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    United for Diabetes   

Αγαπητοί φίλοι,  
 
Εκ μέρους των Επαρχιακών επιτροπών Λευκωσίας και Κερύνειας σας καλωσορίζω στην 
σημερινή Γενική συνέλευση η οποία διοργανώνεται κάτω από τις δύσκολες και αντίξοες 
συνθήκες του κορονοϊού.  
 
Λόγω κορονοϊού δεν μπορούσαν να γίνουν Συνελεύσεις αλλά ο Σύνδεσμος για δύο συνεχή 
χρόνια αποτάθηκε στον Έπαρχο για τα προβλήματα του κορονοϊού και ο Έπαρχος σε δύο 
περιπτώσεις έδωσε άδεια να συνεχίσουν τα ίδια μέλη των Επαρχιακών Επιτροπών και του 
Διοικητικού Συμβουλίου. 
 
Με τις σημερινές συνθήκες κορονοϊού και με τα απαιτούμενα μέτρα, οργανώσαμε τις 
Επαρχιακές Εκλογικές Συνελεύσεις και την Γενική Εκλογική Συνέλευση του Διοικητικού 
Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 24 Οκτωβρίου 2021 η ώρα 10:00. 
 
Είναι ανάγκη να υποβληθούν υποψηφιότητες από νέα άτομα που μαζί με τα παλιά μέλη των 
Επιτροπών να συνεχίσουν το έργο του Συνδέσμου. 
 
Είναι γνωστό ότι έχουμε γραφεία και προσωπικό σε όλες τις πόλεις. 
 
Αναρτήσαμε τελευταίως την ιστοσελίδα μας www.diabetes.org.cy όπου ο καθένας μπορεί να 
βρει όλα τα έντυπα και τα φιλμάκια για τον Διαβήτη, τρόπους εγγραφής μελών και δελτία 
ανακοινώσεων για τον κορονοϊό του Υπουργείου Υγείας. 
 
Ο διαβήτης καλπάζει και πρόκειται για άλλη μια πανδημία παγκόσμια.  
 
Βασιζόμαστε στον εθελοντισμό, έχουμε όμως την υποδομή για να αντιπροσωπεύσουμε 
επάξια και να διεκδικήσουμε αυτά που ανήκουν και δικαιούνται οι 80,000 διαβητικοί της 
Κύπρου μας.  
 
Το νέο σχέδιο υγείας είναι ότι καλύτερο επιδιώκαμε για πολλά χρόνια. Υπάρχουν κενά και 
αδυναμίες. Στο χέρι μας είναι να διεκδικήσουμε , να δώσουμε το παρόν μας και να 
βελτιώσουμε το επίπεδο ζωής όλων των διαβητικών του τόπου μας.  
 
Είμαστε Ευρωπαϊκή χώρα και έχουμε το δικαίωμα, όσο και ανάγκες, για μια άνετη και 
φυσιολογική ζωή, χωρίς προκαταλήψεις , αρκεί να το επιδιώξουμε με δύναμη και πάθος. 
 
Ο εθελοντισμός είναι σημαντικός στη σημερινή κοινωνία, διαδραματίζει εξαιρετικό ρόλο, 
χρειάζεται όμως διάθεση χρόνου και ενθουσιασμού για να επιτευχθούν οι στόχοι. 
 
Γι’ αυτό σας καλούμε, με νέες ιδέες και σκληρή δουλειά , να φέρουμε τον κόσμο κοντά μας, 
γιατί όλοι μαζί είμαστε πιο δυνατοί και αποτελεσματικοί. Το οφείλουμε κυρίως στα νεαρά 
παιδιά , μη εξαιρουμένων και των μεγάλων.  
 
Το μέλλον είναι μπροστά μας αρκεί να το επιδιώξουμε και να είμαστε βέβαιοι ότι θα 
επιτύχουμε.  
 
Με εκτίμηση,  
 
Παύλος Νικολάου 
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