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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Θέμα:

Σκυταλοδρομία για στήριξη των πυρόπληκτων της Αττικής

Πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία, την Κυριακή 23 Σεπτεμβρίου 2018, σκυταλοδρομία για
ενίσχυση του εράνου του ΠΣΣΕ με τίτλο «Αττική ενώνουμε τις δυνάμεις μας και είμαστε κοντά
σου» (Αριθμός άδειας 41/2018) από το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού
(ΠΣΣΕ), σε συνεργασία με το Σωματείο Δρομέων Κύπρου «Περικλής Δημητρίου».
Η σκυταλοδρομία, είχε αφετηρία έναρξης το Δάλι, όπου χαιρέτησαν και ευχαρίστησαν το
κοινό και τους δρομείς για τη συμβολή τους σε αυτή την πρωτοβουλία, ο Πρόεδρος του ΠΣΣΕ,
Ηλίας Δημητρίου, ο Πρόεδρος του Σωματείου Δρομέων Κύπρου «Περικλής Δημητρίου»,
Σωκράτης Σωκράτους και εκπρόσωπος του Πρέσβη της Ελλάδας στην Κύπρο, Ευρίκλεια
Παναγιώτου, ενώ ο Δήμαρχος Ιδαλίου, Λεόντιος Καλλένος, κήρυξε την έναρξη της και
παρέδωσε στο ΠΣΣΕ τη χρηματική βοήθεια του Δήμου. Στους ενδιάμεσους σταθμούς της
διαδρομής, οι Κοινοτάρχες παρέδωσαν στους αθλητές τη χρηματική τους βοήθεια,
συμβάλλοντας με αυτό τον τρόπο στη στήριξη του εράνου του ΠΣΣΕ: στο Πέρα Χωριό και
Νήσου ο Κοινοτάρχης Κούλλης Πογιατζής, στην Αλάμπρα, εκ μέρους του Κοινοτάρχη η
Πόπη Κωνσταντίνου, στη Μοσφιλωτή ο Κοινοτάρχης Αντρέας Παναγιώτου, στη Σια ο
Κοινοτάρχης Σέργιος Μιχαήλ, στο Ψευδά ο Κοινοτάρχης Φρίξος Μιχαήλ, στον Κόρνο ο
Koινοτάρχης Μιχαλάκης Σάββα και στα Πυργά η Κοινοτάρχης Σταυρούλα Βασιλείου. Στη
λήξη της διαδρομής απονεμήθηκαν μετάλλια και διπλώματα στους αθλητές.
Το ΠΣΣΕ ευχαριστεί θερμά, το Δήμο και τις Κοινότητες, το Υπουργείο Υγείας για τη διάθεση
ασθενοφόρου και την Αστυνομία Κύπρου για τη διάθεση αστυνομικού περιπολικού για τη
συνοδεία των δρομέων, καθώς και τους αθλητές που συμμετείχαν στη διοργάνωση αυτή η
οποία θα ενισχύσει τον έρανο του ΠΣΣΕ για αποκατάσταση των υποδομών, των πληγεισών
περιοχών της Αττικής, σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας και
της Ελλάδας.
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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