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Customer:

Articlesize (cm2): 111
Author:

Rubric:
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Subrubric:
Κοινωνική Αλληλεγγύη
Mediatype:Print

ΠΟΛΙΤΗΣ
ημερομηνία: 29/12/2017, από σελίδα 38

Η αγάπη ξεχείλισε και φέτος
Ο πρόεδρος και τα μέλη της διοικούσας
επιτροπής του Παγκύπριου Συντονιστικού Συμ

βουλίου Εθελοντισμού (ΠΣΣΕ) εκφράζουν με
βαθιά συγκίνηση θερμές ευχαριστίες και την
απέραντη ευγνωμοσύνη τους σε όσους στήρι
ξαν και φέτος, για 4η χρονιά, την εκστρατεία
"Υιοθετήστε" μια οικογένεια τα Χριστούγεννα.
Με τη συμβολή εθελοντικών οργανώσεων, ορ
γανωμένων συνόλων, δεκάδων εταιρειών, ορ
γανισμών αλλά και ομάδων ατόμων όπως το
προσωπικό εταιρειών, μαθητών, φοιτητών, πα
ρέες φίλων, συνεργατών, συναδέλφων, απλών
πολιτών και τόσων άλλων ανθρώπων, επιτύ
χαμε και φέτος να προσφέρουμε τη δυνατό
τητα έστω και λίγο να νιώσουν τη χαρά των
γιορτινών αυτών ήμερων οικογένειες που έχουν

ανάγκη. Είχαμε την τύχη και ευχαρίστηση, και
φέτος, να είμαστε μάρτυρες της αλληλεγγύης,
του αλτρουισμού και της ευαισθησίας των πο
λιτών της πατρίδας μας, οι οποίοι δείχνουν με
έμπρακτο τρόπο την αγάπη τους για τον συ
νάνθρωπο τους. Κατά τη διάρκεια της εκστρα
τείας, καθημερινά κατέφθαναν στα γραφεία
των επαρχιακών συντονιστικών μας συμβου
λίων δεκάδες κιβώτια/ πακέτα με τρόφιμα, χρι
στουγεννιάτικα εδέσματα και άλλα είδη για
αυτές τις οικογένειες αλλά και παιχνίδια με
όμορφα μηνύματα και ζωγραφιές από παιδιά
σε παιδιά. Κι αυτό είναι το πιο ελπιδοφόρο
μήνυμα, ότι οι κάτοικοι αυτού του νησιού όχι
μόνο ενδιαφέρονται οι ίδιοι να προσφέρουν αλ
λά μεταδίδουν το μήνυμα του εθελοντισμού

και της ανθρωπιάς και στα παιδιά τους. Δεν θα
μπορούσαμε, να μην ευχαριστήσουμε και τα
παιδιά του Ριζοκαρπάσου, τα οποία συνέλε
ξαν στο πλαίσιο της Εβδομάδας Εθελοντισμού,
παιχνίδια για τα παιδιά άπορων οικογενειών,
τα οποία παρέδωσαν σε αντιπροσωπεία του
ΠΣΣΕ, η οποία τα μετέφερε στις ελεύθερες πε
ριοχές.
Ευχαριστούμε ξανά όσους βοήθησαν να νιώ
σουν τη χαρά της γέννησης του Χριστού οι οι
κογένειες που έχουν ανάγκη και ιδιαίτερα τα
παιδάκια των οικογενειών αυτών τα οποία εί
χαν την ευκαιρία να νιώσουν τη χαρά των γιορ

τών και να ελπίζουν για ένα καλύτερο αύριο.
Διοικούσα Επιτροπή Πογκύπριου
Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού
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