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ημερομηνία: 09/04/2016, από σελίδα 25

Δυο χιλιάδες οικογένειες περιμένουν «ανάδοχους»
Άτομα ή ομάδες, οικογένειες
ή φίλοι, μπορούν να
υιοθετήσουν μια οικογένεια
για το Πάσχα
ΤΗΣ ΜΑΡΙΛΕΝΑΣ ΠΑΝΑΓΗ

Για εσένα που το καρότσι στην υπεραγορά
χωρά ψώνια €ιοο€ΐ5θ, δεν είναι πρόβλη
μα να χωρέσει ψώνια €120 ή €170 ευρώ.
Για εκείνον που κρατά μικρό καλάθι και ψωνίζει
ένα γάλα κι ένα ψωμί ίσα ίσα για να βγάλει τη
μέρα, τα €20 επιπλέον δικά σου ευρώ, μπορούν
να του προσφέρουν λίγη από τη δική σου χαρά.
Η εκστρατεία «υιοθέτησε και εσύ μια οικογέ
νεια το Πάσχα», του Παγκύπριου Συντονιστικού

• Η εκστρατεία του Σώματος Εθελοντών
λήγει σε 15 ημέρες, οι ανάγκες είναι
ακόμα τεράστιες
Συμβουλίου Εθελοντισμού, βρίσκεται σε εξέλιξη.
Εκατοντάδες οικογένειες σε ολόκληρη την Κύπρο
στηρίζονται στο αποτέλεσμα της αφού μόνο έτσι
θα καταφέρουν να εξασφαλίσουν ένα αξιοπρεπές
λαμπριάτικο τραπέζι. Μόνο έτσι τα παιδιά τους θα
πάνε στην Ανάσταση κρατώντας τη γιορτινή τους
λαμπάδα, μόνο εάν προσφέρεις εσύ ή εσείς από
αυτά τα λίγα ή πολλά που σου περισσεύουν θα
τσουγκρίσουν το Πάσχα το κόκκινο αβγό.
Για αυτό, την επόμενη φορά που θα πας στην
υπεραγορά, μέχρι τις 22 Απριλίου, να θυμάσαι να
ψωνίσεις κάτι τις παραπάνω και να το παραδώσεις
στα γραφεία του Σώματος εθελοντώντης Επαρχί
ας σου. Κάποια οικογένεια θα χαρεί πολύ με αυτή
τη δική σου προσφορά.
Η ανταπόκριση των πολιτών στην εκστρατεία
του ΠΣΣΕ είναι συγκινητική, ανέφερε, μιλώντας
στον «Φ» ο πρόεδρος του Συμβουλίου Σταύρος
Ολύμπιος. Ωστόσο, πρόσθεσε, «οι ανάγκες παρα
μένουν μεγάλες και εμείς έχουμε βάλει στόχο να

μην μείνει κανένα σπίτι χωρίς φλαουνα, κανένα

παιδί χωρίς λαμπάδα, κανένα τραπέζι χωρίς φα
γητό τη Λαμπρή». Από την εμπειρία των εκστρα
τειών του ΠΣΣΕ διαφαίνεται ότι ο αριθμός των οι
κογενειών που χρειάζονται κάποιον ή κάποιους
να τις υιοθετήσει είναι αρκετά μεγάλος αφού
φθάνει τις 2.οοο περίπου οικογένειες.
«Όσο περισσότερη η προσφορά από τους πο

