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Καλωσορίσατε.

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας 
παρουσιάσουμε το 47ο τεύχος του 
ενημερωτικού εντύπου της Remedica. 
Καθώς η εταιρεία προετοιμάζεται 
δυναμικά για την πολυάσχολη περίοδο 
του φθινοπώρου, αυτό το τεύχος 
υπογραμμίζει μερικές από τις πολλές 
δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν 
το χρονικό διάστημα μεταξύ Ιουλίου και 
Σεπτεμβρίου. 

Οι συναρπαστικές δραστηριότητες αυτού 
του τεύχους περιλαμβάνουν την απονομή 
του βραβείου «National Winner» στη 
Remedica από τα «European Business 
Awards», τη συμμετοχή της εταιρείας 
σε διάφορες εκδηλώσεις και την 
ολοκλήρωση του νέου εταιρικού της 
βίντεο. 

Η Remedica έχει αναλάβει επίσης 
πληθώρα εκδηλώσεων εταιρικής 
κοινωνικής ευθύνης (ΕΚΕ) όπως την 
οικονομική στήριξη του Συνδέσμου 
για Άτομα με Αυτισμό Κύπρου, 
την παραχώρηση χορηγίας για τη 
διοργάνωση συναυλιών από την 
αγαπημένη τραγουδίστρια Άλκηστις 
Πρωτοψάλτη για την υποστήριξη του 
Ιδρύματος «Σοφία για τα Παιδιά», 
την πραγματοποίηση φιλανθρωπικής 
συναυλίας με τον Γιώργο Νταλάρα, και 
τέλος, την παραχώρηση χορηγίας για 
τον Ποδηλατικό Γύρο της Λεμεσού. Τα 
ειδικά άρθρα αυτής της έκδοσης του 
ενημερωτικού δελτίου είναι αφιερωμένα 
σε σημαντικά θέματα περιβάλλοντος 
και υγείας. Προσβλέπουμε σε μια νέα 
δημιουργική αρχή και αναμένουμε 
με χαρά να μοιραστούμε μαζί σας τα 
επιτεύγματα της εταιρείας! 

Δρ Μιχάλης Νεοπτολέμου
Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής 
Συγκροτήματος Remedica
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Remedica ανά το Παγκόσμιο.

Το Κουβέιτ είναι χώρα της Μέσης Ανατολής 
μεταξύ του Ιράκ και της Σαουδικής 
Αραβίας, με στρατηγική θέση στην κορυφή 
του Περσικού Κόλπου. Το κλίμα καθ’ όλη 
τη διάρκεια του έτους είναι ξηρό όπως 
αυτό που συναντάται στην έρημο, με 
έντονα θερμά καλοκαίρια, αλλά βροχερούς 
και δροσερούς χειμώνες. Η οικονομία της 
χώρας προέρχεται από  γεωγραφικά μικρή 
έκταση, αλλά είναι  πλούσια και ανοικτή, 
με πλέον του 6% των παγκόσμιων 
αποθεμάτων πετρελαίου. 

Ο τοπικός αντιπρόσωπος της Remedica 
είναι η εταιρεία Dunia Medical & 
Technology Equipment (DMETCΟ), που 
ιδρύθηκε το 2005 και από τότε διατηρεί 
μια ισχυρή και μακροχρόνια σχέση με τη 
Remedica. Πρόκειται για γνωστή εταιρεία 
στο Κουβέιτ, η οποία ειδικεύεται στην 
προμήθεια φαρμακευτικών προϊόντων, 
καλλυντικών, συμπληρωμάτων 
διατροφής, χειρουργικού εξοπλισμού και 
εξοπλισμού εργαστηρίων σε νοσοκομεία, 
πανεπιστήμια, το Υπουργείο Υγείας 
και το Υπουργείο  Άμυνας και σε όλα τα 
φαρμακεία στην ιδιωτική αγορά της χώρας. 

Ως συνεργάτης της Remedica στο 
Κουβέιτ, η DMETCO διανέμει τα προϊόντα 
της μέσω της ιδιωτικής αγοράς και 
του Υπουργείου Υγείας της χώρας. Τα 
προϊόντα της Remedica διοχετεύονται 
στην ιδιωτική αγορά σε περίπου 400 
φαρμακεία, νοσοκομεία και ιδιωτικές 
κλινικές. Επίσης, η εταιρεία τα προωθεί σε 

νοσοκομεία και κλινικές του Υπουργείου 
Υγείας συμμετέχοντας σε διαγωνισμούς 
υποβολής προσφορών του Υπουργείου 
και της Γενικής Γραμματείας Υγείας 
της χώρας. Η εταιρεία κατάφερε να 
εδραιωθεί και να αποκτήσει το καλό της 
όνομα χτίζοντας σχέσεις εμπιστοσύνης 
με τους επαγγελματίες υγείας σε εθνικό, 
περιφερειακό και διεθνές επίπεδο και 
εισχωρώντας με αυτόν τον τρόπο σταθερά 
στην τοπική αγορά. 

Το όραμα τής DMETCO είναι να ενισχύσει 
περαιτέρω τις σχέσεις της με τη Remedica, 
εισάγοντας ακόμα περισσότερα προϊόντα 
της στην ιδιωτική αγορά του Κουβέιτ και 
στην τοπική αγορά του Υπουργείου Υγείας, 
με απώτερο στόχο να καθιερωθεί ως 
κορυφαία εταιρεία στον ιατροφαρμακευτικό 
κόσμο του Κουβέιτ αλλά και διεθνώς.

Πηγή
Κουβέιτ - The World Factbook - Κεντρική 
Υπηρεσία Πληροφοριών. 2019. [ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ] 
Διατίθεται στη διεύθυνση:
https://bit.ly/1NdG0St.
[Πρόσβαση στις 7 Αυγούστου 2019].

Dunia Medical & Technology Equipment (DMETCO), Κουβέιτ

Το Κούριο, στο οποίο χτίστηκε η αρχαία 
πόλη, καταλαμβάνει κυρίαρχο μέρος 
της ακτής 4 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της 
Επισκοπής της επαρχίας Λεμεσού. Το 
πρώτο τεκμήριο αποικίας στην ευρύτερη 
περιοχή του Κουρίου χρονολογείται από 
τη Νεολιθική εποχή (5500-3900 π.Χ.), 
ενώ τα αρχαία κατάλοιπα που βρίσκονται 
στην περιοχή γύρω από την αρχαία πόλη 
σχετίζονται με οικισμούς και ταφικούς 
θαλάμους της Μέσης και Ύστερης Εποχής 
του Χαλκού. Σύμφωνα με την παράδοση, 
το Κούριο ιδρύθηκε από τους Αργείους 
Αχαιούς της Πελοποννήσου τον 12ο αιώνα 
π.Χ. Ο μύθος σχετίζεται επίσης με την 
πτώση του μυκηναϊκού κόσμου και ως εκ 
τούτου την επακόλουθη εισροή πληθυσμών 
του Αιγαίου στην Ανατολή. Στην περιοχή του 
Κουρίου πραγματοποιήθηκαν ανασκαφές 
το 1933 από το Μουσείο Αρχαιολογίας 
και Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου 
της Πενσυλβάνιας και, με μικρή παύση, 
συνεχίστηκαν μέχρι το 1954. Το διάστημα 
μεταξύ 1974 και 1979, η Αμερικανική 
Αποστολή του Προγράμματος Βυζαντινών 
Σπουδών της Ερευνητικής Βιβλιοθήκης και 
Συλλογής «Dumbarton Oaks» ολοκλήρωσε 
τις ανασκαφές στην παλαιοχριστιανική 
βασιλική του Κουρίου. Από το 1975 
μέχρι το 1998 το Τμήμα Αρχαιοτήτων του 
Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και 
Έργων της Κύπρου ανασκάπτει τη Ρωμαϊκή 
Αγορά, τα ψηφιδωτά από την Οικία των 
Μονομάχων, τη μικρή βασιλική δίπλα στο 
Στάδιο και την παράλια βασιλική. Επιπλέον, 
το Τμήμα Αρχαιοτήτων δίνει έμφαση στη 
διαχείριση και τη διατήρηση της περιοχής, 
στη διάδοση πληροφοριών σχετικά με 
το Κούριο, καθώς και στην υιοθέτηση 
ουσιαστικών τρόπων για την εξασφάλιση 
της βιωσιμότητας και της προόδου του. Τα 
πιο αξιοσημείωτα μνημεία της τοποθεσίας 
είναι:

Η Ρωμαϊκή Αγορά
Η Ρωμαϊκή Αγορά στην παρούσα της 
κατάσταση είναι μια κατασκευή του πρώτου 
μισού του 3ου αιώνα μ.Χ, με στοιχεία που 
προστέθηκαν από την παλαιοχριστιανική 

εποχή. Κατασκευάστηκε πάνω στα ερείπια 
ενός άλλου κοινοτικού κτηρίου το οποίο 
χρησιμοποιείτο από τα τέλη του 4ου αιώνα 
μέχρι το τέλος της Ελληνιστικής εποχής.

Η Οικία του Αχιλλέα 
Αυτή τη στιγμή διασώζεται μόνο ένα μέρος 
του κτηρίου που βρίσκεται στη βορειοδυτική 
πλευρά του Κουρίου, κοντά στον παλιό 
δρόμο Λεμεσού-Πάφου. Πρόκειται για 
ρωμαϊκή οικία του πρώτου μισού του 4ου 
αιώνα. μ.Χ. με περίστυλη αυλή στο κέντρο. 
Πολλά από τα δωμάτια είναι διακοσμημένα 
με ψηφιδωτά δάπεδα. Το πιο αξιοσημείωτο 
μεταξύ αυτών απεικονίζει τη γνωστή 
ιστορία της αποκάλυψης της πραγματικής 
ταυτότητας του Αχιλλέα στον Οδυσσέα, 
στην αυλή του βασιλιά της Σκύρου 
Λυκομήδη. Οι εκσκαφές δείχνουν ότι ήταν 
κέντρο υποδοχής για ευγενείς επισκέπτες.

Τα ψηφιδωτά από την Οικία των 
Μονομάχων
Η ρωμαϊκή οικία, που χρονολογείται στο 
τελευταίο μισό του 3ου αιώνα μ.Χ., βρίσκεται 
αρκετά μέτρα ανατολικά της Οικίας του 
Αχιλλέα. Περιέχει αυλή στο κέντρο, με 
διάδρομους και στις τέσσερις πλευρές, 
οι οποίοι οδηγούν σε άλλα δωμάτια. 
Περιτριγυρίζεται από ψηφιδωτά που 
κοσμούν τις ανατολικές και νότιες πτέρυγες 
της αυλής, τα πιο σημαντικά εκ των οποίων 
βρίσκονται στο ανατολικό τμήμα και 
απεικονίζουν σκηνές αγώνων μονομάχων 
που δεν απαντώνται συχνά στην Κύπρο.

Το Θέατρο 
Αρχικά κατασκευάστηκε τον 2ο αιώνα π.Χ., 
ωστόσο, υπάρχουν στοιχεία που έχουν 
διατηρηθεί μέχρι σήμερα από τη ρωμαϊκή 
εποχή, με χαρακτηριστικά και επισκευές 
από τον 2ο και 3ο αιώνα μ.Χ. Το ημικυκλικής 
κάτοψης αμφιθέατρο ήταν σε θέση να 
φιλοξενήσει περίπου 3.500 άτομα. Η σκηνή 
διατηρεί τα θεμέλιά της, ενώ προηγουμένως 
βρισκόταν στο ίδιο ύψος με το αμφιθέατρο. 
Στις μέρες μας, το θέατρο χρησιμοποιείται 
για πολιτιστικές εκδηλώσεις.

Η Παράλια Βασιλική
Βρίσκεται, όπως δηλώνει το όνομά της, 
στην παραλία, στους πρόποδες της 
Ακρόπολης του Κουρίου. Πρόκειται για 
τρίκλιτη βασιλική των αρχών του 6ου αιώνα 
μ.Χ. με περίστωο αίθριο. Τα δάπεδά 
της κοσμούν πολύχρωμα ψηφιδωτά με 
γεωμετρικά μοτίβα, ενώ κατά την ανασκαφή 
της διαπιστώθηκε ότι υπήρχαν και εντοίχια 
ψηφιδωτά. Μετά την καταστροφή της κατά 
τον 7ο αιώνα, με τις επιδρομές των Αράβων, 
η βασιλική σκεπάστηκε γρήγορα από την 
άμμο και ξεχάστηκε. Έτσι σώθηκαν όλα 
σχεδόν τα αρχιτεκτονικά της μέλη 

Το Ιερό τού Απόλλωνα Υλάτες
Το ιερό βρίσκεται περίπου 2.5 χιλιόμετρα 
δυτικά της αρχαίας πόλης του Κουρίου, στο 
δρόμο Λεμεσού-Πάφου. Ήταν ένα από τα 
βασικά θρησκευτικά κέντρα της αρχαίας 
Κύπρου, αφιερωμένο στον Απόλλωνα ως 
θεό του δάσους. Φαίνεται ότι η λατρεία του 
Απόλλωνα στην περιοχή αυτή κράτησε 
από τον 8ο μέχρι τον 4ο αιώνα π.Χ. Η 
περιοχή υπέστη αρκετές διευρύνσεις και 
τροποποιήσεις με το πέρασμα του χρόνου. 
Το μεγαλύτερο μέρος των μνημείων 
θεωρείται μέρος των επιδιορθώσεων 
του 1ου αιώνα. Το ιερό περικλείεται από 
ένα τοιχίο που υποβαστάζει την Πύλη 
του Κουρίου και την Πύλη της Πάφου, 
οι οποίες αποτελούσαν εισόδους στην 
τοποθεσία. Αρχικά εντοπίστηκε ένας ναός, 
τα απομεινάρια του οποίου συνεχίζουν να 
υπάρχουν στον σημερινό ναό, ένα σφαιρικό 
μνημείο, το οποίο προοριζόταν για πομπές 
ή χορούς γύρω από σύνολο ιερών δέντρων, 
και ένα επίσημο αρχαϊκό ιερό. 

