
Περισσότερες από 120
οικογένειες στηρίζει
συστηµατικά το Πα-
ντοπωλείο Αλληλεγ-
γύης του “Κυττάρου
Χαλέπας” µε τους αν-
θρώπους του Συλλό-
γου να απευθύνουν
κάλεσµα προς την το-
πική κοινωνία να ενι-
σχύσει το έργο του
Παντοπωλείου ιδιαί-
τερα τις ηµέρες των
εορτών.

Σ
το µεταξύ, το “Κύττα-

ρο Χαλέπας” κλείνει 5

χρόνια κοινωνικής

και πολιτιστικής δράσης και

προσφοράς και το γιορτάζει

µε µία µεγάλη, ανοιχτή χρι-

στουγεννιάτικη εκδήλωση

στην πλατεία Ευαγγελί-

στριας αύριο στις 6 το από-

γευµα.  

«Συµπληρώνουµε 5 χρόνια

λειτουργίας του “Κυττάρου

Χαλέπας” και είπαµε να το

γιορτάσουµε», σηµείωσαν

τα µέλη του «Κυττάρου Χα-

λέπας» Μαρία Κληµατσάκη

και Άννα Τζίβη και πρόσθε-

σαν ότι πέρα από το κοινω-

νικό έργο του “Κυττάρου”

που προάγεται µέσα από

το Παντοπωλείο Αλληλεγ-

γύης και άλλες δράσεις σε

σχολεία, ένας βασικός πυ-

ρήνας του Συλλόγου αφορά

το κοµµάτι του πολιτισµού. 

Στο πλαίσιο αυτό, την Κυ-

ριακή το απόγευµα θα γίνει

φωταγώγηση του χριστου-

γεννιάτικου δέντρου του

Συλλόγου, το οποίο έχει φυ-

τευτεί στην πλατεία της Ευ-

αγγελίστριας, ενώ θα υπάρ-

χει µουσικό πρόγραµµα και

χορός, κάλαντα από το µου-

σικό σχολείο, τρενάκι µε

τον Άγιο Βασίλη για τα παι-

διά, ξωτικά του Santa Run,

ζεστή σοκολάτα, κρασί και

γλυκίσµατα για όλους.      

Συγχρόνως, οι άνθρωποι

του “Κυττάρου” απηύθυναν

κάλεσµα για ενίσχυση του

Παντοπωλείου Αλληλεγγύης

καθώς τις ηµέρες των εορ-

τών γίνεται προσπάθεια να

προσφέρεται µεγαλύτερη

βοήθεια στις περίπου 120 οι-

κογένειες που λαµβάνουν

τρόφιµα και είδη πρώτης

ανάγκης από το Παντοπω-

λείο του Συλλόγου. «∆εχό-

µαστε κάθε προσφορά, όσο

µικρή κι αν είναι, γιατί πραγ-

µατικά υπάρχει ανάγκη»,

σχολίασαν σχετικά τα µέλη

του “Κυττάρου”.

∆ΗΜ. ΜΑΡ. 

ΑΠΟ Ι∆ΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ

Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις 
Συνεχίζονται οι δράσεις αλληλεγγύης µέσα και έξω από

την πόλη εν όψει των εορτών. Τις δράσεις οργανώνουν

ιδρύµατα, σχολεία και φορείς. 

Τη διοργάνωση Χριστουγεννιάτικου Φιλανθρωπικού

Bazaar σήµερα και αύριο µε είδη δώρων και διακοσµη-

τικά ανακοίνωσε ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεµόνων του

∆ηµοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Χωραφακίων. Το

Bazaar θα πραγµατοποιηθεί στις εγκαταστάσεις της

Coco-mat στο Πιθάρι Ακρωτηρίου. Ώρες λειτουργίας: σή-

µερα από 10 ως 3µ.µ. και αύριο από 11 ως 6µ.µ. Μέρος

των εσόδων θα διατεθούν στην ΕΛΕΠΑΠ Χανίων. 

Χριστουγεννιάτικο παζάρι αγάπης στην πλατεία της ∆η-

µοτικής Αγοράς από 19 ως 31 ∆εκεµβρίου ανακοίνωσε

το Κ.Η.Φ.Α.ΑΜΕΑ. Το ωράριο λειτουργίας τη ∆ευτέρα θα

είνα 9 π.µ. - 3 µ.µ., Επίσης, ο Σύλλογος Οικογένειας της

Μονάδας Συµβουλευτικής Χανίων του ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑ∆-

ΝΗ ανακοίνωσε ότι διοργανώνει Χριστουγεννιάτικο

παζάρι στην πλατεία της ∆ηµοτικής Αγοράς Χανίων,  19

- 22 ∆εκεµβρίου 2016,  από τις 10 το πρωί έως τις  8 το

βράδυ. 

