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Remedica ανά το Παγκόσμιο
Banjul Pharmacy, Γκάμπια1
Η Γκάμπια βρίσκεται στη δυτική Αφρική
κι απέκτησε την ανεξαρτησία της
από το Ηνωμένο Βασίλειο το 1965.
Γεωγραφικά περιτριγυρισμένη από
τη Σενεγάλη, μεταξύ του 1982 και
του 1989 σχημάτισε τη βραχύβια
Συνομοσπονδία της Σενεγκάμπιας. Ο
τοπικός αντιπρόσωπος της Remedica
στην Γκάμπια από το 1998 είναι το
φαρμακείο Banjul Pharmacy. Η Banjul
Pharmacy, που λειτουργεί από τον
όμιλο της Michel Feres Hocheimy
(MFH) Group, είναι η κορυφαία εταιρεία φαρμάκων στην Γκάμπια, με καταστήματα στο
Westfield Junction, το Banjul's Independence Drive, το Brusubi και τη λεωφόρο Kairaba.
Η Banjul Pharmacy ξεκίνησε το 1970, ενώ μετά το θάνατο του ιδρυτή της, ανέλαβε
την ηγεσία ο κος Jimmy Olu Coker, φαρμακοποιός από την Γκάμπια, που επιλέχθηκε
σε εναρμόνηση με τον Νόμο περί Φαρμάκων της Γκάμπια. Όλα τα καταστήματα
λιανικής και χονδρικής της αλυσίδας διαθέτουν σήμερα Νοσηλευτές Νομοθετημένης
Πολιτείας υπό την επίβλεψη Φαρμακοποιών. Με στόχο να εξυπηρετήσουν καλύτερα
τον πληθυσμό της Γκάμπια, μάλιστα, τα καταστήματα λιανικής πώλησης καθώς και το
υποκατάστημα του Westfield Junction λειτουργούν μέχρι τις μεταμεσονύκτιες ώρες.
Εισάγει όλα τα φάρμακά της από κορυφαίες φαρμακευτικές εταιρείες του Ηνωμένου
Βασιλείου, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ινδίας. Παραγγέλνει τόσο εμπορικά
όσο και γενόσημα φάρμακα από αξιόπιστες εταιρείες, έτσι ώστε να πληρούν την
καταναλωτική ζήτηση και τα ιατροφαρμακευτικά πρότυπα. Την παρούσα στιγμή
αποτελεί το κορυφαίο φαρμακείο στην Γκάμπια, διαθέτοντας εξαιρετική φήμη
για την ποιότητα, την προσιτή τιμή, την αποδοτικότητα και την επαγγελματική του
εξυπηρέτηση. Η συνεργασία της εταιρείας με τη Remedica ξεκίνησε το 1998 και με την
πάροδο των ετών το Banjul Pharmacy εκπληρώνει το όραμά του να αναβαθμίσει την
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη του πληθυσμού της Γκάμπια.

ΚΑΛΩΣΟΡΊΣΑΤΕ
Η ηλιοφάνεια και η άνοδος της
θερμοκρασίας μαρτυρούν την άφιξη του
καλοκαιριού και τα φωτεινά χρώματα
αποπνέουν
έναν
αέρα
ανανέωσης.
Ετοιμαζόμαστε να κάνουμε νέα αρχή καθώς
το καλοκαίρι υποδηλώνει την έξοδο μας
από την κρίση του κορωνοϊού παρόλο που
έχουμε ακόμα δρόμο να διανύσουμε μέχρι
να φτάσει η καμπύλη εντελώς στο τέρμα
παγκόσμια. Κατά τους δραστήριους μήνες
που πέρασαν, η ομάδα της Remedica υπήρξε
πιο πολυάσχολη από ποτέ, εξασφαλίζοντας
την παροχή ασφαλών και αποτελεσματικών
φαρμακευτικών
προϊόντων
υψηλής
ποιότητας σε ασθενείς ανά τον κόσμο. Οι
συναρπαστικές δραστηριότητες αυτού του
τεύχους περιλαμβάνουν τη συμμετοχή
της εταιρείας σε διάφορες εκδηλώσεις
εταιρικής κοινωνικής ευθύνης (ΕΚΕ) και την
υποστήριξη πολλών σημαντικών σκοπών.
Ελπίζουμε ότι θα απολαύσετε για μια
ακόμη φορά το εορταστικό 50ο μας τευχος!
Δρ Μιχάλης Νεοπτολέμου
Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής
Συγκροτήματος Remedica
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ΟΙ ΆΝΘΡΩΠΟΊ ΜΑΣ
Κα Μαρίνα Νικολάου
Διευθύντρια Τμήματος Μηχανικής και Έργων
Η κα Μαρίνα Νικολάου ολοκλήρωσε το πτυχίο της
στην Ηλεκτρική Μηχανολογία το 2011 από το Τμήμα
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
του Πανεπιστημίου Κύπρου, με ειδίκευση στην παραγωγή
ενέργειας από ανανεώσιμες και συμβατικές πηγές. Μετά
την αποφοίτησή της απέκτησε πολύτιμη επαγγελματική
εμπειρία δουλεύοντας στον τομέα φωτοβολταϊκών για
6 χρόνια ως υπεύθυνη για τη μελέτη και το σχεδιασμό
φωτοβολταϊκών
συστημάτων,
προσομοιώσεων
και
τεχνικοοικονομικών
μελετών
για
φωτοβολταϊκές
εγκαταστάσεις, την προετοιμασία των προσφορών και
μελετών και την προετοιμασία και υποβολή αιτήσεων προς
τις αρμόδιες αρχές.
Η κα Νικολάου έγινε μέλος της οικογένειας της Remedica το
2017 ως Μηχανικός Έργων στο Τμήμα Μηχανικής και Έργων
της εταιρείας. Τον Οκτώβριο του 2019, προήχθη στη θέση
της Διευθύντριας Σειριοποίησης και τον Μάιο του 2020
σε Διευθύντρια του Τμήματος Μηχανικής και Έργων. Τα
τελευταία χρόνια παρακολούθησε διάφορα σεμινάρια τόσο
στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό ως μέρος της συνεχούς
ανάπτυξής της, με στόχο την απόκτηση νέων δεξιοτήτων και
γνώσεων. Η κα Νικολάου είναι μέλος του Επιστημονικού
Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (ΕΤΕΚ).

