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

ανώτατης βαθμίδας μακροπρόθεσμων 

επενδυτών όπως την Παγκόσμια Τράπεζα, 

καθώς και από δανειστές, όπως τις τράπεζες 

Barclays και HSBC. Με νέα ίδια κεφάλαια 

που θα εκδοθούν ως μέρος αυτής και άλλων 

συναλλαγών, η αγοραία κεφαλαιοποίηση του 

συγκροτήματος πρέπει να είναι άνω των 550 

εκατομμυρίων Ευρώ.

Π ι σ τ ε ύ ο υ μ ε  ό τ ι  σ ε  έ ν α  τ α χ έ ω ς  

μεταβαλλόμενο περιβάλλον για την 

παγκόσμια β ιομηχανία γενόσημων 

φαρμάκων, η εξέλιξη αυτή θα βοηθήσει σε 

μεγάλο βαθμό για να εξασφαλίσει το μέλλον 

της Remedica ως παρασκευαστής υψηλής 

πο ι ότ η τα ς  ε πώ ν υ μ ω ν  γ ε ν ό σ η μ ω ν  

φαρμάκων και θα παρέχει χρηματοδότηση 

για να ξεκινήσει μια νέα περίοδος περαιτέρω 

ανάπτυξης. Είναι σημαντικό ότι, η 

υπάρχουσα διοίκηση θα πρέπει να 

παραμείνει ως έχει, έτσι δεν θα υπάρξουν 

αλλαγές ως προς αυτό. Επιπλέον, η 

Remedica θα διαδραματίσει έναν κεντρικό 

ρόλο στην παγκόσμια στρατηγική ανάπτυξη 

της Ascendis στον τομέα των φαρμάκων. 

Τόσο η Remedica όσο και η Ascendis Health, 

πιστεύουν ότι αυτή η συναλλαγή θα επιφέρει 

εξαιρετικές ευκαιρίες για περαιτέρω 

ανάπτυξη της Remedica και προσβλέπουμε 

με αισιοδοξία το μέλλον.

Επικοινωνούμε σήμερα μαζί σας για να σας 

ενημερώσουμε για μια σημαντική εξέλιξη στη 

Remedica, δηλαδή την επίτευξη συμφωνίας 

για τοποθέτηση της εταιρείας μας κάτω από 

την ομπρέλα της Ascendis Health, μιας 

ταχέως αναπτυσσόμενης εταιρείας από τη 

Νότια Αφρική επικεντρωμένη στην ανάπτυξη, 

κατασκευή και εμπορία προϊόντων που 

φροντίζουν την υγεία του ανθρώπου, των 

ζώων και των φυτών και είναι ενταγμένη στο 

χρηματιστήριο του Γιοχάνεσμπουργκ.

Ως μέρος αυτής της συνεργασίας, η 

Remedica θα ενσωματωθεί στο τμήμα 

(division) Ascendis Pharma-Med και θα γίνει 

αναπόσπαστο μέρος ενός ισχυρότερου, 

διεθνή παίκτη στο τομέα της υγείας. Με το 

διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο προϊόντων, 

τις αγορές και τους πελάτες, το ισχυρό 

χαρτοφυλάκιο που βρίσκεται στα σκαριά με 

νέα προϊόντα και των συνεργιών με την 

Ascendis στη Νότια Αφρική και την Ισπανία, η 

Remedica είναι σε θέση για μια ισχυρότερη 

ανάπτυξη στο μέλλον με βάση αυτήν την 

πλατφόρμα συνεργασίας.

Η Ascendis Health (www.ascendis.co.za), 

ιδρύθηκε το 2008 από τον κύριο οικονομικό 

χορηγό της, την εταιρεία Coast2Coast 

Capital και υποστηρίζεται από πολύ 

γνωστούς διαχειριστές χαρτοφυλακίων της 

Νότιας Αφρικής και επίσης θα υποστηρίζεται 

σε αυτήν τη σημαντική συναλλαγή από 

Περιεχόμενα

Καλωσορίσατε

Καλωσορίσατε

Μήνυμα από τον Ανώτατο 

Εκτελεστικό Διευθυντή.

Αφιέρωμα.

. Τα Νέα μας.

Περιβαλλοντικά Θέματα.

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη.

Ματιά στη Κύπρο.
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oΚαλωσορίσατε στο 34  τεύχος του 

Ενημερωτικού μας Δελτίου, όπου 

ανακοινώνουμε τη στρατηγική 

συμμαχία μας με την εταιρεία 

Ascendis Health από τη Νότια 

Αφρική εταιρεία ενταγμένη στο 

χ ρ η μ α τ ι σ τ ή ρ ι ο  τ ο υ  

Γιοχάνεσμπουργκ, μεγάλο μέρος 

του οποίου είναι αφιερωμένο στην 

εξέλιξη αυτή. 

Στα Περιβαλλοντ ικά Θέματα 

αναφερόμαστε στη ρύπανση από 

την καύση ελαστικών. Στο θέμα της 

Κοινωνικής Ευθύνης έχουμε την 

μετά θάνατον απονομή τιμής στον 

ιδρυτή της Remedica Τάκη Παττίχη 

από τον Παγκύπριο Σύνδεσμο για 

την Καταπολέμηση της Μάστιγας 

της Πείνας, την απονομή της 

υποτροφίας Οικογένειας Παττίχη, 

την Εβδομάδα Υγείας και Ασφάλειας 

στη Remedica, την ενημερωτική μας 

εκστρατεία για την Παγκόσμια Μέρα 

Περιβάλλοντος και τη βράβευση 

άριστου φοιτητή. 

Στα Νέα μας έχουμε το νέο εταιρικό 

μας φιλμ και την αγορά ενός ακόμη 

βιομηχανικού τεμαχίου για την 

μελλοντική επέκταση της εταιρείας 

μας. 

Τέλος ρίχνουμε μια ματιά στα 

κρασοχώρια της Κύπρου.

Χαράλαμπος Παττίχης

Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής 

Συγκροτήματος Remedica

Μήνυμα από τον 
Ανώτατο Εκτελεστικό Διευθυντή

Χαράλαμπος Παττίχης

Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής
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Ιδρυμένη το 2008, η Ascendis Health έχει μεγαλώσει από μια νεοσύστατη επιχείρηση με σαφές όραμα και επίδοξους στόχους, σε ένα πετυχημένο παίκτη 

(εισηγμένο σε χρηματιστήριο) στον παγκόσμιο τομέα της υγείας και φροντίδας.

Η εταιρεία αποτελείται από κορυφαίες μάρκες προϊόντων υγείας και περίθαλψης ενώ δραστηριοποιείται στους τομείς υγείας του ανθρώπου, των ζώων 

και των φυτών. Έχει επιτευχθεί μια διαρκής και εντυπωσιακή ανάπτυξη με μια εστιασμένη ανάπτυξη τόσο οργανική όσο και βασισμένη στις εξαγορές και 

συνεργασίες μέσω στρατηγικής για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων στις οποίες η Ascendis έχει επενδύσει, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι μια ισχυρή 

διευθυντική ομάδα ωθεί και βελτιώνει τη στρατηγική, τη λειτουργική και χρηματοοικονομική απόδοση σε κάθε επιχείρηση για το τελικό όφελος του 

συγκροτήματος.

