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ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ
ημερομηνία: 06/04/2018, από σελίδα 12

800 οικογένειες πήραν το πασχαλινό τους πακέτο
Σκηνές συγκίνησης κατέγραψε το Συμβούλιο Εθελοντισμού
Ολοκληρώθηκε για τέταρτη συνεχή χρονιά
η εκστρατεία «Υιοθετήστε» μια οικογένεια το
Πάσχα, η οποία είχε στόχο να μη μείνει καμία
οικογένεια και κανένα παιδί χωρίς τα απαραί
τητα για να νιώσουν τη χαρά της Ανάστασης
του Χριστού.
Σύμφωνα με ανακοίνωση του Παγκύπρι
ου Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού,
«πλήθος ατόμων και φορέων αγκάλιασαν και
φέτος την εκστρατεία προσφέροντας πασχα
λινά εδέσματα, λαμπάδες, πασχαλινά αβγά
για τα παιδιά, τρόφιμα και άλλα είδη για το
γιορτινό τραπέζι, καθώς και διάφορα άλλα εί
δη πρώτης ανάγκης τα οποία δόθηκαν μέσω
των Σωμάτων Εθελοντών στις οικογένειες που
έχουν ανάγκη».

Η ανταπόκριση του κοινού, αναφέρει το
ΠΣΣΕ, «ήταν για ακόμη μια φορά ιδιαίτερα
συγκινητική βλέποντας άτομα και οικογένειες
να προσφέρουν ακόμα και από το υστέρημα

τους, βλέποντας ομάδες ατόμων είτε φίλων,
είτε του προσωπικού εταιρειών και φορέων,

είτε μαθητών και φοιτητών και τόσων άλλων,
να προσφέρουν λαμπάδες που έφτιαξαν οι
ίδιοι για τον σκοπό αυτό ή να παραδίδουν στα
Σώματα Εθελοντών όμορφα, προσεγμένα πακέ
τα με πασχαλινά είδη, με κάρτες και ευχές για
ένα όμορφο Πάσχα και Καλή Ανάσταση στις
οικογένειες που χρειάζονται τη βοήθεια μας».
Ακόμη πιο συγκινητικές υπήρξαν οι στιγ
μές παραλαβής των ειδών αυτών από τις οικο
γένειες που «υιοθετήθηκαν» από όλο αυτό τον

κόσμο που ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα του
Παγκύπριου Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελο
ντισμού, «οι οποίες μέσα από τη βοήθεια αυ
τήν που λάμβαναν ένιωθαν την αγάπη και την
αλληλεγγύη των συνανθρώπων/συμπολιτών
τους γεμίζοντας την ψυχή τους με κουράγιο,
δύναμη και ελπίδα να συνεχίσουν τον αγώνα
τους για ένα καλύτερο αύριο».
Στο πλαίσιο της εκστρατείας προσφέρθη
κε βοήθεια σε 800 οικογένειες σε παγκύπρια
βάση.
«Το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο
Εθελοντισμού εκφράζει τις θερμές του ευχαρι
στίες σε όλους όσοι συνέβαλαν στην εκστρα
τεία για τη στήριξη των οικογενειών που έχουν
ανάγκη και εύχεται σε όλους Καλή Ανάσταση».
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