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Άρχισαν οι εκστρατείες για στήριξη ενόψει των γιορτών του Πάσχα

Αγκαλιά Αγάπης προς τους απόρους
Στόχος αυτής της προσπάθειας, κανένας συμπολίτης μας, και ειδικότερα τα παιδιά, να μην
στερηθεί κατά τις γιορτινές αυτές μέρες βασικά είδη τροφίμων και άλλων αγαθών
ΤΟΥ ΜΑΡΙΟΥ ΑΔΑΜΟΥ

Μ

ε στόχο την έμπρακτη στήριξη των απόρων, ούτως
ώστε να μην στερηθούν τίποτα κατά τις εορτές του
Πάσχα, ξεκίνησε από την περασμένη
Δευτέρα μεγάλη εκστρατεία από τους
διάφορους φορείς παροχής επισιτιστικής
βοήθειας, για συγκέντρωση όλων των
αγαθών που απαιτούνται τις μέρες
αυτές. Αν και ο αριθμός των άπορων
οικογενειών που στηρίζονται από 38
και πλέον οργανώσεις/φορείς έχει μειωθεί στις δώδεκα χιλιάδες τους τελευταίους μήνες, εντούτοις, το γεγονός
πως έστω και ένας συμπολίτης μας στερείται ακόμη και τα απολύτως απαραίτητα για την καθημερινή διαβίωσή του,
δεν πρέπει και δεν αφήνει κανένα ασυγκίνητο. Τούτο αποδεικνύεται από τη
μέχρι σήμερα προσφορά προς τις οικογένειες που το έχουν ανάγκη, η οποία
είναι συνεχής εδώ και δύο χρόνια. Μάλιστα, οι φορείς που παρέχουν επισιτιστική βοήθεια (Εκκλησία, Τοπική Αυτοδιοίκηση, οργανώσεις, σύνδεσμοι)
στο παρελθόν κατόρθωσαν, παρ’ όλες
τις δυσκολίες, να στηρίξουν εμπράκτως
πέραν των 14,5 χιλιάδων οικογενειών.

Το κάλεσμα Επιτρόπου
Ενόψει των γιορτών του Πάσχα, το
Γραφείο του Επιτρόπου Εθελοντισμού
και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων
ανακοινώνει την εκστρατεία «Αγκαλιά
Αγάπης προς τον συνάνθρωπό μας» και
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ΑΝΟΙΓΟΥΝ μια μεγάλη «Αγκαλιά Αγάπης προς τον συνάνθρωπό μας» οι Κύπριοι.

καλεί τους πολίτες, τις εταιρείες και
όλα τα οργανωμένα σύνολα να στηρίξουν
την προσπάθεια που καταβάλλεται από
την Εκκλησία, την Τοπική Αυτοδιοίκηση
και τις εθελοντικές οργανώσεις για την
παροχή βοήθειας σε άπορες οικογένειες.
Στόχος αυτής της προσπάθειας είναι
κανένας συμπολίτης μας, και ειδικότερα
τα παιδιά, να μην στερηθεί κατά τις
γιορτινές αυτές μέρες του Πάσχα τα
βασικά είδη τροφίμων και άλλων αγαθών.
Σε δηλώσεις του στην «Σ», ο Επίτροπος
Εθελοντισμού Γιάννης Γιαννάκη τόνισε
πως, όπως και τις προηγούμενες φορές,
δεν πρέπει, ούτε και αυτό το Πάσχα,
καμιά οικογένεια να στερηθεί οτιδήποτε.
«Καθήκον μας είναι να σταθούμε αρωγοί
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χιλιάδων
οικογενειών