Η Ascendis έχει στην γκάμα των προϊόντων της γνωστές μάρκες καταναλωτικών ειδών, όπως: τα καλλυντικά Nimue Skincare, το Evox Advanced 

Nutrition (προηγμένη διατροφή), τα φυσικά συμπληρώματα διατροφής SSN, το Supashape , Solal , Foodstate , Vitaforce και τις πολυβιταμίνες Bettaway. 

Επιπλέον, η RCA, το συγκρότημα Scientific Group και η Surgical Innovations παρέχουν ηγετικές και ολοκληρωμένες λύσεις ιατροτεχνολογικών 

προϊόντων για νοσοκομεία και κλινικές. Οι εταιρείες Efekto , Avima και Marltons παρέχουν κορυφαίες μάρκες προϊόντων στον τομέα Υγείας των ζώων και 

φροντίδας των φυτών. Αυτές οι υψηλής ποιότητας και αξιόπιστες μάρκες προέρχονται από τη Νότια Αφρική με τις περισσότερες από αυτές να πωλούνται 

ήδη σε αρκετές αγορές σε όλο τον κόσμο.

Η στρατηγική ανάπτυξης μέσω εξαγορών αξιοποιεί την τεχνογνωσία της διαλεκτής ομάδας συμφωνιών της Coast2Coast - μια έμπειρη εταιρεία 

επενδύσεων χαρτοφυλακίου και ιδρυτή και κύριο μέτοχο (με το 43 % σήμερα) της Ascendis. Η Coast2Coast είναι συνιδιοκτησία του δυναμικού «διδύμου» 

Gary Shayne και Cris Dillon ενώ πέρα των 30 επαγγελματιών εργοδοτούνται με συνδυασμένη εμπειρία περισσότερων από 100 χρόνων στην επενδυτική 

σκηνή, καθώς και την προσωπική εμπειρία στη δημιουργία , ενσωμάτωση και λειτουργία επιτυχημένων επιχειρήσεων.

Αφιέρωμα στην Ascendis Health

Ο Gary Shayne

Γεννημένος στη Ζιμπάμπουε, ο Gary έχει μια ιδιαίτερα επιτυχημένη πορεία τόσο στα ιδιωτικά επενδυτικά 

κεφάλαια όσο και σε στις επιχειρηματικές δραστηριότητες. Ανάμεσα στις επιτυχίες του είναι η εισαγωγή της Celsys 

Print στο χρηματιστήριο, μιας από τις κορυφαίες εταιρείες εκτυπώσεων και τεχνολογίας της Ζιμπάμπουε και η 

δημιουργία της Shayne Accounting Services, η οποία έχει γίνει ένα από τα μεγαλύτερα ιδιωτικά γραφεία παροχής 

λογιστικών υπηρεσιών της χώρας. Ο Gary είχε εμπλακεί σε ορισμένες άλλες επιχειρήσεις στη Ζιμπάμπουε, 

συμπεριλαμβανομένων των Milpal Chemicals. Το συγκρότημα πούλησε όλα τα συμφέροντα του στη Ζιμπάμπουε 

στην Lonhro, μια εταιρεία με έδρα το Λονδίνο που δραστηριοποιείται σε πολλαπλούς επιχειρηματικούς τομείς 

στην Αφρική, για να επικεντρωθεί στην αγορά της Νότιας Αφρικής στα τέλη του 2007. Το πάθος του Gary για τα 

ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια αποτελεί βασική κινητήρια δύναμη στη Coast2Coast.

Ο Cris Dillon

Ο Cris είναι ένας επιχειρηματίας που δεν επαναπαύεται ενώ είναι υπεύθυνος για τον εντοπισμό, διάρθρωση 

και σύναψη επενδυτικών συμφωνιών. Κυρίως έχει εμπλακεί στη λειτουργία των εταιρειών του, όπως είναι η 

Multipac και LA Label στο Λος Άντζελες, η Reviva και Axiz Retail ενώ κάποια περίοδο εργάστηκε στο 

τραπεζικό κλάδο (corporate banking). Με πτυχίο Χημικού Μηχανικού και μεταπτυχιακό MBA, ο Cris έχει τις 

δεξιότητες για να συμπληρώσει την εμπειρία του Gary και μαζί παρέχουν μια ισχυρή και ποικιλόμορφη 

επαγγελματική ομάδα.

Η συνεχιζόμενη επιτυχία τους βασίζεται στην φιλοσοφία που προέρχεται από τον γκουρού των επενδύσεων, 

Warren Buffet, ότι «είναι πολύ καλύτερο να αγοράσετε μια υπέροχη εταιρεία σε μια δίκαιη τιμή από μια δίκαιη 

εταιρεία σε μια υπέροχη τιμή».

Ο Cliff Sampson

Η διασφάλιση της ομαλής ένταξης κάθε νέας εξαγοράς και το ξεκλείδωμα οργανικών συνεργιών στην αγορά 

της Νότιας Αφρικής, είναι ευθύνη του Διευθύνοντος Συμβούλου, Cliff Sampson. Ο Cliff έχει πάνω από 30 

χρόνια εμπειρίας στα καταναλωτικά αγαθά και είναι στη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου για 20 χρόνια. 

Πριν να ενταχθεί στο δυναμικό της Ascendis, ήταν Διευθύνων Σύμβουλος για 7 χρόνια στην Foodcorp, 

επεκτείνοντας τις δραστηριότητες του συγκροτήματος στα 7 δισεκατομμύρια Ραντ (περίπου 411 εκατομμύρια 

Ευρώ). Ο Cliff χαίρει μεγάλης εκτίμησης και ήταν Διευθύνων Σύμβουλος για 7 χρόνια στην National Brands, 

μετατρέποντας τον όμιλο AVI Group σε έναν άκρως επιτυχημένο και κερδοφόρο οργανισμό.
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Ο Kieron Futter

Ο Kieron Futter εργάζεται ως Ανώτατος Οικονομικός Διευθυντής της Ascendis Health Limited. Έχει πάνω από 

20 χρόνια εμπειρίας στην οικονομική διοίκηση σε διάφορους τομείς, συμπεριλαμβανομένων 5 χρόνων στην 

GlaxoSmithKline στον τομέα Consumer Health Care (στο Ηνωμένο Βασίλειο και Ντουμπάι) και 5 χρόνων ως 

Ανώτατος Οικονομικός Διευθυντής της TransUnion Group Africa που συμπεριλαμβάνει 31 εταιρείες, ενώ η 

διεθνής μητρική εταιρεία είναι εγκατεστημένη στο Σικάγο των ΗΠΑ. Πιο πρόσφατα, ήταν Ανώτατος Εκτελεστικός 

Διευθυντής της αλυσίδας εστιατορίων Nandos'για 2 χρόνια εστιάζοντας στην οικονομική διοίκηση των πάνω 

από 1,2 δισεκατομμυρίων Ραντ (περίπου 70,5 εκατομμύρια Ευρώ) πωλήσεων και των 3000 υπαλλήλων.

