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REMEDICA ΑΝΆ ΤΟ ΠΑΓΚΌΣΜΙΟ
Mazenpharm Drugstore, Λίβανος1

ΚΑΛΩΣΟΡΊΣΑΤΕ
H δροσερή αύρα του φθινοπώρου έχει ήδη
κάνει την εμφάνισή της, την ίδια ώρα που
αυτή η εποχή εξελίσσεται σε ένα εξαιρετικά
δραστήριο διάστημα για όλους μας εδώ
στη Remedica. Η προετοιμασία για τους
χειμερινούς μήνες έχει κιόλας
ξεκινήσει,
προκειμένου να ανταποκριθούμε ακόμα
καλύτερα στις απαιτήσεις αυτής της
πολυάσχολης περιόδου. Κατά τη διάρκεια του
καλοκαιριού διεκπεραιώθηκαν συναρπαστικές
δραστηριότητες εταιρικής κοινωνικής ευθύνης
(ΕΚΕ) που διοργανώθηκαν από τη Remedica.
Ανάμεσα σε πολλά άλλα συναρπαστικά νέα,
στις δράσεις που ξεχώρισαν οφείλουμε να
αναφέρουμε την οικονομική στήριξη της Στέγης
Ευγηρίας «Αρχάγγελος Μιχαήλ» για την Ημέρα
Αλτσχάιμερ, τις εθελοντικές δραστηριότητες
καθαρισμού παραλιών στον Πρωταρά και στη
Λεμεσό, την οικονομική υποστήριξη της Ομάδας
Καλαθόσφαιρας της Ένωσις Νέων Παραλιμνίου
(Remedica ΕΝΠ) και τη δωρεά των προσωπικών
υπολογιστών στην Ιδιωτική Σχολή Forum.
Ελπίζουμε να απολαύσετε το 51ο τεύχος του
ενημερωτικού δελτίου της Remedica!
Δρ Μιχάλης Νεοπτολέμου
Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής
Συγκροτήματος Remedica

