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Υιοθέτησε μια
οικογένεια για το Πάσχα!
Ηλίας Δημητρίου: «Τα Χριστούγεννα βοηθήσαμε
1400 οικογένειες, τώρα ο στόχος είναι 5 χιλιάδες»
Της

ΜΟΝΙΚΑΣ ΚΟΥΡΟΥΦΕΞΗ

Τ
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ο σώμα εθελοντών προσπαθεί να
κάνει για ακόμα μια φορά το θαύμα
προωθώντας την εκστρατεία «Υιοθέτησε μια οικογένεια για το Πάσχα».
Το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού μετά την εκστρατεία του τα Χριστούγεννα και
την μεγάλη ανταπόκριση από τον κόσμο διοργανώνει την ίδια εκστρατεία για το Πάσχα. Η «24» επικοινώνησε με το γραφείο του σώματος και όπως μας εξήγησε η κ. Μαρία Αντωνίου, Συντονίστρια του Σώματος
Εθελοντών για την πόλη της Λευκωσίας, υπάρχουν
πολλές οικογένειες που χρειάζονται βοήθεια.
Αρχικά μάς ανέφερε: «Ο κόσμος δίνει μεγάλη αντα-

mmcnews.com.cy

πόκριση. Οι εθελοντές που έρχονται για να δώσουν
την βοήθεια τους έχουν έγνοια όχι πόσα θα δώσουν
αλλά να αξίζει τον κόπο εκεί πού θα τα δώσουν».
Η κ. Αντωνίου μας εξήγησε, επίσης, ότι τα άτομα που
δέχονται την βοήθεια από το Σώμα Εθελοντών είναι
οικογενειάρχες που έμειναν χωρίς δουλειά και δεν είναι δέκτες επιδόματος, αλλά και ούτε ήταν ποτέ. Είναι
οικογένειες που ζητούν βοήθεια.
«Δεν μαζεύουμε λεφτά αλλά σκιαγραφούμε την οικογένεια και τις ανάγκες που έχει, και βοηθούμε δίνοντάς τους τν βοήθειά μας με την μορφή του φαγητού,
του ρουχισμού και άλλων αναγκών».

Το Σώμα τα Χριστούγεννα βοήθησε
1400 οικογένειες Παγκύπρια

Σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε και με τον
Αντιπρόεδρο του Παγκύπριου Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού, κ Ηλία Δημητρίου μας είπε ότι
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είναι μια εκστρατεία που έχει διάρκεια 3 εβδομάδες
και στόχο έχει να βοηθήσει πάνω από 5000 οικογένειες που έχουν πολύ σοβαρό πρόβλημα. Είναι οικογένειες που δεν θα έχουν κρέας, φλαούνες και έστω και
ένα κόκκινο αυγό για να γιορτάσουν το Πάσχα.
Ο κ. Ηλίας τόνισε ότι νιώθει ιδιαίτερα ευτυχής γιατί
μεμονωμένα αλλά και πολλές εταιρείες Παγκύπρια
έχουν προσφερθεί για να υιοθετήσουν μια οικογένεια. Μάλιστα πολιτικό κόμμα ανέλαβε να υιοθετήσει
12 οικογένειες καθώς και ποδοσφαιρική ομάδα υιο-
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θέτησε μια ακόμα οικογένεια: «Υπάρχει αγάπη και
προσπάθεια και ευχόμαστε να συνεχίσουμε μέχρι το
τέλος. Η εκστρατεία τελειώνει τη Μεγάλη Δευτέρα
και από τη Μεγάλη Δευτέρα μέχρι τη Μεγάλη Τετάρτη θα δοθούν όλα τα χρειαζούμενα ούτως ώστε οι οικογένειες που θα δεχτούν τη βοήθεια να μπορούν να
γιορτάσουν τις μέρες του Πάσχα». Τα Χριστούγεννα
το Σώμα των Εθελοντών έκανε το θαύμα και βοήθησε
1400 οικογένειες Παγκύπρια. Τώρα πρέπει ξανά όλοι
μαζί να βοηθήσουμε το Σώμα να κάνει και πάλι το
θαύμα του και δώσει χαμόγελα σε συνανθρώπους μας
που το έχουν ανάγκη! Επικοινωνήστε με το Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού/Σώμα Εθελοντών
της επαρχίας σας και ενημερωθείτε πώς μπορείτε
να «Υιοθετήσετε» μια οικογένεια το Πάσχα.
Τηλέφωνα επικοινωνίας: Λευκωσία 22512602, Λεμεσός 25737761, Λάρνακα 24650525, Πάφος 26953725,
Αμμόχωστος 99124521, Κερύνεια 97743185.

