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ΣΗΜΕΡΙΝΗ
ημερομηνία: 17/12/2017, από σελίδα 33

ΑΠΟΡΟΙ

XiAiaoes oupnoAnes
pas συνεχίζουν να

τυγχάνουν στήριξης
ΤΟ ΠΣΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙ ΓΙΑ ΤΕΤΑΡΤΗ ΣΥΝΕΧΗ ΧΡΟΝΙΑ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΑΓΑΠΗΣ

As υιοθετήσουμε μια οικογένεια
ια Χριστούγεννα
ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΣΤΗΝ

us γιορτέ5, αλλά καθημερινά.

ΚΥΠΡΟ, ΕΝ ΕΤΕΙ 2017, ΕΞΑ

Η εκστρατεία

ΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΝΑ ΣΤΕΡΟΥΝΤΑΙ
Σε δηλώσει στη «Σημερινή» ms Κυ
ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΤΑ ΒΑΣΙΚΟΤΕΡΑ
piaKns ο Πρόεδρο5 του ΠΣΣΕ, Σταύρο5
ΑΓΑΘΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΒΙΩΣΗ ΤΟΥΣ
0λύμηΐ05, κι απαντώντα5 σε σχετικό μα5
ΚΑΙ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΤΗ ΣΤΗΡΙ
ερώτημα, ανέφερε ncos «τελευταία ημε
ΞΗ ΜΑΣ

Προφυλάσσονται οι οικογένειες
Σε ερώτηση μα5 εάν οι οικογένει

ε5 που θα «υιοθετηθούν» έρχονται σε
επαφή ή επικοινωνία με τα άτομα που

τα «υιοθετούν», ο κ. ΟλύμπιοΒ απάντησε
αρνητικά. «Όχι, για OKonous 6iaKpums
και
διαφύλαξα τόσο των οικογενειών
ρομηνία συλλογή5 ειδών από τα Σώματα
που
βοηθούνται όσο και των εθελοντών
Εθελοντών είναι η Δευτέρα, 18 Δεκεμβρίου,
που
προσφέρουν.
Όσοι ενδιαφέρονται να
για να μπορέσουν να δοθούν έγκαιρα cms

λ Λ όλκμίαεβδομάδα
1% Μ% pas χωρίζει από
Ι % Μ Ι τα Χριστούγεννα, οικογένειε5 πριν από τα Χριστούγεννα». προσφέρουν, αποτείνονται στα Σώματα
Ι % Μ Ι ιη μεγαλύτερη Σύμφωνα με τον ίδιο, μπορούν να προ Εθελοντών όπου παραδίδουν τα είδη/πα
Ι % Μ Ι εορτή ms Χρι σφερθούν τρόφιμα, εδέσματα και άλλα είδη κέτα/κουπόνια και το Σώμα Εθελοντών
I \w I ouavoouvns, απαραίτητα για το χριστουγεννιάτικο τραπέζι, παραδίδει στη συνέχεια τη βοήθεια αυτή
Ι Ι

κι ήδη πολλά παιχνίδια/δώρα για τα παιδιά, κουπόνια
νοικοκυριά μπήκαν oraus ρυθμού5 των από υπεραγορές κ.ά. Οτιδήποτε, δηλαδή,
αγορών, ενώ με την ενίσχυση του 13ου θα που μπορεί ο καθένα$ να προσφέρει και
προχωρήσουν και eras τελευταίε5 αγορέ5 για θα βοηθήσει ns οικογένειε5 που έχουν
ένα, όσο ιο δυνατόν, mo πλούσιο γιορτινό ανάγκη να νιώσουν τη χαρά των γιορτών.
τραπέζι. Την ίδια στιγμή, όμω5, κι εν έτει Σε σχέση με τα σημεία συλλογή5, είπε ncos
2017, χιλιάδε5 οικογένειε5 στη χώρα μα$ λειτουργούν Σώματα Εθελοντών σε όλε5 ns
συνεχίζουν να στερούνται τα βασικά αγαθά επαρχίε5, ενώ και τα Βιβλιοπωλεία Μαυ
καινά τυγχάνουν βοήθεκκ από διάφορε5 ρομάτα διαθέτουν ειδικό χώρο συλλογίΒ
οργανώσει και φορεί5. Ανάμεσα σε aurous παιχνιδιών, βιβλίων/παραμυθιών και άλ
rous φορεί5 είναι και το Παγκύπριο Συντο λων δώρων σε όλε5 ns πόλεΐ5, τα οποία θα
νιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού (ΠΣΣΕ), παραδώσουν στο Σώμα Εθελοντών για να
το οποίο για τέταρτη συνεχή χρονιά μά5

δοθούν σε παιδιά άπορων οικογενειών.
καλεί να «υιοθετήσουμε» μία οικογένεια.
Κληθεί να ανάφερα nobs θα γίνει η διάθεση
Δηλαδή, να παρέχουμε σε μία οικογένεια
των όσων θα έχουν συλλέγει, είπε ncos
που θα μα5 υποδειχθεί, τα αναγκαία για να
«η διάθεση γίνεται μέσω των Σωμάτων
περάσει κι αυτή ευτυχισμένα ns γιορτέ5 και
Εθελοντών ons οικογένειε5 που έχουν
να μη στερηθεί τίποτα Η εν λόγω εκστρατεία
ανάγκη και έχουν αποταθεί στα Σώματα
ολοκληρώνεται μεν αύριο, ωστόσο, onoios
Εθελοντών για βοήθεια, αφού γίνουν οι
επιθυμεί, μπορεί να συμβάλει σε αυτήν
απαραίτητοι έλεγχοι και προσκομισθούν
την προσπάθεια και μεταγενέστερα, αφού
σχετικά αποδεικτικά».
as μην ξεχνάμε ncos μία οικογένεια που
χρήζει βοήθειας δεν τη χρειάζεται μόνο

eras οικογένειε5 που έχουν ανάγκη. Ikonos
του ΠΣΣΕ και των ΕΣΣΕ είναι να βοηθή
σουν ns οικογένειε5 που έχουν ανάγκη

