  

βροχόπτωσης στην 

Κύπρο ακολουθεί μια καθοδική πορεία τα 

τελευταία 30 χρόνια. Παρόλο που καμία 

μελέτη δεν έχει καταδείξει με απόλυτη 

βεβαιότητα τους κλιματικούς παράγοντες 

που οδήγησαν σε αυτή την κατάσταση, 

εντούτοις το σύνολο των κλιματικών 

μοντέλων θέλουν τη σημερινή κατάσταση να 

επιδεινώνεται λόγω των κλιματικών 

αλλαγών. Ως εκ τούτου, η επιδείνωση της 

ξηρασίας και η έλλειψη νερού στην Κύπρο 

πρόκειται να επιφέρει την ερημοποίηση στο 

νησί, δηλαδή την απώλεια των θρεπτικών 

óåë.
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λόγω γεγονός οδήγησε σε σωρεία άλλων 

προβλημάτων όπως την καταστροφή 

πολλών παραθαλάσσιων υδροφορέων 

λόγω της εισροής θαλάσσιου νερού. 

Ομοίως, το πρόβλημα της λειψυδρίας ήρθε 

να επιδεινώσει η έλλειψη αποτελεσματικής 

διαχείρισης των υδατικών πόρων του 

νησιού αλλά και η έλλειψη βούλησης όσον 

αφορά τις μεθόδους ανακύκλωσης του 

νερού. 

Εξαίρεση στην έλλειψη ορθολογικής 

διαχείρισης αποτελεί η Remedica η οποία 

συνέβαλε ενεργά ως ιδρυτικό μέλος στην 

κατασκευή της  πρώτης Μονάδας 

F O R A H E A LT H I E R W O R L D
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συστατικών του εδάφους λόγω της 

ξηρασίας. Η ερημοποίηση δύναται να 

πλήξει σοβαρά την ενδημική χλωρίδα και 

π α ν ί δ α  κ α θ ώ ς  κ α ι  ο ι κ ο ν ο μ ι κ έ ς  

δραστηριότητες όπως τη γεωργία, την 

κτηνοτροφία, τον τουρισμό και τη 

βιομηχανία. Επίσης η Κύπρος θα καταστεί 

περισσότερο επιρρεπής σε δασικές 

πυρκαγιές.

Η μείωση της βροχόπτωσης και η αύξηση 

της ζήτησης νερού ειδικά τους θερινούς 

μήνες, λόγω των πιέσεων της γεωργίας και 

του τουρισμού, οδήγησε στην υπεράντληση 

των αποθεμάτων νερού από τους 

υπόγειους υδροφορείς του νησιού. Το εν 

Επεξεργασίας Βιομηχανικών Αποβλήτων 

(ΜΕΒΑ) ,  όπου  γ ια  πρώτη  φορά  

χρησιμοποιημένο νερό ήταν δυνατό να 

ανακυκλωθεί και να επιστραφεί καθαρό 

π ίσω στο  περ ιβάλλον .  Η  ΜΕΒΑ 

κατασκευάστηκε το 1988 πολύ πιο πριν την 

α ν ά π τ υ ξ η  ο π ο ι ο υ δ ή π ο τ ε  ά λ λ ο υ  

σ υ σ τ ή μ α τ ο ς  ε π ε ξ ε ρ γ α σ ί α ς  κ α ι  

ανακύκλωσης νερού. Μετά τη χρήση του, το 

νερό  τυγχάνε ι  ανακύκλωσης  κα ι  

απορρίπτεται σε λεκάνη απορροής στον 

Ύψωνα με την οποία εμπλουτίζεται ο 

υπόγειος υδροφορέας Λεμεσού – 

Ακρωτηρίου, συμβάλλοντας έτσι στην 

αντιμετώπιση της λειψυδρίας και της 

ερημοποίησης στην Κύπρο.  

óåë.

newsletter 4

3. Η δωρεά φαρμάκων και η συμπαράσταση της 

Remedica προς το λαό της Ζάμπιας αναγνωρίστηκε σε 

γραπτή επιστολή προς τη Remedica από τον κύριο Τάκη 

Νεοφύτου (Διευθυντή του Κυπριακού Ερυθρού Σταυρού), 

ο οποίος ευχαρίστησε την εταιρεία για την ανθρωπιστική 

της αυτή πράξη. Η Ζάμπια έχει τον μικρότερο δείκτη 

προσδόκιμου ζωής στον κόσμο και είναι μια από τις χώρες 

με τα περισσότερα κρούσματα AIDS παγκοσμίως. 