Ο Karsten, ο Cliff και ο Kieron είναι εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ascendis. Όμως η επιτυχία τους βασίζεται σε 

ισχυρούς ηγέτες τμημάτων που αποτελούν πραγματικούς εμπειρογνώμονες στον τομέα ευθύνης τους, για παράδειγμα:

Ο Viral Desai

Επικεφαλής του δυναμικού τμήματος φαρμάκων (Pharma Division) είναι ο Viral Desai, ο οποίος 

δραστηριοποιείται στη φαρμακοβιομηχανία για πάνω από 15 χρόνια. Υπηρέτησε σε διάφορους ανώτατους 

εκτελεστικούς ρόλους σε εμπορικές και τεχνικές δραστηριότητες στην εταιρεία Adcock Ingram. Πριν την ένταξη 

του στο δυναμικό της Ascendis το 2014, οι ευθύνες του κάλυπταν δραστηριότητες γενόσημων προϊόντων στα 

φαρμακεία και νοσοκομεία, και πριν από αυτό, την επιτυχή εξαγορά και ενσωμάτωση διάφορων 

επιχειρήσεων, τόσο τοπικών όσο και διεθνών.

Αυτή η εστιασμένη διοικητική ομάδα είναι πολύ ενθουσιασμένη με την ενσωμάτωση της Remedica στον όμιλο Ascendis, αφού αυτό 

διαμορφώνει άμεσα την Ascendis' Pharma-Med σε ένα διεθνή παίκτη στη φαρμακοβιομηχανία με μια συναρπαστική και 

διαφοροποιημένη γκάμα προϊόντων, αγορών και πελατών και μια δυνατή σειρά νέων προϊόντων και συνεργασιών.

Επίσης δημιουργεί μια στρατηγική πλατφόρμα για περεταίρω διεθνή επέκταση και ανάπτυξη στα γενόσημα φάρμακα τόσο στην 

Ευρώπη όσο και σε αναδυόμενες αγορές. Οι άρτιες εγκαταστάσεις στην Κύπρο μπορούν επίσης να αξιοποιηθούν και από άλλες       

Ο Δρ. Karsten Wellner

Η Ascendis απασχολεί σήμερα κοντά 

στους 2000 υπαλλήλους και διευθύνεται 

από τον χαρισματικό Δρ. Karsten Wellner 

(CEO) ο οποίος εντάχθηκε στο δυναμικό 

της εταιρείας το 2011. Έχει πάνω από 25 

χρόνια εμπειρίας σε διεθνείς και 

Νοτιοαφρικανικές αγορές στο τομέα της 

υγείας. Πριν την ένταξή του στην Ascendis, ήταν ο επικεφαλής 

της Fresenius Kabi στη Νότια Αφρική για οκτώ χρόνια 

(συμπεριλαμβανομένης της Αφρικής και της Μέσης Ανατολής), 

της τοπικής θυγατρικής της Fresenius SE & Co. KGaA, μιας 

ευρωπαϊκής εταιρείας στον τομέα της υγείας, εισηγμένης στο 

Χρηματιστήριο Αξιών της Φρανκφούρτης. Πριν διηύθυνε την 

Fresenius Ελβετίας για πέντε χρόνια, ενώ παράλληλα είχε υπό 

την ευθύνη του τις εξαγωγές φαρμάκων και την ανάπτυξη 

άλλων αγορών. Ο Karsten κέρδισε τον τίτλο του "πιο 

γυμνασμένου CEO στην Αφρική" σε ένα διαγωνισμό τριάθλου, 

η οποία είναι μια μαρτυρία για την ένθερμη πίστη του στην 

υγεία και την τήρηση των υποσχέσεών του. Ο Karsten ξοδεύει 

το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου του στη διαμόρφωση της 

στρατηγικής της Ascendis, καθοδηγώντας τις διεθνείς 

δραστηριότητες της Ascendis, εργαζόμενος στις δημόσιες και 

επενδυτικές Σχέσεις και στον εντοπισμό και την εξασφάλιση 

νέων διεθνών ευκαιριών για να συμπληρώσουν και να 

αυξήσουν τη σειρά μαρκών της Ascendis.

Κεντρικός άξονας της επιτυχημένης ανάπτυξης της Ascendis 

είναι η ικανότητα της να αγκαλιάζει και να ευθυγραμμίζει μια 

κουλτούρα διαφοροποίησης και επιχειρηματικότητας ως προς 

την αποστολή της σαν μια καινοτόμο και υπεύθυνη ηγετική 

εταιρεία στον τομέα της υγείας και φροντίδας με επιθυμητά 

αποτελέσματα για τους επενδυτές της.

Αναφερόμενος στην πρόσφατη εξαγορά, ο Δρ. Karsten Wellner 

είπε: «Ο Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής (CEO) της 

Remedica, Χαράλαμπος Παττίχης, παραμένει στο τιμόνι της 

εταιρείας μαζί με τους υφιστάμενους διευθυντές, με πλήρη 

επιχειρησιακό έλεγχο, έτσι είναι σε θέση να συνεχίσει να 

παραδίδει εξαιρετικά αποτελέσματα, και να κατορθώσει ακόμα πιο 

εντυπωσιακά επιτεύγματα μέσα από την οικογένεια της Ascendis. 

Επίσης, ελπίζω πως οι υφιστάμενες δραστηριότητες μας στην 

Ισπανία μέσω της Farmalider (στην οποία η Ascendis κατέχει το 

49%) και η εστίαση της στην ανάπτυξη φακέλων εγγραφής για μη-

συνταγογραφούμενα προϊόντα και για γενόσημα προϊόντα για τη 

διαχείριση του πόνου, θα συμπληρώσουν ωραία τη Remedica.»

Επιπλέον, πρόσθεσε, «Ως μια εταιρεία οδηγούμενη από την 

απόδοση, είναι ζωτικής σημασίας για όλες τις τμηματικές εταιρείες 

και προϊόντα να προσφέρουν πραγματικά οφέλη, και να βοηθούν 

στην παροχή αποτελεσματικής ευεξίας, διατροφής, και ιατρικών 

και περιβαλλοντικών λύσεων εύκολης πρόσβασης και να 

βοηθούν στην υποστήριξη της ιδέας ότι πιο υγιείς άνθρωποι 

οδηγούν σε πιο υγιείς οικίες σε ένα υγιέστερο κόσμο.»
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1) Νέο εταιρικό φιλμ της Remedica.

Η Remedica παρουσίασε πρόσφατα το νέο εταιρικό της φιλμ που μεταξύ άλλων 

συμπεριλαμβάνει και το νέο της Εργοστάσιο Νο. 10 όπου παράγει τα αντικαρκινικά της 

φάρμακα. Το νέο εταιρικό φιλμ της Remedica είναι διαθέσιμο από την ιστοσελίδα της 

εταιρείας www.remedica.eu και μέσω του YouTube καναλιού της, Remedica Ltd.