Ο Λίβανος είναι μια χώρα της Μέσης
Ανατολής, μεταξύ Ισραήλ και Συρίας,
που συνορεύει με τη Μεσόγειο
Θάλασσα. Αυτή η στρατηγικά σημαντική
χώρα έχει οικονομία ελεύθερης αγοράς
και ισχυρή εμπορική παράδοση laissezfaire. Η οικονομία του Λιβάνου είναι
προσανατολισμένη στις υπηρεσίες
και οι κύριοι τομείς ανάπτυξής του
περιλαμβάνουν τον τραπεζικό τομέα και
τον τουρισμό.
Το Mazenpharm Drugstore, ένας από τους κορυφαίους διανομείς φαρμακευτικών
προϊόντων στη λιβανέζικη αγορά, είναι ο τοπικός αντιπρόσωπος της Remedica. Το
Mazenpharm Drugstore ιδρύθηκε το 1993 από τον κο Daoud Chahine. Βρίσκεται στη
Βηρυτό του Λιβάνου και διευθύνεται από τον κο Sleiman Chahine, Γενικό Διευθυντή, και
τον Δρ Maya Mougharbel, Φαρμακοποιό. Η εταιρεία καλύπτει σήμερα φαρμακεία σε όλο
τον Λίβανο και είναι ο μοναδικός αντιπρόσωπος της Remedica από το 1989.
Με την αφοσίωση και τη φροντίδα του για την ευημερία των πελατών, το Mazenpharm
Drugstore έχει αναπτύξει τη δική του διασφάλιση ποιότητας στο εσωτερικό του για την
αξιολόγηση και τον έλεγχο των φαρμακευτικών προϊόντων που διατίθενται στην αγορά. Οι
πελάτες του είναι η κύρια προτεραιότητά του και η εταιρεία δεσμεύεται να διασφαλίσει ότι
παρέχονται πάντα οι καλύτερες δυνατές υπηρεσίες. Περισσότερο από ποτέ, αναγνωρίζει
σήμερα τη σημασία της πρόσβασης σε ποιοτικά προϊόντα υγειονομικής περίθαλψης,
αλλά και της διατήρησης και της βελτίωσης της ποιότητας των υπηρεσιών της, οι οποίες
περιλαμβάνουν τη σωστή αποθήκευση και διανομή φαρμακευτικών προϊόντων στον
τελικό καταναλωτή. Η εταιρεία δίνει έμφαση στα επιτεύγματα της εργατικής ομάδας της
που είναι διαρκώς πρόθυμη να αναπτύξει τη δημιουργικότητα και τις δεξιότητές της.
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ΕΤΑΙΡΙΚΉ ΚΟΙΝΩΝΙΚΉ ΕΥΘΎΝΗ
1) Ο Βλαδίμηρος Τζιωρτζής σε Δημοσιογραφική Διάσκεψη στη Λευκωσία με τη
Remedica στο Πλευρό του ως Πλατινένιο Χορηγό (φωτο. 1, 2)
Με ιδιαίτερη χαρά σας ανακοινώνουμε ότι ο Βλαδίμηρος Τζιωρτζής, ο γνωστός Κύπριος
οδηγός αγώνων αυτοκινήτων συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα NASCAR με
την οικονομική υποστήριξη της Remedica. Μέχρι τώρα, ο Βλαδίμηρος Τζιωρτζής που
λαμβάνει μέρος στο πρωτάθλημα στην κατηγορία Nascar Euro2 σημείωσε τον 8°
ταχύτερο χρόνο από τους 19 οδηγούς που λαμβάνουν μέρος. Ο Κύπριος οδηγός, σε
συνέντευξη Τύπου που έλαβε χώρα στις 3 Σεπτεμβρίου στη Λευκωσία, μίλησε για τις
νέες προκλήσεις που αντιμετωπίζει.
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Σε δήλωση του ο Τζιωρτζής ανέφερε: «Έχω θέσει δύο στόχους για φέτος: σταθερότητα
στα αποτελέσματα –κάτι που δεν είναι εύκολο σε ένα πρωτάθλημα με πολλά
αυτοκίνητα στην πίστα– και μια από τις τρεις πρώτες θέσεις του πρωταθλήματος.»
Ο Δρ Νεοπτολέμου, Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής του Ομίλου Remedica
σημείωσε πως «ως εταιρεία στηρίζουμε τη νέα γενιά του τόπου μας, γι΄ αυτό και
αποφασίσαμε να στηρίξουμε και τον Βλαδίμηρο, ο οποίος μπορεί να είναι νεαρός,
όμως είναι ένας σπουδαίος αθλητής που διακρίνεται για την πειθαρχία, την
αποφασιστικότητα και τον επαγγελματισμό του, αξίες που μοιράζεται και η Remedica,
φτάνοντας σε 160 χώρες και προσδοκώντας ακόμη μεγαλύτερες κατακτήσεις.»
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2) Η Remedica Χορηγεί τον 6ο Αγώνα Πρωταθλήματος Motor Cross 2019-2020 (φωτο. 3)
Η Remedica στα πλαίσια της Εταιρικής της Κοινωνικής Ευθύνης, μιας και πρεσβεύει ότι
ο αθλητισμός είναι υγεία, εμπράκτως αποδεικνύει ακόμα μία φορά ότι είναι πλάι στον
αθλητισμό και χορηγεί τον 6ο Αγώνα Πρωταθλήματος Motor Cross 2019-2020. Ο Αγώνας
Πρωταθλήματος πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου,
στην Πίστα Ποταμιάς. Το παρών του έδωσε και ο κ. Μιχάλης Βραχίμης, Chief Operating
Officer της Remedica, ο οποίος παρέδωσε τα κύπελλα και τα μετάλλια στους νικητές των
αγώνων. Συγχαρητήρια στον Μιχάλη Πάμπουκκα, τον μεγάλο νικητή!
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3) Η Remedica Χορηγός της Ομάδας Καλαθόσφαιρας Ένωσις Νέων
Παραλιμνίου (φωτο. 4)
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H Remedica βρίσκεται στο πλάι του αθλητισμού, μιας και το ορόσημο της είναι για
“έναν υγιέστερο κόσμο” και προέβη στη στήριξη και χορηγία της αθλητικής ομάδας
καλαθοσφαίρισης ΕΝΠ Παραλιμνίου. Η ομάδα θα ονομάζεται για τον προσεχή χρόνο
Remedica – ENΠ Basketball με προπονητή τον δημοφιλή κον Μιχάλη Κακιούζη. Στη
Δημοσιογραφική́ διάσκεψη που έλαβε χώρα στις 26 Σεπτεμβρίου 2020 στο κλειστό́
γήπεδο καλαθοσφαίρισης του Παραλιμνίου, παρουσιάστηκε η ομάδα, ο προπονητής,
ο χορηγός η εταιρεία Remedica καθώς και η έναρξη του διήμερου φιλικού δεύτερου
τουρνουά εις μνήμη του Δώρου Ισαάκ η οποία διεξάχθηκε την ίδια μέρα καθώς και την
Κυριακή στις 27 Σεπτεμβρίου 2020. Οι ομάδες που αγωνίστηκαν ήταν οι Remedica-ΕΝΠ,
ΑΕΚ, Ομόνοια και ΕΘΑ. Επίσης, κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκε
επίσημη τελετή απονομής τιμητικής πλακέτας στην Remedica, την οποία παρέλαβε
ο Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής της εταιρείας Δρ Μιχάλης Νεοπτολέμου. Κατά
τη διάρκεια του φιλικού τουρνουά καλαθόσφαιρας εις μνήμη του Δώρου Ισαάκ, το
γήπεδο ήταν κατάμεστο και μεταξύ άλλων παρευρέθηκαν ο Δήμαρχος Παραλιμνίου,
ο Πρόεδρος της ομάδας Remedica-ENΠ, παράγοντες του αθλητισμού, φίλαθλοι και
πλήθος κόσμου.
4) 1ο Τουρνουά Ποδοτένις Remedica (φωτο. 5)
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Με μεγάλη επιτυχία στέφθηκε το 1ο Τουρνουά Ποδοτένις Remedica, το οποίο διεξήχθη
το τριήμερο μεταξύ 3 και 5 Ιουλίου, στα γήπεδα Remedica Park στη Λευκωσία. Στο
Remedica Τουρνουά Ποδοτένις συμμετείχαν 44 ομάδες, από δύο άτομα η καθεμιά. Το
τουρνουά αποτελείτο από τρεις φάσεις. Ακολούθησαν οι βραβεύσεις των νικητών από
τον Δρ Μιχάλη Νεοπτολέμου, Ανώτατο Εκτελεστικό Διευθυντή του Ομίλου Remedica,
ενώ η μεγάλη νικήτρια ομάδα του 1ου Παγκύπριου Τουρνουά Ποδοτένις Remedica
αποτελείτο από τους Ηλία Χαραλάμπους και Αλέξη Πίττα, οι οποίοι αναμετρήθηκαν
εναντίον των Αντώνη Αντωνίου και Hector Gonzales. Η νικητήρια ομάδα θα
αντιμετωπίσει τη αντίστοιχη του τουρνουά της Αθήνας. Το έπαθλο περιλαμβάνει την
κάλυψη των εξόδων των αεροπορικών εισιτηρίων αλλά και της διαμονής στην Αθήνα
ως προσφορά της Remedica.

