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ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ

Καλώς ήρθατε στο νέο και επικαιροποιημένο 
ενημερωτικό δελτίο μας. Ελπίζουμε να 
απολαύσετε την ανανεωμένη του εμφάνιση 
και το περιεχόμενό του. Ο Δεκέμβριος αποτελεί 
την περίοδο αναστοχασμού των γεγονότων που 
πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους, 
προσβλέποντας σε όσα θα φέρει το Νέο Έτος. 
Καθώς πλησιάζουμε το τέλος του 2019, κάνουμε 
μια αποτίμηση του έτους που αφήνουμε πίσω 
μας. Η χρονιά αυτή ήταν εξαιρετικά δραστήρια, 
με την ανάπτυξη του αυξανόμενου φάσματος 
των φαρμακευτικών μας προϊόντων  που 
στοχεύουν στην ικανοποίηση των αναγκών των 
πελατών μας. Εδώ, στη Remedica, η δέσμευσή 
μας προς τα εκατομμύρια των ασθενών σε όλο 
τον κόσμο που χρησιμοποιούν τα φαρμακευτικά 
προϊόντα μας είναι ισχυρότερη από ποτέ. 
Ελπίζουμε ότι ήμασταν και θα συνεχίσουμε να 
αποδεικνυόμαστε ωφέλιμοι και αποτελεσματικοί 
σε όσους το έχουν ανάγκη. Τέλος, θα θέλαμε 
να εκφράσουμε τις ευχές μας για ένα υγιές, 
ευήμερο και δημιουργικό νέο έτος.

Δρ Μιχάλης Νεοπτολέμου
Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής 
Συγκροτήματος Remedica
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Remedica ΑΝΑ ΤΟ ΠΑγΚΟΣΜΙΟ

Λίγο μετά την ανεξαρτησία της από τη Βρετανία, στις αρχές της δεκαετίας του 1960, 
η Ταγγανίκα και η Ζανζιβάρη συγχωνεύθηκαν για να σχηματίσουν την Ηνωμένη 
Δημοκρατία της Τανζανίας το 1964. Με βάση τον τεράστιο πλούτο σε φυσικούς 
πόρους και τον τουρισμό, η Τανζανία πέτυχε υψηλά ποσοστά ανάπτυξης, με αύξηση 
του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος κατά μέσο όρο 6% -7% ετησίως μεταξύ  
2009 και 2017, ολοκληρώνοντας σε 
μεγάλο βαθμό τη μετάβασή της στην 
οικονομία της αγοράς. 

Η Stanley Tanzania Ltd. είναι ο τοπικός 
αντιπρόσωπος της Remedica στην 
Τανζανία. Πρόκειται για μια εταιρεία 
που δεσμεύεται στην παροχή 
ποιοτικών φαρμακευτικών, ιατρικών 
και αποκαταστατικών σκευασμάτων. 
Πρόσφατα έχει προσθέσει στο 
χαρτοφυλάκιο των προϊόντων της 
ιατρικά και χειρουργικά αναλώσιμα 
προϊόντα, και προϊόντα υγιεινής και 
αποκατάστασης. Η Stanley Tanzania 
Ltd., με αδιάλειπτη αφοσίωση στην 
ποιότητα, την εξυπηρέτηση των 
πελατών της και την αξία θέσπισης 
κατάλληλων μέτρων, είναι αποφασισμένη να προσφέρει υψηλής ποιότητας 
υπηρεσίες σε προσιτή τιμή στην κοινότητα των Τανζανών. Η Stanley Tanzania Ltd. 
κοιτά με αισιοδοξία το μέλλον, υλοποιώντας σχέδια συνεχούς επένδυσης και 
αύξησης της γκάμας φαρμακευτικών και ιατρικών προϊόντων υψηλής ποιότητας.

Stanley Tanzania Ltd., Τανζανία 1
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Η Δρ Συλβάνα Παπαϊωάννου αποφοίτησε από το 
Πανεπιστήμιο του Southampton στο Ηνωμένο 
Βασίλειο το 2000, αποκτώντας το πτυχίο της στη 
Φαρμακολογία. Μετά την αποφοίτησή της, της 
προσεφέρθη θέση για διδακτορικό στη Νευροεπιστήμη 
στο Πανεπιστήμιο του Southampton, όπου μελέτησε 
τη φυσιολογική δράση των νευροπεπτιδίων στον 
σωματικό μυ του παρασιτικού νηματώδους Ascaris-
suum και στον φαρυγγικό μυ του ελεύθερου ζωντανού 
νηματώδους C-elegans. Τον Μάρτιο του 2007 
απέκτησε το διδακτορικό της τίτλο. Η Δρ Συλβάνα 
Παπαϊωάννου εντάχθηκε στο δυναμικό της Remedica 
τον Αύγουστο του 2005 ως Επιστήμονας Εγγραφής 
και προήχθη στη θέση της Υπεύθυνης Ρυθμιστικών 
Υποθέσεων και Αναπληρώτριας Διευθύντριας 
Εγγραφής Προϊόντων τον Σεπτέμβριο του 2015. Τον 
Αύγουστο του 2019 προήχθη σε Διευθύντρια του 
Τμήματος Εγγραφής Προϊόντων. Επίσης, υπηρετεί 
ως εμπειρογνώμονας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για 
την αξιολόγηση ερευνητικών προτάσεων στον τομέα 
της Νευροεπιστήμης και της ανάπτυξης ορφανών 
φαρμάκων. Είναι παντρεμένη, μητέρα 4 παιδιών και 
ζει στη Λεμεσό.

ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΜΑΣ
Δρ Συλβάνα Παπαϊωάννου,
Διευθύντρια Τμήματος Εγγραφής 

γΕΝΟΣΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΑ
Μνημόνιο Συναντίληψης για τα Γενόσημα Φάρμακα2

Ο κος Tedros Adhanom Ghebreyesus, Γενικός Διευθυντής του Παγκόσμιου 
Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), και ο κος Jim Keon, Πρόεδρος του Διεθνούς 
Οργανισμού Γενόσημων και Βιοϊσοδύναμων Φαρμάκων (ΔΟΓΒΦ) υπέγραψαν 
Μνημόνιο Συναντίληψης, το οποίο αποτελεί σημαντικό βήμα στην προσπάθεια 
του ΠΟΥ, ως ενεργού υποστηρικτή της χρήσης γενόσημων φαρμάκων, να 
υπογραμμίσει τη σημασία των γενόσημων και βιοϊσοδύναμων φαρμάκων στην 
αύξηση της πρόσβασης σε προσιτή και ποιοτική θεραπεία.. Η νέα συμφωνία 
μεταξύ του ΠΟΥ και του ΔΟΓΒΦ δίνει έμφαση στο ρόλο της φαρμακευτικής 
βιομηχανίας στην υποστήριξη του ΠΟΥ για την προώθηση των κατάλληλων 
εργαλείων που μπορούν να διευκολύνουν την εγγραφή των γενόσημων και 
των βιοϊσοδύναμων φαρμάκων. Με αυτόν τον τρόπο μειώνεται το βάρος των 
κλινικών δοκιμών για τα βιοϊσοδύναμα, επιταχύνοντας την εγγραφή τους.

ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΑΣ 
Sutirem® (Sunitinib)

Πρόσφατα, το φαρμακευτικό προϊόν Sutirem® έλαβε την πρώτη του 
κανονιστική άδεια κυκλοφορίας. Το Sutirem® περιέχει τη δραστική ουσία 
σουνιτινίμπη, που χρησιμοποιείται για τη θεραπεία ενήλικων ασθενών με 
τους ακολούθους τύπους καρκίνου (μη αναστρέψιμους και/ή μεταστατικούς): 
• τον στρωματικό όγκο του γαστρεντερικού (GIST), ενός τύπου καρκίνου 
του στομάχου και του εντέρου, στον οποίο η χρήση της ιματινίμπης δεν 
είναι πλέον αποτελεσματική 
• το μεταστατικό νεφροκυτταρικό καρκίνωμα (MRCC), έναν τύπο καρκίνου του 
νεφρού που έχει εξαπλωθεί και σε αλλά όργανα του σώματος, και τέλος 
• παγκρεατικούς νευροενδοκρινικουύς όγκους (pNET) που παρουσιάζουν 
πρόοδο νόσου ή των οποίων δεν είναι δυνατή η χειρουργική αφαίρεση
Το Sutirem® είναι διαθέσιμο στη δύναμη των 12.5 mg, 25 mg, 37.5 mg και 
50 mg, σε σκληρά καψάκια.

Sutirem®
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Προτού ακόμη σταματήσουν οι πρωτοφανείς 
πυρκαγιές στα βόρεια δάση της Αρκτικής το 
καλοκαίρι του 2019, τον Αύγουστο έλαβε 
χώρα μια ακόμη διαδοχική περιβαλλοντική 
καταστροφή. Αυτή τη φορά, η καταστροφική 
πυρκαγιά έπληξε το εύθραυστο τροπικό δάσος 
του Αμαζονίου.  Σύμφωνα με το Πρόγραμμα 
των Ηνωμένων Εθνών για την Ανάπτυξη8, το 
δάσος του Αμαζονίου είναι το μεγαλύτερο 
τροπικό δάσος στον πλανήτη, συνιστώντας 
το 40% του συνόλου των τροπικών δασών 
που απομένουν στον κόσμο. Επεκτείνεται σε 
εννέα χώρες, με τη Βραζιλία να φιλοξενεί το 
65% της έκτασής του8. Εκτός από το γεγονός 
ότι το δάσος του Αμαζονίου αποτελεί ζωτικό 
σημείο της παγκόσμιας βιοποικιλότητας, 
διαδραματίζει επίσης καθοριστικό ρόλο στη 
ρύθμιση της υπερθέρμανσης του πλανήτη, 
καθώς απορροφά εκατομμύρια τόνους 
διοξειδίου του άνθρακα (CO

2
) κάθε χρόνο 

από την ατμόσφαιρα9. Επιπλέον, πολλές 
μελέτες υπογραμμίζουν τη σημασία των 
τροπικών δασών του Αμαζονίου σχετικά με 
τη ρύθμιση του κλιματικού συστήματος μέσω 
της ανακύκλωσης υγρασίας, καθώς και τη 
συμβολή τους στην παγκόσμια ατμοσφαιρική 
κυκλοφορία και στον υδρολογικό και 
ενεργειακό κύκλο όπως και στον κύκλο του 
άνθρακα6. Το τροπικό δάσος του Αμαζονίου, 
ωστόσο, απειλείται κυρίως από τις μαζικές 
ανθρώπινες δραστηριότητες αποψίλωσης, 
την κλιματική αλλαγή και τις πυρκαγιές 
που οφείλονται στις μεταβολές των 
οικονομικών συνθηκών και του κλίματος8. 

Πυρκαγιές στο Τροπικό Δάσος του 
Αμαζονίου και Κλιματική Αλλαγή3-9

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

(ΔΕΑΚ) υποστηρίζει ότι η αλλαγή του 
κλίματος διαδραματίζει ισχυρό ρόλο στον 
προσδιορισμό του τρόπου, της συχνότητας 
και της έντασης των πυρκαγιών κατά μήκος 
της ανθρώπινης δραστηριότητας5. Η ΔΕΑΚ 
προβλέπει ότι η μελλοντική μεταβλητότητα 
του κλίματος αναμένεται να ενισχύσει τον 
κίνδυνο και τη σοβαρότητα των πυρκαγιών σε 
πολλά ενδιαιτήματα, συμπεριλαμβανομένων 
των τροπικών δασών5. Οι πρόσφατες 
πυρκαγιές των τροπικών δασών του 
Αμαζονίου καταδεικνύουν τις καταστροφικές 
επιπτώσεις που προκύπτουν από τις 
συνεργιστικές επιπτώσεις των ανθρώπινων 
δραστηριοτήτων αποψίλωσης και της 
κλιματικής αλλαγής. Δεδομένου ότι η 
διαφύλαξη του Αμαζονίου είναι ζωτικής 
σημασίας για το παγκόσμιο οικοσύστημα, 
πρέπει να εφαρμοστούν πιο αποφασιστικές 
δράσεις σε διεθνές επίπεδο, που να 
στοχεύουν στην προστασία του τροπικού 
δάσους του Αμαζονίου τόσο προς όφελος του 
πλανήτη όσο και για τις μελλοντικές γενιές.

Ομοίως, οι Marengo et al. υποστηρίζουν 
ότι η περιοχή του Αμαζονίου θεωρείται ότι 
διατρέχει υψηλό κίνδυνο από την αλλαγή 
του κλίματος6. Αυτό οφείλεται κυρίως στη 
συνεργιστική φύση της κλιματικής αλλαγής 
που αλληλοεπιδρά με άλλες απειλές όπως 
την πυρκαγιά των δασών, τις δραστηριότητες 
αποψίλωσης και τον κατακερματισμό των 
τροπικών δασών6. Τα δορυφορικά δεδομένα 
που εκδόθηκαν από τον Ευρωπαϊκό 
Οργανισμό Διαστήματος  δείχνουν ότι κατά 
την περίοδο μεταξύ 1ης Αυγούστου και 24ης 
Αυγούστου 2019 εντοπίστηκαν περίπου 
4.000 πυρκαγιές στο τροπικό δάσος του 