2) H Remedica επεκτείνεται.

Πρόσφατα η Remedica αγόρασε το κτίριο που βρίσκεται διαγώνια απέναντι από το 

κυρίως της κτίριο (Νο. 1) και το οποίο θα ονομάζεται Κτίριο 12. Τα σχέδια της εταιρείας για 

το καινούριο κτίριο είναι ακόμα στα χαρτιά αλλά μάλλον θα χρησιμοποιηθεί για 

μελλοντική επέκταση. Αποτελείται από κτιριακές εγκαταστάσεις σχεδόν 4800 τ.μ. και έχει 

πρόσβαση σε δημόσιο δρόμο τόσο από μπροστά όσο και από την πίσω μεριά, κάτι που 

διευκολύνει τη διακίνηση.

Τα Νέα μας

νέο-αποκτηθείσες επιχειρήσεις όπως την Akacia Healthcare στη Νότια Αφρική, και την Farmalider Group στην Ισπανία.

Η Ascendis βρίσκεται σε πολύ καλή θέση για να συνεχίσει τον δρόμο της ανάπτυξης αφού μπορεί να περηφανεύεται για μια καθαρά 

υποστηριζόμενη επιχείρηση με μοναδικές ηγετικές μάρκες στον τομέα της υγείας και φροντίδας παρέχοντας υψηλές αποδόσεις.

Η αναπτυσσόμενη ομάδα της Ascendis αποτελεί ένα μοναδικό συνδυασμό επιχειρηματικών και διεθνών μεγάλων εταιρικών 

υπόβαθρων διατηρώντας το καλύτερο και από τα δύο αυτά χαρακτηριστικά. Η εκτελεστική ομάδα έχει εκτεταμένη εμπειρία σε 

διάφορους τομείς: διανομή, οικονομικά, πωλήσεις απευθείας στον καταναλωτή (direct selling), τηλεπικοινωνίες, τεχνολογία, τρόφιμα, 

λιανική πώληση, φαρμακοτρόφιμα και φαρμακευτικά προϊόντα, έτσι είναι με μεγάλη υπερηφάνεια και προσδοκία που η εταιρική σχέση 

μεταξύ Ascendis και Remedica υπόσχεται έντονη προσπάθεια και εξαιρετικά αποτελέσματα. Ο Δρ Karsten Wellner είπε: «είμαι 

εξαιρετικά περήφανος έχοντας συναντήσει τον Πάμπη (Χαράλαμπο). Το τι αυτός, η ομάδα του και όλοι οι εργαζόμενοι στη Remedica 

έχουν κτίσει τα τελευταία χρόνια είναι απολύτως εκπληκτικό. Ως μια οντότητα ενταγμένη στο χρηματιστήριο, έχουμε ορισμένες απαιτήσεις 

που πρέπει να υλοποιηθούν – αλλά πιο σημαντικό είναι η ισχυρή πίστη μας στην επιχειρηματικότητα και στις αποκεντρωμένες δομές με 

κάποια περιορισμένη κεντρική δομή για να υποστηρίζει την υποκείμενη επιχειρηματικότητα στη συνεχιζόμενη εστίαση τους στην αριστεία 

και την απόδοση.»
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Παρόλο που η εφεύρεση και χρήση των ελαστικών συνέβαλε σημαντικά στην ανθρώπινη 

τεχνολογική και οικονομική επίτευξη, η διάθεση και διαχείριση κατά το τέλος της ζωής τους 

εξακολουθεί να αποτελεί μείζον περιβαλλοντικό ζήτημα. Αυτό οφείλεται κυρίως στις φυσικές 

ιδιότητες των ελαστικών και στα χημικά συστατικά που τα αποτελούν αφού συνιστούν σοβαρή 

απειλή για την υγεία των ανθρώπων και των οικοσυστημάτων σε περίπτωση που 

απελευθερωθούν στο περιβάλλον. Λαμβάνοντας αυτό υπόψη, η ΕΕ έχει απαγορεύσει την 

απόρριψη και καύση ολοκλήρων ή τεμαχισμένων ελαστικών από το 2006 μέσω της εφαρμογής 

της οδηγίας για την υγειονομική ταφή. Αντί αυτού τα ελαστικά στο τέλος του κύκλου ζωής τους 

πρέπει είτε να ανακυκλωθούν ή να χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή ενέργειας. 

Παρόλα αυτά, τα δεδομένα που δημοσιεύθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή δείχνουν ότι 3.4 

εκατομμύρια τόνοι μεταχειρισμένων ελαστικών απορρίπτονται ανεξέλεγκτα στην Ευρώπη κάθε 

χρόνο. Το μεγαλύτερο ποσοστό αυτών διατίθενται σε χωματερές κατά παράβαση των 

Ευρωπαϊκών Οδηγιών και των περιβαλλοντικών καλών πρακτικών. Αξίζει να σημειωθεί, ωστόσο, 

ότι η καύση ελαστικών εξακολουθεί να εφαρμόζεται παράνομα ως μέθοδος διαχείρισης.

Όπως προαναφέρθηκε, η ανεξέλεγκτη διάθεση και καύση των μεταχειρισμένων ελαστικών 

εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για το περιβάλλον και την υγεία του ανθρώπου. Η αποσύνθεση 

των ελαστικών στα χημικά συστατικά τους δύναται να οδηγήσει στην απελευθέρωση των βαρέων 

μετάλλων και τοξικών σωματιδίων στα υπόγεια ύδατα και την ατμόσφαιρα αλλοιώνοντας την 

υγεία του ανθρώπου. Αυτό λαμβάνει χώρα είτε μέσω της άμεσης έκθεσης (εισπνοή) ή μέσω της 

τροφικής αλυσίδας (βρώση). Η παρατεταμένη έκθεση στους εν λόγω ρύπους δύναται να 

προκαλέσει χρόνιες παθήσεις του αναπνευστικού συστήματος, ειδικά στις πιο ευαίσθητες ομάδες 

του πληθυσμού, όπως επίσης και την εμφάνιση χρόνιων ασθενειών όπως η καρκινογένεση.

Επιπλέον η συσσώρευση των μεταχειρισμένων ελαστικών εγκυμονεί κινδύνους ειδικά σε 

περίπτωση πυρκαγιάς έκρηξης. Σύμφωνα με την Υπηρεσία Προστασίας του Περιβάλλοντος των 

ΗΠΑ, το 1983 εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε αποθέματα 7 εκατομμυρίων ελαστικών στη Βιρτζίνια, 

προκαλώντας μια στήλη καπνού που έφθασε μέχρι 3,000 πόδια σε ύψος και σχεδόν μέχρι 80 

χιλιόμετρα μήκος. Η πυρκαγιά συνεχιζόταν για εννέα μήνες και η ατμοσφαιρική ρύπανση ήταν σε 

τόσο μεγάλη σε έκταση αφού έπληξε τρεις πολιτείες. Επίσης η πυρκαγιά προκάλεσε την 

αποσύνθεση των ελαστικών η οποία οδήγησε στη ρύπανση παρακείμενων υδάτινων πόρων με 

τοξικά βαρέα μέταλλα όπως ο μόλυβδος και αρσενικό.