λίτες, τόσο περισσότερες άπορες οικογένειες θα
βοηθηθούν», εξήγησε ο κ. Ολύ μπιος και πρόσθε
σε ότι «δεν είναι ανάγκη κάποιος να τρέξει καν
στην υπεραγορά για να μας βοηθήσει. Μπορεί να
κάνει τη χρηματική εισφορά του στο ΠΣΣΕ και τα
ψώνια θα τα αναλάβουν οι εθελοντές μας».
Μπορεί μια οικογένεια που έχει τη δυνατότη
τα, να αγοράσει τα απαραίτητα για μια άλλη οικο
γένεια που δεν μπορεί να εξασφαλίσει ούτε τα
απαραίτητα λόγω οικονομικής ανέχειας και κυρί
ως «λόγω της ανεργίας που οδηγεί στη φτώχεια
δεκάδες νοικοκυριά στην Κύπρο».
Ακόμα, «ομάδες ανθρώπων, συναδέλφων σε
εταιρείες, φίλων σε μια γειτονιά κ.λπ., μπορούν
να "υιοθετήσουν" από κοινού μια οικογένεια. Να
γίνουν "ανάδοχοι" και να δώσουν χαρά στα παι
διά που μόνο στα όνειρα τους μπορούν να σκε
φτούν ότι θα φορέσουν ένα καινούργιο ρουχαλά
κι την Ανάσταση». «Όταν μια ομάδα ανθρώπων
που έχουν τη δυνατότητα, προσφέρει για να υιο
θετήσει μια οικογένεια που δεν μπορεί να εξα
σφαλίσει τα προς το ζην, τότε για το κάθε ένα
μέλος της ομάδας αυτής το ποσό που χρειάζεται
να προσφερθεί είναι πολύ μικρό», είπε ο πρόε
δρος του ΠΣΣΕ. «Είναι μικρό για τον έναν αλλά με
τους πολλούς το ποσό μεγαλώνει και το καλάθι
στην υπεραγορά γεμίζει εύκολα και προσφέρει
χαρά σε μια ολόκληρη οικογένεια», τόνισε.
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Για ένα πλήρες πασχαλινό πακέτο
ΟΠΩΣ πληροφορούμαστε από το Πα
γκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθε
λοντισμού και αν και αρκετές είναι οι
εταιρείες που έχουν εκφράσει την
πρόθεση τους για να προσφέρουν
από τα προϊόντα τους στην εκστρα
τεία του ΠΣΣΕ, οι ανάγκες παραμέ
νουν μεγάλες.
Για να πάρουν οι οικογένειες ένα
πλήρες πασχαλινό πακέτο και να χα
ρούμε όλοι την Ανάσταση, θα πρέπει
τις επόμενες δεκαπέντε ημέρες να
έχουν μαζευτεί όλα όσα πρέπει. Τα
πασχαλινά εδέσματα, φλαούνες,
τσουρέκια, η πασχαλινή λαμπάδα για
τα παιδιά, το κρέας για το γιορτινό
τραπέζι, όλων των ειδών τα τρόφιμα,
είναι απαραίτητα.
Πέραν αυτών όμως, και ας μην
ξεχνάμε ότι οι ανάγκες των παιδιών
σε ρούχα και παπούτσια ποτέ δεν τε
λειώνουν, το ΠΣΣΕ έχει καταγράψει
ανάγκες και σε ό,τι αφορά:
©παιδικά πανάκια και γάλατα
# ρούχα και παπούτσια για παιδιά

(διάφορες ηλικίες)
¦παιχνίδια

©τρόφιμα γενικά
Το κοινό που ενδιαφέρεται να
προσφέρει μπορεί να επικοινωνεί με
το Σώμα Εθελοντών της επαρχίας του
για τυχόν εξειδικευ μένες ανάγκες.
Τηλέφωνα επικοινωνίας: Λευκω
σία 22512602, Λεμεσός: 25737761,
Λάρνακα: 24650525, Πάφος:
26953725» Αμμόχωστος: 99124521»
Κερύνεια: 97743!85·
Επίσης, όσοι το επιθυμούν, μπο
ρούν να κάνουν «like» τις σελίδες των
ΕΣΣΕ/Σωμάτων Εθελοντών στο
facebook στις οποίες γίνονται αναρ
τήσεις κατά καιρούς για ανάγκες που
χρειάζονται: Facebook pages: Παγκύ
πριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελο
ντισμού, Σώμα Εθελοντών Λευκωσί
ας, Σώμα Εθελοντών Λεμεσού, Επαρ
χιακό Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελο
ντισμού Πάφου (ΕΣΣΕΠ), ΕΣΣΕ Αμμο
χώστου  Σώμα Εθελοντών Αμμοχώ
στου.
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