Αμαζονίου4. Σε σύγκριση με το προηγούμενο 
έτος η συχνότητα των πυρκαγιών των 
τροπικών δασών του Αμαζονίου ήταν 
τετραπλάσια4. Το Παρατηρητήριο της Γης 
της NASA υποδεικνύει ότι αν και η ξηρασία 
έχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην 
επιδείνωση των πυρκαγιών στο παρελθόν, 
η χρονική τοποθέτηση και η θέση των 
εστιών πυρκαγιάς στις αρχές της περιόδου 
ξηρασίας του 2019 υποδηλώνουν ότι η κύρια 
αιτία των πυρκαγιών ήταν η αποψίλωση 
και όχι η εποχική ξηρασία7. Κατά ειρωνικό 
τρόπο, οι πυρκαγιές των τροπικών δασών 
του Αμαζονίου όχι μόνο υπονομεύουν την 
ικανότητα του να απορροφήσει το CO

2
 

από την ατμόσφαιρα, αλλά έχουν επίσης 
συμβάλει στην κλιματική αλλαγή. Αυτό 
οφείλεται στο γεγονός ότι οι πρόσφατες 
πυρκαγιές του το 2019 έχουν εκπέμψει 228 
εκατομμύρια τόνους CO

2
 στην ατμόσφαιρα4. 

Όπως αναφέρουν οι Betts et al., η μείωση 
της έκτασης που καλύπτεται από το τροπικό 
δάσος του Αμαζονίου, είτε αυτή προκαλείται 
άμεσα από δραστηριότητες αποψίλωσης, 
είτε έμμεσα από την αλλαγή του κλίματος, 
θα μπορούσε να επιδεινώσει τις επιπτώσεις 
στην αλλαγή του κλίματος3. Η Διακυβερνητική 
Επιτροπή για την Αλλαγή του Κλίματος 

ΣΟΦΙΑΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ 

II. 

III. 

IV. 
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1) Εθελοντική Αιμοδοσία για τους Υπαλλήλους της Remedica (φωτο. 1)
Κάθε χρόνο χιλιάδες άνθρωποι πεθαίνουν λόγω έλλειψης αίματος. Η μετάγγιση αίματος 
αποτελεί, λοιπόν,  αναπόσπαστο μέρος του συστήματος υγείας και κάθε αιμοδότης διαθέτει 
ανεκτίμητη συμβολή στην ενίσχυση της ανθρώπινης ζωής. Με αυτά στο νου και στο πλαίσιο 
των δραστηριοτήτων της Remedica για την ΕΚΕ, διοργανώθηκε εθελοντική αιμοδοσία για 
τους υπαλλήλους της εταιρείας στις 6 Δεκεμβρίου 2019, με σκοπό την ενίσχυση της τράπεζας 
αίματος του Γενικού Νοσοκομείου Λεμεσού. Στην αιμοδοσία, που πραγματοποιήθηκε στις 
εγκαταστάσεις της εταιρείας, συμμετείχαν πέραν των 110 ατόμων, τονίζοντας με αυτόν τον 
τρόπο τη σημασία της δωρεάς αίματος. Κατά τη διάρκεια της αιμοδοσίας, συνελέγη σάλιο για 
το Αρχείο Δοτών Μυελού των Οστών από εκπροσώπους του Καραϊσκάκειου Ιδρύματος. 

2) Δενδροφύτευση για την Προώθηση της Περιβαλλοντικής Βιωσιμότητας (φωτο. 2)
Στοπνεύμα της δημιουργίας περιβαλλοντικής συνείδησης και στο πλαίσιο των προσπάθειών 
της εταιρείας να ενθαρρυνθεί η προστασία του περιβάλλοντος και να προωθηθεί η 
βιωσιμότητα, η Remedica, στην οποία πρόσφατα απονεμήθηκε το βραβείο «Χρυσού 
Προστάτη του Περιβάλλοντος», διοργάνωσε στις 23 Νοεμβρίου 2019 δραστηριότητα 
δενδροφύτευσης στο Πάρκο της οδού Γεσθημανής στον Άγιο Αθανάσιο. Μέσα από τις 
προσπάθειες των υπαλλήλων της εταιρείας, φυτεύτηκαν περισσότερα από 200 δέντρα, 
συμβάλλοντας έτσι στη δημιουργία μιας πιο πράσινης κοινότητας και κάνοντας την περιοχή 
πιο όμορφη. Η περιβαλλοντική ευθύνη κατέχει κομβικό ρόλο στις δραστηριότητες της 
εταιρείας και γι' αυτόν το λόγο η Remedica λαμβάνει τακτικά πρωτοβουλίες με στόχο 
την προστασία του περιβάλλοντος. Για πολλά χρόνια, άλλωστε, σημαντική αποστολή της 
εταιρείας ήταν η προαγωγή της ανάπτυξης της κοινότητας στην οποία δραστηριοποιείται. 

3) Εκστρατεία Συλλογής Ρουχισμού για τη Στήριξη του Παγκύπριου Συνδέσμου 
Καρκινοπαθών και Φίλων (φωτο. 3)
Η Remedica, με στόχο να στηρίξει το πολύτιμο έργο του Παγκύπριου Συνδέσμου Καρκινοπαθών 
και Φίλων, συνέβαλε στις 15 Νοεμβρίου στην εκστρατεία συλλογής ρουχισμού για την κάλυψη των 
συνεχώς αυξανόμενων αναγκών των ασθενών με καρκίνο και των οικογενειών τους. Το προσωπικό 
της Remedica έσπευσε να παραδώσει ρουχισμό πρώτης ανάγκης όπως ανδρικά, γυναικεία και 
παιδικά είδη ένδυσης, παπούτσια, λευκά είδη, τσάντες και ζώνες, συμβάλλοντας καίρια και 
ουσιαστικά στη βοήθεια των συνανθρώπων μας που πάσχουν από καρκίνο. Ένα μεγάλο μπράβο 
σε όλους τους υπαλλήλους της Remedica που πρωτοστάτησαν σε αυτή την προσπάθεια.