5) Η Remedica Διοργάνωσε Εκστρατεία Συλλογής Πλαστικών Πωμάτων (φωτο. 6)
Οι υπάλληλοι της Remedica συγκέντρωσαν μεγάλο αριθμό πλαστικών πωμάτων με σκοπό
να υποστηρίξουν τις δραστηριότητες του Ιδρύματος Θεοτόκου. Το Ίδρυμα υποστηρίζει με
πάθος την αρχή της συμπερίληψης (inclusion) και στηρίζει καθημερινά τους ανθρώπους
με αναπηρία και τις οικογένειές τους στην προσπάθεια που καταβάλλουν για να κάνουν
τη ζωή τους πιο θετική, πετυχημένη και ευτυχισμένη. Τα πώματα μετά την ανακύκλωσή
τους συμβάλουν στην οικονομική ενίσχυση των προγραμμάτων του Ιδρύματος και
συγκεκριμένα στην βοήθεια των συνανθρώπων μας οι οποίοι αντιμετωπίζουν κινητικά
προβλήματα. Επίσης, η συλλογή των πωμάτων συμβάλει και στην προστασία του
περιβάλλοντος μέσω της ανακύκλωσης. Η παράδοση των πλαστικών πωμάτων στο Ίδρυμα
Θεοτόκος θα πραγματοποιηθεί στις 2 Οκτωβρίου 2020.
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6) Εθελοντικός Καθαρισμός Παραλίας στη Λεμεσό και τον Πρωταρά (φωτο. 7, 8)
Ως μέρος της ΕΚΕ της Remedica και της προσπάθειάς της να ενθαρρύνει φιλικές προς
το περιβάλλον πρακτικές για την προστασία του περιβάλλοντος, η εταιρεία συνέχισε τις
συντονισμένες καλοκαιρινές εκστρατείες με σκοπό την ευαισθητοποίηση του ευρύτερου
κοινού για καθαρές θάλασσες και ακτές. Στο πλαίσιο αυτό, διοργάνωσε εθελοντικό
ενδοεταιρικό καθαρισμό παραλίας στις 25 Ιουλίου 2020 στη Λεμεσό. Ο χώρος συγκέντρωσης
ήταν το Παλιό Λιμάνι Λεμεσού όπου οι εργαζόμενοι συμμετείχαν σε ποδηλασία και στη
συνέχεια μετέβησαν στο Μπαράκι Εναερίου για την έναρξη του καθαρισμού της παραλίας.
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Οι καθαρισμοί ακτών έχουν καθιερωθεί ως ένα βασικό εργαλείο ενημέρωσης και
ευαισθητοποίησης για την πρόληψη της ρύπανσης από στερεά απορρίμματα. Τα
απορρίμματα αυτά συνδέονται άμεσα με τις καθημερινές καταναλωτικές μας συνήθειες.
Αξίζει να σημειωθεί ότι, η ομάδα «Διάσωση 1» έδωσε δυναμικά «το παρών» της, αφού με
εκπαιδευμένο προσωπικό και με κατάλληλο εξοπλισμό ενίσχυσαν το έργο καθαρίζοντας τη
θάλασσα. Στην εκδήλωση παρέστησαν o Δήμαρχος Λεμεσού καθώς και Δημοτικοί Σύμβουλοι.
Εκτός από την προαναφερθείσα δραστηριότητα, η ομάδα από το Τμήμα Μηχανικής και
Έργων της Remedica συγκεντρώθηκε στον Πρωταρά, στις αρχές Ιουλίου, με σκοπό τον
καθαρισμό παραλιών και την απομάκρυνση πλαστικών και άλλων απορριμμάτων. Μέσω
πρωτοβουλιών καθαρισμού των παραλιών και άλλων δραστηριοτήτων, η Remedica στοχεύει
να διαδραματίσει ενεργό ρόλο στην αλλαγή του κλίματος και στην αφύπνιση του κοινού
σχετικά με τη μείωση των πλαστικών απορριμμάτων και την ανακύκλωση.