ΤΑ ΕΜΒΌΛΙΑ ΣΏΖΟΥΝ!
Παγκόσμια Εβδομάδα Εμβολιασμού2

II.

Atazanavir
Remedica
Atazanavir
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Η Παγκόσμια Εβδομάδα Εμβολιασμού, η οποία τιμάται μεταξύ 24 και 30
Απρίλιου, σκοπό έχει να προωθήσει τη χρήση των εμβολίων για την προστασία
ατόμων όλων των ηλικιών ενάντια σε ασθένειες. Η ανοσοποίηση σώζει
εκατομμύρια ζωές κάθε χρόνο και είναι ευρέως αναγνωρισμένη παγκοσμίως
ως μια από τις πιο επιτυχημένες παρεμβάσεις για την υγεία. Ακόμα και
σήμερα περίπου 20 εκατομμύρια παιδιά σε όλον τον κόσμο δεν λαμβάνουν
τους εμβολιασμούς που χρειάζονται. Η Remedica στέκεται αρωγός σε κάθε
ενέργεια που σκοπό έχει να ενισχύσει τη διάδοση των εμβολίων.

ΤΑ ΠΡΟΪΌΝΤΑ ΜΑΣ
Atazanavir Remedica (Αταζαναβίρη)
Tο φαρμακευτικό προϊόν Atazanavir Remedica έχει λάβει την πρώτη του
κανονιστική άδεια κυκλοφορίας. Το Atazanavir Remedica περιέχει τη
δραστική ουσία Αταζαναβίρη, που χρησιμοποιείται για την αντιμετώπιση
και τον έλεγχο της λοίμωξης της ανθρώπινης ανοσοανεπάρκειας (HIV) σε
ενήλικες και παιδιατρικούς ασθενείς άνω των 6 ετών, σε συνδυασμό με
άλλα φάρμακα που ενδείκνυνται για τον HIV. Το Atazanavir Remedica
είναι διαθέσιμο στη δύναμη των 100mg, 150mg, 200mg και 300 mg σε
σκληρά καψάκια.

Π ΝΕ ΥΜ ΑΤ ΙΚΉ ΙΔΙΟΚΤ Η ΣΊΑ
Παγκόσμια Ημέρα Πνευματικής
Ιδιοκτησίας 2020
ΕΛΊΝΑ ΣΚΟΎΛΛΟΥ
ΔΈΣΠΟΙΝΑ ΝΙΚΟΛΆΟΥ

Η Πνευματική Ιδιοκτησία είναι μια βασική
συνιστώσα της οικονομικής τεχνογνωσίας
του σήμερα και η επαρκής αξιοποίησή της
διαδραματίζει ολοένα και μεγαλύτερο ρόλο
στην επιτυχία των επιχειρήσεων. Για αυτόν
το λόγο κρίθηκε αναγκαία η δημιουργία ενός
οργανισμού υπευθύνου για τη διασφάλιση,
την προώθηση και τη λειτουργία
ενός
ισορροπημένου
και
αποτελεσματικού
διεθνούς
συστήματος
Πνευματικής
Ιδιοκτησίας. Πρόκειται για τον Παγκόσμιο
Οργανισμό Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ΠΟΠΙ),
έναν αυτοχρηματοδοτούμενο οργανισμό
των Ηνωμένων Εθνών, με 193 κράτη μέλη,
που εκτελεί ένα ευρύ φάσμα καθηκόντων,
συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των πιο
κάτω δραστηριοτήτων:
α. Υπηρεσίες Εναλλακτικής Επίλυσης
Διαφορών για τη μείωση των αρνητικών
αντικτύπων των διενέξεων στην καινοτομία και

τη δημιουργικότητα.
β. Διαχείριση ενός αποτελεσματικού διεθνούς
συστήματος πνευματικής ιδιοκτησίας.
γ. Παροχή υπηρεσιών για την ενθάρρυνση
καινοτόμων και δημιουργικών ιδεών από
φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις.
Ο ΠΟΠΙ καθιέρωσε την 26η Απριλίου ως την
Παγκόσμια Ημέρα Πνευματικής Ιδιοκτησίας,
σε μια προσπάθεια ευαισθητοποίησης της
κοινωνίας αναφορικά με τους τρόπους με
τους οποίους τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας,
τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας
και τα εμπορικά σήματα επηρεάζουν την

III.

συστημάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, που
θα ενθαρρύνουν και θα υποστηρίζουν την
καινοτομία, θα είναι η ανθρωπότητα σε θέση
να δημιουργήσει συστήματα καθαρών πηγών
ενέργειας που θα δύνανται να καλύψουν τις
ανάγκες της σημερινής κοινωνίας, μειώνοντας
παράλληλα τις εκπομπές αέριων ρύπων, που
προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου,
και ενισχύοντας την οικονομική ανάπτυξη.
Για να επιτευχθεί ένα πιο πράσινο και
βιώσιμο μέλλον, η περιβαλλοντική αειφορία
πρέπει να τεθεί ως προτεραιότητα στον
στρατηγικό σχεδιασμό των κυβερνήσεων
και των σχετικών φορέων. Όπως δήλωσε
ο ΠΟΠΙ, πρόκειται για το θεμέλιο της
μελλοντικής ευημερίας, επομένως, πρέπει
να ενθαρρυνθεί η επένδυση σε εθνικά
οικοσυστήματα καινοτομίας και να επιτραπεί
η ευρεία πρόσβαση σε αποτελεσματικά
εθνικά συστήματα πνευματικής ιδιοκτησίας
που στηρίζουν την ανάπτυξη και την άνθιση
σχετικών τεχνολογιών, προϊόντων και
υπηρεσιών.

καθημερινότητα όλων. Επιπλέον, η μέρα
έχει στόχο να τιμήσει τη συμβολή των
δημιουργών και να αναδείξει τη γενικότερη
σημασία της δημιουργικότητας και των
καινοτόμων ιδεών στην παγκόσμια ανάπτυξη.
Η φετινή Παγκόσμια Ημέρα Πνευματικής
Ιδιοκτησίας πραγματοποιήθηκε κάτω από τις
ιδιαίτερες συνθήκες που διαμορφώθηκαν
λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού και ο
ΠΟΠΙ, ως απάντηση στην τρέχουσα κρίση,
αποφάσισε να προωθήσει με την ευκαιρία
αυτή τη βιωσιμότητα και τις περιβαλλοντικές
πρακτικές. Σύμφωνα με τον ΠΟΠΙ μόνο
μέσω της προώθησης της καινοτομίας και
μέσω της στήριξης της ανάπτυξης ισχυρών