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΎΘΎΝΗ

4) Ψυχαγωγική Εκδήλωση “Sunday Funday” (φωτο. 4)
Με ιδιαίτερη αίσθηση ευθύνης και χαράς και αποβλέποντας στη στήριξη του 
Ιδρύματος «Ορέστης», η Remedica διοργάνωσε για μικρούς και μεγάλους στις 10 
Νοεμβρίου 2019, στο Πάρκο Γλυπτικής Μόλου Λεμεσού, ψυχαγωγική εκδήλωση με 
τίτλο “Sunday Funday”. Το ίδρυμα «Ορέστης» συνιστά μη κερδοσκοπικό οργανισμό 
προώθησης του ευρύτερου στόχου καλύτερων υπηρεσιών υγείας στην Κύπρο και 
δημιουργήθηκε στη μνήμη ενός όμορφου βρέφους 19 μηνών, του Ορέστη, που 
απεβίωσε από πνευμονία. Η ψυχαγωγική εκδήλωση είχε απευθείας μετάδοση από 
τον Love FM καθώς και πλούσιο ψυχαγωγικό πρόγραμμα για τα παιδιά. Η είσοδος
ήταν δωρεάν, ενώ τον πρώτο λόγο είχαν τα πολλά παιχνίδια, η μουσική, ο χορός, 
η τέχνη και χειροτεχνία, οι διαγωνισμοί, τα φουσκωτά, το τραμπολίνο, ενώ δεν 
έλειψαν ο μάγος, η ζωγραφική προσώπου και 11 αγαπημένοι ήρωες των παιδιών 
από τη συλλογή μασκότ του fantasticeshop.com. Η εκδήλωση γνώρισε τεράστια 
επιτυχία τόσο για τον μεγάλο αριθμό των παρευρισκόμενων στην εκδήλωση όσο και 
για το σημαντικό χρηματικό ποσό που συγκεντρώθηκε. Ο κος Λάμπρος Δημητριάδης 
ιδρυτής του «Orestis Foundation», εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς τον κόσμο που 
στήριξε με την παρουσία, τη συμμετοχή και τις εισφορές του την πρώτη επίσημη
δράση του Ιδρύματος στην Κύπρο, ενώ τόνισε την ιδιαίτερη ευγνωμοσύνη του προς 
τη Remedica η οποία, όπως ανέφερε, βρίσκεται συνεχώς δίπλα του.

5) Η Remedica Παρέδωσε Μεγάλο Αριθμό Πλαστικών Πωμάτων στον 
Αντιρευματικό Σύνδεσμο Κύπρου (φωτο. 5)
Η Remedica παρέδωσε 142.700 πλαστικά πώματα στον Αντιρευματικό Σύνδεσμο 
Κύπρου, στις 8 Νοεμβρίου 2019 στο πλαίσιο της φιλανθρωπικής της δράσης. 
Ο Αντιρευματικός Σύνδεσμος Κύπρου ιδρύθηκε το 1984 από μια ομάδα 
ρευματοπαθών, με κύριο σκοπό την επίλυση των πολλαπλών προβλημάτων που 
αντιμετωπίζουν τα άτομα που πάσχουν από τις διάφορες μορφές ρευματοπαθειών 
στη χώρα. Τα πώματα μετά την ανακύκλωσή τους συμβάλλουν στην οικονομική 
ενίσχυση των προγραμμάτων του Συνδέσμου και συγκεκριμένα στην αγορά 
βοηθημάτων αυτοεξυπηρέτησης για τους ρευματοπαθείς συνανθρώπους μας. Τα 
εργαλεία που αγοράζονται βοηθούν τους ασθενείς να αυτοεξυπηρετηθούν και 
να κάνουν δυνατές τις απλές καθημερινές ανάγκες τους. Εκτός αυτού, βέβαια,  
η συλλογή των πωμάτων συνδράμει καθοριστικά  και στην προστασία του 
περιβάλλοντος μέσω της ανακύκλωσης.

1

2

3

4

5

2



5

6) Η Βιβλιοθήκη του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) Τίμησε τη Remedica 
ως Διαχρονικό Υποστηρικτή της (φωτο. 6)
Η Βιβλιοθήκη του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΤΕΠΑΚ), στο πλαίσιο των 10 
χρόνων λειτουργίας του κτηρίου της «Βασίλης Μιχαηλίδης», διοργάνωσε στις 8 Νοεμβρίου 
2019 εκδήλωση με πλούσιο πρόγραμμα, στην οποία παρέστησαν εκ μέρους της εταιρείας 
ο κος Ανδρέας Χατζηπαναγής, Διευθυντής Μάρκετινγκ και Τοπικών Πωλήσεων, και ο κος 
Λάμπρος Δημητριάδης, Ανώτατος Εμπορικός Διευθυντής. Η Βιβλιοθήκη πρωτολειτούργησε 
το 2007, με την έναρξη λειτουργίας του ΤΕΠΑΚ και την εισαγωγή των πρώτων φοιτητών 
στα προγράμματα σπουδών του Πανεπιστημίου. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ο κος 
Μάριος Ζέρβας, Διευθυντής της Βιβλιοθήκης του ΤΕΠΑΚ, τίμησε τη Remedica ως διαχρονικό 
υποστηρικτή της, παραδίνοντας συμβολική πλακέτα στον κο Δημητριάδη.

7) Φιλανθρωπικό Τσάι για Στήριξη της Έρευνας του Κέντρου Άσθματος
και Αλλεργιών (φωτο. 7)
Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στις 2 Νοεμβρίου το Φιλανθρωπικό Τσάι στο 
ξενοδοχείο Ajax Hotel από το Pilates Center by Rotsidou και την οικονομική στήριξη της 
διοργάνωσης από τη Remedica. Σκοπός της εκδήλωσης ήταν η ενίσχυση της έρευνας του Κέντρου 
Άσθματος και Αλλεργιών. Η έρευνα του Κέντρου αποσκοπεί στην κατανόηση της πρόκλησης 
αλλεργίας και της σωστής πρόληψης ή/και αντιμετώπισης  της όταν  παρουσιαστεί. Ο Δρ 
Μιχάλης Νεοπτόλεμου, Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής, συμμετείχε στη φιλανθρωπική 
εκδήλωση εκ μέρους της εταιρείας. Το «παρών» έδωσαν η Πρώτη Κυρία της Κυπριακής 
Δημοκρατίας, η Ερίτιμη κα Άντρη Αναστασιάδου, και άλλοι εκλεκτοί προσκεκλημένοι, ενώ 
ομιλητής στην εκδήλωση ήταν ο Δρ Νικόλας Νικολάου, Ειδικός Άσθματος και Αλλεργίας. Η 
εκδήλωση, της οποίας όλα τα έσοδα διατέθηκαν για την προαναφερθείσα έρευνα, φιλοξένησε 
επίσης τον γνωστό πλαστικό χειρούργο Δρ Σπύρο Βλάχο, ο οποίος παρουσίασε τις τελευταίες 
αντιγηραντικές και βλεφαροπλαστικές μεθόδους,. Η Remedica στηρίζει τέτοιες πρωτοβουλίες, 
ειδικά σε σχέση με την προώθηση της έρευνας για τα παιδιά.