7) Οδηγούμε για τη Ζωή: Ομάδα Μοτοσυκλετιστών RemeRiders (φωτο. 9)
Με στόχο μας την ενίσχυση του αισθήματος ομαδικότητας μέσα στην
Εταιρεία μας, προχωρήσαμε στη δημιουργία ομάδας μοτοσικλετιστών, με την
ονομασία ‘RemeRiders’. Ο σκοπός της ομάδας είναι η διοργάνωση εκδρομών
και ετήσιου εράνου για ενίσχυση των διαφόρων φιλανθρωπικών ιδρυμάτων.
Αυτή η δραστηριότητα είναι ένας τρόπος να συγκεντρωθούν χρηματικοί πόροι
για τη στήριξη σημαντικών φιλανθρωπικών σκοπών και να ενσωματωθούν
οι βασικές αξίες της Remedica σε όλες τις μακροπρόθεσμες στρατηγικές και
τους βραχυπρόθεσμους στόχους της. Η πρώτη Φιλανθρωπική Πορεία των
RemeRiders θα πραγματοποιηθεί στις 24 Οκτωβρίου 2020 με στόχο την
ενίσχυση του Παγκύπριου Συνδέσμου Καρκινοπαθών και Φιλών.
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8) Η Remedica «στη Μάχη Ενάντια στον Καρκίνο» (φωτο. 10)
Στο πνεύμα της υποστήριξης των συνανθρώπων μας που δίνουν μάχη ενάντια
στον καρκίνο και ως μέρος της κοινωνικής εταιρικής της ευθύνης, η κορυφαία
κυπριακή φαρμακευτική βιομηχανία Remedica παρείχε οικονομική στήριξη
στον Αντικαρκινικό Σύνδεσμο Κύπρου, έτσι ώστε κάθε υπηρεσία του να
συνεχίσει να προσφέρεται δωρεάν σε όσους την έχουν ανάγκη.
Μέσω της προσφοράς ολοκληρωμένων υπηρεσιών ανακουφιστικής
φροντίδας, ο Αντικαρκινικός Σύνδεσμος Κύπρου στηρίζει κάθε χρόνο χιλιάδες
καρκινοπαθείς συμπολίτες μας σε όλη την Κύπρο, όπως επίσης και τα μέλη των
οικογενειών τους που βαδίζουν μαζί τους σ’ αυτή τη δύσκολη διαδρομή.
Mε έντονο το αίσθημα της κοινωνικής ευθύνης απέναντι στην τοπική κοινωνία
στην οποία δραστηριοποιείται, η Remedica ως μια ανθρωποκεντρική εταιρεία
υποστηρίζει τέτοιου είδους ενέργειες, προκειμένου να ενισχύσει οικογένειες
ασθενών με καρκίνο και να συμβάλλει με τις δικές της δυνάμεις στη μάχη
ενάντιά του. Γιατί η λέξη «καρκίνος» συνεπάγεται αγώνα για τη ζωή.
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9) Με χρηματική δωρεά στη Στέγη Ευγηρίας «Αρχάγγελος Μιχαήλ» τιμά την Παγκόσμια
Ημέρα Αλτσχάιμερ η Remedica (φωτο. 11)
Επ’ αφορμή της Παγκόσμιας Ημέρας Αλτσχάιμερ, που γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 21
Σεπτεμβρίου, η κRemedica αποδεικνύει για ακόμη μια φορά το ισχυρό κοινωνικό της πρόσωπο,
προσφέροντας χρηματική δωρεά στη Στέγη Ευγηρίας «Αρχάγγελος Μιχαήλ», στη Λευκωσία.
Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια μιας λιτής και σύντομης τελετής, η Διευθύντρια Μάρκετινγκ
της Remedica, κα Γεωργία Τσίτσα παρέδωσε τη χρηματική δωρεά στη Γενική Διευθύντρια, κα
Έρση Παπαγιάννη, στηρίζοντας έτσι το φιλανθρωπικό έργο της στέγης του Αρχάγγελου Μιχαήλ
εμπράκτως και συγχαίροντας τη διοίκηση για το εξαίρετο έργο της.
Η κα Τσίτσα, μετέφερε το σύντομο χαιρετισμό του Ανώτατου Εκτελεστικού Διευθυντή του
ομίλου Remedica, δρος Μιχάλη Νεοπτολέμου, ο οποίος, λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων
αδυνατούσε να παρευρεθεί, όμως, το μήνυμα του ήταν ισχυρό καθώς τόνισε: «Σήμερα
είναι μία μέρα φόρου τιμής στην Τρίτη ηλικία και τους χρόνιους ασθενείς με Αλτσχάιμερ,
ας γίνει λοιπόν αυτή η μέρα σταθμός για να θυμόμαστε πάντα εκείνους που δεν μπορούν
να θυμηθούν». Παράλληλα, δεσμεύτηκε ότι η Remedica θα συνεχίσει να έχει ενεργό ρόλο
στην κοινωνία και να βρίσκεται στο πλευρό της κοινωνίας αλλά και των ευάλωτων ομάδων
πληθυσμού, όπως κάνει άλλωστε τόσα χρόνια.
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10) Έμπρακτη Στήριξη του Ιδρύματος «Θερμοκοιτίδα Αγάπης» μέσω Πώλησης Συλλεκτικών
Γουριών (φωτο. 12)
Μέσω της πώλησης συλλεκτικών γουριών στην Υποδοχή της εταιρείας, η Remedica
στήριξε έμπρακτα το ιερό έργο της Θερμοκοιτίδας Αγάπης. Τα συλλεκτικά βραχιολάκια
έχουν σκοπό τη στήριξη των δραστηριοτήτων του εν λόγω οργανισμού. Κύριοι στόχοι του
Ιδρύματος «Θερμοκοιτίδα Αγάπης» είναι τόσο η ευαισθητοποίηση της κοινωνίας για την
προωρότητα και τις άλλες αιτίες που επιβάλλουν τη νοσηλεία ενός νεογνού στη Μονάδα
Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών, όσο και η στήριξη των νεογνών, των γονέων τους και του
προσωπικού́ της.
Οι υπάλληλοι της Remedica συγκέντρωσαν μεγάλο ποσό από την αγορά συλλεκτικών
γουριών «ελπίδας» και η οικονομική συνεισφορά έγινε εκ μέρους της εταιρείας από τον
κ Άντρο Γιασεμή, Διευθυντή Ανθρώπινου Δυναμικού της Remedica.
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11) Δωρεά Ηλεκτρονικών Υπολογιστών στην Ιδιωτική Σχολή
Φόρουμ (φωτο. 13)
Η Remedica συνεχίζει το έργο ενίσχυσης της κοινωνίας αλλά και της παιδείας, στη
δύσκολη περίοδο του COVID-19. Στην πιο πρόσφατη δράση στήριξης, η εταιρεία
συνεισέφερε εμπράκτως στον εμπλουτισμό του ακαδημαϊκού εξοπλισμού της
Σχολής Φόρουμ, προσφέροντας 14 ηλεκτρονικούς υπολογιστές.
Ο εθελοντισμός αποτελεί βασικό συστατικό της εταιρικής κουλτούρας της
Remedica. Με την πρόσφατη προσφορά αγάπης για τον εκσυγχρονισμό και
την ανανέωση στη Σχολή Φόρουμ, αποδεικνύεται στην πράξη η δέσμευση της
εταιρείας για στήριξη των τοπικών κοινωνιών στις οποίες δραστηριοποιείται.
13

