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Ïé êáëýôåñåò åêðïìðÝò áðü ôïõò ðëÝïí 
ãíùóôïýò ñáäéïöùíéêïýò óôáèìïýò ôçò 

ÅëëÜäáò, áêïýãïíôáé áðü ôï óôáèìü ìáò.
24ùñï ðñüãñáììá ìå üôé óõìâáßíåé óôçí 

ðáôñßäá.
Áí  åðéèõìåßôå åóåßò Þ êÜðïéïò ößëïò óáò íá 

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

åëëçíéêïýò ñáäéïöùíéêïýò óôáèìïýò 
åäþ óôï Óýäíåû åðéêïéíùíåßóôå ìáæß ìáò.

ÄéáèÝôïõìå êáé åéäéêÞ óõóêåõÞ ãéá ôï 
áõôïêßíçôü óáò êáé ìðïñåßôå íá áêïýôå 
üëïõò áõôïýò ôïõò óôáèìïýò áðü ôï 

ñáäéüöùíï ôïõ áõôïêéíÞôïõ óáò.
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óôç óõ÷íüôçôá ôùí  

÷éëéïêýêëùí. 
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Ôï ãñáöåßï ìáò åñãÜæåôáé ìå óõíÝðåéá êáé õðåõèõíüôçôá êáé óôçñßæåôáé óôïõò åõ÷áñéóôçìÝíïõò 
ðåëÜôåò ìáò. Óáò  åîõðçñåôïýìå üëç ôçí çìÝñá, üëç ôçí åâäïìÜäá, óå üëç ôçí ìçôñïðïëéôéêÞ 

ðåñéöÝñåéá ôïõ Óýäíåû. Óåâüìáóôå ôçí éäéïêôçóßá óáò, óáí íá åßíáé äéêÞ ìáò, ãé áõôü êéíïýìáóôå 
ìå ðñïóï÷Þ ðñïóôáôåýïíôáò ôá åõðáèÞ óçìåßá ôïõ óðéôéïý óáò.

Ç 20åôÞò ðåßñá ìáò óôï ÷þñï, ìáò äßíåé
ôç äõíáôüôçôá íá åðéëÝãïõìå ãéá ôïõò ðåëÜôåò ìáò

ôéò êáëýôåñåò ëýóåéò ðïõ áöïñïýí óôçí áãïñÜ,
ðþëçóç, Þ åíïéêßáóç áêéíÞôùí, þóôå ç åðÝíäõóÞ ôïõò

íá åßíáé áóöáëÞò êáé ïéêïíïìéêÜ óõìöÝñïõóá.
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Δωροεπιταγές σε  
άπορες οικογένειες  
του δήμου Λευκωσίας Τα κοινωνικά παντοπωλεία της αρχιεπισκοπής 

στηρίζει η Παγκύπρια Οργάνωση Σιτοπαρα-
γωγών προσφέροντας αλεύρι και πουργούρι. 
Η παράδοση έγινε τη Δευτέρα με την ευκαιρία 
των Χριστουγέννων, από αντιπροσωπεία της 
οργάνωσης στον αρχιεπίσκοπο Κύπρου.

Δωροεπιταγές στις άπορες οικογέ-
νειες του δήμου Λευκωσίας παρέ-
δωσε τη Δευτέρα ο δήμαρχος Κων-
σταντίνος Γιωρκάτζης.

5
80 παιδιά άπορων οι-
κογενειών στηρίζει ο 
δήμος Λευκωσίας με 
πακέτα αγάπης ενόψει 

των γιορτών των Χριστουγέν-
νων και της πρωτοχρονιάς. 
Πρόκειται για δωροεπιταγές 
αξίας 40 ευρώ η κάθε μία, οι 
οποίες μπορούν να εξαργυρω-
θούν σε γνωστή υπεραγορά 
για τις ανάγκες του εορταστι-
κού τραπεζιού, συνολικής αξί-
ας εικοσιτριών χιλιάδων δια-
κοσίων ευρώ. 
Ταυτόχρονα, σύμφωνα με τον 
δήμαρχο Λευκωσίας Κωνστα-
ντίνο Γιωρκάτζη, θα δοθούν 
700 κουπόνια γενικής εισόδου 
για τους άπορους μαθητές και 
τα παιδιά των παιδικών λε-
σχών του Πολυδύναμου Δημο-

τικού Κέντρου Λευκωσίας για 
την Παιχνιδούπολη και 600 
δωρεάν εισιτήρια για την Χρι-
στουγεννιάτικη παιδική παρά-
σταση. 
«Η σημερινή εκδήλωση απο-
τελεί έμπρακτα ότι παρά την 
κρίση αξιών που χαρακτηρίζει 
την εποχή μας, εξακολουθεί 
να υπάρχει ευαισθητοποίηση 
και ανθρωπιά, ειδικά αυτές τις 
γιορτινές μέρες, απέναντι στα 
προβλήματα που αντιμετωπίζει 
η κοινωνία μας, και ειδικότερα 
τα παιδιά», είπε ο κ. Γιωρκά-
τζης. 
Τα πακέτα παραδόθηκαν στους 
Διευθυντές των σχολείων σε 
ειδική τελετή που πραγματο-
ποιήθηκε το πρωί στο Δημαρ-
χείο Λευκωσίας

20 τόνοι αλεύρι και πουργούρι για  
το γιορτινό τραπέζι δυσπραγούντων

Δέκα τόνους αλεύρι και 
άλλους τόσους πουργού-
ρι παρέδωσε τη Δευτέρα 
αντιπροσωπεία της πα-
γκύπριας οργάνωσης σι-
τοπαραγωγών, στον αρχι-
επίσκοπο Κύπρου για τις 
ανάγκες των κοινωνικών 
παντοπωλείων που στη-
ρίζει η Αρχιεπισκοπή. 
Όπως ανέφερε ο πρόε-
δρος της οργάνωσης Κυ-
ριάκος Καϊλάς η περσινή 
χρονιά υπήρξε καλή για 
τους σιτοπαραγωγούς και 
έτσι τους δόθηκε η δυ-
νατότητα να στηρίξουν 
συνανθρώπους μας που 

έχουν ανάγκη. 
«Να συμβάλουμε και 
εμείς με τον τρόπο μας 
σε αυτή την προσπάθεια 
που κάνετε την υπεράν-
θρωπη και ένα μήνυμα 
που πρέπει να στείλουμε 
αμα μπορούν οι αγρό-
τες να βοηθήσουν να το 
πράξουν και τους καλού-
με όλους να συμβάλουν 
προς αυτόν τον σκοπό», 
είπε ο κ. Καϊλάς. 
Ο προκαθήμενος της κυ-
πριακής εκκλησίας αφού 
ευχαρίστησε τους σιτο-
παραγωγούς τόνισε ότι 
πρόκειται για μία ευγενι-

κή χειρονομία από τους 
βασανισμένους αγρότες 
μας, και συμπλήρωσε ότι 
η εκκλησία θα συνεχίσει 
να βρίσκεται στο πλευρό 
των πασχόντων. 
«Η εκκλησία πάντοτε δια-
χρονικά και θα συνεχίσει 
την προσφορά της και την 
αγάπη της ιδιαίτερα προς 
τους πάσχοντες αδελφούς 
μας και προς όλους ιδι-
αίτερα αυτές τις μέρες», 
είπε ο Αρχιεπίσκοπος και 
κάλεσε τους πολίτες που 
έχουν την δυνατότητα να 
στηρίξουν τα κοινωνικά 
παντοπωλεία. 
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