2. Η αναβάθμιση και ο ανασχεδιασμός της ιστοσελίδας της Remedica (www.remedica.eu) 

είναι πια γεγονός. Με το νέο σχεδιασμό βασισμένο σε Web Content Management System 

(WCMS), η ιστοσελίδα γίνεται πιο 

λειτουργική για τους διαχειριστές αλλά 

και τους επισκέπτες. Μέσα από τη νέα 

ιστοσελίδα θα μπορεί κάποιος να δει 

το εταιρικό φιλμ, το εταιρικό προφίλ, 

τις διάφορες εκδόσεις των Remedica 

Newsletters, αλλά και να συνδεθεί με 

άλλους χρήσιμους συνδέσμους. Η νέα 

ιστοσελίδα θα επιτρέπει επιπλέον 

αναβαθμίσεις στο μέλλον, όπως το 

η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ό  

ε μ π ό ρ ι ο ,  

πρόσβαση σε 

ε ι δ ι κ ε υ μ έ ν ο  

χ ώ ρ ο  γ ι α  

επαγγελματίες 

( γ ι α τ ρ ο ύ ς ,  

φαρμακοποιούς 

κτλ) και τους 

αντιπροσώπους 

της εταιρείας. 

1. Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε 

στις 27 Ιανουαρίου 2009 Δημοσιογραφική 

Διάσκεψη που αφορούσε την παρουσίαση 

της Remedica στα μέσα μαζικής 

ενημέρωσης με την ευκαιρία της επιτυχίας 

του νέου προϊόντος για τον καρκίνο του 
®μαστού, γνωστού με το όνομα Aremed . Το 

εν λόγω προϊόν θα διατίθεται στα κρατικά 

νοσηλευτήρια της Κύπρου για τα επόμενα 

δύο χρόνια. Η Remedica έχει συνάψει 

στρατηγικής σημασίας συμφωνίες με 

μεγάλες Ευρωπαϊκές εταιρείες για 

παραχώρηση σ' αυτές της τεχνογνωσίας και 
®αποκλειστικής προμήθειας του Aremed  

και οι οποίες θα αγοράζουν το προϊόν αυτό 

αποκλειστικά από την Remedica για 

τουλάχιστον 5 χρόνια. Αναμένεται ότι το 

φάρμακο αυτό θα κυκλοφορήσει σε 

περισσότερες από 60 χώρες σε Ευρώπη, 

Αυστραλ ία ,  Ασ ία  κα ι  Αφρική.  Οι  

δημοσιογράφοι είχαν την ευκαιρία να 

οενημερωθούν και για το 5  εργοστάσιο το 

οποίο αναμένεται να ολοκληρωθεί σύντομα 

και θα χρησιμοποιείται για την παρασκευή 

προϊόντων για τον καρκίνο. Επιπλέον έγινε 

αναφορά για προϊόντα που είναι υπό 

ανάπτυξη στα ερευνητικά εργαστήρια της 

Remedica και που αναμένονται να 

αυξήσουν τον κύκλο εργασιών της εταιρείας 

σε μια εποχή παγκόσμιας οικονομικής 

κρίσης.
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ευκαιρία να επισκεφθούν την Κύπρο και να 

ξεναγηθούν στις εγκαταστάσεις της 

εταιρείας. Μετά την παρουσίαση της 

εταιρείας οι κύριοι ξεναγήθηκαν στα 

εργαστήρια Έρευνας & Ανάπτυξης και 

Ελέγχου Ποιότητας. 

6. Πρόσφατα, η ομάδα πωλήσεων Κύπρου 

συμμετείχε σε δύο ιατρικά συνέδρια όπου 

έγινε και επίσημα (σε ιατρικό συνέδριο) η 

παρουσίαση του εταιρικού φιλμ της 
οεταιρείας. Τα δύο συνέδρια ήταν το 11  

Παγκύπριο Παιδιατρικό Συνέδριο που 

πραγματοποιήθηκε στις 29 – 30 Νοεμβρίου 
ο2008 και το 11  Παγκύπριο Χειρουργικό που 

πραγματοποιήθηκε στις 13 – 14 Δεκεμβρίου 

2008.  