Πηγή
Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και 
Έργων. 2019. Κούριο. [ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ] Διατίθεται 
στη διεύθυνση:  https://bit.ly/2Pv6bKY [Πρόσβαση 
στις 2 Σεπτεμβρίου 2019].

Ματιά στην Κύπρο: Κούριο

Πηγή: A.Savin © , https://bit.ly/2lxTogW Πηγή: Hilda Osinga© , https://bit.ly/2lVpxyVΠηγή: A.Savin© , https://bit.ly/2lFy2Oo

Πηγή: Wknight94© , https://bit.ly/2mGdDcA

Πηγή: Carole Raddato©, https://bit.ly/2kujnWg

κος Emad Μ. Kamel, Γενικός Διευθυντής 
DMETCO



2 7

Με ιδιαίτερη τιμή, σας παρουσιάζουμε τον Δρ Μιχάλη Νεοπτολέμου, τον νέο μας Ανώτατο 
Εκτελεστικό Διευθυντή. Ο Δρ Νεοπτολέμου, στέλεχος της ανώτατης διοίκησης της Remedica 
από το 2014, ανέλαβε το ρόλο του Διευθύνοντος Συμβούλου το 2017 και τώρα κατέχει τη θέση 
του Ανώτατου Εκτελεστικού Διευθυντή του Ομίλου από το 2019.  Είναι μέλος του Διοικητικού 
Συμβουλίου της Remedica από το 2017 και τώρα Πρόεδρος του. Είναι Πρόεδρος του 
Συνδέσμου της Α΄ Βιομηχανικής Περιοχής Λεμεσού, διορίστηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο 
ως μέλος του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας και είναι μέλος του Διοικητικού 
Συμβουλίου σε πολλούς άλλους επαγγελματικούς συνδέσμους.

Ακολούθησε ακαδημαϊκές και μεταπτυχιακές σπουδές στον κλάδο της Μηχανολογικής 
Μηχανικής/ Αεροδιαστημικής σε Κύπρο και Ηνωμένο Βασίλειο, όπου έλαβε και τον διδακτορικό 
του τίτλο PhD. Ακολούθησε μεταπτυχιακές σπουδές αποκτώντας πολλούς άλλους τίτλους 
(Master Degrees) σε Διοίκηση Επιχειρήσεων, Δημόσια Διοίκηση, Διοίκηση Ανθρώπινου 
Δυναμικού & Οργανωτικής Συμπεριφοράς και στον Έλεγχο Στατιστικής Διαδικασίας. Ο Δρ 
Νεοπτολέμου υπήρξε μεταπτυχιακός συνεργάτης σε διάφορους οργανισμούς, όπου είχε 
την ευκαιρία να συνεργαστεί με εταιρείες και ακαδημαϊκά ιδρύματα εξειδικευμένα στον τομέα 

δραστηριότητάς του και συνεργαζόμενα με οργανισμούς παγκόσμιου βεληνεκούς. Απασχολήθηκε στη Δημόσια Υπηρεσία για πάνω από 
μία δεκαετία, συνεισφέροντας μέσα από διάφορα συγγράμματα και διαβουλεύσεις στους τομείς της Βιομηχανίας και της Τεχνολογίας. 
Διετέλεσε ενεργό μέλος της Διπλωματικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση για έξι έτη ως Διπλωματικός Σύμβουλος 
Ανταγωνιστικότητας και Ανάπτυξης. Κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης διετέλεσε 
Πρόεδρος διάφορων Ομάδων Εργασίας του Συμβουλίου της Ε.Ε. και μέσα από τριμερείς διαλόγους με Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή ολοκλήρωσε αριθμό νομοθετικών φακέλων, μια Διακυβερνητική Συμφωνία, και μια μη Νομοθετική Πράξη. Επίσης 
συνέβαλε στην επίτευξη Υπουργικών συμπερασμάτων της ΕΕ. Έτυχε ευρύτατης αναγνώρισης από Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς (European 
Banking Federation, Business Europe, European Consumer Organisation) για την προσφορά του στη νομοθετική θωράκιση του θεσμικού 
πλαισίου της ΕΕ. Ο Δρ Νεοπτολέμου αποκόμισε μεγάλη διαπραγματευτική και οργανωτική εμπειρία της οποίας επιτομή υπήρξε το αίτημα 
της Ελληνικής Δημοκρατίας για συμπερίληψή του στη διαπραγματευτική ομάδα της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, όπου διετέλεσε Σύμβουλος σε θέματα Ανταγωνιστικότητας και Ανάπτυξης. Προτού αποχωρήσει από τη Διπλωματική Υπηρεσία, 
προχώρησε στη συνομολόγηση της Εθνικής Στρατηγικής για την έξοδο της Κύπρου από την οικονομική κρίση καθώς και στη συνομολόγηση 
μιας Εθνικής Στρατηγικής για τον Τουρισμό, και εφάρμοσε πρωτοπόρες δράσεις για την επίτευξη συνεργασίας με άλλα Κράτη στους τομείς 
της επιχειρηματικότητας, της τεχνολογίας και της καινοτομίας. 

Υπό τη διοίκηση του Δρ Νεοπτολέμου η Remedica αύξησε τις δραστηριότητές της στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης 
(R&D), επενδύοντας στη δημιουργία νέων φαρμακευτικών προϊόντων και προσθέτοντας περισσότερες διεθνείς φαρμακευτικές 
πατέντες στο χαρτοφυλάκιό της. Ο Δρ Νεοπτόλεμου διαπίστωσε ότι με περίπου 720 υπαλλήλους η Remedica είναι ένας από τους 
ισχυρότερους παίκτες στην τοπική αγορά και η μεγαλύτερη επιτυχία του στην εταιρεία ήταν η πρόσληψη των σωστών ατόμων την 
κατάλληλη στιγμή. «Όπως είπε κάποιος, οι έξυπνοι άνθρωποι προσλαμβάνουν άτομα ακόμα πιο έξυπνα από αυτούς, για να μην 
τους λένε τι να κάνουν», επεσήμανε ο Δρ Νεοπτολέμου, προσθέτοντας ότι προσπαθεί να διοικήσει τη Remedica με παρόμοιο  τρόπο, 
στρατολογώντας ταλαντούχες, δημιουργικές και ευρηματικές προσωπικότητες που είναι σε θέση να επιφέρουν θετικές αλλαγές στην 
εταιρεία. 

Συνεχίζοντας, δήλωσε: «Ένα στοιχείο που αποκόμισα από την εμπειρία μου είναι ότι η πρόσληψη ταλαντούχων υπαλλήλων με 
δεξιότητες αποτελεί ζωτικής σημασίας προϋπόθεση για την επιτυχία των φαρμακευτικών εταιρειών. Ως εκ τούτου, η πολιτική που 
διέπει τις προσλήψεις και τη διαχείριση ταλέντων είναι σημαντικά προαπαιτούμενα για τη βελτιστοποίηση των ανθρώπινων πόρων. 
Επιπλέον, η εφαρμογή αποτελεσματικών λειτουργιών και εποικοδομητικών διαδικασιών, σε συνδυασμό με στρατηγικές αποφάσεις 
για τη διαχείριση των προϊόντων και του χαρτοφυλακίου αγοράς της Remedica, μπορεί να οδηγήσει σε μια πιο θετική κατεύθυνση».

Παράλληλα, ως οραματιστής, η στρατηγική του για την εταιρεία για τα επόμενα πέντε χρόνια ακολουθεί μια σαφή γραμμή: «Η 
στρατηγική της εταιρείας για τα επόμενα πέντε χρόνια βασίζεται στη διαχείριση των προϊόντων και του χαρτοφυλακίου αγοράς της 
Remedica, την λειτουργική αποδοτικότητα καθώς και τον συντονισμό των ανθρώπινων πόρων και των λειτουργιών της. Η στρατηγική 
της εφαρμόστηκε μερικώς από την άφιξή μου στην εταιρεία, ενώ οι καρποί αυτού του οράματος έγιναν γρήγορα αντιληπτοί και 
είμαστε βέβαιοι ότι οι προσπάθειές μας θα αποφέρουν ακόμα περισσότερους καρπούς στο μέλλον. Είμαστε μια πολύ ευέλικτη 
εταιρεία που στοχεύει στην εξασφάλιση φαρμακευτικών προϊόντων βέλτιστης ποιότητας για τους πελάτες της. Η Remedica μπορεί 
να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των συνεργατών και των πελατών  της έγκαιρα και γρήγορα, αντιμετωπίζοντάς τους μέσα από το 
ίδιο πρίσμα, θεωρώντας ότι όλοι έχουν υψηλές απαιτήσεις ποιότητας που πρέπει να ικανοποιούνται. Ως εταιρεία, επενδύουμε σε 
μεγάλο βαθμό στον τομέα των ογκολογικών και αντιρετροϊκών για το μέλλον».

Ειδικό Αφιέρωμα.
Καλωσορίζουμε τον Νέο Ανώτατο Εκτελεστικό Διευθυντή της Remedica

Ο κος Παναγιώτης Μουλλωτός ολοκλήρωσε τις σπουδές του στη Μηχανική Μηχανολογία 
και Κατασκευαστική, με ειδίκευση στη Βιοϊατρική Μηχανική, στην Πολυτεχνική Σχολή του 
Πανεπιστημίου Κύπρου. Συνέχισε τις σπουδές του, ολοκληρώνοντας τον μεταπτυχιακό τίτλο 
του στη Μηχανική Ενεργειακών Τεχνολογιών και Αειφόρου Σχεδιασμού. Μετά την αποφοίτησή 
του ξεκίνησε την επαγγελματική του σταδιοδρομία στον τραπεζικό και στον ακαδημαϊκό τομέα. 
Το 2015, έλαβε ακαδημαϊκή υποτροφία από τη Remedica για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα 
στη Διοίκηση Επιχειρήσεων του Τμήματος Επιστήμης Διοίκησης και Καινοτομίας του University 
College London (UCL), για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016. Μετά την αποφοίτησή του, 
εντάχθηκε ως Junior Data Analyst στην οικογένεια της Remedica το 2016. Από τον Μάιο του 
2019 κατέχει την θέση του  Head of Customer Orders Execution της εταιρείας. Στο πλαίσιο της 
συνεχούς επαγγελματικής του εξέλιξης παρακολούθησε επιπλέον  προγράμματα και σεμινάρια  
τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό, με στόχο την απόκτηση επιπρόσθετων δεξιοτήτων και 
την περαιτέρω επιμόρφωσή του. Ο κος Μουλλωτός είναι μέλος του Επιστημονικού και Τεχνικού 
Επιμελητηρίου Κύπρου (ΕΤΕΚ) και πιστοποιημένος Ειδικευμένος Εμπειρογνώμονας για την 
έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης κατοικιών. Του ευχόμαστε κάθε επιτυχία και να 
συνεχίσει με τον ίδιο επαγγελματισμό και την ίδια αφοσίωση την πορεία του προς την κατάκτηση 
των επαγγελματικών και των προσωπικών του στόχων.

Οι Άνθρωποι μας.
κος Παναγιώτης Μουλλωτός, Head of Customer Orders Execution

Γνωρίστε       τους       Καλοκαιρινούς 
μας Ασκούμενους! 
Το Καλοκαιρινό Πρόγραμμα για Ασκούμενους της Remedica έχει 
σχεδιαστεί για να επιτρέπει στους φοιτητές να αποκτήσουν πρακτική 
εμπειρία σε έναν τομέα που σχετίζεται με το ακαδημαϊκό πεδίο 
σπουδών τους, μαθαίνοντας παράλληλα από το μοναδικό περιβάλλον 
της Remedica. Η Μικαέλλα Λοϊζου, ο Νικόλας Μπαρμπάρης και η 
Μαρία Κωνσταντίνου επιλέχθηκαν ως ασκούμενοι στο Τμήμα Ποιοτικού 
Ελέγχου, ενώ η Σπυρούλλα Αντωνίου ολοκλήρωσε την πρακτική της 
άσκηση στο Τμήμα Εγγραφής Προϊόντων. Η πρακτική άσκηση για το 
Τμήμα Διαμόρφωσης Έρευνας και Ανάπτυξης προσφέρθηκε στον 
Ανδρέα Σπυρόπουλο, για το Τμήμα Μικροβιολογίας στις Χριστιάνα 
Σπύρου και Κυριακή Σμύρλη, για το Τμήμα Φαρμακοεπαγρύπνησης 
στη Μαριάννα Ζαΐμη και για το Τμήμα Πληροφορικής στον Κωνσταντίνο 
Παντελή.