8) Οικονομική Στήριξη στον Σύνδεσμο Φίλων Μονάδας Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών 
Κύπρου «Θερμοκοιτίδα Αγάπης»  (φωτο. 8)
Η Remedica παρείχε οικονομική στήριξη για τη διοργάνωση του Ανοικτού Συνεδρίου 
του Συνδέσμου Φίλων Μονάδας Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών Κύπρου «Θερμοκοιτίδα 
Αγάπης», στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Μήνα Ευαισθητοποίησης για την Προωρότητα, το 
οποίο διοργανώθηκε στις 2 Νοεμβρίου 2019 στα κεντρικά γραφεία της Τράπεζας Κύπρου, 
με θέμα «Εφαρμογή Ευρωπαϊκών Προτύπων Φροντίδας για τη Νεογνική Υγεία σε εθνικό 
επίπεδο». Ο Δρ Μιχάλης Νεοπτόλεμου, Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής, συμμετείχε 
και χαιρέτισε με την ομιλία του την εκδήλωση. Το Συνέδριο, που τελέστηκε υπό την αιγίδα 

της Παιδιατρικής Εταιρείας Κύπρου, στέφθηκε με επιτυχία καθώς αποτέλεσε 
μια πλατφόρμα για ενημέρωση και αναβάθμιση των εθνικών πρωτοκόλλων 
προσφοράς υπηρεσιών με βάση τα ευρωπαϊκά πρότυπα που προτείνονται από 
το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Φροντίδα των Νεογνών (EFCNI).

9) Βραβείο «Cyprus HR Award» στη Remedica (φωτο. 9)
Βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε ότι η εταιρεία μας έγινε 
πρόσφατα αποδέκτης του βραβείου «Cyprus HR Award» για την ανθρωποκεντρική 
νοοτροπία και τις καινοτόμες πρακτικές της ως προς τη διαχείριση του ανθρώπινου 
δυναμικού. Η τελετή απονομής των «Cyprus HR Award» πραγματοποιήθηκε στις 30 
Οκτωβρίου, στη Λευκωσία. Σκοπός των βραβείων είναι η ανάδειξη επιχειρήσεων 
και οργανισμών, ανεξαρτήτως μεγέθους και κλάδου, που έχουν εφαρμόσει 
πρωτοπόρες πρωτοβουλίες, πρακτικές και πολιτικές που θέτουν στο επίκεντρο τον 
ίδιο τον άνθρωπο. Συγκεκριμένα, η ομάδα Ανθρώπινου Δυναμικού μας  βραβεύτηκε 
στις κατηγορίες Learning and Development - Best Change Management Strategy/ 
Initiative και Best CSR Initiative with employees’ involvement και απέσπασε διπλό 
Ασημένιο Βραβείο για τις πρωτοβουλίες που υλοποίησε μέσα στο 2019. Παρούσες 
στην εκδήλωση εκ μέρους της εταιρείας ήταν η κα Χριστίνα Νεοφυτίδου, Λειτουργός 
Προγραμμάτων Ανθρωπίνου Δυναμικού, και η κα Ελένη Σωκράτους, Λειτουργός 
Ανθρωπίνου Δυναμικού. Συγχαρητήρια στην ομάδα της Remedica, αφού η 
βράβευση αυτή είναι απόρροια μεθοδικής δουλειάς, επιμονής και ήθους. 

10) Χρηματική Στήριξη της Remedica στο Κέντρο Προληπτικής
 Παιδιατρικής (φωτο. 10)
Αναγνωρίζοντας τη σημασία των προληπτικών ανιχνευτικών προγραμμάτων 
του Κέντρου Προληπτικής Παιδιατρικής, η Remedica παρείχε σημαντικό 
χρηματικό ποσό για κάλυψη των λειτουργικών εξόδων του Κέντρου, αφήνοντας 
ανοικτό το ενδεχόμενο διαχρονικής στήριξης του οργανισμού και των δράσεων 
του. Πρόκειται για μια απόφαση του Ανώτατου Εκτελεστικού Διευθυντή του 
Συγκροτήματος Remedica, Δρ Μιχάλη Νεοπτολέμου, μετά από πρόσφατη 
επίσκεψή του στα Κεντρικά Γραφεία του Κέντρου στη Λεμεσό. Κατά τη διάρκεια 
αυτής, ο Δρ Νεοπτολέμου έλαβε από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, 
Δρα Αργύρη Αργυρίου, ειδική ενημέρωση για το έργο του Κέντρου.
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12) Οικονομική Ενίσχυση για την Ανακαίνιση του Κτηρίου του 
Κυπριακού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου (ΚΕΒΕ) (φωτο. 12)
Η Remedica συνέδραμε ως χορηγός στη διαμόρφωση, ανανέωση και 
εξωραϊσμό του κτηρίου του Κυπριακού Εμπορικού και Βιομηχανικού 
Επιμελητηρίου (ΚΕΒΕ) και στην ανακαίνιση των γραφείων του 
προσωπικού στον τρίτο όροφο που προσφάτως εγκαινιάστηκε από τον 
Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Η ανακαίνιση των κτηριακών εγκαταστάσεων 
του ΚΕΒΕ κράτησε περίπου έναν χρόνο. Η Remedica συνεχίζει να 
δίνει δυναμικά το «παρών» και το στίγμα της σε πρωτοβουλίες 
που στόχο έχουν την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό, την αλληλεγγύη 
και την προσφορά στην κοινωνία και στην Κύπρο γενικότερα. Όπως 
ανέφερε ο Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής της Remedica, Δρ 
Μιχάλης Νεοπτολέμου, «η χορηγία της εταιρείας στο πρόσφατα 
ανακαινισμένο κτήριο του ΚΕΒΕ επιβεβαιώνει την προσήλωση της 
στην προσφορά στον τόπο και τους ανθρώπους του και αναδεικνύει 
τον σημαντικό ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν οι ιδιωτικές 
πρωτοβουλίες στην ανάγκη του εκσυγχρονισμού και της προόδου».

13) Διευρυμένη Συνάντηση Εταίρων στο Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής 
Εκστρατείας 2019 «Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας  (φωτο. 13)
Η Remedica συμμετείχε σε Διευρυμένη Συνάντηση Εταίρων που 
διοργάνωσε το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου 
Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και η οποία 
πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εκστρατείας 2019 
«Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας-Διαχείριση Επικίνδυνων Ουσιών» 
στις 3 Οκτωβρίου 2019, στο Ξενοδοχείο Semeli, στη Λευκωσία. 
Ο κος Σοφιανός Κυριακίδης, Επικεφαλής Υγείας, Ασφάλειας και 
Περιβάλλοντος της εταιρείας, συμμετείχε στο πρόγραμμα ως ομιλητής 
με παρουσίαση για τη «Διαχείριση Επικίνδυνων Ουσιών στη Remedica: 
Μελέτη Περίπτωσης, Διαχείριση Αντικαρκινικών και Ανοσορυθμιστικών 
παραγόντων». Κατά τη διάρκεια της συνάντησης ολοκληρώθηκε ο 
απολογισμός των ενεργειών που έγιναν στο πλαίσιο της εκστρατείας 
και συζητήθηκαν οι καλές πρακτικές που σχετίζονται με τη διαχείριση 
επικίνδυνων ουσιών στους χώρους εργασίας. Ακολούθησε διαδραστική 
συζήτηση για την παρουσίαση αποτελεσμάτων καθώς και εισηγήσεις 
από τις ομάδες εργασίας. Η συνάντηση αποτέλεσε την ιδανική ευκαιρία 
για επαγγελματική δικτύωση και ανταλλαγή ιδεών.

