Χαιρετισμός Δημάρχου Λεμεσού κ. Νίκου Νικολαΐδη
στην εκδήλωση παρουσίασης της διάλεξης του Δρος Ανδρέα Πίττα
«Μερικά πρόσθετα στοιχεία για τον Δομήνικο Θεοτοκόπουλο»
στο Δημοτικό Μέγαρο Λεμεσού την Τετάρτη 9 Οκτωβρίου 2019

Χαιρετίζω με ιδιαίτερη χαρά τη διοργάνωση από τον Δήμο Λεμεσού μιας πολύ ξεχωριστής
εκδήλωσης. Πρόκειται για την παρουσίαση μιας σημαντικότατης ερευνητικής εργασίας για
τον Δομήνικο Θεοτοκόπουλο, που έγινε από τον συμπολίτη μας Δρα Ανδρέα Πίττα,
εκτελεστικό πρόεδρο της Medochemie και άνθρωπο με βαθειά εντρύφηση στον παγκόσμιο
πολιτισμό όπως επίσης και στον πολιτισμό της Κύπρου και της Λεμεσού, που
χαρακτηρίζεται από υπέρμετρη αγάπη για τα γράμματα και τις τέχνες, τομείς που στηρίζει
ουσιαστικά με ποικίλους τρόπους.
Στενοί δεσμοί συνδέουν τον Δήμο Λεμεσού με τον Δρα Ανδρέα Πίττα, ο οποίος είναι
συμπαραστάτης και αρωγός στην πολιτιστική μας δραστηριοποίηση.
Το Δημοτικό Συμβούλιο Λεμεσού και εγώ προσωπικά είμαστε ευγνώμονες προς τον Δρα
Ανδρέα Πίττα για την εν γένει συνεισφορά του στις καλλιτεχνικές εκδηλώσεις της πόλης
μας αλλά και για την ουσιαστική συμβολή του στην αναβάθμιση της Δημοτικής μας
Πινακοθήκης. Πέρσι, τον Νοέμβριο του 2018, εγκαινιάστηκε στη Δημοτική Πινακοθήκη της
πόλης μας η Αίθουσα χορηγίας Δρος Ανδρέα Πίττα μέσω της οποίας εμπλουτίστηκε η
εικαστική μας συλλογή με έργα μερικών από τους πιο αξιόλογους Κύπριους καλλιτέχνες.
Έγινε με τον τρόπο αυτό κατορθωτή η απόκτηση της σειράς έργων που φιλοξενήθηκαν στο
πλαίσιο της έκθεσης «Βασίλης Μιχαηλίδης: Εικαστικές Προεκτάσεις» κατά την επετειακή
χρονιά συμπλήρωσης εκατόν χρόνων από τον θάνατο του ποιητή το 2017.

Ο Δρ. Ανδρέας, που σπούδασε Ιατρική στο Γκρατς της Αυστρίας, συνέχισε την έρευνα και
τις μελέτες τους σε θέματα φαρμακολογίας, marketing και διοίκησης επιχειρήσεων. Ίδρυσε
τη Medochemie Ltd, το 1976, μια φαρμακευτική εταιρεία παραγωγής γενόσημων
φαρμάκων, η οποία σήμερα δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 100 χώρες με ένα
αξιοζήλευτο χαρτοφυλάκιο προϊόντων γενικής χρήσης, προσιτής και υψηλής ποιότητας, τα
οποία παράγονται σε 13 εγκαταστάσεις παραγωγής που βρίσκονται στην Κύπρο, το
Βιετνάμ και την Ολλανδία. Η εταιρεία εκπροσωπεί το 28% του συνόλου εξαγωγών της
Κύπρου. Ο Δρ. Ανδρέας Πίττας, προσωπικότης με διεθνές εκτόπισμα κατέχει εξέχουσες
θέσεις σε διακεκριμένους οργανισμούς όπως τη Βρετανική Ένωση Φαρμάκων, τη Σχολή

Φαρμακευτικής Ιατρικής του Royal College of Physicians (UK), το Διεθνές Ινστιτούτο
Διοίκησης Κύπρου, το Ινστιτούτο Κύπρου και το Κυπριακό Ίδρυμα Ερευνών και
Εκπαίδευσης (CYP). Διετέλεσε Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Εργοδοτών και Βιομηχάνων
(ΟΕΒ) από το 1996 έως το 2000 και από το 2006 έως το 2010, ενώ είναι παράλληλα μέλος
Διοικητικών Συμβουλίων διαφόρων οργανισμών. Για τη συμβολή του στις Κυπρο-Ιταλικές
σχέσεις ο Πρόεδρος της Ιταλίας του απένειμε το 2007 τον τίτλο του Ταξιάρχη της Ιταλικής
Δημοκρατίας και το 2012 την ύψιστη Διάκριση του Μεγάλου Αξιωματούχου της Ιταλικής
Δημοκρατίας.
Νιώθουμε περήφανοι που υπάρχουν Λεμεσιανοί του διαμετρήματος και των ανοικτών
οριζόντων του Δρος Ανδρέα Πίττα, με πηγαία έγνοια για τον παγκόσμιο και τον τοπικό
πολιτισμό και που παρά τις πολλαπλές ενασχολήσεις που περιλαμβάνει το καθημερινό του
πρόγραμμα βρίσκει τον χρόνο να ενδιατρίβει σε θεωρητικά θέματα τέχνης.
Με ξεχωριστό ενδιαφέρον αναμένουμε να ακούσουμε τη διάλεξη του Δρος Ανδρέα Πίττα
για τον Δομήνικο Θεοτοκόπουλο και τη συνοδευτική επιστημονική ανάλυση των
ζωγραφικών έργων από τον Καθηγητή Ιστορίας της Τέχνης στο Ινστιτούτο Κύπρου κ.
Νικόλα Μπακιρτζή.
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