να νιώσουν τη χαρά των γιορτών με αξι
οπρέπεια, xcopis να έρχονται σε δύσκολη
θέση και ταυτόχρονα να προφυλάξει και
κάθε εθελοντή που προσφέρει από κάθε
είδου5 εκμετάλλευση», σημείωσε.

Μεγάλη ανταπόκριση
Σε σχέση με τον αριθμό των οικογενειών
που στηρίζει κάθε χρόνο το ΠΣΣΕ, Ka0a)s
και τον τρόπο με τον οποίο ns στηρίζει, ο
Πρόεδρο5 του Συμβουλίου ανέφερε noos
τα Σώματα Εθελοντών σε oXes ns πόλεΐ5
στηρίζουν οικογένειε5 που έχουν ανάγκη
ολόχρονα μέσω ms npoocpopas απλών
πολιτών, εταιρειών, οργανωμένων συνό
λων κ.λπ και ενισχύει αυτήν τη βοήθεια
τα Χριστούγεννα και το Πάσχα, μέσω ms

εκστρατεία5 «Υιοθετήστε μια οικογένεια».
Oncos υπέδειξε, οι αριθμοί διαφέρουν ανά
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επαρχία και ανά περίοδο. Στο πλαίσιο raw «Κοινοτική ΑστυνόμευσηΑστυνομικ05
εκστρατειών, συνέχισε, προσφέρεται βο ms Εειτονιά5», οι φούρνοι «Zopnas», τα
ήθεια σε 15002000 οικογένειε5. Ερω βιβλιοπωλεία «Μαυρομάτη» και η εταιρεία
τηθεί5, τέλθ5, εάν υπάρχει ανταπόκριση «CCC Computers».
από πλευρά5 πολιτών για να συμβάλουν
Η εκστρατεία,
oils προσπαθεί του ΠΣΣΕ, ο κ. OXupmos
απάντησε καταφατικά. «Υπάρχει μεγάλη

ανταπόκριση τόσο από anXous πολίτεΒ όσο
και από οργανωμένα σύνολα, εταιρείε5,
πρωτοβουλίε5 από το προσωπικό εταιρειών,
από μαθητέ5, (pournES, από οικογένειε5,
napeES φίλων, κλπ'Οσο mo πολλοί προσφέ
ρουν, τόσο mo πολλή βοήθεια μπορούμε
να δώσουμε σε αυτέ5 ns οικογένειε5, γι'
αυτό και χρειαζόμαστε τη συμβολή όλων
με όποιο τρόπο μπορούν. Eraxos μα5 είναι
να μη μείνει καμιά οικογένεια και κανένα

παιδί xcopis τα απαραίτητα που βοηθούν
να νιώσουν τη χαρά των Χριστουγέννων»,

κατέληξε ο ΠρόεδροΒ του ΠΣΣΕ.
Αξίζει να σημειωθεί na>s Kupios
unoompiKuis ms εκστρατεία5 είναι η

Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα, ενώ
βασικοί ms unoompures είναι ο Θεσμ05

αν
και ολοκληρώνεται
αύριο, εντούτοιε,
όσοι επιθυμούν να
συμβάλουν στο έργο
του Συμβουλίου
μπορούν να το πράττουν
όποτε επιθυμούν,
γιατί as μην ξεχνάμε
ncas μία οικογένεια
που χρήςει βοήθειαε
δεν την χρειάζεται
μόνο xis γιορτέε, αλλά
καθημερινά

Σημεία συλλογήΞ
(3οήθεια5 από ΠΣΣΕ:
* Σώματα Εθελοντών

• Λευκωσία: Ανδρέα Αβρααμίδη 9,
διαμ 301,Στρόβολθ5,τηλ 22512602
• Λεμεσ05: Ins Απριλίου 14, Αγία
Φύλα,τηλ.25737761

• Λάρνακα: Στυλιανού Λένα 47, Αντω
νίου Κορτ, Διαμ. Ι,τηλ 24650525
• IIa(pos: Αριστοτέλη Σάββα 46,
Αναβαργ05, τηλ 26953725
• Ελ Αμμόχωστο5: Πέτρου Πεσκέσιη
2, Φρέναρο^ τηλ. 99124521
• Κερύνεια: Τηλ 97743185
* Βιβλιοπωλεία ΜΑΥΡΟΜΑ
ΤΗΣ: τα βιβλιοπωλεία διαθέτουν

ειδικό χώρο συλλογή5 παιχνιδιών,
βιβλίων/παραμυθιών και άλλων
δώρων σε όλε5 ns πόλεΐ5, τα οποία
θα παραδώσουν στο Σώμα Εθελο
ντώνγια να δοθούν σε παιδιά άπορων
οικογενειών.
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