IV.
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Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
1) Συμμετοχή Εργαζομένων της Remedica στην Εθελοντική Αιμοδοσία (φωτο. 1)
Κάθε χρόνο, στις 14 Ιουνίου, γιορτάζεται η Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντών Αιμοδοτών12.
Με αφορμή την Ημέρα, η εταιρεία μας διοργάνωσε μια ακόμη εθελοντική αιμοδοσία,
μεταξύ 1ης και 5ης Ιουνίου 2020, για τους υπαλλήλους της στην Αίθουσα Εκκλησίας
Αγίου Γεωργίου Χαβούζας. Στο πλαίσιο της προσφοράς της προς τον συνάνθρωπο, η
Remedica πραγματοποιεί παρόμοιες δράσεις δύο φορές το χρόνο μεταδίδοντας το
μήνυμα ότι θυσιάζοντας λίγο από το χρόνο μας, σώζουμε μια ανθρώπινη ζωή.
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2) Προσφορά στην κοινωνία μέσω του Δήμου Λεμεσού (φωτο. 2)
Η Remedica στο πλαίσιο της κοινωνικής της ευθύνης, έχει χορηγήσει 20 σκυβαλοδοχεία για
την απόρριψη επικίνδυνων αποβλήτων (γάντια, μάσκες) και τα οποία θα τοποθετηθούν σε
διάφορα σημεία στην περιοχή Αγίας Ζώνης, στη Λεμεσό. Επιπλέον η εταιρεία χορήγησε την
αγορά 10 χειραμαξών καθαρισμού για τις ανάγκες του τμήματος καθαριότητας του Δήμου
Λεμεσού και 10 ανθώνων για την διακόσμηση του κέντρου της πόλης. Στην τελετή παράδοσης,
ο δήμαρχος Λεμεσού Νίκος Νικολαΐδης, ευχαρίστησε τον Δρ Μιχάλη Νεοπτολέμου, Ανώτατο
Εκτελεστικό Διευθυντή της Remedica.
3) Παροχή Οικονομικής Στήριξης στον Κυπριακό Ερυθρό Σταυρό
Για μια ακόμα χρονιά η Remedica απέδειξε έμπρακτα ότι στέκεται δίπλα στον συνάνθρωπό
της μέσω της παροχής οικονομικής στήριξης στον Κυπριακό Ερυθρό Σταυρό, στον κλάδο
Λεμεσού. Ο Κυπριακός Ερυθρός Σταυρός συγκέντρωσε χρηματικούς πόρους για τις
ανάγκες των διαφόρων προγραμμάτων και αποστολών του στην Κύπρο και το εξωτερικό,
ευχαριστώντας τη Remedica που στήριξε τις έκτακτες δράσεις του για βοήθεια στις
ευάλωτες ομάδες συνανθρώπων μας λόγω των συνεπειών της νόσου COVID-19.
4) Remedica: Αφοσιωμένη στη Βιώσιμη Ανάπτυξη με την Προσφορά «Δωρεάν
Ποδηλάτων» (φωτο. 3)
Στο πλαίσιο του Στόχου 3 για διασφάλιση της υγείας και της προαγωγής της ευημερίας, από
τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ), αλλά και του
Στόχου 13 για την δράση για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και των συνεπειών της,
η Remedica προσέφερε στους εργαζόμενους της «δωρεάν ποδήλατα». Η εταιρεία διαθέτει
πλέον σε όλους τους εργαζόμενους της (800+ άτομα) δωρεάν συνδρομή για χρήση του δικτύου
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ποδηλάτων της Nextbike Cyprus σε όλη την Κύπρο. Επίσης, έχει τοποθετηθεί σταθμός
με ποδήλατα έξω από την εταιρεία για καλύτερη πρόσβαση των εργαζομένων.
Ενθαρρύνουμε τους οργανισμούς στην Κύπρο να συμβάλλουν με τη σειρά τους στην
επίτευξη των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ μέσα από διάφορες δράσεις
και πρωτοβουλίες, ενώ συστήνουμε στο κόσμο ευρύτερα να εντάξει το ποδήλατο στις
καθημερινές του μετακινήσεις!
5) Δημιουργία Ιδιωτικού Δωματίου Θηλασμού στη Remedica (φωτο. 4)
Η Remedica στηρίζει ενεργά τις νέες μητέρες και το θηλασμό με πολλούς
διαφορετικούς τρόπους, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας ενός ιδιωτικού
δωματίου θηλασμού που βρίσκεται στον δεύτερο όροφο του Κτηρίου 1. Οι νέες
μητέρες μπορούν να χρησιμοποιήσουν το δωμάτιο θηλασμού, λαμβάνοντας τα
απαραίτητα προς αυτόν το σκοπό διαλείμματα.

4

6) Χρηματοδότηση Δεύτερης Γραμμής Λεωφορείου για τη Μεταφορά
Εργαζομένων της Λευκωσίας προς και από τη Remedica (φωτο. 5)
Υπό το πρίσμα της συνεχιζόμενης πρωτοβουλίας της Remedica για τη διευκόλυνση
της μεταφοράς εργαζομένων από άλλες πόλεις προς και από τις εγκαταστάσεις
της, η εταιρεία έχει χρηματοδοτήσει επιπλέον γραμμή λεωφορείου (από τις
06:00) για τη μεταφορά τους. Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία διευκολύνει την
ασφαλή μεταφορά των συναδέλφων από άλλες πόλεις και μειώνει το κόστος
μεταφοράς τους, καθώς μεγάλο ποσό επιχορηγείται από την εταιρεία.

5
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7) Δωρεά Προστατευτικού Εξοπλισμού από την Remedica στο Ειδικό Σχολείο
Λευκωσίας (φωτο. 6)
Στο πλαίσιο του γενναιόδωρου φιλανθρωπικού της έργου και της προώθησης
ενεργειών που έχουν στόχο να αναδείξουν την αποδοχή και τον σεβασμό στη
διαφορετικότητα, η Remedica δώρισε στο Ειδικό Σχολείο Λευκωσίας επαρκή
αριθμό προστατευτικού εξοπλισμού για την λειτουργία του σχολείου. Το Ειδικό
Σχολείο Λευκωσίας είναι ένα Δημόσιο Σχολείο που εργάζεται συλλογικά με σκοπό
την παροχή ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης σε παιδιά με ειδικές ανάγκες. Το
σχολείο ευχαρίστησε την Remedica και τον Δρ Μιχάλη Νεοπτολέμου, Ανώτατο
Εκτελεστικό Διευθυντή της εταιρείας για την ευγενική αυτή χειρονομία.

Υ

ΤΑ ΝΈΑ ΜΑΣ
1) Η συμμετοχή του Επαγγελματία Οδηγού Αγώνων Αυτοκινήτου, Βλαδίμηρου
Τζιώρτζη σε Διεθνείς Αγώνες με Αυτοκίνητο της Remedica (φωτο. 1, 2, 3)
Ο Βλαδίμηρος Τζιώρτζης, ο γνωστός επαγγελματίας οδηγός αγώνων αυτοκινήτου,
συμμετείχε με την οικονομική υποστήριξη της Remedica σε μια σειρά διεθνών
αγώνων με αγωνιστικό αυτοκίνητο της εταιρείας.
Πιο συγκεκριμένα, οι αγώνες στους οποίους πήρε μέρος ο Βλαδίμηρος Τζιώρτζης
ήταν οι εξής:
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1.

