
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ “ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ” 
Τ.Θ. 28545, 2080 Λευκωσία – Τηλ. 99495926 email: filoi.pedikistegi@gmail.com 

 

1/3 

Νέα της Στέγης Αρ. έκδοσης 56 

Ιανουάριος 2023 

 

Αγαπητοί μας φίλοι και φίλες, 

 

Σας ευχόμαστε Καλή Χρονιά, με υγεία, αγάπη και ειρήνη στον κόσμο. Κατά το 2022 

ο Σύνδεσμος μας ήταν στην ευχάριστη θέση να επανέλθει στις συνηθισμένες του 

εκδηλώσεις.  

 

Στις 23 Ιουνίου διοργανώθηκε δείπνο στον κήπο της 

Προέδρου μας Κατερίνας με Ασιατικό μπουφέ και ζωντανή 

μουσική. Κατά την διάρκεια του δείπνου κληρώθηκαν οι 

λαχνοί μας με πλούσια δώρα.  

 

 

Το καλοκαίρι ο Σύνδεσμος μας επιχορήγησε ψυχαγωγικές 

δραστηριότητες παιδιών, όπως κατασκηνώσεις κ.α. 

 

 

 

Στις 12 Νοεμβρίου διοργανώθηκε Χριστουγεννιάτικο Τσάι με 

Παζαράκι στο σπίτι της Προέδρου μας Κατερίνας.  Περάσαμε 

μαζί σας ένα πολύ όμορφο απόγευμα, με ζεστό κρασί, καφέ και 

λιχουδιές φτιαγμένες με αγάπη από τα μέλη μας. Το πλούσιο 

παζαράκι μας περιλάμβανε Χριστουγεννιάτικες χειροτεχνίες 

και γλυκά. 

 

 

 

Τον Σεπτέμβριο διοργανώσαμε δύο δείπνα με τα παιδιά, 

ένα στην Παιδική Στέγη και ένα με τους ενήλικους 

φοιτητές που διέμεναν στην Παιδική Στέγη. 

 

 

Τον Οκτώβριο διοργανώσαμε δύο εργαστήρια 

αγγειοπλαστικής, ένα για τα μικρά παιδιά και ένα για τα πιο 

μεγάλα. 

 

  



ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ “ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ” 
Τ.Θ. 28545, 2080 Λευκωσία – Τηλ. 99495926 email: filoi.pedikistegi@gmail.com 

 

2/3 

 

Τον Νοέμβριο ο Σύνδεσμος μας αγόρασε υλικά για να φτιάξουν τα 

παιδιά Χριστουγεννιάτικα στολίδια για διακόσμηση της Παιδικής 

Στέγης. 

 

 

 

 

Τον Δεκέμβριο ο Σύνδεσμος μας συνόδευσε τα παιδιά της 

Παιδικής Στέγης σε μάθημα ζαχαροπλαστικής το οποίο 

πρόσφερε το LIDL food academy όπου έφτιαξαν 

Χριστουγεννιάτικα γλυκά. 

 

 

 

 

Τον Δεκέμβριο ο Σύνδεσμος μας συμμετείχε σε 

Χριστουγεννιάτικο πάρτυ στην Παιδική Στέγη και στο 

Σπίτι στο Πλατύ. Για τα μικρά παιδιά υπήρχε ψυχαγωγία 

από ταχυδακτυλουργό. Στις εκδηλώσεις παρευρέθηκε 

και η Υφυπουργός Κοινωνικής Πρόνοιας. 

 

 

 

 

Τον Δεκέμβριο ο Σύνδεσμος μας εξασφάλισε κουπόνια 

και συνόδευσε τα παιδιά στην Παραμυθούπολη. 

 

 

Ο Σύνδεσμος μας συνεχίζει να στηρίζει τα παιδιά που ενηλικιώνονται και φεύγουν 

από τη Στέγη, ιδιαίτερα τους φοιτητές οι οποίοι έχουν μεγαλύτερη ανάγκη στήριξης. 

Σε συνεργασία με το Γραφείο Ευημερίας ο Σύνδεσμος καλύπτει έξοδα των παιδιών 

όπου είναι απαραίτητο για τη φοίτηση τους σε Πανεπιστήμια π.χ. εγγραφές, φορητοί 

υπολογιστές και διάφορα έκτακτα έξοδα.  

 

Ευχαριστούμε όλους όσους μας στήριξαν με τις εισφορές τους: GW 

MAINTENANCE SERVICES LTD, KPMG, 10TOGO, Intercollege Culinary Arts, 

CSNA LTD, UNFICYP, Ιερά Μονή Κύκκου, IBRIC Ltd, FIDESCORP LTD, DP 
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Coaching Centre, Lions club, PartnersVMLYR Ltd καθώς και όσους έκαναν 

ατομικές εισφορές και όσους συμμετείχαν στις φιλανθρωπικές εκδηλώσεις μας. 

 
 

Εισφορές καθώς και οι ετήσιες συνδρομές σας (€10 ετησίως) μπορούν να 

πληρωθούν με έμβασμα στον πιο κάτω λογαριασμό. Παρακαλώ να 

αναφέρετε το ονοματεπώνυμο σας. 
 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ IBAN ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ 0173-01-020910 CY38002001730000000102091000 

 

 

Η Παιδική Στέγη έχει ανάγκη από ειδική/ο παιδαγωγό ή δασκάλα/ο 

για εργοδότηση κατά τις απογευματινές ώρες για να βοηθήσει τα 

παιδιά να καλύψουν μαθησιακά κενά και να διεκπεραιώνουν τις 

σχολικές εργασίες τους. Αν γνωρίζετε κάποιο άτομο που μπορεί να 

αναλάβει αυτή την εργασία παρακαλώ επικοινωνήστε με το 

99848181 ή με απάντηση σε αυτό το μήνυμα. 

 

 

 

Με φιλικούς χαιρετισμούς,  

   Διοικητικό Συμβούλιο 

 
 


