
O ΚόσμοςTHURSDAY 1 MARCH 2012 ΚΥΠΡΟΣ14

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΑ ΠΡΕΣΒΗ

Ερανο για τη συγκέντρωση 
τροφίμων και χρημάτων 
που θα αποσταλούν στον 

δοκιμαζόμενο ελληνικό λαό, ξε-
κίνησε από προχθές, Τρίτη, και 
μέχρι την Κυριακή η Μητρόπο-
λη Κιτίου. Η πρωτοβουλία της 
Μητρόπολης αφορά όλες τις εκ-
κλησίες της πόλης και επαρχίας 
Λάρνακας, οι οποίες θα είναι 
ανοικτές καθ’ όλη τη διάρκεια 
της ημέρας, ούτως ώστε ο κό-
σμος να μεταφέρει τα τρόφιμα 
που επιθυμεί να προσφέρει. 

Όπως δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο 
Μητροπολίτης Κιτίου Χρυσό-
στομος, «το μεγαλύτερο στή-
ριγμα του κυπριακού λαού, η 
μητέρα Ελλάδα, βρίσκεται στις 
πιο κρίσιμες στιγμές του ιστο-
ρικού βίου της». «Είναι πολλοί 
άνθρωποι που πεινούν, υποφέ-
ρουν και δυστυχούν, και έφτασε 
νομίζω και η Κύπρος να δώσει 
χείρα βοηθείας. Δεν πρέπει ποτέ 
να ξεχνούμε ότι μετά τα τραγικά 
γεγονότα του Ιουλίου του 1974, 
η Ελλάδα ήταν αυτή που περισ-
σότερο από κάθε άλλο έτρεξε, 
έσκυψε πάνω από τις πληγές μας 
και τις σκούπισε με το μαντήλι 
της αγάπης της», είπε.

Ο Μητροπολίτης πρόσθεσε 
πως δεν θα ξεχάσει ποτέ την 
αγάπη με την οποία ο ελληνι-

κός λαός περιέβαλε τον ίδιο και 
τον τότε βουλευτή Λάρνακας, 
Χριστόφορο Χριστοφίδη, όταν 
τον Ιανουάριο του 1975 είχαν 
μεταβεί στην Ελλάδα για να ενη-
μερώσουν τους Ελληνες για την 
τραγική κατάσταση που επικρα-
τούσε στην Κύπρο.

«Αρκεί να αναφέρω ότι σε 
μιαν επίσκεψή μας στη Θήβα, 
γυρίζοντας σε ένα χωριό της 
περιοχής, όλες οι κοπέλες κρά-
τησαν για τον εαυτό τους μόνο 
δύο σεντόνια και μία κουβέρτα, 
και έδωσαν όλη την υπόλοιπη 
προίκα τους για τη μαρτυρική 
Κύπρο», ανέφερε.

Είπε ακόμα ότι σε μιαν άλλη 
περίπτωση ένας συνταξιούχος 
γιατρός ζητούσε απεγνωσμένα 
να τον δει και όταν τον βρήκε 
ύστερα από τρεις ημέρες του 
ανέφερε ότι «τόσο ο ίδιος όσο 
και η γυναίκα του ήταν συνταξι-
ούχοι και δεν είχαν καμία περι-
ουσία, κρατούσε όμως στο χέρι 
του 90 χρυσές λίρες, τις οποίες, 
όπως μου είπε, θέλησε να δώσει 
για την πατρίδα, την Κύπρο». 

Απαντώντας σε ερώτηση, ο 
Κιτίου Χρυσόστομος είπε ότι «τα 
τρόφιμα που συγκεντρώνονται 
είναι όσπρια, ζάχαρη, ρύζι, μα-
καρόνια, δηλαδή ξηρά τροφή, 
κονσέρβες και οτιδήποτε άλλο 

μπορεί να προσφέρει ο κάθε Κύ-
πριος». «Επίσης, κάνουμε έρανο 
για να συγκεντρώσουμε χρήμα-
τα προκειμένου να αγοράσουμε 
κρέατα ή ψάρια ανάλογα με τις 
ανάγκες του ελληνικού λαού. Οι 
εκκλησίες θα είναι ανοικτές ολό-
κληρη την ημέρα και έτσι ο κό-
σμος που επιθυμεί θα μπορεί να 
πάει οποιανδήποτε ώρα για να 
προσφέρει τα τρόφιμα που θέλει 
να δώσει», ανέφερε. 