Η Σχολή ευχαρίστησε τη διοίκηση της εταιρείας και τον Ανώτατο Εκτελεστικό
Διευθυντή της Δρ Μιχάλη Νεοπτολέμου για τη γενναιόδωρη πρωτοβουλία.
12) Οικονομική Στήριξη στο Σύνδεσμο για Άτομα με Αυτισμό Κύπρου (φωτο. 14)
Η Remedica παρείχε οικονομική ενίσχυση στο Σύνδεσμο για Άτομα με
Αυτισμό Κύπρου, προκειμένου να αναβαθμίσει τις υπηρεσίες 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.
14
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ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ
REMEDICΑ

που βρίσκονται σε στρατηγική θέση στο
κέντρο της κυπριακής πρωτεύουσας και
που θα λειτουργούν παράλληλα με αυτά
στη Λεμεσό. Η ομάδα της Λευκωσίας εδώ
και λίγους μήνες έχει ήδη εγκατασταθεί στο
φωτεινό, μοντέρνο και ευρύχωρο γραφείο
της πρωτεύουσας.
2) Αναβάθμιση της εισόδου της στα κεντρικά
γραφεία της Remedica στη Λεμεσό (φωτο. 2, 3)
Η Remedica, στην προσπάθειά της να
δημιουργήσει
ένα
περιβάλλον
που
να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των
υπάλληλων της, έχει αναβαθμίσει και
βελτιώσει την πρόσοψη του κεντρικού της
κτηρίου στη Λεμεσό. Πιο συγκεκριμένα,
έχει αναλάβει την πλήρη ανακαίνιση του
εξωτερικού κοινόχρηστου χώρου του
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1) Η Remedica επεκτείνει την παρουσία της
με νέα γραφεία στη Λευκωσία (φωτο. 1)
Με ιδιαίτερη χαρά σάς ενημερώνουμε
ότι η Remedica άνοιξε τα νέα της γραφεία
στη Λευκωσία, επεκτείνοντας περαιτέρω
την παρουσία της στην Κύπρο και
ενισχύοντας περαιτέρω τις σχέσεις της με
τους συνεργάτες της. Η Remedica, η οποία
λειτουργεί από την ίδρυσή της στην έδρα
της στη Λεμεσό, εγκαινίασε τα νέα γραφεία,
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κτηρίου. Η εταιρεία αποτελείται σήμερα από
12 κτήρια με συνολικό εμβαδόν 50.000 τ.μ.
Με τις αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν
μετέτρεψε πλήρως την κεντρική της είσοδο
σε ένα σύγχρονο σκηνικό με επίκεντρο τις
πράσινες φυτεύσεις και τη βλάστηση. Το
συγκεκριμένο «πράσινο» περιβάλλον μπορεί
να ωφελήσει τους υπαλλήλους, δίνοντάς
τους ένα ασφαλή χώρο για να απολαύσουν
καθαρό αέρα και να βελτιώσουν συνολικά
την υγεία και τη διάθεσή τους.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
1η Φιλανθρωπική Πορεία RemeRiders
Ημερομηνία: 24 Οκτωβρίου 2020, 11:00 π.μ.
Τόπος: Σημείο εκκίνησης ο Μόλος Λεμεσού με σημείο
τερματισμού στις Πλάτρες
Κόστος συμμετοχής: 5 ευρώ
Όλα τα έσοδα θα διατεθούν στον ΠΑΣΥΚΑΦ. Η Remedica θα
συνδράμει το αντίστοιχο ποσό που θα συλλεχθεί.

1st Cyprus Forum
Χορηγός: Remedica
Ημερομηνία: 3 Οκτωβρίου 2020
Τόπος: Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας
Στο Φόρουμ θα συμμετάσχει με ομιλία ο Δρ Μιχάλης Νεοπτολέμου,
Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής της Remedica
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ΟΙ ΆΝΘΡΩΠΟΊ ΜΑΣ
Ο κος Αντώνης Χατζηγεωργίου
Διευθυντής Προγραμματισμού
Ο κος Αντώνης Χατζηγεωργίου σπούδασε Βιομηχανική
Διοίκηση και Τεχνολογία στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς
και εντάχθηκε στην οικογένεια της Remedica ως Επόπτης
Παραγωγής του Κτηρίου 5 αμέσως μετά την επιστροφή
του στην Κύπρο, τον Νοέμβριο του 2007.
Μετά από εφτά χρόνια στο Κτήριο 5, υπηρέτησε ως
Επόπτης Παραγωγής σε όλα τα κτήρια παραγωγής της
Remedica (B1, B2 και 4, και B10) για άλλα τρία χρόνια.
Ως αφοσιωμένος και υπεύθυνος υπάλληλος, απέκτησε
εμπειρία κατά τη διάρκεια των δέκα ετών υπηρεσίας
του και το 2018 αποδέχθηκε τη θέση του Ανώτερου
Λειτουργού Σχεδιασμού στο Τμήμα Προγραμματισμού.
Μετά από δύο χρόνια εμπειρίας και σκληρής δουλειάς
στο συγκεκριμένο τμήμα, προήχθη πρόσφατα σε
Διευθυντή Προγραμματισμού για το Εργοστάσιο 1.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΟΥ
ΜΗΝΑ
Χρίστος Ιωάννου
Systems and Network Engineer
Ο Χρίστος έγινε μέλος της Remedίca τον Μάρτιο του 2012 ως
Τεχνικός Πληροφορικής στο Τμήμα Πληροφορικής και Τεχνολογίας
και πρόσφατα προήχθη στη Θέση του Μηχανικού Συστημάτων και
Δικτύων.
Είναι επίσης ο επικεφαλής της ομάδας του Τεχνικού Τμήματος
Πληροφορικής. Είναι πάντα επαγγελματίας, υπεύθυνος και
οργανωμένος υπάλληλος και είναι αφοσιωμένος στα έργα, τις
εργασίες και την καθημερινή αντιμετώπιση προβλημάτων υπό την
επίβλεψή του.
Λόγω των καθηκόντων του, επικοινωνεί με πολλούς συναδέλφους
σε καθημερινή βάση και διατηρεί πάντα καλές σχέσεις μαζί τους,
ενώ έχει μια θετική και ευγενική στάση.
Ο Χρίστος είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα υπαλλήλου και είμαστε
περήφανοι που ανήκει στην οικογένεια της Remedίca.
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ΠΑΓΚΌΣΜΙΑ ΗΜΈΡΑ
ΑΣΦΆΛΕΙΑΣ ΑΣΘΕΝΏΝ
17 Σεπτεμβρίου 2020
ΑΣΦΆΛΕΙΑ ΤΩΝ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Υγείας. Το ψήφισμα αναγνωρίζει ότι η
ασφάλεια των ασθενών αποτελεί πρωταρχικό
μέλημα της παγκόσμιας υγείας και υποστηρίζει
την καθιέρωση της Παγκόσμιας Ημέρας
Ασφάλειας των Ασθενών στις 17 Σεπτεμβρίου.
Προκειμένου να ενισχυθεί η ασφάλεια των
ασθενών, η Παγκόσμια Ημέρα Ασφάλειας
Ασθενών
ενθαρρύνει
την
παγκόσμια
αλληλεγγύη και τη συλλογική δράση από
όλα τα έθνη και τους παγκόσμιους εταίρους.
Την Ημέρα αυτή ενώνουν τα χέρια επίσης