Τα Προϊόντα μας. 
Amoxapen® 
250mg Dispersible Tablets (Amoxicillin) 

Πρόσφατα, το φαρμακευτικό προϊόν Amoxapen® 250mg Dispersible Tablets 
έχει λάβει την πρώτη του κανονιστική άδεια κυκλοφορίας.  Το Amoxapen®  

περιέχει την δραστική ουσία αμοξικιλλίνη και ενδείκνυται για τη θεραπεία  
λοιμώξεων που προκαλούνται από βακτήρια σε διάφορα σημεία του σώματος 
(συμπεριλαμβανομένου και στομαχικών ελκών σε συνδυασμό με άλλα φάρμακα).  

Το Amoxapen® είναι διαθέσιμο στην δύναμη των 250mg διασπειρόμενων δισκίων.

Amoxapen® 
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Η αλλαγή του κλίματος δεν είναι μόνο επιβλαβής για τον πλανήτη, αλλά και για την υγεία του ανθρώπινου 
πληθυσμού. Ο αντίκτυπός της ποικίλλει ανάλογα με την ηλικία, το φύλο, τη γεωγραφική τοποθεσία και 
την κοινωνικοοικονομική θέση των ατόμων, όπως άλλωστε και η θεραπεία. Μια πρόσφατη διεθνής 
μελέτη στο Lancet δείχνει ότι τον επόμενο αιώνα θα αυξηθεί ο αριθμός των πληθυσμών που θα 
εκτίθενται σε ακραίες καιρικές συνθήκες και σε «επιβλαβείς κίνδυνους για την ανθρώπινη υγεία» κάτι 
που θα μπορούσε να ανατρέψει πενήντα χρόνια παγκόσμιας προόδου στον τομέα της υγείας. Οι κύριοι 
κίνδυνοι για την ανθρώπινη υγεία που προέρχονται από την κλιματική αλλαγή είναι οι εξής:

• Η μείωση των καλλιεργειών μπορεί να οδηγήσει σε υποσιτισμό, πείνα και υψηλότερες τιμές στα 
τρόφιμα. Η αύξηση του διοξειδίου του άνθρακα στον αέρα δυνητικά θα μειώσει τη θρεπτική αξία 
τροφίμων σε βασικές καλλιέργειες όπως κριθάρι και σόγια. Οι καταστροφές που συνδέονται με το κλίμα 
συνοδεύονται από συχνές, μεγάλες και ακραίες ξηρασίες που καταστρέφουν καλλιέργειες και σπίτια. Το 
δυσάρεστο είναι πως η αλλαγή του κλίματος έχει αρχίσει ήδη να αλλάζει τη παραγωγή των καλλιεργειών 
και να μειώνει τα οφέλη ορισμένων φυτών. Καθώς αποσταθεροποιείται το κλίμα, λοιπόν, αυξάνονται οι 
προκλήσεις για την ασφάλεια των τροφίμων. 

• Οι αλλαγές του κλίματος έχουν επιπτώσεις στην ευεξία και την ασφάλεια των εργατών. Οι εργατικοί 
κίνδυνοι, όπως θερμοπληξία, θα αυξηθούν, ιδίως μεταξύ των γεωργών και των οικοδόμων. Οι εργάτες 
θα προτιμούν να δουλεύουν είτε πολύ πρωινές είτε απογευματινές ώρες για να αποφύγουν τη ζέστη, κάτι 
που μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο έκθεσής τους σε περισσότερα έντομα που κουβαλούν ασθένειες. Οι 
υψηλότερες θερμοκρασίες και η υγρασία φέρουν κινδύνους που ενδέχεται να οδηγήσουν σε θάνατο ή 
σε παρατεταμένες ασθένειες από τα επακόλουθα της θερμοπληξίας.

• Οι θερμές ημέρες, η βροχή και η υψηλότερη υγρασία προκαλούν την αύξηση των τσιμπουριών, τα 
οποία εξαπλώνουν μολυσματικές ασθένειες όπως τη νόσο του Lyme.

• Οι συνεχιζόμενες ξηρασίες πιθανολογείται πως θα  έχουν σημαντικές οικονομικές, περιβαλλοντικές, 
γεωργικές, ιατροφαρμακευτικές και πολιτιστικές συνέπειες. Το πλήγμα από τις πλημμύρες, τις ξηρασίες 
και τα κύματα καύσωνα αναμένεται να προκαλέσει ψυχολογικά προβλήματα όπως άγχος, κατάθλιψη 
και αυτοκτονικό ιδεασμό.

• Η αύξηση της θερμοκρασίας παρατείνει τη διάρκεια των περιόδων αλλεργίας και των αναπνευστικών 
προβλημάτων. Η αύξηση της βροχής πολλαπλασιάζει τους μύκητες και τους εσωτερικούς ατμοσφαιρικούς 
ρύπους.

• Ο δάγκειος πυρετός έχει αυξηθεί επί 30 τα τελευταία 50 χρόνια. Τα τρία τέταρτα των ατόμων που 
εκτίθενται στη νόσο ζουν στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού.

Θέματα Υγείας.

Τις τελευταίες δεκαετίες, η επιστημονική κοινότητα έχει προειδοποιήσει επανειλημμένα για τον 
προβλεπόμενο αντίκτυπο της κλιματικής αλλαγής στη συχνότητα και τη δριμύτητα των δασικών 
πυρκαγιών. Ίσως μια από τις σημαντικότερες επιβεβαιώσεις σε πραγματικό χρόνο για την εγκυρότητα 
αυτών των προβλέψεων μέχρι σήμερα ήταν οι πρόσφατες πυρκαγιές στα βόρεια δάση (αλλιώς, 
τάιγκα) της Σιβηρίας και της Αλάσκας.

Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος (ΕΟΔ, 2019), έχουν εκδηλωθεί πρωτοφανείς 
και ορατές από το Διάστημα πυρκαγιές στην περιοχή της Αρκτικής, συμπεριλαμβανομένης της 
Σιβηρίας, της Αλάσκας και της Γροιλανδίας. Αυτές οι πυρκαγιές, που τροφοδοτούνται από έντονους 
ανέμους, οφείλονται στις υψηλές θερμοκρασίες που άγγιξαν επίπεδα ρεκόρ, καθώς και σε κεραυνούς 
(ΕΟΔ, 2019). Όπως αναφέρει ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός (ΠΜΟ), οι θερμοκρασίες 
στην Αλάσκα στις 4 Ιουλίου 2019 σημείωσαν πρωτοφανή επίπεδα θερμοκρασίας, αγγίζοντας τους 
32oC, ενώ η μέση θερμοκρασία του Ιουνίου στις περιοχές της Σιβηρίας που επλήγησαν από δασικές 
πυρκαγιές ήταν σχεδόν δέκα βαθμούς υψηλότερη από τη μακροπρόθεσμη μέση θερμοκρασία των 
ετών μεταξύ 1981 και 2010 (ΠΜΟ, 2019). Αξίζει να σημειωθεί ότι από τον Ιούνιο έως τον Ιούλιο του 
2019 καταγράφηκαν περισσότερες από 100 έντονες και παρατεταμένες πυρκαγιές στον Αρκτικό 
Κύκλο (ΠΜΟ, 2019). Πέραν τούτου, μελέτη υποδηλώνει ότι η συχνότητα πυρκαγιάς των σύγχρονων 
βόρειων δασών είναι υψηλότερη τις τελευταίες δεκαετίες σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη εποχή, 
από την ανάπτυξή τους πριν από περίπου 3.000 χρόνια (Kelly et al., 2013). Ομοίως, ο Ευρωπαϊκός 
Οργανισμός Περιβάλλοντος (EΟΠ) αναμένει ότι η κλιματική αλλαγή θα επηρεάσει έντονα τα πρότυπα 
των δασικών πυρκαγιών στην Ευρώπη (EΟΠ, 2017).

Θα μπορούσε εύλογα να υποστηριχθεί ότι η Αρκτική είναι συνυφασμένη με την αποστομωτική 
ανάδειξη των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, καθώς η τήξη του πολικού πάγου εμφανίζεται 
σε πραγματικό χρόνο και συνεπώς μπορεί να καταγραφεί με οπτικά μέσα. Όπως αναφέρει ο ΠΜΟ 
(2019), το βόρειο ημισφαίριο θερμαίνεται με ταχύτερο ρυθμό σε σύγκριση με τον πλανήτη στο σύνολό 
του. Εκτός από την ήδη εύθραυστη φύση του περιβάλλοντος της Αρκτικής, η αυξανόμενη θερμότητα 
απομακρύνει την υγρασία από τα δάση, καθιστώντας τα πιο ευάλωτα στη φωτιά (ΠΜΟ, 2019). Κατά 
αναλογία, οι πυρκαγιές που ενισχύονται από την κλιματική αλλαγή στα βόρεια δάση συμβάλλουν στην 
επιτάχυνσή της. Σύμφωνα με τον ΠΜΟ (2019), μόνο τον Ιούνιο, οι πυρκαγιές αυτές απελευθέρωσαν 
50 εκατομμύρια μετρικούς τόνους διοξειδίου του άνθρακα (CO2) στην ατμόσφαιρα. Συγκριτικά, η 
ποσότητα αυτή ισοδυναμεί με τις συνολικές ετήσιες εκπομπές της Σουηδίας. Επιπλέον, η ποσότητα 
αυτή είναι μεγαλύτερη από τις συνδυασμένες εκπομπές λόγω των πυρκαγιών της Αρκτικής όλων των 
Ιουνίων από το 2010 μέχρι το 2018 (ΠΜΟ, 2019). Επιπλέον, η απώλεια δασών μειώνει τη συνολική 
ικανότητα του παγκόσμιου οικοσυστήματος να απορροφά το CO2 και επομένως να μετριάζει τα 
αυξανόμενα επίπεδά του στην ατμόσφαιρα. Σύμφωνα με τους Kurz et al. (2013), τα δάση αποτελούν 
τον κύριο απορροφητή CO2 του βόρειου ημισφαιρίου. 

Κλιματική Αλλαγή και Πυρκαγιές στα Βόρεια Δάση
Περιβαλλοντικά Θέματα.
Σοφιανός Κυριακίδης

• Οι ηλικιωμένοι και τα παιδιά και ειδικά οι ομάδες του πληθυσμού που έχουν ήδη προσβληθεί από 
ελονοσία, υποσιτισμό και διάρροια, τείνουν να είναι πιο ευάλωτες σε ασθένειες που σχετίζονται με 
τη αύξηση της θερμοκρασίας. Η υπερθερμία είναι η κοινή ονομασία που δίνεται στις ασθένειες που 
σχετίζονται με τη αύξηση της θερμότητας. Τα δύο πιο συνηθισμένα είδη υπερθερμίας είναι η θερμική 
εξάντληση και η θερμοπληξία.

• Η ξηρασία και η χρόνια έλλειψη νερού βλάπτουν τις αγροτικές περιοχές και επηρεάζουν 150 
εκατομμύρια κατοίκους του κόσμου. Εάν δεν υιοθετηθούν μέτρα που να αποσκοπούν στην μείωση της 
ξηρασίας, ο αριθμός αυτός θα μπορούσε να φθάσει σχεδόν το ένα δισεκατομμύριο μέχρι το 2050.

• Η άνοδος της στάθμης της θάλασσας μπορεί να απειλήσει πληθισμούς που ζουν σε περιοχές χαμηλού 
υψόμετρου. Οι καταιγίδες ενδέχεται να προκαλέσουν υπερχείλιση των συστημάτων αποχέτευσης των 
πόλεων.

• Οι διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος που προκαλούν οι ακραίες καιρικές συνθήκες εμποδίζουν το έργο 
των νοσοκομείων και των συστημάτων συγκοινωνιών.

Επί του παρόντος, εφαρμόζονται προγράμματα δράσης για την επίλυση των προαναφερθέντων 
προβλημάτων. Σε περιοχές επιρρεπείς σε πλημμύρες, όπως το Μπενίν της Αφρικής, οι ασφάλειες 
υγείας καλύπτουν ασθένειες που προκαλούνται από την αύξηση της θερμοκρασίας και της στάθμης 
της θάλασσας. Στις Φιλιππίνες υπάρχουν προγράμματα για τη στήριξη του πληθυσμού χαμηλού 
εισοδήματος, την αντιμετώπιση των κινδύνων που συνδέονται με τις καιρικές συνθήκες,  και την 
εκπαίδευση για τον έλεγχο των αποβλήτων και των υδάτων. Οι ειδικοί της δημόσιας υγείας ανά τον 
κόσμο ενθαρρύνουν τις αρχές να υιοθετήσουν νέα μέτρα για την προστασία της υγείας των ευάλωτων 
ομάδων του πληθυσμού από τις πλημμύρες, τις ξηρασίες και τα κύματα καύσωνα.

