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Η ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ διοργανώνει
μονοήμερη εκδρομή στον Άγιο Χαράλαμπο Gosford

Κυριακή 22 Μαρτίου 2020  
Προσκύνημα στην εκκλησία του Αγίου Χαραλάμπου και 

μεσημεριανό φαγητό στο Entrance. Τιμή $40
(συμπεριλαμβάνει λεωφορείο, πρωινό και απογευματινό γλυκό)

Αναχώρηση από την Κυπριακή Κοινότητα στις 8.00 πμ.
Για κρατήσεις θέσεων επικοινωνήστε με την Στέλλα Πιτσιατάρη 0425 236 012, Έλλη 

Στασσή 0411 354 235 και την Κυπριακή Κοινότητα 9557 1256

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ & ΣΑΒΒΑΤΟ

H ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ διοργανώνει
8ήμερο ταξίδι (7 βράδια) με λεωφορείο στο 

GOALD COAST 24 Απριλίου–1 Μαΐου 2020
Τιμή: $570.00

(συμπεριλαμβάνει πολυτελέστατο λεωφορείο με έμπειρο οδηγό και ξενοδοχείο για 
7 βράδια (διαμερίσματα 2 υπνοδωματίων που θα μοιραστούν 

σε 4 άτομα). Μία 8ήμερη ξενάγηση στα αξιοθέατα του Gold Coast 
που θα σας μείνει αξέχαστη! Το ταξίδι θα γίνει μόνο όταν συμπληρωθεί ο 

απαραίτητος αριθμός ατόμων.
Για κρατήσεις θέσεων επικοινωνήστε με την Στέλλα Πιτσιατάρη 0425 236 012, Έλλη 

Στασσή 0411 354 235 και την Κυπριακή Κοινότητα 9557 1256

Το εστιατόριο της Κυπριακής Κοινότητας, τώρα 
υπό νέα διεύθυνση του πασίγνωστου στην Παροικία 
ΝΙΚΟΥ ΔΗΜΑΚΗ. Για κρατήσεις θέσεων, τηλεφωνήστε 

στο 95571256, 95503862 & 0402 117359

ΜΑΝΟΣ                   ΧΑΡΑ                   ΜΙΧΑΛΗΣ
ΡΙΖΟΣ      ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ            ΝΑΞΑΚΗΣ    

(Σάββατο)            (Παρασκευή & Σάββατο)         (Μπουζούκι)
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Ανάρπαστα καθαριστικά, προσωρινές 
ελλείψεις σε αντισηπτικά
Αυξημένη ζήτηση παρουσιάζουν 
τις τελευταίες ώρες τα καθαριστικά 
είδη και όχι μόνον από τις υπε-
ραγορές, καθώς υπό το φόβο εξά-
πλωσης του κορωνοϊού οι Κύπρι-
οι σπεύδουν στα σουπερμάρκετ, 
προκειμένου να προμηθευτούν με 
οτιδήποτε θεωρούν απαραίτητο 
για την προσωπική τους υγιεινή. 
Ανάρπαστα έχουν γίνει τα αντι-
σηπτικά και τα πλαστικά γάντια, 
με αποτέλεσμα να παρουσιάζεται 
μικρή καθυστέρηση στη ροή του 
εφοδιασμού.
Όπως πληροφορούμαστε αυξη-
μένη κίνηση παρατηρείται όχι 
μόνο στις μεγάλες αλυσίδες υπε-
ραγορών, αλλά και στα συνοικι-
ακά μπακάλικα, ενώ τα προϊόντα 
που παρουσιάζουν μεγάλη ζήτηση 

είναι τα εξής: καθαριστικά είδη 
σπιτιού (καθαριστικά επιφανειών 
και μπάνιου), πανάκια καθαρι-
σμού, χαρτί υγείας, είδη προσω-
πικής υγιεινής (αντισηπτικά χε-
ριών, υγρομάντηλα, γάντια κτλ), 
αλλά και κάποια φαγώσιμα είδη 
σε κονσέρβες. Ο Εκτελεστικός 
Γραμματέας του Συνδέσμου Υπε-
ραγορών, Ανδρέας Χατζηαδάμου 
ανέφερε πως υπάρχει επάρκεια 
προϊόντων, ωστόσο επιβεβαίωσε 
ότι λόγω της αυξημένης ζήτησης 
παρατηρείται μικρή καθυστέρηση 
στην προμήθεια σε αντισηπτικά 
και πλαστικά γάντια. Έκανε επίσης 
λόγο για αχρείαστο πανικό λόγω 
κορωνοϊού και προέτρεψε τους 
καταναλωτές να συμμορφώνονται 
με τις οδηγίες των αρμοδίων.

