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Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Νοσηλευτών και Μαιών (ΠΑ.ΣΥ.Ν.Μ) διοργάνωσε για 
τέταρτη συνεχόμενη χρονιά και σε συνεργασία με τον Αντιρρευματικό Σύνδεσμο 
Κύπρου (Α.Σ.Κ), φιλανθρωπικό τουρνουά μίνι ποδοσφαίρου. Ο σκοπός της 
διεξαγωγής του  τουρνουά αυτού ήταν η συλλογή χρημάτων για την αγορά Αναλυτή 
Ορμονών Θυρεοειδούς για το Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου. Η εκδήλωση αυτή 
τελούσε υπό την αιγίδα του έντιμου Υπουργού Υγείας Δρα Χρίστου Πατσαλίδη. Την 
όλη διοργάνωση  υποστήριξαν ο Σύνδεσμος Διαιτητών Κύπρου και τα γήπεδα μίνι 
ποδοσφαίρου NUEVO CAMPO. Όλοι οι συμμετέχοντες αγωνίστηκαν με το σύνθημα 
«ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΙ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΙΣ ΡΕΥΜΑΤΟΠΑΘΕΙΕΣ» 

Την εκδήλωση αυτή τίμησαν με την παρουσία τους ο Υπουργός Υγείας Δρα Χρίστος 
Πατσαλίδης ,Βουλευτές, ο Πρόεδρος  του ΠΑ.ΣΥ.Ν.Μ κύριος Ιωάννης Λεοντίου, ο 
γραμματέας κύριος Χρίστος Ανδρέου και μέλη του ΠΑ.ΣΥ.Ν.Μ, ο Πρόεδρος του 
Αντιρρευματικού Συνδέσμου Κύπρου κύριος Μάριος Κουλούμας καθώς επίσης και 
υποστηρικτές των ομάδων που αγωνίζονταν. 

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της φετινής διοργάνωσης εκτός από την συμμετοχή 
ομάδων Νοσηλευτών, ήταν και η συμμετοχή ομάδων αποτελούμενων από 
Δημόσιους υπαλλήλους ή και ωρομίσθιους από τον ευρύτερο Δημόσιο τομέα, 
γεγονός που αποδεικνύει την άριστη συνεργασία, την ανάγκη  προσφοράς προς τον 
συνάνθρωπο καθώς επίσης και την ικανότητα που έχει η φιλανθρωπία να ενώνει 
και να ευαισθητοποιεί. 

Το τουρνουά αυτό έχει διεξαχθεί το Σάββατο 10 Οκτωβρίου 2009 με τη συμμετοχή 
δεκαέξι ομάδων από το Δημόσιο Τομέα. Οι αγωνιζόμενες ομάδες κατατάχθηκαν σε 
τέσσερις ομίλους με κλήρωση από τους οποίους προκρίνονταν οι δύο πρώτες του 
κάθε ομίλου. Οι αγώνες που ακολούθησαν μέχρι τον τελικό ήταν νοκ αουτ. Η 
χρονική διάρκεια του κάθε αγώνα ήταν 20 λεπτά. Η όλη εκδήλωση άρχισε στις 
8:00π.μ και τελείωσε στις 13.30. Πρωταθλήτρια  του τουρνουά αναδείχθηκε η 
ομάδα των Νοσηλευτών «ORANGE» αποτελούμενη από τους : Παντελή Παναγιώτη, 
Θεόδωρο Τράπαλη, Χρίστο Τσεκούρα, Μιχάλη Μάσια, Πέτρο Χατζηπέτρου, 
Κωνσταντίνο Διονυσίου, Νίκο Χαριλάου και Μιχάλη Μιχαήλ. MVP του τουρνουά 
αναδείχθηκε ο Παντελή Π. και πρώτοι σκόρερ με ίδιο αριθμό τερμάτων οι  Ζαχαρίου 
Σ. και  Παντελή Π. 



Τιμητική πλακέτα για την προσφορά του στα τουρνουά μίνι ποδοσφαίρου που 
διοργανώνει ο ΠΑ.ΣΥ.Ν.Μ απονεμήθηκε στον Σύνδεσμο Διαιτητών Κύπρου μέσω 
του αντιπροέδρου του κυρίου Πανίκου Καίλη. 

Οι απονομές-βραβεύσεις έγιναν από τον έντιμο Υπουργό Υγείας Δρα Χρίστο 
Πατσαλίδη. 

Τιμώμενο πρόσωπο της εκδήλωσης αυτής (μετά θάνατο) ήταν η Λειτουργός του 
Υπουργείου Υγείας και φίλη  Ολυμπία Παναγιώτου η οποία έχασε τόσο νωρίς και 
απρόσμενα την ζωή της. Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν οι γονείς της Ολυμπίας οι 
οποίοι παρέλαβαν άνθη και την τιμητική πλακέτα.  

 Θα θέλαμε να εκφράσουμε τις θερμές μας ευχαριστίες στον Αντιρρευματικό 
Σύνδεσμο Κύπρου και ιδιαίτερα στον πρόεδρο του κύριο Μάριο Κουλούμα, στον 
Σύνδεσμο Διαιτητών Κύπρου, στον κύριο Δημήτρη Παφίτη για την παραχώρηση των 
γηπέδων Nuevo Campo καθώς επίσης και στον κύριο Μιχάλη Λακαταμίτη για την 
πολύτιμη προσφορά του στη διοργάνωση του τουρνουά αυτού. 

Είμαστε σίγουροι ότι ο θεσμός αυτός από μέρους του ΠΑ.ΣΥ.Ν.Μ και γενικά των 
Νοσηλευτών θα συνεχιστεί, αποδεικνύοντας ότι η δράση και προσφορά των 
Νοσηλευτών προς τους συνανθρώπους μας, δεν περιορίζεται μόνο μέσα στα 
νοσηλευτικά ιδρύματα αλλά και στην ευρύτερη κοινότητα. 
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