Πηγή:
5 Ways Climate Change Will Affect You: Health Risks | National Geographic. 2019. [ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ] Διατίθεται στη 
διεύθυνση: https://on.natgeo.com/2ktr4vR. [Πρόσβαση στις 2 Σεπτεμβρίου 2019].

Πηγή: Donat Sorokin, Tass via Getty Images 
https://bloom.bg/2lxTtBg

Πηγή: Delta Junction, Alaska, Reuters https://
nyti.ms/2LmeQie

Σε περίπτωση που η ικανότητα αυτών των δασών να απορροφήσουν το CO2 μειωθεί, τότε τα 
οφέλη που προκύπτουν από τα μέτρα μείωσης των εκπομπών που έχουν υιοθετηθεί από άλλους 
φορείς στον κόσμο θα μειωθούν ή θα αντισταθμιστούν πλήρως (Kurz et al., 2013). Οι πρόσφατες 
πρωτοφανείς πυρκαγιές στα βόρεια δάση καταδεικνύουν τη σοβαρότητα και την εκτεταμένη κλίμακα 
των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, οι οποίες εκτυλίσσονται μπροστά στα μάτια μας. Παρά τις 
στρατηγικές μετριασμού της κλιματικής αλλαγής που υιοθετήθηκαν από την Ε.Ε. και άλλα κράτη, 
απαιτούνται πιο αποφασιστικά μέτρα σε παγκόσμια κλίμακα για την αντιμετώπισή της.
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1) Remedica, Χορηγός Συναυλίας της Άλκηστις Πρωτοψάλτη για την Υποστήριξη 
του Ιδρύματος «Σοφίας για Παιδιά» (φωτο. 1)
Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσουμε ότι η Remedica ήταν χορηγός μιας 
ξεχωριστής συναυλίας που έδωσε η σπουδαία ερμηνεύτρια Άλκηστις Πρωτοψάλτη στις 
4 Σεπτεμβρίου στο Αρχαίο Θέατρο Κουρείου και στις 5 Σεπτεμβρίου στο Αμφιθέατρο της 
Σχολής Τυφλών με στόχο την οικονομική υποστήριξη του Ιδρύματος «Σοφία για τα Παιδιά». 
Μαζί με την Άλκηστις Πρωτοψάλτη σε αυτή την ξεχωριστή μουσική περιήγηση βρέθηκε 
ομάδα επίλεκτων μουσικών, υπό τη διεύθυνση του κου Θωμά Κοντογεώργη. Η συναυλία 
στέφθηκε με μεγάλη επιτυχία προσφέροντας στους παρευρισκόμενους μια βραδιά γεμάτη 
μαγικές μουσικές στιγμές μέσα από τη μοναδική φωνή της εξαιρετικής καλλιτέχνιδας.

2) Βράβευση Άριστου Φοιτητή από τη Remedica (φωτο. 2)
Στο πλαίσιο της κοινωνικής της προσφοράς και των προσπαθειών της για προώθηση της 
εκπαίδευσης και της υγείας στην Κύπρο, η Remedica βράβευσε με συμβολικό χρηματικό 
ποσό τον απόφοιτο με την υψηλότερη βαθμολογία του Κλάδου Ιατρικών Επισκεπτών του 
KES College κο Δημήτρη Τράκκο. H απονομή έγινε από τον Ανώτατο Εκτελεστικό Διευθυντή 
του συγκροτήματος Remedica Δρ Μιχάλη Νεοπτολέμου.

3) Επανεκλογή του Διευθυντή Μάρκετινγκ και Τοπικών Πωλήσεων στο Συμβούλιο 
του CSR Cyprus (φωτο. 3)
Με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνουμε ότι ο κος Ανδρέας Χατζηπαναγής, Διευθυντής Marketing 
και Τοπικών Πωλήσεων της Remedica, επανεξελέγη ως μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο 
του CSR Cyprus, ενός ανεξάρτητου, μη κερδοσκοπικού Σωματείου που στοχεύει στην 
προώθηση της ΕΚΕ και της βιωσιμότητας των κυπριακών επιχειρήσεων και οργανισμών. 
Η εκλογή αυτή αποτελεί μεγάλη τιμή για την εταιρεία και είναι πολύ σημαντική, καθώς η 
Remedica συγκαταλέγεται στους ιδρυτές της ΕΚΕ και δίνει μεγάλη έμφαση στη στήριξη της 
κοινωνίας. Η θετική αυτή εξέλιξη θα επιτρέψει στη Remedica να εστιάσει ακόμα περισσότερο 
σε θέματα που συσχετίζονται με την ΕΚΕ.  

4) Οικονομική Στήριξη στο Σύνδεσμο για Άτομα με Αυτισμό Κύπρου (φωτο. 4)
Η Remedica παρείχε οικονομική ενίσχυση στο Σύνδεσμο για Άτομα με Αυτισμό Κύπρου, 
προκειμένου να αναβαθμίσει τις υπηρεσίες και να βελτιώσει τις εγκαταστάσεις του. Ο 
Σύνδεσμος για Άτομα με Αυτισμό Κύπρου ιδρύθηκε το 1990 με στόχο την ευημερία τόσο των 
ατόμων με αυτισμό όσο και των οικογενειών τους.  Από τότε μέχρι και σήμερα αγωνίζεται για 
να διασφαλίσει τα δικαιώματα των ατόμων με αυτισμό και να τούς εξασφαλίσει μια αξιοπρεπή 
ζωή μέσα στο κοινωνικό σύνολο δια βίου. Ο Σύνδεσμος επισκέφθηκε τις εγκαταστάσεις της 
Remedica στις 8 Ιουλίου 2019, όπου συναντήθηκε με τον κο Άντρο Γιασεμή, Διευθυντή 
Ανθρώπινου Δυναμικού. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο κος Γιασεμής παρουσίασε το 
σημαντικό φιλανθρωπικό έργο τής εταιρείας, συνδράμοντας παράλληλα στη χρηματοδότηση 
των δραστηριοτήτων του Συνδέσμου.

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη: 
Η Remedica Νοιάζεται
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5) Remedica, Κύριος Χορηγός στον Ποδηλατικό Γύρο της Λεμεσού (φωτο. 5)
Η Remedica αποτέλεσε τον  κύριο χορηγό της διοργάνωσης του Ποδηλατικού Γύρου της 
Λεμεσού, ο οποίος πραγματοποιήθηκε στις 29 Ιουνίου 2019. Στόχος της διοργάνωσης 
ήταν η οικονομική στήριξη της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας Νεογνών του Γενικού 
Νοσοκομείου Λεμεσού, ώστε να συνεχιστεί το σημαντικό έργο που επιτελείται εκεί για 
τα βρέφη των επαρχιών Λεμεσού και Πάφου. Το ποσό που συγκεντρώθηκε παραδόθηκε 
στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Νεογνών μετά τον τερματισμό της διαδρομής, κατά τη 
διάρκεια τελετής που πραγματοποιήθηκε στο Διοικητήριο Λεμεσού.

6) Το Πρώτο Βραβείο στον Τελειόφοιτο του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας 
Περιβάλλοντος του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (φωτο. 6)
Στο πλαίσιο της κοινωνικής συνεισφοράς της Remedica και των προσπαθειών της για 
την προώθηση της υγείας και της εκπαίδευσης στην Κύπρο, η Remedica χορήγησε 
βραβείο στον Ανδρέα Χρίστου, τον τελειόφοιτο με τον υψηλότερο βαθμό του Τμήματος 
Επιστήμης και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου 
για το Ακαδημαϊκό Έτος 2018-2019. Η τελετή των βραβείων πραγματοποιήθηκε στη 
Δημοτική Πανεπιστημιακή Βιβλιοθήκη Λεμεσού και το βραβείο απονεμήθηκε από την κα 
Ιωάννα Παναγιώτου, Επίτροπο Περιβάλλοντος. Ο Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού 
της Remedica, κος Άντρος Γιασεμή, παρευρέθηκε στην τελετή απονομής βραβείων ως 
εκπρόσωπος της εταιρείας. 

7) Φιλανθρωπική Συναυλία με τον Τραγουδιστή Γιώργο Νταλάρα (φωτο. 7)
Η Remedica για ακόμη μια φορά έδειξε το φιλανθρωπικό της πνεύμα στηρίζοντας τον 
Σύνδεσμο Φίλων Κέντρου Προληπτικής Παιδιατρικής για την διοργάνωση συναυλίας 
που πραγματοποίησε ο τραγουδιστής Γιώργος Νταλάρας μαζί με τον Χρίστο Θηβαίο 
και τον Μιτλιάδη Πασχαλίδη στις 11, 12 και 14 του Σεπτέμβρη. Η συναυλία αποτέλεσε 
μεγάλο αφιέρωμα στην μνήμη του σπουδαίου ποιητή, στιχουργού και πεζογράφου, 
Μάνου Ελευθερίου. 
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8) Συμμετοχή στον Αγώνα Καλαθόσφαιρας «OPAP Limassol 3on3 Basketball 
Challenger 2019» (φωτο. 8)
Ξεχωριστή στιγμή για τη Remedica αποτέλεσε η συμμετοχή της  στον καλαθοσφαιρικό 
αγώνα «OPAP Limassol 3on3 Basketball Challenger 2019», ο οποίος αποτέλεσε μέρος 
του «OPAP Limassol 3on3 2019  Basketball Tournament» και πραγματοποιήθηκε στον 
Μόλο Λεμεσού. Η ομάδα μπάσκετ της Remedica αποτελείτο από τους Μάριο Αγγελίδη, 
Ανώτερο Επιστημονικό Λειτουργό Ανάπτυξης, Μιχάλη Βραχίμη, Επικεφαλή του Τμήματος 
Μηχανικής και Έργων, Παύλο Ζιβάνα, Ελεγκτή Διασφάλισης Καλών Παρασκευαστικών 
Πρακτικών (GMP), Παντελή Βαφέα, Ελεγκτή Διασφάλισης Καλών Παρασκευαστικών 
Πρακτικών (GMP), και Δημήτρη Κουμή, Μηχανικό Συσκευασίας. Το τουρνουά στέφθηκε 
με μεγάλη επιτυχία, με τη συμμετοχή πολλών εταιρικών ομάδων που ήρθαν να περάσουν 
μια ευχάριστη μέρα γεμάτη καλαθόσφαιρα και διασκέδαση.
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1) Η Remedica, «National Winner» στα «European Business Awards 2018-19» (φωτο. 1)
Αποτελεί ιδιαίτερη τιμή η επιλογή τής Remedica ως «National Winner» της Κύπρου 
στα European Business Awards 2018-19, τον μεγαλύτερο επιχειρηματικό θεσμό 
της Ευρώπης για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Ο νικητής επιλέχθηκε από μια 
ομάδα ανεξάρτητων κριτών από κορυφαία επιχειρηματικά στελέχη, πολιτικούς και 
ακαδημαϊκούς, η οποία ανέδειξε τη Remedica ως την καλύτερη επιχείρηση στην Κύπρο 
στην κατηγορία «Germany Trade & Invest Award for International Expansion». Ο Δρ 
Μιχάλης Νεοπτολέμου, Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής της Remedica, δήλωσε: 
«Είμαστε πολύ περήφανοι που επιλεγήκαμε ως “National Winner” της Κύπρου στα 
European Business Awards 2018-19, καθώς σηματοδοτούν την ύψιστη καταξίωση 
και διάκριση». Περισσότερες πληροφορίες: https://www.businessawardseurope.com/

2) Χορήγηση λεωφορείων για τη μεταφορά εργαζομένων της εταιρείας (φωτο. 2)
Η Remedica, στο πλαίσιο της διαρκούς προσπάθειάς της να διευκολύνει τους εργαζόμενους 
που προέρχονται από άλλες πόλεις, προχώρησε στη χορήγηση λεωφορείων για τη 
μεταφορά τους από και προς την εταιρεία. Ο Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής της 
εταιρείας, Δρ Μιχάλης Νεοπτολέμου μετέβη με το λεωφορείο προς τη Λευκωσία μαζί με 
άλλους συναδέλφους της εταιρείας μας, δράττοντας την ευκαιρία να συζητήσει μαζί τους και 
παράλληλα, πιστοποίησε το πολύ καλό αποτέλεσμα αυτής της πρωτοβουλίας.

3) 20ο Παγκόσμιο Συνέδριο Κύπριων της Διασποράς (φωτο. 3)
Η Remedica ήταν ο κύριος χορηγός στο 20ο Παγκόσμιο Συνέδριο Κύπριων της Διασποράς, 
το οποίο πραγματοποιήθηκε μεταξύ 27 και 30 Αυγούστου στη Λευκωσία. Το πρόγραμμα 
του συνεδρίου ήταν πολύ ενδιαφέρον εστιάζοντας σε θέματα όπως υδρογονάνθρακες/
ενεργειακή πολιτική, ενημέρωση για θέματα αγνοουμένων, και θέματα επενδύσεων, 
έρευνας και καινοτομίας.