Για την αντιμετώπιση της ρύπανσης από την καύση ελαστικών και την απόρριψη των ελαστικών 

γενικότερα, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος συνιστά όπως τα χρησιμοποιημένα 

ελαστικά θα πρέπει να τυγχάνουν αναγόμωσης, ανακύκλωσης, ή εάν δεν υπάρχει άλλη επιλογή 

θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ενέργειας. Η αναγόμωση μπορεί να 

επιτευχθεί με την αντικατάσταση του πέλματος των ελαστικών. Η ανακύκλωση των ελαστικών 

μπορεί να επιτευχθεί με την ανάκτηση του καουτσούκ και τη χρήση του ως πρώτη ύλη για την 

κατασκευή άλλων προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων των νέων ελαστικών. Επιπλέον τα 

μεταχειρισμένα ελαστικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για παραγωγή ενέργειας, ως 

αντικατάσταση άλλων πηγών ενέργειας, όπως το πετρέλαιο και ο λιγνίτης.

Τα πιο πάνω μπορούν να επιτευχθούν με την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής αρχής της Εκτεταμένης 

Ευθύνης του Παραγωγού, όπου σε αυτή την περίπτωση, οι παραγωγοί και έμποροι ελαστικών 

είναι υποχρεωμένοι να αναπτύξουν και να θέσουν σε λειτουργία ένα συλλογικό σύστημα 

ανάκτησης και ανακύκλωσης ελαστικών. Κατά συνέπεια, τα μεταχειρισμένα ελαστικά δεν θα 

πρέπει να απορρίπτονται αλλά να διαχειρίζονται όπως συνιστά ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός 

Περιβάλλοντος.

Παρά το γεγονός ότι η ΕΕ έχει θέσει σε εφαρμογή νομοθετικά μέτρα με σκοπό την αντιμετώπιση 

της ρύπανσης από την καύση και απόρριψη των ελαστικών, τα εν λόγω μέτρα θα πρέπει να 

εφαρμοστούν μέσω αυστηρότερης προσέγγισης, δεδομένου ότι αυτό το μείζων περιβαλλοντικό 

ζήτημα παραμένει ακόμη άλυτο.

Περιβαλλοντικά Θέματα.
Ρύπανση από την καύση των ελαστικών
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1) Απονομή μετά θάνατον φόρο τιμής στον ιδρυτή της Remedica. (ΦΩΤΟ 1)

Σε επίσημη τελετή στην παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, κ. Νίκου Αναστασιάδη, ο 

Πρόεδρος του Παγκύπριου Συνδέσμου για την Καταπολέμηση της Μάστιγας της Πείνας, 

Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κιτίου κ. κ. Χρυσόστομος, απένειμε μετά θάνατον φόρο τιμής στον 

ιδρυτή της Remedica, Τάκη Παττίχη, για την πολύτιμη και πολύχρονη προσφορά του στις 

φιλανθρωπικές ενέργειες του Συνδέσμου και απένειμε τιμητική πλακέτα την οποία παρέλαβε ο 

γιος του, Χαράλαμπος.

 

2) Υποτροφία της οικογένειας Παττίχη. (ΦΩΤΟ 2)

Η υποτροφία της οικογένειας Παττίχη του τρέχοντος έτους πηγαίνει στην Χριστίνα Τρύφωνος, 

τριτοετούς φοιτήτριας BSc μαθηματικών και οικονομικών σπουδών στο London School of 

Economics and Political Science (LSE). Η απόφασή της να υποβάλει αίτηση για την υποτροφία 

της οικογένειας Παττίχη επηρεάστηκε όχι μόνο από την οικονομική υποστήριξη, αλλά και λόγω 

της ευκαιρίας να εργαστεί στη Remedica. Δήλωσε ότι «θα είμαι πολύ ευγνώμων αν μου δοθεί η 

ευκαιρία να εργαστώ στη μεγαλύτερη φαρμακευτική εταιρεία στη χώρα μου, με περισσότερα από 

50 χρόνια επιτυχημένης φήμης σε όλο τον κόσμο. Θα είναι τιμή μου να εργαστώ για μια εταιρεία 

που έχει αναγνωριστεί ως μία από τις κορυφαίες δέκα καλύτερες εξαγωγικές εταιρείες σε όλη την 

Ευρώπη από τις 24 000 εταιρείες που έχουν υποβάλει αίτηση, το 2015. Η επιλογή της εταιρείας 

που θα εργαστώ είναι πολύ σημαντική για μένα, δεδομένου ότι πρέπει να συμφωνεί με ορισμένες 

από τις πεποιθήσεις μου και πρέπει να αποτελεί κάτι περισσότερο από την μεγιστοποίηση του 

κέρδους από την απασχόληση. Το όραμα και η αποστολή της Remedica καθώς επίσης και η 

κοινωνική της ευθύνη δείχνει ότι κύριος στόχος της εταιρείας είναι να επιτευχθεί η καλύτερη 

ποιότητα, επιδεικνύοντας ταυτόχρονα ευαισθητοποίηση σε σημαντικά κοινωνικά και 
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Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη.
Η Remedica νοιάζεται

περιβαλλοντικά προβλήματα. Οι δωρεές σε πολλές μη-κερδοσκοπικές οργανώσεις, κοινωνικά 

παντοπωλεία και κλινικές καθώς και η χρήση ανανεώσιμων πηγών, όπως ηλιακοί συλλέκτες για 

την παραγωγή τους, αποτελούν σαφείς ενδείξεις τέτοιας συνειδητοποίησης." Ευχόμαστε στη 

Χριστίνα κάθε επιτυχία!

3) Παγκόσμια ημέρα ασφάλειας και υγείας στην εργασία. (ΦΩΤΟ 3-6)

Προκειμένου να ενθαρρυνθεί η προώθηση των ασφαλών και υγειών χώρων εργασίας σε 
ηπαγκόσμια κλίμακα, η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας (ΔΟΕ) έχει καθιερώσει την 28   Απριλίου ως 

την Παγκόσμια ημέρα για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία. Σύμφωνα με τη ΔΟΕ, η εν 

λόγω οργάνωση ενεπλάκη στην εκστρατεία της παγκόσμιας μέρας ασφάλειας και υγείας στην 

εργασία το 2003, μετά από αίτημα του συνδικαλιστικού κινήματος το οποίο έχει προηγουμένως 
ηοριστεί 28  Απριλίου ως παγκόσμια ημέρα μνήμης των θυμάτων των εργατικών ατυχημάτων. Η 

πρωτοβουλία που ανάλαβε το συνδικαλιστικό κίνημα έχει σκοπό να τιμήσει τη μνήμη των 

θυμάτων των εργατικών ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών μέσω της οργάνωσης 

παγκόσμιων κινητοποιήσεων και εκστρατειών ευαισθητοποίησης.

