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Μια μεγάλη αγκαλιά ayonns και στήριξικ
σε oiKoyevsiES που το έχουν ανάγκη
«Υιοθετήστε» μια οικογένεια, το σύνθημα της εκστρατείας του Παγκύπριου Συμβουλίου Εθελοντισμού
Tns Nins Κουλέρρου

Πάοχα σημαίνει... πέρασμα στην Άνοιξη...
Για μερικές χιλιάδες συνανθρώπων μας ωστό
σο, η Άνοιξη έχει εξαφανιστεί από τη ζωή τους
εδώ και τέσσερα χρόνια... Από τότε που κατέ
βηκε ο μοχλός της οικονομίας με το περίφημο
«κούρεμα»... Από τότε που έχασαν τις δουλειές
τους, τα επιδόματα τους, ένα σταθερό εισόδημα,
από τότε που συρρικνώθηκαν οι μισθοί ή δεν
κατάφεραν ποτέ να εξαργυρώσουν τις σπουδές
των παιδιών τους... Εκατοντάδες οικογένειες
στηρίζονται στην αλληλεγγύη και τη φιλαλλη
λία των συνανθρώπων μας... Στον εθελοντισμό
και την καλή καρδιά της μικρής κοινότητας
που τους περιβάλλει. Ολόχρονα μπορεί να βρί
σκουν στήριξη από τα κοινωνικά παντοπωλεία
που ευτυχώς εξακολουθούν να λειτουργούν,
παρά το αίτημα της κυβέρνησης να κλείσουν...
Φανταστήκατε αν εγένετο το θέλημα της απλά
και μόνο για να μιλούν στα Γιούρογκρουπ και
στα επενδυτικά συνέδρια ότι έχουμε... ανάπτυ
ξη και πάμε καλά; Φανταστήκατε αν η αλλη
λεγγύη ήταν μια πράξη παροδική και στιγμιαία
προς εξαργύρωση κάποιων τύψεων; Ευτυχώς
υπήρχε και εξακολουθεί να υπάρχει ο εθελον
τισμός, παρά τις δυσκολίες και την οικονομική
στενότητα που χαρακτηρίζει την εποχή μας
πολλά συμβούλια κοινοτικής ευημερίας και αν
θρώπους.

«Υιοθετήστε» μια οικογένεια
το Πάσχα

Ευτυχώς το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμ
βούλιο Εθελοντισμού όπως και άλλες Μη Κυ
βερνητικές Οργανώσεις, Δίκτυα Αλληλεγγύης
εξακολουθεί να εκστρατεύει ανά τας ρύμας και
τας αγυιάς ζητώντας έκφραση αλτρουισμού και
αλληλεγγύης από όσους μπορούν...
Το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο ζητά
λοιπόν και φέτος από όλους μας, από όσους και
με όποιον τρόπο μπορούν, να υιοθετήσουν μια
οικογένεια το Πάσχα.
«Γιατί "υιοθετήστε";» είναι η ερώτηση μας
προς τον πρόεδρο του Παγκύπριου Συντονιστι
κού Συμβουλίου κ. Σταύρο Ολύμπιο, για να μας
υπενθυμίσει ότι στις πρώτες εκστρατείες που

είχαν γίνει, οι οικογένειες που είχαν ανάγκη

μιας μεγάλης αγκαλιάς από αγάπη, φιλοξε
νούνταν από άλλες που είχαν μια τέτοια δυνα
τότητα. Έτσι έμεινε ο όρος της «υιοθεσίας».
Στην ουσία όμως, όπως εξηγεί, αν υπάρχει αγά
πη στην καρδιά τότε σίγουρα μπορεί κάποιος
«να βοηθήσει μια οικογένεια που έχει ανάγκη»!
Έτσι το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο
Εθελοντισμού κήρυξε με ανακοίνωση του, για
τρίτη συνεχόμενη χρονιά, την έναρξη της εκ
στρατείας «Υιοθετήστε μια οικογένεια το Πά
σχα» που έχει ως στόχο να μη μείνει καμία οι
κογένει α και κανένα παιδί χωρίς τα απαραίτη
τα για να νιώσουν τη χαρά της Ανάστασης.
Σύμφωνα με τον κ. Ολύμπιο πέρσι «υιοθετή
θηκαν» 1.200 οικογένειες από άτομα, οργανι
σμούς και εταιρείες!
Η ανταπόκριση του κοινού κρίνεται ότι ήταν
«αρκετά ικανοποιητική». Εκδηλώθηκε ενδια
φέρον και από ιδιώτες και εταιρείες.

Τι μπορείς να προσφέρεις;
Η «υιοθεσία» δεν είναι ακριβώς υιοθεσία
Πρόκειται για τα απαραίτητα για το γιορτινό
τραπέζι μιας οικογένειας. Τα πασχαλινά εδέ
σματα, από το τσουρέκι, τα κόκκινα αυγά, το
κρέας, τη λαμπάδα... Όλα όσα χρειάζεται ένα
ταπεινό νοικοκυριό για να νιώσει το πέρασμα
στην Άνοιξη, το Πάσχα.
Αν θέλουν μπορεί κάποιοι να προσφέρουν
την αναγκαία βοήθεια και σε χρήματα, τα οποία
αναλαμβάνει το Συμβούλιο να μετατρέψει σε
είδη για το πασχαλινό τραπέζι ή κουπόνια.
Σε αυτή την εκστρατεία, σε αντίθεση με τη
χριστουγεννιάτικη εκστρατεία, δεν προσφέρον
ται είδη (ρούχα ή παιγνίδια, κ.ά.).