Αγώνας British F3 iRacing Championship που πραγματοποιήθηκε στις 24 Μαΐου
2020 στο Spa-Francorchamps (Βέλγιο). Ο Βλαδίμηρος Τζιώρτζης ήταν ένας από
τους τρεις οδηγούς της ομάδας Hillspeed. Το British F3 που οδήγησε είχε τον
αριθμό 1 και οι οδηγοί που συμμετείχαν ήταν συνολικά 27.

2.

Αγώνες EuroNASCAR Esports Series, που πραγματοποιήθηκε στις 19 Μαΐου 2020
στο Circuit Park Zandvoort της Ολλανδίας και στις 5 Μαΐου 2020 στο Watkins
Glen International της Νέας Υόρκης των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής (ΗΠΑ).
Πραγματοποιήθηκαν 3 αγώνες από 10 λεπτά ο καθένας με 20 οδηγούς στον
κάθε αγώνα, και τους πρώτους δέκα να προκρίνονται στον τελικό. Ο μισάωρος
τελικός που ακολούθησε διεξήχθη ανάμεσα στους 36 καλύτερους οδηγούς.

Είμαστε εξαιρετικά περήφανοι για τη συνεργασία μας με τον Βλαδίμηρο Τζιώρτζη
καθώς πρόκειται για τον πρώτο οδηγό NASCAR της Κύπρου με συμμετοχή στο
EuroNASCAR το 2020.
«Είναι μια μεγάλη πρόκληση για μένα», δήλωσε ο Τζιώρτζης στο euronascar.com
«Η Κύπρος εκπροσωπήθηκε για πρώτη φορά στο NASCAR Whelen Euro Series (NWES)
και αυτό με κάνει εξαιρετικά περήφανο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τη Remedica για
την εξαιρετική και πολύ σημαντική της στήριξη», δήλωσε ο Τζιώρτζης σχετικά με την
οικονομική στήριξη της Remedica.
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2) 50ή Επέτειος του Ενημερωτικού Δελτίου της Remedica! (φωτο. 4)
Αυτό το τεύχος σηματοδοτεί την 50ή επέτειο του ενημερωτικού δελτίου της
Remedica και είμαστε εξαιρετικά περήφανοι για αυτό! Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία
ξεκίνησε το 2008 κι αποτελεί ορόσημο του πλούσιου παρελθόντος, του δραστήριου
παρόντος και του πολλά υποσχόμενου μέλλοντος της εταιρείας. Το ενημερωτικό
δελτίο υπήρξε διαχρονικά ένα σημαντικό εργαλείο τόσο για την ενημέρωση της
ευρύτερης κοινότητας σε σχέση με τα νέα, και τις εκδηλώσεις της εταιρείας όσο και
για την απόδοση τιμής στους συναδέλφους μας. Το δελτίο έχει ήδη ανανεώσει την
εμφάνισή του δύο φορές, μια το 2010 και μια το 2019. Καθώς προχωράμε, λοιπόν,
στα επόμενα 50 τεύχη, ευχαριστούμε όλους μας τους αναγνώστες και ελπίζουμε να
τα απολαμβάνετε κάθε φορά! Επισκεφθείτε τα αρχεία των ενημερωτικών δελτίων
μας στο: https://www.remedica.eu/news-media/newsletters/

ΠΑΓΚΌΣΜΙΑ ΗΜΈΡΑ
ΚΑΤΆ ΤΗΣ ΕΛΟΝΟΣΊΑΣ
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Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά της Ελονοσίας 2020, στις 25 Απριλίου
2020 ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) μαζί με την Πρωτοβουλία για την
Καταπολέμηση της Ελονοσίας (Roll Back Malaria – RBM Partnership) συμμετείχε στην
εκστρατεία για την εξάλειψη της νόσου και την προώθηση του μηνύματος «Μηδέν
Ελονοσία: Ξεκινά με Εμένα», που στόχο έχει να προσθέσει την ελονοσία στην πολιτική
ατζέντα, να εξασφαλίσει πρόσθετους πόρους και να δώσει τη δυνατότητα στις
κοινότητες να αναλάβουν ενεργό ρόλο στην πρόληψη αλλά και τη φροντίδα τέτοιων
περιστατικών. Το 2018 εκτιμάται ότι υπήρξαν 228 εκατομμύρια περιπτώσεις της
νόσου, σε σύγκριση με 231 εκατομμύρια το 2017. Ο εκτιμώμενος αριθμός θανάτων
από ελονοσία ανήλθε στους 405.000 και παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητος σε σχέση
με το προηγούμενο έτος (2017). H Remedıca διαθέτει στο χαρτοφυλάκιό της μια
σειρά από φαρμακευτικά προϊόντα κατά της ελονοσίας (π.χ. Chloroquine, Quinine,
Primaquime, Amodiaquine), ποσότητες των οποίων δωρίζονται σε μη κυβερνητικές
και μη κερδοσκοπικές οργανώσεις για να αντιμετωπιστούν αντίστοιχα περιστατικά.