Επιπλέον, με τον εορτασμό της Παγκόσμιας ημέρας για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία, 

η ΔΟΕ όχι μόνο τιμά εκείνους που τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια της εργασίας τους, αλλά, 

αναγνωρίζει ότι οι εν λόγω απώλειες και τραυματισμοί μπορούν να μειωθούν, προληφθούν ή 

ιδανικώς να εξαλειφθούν. Λαμβάνοντας αυτό υπόψη, η ΔΟΕ προωθεί την ανάπτυξη κουλτούρας 

πρόληψης ασφάλειας και υγείας στην εργασία μέσω της ενεργού συμμετοχής των διεθνών, 

πολυεθνικών και εθνικών φορέων και αρχών, επαγγελματικών οργανώσεων και επιχειρήσεων. 

Μετά το κάλεσμα της ΔΟΕ για ενεργό εκστρατεία, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια 

και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA) έχει αδράξει την ευκαιρία ενσωμάτωσης της Παγκόσμιας 

ημέρας για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία ως μέρος των δραστηριοτήτων του τόσο 

μέσω της επιρροής του στις θεσμικά όργανα της ΕΕ και κυρίως μέσω των εθνικών σημείων 

επαφής του. 

Η Remedica, ως σύγχρονος οργανισμός και υπεύθυνος εργοδότης, έχει αναλάβει την 

πρωτοβουλία να ενσωματώσει αυτή τη διεθνή και Ευρωπαϊκή πρόκληση μέσω της προώθησης 

προληπτικής κουλτούρας ασφάλειας και υγείας, στο σύνολο του προσωπικού, και των 

συνεργατών της καθώς και προς την τοπική κοινωνία. Εκτός από τις καθημερινές 
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δραστηριότητες για προώθηση της ασφάλειας και της υγείας στην εργασία, η Remedica έχει επίσης 

καθιερώσει την εβδομάδα ασφάλειας και υγείας στην εργασία, η οποία λαμβάνει χώρα κάθε χρόνο 
ητην εργάσιμη εβδομάδα στην οποία εμπίπτει η 28  Απριλίου.

Κατά τη διάρκεια της εβδομάδας ασφάλειας και της υγείας, δίνεται η ευκαιρία στο προσωπικό, στους 

υπεργολάβους και επισκέπτες της Remedica να παρακολουθήσουν οπτικοακουστικό υλικό της 

εκστρατείας, μέσω της προβολής σύντομων ταινιών ευαισθητοποίησης και παρουσιάσεων. 

Επιπλέον αναρτάται στους πίνακες ανακοινώσεων έντυπο υλικό της εκστρατείας, το οποίο και 

ενημερώνεται καθημερινά προκειμένου να παρουσιαστούν στο προσωπικό όσο το δυνατόν 

περισσότερα μηνύματα της εκστρατείας. 

Επιπροσθέτως, ηλεκτρονικό υλικό της εκστρατείας προωθείται σε όλους τους εσωτερικούς 

λογαριασμούς ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κάθε μέρα καθ' όλη την εβδομάδα ασφάλειας και 

υγείας. Ακόμη, ενθαρρύνονται οι συζητήσεις στους χώρους εργασίας και διεξάγονται εκπαιδεύσεις 

κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης εβδομάδας, προκειμένου να ενθαρρυνθεί περαιτέρω η ενεργός 

συμμετοχή του προσωπικού στην αντιμετώπιση των προκλήσεων για την υγεία και την ασφάλεια 

και την περαιτέρω βελτίωση της ευημερίας στο χώρο εργασίας.

Παρά το γεγονός ότι αρκετοί υπεύθυνοι Ευρωπαϊκοί οργανισμοί όπως η Remedica έχουν ασπαστεί 

την πρωτοβουλία της ΔΟΕ και του EU-OSHA για την ενεργό προώθηση της επαγγελματικής 

ασφάλειας και υγείας μεταξύ της κοινωνίας, εντούτοις απαιτούνται περισσότερες ενέργειες σε 

παγκόσμιο επίπεδο για την περαιτέρω βελτίωση της ασφάλειας, υγείας και ευημερίας του εργατικού 

δυναμικού και της κοινωνίας γενικότερα.

4) Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος. (ΦΩΤΟ 7, 8)

Στις αρχές της δεκαετίας του '70, η διεθνής κοινότητα συνειδητοποίησε για πρώτη φορά την κλίμακα 

των επιπτώσεων που οι δραστηριότητες της προκάλεσαν στο παγκόσμιο περιβάλλον και μέσω 

αυτού στην ανθρώπινη υγεία και ευημερία. Οι δοκιμές των πυρηνικών βομβών στην ξηρά και τους 

ωκεανούς, η εξάντληση του στρώματος του όζοντος, η ανεξέλεγκτη διάθεση των τοξικών 

αποβλήτων και λυμάτων, η εξάντληση των φυσικών πόρων, η εκτεταμένη αποψίλωση των δασών 

και η λαθροθηρία άγριας πανίδας ήταν μόνο μερικά από τα ζητήματα που παρακίνησαν την ανάγκη 

για άμεση δράση σε παγκόσμιο επίπεδο.

Με στόχο την ανάπτυξη διεθνούς πρωτοβουλίας για την αντιμετώπιση των πιο πάνω περιβαλλοντικών προκλήσεων, τα Ηνωμένα Έθνη διεξήγαγαν τη 

Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για το Ανθρώπινο Περιβάλλον, που πραγματοποιήθηκε στη Στοκχόλμη μεταξύ 5 και 16 Ιουνίου 1972. Το συνέδριο 

συνέταξε 26 αρχές πάνω στις οποίες βασίστηκε η παγκόσμια δράση, συμπεριλαμβανομένων της αναγνώρισης του θεμελιώδους ανθρώπινου 

δικαιώματος για διαβίωση σε ένα περιβάλλον που επιτρέπει μια αξιοπρεπή ζωή και την ευημερία, την ευθύνη για τη διασφάλισή του για τις σημερινές και 

τις μελλοντικές γενιές, την ανάπτυξη των εθνικών πολιτικών για το περιβάλλον, την αναγνώριση της ευθύνης για τα θύματα της ρύπανσης, την εξάλειψη 

των πυρηνικών όπλων, την προώθηση της διεθνούς συνεργασίας, και την επένδυση στην περιβαλλοντική επιστήμη και έρευνα. Ένα άλλο επίτευγμα της 

Διάσκεψης της Στοκχόλμης ήταν ότι αναγνώρισε επισήμως την αλληλεπίδραση του φυσικού περιβάλλοντος και της ανθρώπινης κοινωνίας, η οποία 

σύμφωνα με το πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον, δεν υφίστατο μέχρι τότε. 

