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Λευκωσία, 27 Αυγούστου 2018  

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

 

Θέμα: Κιβώτια ανθρωπιστικής βοήθειας προς τους πυρόπληκτους της Αττικής απέστειλε 

το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού 

 

Το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού (ΠΣΣΕ) απέστειλε κιβώτια ανθρωπιστικής 

βοήθειας προς τους πυρόπληκτους της Αττικής στα πλαίσια του παγκύπριου εράνου που 

διεξάγει με τίτλο «Αττική, ενώνουμε τις δυνάμεις μας και είμαστε κοντά σου» και είναι 

εγκεκριμένος από την αρμόδια Aρχή Αδειών Εράνων (Αρ. Αδ. 41/2018).  Τα κιβώτια τα οποία 

περιλαμβάνουν φαρμακευτικά είδη, ρουχισμό, υποδήματα, τρόφιμα, παιδικά είδη πρώτης 

ανάγκης, κ.ά. είναι αποτέλεσμα της ανταπόκρισης των πολιτών και των οργανωμένων 

φορέων του νησιού μας που στηρίζουν τον έρανο του ΠΣΣΕ. 

 

Ο Πρόεδρος του ΠΣΣΕ Ηλίας Δημητρίου εκφράζει θερμές ευχαριστίες σε όσους έχουν 

ανταποκριθεί στο κάλεσμα του Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού και έχουν προσφέρει 

είδη πρώτης ανάγκης, προσθέτοντας ότι η συγκινητική αυτή ανταπόκριση δηλώνει το 

μεγαλείο της προσφοράς και της ανιδιοτέλειας των πολιτών του νησιού μας και τη στάθμη 

του πολιτισμού μας.   Τα κιβώτια θα παραδοθούν στην ΜΚΟ Αλληλεγγύη Πειραιά η οποία με 

τη σειρά της θα φροντίσει να διατεθούν στους πυρόπληκτους της Αττικής. 

  

Σημειώνεται ότι ο παγκύπριος έρανος του ΠΣΣΕ συνεχίζεται μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου του 2018.   

Απευθύνουμε εκ νέου έκκληση στους πολίτες, σε κάθε θεσμό και οργανωμένο φορέα, στις 

εταιρείες, στους δήμους, στις κοινότητες, στα εκπαιδευτικά ιδρύματα, στους αποδήμους μας 

και σε κάθε ενδιαφερόμενο, να στηρίξουν τον έρανο προσφέροντας οικονομική βοήθεια σε 

λογαριασμούς του Παγκύπριου Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού, με την  αγορά 

δελτίων εισφοράς: €2  €5 και €10 και μέσω της υπηρεσίας Charity Direct - για συνδρομητές 

Cytamobile-Vodafone και Primetel με αποστολή μηνύματος (sms) στο 7060.  Περισσότερες 

πληροφορίες είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα του ΠΣΣΕ www.volunteerism-cc.org.cy. 
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