4) 59 Χρόνια σε 8 Λεπτά: Το Νέο Εταιρικό Βίντεο της Remedica είναι πλέον στο 
Διαδίκτυο! (φωτο. 4)
Η Remedica παρουσιάζει το νέο της βίντεο που προβάλλει την εταιρική της ταυτότητα με 
τον πιο άμεσο τρόπο. Το νέο βίντεο κινηματογραφήθηκε με τα πιο προηγμένα τεχνολογικά 
μέσα, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης ενός drone που κατέγραψε εντυπωσιακά πλάνα 
από τις εγκαταστάσεις της εταιρείας στη Λεμεσό. Η Remedica επέλεξε να κινηματογραφήσει 
τις ίδιες τις εγκαταστάσεις της και τους χώρους παραγωγής της, αποκαλύπτοντας πλάνα 
από τα μηχανήματά της κατά τη διάρκεια της πολύπλοκης και εντυπωσιακής λειτουργίας 
τους. Προβάλλεται μια εταιρεία που αποτελείται από ανθρώπους που δεσμεύονται στην 
ανάπτυξη, παραγωγή και πώληση ασφαλών και αποτελεσματικών φαρμακευτικών 
προϊόντων υψηλής ποιότητας, με τη μέγιστη προσοχή στην ποιότητα. Η Remedica είναι 
μια «μεγάλη οικογένεια» κι τόσο αυτό όσο και η ομαδικότητα με την οποία δουλεύει 
αποτυπώνονται στο βίντεο, εξασφαλίζοντας πάντα στους πελάτες της φαρμακευτικά 
προϊόντα υψίστης ποιότητας για κάθε ανάγκη. Το βίντεο είναι προσβάσιμο στην παρακάτω 
ιστοσελίδα: https://www.youtube.com/watch?v=jW3zCufDEdE&t=7s

5) Η Remedica Πραγματοποίησε τον Καθιερωμένο Αγιασμό των Εγκαταστάσεων 
της (φωτο. 5)
Στο πλαίσιο της παράδοσής της, πραγματοποιήθηκε στις 15 Ιουλίου 2019 στις 
εγκαταστάσεις της Remedica ο καθιερωμένος αγιασμός. Την τελετή τέλεσε ο 
Αρχιμανδρίτης Μητρόπολης Λεμεσού Χρυσόστομος και σε αυτή παρευρέθηκαν ο 
Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής, Δρ Μιχάλης Νεοπτολέμου, διευθυντικά στελέχη 
και μέλη του προσωπικού της εταιρείας. Μετά το πέρας της τελετής, ο Αρχιμανδρίτης 
Μητρόπολης Λεμεσού ευλόγησε όλους τους παρευρισκόμενους και τους ευχήθηκε 
κάθε επιτυχία στο έργο που έχει αναλάβει ο καθένας  ανάλογα με την ειδικότητά του.

Τα Νέα μας. 
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στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Νεογνών μετά τον τερματισμό της διαδρομής, κατά τη 
διάρκεια τελετής που πραγματοποιήθηκε στο Διοικητήριο Λεμεσού.

6) Το Πρώτο Βραβείο στον Τελειόφοιτο του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας 
Περιβάλλοντος του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (φωτο. 6)
Στο πλαίσιο της κοινωνικής συνεισφοράς της Remedica και των προσπαθειών της για 
την προώθηση της υγείας και της εκπαίδευσης στην Κύπρο, η Remedica χορήγησε 
βραβείο στον Ανδρέα Χρίστου, τον τελειόφοιτο με τον υψηλότερο βαθμό του Τμήματος 
Επιστήμης και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου 
για το Ακαδημαϊκό Έτος 2018-2019. Η τελετή των βραβείων πραγματοποιήθηκε στη 
Δημοτική Πανεπιστημιακή Βιβλιοθήκη Λεμεσού και το βραβείο απονεμήθηκε από την κα 
Ιωάννα Παναγιώτου, Επίτροπο Περιβάλλοντος. Ο Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού 
της Remedica, κος Άντρος Γιασεμή, παρευρέθηκε στην τελετή απονομής βραβείων ως 
εκπρόσωπος της εταιρείας. 

7) Φιλανθρωπική Συναυλία με τον Τραγουδιστή Γιώργο Νταλάρα (φωτο. 7)
Η Remedica για ακόμη μια φορά έδειξε το φιλανθρωπικό της πνεύμα στηρίζοντας τον 
Σύνδεσμο Φίλων Κέντρου Προληπτικής Παιδιατρικής για την διοργάνωση συναυλίας 
που πραγματοποίησε ο τραγουδιστής Γιώργος Νταλάρας μαζί με τον Χρίστο Θηβαίο 
και τον Μιτλιάδη Πασχαλίδη στις 11, 12 και 14 του Σεπτέμβρη. Η συναυλία αποτέλεσε 
μεγάλο αφιέρωμα στην μνήμη του σπουδαίου ποιητή, στιχουργού και πεζογράφου, 
Μάνου Ελευθερίου. 
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8) Συμμετοχή στον Αγώνα Καλαθόσφαιρας «OPAP Limassol 3on3 Basketball 
Challenger 2019» (φωτο. 8)
Ξεχωριστή στιγμή για τη Remedica αποτέλεσε η συμμετοχή της  στον καλαθοσφαιρικό 
αγώνα «OPAP Limassol 3on3 Basketball Challenger 2019», ο οποίος αποτέλεσε μέρος 
του «OPAP Limassol 3on3 2019  Basketball Tournament» και πραγματοποιήθηκε στον 
Μόλο Λεμεσού. Η ομάδα μπάσκετ της Remedica αποτελείτο από τους Μάριο Αγγελίδη, 
Ανώτερο Επιστημονικό Λειτουργό Ανάπτυξης, Μιχάλη Βραχίμη, Επικεφαλή του Τμήματος 
Μηχανικής και Έργων, Παύλο Ζιβάνα, Ελεγκτή Διασφάλισης Καλών Παρασκευαστικών 
Πρακτικών (GMP), Παντελή Βαφέα, Ελεγκτή Διασφάλισης Καλών Παρασκευαστικών 
Πρακτικών (GMP), και Δημήτρη Κουμή, Μηχανικό Συσκευασίας. Το τουρνουά στέφθηκε 
με μεγάλη επιτυχία, με τη συμμετοχή πολλών εταιρικών ομάδων που ήρθαν να περάσουν 
μια ευχάριστη μέρα γεμάτη καλαθόσφαιρα και διασκέδαση.
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1) Η Remedica, «National Winner» στα «European Business Awards 2018-19» (φωτο. 1)
Αποτελεί ιδιαίτερη τιμή η επιλογή τής Remedica ως «National Winner» της Κύπρου 
στα European Business Awards 2018-19, τον μεγαλύτερο επιχειρηματικό θεσμό 
της Ευρώπης για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Ο νικητής επιλέχθηκε από μια 
ομάδα ανεξάρτητων κριτών από κορυφαία επιχειρηματικά στελέχη, πολιτικούς και 
ακαδημαϊκούς, η οποία ανέδειξε τη Remedica ως την καλύτερη επιχείρηση στην Κύπρο 
στην κατηγορία «Germany Trade & Invest Award for International Expansion». Ο Δρ 
Μιχάλης Νεοπτολέμου, Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής της Remedica, δήλωσε: 
«Είμαστε πολύ περήφανοι που επιλεγήκαμε ως “National Winner” της Κύπρου στα 
European Business Awards 2018-19, καθώς σηματοδοτούν την ύψιστη καταξίωση 
και διάκριση». Περισσότερες πληροφορίες: https://www.businessawardseurope.com/

2) Χορήγηση λεωφορείων για τη μεταφορά εργαζομένων της εταιρείας (φωτο. 2)
Η Remedica, στο πλαίσιο της διαρκούς προσπάθειάς της να διευκολύνει τους εργαζόμενους 
που προέρχονται από άλλες πόλεις, προχώρησε στη χορήγηση λεωφορείων για τη 
μεταφορά τους από και προς την εταιρεία. Ο Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής της 
εταιρείας, Δρ Μιχάλης Νεοπτολέμου μετέβη με το λεωφορείο προς τη Λευκωσία μαζί με 
άλλους συναδέλφους της εταιρείας μας, δράττοντας την ευκαιρία να συζητήσει μαζί τους και 
παράλληλα, πιστοποίησε το πολύ καλό αποτέλεσμα αυτής της πρωτοβουλίας.

3) 20ο Παγκόσμιο Συνέδριο Κύπριων της Διασποράς (φωτο. 3)
Η Remedica ήταν ο κύριος χορηγός στο 20ο Παγκόσμιο Συνέδριο Κύπριων της Διασποράς, 
το οποίο πραγματοποιήθηκε μεταξύ 27 και 30 Αυγούστου στη Λευκωσία. Το πρόγραμμα 
του συνεδρίου ήταν πολύ ενδιαφέρον εστιάζοντας σε θέματα όπως υδρογονάνθρακες/
ενεργειακή πολιτική, ενημέρωση για θέματα αγνοουμένων, και θέματα επενδύσεων, 
έρευνας και καινοτομίας.

4) 59 Χρόνια σε 8 Λεπτά: Το Νέο Εταιρικό Βίντεο της Remedica είναι πλέον στο 
Διαδίκτυο! (φωτο. 4)
Η Remedica παρουσιάζει το νέο της βίντεο που προβάλλει την εταιρική της ταυτότητα με 
τον πιο άμεσο τρόπο. Το νέο βίντεο κινηματογραφήθηκε με τα πιο προηγμένα τεχνολογικά 
μέσα, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης ενός drone που κατέγραψε εντυπωσιακά πλάνα 
από τις εγκαταστάσεις της εταιρείας στη Λεμεσό. Η Remedica επέλεξε να κινηματογραφήσει 
τις ίδιες τις εγκαταστάσεις της και τους χώρους παραγωγής της, αποκαλύπτοντας πλάνα 
από τα μηχανήματά της κατά τη διάρκεια της πολύπλοκης και εντυπωσιακής λειτουργίας 
τους. Προβάλλεται μια εταιρεία που αποτελείται από ανθρώπους που δεσμεύονται στην 
ανάπτυξη, παραγωγή και πώληση ασφαλών και αποτελεσματικών φαρμακευτικών 
προϊόντων υψηλής ποιότητας, με τη μέγιστη προσοχή στην ποιότητα. Η Remedica είναι 
μια «μεγάλη οικογένεια» κι τόσο αυτό όσο και η ομαδικότητα με την οποία δουλεύει 
αποτυπώνονται στο βίντεο, εξασφαλίζοντας πάντα στους πελάτες της φαρμακευτικά 
προϊόντα υψίστης ποιότητας για κάθε ανάγκη. Το βίντεο είναι προσβάσιμο στην παρακάτω 
ιστοσελίδα: https://www.youtube.com/watch?v=jW3zCufDEdE&t=7s

5) Η Remedica Πραγματοποίησε τον Καθιερωμένο Αγιασμό των Εγκαταστάσεων 
της (φωτο. 5)
Στο πλαίσιο της παράδοσής της, πραγματοποιήθηκε στις 15 Ιουλίου 2019 στις 
εγκαταστάσεις της Remedica ο καθιερωμένος αγιασμός. Την τελετή τέλεσε ο 
Αρχιμανδρίτης Μητρόπολης Λεμεσού Χρυσόστομος και σε αυτή παρευρέθηκαν ο 
Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής, Δρ Μιχάλης Νεοπτολέμου, διευθυντικά στελέχη 
και μέλη του προσωπικού της εταιρείας. Μετά το πέρας της τελετής, ο Αρχιμανδρίτης 
Μητρόπολης Λεμεσού ευλόγησε όλους τους παρευρισκόμενους και τους ευχήθηκε 
κάθε επιτυχία στο έργο που έχει αναλάβει ο καθένας  ανάλογα με την ειδικότητά του.