11) Μετονομασία Γηπέδου σε «Remedica Park» προς Αναγνώριση 
της Εταιρείας (φωτο. 11)
Στo πλαίσιo της κοινωνικής προσφοράς της και της προαγωγής του 
αθλητισμού σε νεαρές ηλικίες, η Remedica ανακοινώνει ότι για την 
ποδοσφαιρική/αγωνιστική περίοδο 2019-2020 υποστηρίζει ως κύριος 
χορηγός την Ακαδημία Ποδοσφαίρου Κούλλη Μαυρουδή. Η χορηγία 
περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την κάλυψη των λειτουργικών εξόδων 
της κλινικής εμβιομηχανικής αξιολόγησης, του πελματογραφήματος 
και του αθλητικού ρουχισμού όλων των παιδιών της Ακαδημίας. 
Αναγνωρίζοντας τη σημασία της χορηγίας αυτής ως προς την ευδοκίμηση 
των στόχων της, η Ακαδημία Ποδοσφαίρου Κούλλη Μαυρουδή 
προχώρησε στη μετονομασία του γηπέδου «Αλάνα», όπου 
διεξάγονται οι προπονήσεις της, σε «Remedica Park». Τα εγκαίνια 
του γηπέδου τελέστηκαν στις 19 Οκτωβρίου από τον Δρ Μιχάλη 
Νεοπτόλεμου, Ανώτατο Εκτελεστικό Διευθυντή, και τον κο Δημήτρη 
Συλλούρη, Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων, παρουσία του 
κου Ανδρέα Τάκη Μιχαηλίδη, Προέδρου του Κυπριακού Οργανισμού 
Αθλητισμού και του κου Δαμιανού Χατζηδαμιανού, Ταμία του 
Εκτελεστικού Συμβουλίου της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής. 

6

ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ
1) Χρυσός Χορηγός για το 13ο Συνέδριο Χημείας 
Κύπρου-Ελλάδας   (φωτο. 1)
Η Remedica ήταν Χρυσός Χορηγός για το 13ο Συνέδριο Χημείας 
Κύπρου-Ελλάδας, με τη συμμετοχή πέραν των 110 αποφοίτων 
Χημείας και Χημικών Μηχανικών. Βρείτε το πρόγραμμα σπουδών 
του συνεδρίου και τον κατάλογο των περιλήψεων στην ιστοσελίδα 
του συνεδρίου: https://bit.ly/2lGxb0c

2) Ανακοίνωση Νικητών στον Μεγάλο Τελικό των European 
Business Awards 2019 (φωτο. 2)
Η Remedica, εκπροσωπούμενη από τον Δρ Μιχάλη Νεοπτόλεμου, 
Ανώτατο Εκτελεστικό Διευθυντή της εταιρείας, κο Ανδρέα Χατζηπαναγή, 
Διευθυντή Μάρκετινγκ και Τοπικών Πωλήσεων, και τον κο Μάριο 
Στυλιανίδη, Διευθυντή Εταιρικής Ανάπτυξης, παρευρέθηκε στην 
επίσημη τελετή απονομής των βραβείων που έλαβε χώρα από τις 3 
έως τις 4 Δεκεμβρίου στη Βαρσοβία της Πολωνίας. Πρόκειται για τον 
μεγαλύτερο και πιο γνωστό επιχειρηματικό θεσμό στην Ευρώπη, στον 
οποίο φέτος συμμετείχαν περισσότερες από 120.000 επιχειρήσεις 
από 33 χώρες από όλον τον κόσμο. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης 
τιμήθηκαν οι κορυφαίες επιχειρήσεις της Ευρώπης μετά την επιλογή 
τους ως νικήτριες στα European Business Awards 2019, σε μια 
αποκλειστική τελετή απονομής βραβείων στην οποία συμμετείχαν
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εξέχοντες επιχειρηματίες και Ευρωπαίοι 
πρεσβευτές. Τα βραβεία παρέδωσαν στους 
νικητές της κατηγορίας του διαγωνισμού 
εξέχουσες επιχειρηματικές προσωπικότητες. 
Ο κος Adrian Tripp, Ανώτατος Εκτελεστικός 
Διευθυντής των European Business Awards, 
δήλωσε: «Πρόκειται για τις πιο επιτυχημένες 
εταιρείες στην Ευρώπη, που επιδεικνύουν 
καινοτομία και οικονομική επιτυχία και 
αποτελούν λαμπρά παραδείγματα του 
αναπτυξιακού δυναμικού των ευρωπαϊκών 
επιχειρήσεων σε μια ανταγωνιστική 
παγκόσμια αγορά.»

3) Συμμετοχή στην   Έκθεση «Get a job» (φωτο. 3)
Η Remedica συμμετείχε ως εκθέτης-εργοδότης 
στην έκθεση σταδιοδρομίας «Get a job» 
που διοργανώθηκε στις 28 Νοεμβρίου στον 
Χαρουπόμυλο Λανίτη στη Λεμεσό. Η έκθεση 
αυτή αποτέλεσε μια εξαιρετική ευκαιρία 
για τη Remedica να αναδείξει τις ευκαιρίες 
απασχόλησης που υπάρχουν στην εταιρεία, 
να προσεγγίσει άτομα που αναζητούν 
εργασία και να εντάξει στο δυναμικό της 
νέα ταλέντα και δυνατά μυαλά. Το κοινό 
αγκάλιασε την έκθεση, η οποία αποτέλεσε 
την κατάλληλη συγκυρία για τους νέους ώστε 
να έρθουν σε επαφή με μεγάλες επιχειρήσεις 
του τόπου, σημαντικές προσωπικότητες 
από τον επιχειρηματικό κόσμο καθώς και 
καταξιωμένους σύμβουλους εργασίας.