και συμπαραστάτες των άπορων συμπολιτών μας, όπως σταθήκαμε εδώ και
τόσους μήνες. Το έχουμε αποδείξει ότι
μπορούμε να το πετύχουμε και είμαι
απόλυτα πεπεισμένος, και αυτή τη
φορά, παρά τις όποιες δυσκολίες, ότι
θα πετύχουμε τον στόχο μας, που δεν
είναι άλλος από το να βοηθήσουμε, με
όποιον τρόπο μπορούμε, αυτά τα άτομα,
για να μην στερηθούν τίποτα κατά τις
γιορτές του Πάσχα», συμπλήρωσε και
εξέφρασε τις ευχαριστίες του κράτους
για τη σημαντική, όπως την χαρακτήρισε,
βοήθεια που παρέχουν. Ο κ. Γιαννάκη
τόνισε ακόμη πως το γεγονός ότι οι Κύπριοι εξακολουθούν να προσφέρουν,
ακόμη και από το υστέρημά τους, δεικνύει τα μεγάλα ψυχικά αποθέματα και
τη μεγάλη καρδιά που διαθέτουν, αφού
προσφέρουν απλόχερα, χωρίς να αναμένουν το παραμικρό αντάλλαγμα.

«''Υιοθετήστε'' μια
οικογένεια το Πάσχα»
Αξίζει, πάντως, να αναφερθεί πως
εκστρατεία για στήριξη των άπορων
συμπολιτών μας εξήγγειλε χθες και το
Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο
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Εθελοντισμού, υπό τον τίτλο «''Υιοθετήστε'' μια οικογένεια το Πάσχα». Η
εκστρατεία αυτή, σύμφωνα με σχετικό
δελτίο Τύπου, έχει ως στόχο να μην
μείνει καμία οικογένεια και κανένα
παιδί χωρίς γιορτινό τραπέζι ή χωρίς να
νιώσει τη χαρά της Ανάστασης. Σύμφωνα
με το δελτίο, ο καθένας μπορεί να προσφέρει ό,τι και όσο μπορεί. «''Υιοθέτησε''
κι εσύ μια οικογένεια το Πάσχα, επικοινωνώντας με το Σώμα Εθελοντών
της επαρχίας σου, τα οποία λειτουργούν
από τα Επαρχιακά Συντονιστικά Συμβούλια Εθελοντισμού», σημειώνει το
Συμβούλιο, αναφέροντας πως τα τηλέφωνα επικοινωνίας είναι για τη Λευκωσία
το 22512602, τη Λεμεσό το 25737761, τη
Λάρνακα το 24650525, την Πάφο το
26953725, την Αμμόχωστο το 99124521,
και την Κερύνεια το 97743185.

Όλη η Κύπρος
Μαζεύει και Προσφέρει
Ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός
Ανάκυκλος Περιβαλλοντική διοργανώνει
μεγάλη παγκύπρια εκστρατεία συλλογής
ρουχισμού, με κεντρικό σύνθημα «Όλη
η Κύπρος Μαζεύει και Προσφέρει! Άνοι-

ξη 2015». Όπως αναφέρθηκε σε χθεσινή
δημοσιογραφική διάσκεψη, κύριος στόχος της εκστρατείας είναι η μέγιστη
δυνατή συλλογή ρουχισμού με τη συνεργασία εκατοντάδων οργανισμών σε
κάθε μέρος της Κύπρου. Σχολεία, ιδρύματα αναπήρων και ατόμων με ειδικές
ικανότητες, κοινωνικά παντοπωλεία,
κοινωφελείς οργανισμοί, οργανώσεις
παθόντων και γενικά οργανισμοί κοινωνικής προσφοράς, πολιτιστικοί και
αθλητικοί σύλλογοι, εταιρείες, ραδιοφωνικοί σταθμοί και άλλα ΜΜΕ, καλούνται να μαζεύουν ρουχισμό σε δικούς
τους χώρους. Προσωπικό του Ανάκυκλου
θα συλλέγει τα ρούχα τακτικά και τα
έσοδα θα μοιράζονται με τους οργανισμούς για ενίσχυση του έργου κοινωνικής
προσφοράς που εκτελούν ή που θα επιλέξουν.
Μέρος του ρουχισμού δίδεται δωρεάν
σε άπορες οικογένειες στα καταστήματα
κοινωνικής αλληλεγγύης του Ανάκυκλου
ή με παράδοση κατ’ οίκον, σε συνεργασία
με τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας,
κοινοτικές Αρχές ή άλλους οργανισμούς.
Η εκστρατεία θα διαρκέσει από τις 2
Απριλίου μέχρι τις 30 Μαΐου.

