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Κάποιες οικογένειες σε χρειάζονται
Μικρά δράματα καταγράφει καθημερινά το ΠΣΣΕ
Η πενταμελής οικογένεια ζει σε βοηθητική κατοικία στην Παλουριώτισ
σα. Πα αρκετές ημέρες οι γείτονες δεν έβλεπαν καμία κίνηση στο σπίτι.
Ανησύχησαν γιατί αυτή δεν ήταν η εικόνα που συνήθως παρουσιάζουν
οικογένειες με παιδιά. Ενημέρωσαν το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμ
βούλιο Εθελοντισμού και εθελοντές μετέβησαν στο σπίτι για να δουν
αν υπήρχε κάποιο πρόβλημα. «Αυτό που αντίκρισαν δεν μπορούσαν να
μας το περιγράψουν» δηλώνει ο αντιπρόεδρος του ΠΣΣΕ Ηλίας Δημη
τρίου, «όλα τα μέλη της οικογένειας καταβεβλημένα από την πείνα. Τα
παιδιά δεν είχαν φαγητό και γάλα για τρεις ολόκληρες ημέρες. Το σπίτι,
η παράγκα πιο σωστά, σε πολύ άσχημη κατάσταση και οι συνθήκες
υγιεινής απαράδεκτες».
Μπροστά σε τέτοιες «περιπτώσεις βρισκόμαστε αντιμέτωποι καθη
μερινά» είπε ο κ. Δημητρίου, υπενθυμίζοντας ότι σήμερα, 5 Απριλίου,
λήγει και η προθεσμία που έχει δοθεί για τη συλλογή χρημάτων και
πασχαλινών ειδών στο πλαίσιο της φετινής εκστρατείας «Υιοθετήστε μια
οικογένεια το Πάσχα».
Στόχος του ΠΣΣΕ, είπε ο κ. Δημητρίου, «είναι να καλύψουμε τις
ανάγκες1.20Ό άπορων οικογενειών». Η οικογένεια «της οποίας περιγρά
ψαμε την κατάσταση δεν είναι δυστυχώς η μοναδική που ζει σε αυτές
τις συνθήκες. Σε ολόκληρη την Κύπρο υπάρχουν οικογένειες που έχουν
τεράστια ανάγκη από βοήθεια».
Σε αυτή την εκστρατεία, δεν προσφέρονται ρούχα ή παιγνίδια. Σε
αυτή την εκστρατεία στόχος είναι να έχουν όλα τα σπίτια τα απαραίτητα
για το πασχαλινό τραπέζι. Πασχαλινά εδέσματα, λαμπάδες, πασχαλινά
αβγά για τα παιδιά. Οι πολίτες που επιθυμούν να βοηθήσουν μπορούν
να επικοινωνήσουν με το Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού/
Σώμα Εθελοντών της επαρχίας τους για να παραδώσουν τα είδη που
επιθυμούν να προσφέρουν.

Το Σώμα Εθελοντών θα τα παραδώσει σε οικογένειες που έχουν
απευθυνθεί κοντά του για βοήθεια αφού έχα κάνει τους απαραίτητους
ελέγχους και εξακριβώσει ότι έχουν ανάγκη. Τελευταία ημερομηνία

παράδοσης ειδών στα Σώματα Εθελοντών: 5/4/17 (σήμερα δηλαδή).
Τα πασχαλινά «πακέτα» θα πρέπει να παραδοθούν στις οικογέναες
που τα έχουν ανάγκη πριν το Πάσχα.
Το ΠΣΣΕ καλεί τους πολίτες να επικοινωνήσουν με το Σώμα Εθε
λοντών στην επαρχία τους για να ενημερωθούν για τη διαδικασία την
οποία πρέπει να ακολουθήσουν. Τηλέφωνα επικοινωνίας Σωμάτων
Εθελοντών: Λευκωσία 22512602, Λεμεσός 25737761, Λάρνακα 24650525,
Πάφος 26953725, Αμμόχωστος 99124521, Κερύνεια 97743185.
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