ασθενείς, μέλη της οικογένειας των ασθενών,
φροντιστές,
κοινότητες,
επαγγελματίες
υγείας, ενδιαφερόμενοι φορείς και υπεύθυνοι
χάραξης πολιτικής σε μια κοινή προσπάθεια
ενθάρρυνσης της λήψης μέτρων για την
ασφάλεια των ασθενών.
Το θέμα της πρώτης Παγκόσμιας Ημέρας
ΑσφάλειαςΑσθενώντο2019επικεντρώθηκεστη
πολιτιστική κληρονομιά της ημέρας, τονίζοντας
τη σημασία όλων των ενδιαφερόμενων μερών
και δίδοντας προτεραιότητα στην ασφάλεια
των ασθενών παγκοσμίως. Οι στόχοι της ήταν
η ευαισθητοποίηση της ευρύτερης κοινωνίας,
και η ενίσχυση της παγκόσμιας συνεργασίας
και δράσης για την ενθάρρυνση της ασφάλειας
των ασθενών.
Η πανδημία COVID-19 αποκάλυψε τις
τεράστιες απειλές που αντιμετωπίζουν οι
επαγγελματίες υγείας ανά το παγκόσμιο,
συμπεριλαμβανομένων
ασθενειών
που
σχετίζονται με την υγειονομική περίθαλψη,
απομόνωσης, ψυχολογικών διαταραχών,
ασθενειών και ακόμη και θανάτου.

Η αναγνώριση της ασφάλειας των ασθενών
αποτελεί παγκόσμια προτεραιότητα για τον
τομέα της υγείας, και τα 194 κράτη μέλη
της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας (ΠΟΥ)
υποστήριξαν την καθιέρωση της Παγκόσμιας
Ημέρας Ασφάλειας Ασθενών (Ψήφισμα
WHA72.6) στην 72η Παγκόσμια Συνέλευση
Υγείας, τον Μάιο του 2019.

Επιπλέον, το άγχος στην εργασία καθιστά τους
επαγγελματίες υγείας πιο ευάλωτους σε λάθη
που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη στους
ασθενείς. Ως εκ τούτου, η Παγκόσμια Ημέρα
Ασφάλειας Ασθενών 2020
επικεντρώνεται
στην «ασφάλεια των επαγγελματιών υγείας:
Προτεραιότητα για την ασφάλεια των
ασθενών» και το σύνθημα είναι «Ασφαλείς
επαγγελματίες υγεία, Ασφαλείς ασθενείς».

Χιλιάδες ασθενείς παγκοσμίως βιώνουν
τραυματισμό θα μπορούσε να προληφθεί ή
διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο τραυματισμού
κατά τη λήψη υπηρεσιών υγείας. Στις 25 Μαΐου
2019, το ψήφισμα WHA 72.6 «Παγκόσμια
δράση για την ασφάλεια των ασθενών»
εισήχθη από την 72η Παγκόσμια Συνέλευση

Ο ΠΟΥ ζητά δράση και παροτρύνει την
λήψη αποφάσεων για την ευημερία των
επαγγελματιών υγείας!