Τα Νέα μας. 
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Η αλλαγή του κλίματος δεν είναι μόνο επιβλαβής για τον πλανήτη, αλλά και για την υγεία του ανθρώπινου 
πληθυσμού. Ο αντίκτυπός της ποικίλλει ανάλογα με την ηλικία, το φύλο, τη γεωγραφική τοποθεσία και 
την κοινωνικοοικονομική θέση των ατόμων, όπως άλλωστε και η θεραπεία. Μια πρόσφατη διεθνής 
μελέτη στο Lancet δείχνει ότι τον επόμενο αιώνα θα αυξηθεί ο αριθμός των πληθυσμών που θα 
εκτίθενται σε ακραίες καιρικές συνθήκες και σε «επιβλαβείς κίνδυνους για την ανθρώπινη υγεία» κάτι 
που θα μπορούσε να ανατρέψει πενήντα χρόνια παγκόσμιας προόδου στον τομέα της υγείας. Οι κύριοι 
κίνδυνοι για την ανθρώπινη υγεία που προέρχονται από την κλιματική αλλαγή είναι οι εξής:

• Η μείωση των καλλιεργειών μπορεί να οδηγήσει σε υποσιτισμό, πείνα και υψηλότερες τιμές στα 
τρόφιμα. Η αύξηση του διοξειδίου του άνθρακα στον αέρα δυνητικά θα μειώσει τη θρεπτική αξία 
τροφίμων σε βασικές καλλιέργειες όπως κριθάρι και σόγια. Οι καταστροφές που συνδέονται με το κλίμα 
συνοδεύονται από συχνές, μεγάλες και ακραίες ξηρασίες που καταστρέφουν καλλιέργειες και σπίτια. Το 
δυσάρεστο είναι πως η αλλαγή του κλίματος έχει αρχίσει ήδη να αλλάζει τη παραγωγή των καλλιεργειών 
και να μειώνει τα οφέλη ορισμένων φυτών. Καθώς αποσταθεροποιείται το κλίμα, λοιπόν, αυξάνονται οι 
προκλήσεις για την ασφάλεια των τροφίμων. 

• Οι αλλαγές του κλίματος έχουν επιπτώσεις στην ευεξία και την ασφάλεια των εργατών. Οι εργατικοί 
κίνδυνοι, όπως θερμοπληξία, θα αυξηθούν, ιδίως μεταξύ των γεωργών και των οικοδόμων. Οι εργάτες 
θα προτιμούν να δουλεύουν είτε πολύ πρωινές είτε απογευματινές ώρες για να αποφύγουν τη ζέστη, κάτι 
που μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο έκθεσής τους σε περισσότερα έντομα που κουβαλούν ασθένειες. Οι 
υψηλότερες θερμοκρασίες και η υγρασία φέρουν κινδύνους που ενδέχεται να οδηγήσουν σε θάνατο ή 
σε παρατεταμένες ασθένειες από τα επακόλουθα της θερμοπληξίας.

• Οι θερμές ημέρες, η βροχή και η υψηλότερη υγρασία προκαλούν την αύξηση των τσιμπουριών, τα 
οποία εξαπλώνουν μολυσματικές ασθένειες όπως τη νόσο του Lyme.

• Οι συνεχιζόμενες ξηρασίες πιθανολογείται πως θα  έχουν σημαντικές οικονομικές, περιβαλλοντικές, 
γεωργικές, ιατροφαρμακευτικές και πολιτιστικές συνέπειες. Το πλήγμα από τις πλημμύρες, τις ξηρασίες 
και τα κύματα καύσωνα αναμένεται να προκαλέσει ψυχολογικά προβλήματα όπως άγχος, κατάθλιψη 
και αυτοκτονικό ιδεασμό.

• Η αύξηση της θερμοκρασίας παρατείνει τη διάρκεια των περιόδων αλλεργίας και των αναπνευστικών 
προβλημάτων. Η αύξηση της βροχής πολλαπλασιάζει τους μύκητες και τους εσωτερικούς ατμοσφαιρικούς 
ρύπους.

• Ο δάγκειος πυρετός έχει αυξηθεί επί 30 τα τελευταία 50 χρόνια. Τα τρία τέταρτα των ατόμων που 
εκτίθενται στη νόσο ζουν στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού.

Θέματα Υγείας.

Τις τελευταίες δεκαετίες, η επιστημονική κοινότητα έχει προειδοποιήσει επανειλημμένα για τον 
προβλεπόμενο αντίκτυπο της κλιματικής αλλαγής στη συχνότητα και τη δριμύτητα των δασικών 
πυρκαγιών. Ίσως μια από τις σημαντικότερες επιβεβαιώσεις σε πραγματικό χρόνο για την εγκυρότητα 
αυτών των προβλέψεων μέχρι σήμερα ήταν οι πρόσφατες πυρκαγιές στα βόρεια δάση (αλλιώς, 
τάιγκα) της Σιβηρίας και της Αλάσκας.

Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος (ΕΟΔ, 2019), έχουν εκδηλωθεί πρωτοφανείς 
και ορατές από το Διάστημα πυρκαγιές στην περιοχή της Αρκτικής, συμπεριλαμβανομένης της 
Σιβηρίας, της Αλάσκας και της Γροιλανδίας. Αυτές οι πυρκαγιές, που τροφοδοτούνται από έντονους 
ανέμους, οφείλονται στις υψηλές θερμοκρασίες που άγγιξαν επίπεδα ρεκόρ, καθώς και σε κεραυνούς 
(ΕΟΔ, 2019). Όπως αναφέρει ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός (ΠΜΟ), οι θερμοκρασίες 
στην Αλάσκα στις 4 Ιουλίου 2019 σημείωσαν πρωτοφανή επίπεδα θερμοκρασίας, αγγίζοντας τους 
32oC, ενώ η μέση θερμοκρασία του Ιουνίου στις περιοχές της Σιβηρίας που επλήγησαν από δασικές 
πυρκαγιές ήταν σχεδόν δέκα βαθμούς υψηλότερη από τη μακροπρόθεσμη μέση θερμοκρασία των 
ετών μεταξύ 1981 και 2010 (ΠΜΟ, 2019). Αξίζει να σημειωθεί ότι από τον Ιούνιο έως τον Ιούλιο του 
2019 καταγράφηκαν περισσότερες από 100 έντονες και παρατεταμένες πυρκαγιές στον Αρκτικό 
Κύκλο (ΠΜΟ, 2019). Πέραν τούτου, μελέτη υποδηλώνει ότι η συχνότητα πυρκαγιάς των σύγχρονων 
βόρειων δασών είναι υψηλότερη τις τελευταίες δεκαετίες σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη εποχή, 
από την ανάπτυξή τους πριν από περίπου 3.000 χρόνια (Kelly et al., 2013). Ομοίως, ο Ευρωπαϊκός 
Οργανισμός Περιβάλλοντος (EΟΠ) αναμένει ότι η κλιματική αλλαγή θα επηρεάσει έντονα τα πρότυπα 
των δασικών πυρκαγιών στην Ευρώπη (EΟΠ, 2017).

Θα μπορούσε εύλογα να υποστηριχθεί ότι η Αρκτική είναι συνυφασμένη με την αποστομωτική 
ανάδειξη των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, καθώς η τήξη του πολικού πάγου εμφανίζεται 
σε πραγματικό χρόνο και συνεπώς μπορεί να καταγραφεί με οπτικά μέσα. Όπως αναφέρει ο ΠΜΟ 
(2019), το βόρειο ημισφαίριο θερμαίνεται με ταχύτερο ρυθμό σε σύγκριση με τον πλανήτη στο σύνολό 
του. Εκτός από την ήδη εύθραυστη φύση του περιβάλλοντος της Αρκτικής, η αυξανόμενη θερμότητα 
απομακρύνει την υγρασία από τα δάση, καθιστώντας τα πιο ευάλωτα στη φωτιά (ΠΜΟ, 2019). Κατά 
αναλογία, οι πυρκαγιές που ενισχύονται από την κλιματική αλλαγή στα βόρεια δάση συμβάλλουν στην 
επιτάχυνσή της. Σύμφωνα με τον ΠΜΟ (2019), μόνο τον Ιούνιο, οι πυρκαγιές αυτές απελευθέρωσαν 
50 εκατομμύρια μετρικούς τόνους διοξειδίου του άνθρακα (CO2) στην ατμόσφαιρα. Συγκριτικά, η 
ποσότητα αυτή ισοδυναμεί με τις συνολικές ετήσιες εκπομπές της Σουηδίας. Επιπλέον, η ποσότητα 
αυτή είναι μεγαλύτερη από τις συνδυασμένες εκπομπές λόγω των πυρκαγιών της Αρκτικής όλων των 
Ιουνίων από το 2010 μέχρι το 2018 (ΠΜΟ, 2019). Επιπλέον, η απώλεια δασών μειώνει τη συνολική 
ικανότητα του παγκόσμιου οικοσυστήματος να απορροφά το CO2 και επομένως να μετριάζει τα 
αυξανόμενα επίπεδά του στην ατμόσφαιρα. Σύμφωνα με τους Kurz et al. (2013), τα δάση αποτελούν 
τον κύριο απορροφητή CO2 του βόρειου ημισφαιρίου. 

Κλιματική Αλλαγή και Πυρκαγιές στα Βόρεια Δάση
Περιβαλλοντικά Θέματα.
Σοφιανός Κυριακίδης

• Οι ηλικιωμένοι και τα παιδιά και ειδικά οι ομάδες του πληθυσμού που έχουν ήδη προσβληθεί από 
ελονοσία, υποσιτισμό και διάρροια, τείνουν να είναι πιο ευάλωτες σε ασθένειες που σχετίζονται με 
τη αύξηση της θερμοκρασίας. Η υπερθερμία είναι η κοινή ονομασία που δίνεται στις ασθένειες που 
σχετίζονται με τη αύξηση της θερμότητας. Τα δύο πιο συνηθισμένα είδη υπερθερμίας είναι η θερμική 
εξάντληση και η θερμοπληξία.

• Η ξηρασία και η χρόνια έλλειψη νερού βλάπτουν τις αγροτικές περιοχές και επηρεάζουν 150 
εκατομμύρια κατοίκους του κόσμου. Εάν δεν υιοθετηθούν μέτρα που να αποσκοπούν στην μείωση της 
ξηρασίας, ο αριθμός αυτός θα μπορούσε να φθάσει σχεδόν το ένα δισεκατομμύριο μέχρι το 2050.

• Η άνοδος της στάθμης της θάλασσας μπορεί να απειλήσει πληθισμούς που ζουν σε περιοχές χαμηλού 
υψόμετρου. Οι καταιγίδες ενδέχεται να προκαλέσουν υπερχείλιση των συστημάτων αποχέτευσης των 
πόλεων.

• Οι διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος που προκαλούν οι ακραίες καιρικές συνθήκες εμποδίζουν το έργο 
των νοσοκομείων και των συστημάτων συγκοινωνιών.

Επί του παρόντος, εφαρμόζονται προγράμματα δράσης για την επίλυση των προαναφερθέντων 
προβλημάτων. Σε περιοχές επιρρεπείς σε πλημμύρες, όπως το Μπενίν της Αφρικής, οι ασφάλειες 
υγείας καλύπτουν ασθένειες που προκαλούνται από την αύξηση της θερμοκρασίας και της στάθμης 
της θάλασσας. Στις Φιλιππίνες υπάρχουν προγράμματα για τη στήριξη του πληθυσμού χαμηλού 
εισοδήματος, την αντιμετώπιση των κινδύνων που συνδέονται με τις καιρικές συνθήκες,  και την 
εκπαίδευση για τον έλεγχο των αποβλήτων και των υδάτων. Οι ειδικοί της δημόσιας υγείας ανά τον 
κόσμο ενθαρρύνουν τις αρχές να υιοθετήσουν νέα μέτρα για την προστασία της υγείας των ευάλωτων 
ομάδων του πληθυσμού από τις πλημμύρες, τις ξηρασίες και τα κύματα καύσωνα.

Πηγή:
5 Ways Climate Change Will Affect You: Health Risks | National Geographic. 2019. [ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ] Διατίθεται στη 
διεύθυνση: https://on.natgeo.com/2ktr4vR. [Πρόσβαση στις 2 Σεπτεμβρίου 2019].

Πηγή: Donat Sorokin, Tass via Getty Images 
https://bloom.bg/2lxTtBg

Πηγή: Delta Junction, Alaska, Reuters https://
nyti.ms/2LmeQie

Σε περίπτωση που η ικανότητα αυτών των δασών να απορροφήσουν το CO2 μειωθεί, τότε τα 
οφέλη που προκύπτουν από τα μέτρα μείωσης των εκπομπών που έχουν υιοθετηθεί από άλλους 
φορείς στον κόσμο θα μειωθούν ή θα αντισταθμιστούν πλήρως (Kurz et al., 2013). Οι πρόσφατες 
πρωτοφανείς πυρκαγιές στα βόρεια δάση καταδεικνύουν τη σοβαρότητα και την εκτεταμένη κλίμακα 
των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, οι οποίες εκτυλίσσονται μπροστά στα μάτια μας. Παρά τις 
στρατηγικές μετριασμού της κλιματικής αλλαγής που υιοθετήθηκαν από την Ε.Ε. και άλλα κράτη, 
απαιτούνται πιο αποφασιστικά μέτρα σε παγκόσμια κλίμακα για την αντιμετώπισή της.
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Κίνδυνοι για την υγεία από την κλιματική αλλαγή
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Με ιδιαίτερη τιμή, σας παρουσιάζουμε τον Δρ Μιχάλη Νεοπτολέμου, τον νέο μας Ανώτατο 
Εκτελεστικό Διευθυντή. Ο Δρ Νεοπτολέμου, στέλεχος της ανώτατης διοίκησης της Remedica 
από το 2014, ανέλαβε το ρόλο του Διευθύνοντος Συμβούλου το 2017 και τώρα κατέχει τη θέση 
του Ανώτατου Εκτελεστικού Διευθυντή του Ομίλου από το 2019.  Είναι μέλος του Διοικητικού 
Συμβουλίου της Remedica από το 2017 και τώρα Πρόεδρος του. Είναι Πρόεδρος του 
Συνδέσμου της Α΄ Βιομηχανικής Περιοχής Λεμεσού, διορίστηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο 
ως μέλος του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας και είναι μέλος του Διοικητικού 
Συμβουλίου σε πολλούς άλλους επαγγελματικούς συνδέσμους.