Υπουργείου Υγείας, συμπεριλαμβανομένου και του Διευθυντή, Δρ Λούη Παναγή. Σκοπός της 
συνάντησης ήταν η επίλυση των διαδικαστικών θεμάτων, ώστε εντός του 2020 να αρχίσει η 
εξαγωγή κυπριακών φαρμάκων στη μεγάλη αιγυπτιακή αγορά. Κατά την περιοδεία, δόθηκε 
η ευκαιρία στην αιγυπτιακή αντιπροσωπεία να διαπιστώσει το υψηλό επίπεδο παρασκευής 
φαρμάκων στην Κύπρο ως συνέπεια της διαθέσιμης υψηλής τεχνολογίας. Από την πλευρά της, 
η ομόλογος του Δρ Παναγή από το Υπουργείο Υγείας της Αιγύπτου αποτύπωσε τις καλύτερες 
εντυπώσεις για όσα είδε η αντιπροσωπεία, κάνοντας λόγο για γόνιμο διάλογο, αισιοδοξία και 
προσδοκία για τη μελλοντική συνεργασία με την Κύπρο. Ερωτηθείσα αν η Αίγυπτος είναι έτοιμη 
για την εισαγωγή κυπριακών φαρμάκων, απάντησε θετικά, υποδηλώνοντας ότι το θέμα είναι 
διαδικαστικό και για το σκοπό αυτόν, υπέδειξε, πως η κάθε πλευρά ανέλαβε ένα σχέδιο δράσης. Ο 
Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής τής φαρμακοβιομηχανίας Remedica, Δρ Μιχάλης Νεοπτολέμου, 
εξέφρασε την αισιοδοξία του για τη θετική κατάληξη των προσπαθειών που γίνονται για την 
εξαγωγή κυπριακής προέλευσης γενόσημων φαρμακευτικών προϊόντων στην αιγυπτιακή αγορά, 
υπογραμμίζοντας τη στρατηγική της σημασία για την Κύπρο. «Έχουμε συμφωνίες με τοπικούς 
παράγοντες στην Αίγυπτο και αναμένουμε την έγκριση από τις αιγυπτιακές αρχές πάρα πολύ 
σύντομα, έτσι ώστε τα κυπριακά φάρμακα να πωλούνται στην αιγυπτιακή αγορά», συμπλήρωσε. 

7) Συμμετοχή σε Ιατρικά Συνέδρια  (φωτο. 7)
Η ομάδα ιατρικών επισκεπτών της Remedica συμμετείχε σε ιατρικά συνέδρια και μονοήμερες 
εκδηλώσεις όπου οι συμμετέχοντες (επαγγελματίες υγείας και φαρμακοποιοί) είχαν την 
ευκαιρία να ενημερωθούν για τα νέα και τα υπάρχοντα προϊόντα της Remedica. Συγκεκριμένα, 
η ομάδα συμμετείχε στις ακόλουθες εκδηλώσεις: Ημερίδα Σακχαρώδους Διαβήτη, 14ο 

Ελλαδοκυπριακό Χειρουργικό Συνέδριο, 22ο Παγκύπριο Παιδιατρικό Συνέδριο, 6ο Παγκύπριο 
Συνέδριο Παθολογίας, 18ο Παγκύπριο Συνέδριο Ιατρικού Συλλόγου Πάφου Ασκληπιός.

4) Η Remedica στη Διεθνή Έκθεση CPhI 
Worldwide 2019  (φωτο. 4)
Η Remedica με τεράστια επιτυχία για τρίτη 
χρονιά πήρε μέρος ως εκθέτης στη Διεθνή 
Φαρμακευτική Έκθεση CPhI Worldwide 
2019 που πραγματοποιήθηκε στη Γερμανία, 
μεταξύ 5 και 7 Νοεμβρίου 2019. Στο 
πλαίσιο της έκθεσης οι συμμετέχοντες 
ενημερώθηκαν για τα νέα προϊόντα της 
εταιρείας, ενώ είχαν τη δυνατότητα να 
συζητήσουν πιθανές συνεργασίες. Αξίζει 
να σημειωθεί ότι η Έκθεση CPhI είναι το 
μεγαλύτερο γεγονός του φαρμακευτικού 
κλάδου παγκοσμίως, με πάνω από 2.500 
εκθέτες και περισσότερα από 36.000 
ανώτατα στελέχη εταιρειών από 150 και 
πλέον χώρες.

5) Επίσκεψη από Φοιτητές του ΤΕΠΑΚ στις 
Εγκαταστάσεις της Remedica   (φωτο. 5)
Φοιτητές του Τμήματος Ηλεκτρολόγων 
Μηχανικών του ΤΕΠΑΚ επισκέφθηκαν 
τις εγκαταστάσεις της Remedica στις 30 
Οκτωβρίου 2019, με στόχο να γνωρίσουν 
τον τρόπο λειτουργίας του φαρμακευτικού 
κλάδου. Οι φοιτητές συναντήθηκαν με μέλη 
των τμημάτων Ανθρωπίνου Δυναμικού, 
Σειριοποίησης και Μηχανολογίας, που 
τους παρουσίασαν τις δραστηριότητες της 
εταιρείας σε κάθε τμήμα αντίστοιχα. Μετά 
τις παρουσιάσεις, οι μαθητές και οι φοιτητές 
ξεναγήθηκαν στις εγκαταστάσεις της Remedica 
και είχαν την ευκαιρία να υποβάλουν 
ερωτήσεις σχετικά με βασικές πτυχές των 
δραστηριοτήτων της. 

6) Αιγυπτιακή Αντιπροσωπεία Επισκέφθηκε 
τις Εγκαταστάσεις της Remedica (φωτο. 6)
Στις 9 Οκτωβρίου 2019 πραγματοποιήθηκε 
περιοδεία της αιγυπτιακής αντιπροσωπείας 
στις εγκαταστάσεις της Remedica στη 
Λεμεσό. Η αντιπροσωπεία ξεναγήθηκε 
στις εγκαταστάσεις και ενημερώθηκε για 
τη διαδικασία παραγωγής φαρμάκων και 
την τεχνολογία που χρησιμοποιείται. Στην 
συνάντηση παρευρέθηκαν εκπρόσωποι 
από τις Φαρμακευτικές Υπηρεσίες του 
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Αρχαιολογικός Χώρος 
Αμαθούντας 10