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΜΗΝΑΣ
ΑΛΤΣΧΆΙΜΕΡ
Σεπτέμβριος 2020
Ο Παγκόσμιος Μήνας του Αλτσχάιμερ, που τιμάται μεταξύ της 1ης και της 30ης Σεπτεμβρίου, είναι
μια παγκόσμια ευκαιρία για την ευαισθητοποίηση της ευρύτερης κοινωνίας σχετικά με την άνοια.
Φέτος, το θέμα για τον Παγκόσμιο Μήνα Αλτσχάιμερ 2020 είναι «Ας μιλήσουμε για την άνοια».
Η νόσος του Αλτσχάιμερ και οι άλλες άνοιες επηρεάζουν την καθημερινή ζωή των ασθενών
που πλήττονται από αυτή. Η λήψη της διάγνωσης για το Αλτσχάιμερ και την άνοια μπορεί να
συνθλίψει τους ασθενείς και να οδηγήσει τους φροντιστές και τα μέλη της οικογένειας τους στην
απομόνωση. Η Παγκόσμια Ημέρα του Αλτσχάιμερ, η οποία πραγματοποιείται κάθε χρόνο στις 21
Σεπτεμβρίου, είναι μια διεθνής εκστρατεία για την ευαισθητοποίηση γύρω από τα προβλήματα που
αντιμετωπίζουν τα άτομα που πάσχουν από Αλτσχάιμερ και άνοια. Είναι μια ευκαιρία για άτομα και
οργανισμούς να δείξουν πώς αυτά τα προβλήματα μπορούν να αντιμετωπιστούν και οι ασθενείς με
αυτές τις νόσους μπορούν να ζήσουν μια καλή ζωή. Σε παγκόσμιο επίπεδο, η άνοια είναι μια από
τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο τομέας της υγείας, με σχεδόν 50 εκατομμύρια
άτομα να ζουν με Αλτσχάιμερ και άνοια παγκοσμίως. Για να αντιμετωπιστεί το Αλτσχάιμερ και η
άνοια πρέπει να συνεργαστούν όλοι οι σχετικοί φορείς. Φέτος, ο Παγκόσμιος Μήνας Αλτσχάιμερ,
IV.
εστιάζεται στην ανάγκη να σπάσει η σιωπή γύρω από την άνοια! Ας επισημάνουμε την ανάγκη
να
αφιερώσουν χρόνο όσοι επηρεάζονται από τη νόσο αυτή για να μιλήσουν ανοιχτά για το πρόβλημα
που αντιμετωπίζουν και να ζητήσουν βοήθεια!
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ΠΕΡΙΒ ΑΛΛΟ ΝΤΙΚΆ ΘΈΜ ΑΤΑ
Πρόσβαση σε Ασφαλές Νερό
και Αποχέτευση2-8
ΣΟΦΙΑΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ
Μεταξύ πολλών άλλων, η συνεχιζόμενη
πανδημία COVID-19 έχει επισημάνει τη σημασία
των ορθών πρακτικών υγιεινής, όπως του
συχνού και ενδελεχούς πλύσιμου των χεριών
με καθαρό νερό και σαπούνι. Παρά το γεγονός
ότι πολλοί από εμάς θεωρούμε δεδομένη
την πρόσβαση σε ασφαλές πόσιμο νερό και
αποχέτευση, ωστόσο αυτό το δημόσιο αγαθό
παραμένει μη διαθέσιμο σε σημαντικό ποσοστό
του ανθρώπινου πληθυσμού. Τα Ηνωμένα
Έθνη αναγνώρισαν επίσημα την πρόσβαση σε
ασφαλές πόσιμο νερό και στην αποχέτευση ως
ανθρώπινα δικαιώματα το 2010 και το 2015
αντίστοιχα. Τα Ηνωμένα Έθνη αναγνωρίζουν ότι
η πρόσβαση σε ασφαλές και προσιτό πόσιμο
νερό και η αποχέτευση είναι θεμελιώδεις
εξασφαλίσεις για την ανθρώπινη υγεία, την
ευημερία και την αξιοπρέπεια δισεκατομμυρίων
ανθρώπων, ενώ παράλληλα είναι απαραίτητες

για την επίτευξη άλλων ανθρωπίνων
δικαιωμάτων3. Σύμφωνα με τoν Παγκόσμιο
Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) και το Ταμείο των
Ηνωμένων Εθνών για τα Παιδιά (UNICEF) το
2017, ωστόσο, ένας στους τρεις ανθρώπους
σήμερα στερείται ασφαλές πόσιμο νερό και
πάνω από το ήμισυ του παγκόσμιου πληθυσμού
δεν διαθέτει ασφαλή αποχέτευση, με δύο
στους πέντε ανθρώπους να στερούνται βασικές
εγκαταστάσεις πλύσης χεριών. Αυτά τα στοιχεία
αντιπροσωπεύουν 2.2, 4.2 και 3 δισεκατομμύρια
άτομα αντίστοιχα. Αυτό που ανησυχεί είναι το
γεγονός ότι το 2017, περίπου 673 εκατομμύρια
άνθρωποι δεν χρησιμοποιούσαν εγκαταστάσεις
τουαλέτας. Στην πράξη αυτό σημαίνει ότι αυτοί
οι άνθρωποι αφόδευαν υπαίθρια θέτοντας
σε σοβαρό κίνδυνο τη δημόσια υγεία3. Η
έλλειψη πρόσβασης σε ασφαλές πόσιμο νερό
και οι κακές πρακτικές υγιεινής συμβάλλουν
στην εξάπλωση των ιογενών και βακτηριακών
παθογόνων που προκαλούν διαρροϊκές