Ακολούθησε ακαδημαϊκές και μεταπτυχιακές σπουδές στον κλάδο της Μηχανολογικής 
Μηχανικής/ Αεροδιαστημικής σε Κύπρο και Ηνωμένο Βασίλειο, όπου έλαβε και τον διδακτορικό 
του τίτλο PhD. Ακολούθησε μεταπτυχιακές σπουδές αποκτώντας πολλούς άλλους τίτλους 
(Master Degrees) σε Διοίκηση Επιχειρήσεων, Δημόσια Διοίκηση, Διοίκηση Ανθρώπινου 
Δυναμικού & Οργανωτικής Συμπεριφοράς και στον Έλεγχο Στατιστικής Διαδικασίας. Ο Δρ 
Νεοπτολέμου υπήρξε μεταπτυχιακός συνεργάτης σε διάφορους οργανισμούς, όπου είχε 
την ευκαιρία να συνεργαστεί με εταιρείες και ακαδημαϊκά ιδρύματα εξειδικευμένα στον τομέα 

δραστηριότητάς του και συνεργαζόμενα με οργανισμούς παγκόσμιου βεληνεκούς. Απασχολήθηκε στη Δημόσια Υπηρεσία για πάνω από 
μία δεκαετία, συνεισφέροντας μέσα από διάφορα συγγράμματα και διαβουλεύσεις στους τομείς της Βιομηχανίας και της Τεχνολογίας. 
Διετέλεσε ενεργό μέλος της Διπλωματικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση για έξι έτη ως Διπλωματικός Σύμβουλος 
Ανταγωνιστικότητας και Ανάπτυξης. Κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης διετέλεσε 
Πρόεδρος διάφορων Ομάδων Εργασίας του Συμβουλίου της Ε.Ε. και μέσα από τριμερείς διαλόγους με Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή ολοκλήρωσε αριθμό νομοθετικών φακέλων, μια Διακυβερνητική Συμφωνία, και μια μη Νομοθετική Πράξη. Επίσης 
συνέβαλε στην επίτευξη Υπουργικών συμπερασμάτων της ΕΕ. Έτυχε ευρύτατης αναγνώρισης από Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς (European 
Banking Federation, Business Europe, European Consumer Organisation) για την προσφορά του στη νομοθετική θωράκιση του θεσμικού 
πλαισίου της ΕΕ. Ο Δρ Νεοπτολέμου αποκόμισε μεγάλη διαπραγματευτική και οργανωτική εμπειρία της οποίας επιτομή υπήρξε το αίτημα 
της Ελληνικής Δημοκρατίας για συμπερίληψή του στη διαπραγματευτική ομάδα της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, όπου διετέλεσε Σύμβουλος σε θέματα Ανταγωνιστικότητας και Ανάπτυξης. Προτού αποχωρήσει από τη Διπλωματική Υπηρεσία, 
προχώρησε στη συνομολόγηση της Εθνικής Στρατηγικής για την έξοδο της Κύπρου από την οικονομική κρίση καθώς και στη συνομολόγηση 
μιας Εθνικής Στρατηγικής για τον Τουρισμό, και εφάρμοσε πρωτοπόρες δράσεις για την επίτευξη συνεργασίας με άλλα Κράτη στους τομείς 
της επιχειρηματικότητας, της τεχνολογίας και της καινοτομίας. 

Υπό τη διοίκηση του Δρ Νεοπτολέμου η Remedica αύξησε τις δραστηριότητές της στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης 
(R&D), επενδύοντας στη δημιουργία νέων φαρμακευτικών προϊόντων και προσθέτοντας περισσότερες διεθνείς φαρμακευτικές 
πατέντες στο χαρτοφυλάκιό της. Ο Δρ Νεοπτόλεμου διαπίστωσε ότι με περίπου 720 υπαλλήλους η Remedica είναι ένας από τους 
ισχυρότερους παίκτες στην τοπική αγορά και η μεγαλύτερη επιτυχία του στην εταιρεία ήταν η πρόσληψη των σωστών ατόμων την 
κατάλληλη στιγμή. «Όπως είπε κάποιος, οι έξυπνοι άνθρωποι προσλαμβάνουν άτομα ακόμα πιο έξυπνα από αυτούς, για να μην 
τους λένε τι να κάνουν», επεσήμανε ο Δρ Νεοπτολέμου, προσθέτοντας ότι προσπαθεί να διοικήσει τη Remedica με παρόμοιο  τρόπο, 
στρατολογώντας ταλαντούχες, δημιουργικές και ευρηματικές προσωπικότητες που είναι σε θέση να επιφέρουν θετικές αλλαγές στην 
εταιρεία. 

Συνεχίζοντας, δήλωσε: «Ένα στοιχείο που αποκόμισα από την εμπειρία μου είναι ότι η πρόσληψη ταλαντούχων υπαλλήλων με 
δεξιότητες αποτελεί ζωτικής σημασίας προϋπόθεση για την επιτυχία των φαρμακευτικών εταιρειών. Ως εκ τούτου, η πολιτική που 
διέπει τις προσλήψεις και τη διαχείριση ταλέντων είναι σημαντικά προαπαιτούμενα για τη βελτιστοποίηση των ανθρώπινων πόρων. 
Επιπλέον, η εφαρμογή αποτελεσματικών λειτουργιών και εποικοδομητικών διαδικασιών, σε συνδυασμό με στρατηγικές αποφάσεις 
για τη διαχείριση των προϊόντων και του χαρτοφυλακίου αγοράς της Remedica, μπορεί να οδηγήσει σε μια πιο θετική κατεύθυνση».

Παράλληλα, ως οραματιστής, η στρατηγική του για την εταιρεία για τα επόμενα πέντε χρόνια ακολουθεί μια σαφή γραμμή: «Η 
στρατηγική της εταιρείας για τα επόμενα πέντε χρόνια βασίζεται στη διαχείριση των προϊόντων και του χαρτοφυλακίου αγοράς της 
Remedica, την λειτουργική αποδοτικότητα καθώς και τον συντονισμό των ανθρώπινων πόρων και των λειτουργιών της. Η στρατηγική 
της εφαρμόστηκε μερικώς από την άφιξή μου στην εταιρεία, ενώ οι καρποί αυτού του οράματος έγιναν γρήγορα αντιληπτοί και 
είμαστε βέβαιοι ότι οι προσπάθειές μας θα αποφέρουν ακόμα περισσότερους καρπούς στο μέλλον. Είμαστε μια πολύ ευέλικτη 
εταιρεία που στοχεύει στην εξασφάλιση φαρμακευτικών προϊόντων βέλτιστης ποιότητας για τους πελάτες της. Η Remedica μπορεί 
να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των συνεργατών και των πελατών  της έγκαιρα και γρήγορα, αντιμετωπίζοντάς τους μέσα από το 
ίδιο πρίσμα, θεωρώντας ότι όλοι έχουν υψηλές απαιτήσεις ποιότητας που πρέπει να ικανοποιούνται. Ως εταιρεία, επενδύουμε σε 
μεγάλο βαθμό στον τομέα των ογκολογικών και αντιρετροϊκών για το μέλλον».

Ειδικό Αφιέρωμα.
Καλωσορίζουμε τον Νέο Ανώτατο Εκτελεστικό Διευθυντή της Remedica

Ο κος Παναγιώτης Μουλλωτός ολοκλήρωσε τις σπουδές του στη Μηχανική Μηχανολογία 
και Κατασκευαστική, με ειδίκευση στη Βιοϊατρική Μηχανική, στην Πολυτεχνική Σχολή του 
Πανεπιστημίου Κύπρου. Συνέχισε τις σπουδές του, ολοκληρώνοντας τον μεταπτυχιακό τίτλο 
του στη Μηχανική Ενεργειακών Τεχνολογιών και Αειφόρου Σχεδιασμού. Μετά την αποφοίτησή 
του ξεκίνησε την επαγγελματική του σταδιοδρομία στον τραπεζικό και στον ακαδημαϊκό τομέα. 
Το 2015, έλαβε ακαδημαϊκή υποτροφία από τη Remedica για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα 
στη Διοίκηση Επιχειρήσεων του Τμήματος Επιστήμης Διοίκησης και Καινοτομίας του University 
College London (UCL), για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016. Μετά την αποφοίτησή του, 
εντάχθηκε ως Junior Data Analyst στην οικογένεια της Remedica το 2016. Από τον Μάιο του 
2019 κατέχει την θέση του  Head of Customer Orders Execution της εταιρείας. Στο πλαίσιο της 
συνεχούς επαγγελματικής του εξέλιξης παρακολούθησε επιπλέον  προγράμματα και σεμινάρια  
τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό, με στόχο την απόκτηση επιπρόσθετων δεξιοτήτων και 
την περαιτέρω επιμόρφωσή του. Ο κος Μουλλωτός είναι μέλος του Επιστημονικού και Τεχνικού 
Επιμελητηρίου Κύπρου (ΕΤΕΚ) και πιστοποιημένος Ειδικευμένος Εμπειρογνώμονας για την 
έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης κατοικιών. Του ευχόμαστε κάθε επιτυχία και να 
συνεχίσει με τον ίδιο επαγγελματισμό και την ίδια αφοσίωση την πορεία του προς την κατάκτηση 
των επαγγελματικών και των προσωπικών του στόχων.

Οι Άνθρωποι μας.
κος Παναγιώτης Μουλλωτός, Head of Customer Orders Execution

Γνωρίστε       τους       Καλοκαιρινούς 
μας Ασκούμενους! 
Το Καλοκαιρινό Πρόγραμμα για Ασκούμενους της Remedica έχει 
σχεδιαστεί για να επιτρέπει στους φοιτητές να αποκτήσουν πρακτική 
εμπειρία σε έναν τομέα που σχετίζεται με το ακαδημαϊκό πεδίο 
σπουδών τους, μαθαίνοντας παράλληλα από το μοναδικό περιβάλλον 
της Remedica. Η Μικαέλλα Λοϊζου, ο Νικόλας Μπαρμπάρης και η 
Μαρία Κωνσταντίνου επιλέχθηκαν ως ασκούμενοι στο Τμήμα Ποιοτικού 
Ελέγχου, ενώ η Σπυρούλλα Αντωνίου ολοκλήρωσε την πρακτική της 
άσκηση στο Τμήμα Εγγραφής Προϊόντων. Η πρακτική άσκηση για το 
Τμήμα Διαμόρφωσης Έρευνας και Ανάπτυξης προσφέρθηκε στον 
Ανδρέα Σπυρόπουλο, για το Τμήμα Μικροβιολογίας στις Χριστιάνα 
Σπύρου και Κυριακή Σμύρλη, για το Τμήμα Φαρμακοεπαγρύπνησης 
στη Μαριάννα Ζαΐμη και για το Τμήμα Πληροφορικής στον Κωνσταντίνο 
Παντελή.

Τα Προϊόντα μας. 
Amoxapen® 
250mg Dispersible Tablets (Amoxicillin) 

Πρόσφατα, το φαρμακευτικό προϊόν Amoxapen® 250mg Dispersible Tablets 
έχει λάβει την πρώτη του κανονιστική άδεια κυκλοφορίας.  Το Amoxapen®  

περιέχει την δραστική ουσία αμοξικιλλίνη και ενδείκνυται για τη θεραπεία  
λοιμώξεων που προκαλούνται από βακτήρια σε διάφορα σημεία του σώματος 
(συμπεριλαμβανομένου και στομαχικών ελκών σε συνδυασμό με άλλα φάρμακα).  

Το Amoxapen® είναι διαθέσιμο στην δύναμη των 250mg διασπειρόμενων δισκίων.

Amoxapen® 
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Καλωσορίσατε.

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας 
παρουσιάσουμε το 47ο τεύχος του 
ενημερωτικού εντύπου της Remedica. 
Καθώς η εταιρεία προετοιμάζεται 
δυναμικά για την πολυάσχολη περίοδο 
του φθινοπώρου, αυτό το τεύχος 
υπογραμμίζει μερικές από τις πολλές 
δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν 
το χρονικό διάστημα μεταξύ Ιουλίου και 
Σεπτεμβρίου. 

Οι συναρπαστικές δραστηριότητες αυτού 
του τεύχους περιλαμβάνουν την απονομή 
του βραβείου «National Winner» στη 
Remedica από τα «European Business 
Awards», τη συμμετοχή της εταιρείας 
σε διάφορες εκδηλώσεις και την 
ολοκλήρωση του νέου εταιρικού της 
βίντεο. 