IV.
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΆ ΘΈΜΑΤΑ
Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος4-7
ΣΟΦΙΑΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ
Από το 1974 η 5η Ιουνίου κάθε έτους
γιορτάζεται ως η Παγκόσμια Ημέρα
Περιβάλλοντος. Η συγκεκριμένη ημερομηνία
ορίστηκε σε ανάμνηση της ημέρας του
πρώτου μεγάλου διεθνούς συνεδρίου για το
περιβάλλον, που αναφέρεται ως η Διάσκεψη
των Ηνωμένων Εθνών για το Ανθρώπινο
Περιβάλλον και έλαβε χώρα στη Στοκχόλμη
μεταξύ 5ης και 16ης Ιουνίου 19724.

δράση σχετικά με την προστασία της. Η
βιοποικιλότητα αναφέρεται στην ποικιλία
των ζωντανών οργανισμών στον πλανήτη
και περιλαμβάνει 8 εκατομμύρια είδη από
6
ζώα, φυτά, μύκητες και βακτήρια5, με καθένα
από αυτά να διαδραματίζει ζωτικό, και σε
πολλές περιπτώσεις υποτιμημένο, ρόλο στα
οικοσυστήματα και τη γενετική ποικιλότητα.
Ομοίως, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέσπισε
πρόσφατα τη «Στρατηγική της ΕΕ για τη
βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2030», με στόχο
την επίτευξη ανάκαμψης της βιοποικιλότητας
έως το 2030. Η στρατηγική αυτή θέτει
φιλόδοξους στόχους και δεσμεύσεις σε
ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτές περιλαμβάνουν,
μεταξύ άλλων, τη φύτευση 3 δισεκατομμυρίων
δέντρων, τη δημιουργία πλούσιων σε
βιοποικιλότητα τοπίων σε τουλάχιστον 10% των

Σε αυτό το συνέδριο εκδόθηκαν 26 Αρχές
στις οποίες βασίστηκε η παγκόσμια δράση
για το περιβάλλον. Αυτές περιλάμβαναν την
αναγνώριση του θεμελιώδους δικαιώματος
ο άνθρωπος να ζει σε ένα περιβάλλον που
επιτρέπει μια ζωή αξιοπρέπειας και ευεξίας, την
ευθύνη για την προστασία του περιβάλλοντος
για τις σημερινές και τις μελλοντικές γενιές, την
ανάπτυξη εθνικών περιβαλλοντικών πολιτικών,
την αναγνώριση της ευθύνης για τα θύματα
ρύπανσης, την εξάλειψη των πυρηνικών όπλων,
την προώθηση της διεθνούς συνεργασίας και
την επένδυση στην περιβαλλοντική επιστήμη
και έρευνα5.
Την ίδια ημέρα υιοθετήθηκε ένα ακόμα
ψήφισμα, που καθιέρωσε το Πρόγραμμα
Περιβάλλοντος των Ηνωμένων Εθνών (ΠΠΗΕ),
το οποίο ορίστηκε ως η κορυφαία υπεύθυνη
αρχή για την ανάπτυξη της παγκόσμιας
περιβαλλοντικής ατζέντας5.
Σε μια εποχή όπου η παγκόσμια βιοποικιλότητα
μειώνεται με ταχείς ρυθμούς, η ατζέντα
της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος
2020 περιείχε5 την ανάγκη για επείγουσα
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καλλιεργήσιμων εκτάσεων και την ανατροπή
της μείωσης των ειδών επικονιαστών.
Η στρατηγική θέτει επίσης ορόσημα για
τη διαχείριση των γεωργικών γαιών, την
προώθηση των αγρο-οικολογικών πρακτικών
και την περιορισμένη χρήση φυτοφαρμάκων6.
Η Remedica, ως βραβευμένος Χρυσός
Προστάτης Περιβάλλοντος7, αναλαμβάνει
δράση κατά της υποβάθμισης της
βιοποικιλότητας, με τη φύτευση δέντρων,
την προώθηση βιώσιμων μεταφορών,
την υποστήριξη σχεδίων ανακύκλωσης,
την αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας και πολλά άλλα. Υπό το πρίσμα
των παραπάνω, η Remedica γιορτάζει την
Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος σε ετήσια
βάση, διενεργώντας εσωτερική εκστρατεία
που στοχεύει στην ευαισθητοποίηση του
προσωπικού και των συνεργατών της σχετικά
με τα περιβαλλοντικά θέματα και ειδικότερα
την προβληματική που θέτει το ΠΠΗΕ.
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IV.