ηΕπιπλέον, η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών όρισε την 5  Ιουνίου ως Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος, σηματοδοτώντας την πρώτη ημέρα της 

Διάσκεψης της Στοκχόλμης για το Ανθρώπινο Περιβάλλον. Την ίδια ημέρα ψηφίστηκε η δημιουργία του Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών για το 

Περιβάλλον (UNEP), η οποία σήμερα είναι η κύρια αρμόδια αρχή υπεύθυνη για την ανάπτυξη της παγκόσμιας περιβαλλοντικής ατζέντας. Σύμφωνα με 

την UNEP, η Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος είναι πλέον η πιο ευρέως διαδεδομένη διεθνή πλατφόρμα που γιορτάζεται από τους εμπλεκόμενους 

φορείς σε περισσότερες από 100 χώρες.

Παρά το γεγονός ότι η προστασία του περιβάλλοντος και η αειφόρος ανάπτυξη βρίσκονται ριζωμένες στη φιλοσοφία της Remedica, καθώς 

αντανακλώνται στον τρόπο λειτουργίας της, εντούτοις η Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος χρησιμοποιείται ως πρόσθετο μέσο για την περαιτέρω 

ενίσχυση της περιβαλλοντικής συνείδησης μεταξύ του προσωπικού, τους εργολάβους και τους επισκέπτες.

Η Remedica παρέχει στο προσωπικό, τους εργολάβους και τους επισκέπτες της, την ευκαιρία να παρακολουθήσουν οπτικοακουστικό υλικό της 

εκστρατείας, μέσω της προβολής σύντομων ταινιών ευαισθητοποίησης και παρουσιάσεων. Επιπλέον αναρτάται στους πίνακες ανακοινώσεων έντυπο 

υλικό της εκστρατείας καθώς προωθείται ηλεκτρονικό υλικό σε όλους τους εσωτερικούς λογαριασμούς ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Ακόμη, 

ενθαρρύνονται οι συζητήσεις στους χώρους εργασίας προκειμένου να ενθαρρυνθεί περαιτέρω η ενεργός συμμετοχή του προσωπικού στην 

αντιμετώπιση των παγκόσμιων και τοπικών περιβαλλοντικών ζητημάτων.

Από την ίδρυση της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος το 1972 έχει επιτευχθεί μια αξιοσημείωτη αλλαγή νοοτροπίας προς την κατεύθυνση της 

προστασίας του περιβάλλοντος και της παγκόσμιας ευαισθητοποίησης. Παρ 'όλα αυτά, η αντιμετώπιση των παγκόσμιων περιβαλλοντικών προκλήσεων, 

όπως η κλιματική αλλαγή, η ρύπανση των θαλασσών, η αποψίλωση των δασών και η προστασία της άγριας ζωής απαιτούν ακόμη περαιτέρω τη διεθνή 

δέσμευση και συνεργασία των οργανισμών και της κοινωνίας γενικότερα.

5) Βράβευση άριστου φοιτητή.  (ΦΩΤΟ 9)

Μέσα στο πλαίσιο της κοινωνικής της προσφοράς και των προσπαθειών της για προώθηση της παιδείας και της υγείας στην Κύπρο η Remedica 

βράβευσε με συμβολικό χρηματικό ποσό την Ανδρέου Κυριακή, απόφοιτο με την υψηλότερη βαθμολογία του Κλάδου Ιατρικών Επισκεπτών του KES 

COLLEGE. H απονομή έγινε από τον ιατρικό επισκέπτη της Remedica κ. Ανέστη Γεωργιάδη.
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Θα μπορούσε να πει κανείς πως το ελκυστικό 
φυσικό περιβάλλον και η απλότητα της 
παραδοσιακής αρχιτεκτονικής καθρεφτίζονται 
στην καλοπροαίρετη φύση των κατοίκων και 
την έμφυτη φιλοξενία τους. Τα πετρόκτιστα 
δρομάκια, τα ταπεινά σπίτια, οι βυζαντινές 
εκκλησίες, τα λαογραφικά μουσεία και οι 
γραφικές γέφυρες αποτελούν κοινά στοιχεία 
των κρασοχωριών. Επίσης χαρακτηριστική 
είναι η παρουσία των πιθαριών στις αυλές των 
σπιτιών, μεγάλων δηλαδή πήλινων αγγείων 
που χρησιμοποιούνταν για την παραγωγή και 
την αποθήκευση του κρασιού, καθώς η οινική 
παραγωγή είχε ενταχθεί στην καθημερινότητα 
των ντόπιων. Τα κρασοχώρια, που κάποτε 
έσφυζαν από ζωή, έχουν εγκαταλειφθεί από 
την πλειοψηφία των μόνιμων κατοίκων τους, 
οι οποίοι προτίμησαν την αστική ζωή. Τις 
τελευταίες δεκαετίες, παρόλα αυτά, έχει 
παρατηρηθεί μια τάση αναζωογόνησης της 
υπαίθρου, καθώς και της προώθησης και 
διατήρησης του μοναδικού της χαρακτήρα. 
Διάφορα φεστιβάλ με θέμα το κρασί και το 
φαγητό διοργανώνονται συχνά και ελκύουν 
χιλιάδες επισκέπτες κάθε χρόνο, που έχουν 
την ευκαιρία όχι μόνο να απολαύσουν τοπικά 
εδέσματα, όπως για παράδειγμα παλουζέ, 
σιουσιούκο και κιοφτέρκα, αλλά παράλληλα 
να παρευρεθούν σε διάφορες πολιτιστικές 
εκδηλώσεις και να θαυμάσουν παραδοσιακά 
έργα τέχνης.

Τα κυπριακά κρασιά, που αποτέλεσαν ένα 
δυνατό εμπορικό εργαλείο, έχουν ταξιδέψει 
ανά τον κόσμο κουβαλώντας μαζί τους 
μοναδικά αρώματα, γεύσεις και χρώματα της 
γης που τα δημιούργησε. Η βιομηχανία του 
κρασιού έχει αναπτυχθεί σημαντικά, ενώ οι 
επτά διαδρομές του κρασιού αποκαλύπτουν 
την ενδιαφέρουσα πορεία του μέσα στους 
αιώνες. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι τα 
κρασοχώρια της Κύπρου, που αποτελούν ένα 
από τους πιο συναρπαστικούς δρόμους του 
κρασιού, θα τραβήξουν την προσοχή σας και 
θα κλέψουν την καρδιά σας. Μια επίσκεψη 
είναι αρκετή για να σας πείσει.