την εμμηνορροϊκή υγιεινή7. Στο πλαίσιο
της υγειονομικής περίθαλψης, περίπου 1.5
δισεκατομμύριο άνθρωποι χρησιμοποιούν
εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης οι
οποίες δεν διαθέτουν υπηρεσία αποχέτευσης
και περίπου 896 εκατομμύρια κάνουν χρήση
εγκαταστάσεων υγειονομικής περίθαλψης
που δεν διαθέτουν βασική υπηρεσία νερού8.
Η Ατζέντα του 2030 για την Αειφόρο Ανάπτυξη
έχει συμπεριλάβει το καθαρό νερό και την
αποχέτευση ως έναν από τους στόχους της,
αποσκοπώντας στην επίτευξη καθολικής και
δίκαιης πρόσβασης σε ασφαλές και οικονομικά
προσιτό πόσιμο νερό και υπηρεσίες υγιεινής
για όλους τους ανθρώπους έως το 20303. Αν
και έχει σημειωθεί πρόοδος στην παροχή
πρόσβασης σε ασφαλές νερό και αποχέτευση
σε παγκόσμια κλίμακα, εντούτοις απαιτούνται
περαιτέρω περιφερειακές και διεθνείς
επενδύσεις σε υποδομές παροχής νερού,
αποχέτευσης διαχείρισης λυμάτων και στη
χρηστή τους διαχείριση προς την επίτευξη
αυτού του στόχου έως το τέλος της δεκαετίας.
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παθήσεις. Το 2017, σχεδόν 1.6 εκατομμύρια
άνθρωποι πέθαναν από διαρροϊκές παθήσεις4.
Τα παιδιά είναι πιο ευάλωτα στις συνέπειες
της ανεπαρκούς πρόσβασης σε ασφαλές
πόσιμο νερό και αποχέτευση. Μια πρόσφατη
μελέτη εκτίμησε τον αριθμό των θανάτων σε
παιδιά κάτω των πέντε ετών, τα οποία πέθαναν
λόγω ανεπάρκειας ασφαλούς νερού και
κακής υγιεινής. Το 2017, το μη ασφαλές νερό
προκάλεσε 143.000 θανάτους σε παιδιά κάτω
των πέντε στην υποσαχάρια Αφρική. Ομοίως,
ήταν η αιτία για 9.470 θανάτους παιδιών στη
Νοτιοανατολική Ασία, την Ανατολική Ασία και
την Ωκεανία5. Τα παιδιά αντιμετωπίζουν το
πρόβλημα της έλλειψης νερού και αποχέτευσης
και στο σχολείο. Το 2019, 584 εκατομμύρια
παιδιά δεν είχαν βασική υπηρεσία πόσιμου
νερού, ενώ 698 εκατομμύρια παιδιά δεν
διέθεταν βασική υπηρεσία υγιεινής στο σχολείο
τους5. Οι γυναίκες και τα κορίτσια είναι επίσης
ευάλωτα στην έλλειψη πρόσβασης σε νερό
και αποχέτευση, παροχές απαραίτητες για
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IV.

ΜΑΤΙΆ ΣΤΗΝ
ΚΎΠΡΟ

Ελληνιστική και Ρωμαϊκή εποχή (3ος αιώνας
π.Χ.-αρχές του 4ου αι. μ.Χ.), οι ταφές
συνέχισαν να χρησιμοποιούνται για τον
ίδιο σκοπό. Υπάρχουν άφθονα στοιχεία
που επιβεβαιώνουν το επιχείρημα ότι
οι πρώτοι Χριστιανοί χρησιμοποιούσαν
συχνά την περιοχή για τις ταφές τους, ενώ
ο τοπος αντιπροσώπευε ταυτόχρονα ένα
συνεχές λατομείο. Κατά τη Μεσαιωνική
περίοδο οι έποικοι μετακινήθηκαν σε
μερικούς από τους τάφους και έκαναν
αλλαγές στην αρχική δομή.

Οι «Τάφοι των Βασιλέων»9

Στα τέλη του 19ου αιώνα, ο Cesnola, ο
οποίος λεηλάτησε άσχημα τους τάφους,
είχε ήδη γνωστοποιήσει την ύπαρξη της
τοποθεσίας. Ο Μαρκίδης, ο τότε φύλακας
του Κυπριακού Μουσείου, ανακάλυψε

IV.

μερικούς τάφους μεταξύ του 1915 και του
1916, ενώ το 1937 ο τιμητικός φύλακας
του Μουσείου Πάφου, Λοΐζος Φίλιππος,
ξεκίνησε ανασκαφικές εργασίες σε
αρκετούς άλλους τάφους. Αλλά το 1977
το Τμήμα Αρχαιοτήτων πραγματοποίησε
εντατικά αρχαιολογική ανασκαφή, η
οποία αποκάλυψε οκτώ μεγάλα ταφικά
συγκροτήματα.

II.

Οι «Τάφοι των Βασιλέων» είναι ένας
επιβλητικός θάλαμος ταφής στα βόρεια
και ανατολικά της περιοχής της Πάφου,
έξω από τα τείχη. Σχεδιάστηκε για να
ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της
νεοσυσταθείσας Νέας Πάφου καθ’ όλη
την Ελληνιστική Περίοδο (3ος αιώνας
π.Χ.). Ο όρος δεν σχετίζεται με την ταφή
των βασιλέων, καθώς η παραδοσιακή
πρακτική σταμάτησε το 312 π.Χ., αλλά
αντίθετα με την αξιοσημείωτη εμφάνιση
των ταφικών της δομών. Οι «Τάφοι των
Βασιλέων» ήταν ο τόπος ταφής των
ευγενών διοικητικών αξιωματούχων και
των επιφανών Πτολεμαίων αλλά και
των στενών συγγενών τους. Σε όλη την

Αρκετοί από τους τάφους χαρακτηρίζονται
από
ένα
κλειστό,
υπαίθριο,
περιστρεφόμενο ορθογώνιο αίθριο που
είναι πλήρως λαξευμένο στην πέτρα.
Οι στήλες δωρικού στυλ ή οι κολόνες
στήριζαν τις στοές που περιβάλλουν το
αίθριο. Οι θάλαμοι του νεκροταφείου
και οι μικρές χωριστές κοιλότητες
σκαλίστηκαν στις πλευρές της βεράντας
για μεμονωμένους τάφους. Φαίνεται ότι
οι τοίχοι ήταν αρχικά διακοσμημένοι με
τοιχογραφίες, αλλά τώρα διασώζονται
μόνο
μικρότερα
κομμάτια.
Τα
αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά των τάφων
σχετίζονται συγκεκριμένα με ελληνιστικά
σχέδια από την Αλεξάνδρεια, τη Δήλο, την
Πέργαμο και την Πριήνη.
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