ΘΈΜΑΤΑ
ΥΓΕΊΑΣ

Παγκόσμια Ημέρα Ασφάλειας
και Υγείας στην Εργασία8-11
ΣΟΦΙΑΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ

μνήμης και τιμής για όσους έχασαν τη ζωή
τους λόγω επαγγελματικών ατυχημάτων και
ασθενειών. Η ΔΟΕ τιμά αυτή την ημέρα ως
μέσο ευαισθητοποίησης για την πρόληψη
των επαγγελματικών ατυχημάτων και
ασθενειών1.
Κάθε χρόνο, η Παγκόσμια Ημέρα AYE
επικεντρώνεται σε ένα τρέχον, συγκεκριμένο
και σχετικό με την επαγγελματική ασφάλεια
και υγεία θέμα. Υπό το πρίσμα της πανδημίας
του COVID-19, η ΔΟΕ αναγνωρίζει ότι οι
εργαζόμενοι βρίσκονται στην πρώτη γραμμή
της καταπολέμησης αυτού του ιού. Αξίζει να
σημειωθεί ότι τα δεδομένα που συλλέχθηκαν
από το Διεθνές Συμβούλιο Νοσηλευτών
υποδηλώνουν ότι μέχρι τις 6 Μαΐου 2020
περισσότεροι από 90.000 εργαζόμενοι στον

τομέα της υγείας έχουν μολυνθεί από τον
ιό παγκοσμίως, με περισσότερους από 260
καταγεγραμμένους θανάτους να αφορούν
στο νοσηλευτικό προσωπικό2.
Μέσω της φετινής Παγκόσμιας Ημέρας
AYE, η ΔΟΕ καλεί τις κυβερνήσεις, τους
οργανισμούς, τους εργοδότες και τους
εργαζομένους
να
εφαρμόσουν
στο
επαγγελματικό περιβάλλον αποφασιστικά
μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας.
Αυτή η προτροπή αντανακλάται στο σύνθημα
που υιοθετήθηκε από την Παγκόσμια Ημέρα
«Σταματήστε την πανδημία: η Ασφάλεια και
Υγεία στην εργασία μπορούν να σώσουν
ζωές» 3.

Από το 2003 η 28η Απριλίου κάθε έτους
έχει οριστεί από τη Διεθνή Οργάνωση
Εργασίας (ΔΟΕ) ως η Παγκόσμια Ημέρα για
την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία
(Παγκόσμια Ημέρα ΑΥΕ). Η 28η Απριλίου
τιμάται επίσης από το συνδικαλιστικό
κίνημα ως Παγκόσμια Ημέρα Μνήμης των
Εργαζομένων από το 1996, σε μια μέρα

Ομοίως, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για
την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία

(EU-OSHA), με το σύνθημα «Σταματήστε
την πανδημία στην εργασία» αναλαμβάνει
σε ευρωπαϊκό επίπεδο την πρωτοβουλία
να παρέχει επαρκή καθοδήγηση για
την
αντιμετώπιση
των
προκλήσεων
επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας που
σχετίζονται με τον COVID-194.
Όπως κάθε χρόνο, η Remedica γιορτάζει
τη
συγκεκριμένη
Παγκόσμια
Ημέρα
αφιερώνοντας ολόκληρη την εβδομάδα,
στην οποία εμπίπτει η 28η Απριλίου, στην
εκστρατεία σύμφωνα με το θέμα που θέτει
η ΔΟΕ. Έχοντας θέσει σε εφαρμογή έναν
μεγάλο αριθμό κατάλληλων μέτρων κατά
της εξάπλωσης του COVID-19 στην εργασία,
η Remedica εστίασε την εσωτερική της
εκστρατεία στην ενθάρρυνση του προσωπικού
της για να συνεχίσει να συμμορφώνεται με τα
μέτρα που εξέδωσε ο Οργανισμός και εκείνα
που έθεσε η Κυπριακή κυβέρνηση. Ενθάρρυνε
επίσης τα μέλη του προσωπικού της να
δώσουν το καλό παράδειγμα στα αγαπημένα
τους πρόσωπα, έτσι ώστε να ενεργούν ομοίως.
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ΜΑΤΙΆ ΣΤΗΝ
ΚΎΠΡΟ
Αρχαιολογικός Χώρος
Παλαιπάφου, Κούκλια, Πάφος13

Κατά τη διάρκεια των ρωμαϊκών χρόνων
δημιουργήθηκε το κέντρο του νεοσύστατου
«Κοινού των Κυπρίων», που ήταν ο αρμόδιος
φορέας για τα θρησκευτικά θέματα και τη
λατρεία του Ρωμαίου αυτοκράτορα καθώς και
τον έλεγχο της κοπής του χάλκινου νομίσματος
στο νησί. Οι θρησκευτικές και οι πολιτιστικές
δραστηριότητες στο ιερό της Παλαιπάφου
σταμάτησαν να τελούνται τον 4ο αιώνα μ.Χ. με
την άνοδο και τη διάδοση του χριστιανισμού
σε όλο το νησί. Κατά τη μεσαιωνική περίοδο,
η Παλαίπαφος, η οποία μετονομάστηκε σε
Κουβούκλια, ανέκτησε μέρος της ευημερίας
της όταν έγινε το κέντρο της τοπικής
διοίκησης και χρησιμοποιήθηκε ως η έδρα
του βασιλικού αξιωματούχου που διηύθυνε
και έλεγχε τις φυτείες ζαχαροκάλαμου και
τα διυλιστήρια στην περιοχή της Πάφου.

V.