7. Για ακόμη μια χρονιά η Διεύθυνση της 

Remedica διοργάνωσε με επιτυχία την 

ετήσια της εκδήλωση για τον εορτασμό του 

νέου έτους. Το προσωπικό της εταιρείας 

είχε την ευκαιρία να παρακολουθήσει το 

4. Αντί να στείλει Χριστουγεννιάτικες κάρτες 

στην Κύπρο αλλά και στους συνεργάτες και 

αντιπροσώπους στις πέραν των 100 

χωρών που δραστηριοποιείται, η Remedica 

αποφάσισε να δωρίσει το ποσό για τη 

στήριξη του έργου του Συνδέσμου 

Συγγενών Καρδιοπαθειών (εκ γενετής) 

εφήβων & ενηλίκων Κύπρου.

5. Τέσσερα άτομα από την ομάδα των 

ιατρικών επισκεπτών του αντιπροσώπου 

της Remedica στο Σουδάν, είχαν την 

F O R A H E A LT H I E R W O R L D

H Λευκωσία ( Lefkosia)  γνωστή διεθνώς και 
με το αγγλικό της όνομα Nicosia, είναι η 
πρωτεύουσα της Κύπρου. 

Βρίσκεται κτισμένη στο εσωτερικό της 
Κύπρου πάνω στον Πεδιαίο ποταμό στη 
θέση της αρχαίας πόλης Λήδρα όνομα με το 
οποίο ήταν γνωστή στους αρχαίους 
χρόνους. Υπήρξε η έδρα των Φράγκων 
βασιλέων της Κύπρου από το 1192  και 
κατελήφθη από τους Ενετούς το 1489 και 
τους Τούρκους το 1570.

Είναι η μόνη απομένουσα διχοτομημένη 
πρωτεύουσα στον κόσμο λόγω της 
Τουρκικής εισβολής στην Κύπρο το 1974. 
Το βόρειο μέρος της εξακολουθεί να 
βρίσκεται υπό τουρκική κατοχή, όπως 
επίσης και το ένα τρίτο της Κύπρου.   Έχει 
πληθυσμό με τους γύρω δήμους και τα 
περίχωρα, γύρω στους 260.000 κατοίκους  

ενώ στην κατεχόμενη πόλη ζουν 84.000  
περίπου κάτοικοι.

Διάδοχος πόλη των αρχαίων Ληδρών, ενός 
από τα δώδεκα βασίλεια της αρχαίας 
Κύπρου που είχαν ιδρυθεί από τους 
Αχαιούς μετά το τέλος του Τρωικού 

ηπολέμου. Κατά την 1  χιλιετία π.Χ. 
αναπτύσσονται στην Κύπρο οι Πόλεις-
Βασίλεια. Το Βασίλειο της Λήδρας γίνεται 
γνωστό με την ονομασία αυτή γύρω στο 672 
π.Χ. σε ένα κατάλογο βασιλείων που 
πλήρωναν φόρο υποτελείας στον Ασσύριο 
βασιλιά Εσσαρχαδών. Το ένατο στη σειρά 
Κυπριακό Βασίλειο που αναγράφεται στον 
κατάλογο είναι αυτό του Ονασαγόρα, 
«βασιλιά της Λήδρας».

Τα αρχαιολογικά ευρήματα του Βασιλείου 
της Λήδρας μέχρι πρόσφατα περιορίζονταν 
κυρίως σε κοιμητήρια στις περιοχές 

«Παλιού Δημαρχείου», Κουπάτι, Αγίων 
Ομολογητών και Ακρόπολης. Πρόσφατες 
όμως ανασκαφές στο λόφο του Αγίου 
Γεωργίου «ΠΑΣΥΔΥ», έφεραν στο φως ένα 
σύμπλεγμα κτ ιρ ίων,  εργαστηρίων 
κεραμικής, υφαντικής και άλλων δωματίων 
που επαληθεύουν την ύπαρξη ενός 
σημαντικού πυρήνα της εποχής του 
Σιδήρου στην Λευκωσία. Στον ίδιο χώρο 
βρέθηκε ένα μεγάλο ελαιοτριβείο. 

