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Υιοθέτησε μία οικογένεια τα Χριστούγεννα
• Μπορείς να δώσεις σε μια οικογένεια που έχει ανάγκη τα απαραίτητα για το γιορτινό
τραπέζι, να προσφέρεις χριστουγεννιάτικα εδέσματα και δώρα στα παιδιά
Της ΘΕΟΔΩΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Αυτά τα Χριστούγεννα σου δίνεται η
ευκαιρία να βοηθήσεις μία οικογέ
νεια που έχει ανάγκη. Το Παγκύπριο
Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού
(ΠΣΣΕ), ανακοινώνει την έναρξη της εκ
στρατείας «Υιοθετήστε μια οικογένεια τα
Χριστούγεννα» που έχει ως στόχο να μην
μείνει καμία οικογένεια και κανένα παιδί
χωρίς τα απαραίτητα που βοηθούν να νιώ
σουν τη χαρά των Χριστουγέννων.
ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ. Το ΠΣΣΕ σας καλεί αυτά
τα Χριστούγεννα να μην αναλωθείτε στην
αγορά περιπών υλικών αγαθών και να
«Υιοθετήσετε» μια οικογένεια σκορπίζοντας
τη χαρά της γέννησης του Χριστού, προ
σφέροντας ακόμη και απο το υστέρημα

σας σε όσους έχουν ανάγκη. Συγκεκριμένα
μπορείς να δώσεις σε μια οικογένεια τα
απαραίτητα για το γιορτινό τραπέζι, να
προσφέρεις χριστουγεννιάτικα εδέσματα
και δώρα στα παιδιά. Μπορείς να προ
σφέρεις οτιδήποτε και όσο εσύ μπορείς.
ΠΩΣ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΕΙΣ. Στην εκστρατεία
μπορεί να συμμετάσχει ο καθένας ως
άτομο είτε ως ομάδα. Μπορείς να «υιοθε
τήσεις» μια οικογένεια συγκεντρώνοντας

τρόφιμα και άλλα χριστουγεννιάτικα εδέ
σματα μαζί με την παρέα σου ή τους
φίλους σου. Ένας τη γαλοπούλα, άλλος
μακαρόνια, ρύζι, πατάτες, άλλος κουραμ

πιέδες και μελομακάρονα κτλ. Συγκεν

γεννιάτικα πακέτα σε περίπου 1000 οικο

τρώνοντας παιχνίδια και άλλα χριστου
γεννιάτικα δώρα για τα παιδιά οικογενειών
που έχουν ανάγκη με τους συναδέλφους
σου. Ετοιμάζοντας «χριστουγεννιάτικο πα
κέτο» με εδέσματα και οτιδήποτε άλλο
εσύ μπορείς μαζί με την οικογένεια σου,
τα παιδιά σου εξηγώντας τους ότι θα τα
προσφέρετε σε μια οικογένεια που έχει
ανάγκη. Για να συμμετάσχετε στην εκ
στρατεία και να «υιοθετήσετε» μια οικο
γένεια επικοινωνήστε με το Συντονιστικό
Συμβούλιο Εθελοντισμού/Σώμα Εθελοντών
της επαρχίας σας στα τηλέφωνα: Λευκωσία
22512602, Λεμεσός 25737761, Λάρνακα
24650525, Πάφος 26953725, Αμμόχωστος
99124521, Κερύνεια 97743185. Αξίζει
να σημειωθεί ότι το 2015 στο πλαίσιο της
ίδιας εκστρατείας προσφέρθηκαν χριστου

γένειες.

ΟΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ. Υποστηρικτής της εκ
στρατείας ο Συνεργατισμός, ο οποίος
προσφέρει τα απαραίτητα για το γιορτινό
Τραπέζι, στις πρώτες 250 οικογένειες.
Επίσης τα βιβλιοπωλεία ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ
στηρίζουν την εκστρατεία του ΠΣΣΕ και
διαθέτουν ειδικό χώρο συλλογής παιχνι
διών, βιβλίων/παραμυθιών και άλλων χρι
στουγεννιάτικων δώρων εντός του χώρου
των βιβλιοπωλείων σε όλες τις πόλεις,
τα οποία στη συνέχεια θα παραδώσει
στο Σώμα Εθελοντών κάθε επαρχίας για
να δοθούν σε παιδιά άπορων οικογενειών.
Τελευταία ημερομηνία παραλαβής ειδών
από τα Σώματα Εθελοντών είναι η 19η
Δεκεμβρίου.
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