Η αρχαία πόλη της Αμαθούντας βρίσκεται 
στη νότια ακτή της Κύπρου, περίπου 7 
χλμ. ανατολικά της πόλης της Λεμεσού. 
Απόδειξη της πρώτης ανθρώπινης 
παρουσίας, η οποία έρχεται από τη 
νεολιθική εποχή, έχει ανακαλυφθεί κατά 
τη διάρκεια αρχαιολογικών ανασκαφών 
στους λόφους κοντά στην Αμαθούντα. Καθ' 
όλη την Αρχαϊκή εποχή, η πόλη απέκτησε 
εξαιρετικό πλούτο ως ένα από τα βασίλεια 
της Κύπρου και είχε σημαντικές εμπορικές 
σχέσεις τόσο με το Αιγαίο όσο και με τη 
Συρολιθηνική ακτή. Η Αμαθούντα γνώρισε 
ευημερία την εποχή του Αντωνίνου και 
του Σεβέρινου. Στο υψηλότερο σημείο του 
λόφου της Ακρόπολης λατρευόταν η θεά 
Αφροδίτη από τον 4ο αιώνα π.Χ. Καθ' όλη 
την περίοδο της περσικής κατάληψης του 
νησιού, η Αμαθούντα διατήρησε θετική 
στάση απέναντι στους Πέρσες, γεγονός που 
οδήγησε στην πολιορκία του Ονήσιλου της 
Σαλαμίνας. Η διάλυση του Βασιλείου της 
Αμαθούντας, καθώς και των υπόλοιπων 
βασιλείων της Κύπρου, πραγματοποιήθηκε 
στο δεύτερο μισό του 4ου αιώνα π.Χ. 
(Ελληνιστική εποχή), λόγω της κατοχής του 
νησιού από τους Πτολεμαίους. Παρόλο που 
η πόλη υπέστη τις αραβικές επιδρομές στα 
μέσα του 7ου αιώνα, ήταν προφανώς έρημη 
κοντά στην αλλαγή του αιώνα. Το Τμήμα 
Αρχαιοτήτων δίνει επιπλέον έμφαση στη 
διαχείριση, προστασία και προώθηση της 
αρχαιολογικής θέσης της Αμαθούντας, 
με τη χρήση μεθόδων που αποσκοπούν 
στη διασφάλιση της βιωσιμότητας και της 
ανάπτυξης. Οι πρώτες ζωτικές ανασκαφές 
στην Αμαθούντα ξεκίνησαν το 1893-
1894 με την καθοδήγηση των Βρετανών 
αρχαιολόγων A.H. Smith και J.L. Myres, οι 
οποίοι ανέσκαψαν πολλές κατακόμβες. 
Μετά την ανεξαρτησία της Κύπρου, το 1969 
το Τμήμα Αρχαιοτήτων πραγματοποίησε 

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

θεά Αφροδίτη πήρε τα χαρακτηριστικά 
της αιγυπτιακής θεάς Χαθώρ, όπως 
παρατηρείται από τις πολλές απεικονίσεις 
της αλλά και από τη «χαθωρική στήλη» που 
βρισκόταν στην Ακρόπολη.

Η Αγορά και τα λουτρά
Η Αγορά βρίσκεται στο κάτω μέρος της 
πόλης, στα ανατολικά του λόφου της 
Ακρόπολης. Στην περιοχή νότια της Αγοράς 
υπάρχει ένα δημόσιο λουτρό, το οποίο είναι 
κατασκευασμένο από κλειστό κυκλικό τμήμα 
και παραρτήματα. Το λουτρό μαζί με το τμήμα 
της δυτικής στοάς της Αγοράς είναι από την 
Ελληνιστική εποχή και αντιπροσωπεύουν 
τα πρώτα στοιχεία της ανθρώπινης 
δραστηριότητας στην περιοχή. Καθ' όλη τη 
Ρωμαϊκή εποχή, η αγορά τοποθετήθηκε γύρω 
από ένα τεράστιο πλακόστρωτο γήπεδο. Ένα 
ζωτικό μονοπάτι, το οποίο συνέδεε την Αγορά 
με την Κάτω Πόλη, εκτείνεται στο νότιο τμήμα 
της Αγοράς, ενώ στις άλλες τρεις πλευρές 
υπάρχουν τρεις άλλες πόρτες . Η δυτική 
πόρτα συνδέεται με το Δικαστήριο μέσω 
δεκατριών δωρικών στηλών και σταματά 
στη βόρεια πλευρά του σε μια βρύση ή ένα 
Νυμφαίο.

Το Παλάτι
Το  Παλάτι διατηρείται πίσω από 
το βυζαντινό τμήμα του τείχους της 
Αμαθούντας. Κατασκευάστηκε τον 8ο αιώνα 
π.Χ. και καταστράφηκε μετά την κυριαρχία 
του τελευταίου βασιλιά της πόλης, γύρω 
στο 300 π.Χ. Τα διατηρημένα ερείπια, όπου 
έχουν ανακαλυφθεί πολλά αντικείμενα από 
πίθες και αφορικές στήλες κατά τη διάρκεια 
των ανασκαφών, αποτελούν μέρος των 
αποθηκών του παλατιού.

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

πολλές ανασκαφές διάσωσης, τυχαίες 
και συστηματικές. Από το 1975 η Γαλλική 
Σχολή Αθηνών διενήργησε συστηματικές 
ανασκαφές στην Ακρόπολη και στους 
άλλους χώρους της αρχαίας πόλης. Τα 
σημαντικότερα αξιοθέατα και μνημεία της
Αμαθούντας είναι:

Η Ακρόπολη
Κατασκευάστηκε πάνω στα ερείπια 
ενός ελληνιστικού ιερού για τον οποίο 
δεν υπάρχουν πολλές πληροφορίες. Ο
ρωμαϊκός ναός ήταν ένα από τα ωραιότερα 
κέντρα λατρείας στην Κύπρο καθ' όλη την
αρχαιότητα και μια από τις πιο ζωτικές 
θέσεις προσκυνήματος. Κατασκευάστηκε
στο δεύτερο μισό του 1ου αιώνα. Φαίνεται 
ότι τον 5ο αιώνα η περιοχή γύρω από τη 
νότια πλευρά του ναού χρησιμοποιήθηκε 
ως χώρος λατρείας από τους πρώτους 
χριστιανούς. Τον 7ο αιώνα ο ναός είχε ήδη 
καταστραφεί και στη θέση του χτίστηκε 
μια τεράστια βασιλική τριών επιπέδων με

νάρθηκα, εξωνάρθηκα και πολυάριθμα
παραρτήματα. Ένας τάφος στη βόρεια 
πλευρά του λόφου, γνωστός ως τάφος της 
Αριάδνης, αντιπροσωπεύει τη μεγαλύτερη 
αρχαία μαρτυρία της ανθρώπινης εμφάνισης 
στο χώρο. Αν και πιθανότατα χρονολογείται
στον 11ο αιώνα π.Χ., χρησιμοποιήθηκε και 
πάλι στη διάρκεια της Αρχαϊκής και Κλασικής 
εποχής, κατά την εποχή της ανάπτυξης του 
ιερού. Ταυτόχρονα, χρησιμοποιήθηκαν 
τα δύο μεγάλα μονολιθικά δοχεία που 
βρίσκονταν στην ανατολική πλευρά του 
λόφου. Ένα από αυτά διατηρείται εν μέρει 
επιτόπου, καθώς το άλλο μεταφέρθηκε 
τον 19ο αιώνα στο Παρίσι και εκτίθεται 
στο Μουσείο του Λούβρου. Κατά τη 
διάρκεια αυτής της περιόδου, η τιμώμενη 
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