Πρόσθεσε ότι η κάθε εκκλη-
σία «θα έχει χώρο για να συγκε-
ντρώνονται τα τρόφιμα, ενώ για 
οποιοδήποτε χρηματικό ποσό, 
οι αρμόδιοι θα δίνουν απόδειξη 
είσπραξης». «Ο έρανος που άρ-
χισε θα ολοκληρωθεί την Κυρια-
κή, 4 Μαρτίου, αλλά ο κόσμος 
μπορεί να συνεχίσει να φέρνει 
τρόφιμα στους ιερούς ναούς, 
αφού το πρόβλημα είναι συνεχές 
και δεν μπορούμε με έναν απλό 
έρανο να καλύψουμε τις ανάγκες 
του ελληνικού λαού», είπε.

Εξήγησε ότι όλα τα τρόφιμα θα 
συγκεντρωθούν και θα μεταφερ-
θούν με εμπορευματοκιβώτια 
στην Ελλάδα. «Σε συνεννόηση 
με την Ιερά Αρχιεπισκοπή και 
τις άλλες Μητροπόλεις, θα με-
ταφερθούν τα εμπορευματοκι-
βώτια σε περιοχές όπου υπάρχει 
άμεση ανάγκη», κατέληξε.

Ο πρέσβης της Ελλάδας στην 
Κύπρο, Βασίλης Παπαϊ-
ωάννου, εξέφρασε τις ευ-

χαριστίες και την ευγνωμοσύνη 
της Αθήνας για τη βοήθεια που 
στέλνει η Κύπρος για το δοκι-
μαζόμενο ελληνικό λαό. Μιλώ-
ντας στο ραδιόφωνο του ΡΙΚ ο 
κ. Παπαϊωάννου ανέφερε ότι η 

έμπρακτη αλληλεγγύη που επι-
δεικνύεται έχει μεγάλη αξία, όχι 
μόνο με την έννοια της υλικής 
βοήθειας, αλλά και της ψυχολο-
γικής, κυρίως για τις ομάδες που 
αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλή-
ματα. Ο κ. Παπαϊώαννου τόνισε 
τη σημασία της προσυνεννόη-
σης και της στοχευμένης βοήθει-

ας που παρέχεται. Με την προ-
συνεννόηση στο πλαίσιο των 
αδελφοποιημένων δήμων, των 
συντεχνιών και των επαγγελμα-
τικών φορέων για το είδος της 
βοήθειας, είπε, το συγκεκριμένο 
υλικό φθάνει στο σωστό μέρος, 
τη σωστή ώρα και ανακουφίζει 
αυτούς που έχουν ανάγκη.
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Áí  åðéèõìåßôå åóåßò 
ç êÜðïéïò ößëïò óáò 

íá áðïêôÞóåôå ôï åéäéêü 
ñáäéüöùíï ãéá íá áêïýôå 
ôï óôáèìü ìáò êáé Üëëïõò 

6 åëëçíéêïýò 
ñáäéïöùíéêïýò óôáèìïýò 

åäþ óôï Óýäíåû 
åðéêïéíùíåßóôå ìáæß ìáò.

.

Ôï ðñüãñáììá ôïõ óôáèìïý áêïýãåôáé ó’ üëï ôïí 
êüóìï ìÝóù ôïõ Äéáäéêôýïõ óôç äéåýèõíóç: 

www.platpub.com/

ÓÕÍÔÏÍÉÓÔÅÉÔÅ ìå ôïí ñáäéïöùíéêü óôáèìü 
 óôç óõ÷íüôçôá ôùí  

÷éëéïêýêëùí. 
Ï óôáèìüò ìáò Ý÷åé êáôáóôåß Ýíá åíçìåñùôéêü êáé 
øõ÷áãùãéêü âÞìá ðïõ äéáêñßíåôáé áðü óõíÝðåéá, 
áîéïðéóôßá, ðëçñüôçôá, õðåõèõíüôçôá êáé óýíåóç.

24 þñåò ôï åéêïóéôåôñÜùñï, ìå ðïëý êáëÜ 
ðñïãñÜììáôá íôüðéáò ðáñáãùãÞò, áëëÜ êáé áðü 

ôçí ðáôñßäá êáé üëï ôïí êüóìï.
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¢íïéîå ðüñôá ôó' åêêëçóéÜò, ðüñôá ôïõ ðáñáäåßóïõ, 
íá êáôåâïýíå ïé Üããåëïé ôï ãÜìï íá åõëïãÞóïõí.

