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ημερομηνία: 20/11/2017, από σελίδα 18

Της Ανπγόνης
Σολομωνίδου
Δρουσιώτου

Με τον Σταύρο Ολύμπιο,
πρόεδρο Παγκύπριου Συντονιστικού
Συμβουλίου Εθελοντισμού
1 Ξεκίνησε η παγκύπρια εκστρατεία «Υιοθετήστε μια
οικογένεια τα Χριστούγεννα»; Ναι, με στόχο να μη μεί
νουν καμιά οικογένεια και κανένα παιδί χωρίς τα απαραί
τητα που βοηθούν να νιώσουν τη χαρά των Χριστουγέν
νων. Κύριος υποστηρικτής της εκστρατείας είναι φέτος η
Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα, η οποία θα προσφέρει σε
150 οικογένειες τα απαραίτητα για το γιορτινό τραπέζι.

2 Πρακτικά τι μπορεί κάποιος να κάνει; Αυτά τα Χριστού
γεννα να μη λησμονήσουμε τους συνανθρώπους μας που
έχουν ανάγκη τη βοήθεια μας. Ας «υιοθετήσουμε» μια
οικογένεια σκορπίζοντας τη χαρά της γέννησης του Χρι
στού, προσφέροντας ακόμη και από το υστέρημα μας σε
όσους έχουν ανάγκη. Μπορούμε να δώσουμε σε μια οικο
γένεια τα απαραίτητα για το γιορτινό τραπέζι, να προσφέ
ρουμε χριστουγεννιάτικα εδέσματα, δώρα στα παιδιά, όσα
ο καθένας μας μπορεί!

3 Ποιος μπορεί να συμμετάσχει στην εκστρατεία; 0 κα
θένας είτε ως άτομο είτε ως ομάδα. Μπορείς να «υιοθετή
σεις» μια οικογένεια συγκεντρώνοντας τρόφιμα και άλλα
χριστουγεννιάτικα εδέσματα μαζί με την παρέα σου, ή
τους συναδέλφους σου. Μαζεύοντας παιγνίδια και άλλα
χριστουγεννιάτικα δώρα, ετοιμάζοντας «χριστουγεννιάτι
κο πακέτο».

4 Πού να απευθυνθεί αυτός που θέλει να «υιοθετήσει»
μια οικογένεια; Επικοινωνώντας με το Παγκύπριο Συ
ντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού στο 22514786 ή με

το Σώμα Εθελοντών της επαρχίας του (Λευκωσία
22512602, Λεμεσός 25737761, Λάρνακα 24650525, Πάφος

26953725, Αμμόχωστος 99124521, Κερύνεια 97743185) για
να πάρει τις πληροφορίες που χρειάζεται. Τελευταία ημε
ρομηνία παράδοσης ειδών είναι η 18η Δεκεμβρίου 2017.

5 Πώς γεννήθηκε αυτή η ιδέα και τι προσέφερε μέχρι
τώρα; Η ιδέα γεννήθηκε για να δώσουμε στα παιδιά τη
χαρά των γιορτινών αυτών ημερών. Για να θυμηθούμε ως
ενήλικες τη χαρά της προσφοράς και να βιώσουμε ότι
«όταν δίνουμε γεμίζει πραγματικά η καρδιά μας». Η εκ
στρατεία υλοποιείται για 4η συνεχό
μένη χρονιά. To 2016, στο πλαί
σιο της εκστρατείας, μέσα
από m γενναιόδωρη προ
σ(Ρ°Ρύ απ^ων πολιτών, ομά
^ων ατΦων> εταιρειών, ορ
γανισμών και άλλων φορέων,
έχουν προσφερθεί χριστουγεν
νίάπκα πακέτα σε πάνω από
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1.000 οικογένειες.
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