Επειδή η πόλη βρισκόταν στο εσωτερικό 
του νησιού και όχι στα παράλια, δεν 
γνώρισε την αλματώδη ανάπτυξη και ακμή 
άλλων αρχαίων κυπριακών πόλεων που 
οφειλόταν κυρίως στο εμπόριο.

Κατά τα βυζαντινά χρόνια η πόλη 
αναφέρεται ως Λευκουσία (ίσως από το 
Λευκή Περιουσία), ως Καλληνίκησις, αλλά 
και ως πόλη των Λευκών Θεών και 

εταιρικό φιλμ αλλά και να συμμετάσχει σε 

κλήρωση με πολλά και πλούσια δώρα. Ο 

Διευθύνων Σύμβουλος του συγκροτήματος 

σε ομιλία του αναφέρθηκε μεταξύ άλλων και 

στις νέες εταιρικές εξελίξεις που 

συμπεριλαμβάνουν την ανέγερση νέου 

εργοστασίου για ογκολογικά φάρμακα, την 

παρουσίαση της εταιρείας στα μέσα μαζικής 

ενημέρωσης με την ευκαιρία της 

κυκλοφορίας του νέου προϊόντος για τον 
®καρκίνο του μαστού Aremed  και στα 

μελλοντικά σχέδια. Επίσης ο Διευθύνων 

Σύμβουλος της Remedica κ. Αιμίλιος 

Σαββίδης ανέφερε ότι “το 2009 αναμένεται 

να είναι μια δύσκολη χρονιά δεδομένης της 

παγκόσμιας οικονομικής κρίσης. Όμως η 

Remedica μέσα από καλά σχεδιασμένες 

στρατηγικές αυξάνει τις επενδύσεις και 

δεσμεύεται να μην απολύσει προσωπικό και 

να μην μειώσει μισθούς ή ωφελήματα.” 

Επιπλέον, κάλεσε όλους να εργαστούν 

παραγωγικά με  ενθουσιασμό κα ι  

ομαδικότητα για ένα καλύτερο και υγιέστερο 

μέλλον.             
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Λευκοθέα. Πρωτεύουσα της Κύπρου έγινε η 
Λευκωσία στη βυζαντινή εποχή κατά ή λίγο 
μετά το 965 μ.Χ. κυρίως για λόγους 
περισσότερης ασφάλειας από επιδρομές 
που συχνά έπλητταν τις παραλιακές 
περιοχές του νησιού και αφού η Κύπρος 
απαλλάχτηκε από τον αραβικό κίνδυνο που 
είχαν στο μεταξύ καταστρέψει ολοσχερώς 
την μέχρι τότε πρωτεύουσα της Κύπρου 
Σαλαμίνα.

οΑπό το 12  αιώνα αναφέρεται με το όνομα 
Λευκωσία ή με τη φραγκική παραφθορά 
Νικόζια.

Όταν ο Ριχάρδος ο Λεοντόκαρδος κατέλαβε 
την Κύπρο, το 1191, την πούλησε λίγο 
αργότερα στους Ναΐτες ιππότες που 
εγκατέστησαν τη διοίκησή τους στη 
Λευκωσία. Το Πάσχα του 1192 οι κάτοικοι της 
Λευκωσίας εξεγέρθηκαν κατά των Ναϊτών, 
αλλά κατεσφάγησαν. Οι Ναΐτες επέστρεψαν 
τότε την Κύπρο στο Ριχάρδο, κι εκείνος την 
πούλησε στο γάλλο ευγενή Γκι ντε Λουζινιάν.
Έτσι, από το 1192 άρχισε η περίοδος της 
Φραγκοκρατίας, που κράτησε ως το 1489. 
Κατά το διάστημα αυτό, η Λευκωσία ήταν η 
πρωτεύουσα του μεσαιωνικού βασιλείου της 
Κύπρου, έδρα των Λουζινιάν βασιλέων του 
νησιού, της Λατινικής Εκκλησίας και της 
φράγκικης διοίκησης. Κτίσθηκαν τότε τα 
τείχη της πόλης, όπως και πολλά λαμπρά 
ανάκτορα και άλλα οικοδομήματα, μεταξύ 
των οποίων ο σωζόμενος και σήμερα 
μεγάλος γοτθικός καθεδρικός ναός της Αγίας 
Σοφίας. 