Η αρχαία πόλη της Παλαιπάφου βρίσκεται
στα περίχωρα του σημερινού χωριού Κούκλια,
κοντά στις εκβολές του ποταμού Διαρίζου, 16
χιλιόμετρα ανατολικά της σημερινής πόλης
της Πάφου. Η τοποθεσία της Παλαιπάφου
και η γύρω περιοχή συνδέονται με την αρχαία
λατρεία της «Μεγάλης Θεάς», της θεάς της
γονιμότητας, η οποία λατρευόταν στην Κύπρο
από τη Νεολιθική περίοδο. Οι Μυκηναίοι, που
εγκαταστάθηκαν στο νησί στις αρχές του 12ου
αιώνα, υιοθέτησαν τη θεά της γονιμότητας
και ανέστησαν ένα ιερό προς τιμή της. Η
Παλαίπαφος παρέμεινε το μεγαλύτερο
αγροτικό και θρησκευτικό κέντρο της δυτικής
Κύπρου από την αρχή της Γεωμετρικής
περιόδου έως το τέλος της Κλασικής.

VII.

VI.

Τον Σεπτέμβριο του 1980 η Παλαίπαφος και
η Νέα Πάφος έγιναν οι πρώτοι κυπριακοί
χώροι που συμπεριλήφθηκαν στον Κατάλογο
Παγκόσμιας Κληρονομιάς του Εκπαιδευτικού,
Επιστημονικού και Πολιτιστικού Οργανισμού
των Ηνωμένων Εθνών (ΟΥΝΕΣΚΟ). Τα πιο
σημαντικά μνημεία της Παλαιπάφου είναι:
Το Ιερό της Αφροδίτης: Ένα από τα
σημαντικότερα ιερά της Αφροδίτης σε
ολόκληρο τον αρχαίο κόσμο. Τα σωζόμενα
ερείπια του ιερού αποτελούν δύο ομάδες
κτηρίων.
Η Οικία της Λήδας: Η ρωμαϊκή «Οικία της
Λήδας» ανακαλύφθηκε στην τοποθεσία
Αλώνια. Από το αρχικό κτήριο σώζεται μόνο η
κεντρική τραπεζαρία που καλύπτεται με ένα
εξαιρετικό ψηφιδωτό δάπεδο του 2ου αιώνα
μ.Χ. και το οποίο απεικονίζει τη μυθολογική
σκηνή της Λήδας και του Κύκνου.
Η Βορειοανατολική Πύλη του Οχυρωματικού
Περιβόλου: Η βορειοανατολική πύλη της
Παλαιπάφου κατέλαβε μια κυρίαρχη θέση
πάνω από την αρχαία πόλη στο λόφο του
Μάρκελλου.
Ο Οχυρωματικός Περίβολος και το Ανάκτορο
στη θέση Χατζή Απτουλάχ: Ένα επιβλητικό
κτήριο, με στενούς διαδρόμους, μικρά

δωμάτια και μεγάλα τείχη, βρίσκεται στην εσωτερική όψη του τείχους της πόλης. Αυτό το παλάτι
ήταν πιθανώς η κατοικία του Πέρση κυβερνήτη.
Η εκκλησία της Παναγίας της Καθολικής: Η Παναγία της Καθολικής ακολουθεί τον αρχιτεκτονικό
τύπο με ελεύθερο σταυρό με τρούλο και χρονολογείται στον 12ο ή 13ο αιώνα μ.Χ. Οι τοιχογραφίες
που διασώζονται στο εσωτερικό της εκκλησίας αντικατοπτρίζουν την παραδοσιακή λαϊκή τέχνη του
15ου αιώνα.
Η Μεσαιωνική Αγρέπαυλη: Χτίστηκε από τους Λουζινιανούς βασιλείς τον 13ο αιώνα ως κέντρο
τοπικής διοίκησης και ως έδρα του βασιλικού αξιωματούχου που είχε υπό την εποπτεία του τις
φυτείες ζαχαροκάλαμου και τα διυλιστήρια.
Νεκροπόλεις: Η περιοχή της Παλαιπάφου περιλαμβάνει πολλές νεκροπόλεις, από τις οποίες έχει
αντληθεί αρχαιολογικό υλικό που χρονολογείται από την Ύστερη Εποχή του Χαλκού έως και την
διάδοση της χριστιανικής περιόδου.
Ο Μεσαιωνικός Ζαχαρόμυλος: Το βασιλικό αρχοντικό των Κουκλιών, το οποίο χτίστηκε ως το κέντρο
επίβλεψης της παραγωγής ζάχαρης των φυτειών ζαχαροκάλαμου στη δυτική Κύπρο, συνδέθηκε
άμεσα με τις βιομηχανικές εγκαταστάσεις επεξεργασίας ζαχαροκάλαμου.

Συντακτική ομάδα
Αρχισυντάκτης
Ανδρέας Χατζηπαναγής
Συντάκτρια
Λιάνα Πραστίτη

Πηγές

Άρθρα
Σοφιανός Κυριακίδης
Ανδρέας Βασιλείου
Ελίνα Σκούλλου
Δέσποινα Νικολάου
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