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Εκατοντάδες άποροι μαθητές
προσδοκούν σε βοήθεια
Κανένα παιδί να μην επιστρέψει στο σχολείο χωρίς τα απαραίτητα στη σάκα του
ΤΗΣ ΜΑΡΙΛΕΝΑΣ ΠΑΝΑΓΗ

Εκατοντάδες είναι οι μαθητές
που περιμένουν τη βοήθεια
μας. Οι οικογένειες τους δεν
μπορούν να τους εξασφαλίσουν ού
τε καν τα τετράδια και τα μολύβια
που χρειάζονται για να επιστρέ
ψουν, όπως πρέπει και όπως αξίζει
σε κάθε παιδί, στα σχολεία τους με
την έναρξη της νέας σχολικής χρο
νιάς. Η εκστρατεία του Παγκύπριου
Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντι
σμού για τη συλλογή σχολικών ει
δών άρχισε με το τέλος της προη
γούμενης σχολικής χρονιάς και συ
νεχίζεται. Οι ανάγκες ωστόσο είναι
πολύ μεγάλες και το ΠΣΣΕ κάνει εκ
νέου έκκληση προς τους πολίτες.
Τετράδια, μολύβια, κασετίνες,
σχολικέςτσάντες, σχολικά ρούχα και
ό,τι άλλο χρειάζεται ένας μαθητής
για να μπορεί να φοιτήσει με αξιο θεια όσων μπορούν για να τα κατα
πρέπεια στο σχολείο. Το καθετί έχει φέρουν. Η προσπάθεια, ανέφερε
αξία. Η περσινή τσάντα κάποιου παι μιλώντας στον «Φ» εκπρόσωπος του
διού το οποίο έχει την οικονομική ΠΣΣΕ, «είναι να βοηθηθούν όσο το
δυνατότητα να αγοράσει φέτος και δυνατόν περισσότερες οικογένειες
νούργια για κάποιο άλλο παιδί είναι και πιστεύουμε ότι θα μπορέσουμε
πολύτιμη. Τα σχολικά ρούχα που μί να αποκριθούμε στις ανάγκες πέραν
κρυναν σίγουρα φέτος ταιριάζουν των ι.οοο οικογενειώνπαγκύπρια».
σε κάποιο άλλο μικρότερο παιδί. Ο Ήδη, πρόσθεσε, «έχει μαζευτεί με
καθένας μπορεί να προ
γάλος αριθμός σχολι
σφέρει ό,τι μπορεί στα
κών ειδών από τα Επαρ
χιακά Συντονιστικά
παιδιά που χρειάζονται
Συνεχίζεται
βοήθεια. η εκστρατεία για Συμβούλια Εθελοντι
Ήδη το Παγκύπριο
τη συγκέντρωση σμούσεόλεςτιςεπαρ
Συντονιστικό Συμβούλιο
χιες». Παράλληλα, είπε
σχολικών ειδών
Εθελοντισμού σκοπεύει
η εκπρόσωπος του
να εξυπηρετήσει πέραν
ΠΣΣΕ, «από τηλεφωνή
των ι.οοο παιδιών παγκυπρίως και ματα που δεχόμαστε καθημερινά
για να γίνει αυτό θα πρέπει σε κάθε ανα μένεται τέλος Αυγούστουαρχές
επαρχία να μαζευτούν χιλιάδες μο Σεπτεμβρίου με την επάνοδο του
λύβια, στυλό, τσάντες και σχολικές κόσμου από τις θερινές του διακο
στολές.
πές να συλλέγουν ακόμα περισσότε
Στόχος να μην επιστρέψει κανέ ρα σχολικά είδη». Βεβαίως οι ανά
να παιδί στο σχολείο χωρίς να έχει τα γκες είναι μεγάλες και όσο πιο πολ
απαραίτητα σχολικά.
λά σχολικά μαζευτούν τόσο πιο
Πέρσι, ο στόχος επιτεύχθηκε, πολλά παιδιά θα εξυπηρετηθούν και
φέτος οι ανάγκες παραμένουν και οι θα είναι πανέτοιμα για την επιστρο
άποροι γονείς χρειάζονται τη βοή φή τους στα σχολεία.
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ΕΚΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ

Παράλληλα με την εκστρατεία για συλλογή σχολικών
ειδών, το ΠΣΣΕ κάνει έκκληση προς όλους τους εκπαι
δευτικούς οι οποίοι επιθυμούν να προσφέρουν εθελο
ντικά βοήθεια σε μαθητές που τη χρειάζονται αλλά δεν
έχουν τη δυνατότητα να αγοράσουν υπηρεσίες. Η έκ
κληση του ΠΣΣΕ αφορούσε τόσο εκπαιδευτικούς όσο
και ιδιοκτήτες/διευθυντές ιδιωτικών φροντιστηρίων οι
οποίοι θα ήθελαν να προσφέρουν μαθήματα στα παι
διά που δεν μπορούν να προχωρήσουν σε κανονική
εγγραφή, λόγω οικονομικής δυσχέρειας. Όλοι οι εκ
παιδευτικοί αλλά και όσα ιδιωτικά φροντιστήρια θα
ήθελαν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, μπορούν
επίσης να επικοινωνούν με τα κατά τόπους γραφεία
του ΠΣΣΕ. Και σε αυτή την περίπτωση οι ανάγκες είναι
μεγάλες και το ΠΣΣΕ ζητά τη συνεργασία και την προ
σφορών όλων όσων μπορούν να βοηθήσουν.

Όλα θα είναι χρήσιμα,
καινούργια και μεταχειρισμένα
ΣΕ ΟΛΕΣ τις επαρχίες το ΠΣΣΕ μαζεύει είχε απευθύνει έκκληση και σε όλους
όλωντων ειδώντα σχολικά. Τσάντες με τους οργανωμένους φορείς (εταιρείες
ταχειρισμένες, αλλά σε καλή κατάσταση κ.λπ.), αφού σε χώρους εργασίας και
φυσικά, αφού μπορείτα παιδιά να έχουν όταν υπάρχει η σωστή συνεργασία η
ανάγκη αλλά η αξιοπρέπεια τους μετρά προσπάθεια γίνεται πάντα με μεγαλύτε
πάνω απ' όλα. Σχολικά ρη ευκολία,

ρούχα για όλες τις βαθμί Τσάντες, ρουχισμός Η εκστρατεία έχει τίτ
δες της εκπαίδευσης. Τα και χεχοάδια ^° <<συλλογή σχολικών ει

ρούχα επίσης μπορεί να ανανκαία
είναι μεταχειρισμένα αλ "

δων για παιδιά που έχουν

ανάγκη» και θα συνεχίζε

λά σε καλή κατάσταση. ται μέχρι καιτηντελευταία
Τετράδια, μολύβια, εβδομάδα του Αυγούστου
κασετίνες, στυλό,χάρακες,γόμες(σβη (την ερχόμενη εβδομάδα δηλαδή),
στήρια) και ό,τι άλλο χρειάζεται ένα αφού τα σχολικά είδη θα πρέπει να πα
παιδί. ραδοθούν στα παιδιά πριν την έναρξη
Από τα όσα μαζεύτηκαν μέχρι σήμε της νέας σχολικής χρονιάς,
ρα στα κατά τόπους Γραφεία του ΠΣΣΕ, Τα τηλέφωνα του ΠΣΣΕ στα οποία
προκύπτει, αυτή τη στιγμή περισσότερη μπορούν να απευθύνονται όλοι οι ενδι
ανάγκη σε σχολικές τσάντες, τετράδια αφερόμενοι είναι: Λευκωσία: 22512602,
και σχολικό ρουχισμό. Λεμεσός: 25737761, Λάρνακα:
Προ μερικών εβδομάδων και για να 24650525, Πάφος: 26953725» Αμμόχω
ενισχύσει την προσπάθεια του, το ΠΣΣΕ οτος: 99124521 και Κερύνεια: 97743185·
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