    ÕðÜñ÷ïõí óôç æùÞ ôùí áíèñþðùí ïñéóìÝíïé óôáèìïß ðïõ óçìáäåýïõí ôçí 
ðïñåßá ôïõò ó' áõôÞ ôç ãç. ¸íáò áð' áõôïýò åßíáé ï ãÜìïò, ç ìÝñá åêåßíç, ðïõ 
äýï íÝïé Üíèñùðïé åíþíïõí ôéò ôý÷åò ôïõò êé áðïöáóßæïõí íá æÞóïõí ìáæß, í' 
áãùíéóôïýí êáé íá äçìéïõñãÞóïõí. Ôçí ìÝñá áõôÞ ãéïñôÜæïõí ôá íéÜôá, ãéïñôÜæåé 
ç áãÜðç, ãéïñôÜæåé ç æùÞ. Åßíáé ìßá ìÝñá óðïõäáßá. Ãé' áõôü êáé ç ëáúêÞ øõ÷Þ äåí 
ôçí áöÞíåé íá ðåñÜóåé áðáñáôÞñçôç. Ôçí Ý÷åé óõíäÝóåé ìå ðïëëÝò åêäçëþóåéò 
êáé óõíÞèåéåò, ìå ÷áñÝò êáé ðáíçãýñéá ðïõ ôçí êÜíïõí ÷áñïýìåíç êáé 
ðåñßëáìðñç. 
    ¼ðïõ êé áí ôåëïýìå ôïí ãÜìï óÞìåñá, ðñÝðåé íá åîáêïëïõèïýìå íá ôçñïýìå 
ôá Þèç êáé ôá Ýèéìá, ðïõ ìáò Ýñ÷ïíôáé áðü ôï ìáêñéíü ðáñåëèüí êáé ìáò 
óõíäÝïõí Üìåóá ìå ôçí ðïëéôéóôéêÞ ìáò êëçñïíïìéÜ, ãéáôß åðéâåâáéþíïõí ôçí 
åèíéêÞ ìáò ôáõôüôçôá êáé ðñïóôáôåýïõí ôï ìåãáëåßï ôçò EëëçíéêÞò ìáò øõ÷Þò.

    Ôá ìïõóéêÜ ó÷Þìáôá ôïõ Ïìßëïõ ÊñçôéêÞò ÐáñÜäïóçò Ý÷ïõí ôçí äõíáôüôçôá 
íá óõíïäÝøïõí ìïõóéêÜ ôï ðáéäß óáò, óôçí ðéï ÷áñïýìåíç óôéãìÞ ôçò æùÞò ôïõ, 
ìå ôá ôñáãïýäéá êáé ôéò ìáíôéíÜäåò ôïõ ãÜìïõ, óôï óôüëéóìá ôïõ ðáóôïý ìå ôá 
ëåãüìåíá ðáóôéêÜ ôçò íýöçò, óôï óôüëéóìÜ ôïõ ãáìðñïý êáé ôçò íýöçò ôçí 
çìÝñá ôïõ ãÜìïõ, óôçí áêïëïõèßá ôçò ðáôïýëéáò (ãáìÞëéáò ðïìðÞò) ðñïò ôïí 
Iåñü Náü ãéá ôçí óôÝøç, óôï ðñïáýëéï ôçò åêêëçóßáò ìå ôïí ëåãüìåíï «÷ïñü ôçò 
íýöçò», óôçí áßèïõóá äåîéþóåùí êáé óôïí áíôßãáìï.  
    Ãéá ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò ìðïñåßôå íá åðéêïéíùíÞóåôå ìå ôïí Ìé÷Üëç 
Ðëáôýññá÷ï óôá ôçëÝöùíá : 0410 517 973, 9597 6755

Íýöç ìïõ ôï âáóéëéêü ðïõ öÝñáí óôçí áõëÞ óïõ, 
íá ôï ðïôßæåéò æÜ÷áñç óå üëç ôç æùÞ óïõ.

Έρανο για τον δοκιμαζόμενο ελληνικό λαό 
διοργανώνει η Μητρόπολη Κιτίου

Η Ελλάδα ευγνωμονεί την Κύπρο 
για την βοήθεια προς τον ελληνικό λαό

«Έφτασε νομίζω και η Κύπρος να δώσει χείρα βοηθείας προς την μητέρα 
Ελλάδα», δήλωσε ο Μητροπολίτης Κιτίου (φωτ. αρχείου).