Ο σύλλογος εθελοντικής προσφοράς και στήριξης “Ορί-

ζοντας” οργανώνει χριστουγεννιάτικο παζάρι αγάπης αύ-

ριο Κυριακή στις 12 το µεσηµέρι µε γεύσεις... διά χειρός

του σεφ Βασίλη Καλλίδη, στην οδό Τσουδερών 38Α. 

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος οι µαθητές του 1ου Γε-

νικού Λυκείου Χανίων οργανώνουν στον χώρο του

σχολείου, αύριο από τις 9.30 π.µ. έως τις 8 µ.µ., σε συ-

νεργασία µε τη διεύθυνση, το Σύλλογο Γονέων & Κηδε-

µόνων και απόφοιτους του σχολείου, χριστουγεννιάτι-

κο παζάρι.

Χριστουγεννιάτικο Bazaar φιλανθρωπικού σκοπού,

διοργανώνουν τη ∆ευτέρα 19  ∆εκεµβρίου οι σπουδα-

στές των ΙΕΚ ΖΗΤΑ.

Το Bazaar θα πραγµατοποιηθεί έξω από το ∆ηµαρχείο

Χανίων από τις 10 το πρωί ως τις 2 το µεσηµέρι της ίδιας

ηµέρας 

Εκδήλωση των Γιατρών του Κόσµου µε τίτλο: “Ένα δέ-

ντρο γεµάτο γάλα” θα λάβει χώρα στην πλατεία Αγοράς

την Τετάρτη 21 ∆εκεµβρίου από τις 10 το πρωί έως τις

10 το βράδυ.

ΑΠΟ ΤΟ “ΚΥΤΤΑΡΟ ΧΑΛΕΠΑΣ”

Στήριξη 120 οικογενειών
» Γιορτή αύριο για τα 5 χρόνια δράσης του Συλλόγου
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Τα µέλη του Κυττάρου Aννα Τζίβη και Μαρία Κληµατσάκη. 

ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΡΥΘΡΟ ΣΤΑΥΡΟ

∆ιανοµή τροφίµων 
Τρόφιµα σε 400 οικογένειες της πόλης µας και σε 70

µεµονωµένα άτοµα -κυρίως µετανάστες- θα προσφέρει

και φέτος το Τµήµα Χανίων του Ελληνικού Ερυθρού Σταυ-

ρού. Χθες έγινε η δεµατοποίηση και από την ερχόµενη

∆ευτέρα αυτά θα παραδοθούν όπου υπάρχει ανάγκη. Ο

πρόεδρος του τµήµατος Γιάννης Σκαράκης αναφερόµενος

σε αυτή την προσπάθεια σηµείωσε ότι: «Οπως κάθε Χρι-

στούγεννα και Πάσχα θα µοιράσουµε τρόφιµα σε άπο-

ρους συµπολίτες µας Ελληνες και ξένους. Σήµερα (σ.σ.

χθες) εθελοντές και των τριών σωµάτων µας δηλαδή της

Κοινωνικής Πρόνοιας, της Νοσηλευτικής και Σαµαρεί-

τες ∆ιασώστες - Ναυαγοσώστες έκαναν τη δεµατοποί-

ηση των προϊόντων τα οποία αγοράστηκαν από το Πα-

ράρτηµά µας και είναι: κοτόπουλο, ζάχαρη, λάδι, µακα-

ρόνια, ρύζι, βιτάµ, τοµατοπελτές και φακές.

Σε αυτά έχουν προστεθεί από δωρεές:

• 1.200 κιλ. πατατών και γάλα (2 λίτρα για κάθε οικο-

γένεια) από τους “Φίλους του Αποκόρωνα του Ερυθρού

Σταυρού”

• 400 κιλά αλευριού από τους Κυλινδρόµυλους Κρήτης.

• Παξιµάδια για όλες τις οικογένειες από τον Ξυλό-

φουρνο Αγ. Νεκταρίου.

H διάθεση των προϊόντων θα ξεκινήσει τη ∆ευτέρα 19

∆εκεµβρίου.

«Αξίζει να προσθέσουµε ότι τις οικογένειες αυτές τις στη-

ρίζουµε καθ’όλη την διάρκεια της χρονιάς» σηµείωσε. 

Γ. ∆ΡΑΚ.   