Τι μπορείς να κάνεις;
Και αν ακόμα κάποιος δεν μπορεί να υιοθε
τήσει μια οικογένεια, όπως περιγραφούμε πιο

πάνω, μπορεί να βοηθήσει με άλλον τρόπο. Για
παράδειγμα, όπως αναφέρει ο κ. Ολύμπιος,
μπορεί κάποιος να μπορεί να ενημερώσει και

να κινητοποιήσει τους υπαλλήλους/συναδέλ

φους του, τα παιδιά και την οικογένεια του,
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του αιτούμενου τη βοήθεια», εξηγεί ο κ. Ολύμ
τους φίλους ίου, φοιτητές και μαθητές.
Γιατί όπως και σε άλλες εκστρατείες συλλο πιος «για να αποφεύγονται οι περιπτώσεις των
γής/εκδήλωσης αγάπης, κάθε μικρή προσφορά επιτήδειων».
μετρά. Πολύ περισσότερο αν γνωρίζουμε ότι θα
βοηθηθούν πραγματικά οι οικογένειες που Χρήσιμες πληροφορίες
• Τελευταία ημερομηνία παράδοσης ειδών
έχουν ανάγκη...
στα Σώματα Εθελοντών: 5/4/17.
Θερμή παράκληση να τηρηθεί το χρονοδιά
Πώς μπορείς να «υιοθετήσεις»
γραμμα παράδοσης των ειδών στα Σώματα
μια οικογένεια;
Ρωτήσαμε πώς μπορεί να υιοθετήσει κάποι Εθελοντών, ώστε να παραδοθούν έγκαιρα τα
ος μια οικογένεια και ο κ. Ολύμπιος εξήγησε «πακέτα» στις οικογένειες πριν το Πάσχα.
• Άτομα και οικογένειες τα οποία χρειάζον
ότι αυτό γίνεται μέσα από μια απλή επικοινω
νία με το Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντι ται βοήθεια μπορούν να επικοινωνήσουν με το
σμού/Σώμα Εθελοντών της οικείας επαρχίας Σώμα Εθελοντών στην επαρχία τους για να
(το επίσημο και νόμιμα κατοχυρωμένο συντο ενημερωθούν για τη διαδικασία την οποία πρέ
νιστικό σώμα εθελοντικής προσφοράς στην Κύ πει να ακολουθήσουν και τα έγγραφα που πρέ
προ) για να παραδώσει τα είδη που επιθυμεί να πει να προσκομίσουν.
* Τηλέφωνα επικοινωνίας Σωμάτων Εθελον
προσφέρει.
Το Σώμα Εθελοντών, με τη σειρά του, θα τα τών:
παραδώσει σε οικογένειες που έχουν απευθυν Λευκωσία 22512602, Λεμεσός 25737761, Λάρ
θεί κοντά του για βοήθεια, αφού έχει κάνει τους νακα 24650525, Πάφος 26953725, Αμμόχω
απαραίτητους ελέγχους και εξακριβώσει ότι στος 99124521, Κερύνεια 97743185
έχουν ανάγκη. «Ελέγχεται ο βαθμός απορίας * Ώρες λειτουργίας τηλεφωνικού κέντρου:
08:0015:00

Εκστρατεία από το σωματείο
«ΜΑΝΑ» & ΠΟΓΟ Λάρνακας
Καθώς το Πάσχα πλησιάζει είναι φυσικό οτι
και άλλες μη κυβερνητικές οργανώσεις θα
εκστρατεύσουν για στήριξη των οικογενει
ών που έχουν ανάγκη. Πολύ περισσότερο το
Λαϊκό Κίνημα που στηρίζει διαχρονικά τις

ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού. Ετσι, το
κοινωνικό παντοπωλείο του σωματείου
«ΜΑΝΑ» σε συνεργασία με την ΠΟΓΟ Λάρ
νακας ανακοινώνουν ότι από σήμερα Δευτέ
ρα μέχρι και την Πέμπτη 6 Απριλίου θα δέ
χονται τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης
(όπως ρύζι, μακαρόνια, αλεύρι, πουργούρι,
είδη υγιεινής όπως σαπούνια, ρολά, αφρό
λουτρα, σαμπουάν κ.ά.), τα οποία θα διατε

θούν σε άπορες οικογένειες κατά τις μέρες
των γιορτών του Πάσχα
Η συλλογή των τροφίμων και των ειδών
πρώτης ανάγκης θα γίνεται στα γραφεία
των οργανώσεων ΠΕΟ, ΑΚΕΛ, ΠΟΓΟ,
ΕΔΟΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ στη Λάρνακα.
Για πληροφορίες αποτείνεστε στα τηλέφω
να: 24828740,24652821.

Γιατί το Πάσχα το πέρασμα στην
Άνοιξη πρέπει να είναι για όλους...
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