Το 1374 η Λευκωσία καταλήφθηκε και 
λεηλατήθηκε από τους Γενουάτες, ενώ το 
1426 καταλήφθηκε και λεηλατήθηκε από 
τους Σαρακηνούς (Μαμελούκους της 
Αιγύπτου). Το 1489 η Κύπρος καταλήφθηκε 
από τη  Βενετ ία  κα ι  η  Λευκωσία  
εξακολούθησε να είναι η πρωτεύουσα. Το 
1567, όταν οι Βενετοί έκτισαν τις νέες 
οχυρώσεις της Λευκωσίας, αυτές που 
σώζονται ως σήμερα, γκρέμισαν όχι μόνο τις 
παλαιότερες αλλά και πολλά άλλα σημαντικά 
οικοδομήματα, όπως το βασιλικό ανάκτορο, 
ιδ ιωτ ικά ανάκτορα,  εκκλησίες  κα ι  
μοναστήρια, τόσο των Ορθοδόξων όσο και 
των Λατίνων.

 Έρμαιο των Φράγκων ιπποτών κι αργότερα 

Η Αρχιεπισκοπή

των Τούρκων, γνώρισε τη μεγαλύτερη 
καταστροφή το 1570, από τους Οθωμανούς 
Τούρκους που είχαν εισβάλει στην Κύπρο.  
Ο Σελίμ ο Β', μετά από πολιορκία 45 ημερών, 
κατέλαβε την πόλη και έσφαξε 20.000 
κατοίκους. Η άμυνα των Βενετών ήταν 
προβληματική, αλλά η πόλη άντεξε μια 
σκληρή πολιορκία για ημέρες, μέχρι την 
πτώση της στις 9 Σεπτεμβρίου.

Το 1821, στην πλατεία, μπροστά στο σεράι 
του Τούρκου πασά, καρατομήθηκε ο 
αρχιεπίσκοπος Κυπριανός, επίσκοποι και 
πρόκριτοι της πόλης και της υπόλοιπης 
Κ ύ π ρ ο υ .  Κα τά  τ η ν  π ε ρ ί ο δ ο  τ η ς  
Τουρκοκρατίας (1570-1878), η Λευκωσία 
παρέμεινε πρωτεύουσα της Κύπρου, αλλά 
γνώρισε την παρακμή (όπως και ολόκληρη η 
Κύπρος άλλωστε) και κατέληξε να είναι μια 
μικρή και άσημη πόλη, κλεισμένη στα ψηλά 
της τείχη. 

Άρχισε και πάλι να αναπτύσσεται μετά την 
κατάληψη της Κύπρου από τους Άγγλους, το 
1878. 

Στα χρόνια της αγγλικής κατοχής υπήρξε 
έδρα του Άγγλου Κυβερνήτη. Μετά την 
απελευθέρωση του νησιού το 1960   και την 
ανεξαρτησία της Κύπρου έγινε πρωτεύουσα 
του νεοσύστατου κυπριακού κράτους. 
Άρχισε τότε να γνωρίζει μεγάλη ακμή. 

Ωστόσο η πόλη σήμερα είναι διαχωρισμένη 
σε δύο τομείς, τον ελληνικό και τον τουρκικό 
εξ αιτίας της τουρκικής εισβολής του Ιουλίου 
του 1974 που δέχτηκε τρομαχτικές 
καταστροφές από τα στίφη των επιδρομέων 
κι ένα τμήμα της βρίσκεται ακόμη στα χέρια 
τους.

Σήμερα, η Λευκωσία είναι μια σύγχρονη και 
κοσμοπολίτικη πόλη, κέντρο επιχειρήσεων 
και πολιτιστικό κέντρο. Εκτός από τα 
κυβερνητικά γραφεία στη Λευκωσία 
βρίσκονται οι ξένες διπλωματικές και άλλες 
αποστολές, όλοι οι χρηματοδοτικοί 
οργανισμοί, οι εμπορικές εκθέσεις,  κ. λ. π.

