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«Υιοθετήθηκαν»
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Ermuxns η εκστρατεία ίου Παγκυπρίου Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελονιισμού ενόψει Χριστουγέννων

«Υιοθετήθηκαν» 1.500 οικογένειες
noAires, εταιρείεΞ, οργανώσει, οργανισμοί και πολλοί άλλοι cpopcis έχουν προσφέρει τρόφιμα, χριστουγεννιάτικα εδέσματα,
παιχνίδια και άλλα δώρα, κουπόνια για αγορά από υπεραγορέε και άλλα είδη απαραίτητα για το χριστουγεννιάτικο τραπέζι
σφέρει τρόφιμα, χριστουγεννιάτικα κούφισης κυλούσαν πολλές φορές
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ

έλαβαν το πακέτο rous
με δάκρυα στα μάτια
Τα Χριστούγεννα πέρασαν και
σε μερικές μέρες αποχαιρε
τάμε το 2θΐ6. Οι φετινές
γιορτές, όπως και των τε
λευταίων χρόνων, άλλωστε, δεν είναι
ίδιες για όλους. Ευτυχώς γι' αυτούς
φρόντισαν εθελοντικές οργανώσεις
και οργανωμένα σύνολα. Μόνο από
το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβού
λιο Εθελοντών (ΠΣΣΕ) βοηθήθηκαν
πέραν των χιλίων πεντακοσίων οι
κογενειών, οι οποίες «υιοθετήθηκαν»
τα φετινά Χριστούγεννα, στο πλαίσιο
της εκστρατείας «Υιοθετήστε» μια

εδέσματα, παιχνίδια και άλλα δώρα,
κουπόνια για αγορά από υπεραγορές
και άλλα είδη απαραίτητα για το
χριστουγεννιάτικο τραπέζι, τα οποία
δόθηκαν μέσω των Σωμάτων Εθε
λοντών σε πέραν των 1500 οικογε
νειών που έχουν ανάγκη παγκύπρια
για να έχουν τα απαραίτητα για τα
Χριστούγεννα.
Μεγάλη συγκίνηση

Μεγάλη ήταν η συγκίνηση κατά
την παραλαβή των χριστουγεννιάτικων
πακέτων, τα οποία οι χιλιάδες εθε
λοντές προσέφεραν με πολλή αγάπη
γι' αυτές τις οικογένειες, πολλές
φορές σε όμορφα χριστουγεννιάτικα
καλάθια, πακέτα, τσαντούλες αλλά
και με ευχετήριες κάρτες με μηνύματα
αισιοδοξίας ζωγραφισμένες πολλές
οικογένεια τα Χριστούγεννα, την φορές από παιδιά για άλλα παιδιά.
οποία πραγματοποίησε για 3η συνε Μεγαλύτερη όμως η συγκίνηση κατά
χόμενη χρονιά το Συμβούλιο μέσω την παράδοση των πακέτων στις οι
των επαρχιακών του Σωμάτων Εθε κογένειες που έχουν ανάγκη και ιδι
λοντών/Κέντρων Πρώτων Κοινωνικών αίτερα κατά την παράδοση των χρι
Βοηθειών. Συγκεκριμένα, πολίτες, στουγεννιάτικων δώρων στα παιδάκια
εταιρείες, οργανώσεις, οργανισμοί αυτών των οικογενειών. Δάκρυα ανα
και πολλοί άλλοι φορείς έχουν προ

απο τα ματιά των ατόμων αυτών,

συνειδητοποιώντας ότι κάποιος νοι
άζεται γι' αυτούς για να περάσουν
λίγο καλύτερα τις γιορτές, για να
έχουν και αυτούς τα παιδάκια τους
ένα δώρο να ανοίξουν, αλλά περισ
σότερο δίνοντας τους δύναμη και ελ
πίδα να συνεχίσουν τον αγώνα τους.
θερμές ευχαριστίες

Το ΠΣΣΕ, με την ευκαιρία αυτή,
ευχαριστεί θερμά όλους που με τόση
αγάπη έχουν αγκαλιάσει αυτές τις εκ
στρατείες του Συμβουλίου, χαρίζοντας
τα απαραίτητα στις διπλανές μας οι
κογένειες που έχουν την ανάγκη της
στήριξης και βοήθειας μας. Η Διοικούσα
Επιτροπή του ΠΣΣΕ εύχεται, τέλος,
σε όλους υγεία και δύναμη για τον
καινούριο χρόνο. Ας ελπίσουμε ol φε
τινές γιορτές να είναι οι τελευταίες
που συμπολίτες μας θα ζουν στη φτώχια
και στην ανέχεια και θα στερούνται
ακόμα και τα βασικά είδη για να γιορ
τάσουν αξιοπρεπώς τα Χριστούγεννα
και τον ερχομό του νέου έτους.
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