Λ
αμβάνοντας υπόψη την 
κατάσταση που δια-
μορφώνεται μετά την 
εμφάνιση πρόσθετων 

κρουσμάτων του νέου κορονοϊ-
ού COVID-19 στην Κύπρο και με 
σκοπό την πρόληψη και την απο-
τροπή της μετάδοσης, μετά από 
συνεννοήσεις με τον Υπουργό 
Υγείας, το Υπουργείο Παιδείας, 
Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νε-
ολαίας ανακοινώνει τα ακόλουθα 
μέτρα.
Η αναστολή λειτουργίας σχολεί-
ων στην επαρχία Λευκωσίας, που 
έχει ήδη ανακοινωθεί τη Δευτέρα, 
παρατείνεται και για την επόμενη 
εβδομάδα, μέχρι και την Παρα-
σκευή 20 Μαρτίου 2020.
Αναστέλλεται η λειτουργία και 
όλων των υπόλοιπων σχολείων 
παγκυπρίως, σε όλες τις βαθμίδες 
της εκπαίδευσης, τόσο δημόσιων 
όσο και ιδιωτικών (συμπεριλαμ-
βανομένων και των σχολείων 
επαρχίας Λευκωσίας των οποίων 
δεν είχε ανασταλεί μέχρι τώρα η 
λειτουργία), από την ερχόμενη 
Παρασκευή 13 Μαρτίου μέχρι 
και την Παρασκευή 20 Μαρτίου 
2020. Η ετεροχρονισμένη έναρ-
ξη της αναστολής στοχεύει στο 
να δοθεί ο απαραίτητος χρόνος 
(αύριο) στους ενδιαφερόμενους 
γονείς προκειμένου να κάνουν 
τυχόν απαραίτητες διευθετήσεις.
Αναστέλλεται η λειτουργία και 
όλων των άλλων εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων του Υπουργείου, 
απογευματινών και βραδινών, 
των Ειδικών Σχολείων, δημόσι-
ων και ιδιωτικών, όπως και των 
φροντιστηρίων, παγκυπρίως, από 
την Παρασκευή 13 Μαρτίου μέ-
χρι και την Παρασκευή 20 Μαρτί-
ου 2020. Ταυτόχρονα, πρέπει να 

αναστείλουν τη λειτουργία τους 
και όλα τα τριτοβάθμια εκπαιδευ-
τικά ιδρύματα, δημόσια και ιδιω-
τικά, σε όλη την Κύπρο, μέχρι και 
την Κυριακή 22 Μαρτίου 2020.
Επαναλαμβάνουμε ότι η αναστο-
λή λειτουργίας των σχολείων γί-
νεται για προληπτικούς και μόνο 
λόγους, εφ’όσον μέχρι στιγμής 
δεν παρατηρήθηκε οποιοδήποτε 
κρούσμα ή περιστατικό που να 
έχει σχέση με σχολεία.
Συστήνεται σε όλους να διατηρή-
σουμε τη ψυχραιμία μας, να παίρ-
νουμε τις απαραίτητες προφυλά-
ξεις και να ακολουθούμε πιστά 
τις οδηγίες που δίνονται από το 
Υπουργείο Υγείας.
Επιπρόσθετα, το Υπουργείο Παι-
δείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού 
και Νεολαίας, σε συνεργασία με 
το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινο-
τομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, 
εξετάζει τη δυνατότητα να εξασφα-
λισθεί στο διάστημα της αναστο-
λής λειτουργίας των σχολείων, εξ 
αποστάσεως και με ηλεκτρονικά 
μέσα επικοινωνίας εκπαίδευση, 
ιδιαίτερα για τους μαθητές και 
τις μαθήτριες της Γ’ Λυκείου που 
προετοιμάζονται φέτος για τις πα-
γκύπριες εξετάσεις.
Το Υπουργείο εξετάζει και το ενδε-
χόμενο παράτασης των σχολικών 
εργασιών, εφ’όσον χρειαστεί, 
σύμφωνα με τα όσα προβλέπουν 
οι σχετικοί Κανονισμοί, ούτως 
ώστε να αναπληρωθεί ο διδακτι-
κός χρόνος που θα απωλεσθεί.
Παράλληλα εξετάζεται από την 
Κυβέρνηση, σε συνεργασία με 
εργοδοτικές οργανώσεις, η πιθα-
νότητα να δοθούν διευκολύνσεις 
σε εργαζόμενες μητέρες κατά το 
διάστημα που δεν θα λειτουργούν 
τα σχολεία.

Υπ. Παιδείας: Κλειστά όλα τα 
σχολεία μέχρι τις 20 Μαρτίου

CYPRUS CLUB