Υπάρχουν τρεις βιομηχανικές περιοχές στη 
Λευκωσία, οι οποίες έχουν μια εύκολη 
πρόσβαση στο οδικό σύστημα του νησιού, 
τον αερολιμένα και τους θαλάσσιους λιμένες 

και είναι στην εγγύτητα πηγές ειδικευμένης 
εργασίας και πρώτων υλών. Επιπλέον, 
πολλές  β ιομηχαν ικές  ζώνες  ε ί να ι  
διεσπαρμένες σε όλη την περιοχή της 
Λευκωσίας που παρέχουν στους επενδυτές 
και άλλα πλεονεκτήματα όπως η εύκολη 
πρόσβαση στις πρώτες ύλες σε άλλες 
σχετικές βιομηχανίες κ.λπ. 

Η Λευκωσία αποτελεί ένα πρόσφορο κέντρο 
για επενδυτές με ευνοϊκή θέση για την 
καθιέρωση των επιχειρήσεών τους.
Στη Λευκωσία είναι και το Προεδρικό Μέγαρο 
όπου μένει ο Πρόεδρος της Κυπριακής 
Δημοκρατ ίας  κα ι  όπου έμενε  επί  
αποικιοκρατίας και ο Άγγλος κυβερνήτης της 
Κύπρου. 

Επίσης εδώ εδρεύουν όλα τα υπουργεία της 
Κυπριακής Δημοκρατίας και κυβερνητικές 
υπηρεσίες καθώς και  Ημικρατ ικο ί  
Οργανισμοί δημόσιας ωφελείας όπως η 
Α ρ χ ή  Τη λ ε π ι κ ο ι ν ω ν ι ώ ν ,  η  Α ρ χ ή  
Ηλεκτρισμού, ο Κυπριακός Οργανισμός 
Τουρισμού,  οι Κυπριακές Αερογραμμές, ο 
Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού και 
πολλοί άλλοι. 

Είναι έδρα της Αρχιεπισκοπής της 
Αυτοκέφαλης Εκκλησίας της Κύπρου και 
στολίζεται από το νέο αρχιεπισκοπικό 
μέγαρο βυζαντινού ρυθμού, που δέχτηκε 
δυστυχώς καταστροφή κατά τις τραγικές 
ημέρες του πραξικοπήματος κατά του 
Αρχιεπισκόπου και  Προέδρου της 
Κυπριακής Δημοκρατίας Μακάριου του Γ΄ 
τον Ιούλιο του 1974.

Διαθέτει το περίφημο Παγκύπριο Γυμνάσιο, 
που  ι δρύθηκε  το  1812  από  τον  
Αρχιεπίσκοπο Κυπριανό κι έβγαλε τόσους 
ή ρ ω ε ς  μ α θ η τ έ ς  σ τα  χ ρ ό ν ι α  το υ  
απελευθερωτικού αγώνα της Ε.Ο.Κ.Α. του 
1955-59 . 

Φιλοξενεί το μουσείο λαϊκής τέχνης, το 
αρχαιολογικό μουσείο της Κύπρου, τη 
Σ ε β έ ρ ε ι ο  
βιβλιοθήκη, το κτίριο 
της Βουλής κι πολλά 
νεόδμητα κτ ίρ ια  
όπως το Μέγαρο 
Αθλητ ισμού  της  
Ο λ υ μ π ι α κ ή ς  
Επιτροπής και άλλα 
πο υ  α ποτ ε λο ύ ν  
σημαντικά δείγματα 
σ ύ γ χ ρ ο ν η ς  
αρχιτεκτονικής.

Είναι επίσης η έδρα 
της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, εδώ 
βρίσκονται τα κεντρικά γραφεία και οι 
διοικήσεις όλων των κυπριακών Τραπεζών 
κι έχει πολλά υποκαταστήματα ξένων κι 
ελληνικών τραπεζών.

Η “Πύλη Αμμοχώστου”

Ανθρώπινα σταυρόσχημα ειδώλια

 6óåë.
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