Η Remedica έχει αναλάβει επίσης 
πληθώρα εκδηλώσεων εταιρικής 
κοινωνικής ευθύνης (ΕΚΕ) όπως την 
οικονομική στήριξη του Συνδέσμου 
για Άτομα με Αυτισμό Κύπρου, 
την παραχώρηση χορηγίας για τη 
διοργάνωση συναυλιών από την 
αγαπημένη τραγουδίστρια Άλκηστις 
Πρωτοψάλτη για την υποστήριξη του 
Ιδρύματος «Σοφία για τα Παιδιά», 
την πραγματοποίηση φιλανθρωπικής 
συναυλίας με τον Γιώργο Νταλάρα, και 
τέλος, την παραχώρηση χορηγίας για 
τον Ποδηλατικό Γύρο της Λεμεσού. Τα 
ειδικά άρθρα αυτής της έκδοσης του 
ενημερωτικού δελτίου είναι αφιερωμένα 
σε σημαντικά θέματα περιβάλλοντος 
και υγείας. Προσβλέπουμε σε μια νέα 
δημιουργική αρχή και αναμένουμε 
με χαρά να μοιραστούμε μαζί σας τα 
επιτεύγματα της εταιρείας! 

Δρ Μιχάλης Νεοπτολέμου
Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής 
Συγκροτήματος Remedica

Remedica Ltd
Site address: Aharnon Street, Limassol Industrial Estate, 
3056 Limassol, Cyprus
Mailing address: P.O. Box 51706, 3508 Limassol, Cyprus
Tel.: +357 25553000, Fax: +357 25390192Printed on
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Remedica ανά το Παγκόσμιο.

Το Κουβέιτ είναι χώρα της Μέσης Ανατολής 
μεταξύ του Ιράκ και της Σαουδικής 
Αραβίας, με στρατηγική θέση στην κορυφή 
του Περσικού Κόλπου. Το κλίμα καθ’ όλη 
τη διάρκεια του έτους είναι ξηρό όπως 
αυτό που συναντάται στην έρημο, με 
έντονα θερμά καλοκαίρια, αλλά βροχερούς 
και δροσερούς χειμώνες. Η οικονομία της 
χώρας προέρχεται από  γεωγραφικά μικρή 
έκταση, αλλά είναι  πλούσια και ανοικτή, 
με πλέον του 6% των παγκόσμιων 
αποθεμάτων πετρελαίου. 

Ο τοπικός αντιπρόσωπος της Remedica 
είναι η εταιρεία Dunia Medical & 
Technology Equipment (DMETCΟ), που 
ιδρύθηκε το 2005 και από τότε διατηρεί 
μια ισχυρή και μακροχρόνια σχέση με τη 
Remedica. Πρόκειται για γνωστή εταιρεία 
στο Κουβέιτ, η οποία ειδικεύεται στην 
προμήθεια φαρμακευτικών προϊόντων, 
καλλυντικών, συμπληρωμάτων 
διατροφής, χειρουργικού εξοπλισμού και 
εξοπλισμού εργαστηρίων σε νοσοκομεία, 
πανεπιστήμια, το Υπουργείο Υγείας 
και το Υπουργείο  Άμυνας και σε όλα τα 
φαρμακεία στην ιδιωτική αγορά της χώρας. 

Ως συνεργάτης της Remedica στο 
Κουβέιτ, η DMETCO διανέμει τα προϊόντα 
της μέσω της ιδιωτικής αγοράς και 
του Υπουργείου Υγείας της χώρας. Τα 
προϊόντα της Remedica διοχετεύονται 
στην ιδιωτική αγορά σε περίπου 400 
φαρμακεία, νοσοκομεία και ιδιωτικές 
κλινικές. Επίσης, η εταιρεία τα προωθεί σε 

νοσοκομεία και κλινικές του Υπουργείου 
Υγείας συμμετέχοντας σε διαγωνισμούς 
υποβολής προσφορών του Υπουργείου 
και της Γενικής Γραμματείας Υγείας 
της χώρας. Η εταιρεία κατάφερε να 
εδραιωθεί και να αποκτήσει το καλό της 
όνομα χτίζοντας σχέσεις εμπιστοσύνης 
με τους επαγγελματίες υγείας σε εθνικό, 
περιφερειακό και διεθνές επίπεδο και 
εισχωρώντας με αυτόν τον τρόπο σταθερά 
στην τοπική αγορά. 

Το όραμα τής DMETCO είναι να ενισχύσει 
περαιτέρω τις σχέσεις της με τη Remedica, 
εισάγοντας ακόμα περισσότερα προϊόντα 
της στην ιδιωτική αγορά του Κουβέιτ και 
στην τοπική αγορά του Υπουργείου Υγείας, 
με απώτερο στόχο να καθιερωθεί ως 
κορυφαία εταιρεία στον ιατροφαρμακευτικό 
κόσμο του Κουβέιτ αλλά και διεθνώς.
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Το Κούριο, στο οποίο χτίστηκε η αρχαία 
πόλη, καταλαμβάνει κυρίαρχο μέρος 
της ακτής 4 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της 
Επισκοπής της επαρχίας Λεμεσού. Το 
πρώτο τεκμήριο αποικίας στην ευρύτερη 
περιοχή του Κουρίου χρονολογείται από 
τη Νεολιθική εποχή (5500-3900 π.Χ.), 
ενώ τα αρχαία κατάλοιπα που βρίσκονται 
στην περιοχή γύρω από την αρχαία πόλη 
σχετίζονται με οικισμούς και ταφικούς 
θαλάμους της Μέσης και Ύστερης Εποχής 
του Χαλκού. Σύμφωνα με την παράδοση, 
το Κούριο ιδρύθηκε από τους Αργείους 
Αχαιούς της Πελοποννήσου τον 12ο αιώνα 
π.Χ. Ο μύθος σχετίζεται επίσης με την 
πτώση του μυκηναϊκού κόσμου και ως εκ 
τούτου την επακόλουθη εισροή πληθυσμών 
του Αιγαίου στην Ανατολή. Στην περιοχή του 
Κουρίου πραγματοποιήθηκαν ανασκαφές 
το 1933 από το Μουσείο Αρχαιολογίας 
και Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου 
της Πενσυλβάνιας και, με μικρή παύση, 
συνεχίστηκαν μέχρι το 1954. Το διάστημα 
μεταξύ 1974 και 1979, η Αμερικανική 
Αποστολή του Προγράμματος Βυζαντινών 
Σπουδών της Ερευνητικής Βιβλιοθήκης και 
Συλλογής «Dumbarton Oaks» ολοκλήρωσε 
τις ανασκαφές στην παλαιοχριστιανική 
βασιλική του Κουρίου. Από το 1975 
μέχρι το 1998 το Τμήμα Αρχαιοτήτων του 
Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και 
Έργων της Κύπρου ανασκάπτει τη Ρωμαϊκή 
Αγορά, τα ψηφιδωτά από την Οικία των 
Μονομάχων, τη μικρή βασιλική δίπλα στο 
Στάδιο και την παράλια βασιλική. Επιπλέον, 
το Τμήμα Αρχαιοτήτων δίνει έμφαση στη 
διαχείριση και τη διατήρηση της περιοχής, 
στη διάδοση πληροφοριών σχετικά με 
το Κούριο, καθώς και στην υιοθέτηση 
ουσιαστικών τρόπων για την εξασφάλιση 
της βιωσιμότητας και της προόδου του. Τα 
πιο αξιοσημείωτα μνημεία της τοποθεσίας 
είναι:

Η Ρωμαϊκή Αγορά
Η Ρωμαϊκή Αγορά στην παρούσα της 
κατάσταση είναι μια κατασκευή του πρώτου 
μισού του 3ου αιώνα μ.Χ, με στοιχεία που 
προστέθηκαν από την παλαιοχριστιανική 

εποχή. Κατασκευάστηκε πάνω στα ερείπια 
ενός άλλου κοινοτικού κτηρίου το οποίο 
χρησιμοποιείτο από τα τέλη του 4ου αιώνα 
μέχρι το τέλος της Ελληνιστικής εποχής.

Η Οικία του Αχιλλέα 
Αυτή τη στιγμή διασώζεται μόνο ένα μέρος 
του κτηρίου που βρίσκεται στη βορειοδυτική 
πλευρά του Κουρίου, κοντά στον παλιό 
δρόμο Λεμεσού-Πάφου. Πρόκειται για 
ρωμαϊκή οικία του πρώτου μισού του 4ου 
αιώνα. μ.Χ. με περίστυλη αυλή στο κέντρο. 
Πολλά από τα δωμάτια είναι διακοσμημένα 
με ψηφιδωτά δάπεδα. Το πιο αξιοσημείωτο 
μεταξύ αυτών απεικονίζει τη γνωστή 
ιστορία της αποκάλυψης της πραγματικής 
ταυτότητας του Αχιλλέα στον Οδυσσέα, 
στην αυλή του βασιλιά της Σκύρου 
Λυκομήδη. Οι εκσκαφές δείχνουν ότι ήταν 
κέντρο υποδοχής για ευγενείς επισκέπτες.

Τα ψηφιδωτά από την Οικία των 
Μονομάχων
Η ρωμαϊκή οικία, που χρονολογείται στο 
τελευταίο μισό του 3ου αιώνα μ.Χ., βρίσκεται 
αρκετά μέτρα ανατολικά της Οικίας του 
Αχιλλέα. Περιέχει αυλή στο κέντρο, με 
διάδρομους και στις τέσσερις πλευρές, 
οι οποίοι οδηγούν σε άλλα δωμάτια. 
Περιτριγυρίζεται από ψηφιδωτά που 
κοσμούν τις ανατολικές και νότιες πτέρυγες 
της αυλής, τα πιο σημαντικά εκ των οποίων 
βρίσκονται στο ανατολικό τμήμα και 
απεικονίζουν σκηνές αγώνων μονομάχων 
που δεν απαντώνται συχνά στην Κύπρο.

Το Θέατρο 
Αρχικά κατασκευάστηκε τον 2ο αιώνα π.Χ., 
ωστόσο, υπάρχουν στοιχεία που έχουν 
διατηρηθεί μέχρι σήμερα από τη ρωμαϊκή 
εποχή, με χαρακτηριστικά και επισκευές 
από τον 2ο και 3ο αιώνα μ.Χ. Το ημικυκλικής 
κάτοψης αμφιθέατρο ήταν σε θέση να 
φιλοξενήσει περίπου 3.500 άτομα. Η σκηνή 
διατηρεί τα θεμέλιά της, ενώ προηγουμένως 
βρισκόταν στο ίδιο ύψος με το αμφιθέατρο. 
Στις μέρες μας, το θέατρο χρησιμοποιείται 
για πολιτιστικές εκδηλώσεις.

Η Παράλια Βασιλική
Βρίσκεται, όπως δηλώνει το όνομά της, 
στην παραλία, στους πρόποδες της 
Ακρόπολης του Κουρίου. Πρόκειται για 
τρίκλιτη βασιλική των αρχών του 6ου αιώνα 
μ.Χ. με περίστωο αίθριο. Τα δάπεδά 
της κοσμούν πολύχρωμα ψηφιδωτά με 
γεωμετρικά μοτίβα, ενώ κατά την ανασκαφή 
της διαπιστώθηκε ότι υπήρχαν και εντοίχια 
ψηφιδωτά. Μετά την καταστροφή της κατά 
τον 7ο αιώνα, με τις επιδρομές των Αράβων, 
η βασιλική σκεπάστηκε γρήγορα από την 
άμμο και ξεχάστηκε. Έτσι σώθηκαν όλα 
σχεδόν τα αρχιτεκτονικά της μέλη 

Το Ιερό τού Απόλλωνα Υλάτες
Το ιερό βρίσκεται περίπου 2.5 χιλιόμετρα 
δυτικά της αρχαίας πόλης του Κουρίου, στο 
δρόμο Λεμεσού-Πάφου. Ήταν ένα από τα 
βασικά θρησκευτικά κέντρα της αρχαίας 
Κύπρου, αφιερωμένο στον Απόλλωνα ως 
θεό του δάσους. Φαίνεται ότι η λατρεία του 
Απόλλωνα στην περιοχή αυτή κράτησε 
από τον 8ο μέχρι τον 4ο αιώνα π.Χ. Η 
περιοχή υπέστη αρκετές διευρύνσεις και 
τροποποιήσεις με το πέρασμα του χρόνου. 
Το μεγαλύτερο μέρος των μνημείων 
θεωρείται μέρος των επιδιορθώσεων 
του 1ου αιώνα. Το ιερό περικλείεται από 
ένα τοιχίο που υποβαστάζει την Πύλη 
του Κουρίου και την Πύλη της Πάφου, 
οι οποίες αποτελούσαν εισόδους στην 
τοποθεσία. Αρχικά εντοπίστηκε ένας ναός, 
τα απομεινάρια του οποίου συνεχίζουν να 
υπάρχουν στον σημερινό ναό, ένα σφαιρικό 
μνημείο, το οποίο προοριζόταν για πομπές 
ή χορούς γύρω από σύνολο ιερών δέντρων, 
και ένα επίσημο αρχαϊκό ιερό. 
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