Φανταστείτε ένα μέρος κάτω από τον καυτό 
ήλιο, με πανέμορφες παραλίες, πεντανόστιμο 
φαγητό και εκλεκτό κρασί. Εκπληκτικό δεν 
ακούγεται; Όλα αυτά και ακόμα περισσότερα, 
μπορεί να τα βρει κανείς στην Κύπρο, το τρίτο 
μεγαλύτερο νησί στη Μεσόγειο θάλασσα. Τα 
εντυπωσιακά χαρακτηριστικά της Κύπρου, 
καθώς και η στρατηγική γεωγραφική της θέση 
-που συνδέει τρεις ηπείρους-μετέτρεψαν αυτό 
το προνομιούχο νησί σε έναν εύκολο στόχο για 
διάφορους κατακτητές που την πολιορκούσαν 
από την αρχαιότητα. Παρά το γεγονός ότι η 
Κύπρος άλλαζε συνεχώς χέρια, υπήρξε 
σημαντική εμπορική δύναμη και το κρασί της 
θεωρούνταν εξαιρετικά πολύτιμο. Με την 
πάροδο του χρόνου, η παραγωγή του κρασιού 
επεκτάθηκε και εξελίχθηκε, διατηρώντας 
ωστόσο αρκετά παραδοσιακά στοιχεία. 
Σήμερα, τα κρασοχώρια της Κύπρου 
αποτελούν κάποιες από τις πιο παραγωγικές 
αμπελουργικές περιοχές και παράγουν 
εξαιρετικά κρασιά, που σύμφωνα με τους 
ειδικούς, συγκαταλέγονται ανάμεσα στα 
καλύτερα στον κόσμο. Ο Ευριπίδης, ο 
Όμηρος, ο Πίνδαρος, ο Πλίνιος, ο Ριχάρδος ο 
Λεοντόκαρδος και ο Σαίξπηρ, μερικοί από 
τους πιο πιστούς θαυμαστές του κυπριακού 
κρασιου, σίγουρα θα συμφωνούσαν με την 
πιο πάνω διαπίστωση.

Σύμφωνα με πρόσφατα αρχαιολογικά 
ευρήματα, το κρασί, το νέκταρ των Θεών 
όπως είχε χαρακτηριστεί, παράγεται στην 
Κύπρο τα τελευταία 5500 χρόνια τουλάχιστον, 
κάτι που αποδεικνύει ότι η βιομηχανία 
κρασιού της Κύπρου ανήκει στις αρχαιότερες 
στον κόσμο επηρεάζοντας σε μεγάλο βαθμό 
την εξέλιξη της οινολογίας στην ευρύτερη 
περιοχή της Μεσογείου. Όταν την εποχή των 
Στα υ ρ ο φ ο ρ ι ώ ν  ο ι  Ν α ϊ τ ε ς  Ι π π ότ ε ς  
χρησιμοποίησαν το νησί ως βάση για τις 

οεπιχειρήσεις τους τον 12  αιώνα μ.Χ., 
εντυπωσιάστηκαν από το αρωματικό και 
γλυκό κρασί Νάμα. Πολύ σύντομα, οι Ιππότες 
ξεκίνησαν να παράγουν και να εξάγουν το 
κρασί αυτό, με αποτέλεσμα να γίνει γνωστό σε 
ολόκληρη την Ευρώπη. Το κρασί πήρε το 
όνομα Κουμανταρία, από τη βάση που 
διατηρούσαν οι Ιππότες στο χωριό Κολόσσι 
(Grande Commanderie/Commandaria). Η 
Κουμανταρία παραμένει μέχρι σήμερα ένα 
από τα πιο γνωστά κρασιά της Κύπρου και 
κατέχει μια θέση στο βιβλίο παγκόσμιων 
ρεκόρ Γκίνες, ως το κρασί με την αρχαιότερη 
ονομασία προέλευσης.

Μέσω ενός προγράμματος που υλοποίησε ο 
Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού και 
επιχορηγήθηκε μερικώς από ευρωπαϊκά 
κονδύλια, το νησί χωρίζεται στις ακόλουθες 
επτά διαδρομές του κρασιού: Λαόνα-Ακάμας, 
Βουνί Παναγιάς-Αμπελίτης, Κρασοχώρια 
Λεμεσού,  Κουμανδαρία, Πιτσιλιά, Διάρυζος 
και Λεύκαρα-Λευκωσία. Η πιο γνωστή 
διαδρομή είναι η διαδρομή που διατρέχει τα 
κρασοχώρια της Λεμεσού, που ελκύουν 
ολόχρονα ντόπιους και ξένους τουρίστες, 
καθώς προσφέρουν μια μοναδική ταξιδιωτική 
εμπειρία. Τα κρασοχώρια της Λεμεσού είναι 
μια ομάδα από είκοσι χωριά που διαθέτουν 
περισσότερα από σαράντα οινοποιεία, με τα 
περισσότερα από αυτά να βρίσκονται 
διάσπαρτα στο νότιο μέρος του Τροόδους, της 
οροσειράς που αποτελεί τη γεωλογική 
“καρδιά” του νησιού. Μετά από μια σειρά από 
κραδασμούς στις τεκτονικές πλάκες, 
γεννήθηκε το νησί της Κύπρου, που 
αναδύθηκε από την άβυσσο περίπου ενενήντα 
εκατομμύρια χρόνια πριν, με την οροσειρά του 
Τροόδους να σχηματίζεται πρώτη. Το χώμα και 
γενικότερα το έδαφος της οροσειράς 
προσφέρουν εξαιρετικά ιδανικό περιβάλλον 
για την καλλιέργεια του αμπελιού.

Δύο από τα γνωστότερα κρασοχώρια του 
νησιού είναι το Όμοδος και το Κοιλάνι, τα οποία 
διαθέτουν συνολικά δέκα οινοποιεία. Τα χωριά 
Κολόσσι, Ερήμη, Καντού, Σούνι-Ζανακιά, 
Πάνω Κυβίδες, Άγιος Αμβρόσιος, Λόφου, 
Βουνί, Πέρα Πεδί, Μανδριά, Κάτω Πλάτρες, 
Βάσα, Μάλια, Άρσος, Πάχνα, Ανώγυρα και 
Αυδήμου συμπληρώνουν τη λίστα με τα 
κρασοχώρια της Λεμεσού.  Αυτά τα 
εντυπωσιακά χωριά έχουν ιστορικούς 
δεσμούς με το κρασί, καθώς πολλές γενιές 
ασχολήθηκαν διαδοχικά με την παραγωγή του. 
Στα κρασοχώρια Λεμεσού μπορεί κανείς να 
βρει κάποιες αρχαίες ποικιλίες όπως το 
Μαραθεύτικο, το οποίο είναι πιθανώς η 
δεύτερη αρχαιότερη ποικιλία στον κόσμο. 
Κάποιες άλλες γνωστές ποικιλίες που 
ευδοκιμούν στην Κύπρο είναι το Μαύρο, ο 
Όφθαλμος και το Ξυνιστέρι. Αν και τα 
περισσότερα τοπικά οινοποιεία έχουν 
εξοπλιστεί και αναβαθμιστεί σύμφωνα με τα 
σύγχρονα πρότυπα, κάποιες παραδοσιακές 
οινολογικές πρακτικές διατηρούνται μέχρι 
σήμερα.

Πηγές:

Η εκτύπωση έγινε
σε ανακυκλωμένο χαρτί

Remedica Ltd - Manufacturers of Pharmaceuticals, 
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Tηλ. + 357 25553000, Φαξ.+357 25390192

e-mail: info@remedica.com.cy  http://www.remedica.eu
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