
ΑπολΑμβΑνοντΑς το 
φΑγητο, τον καφέ ή το 
ποτό σου, έχεις ταυτόχρονα 
τη  δυνατότητα να βοηθή-
σεις ουσιαστικά, άπορα και 
φτωχά παιδιά της Κύπρου.

Πώς γίνεταί αυτό; μέσα από ένα πολύ ενδιαφέρον πρόγραμμα του  Ιδρύματος ςοφία για 
τα παιδιά. το «Food for Food», θεσπίστηκε από το Sophia Foundation ως ένας τρόπος βοή-
θειας και ενίσχυσης των παιδιών της Κύπρου που έχουν πραγματική ανάγκη.
η διαδικασία είναι πολύ εύκολη και χωρίς να το καταλάβεις, με πολύ λίγη προσπάθεια, η βοή-
θειά σου θα είναι μεγάλη. το πρόγραμμα Food for Food («φαγητό για φαγητό»), συνεργάζε-
ται με συγκεκριμένα εστιατόρια, μπαρ, καφενεία και ξενοδοχεία σε όλη την Κύπρο, τα οποία 
στηρίζουν την προσπάθεια του Ιδρύματος ςοφία. 
ςτο τέλος κάθε γεύματος, ποτού ή διαμονής, χρεώνεται ένα έξτρα ποσό από 0,01 μέχρι 1 
ευρώ, το οποίο προστίθεται εθελοντικά στο συνολικό λογαριασμό του πελάτη.  με αυτό τον 
τρόπο, κάθε μήνα συγκεντρώνεται ένα σημαντικό ποσό το οποίο βοηθά το Ίδρυμα στη συ-
νέχιση του σημαντικού του έργου, να στηρίξει δηλαδή, άμεσα και ουσιαστικά τα παιδιά που 
έχουν ανάγκη. με λίγα λόγια, με μόλις 1 ευρώ δίνεις ελπίδα για μια καλύτερη ζωή σε παιδιά 
που ζουν δίπλα μας και που σίγουρα θα εκτιμήσουν τη βοήθειά σου.

όί ςυμμετεχόντες
ςτο παρόν στάδιο, στο πρόγραμμα Food for Food συμμετέχουν οι εξής χώροι:
ςτη λευκωσία, η ψαροταβέρνα Πυξίδα (μενάνδρου 5, 22445636), το  εστιατόριο Πα-
ντόΠώλείό Καλή όρεξή (βασιλέως παύλου 7, 22675151),  το Καφενείό ςτήν 
Πλατεία φανερώμενής (22270771), η όΚτανα (Αριστείδου 6, 22760099), η ςτόα 
τόυ δήμήτρή (Διγενή Ακρίτα 28Ε, 22343030), το μπαρ εστιατόριο Aperitivo (Κένεντι 
1, 22100990), τα café Second cup και τα frozen yoghurt Yoo Moo,  το The MarkeT 

coMpanY  (πύθωνος 8,  22270504),  
το μαγειρείο μεζεδοπωλείο ΒαςίλίΚή 
(Διγενή Ακρίτα 28Α, 22349803), το 
εστιατόριο Greco’S Nest (Θ. Δέρβη 
4-6, 22680608), η αθήναϊΚή γώνία 
(Κένεντι 4, 22318948), το εστιατόριο μα-
γίόΠόυλα (γωνία Διαγόρου & παντελή 
Κατελάρη 16Α,  22665577), το εστιατόριο 
The old powerhouSe στο Δημοτικό 
Κέντρο τεχνών (τεμπών 3, 22432559), 
το The c houSe lounGe CAfé (νέας 
Έγκωμης 33, 22269600) και το Tubo 
cockTail wine bar ( ςοφούλη 32-34, 
22666630).
ςτη λεμεσό συμμετέχουν η πιτσαρία pizzA 
Mia (λ. μακαρίου, 25570200, λινόπετρα, 
25325999) και το dino arT café (Ειρή-
νης, 25762030). ςτον πρωταρά, στο πρό-
γραμμα Food for Food λαμβάνουν μέρος 
η μπιραρία kniGhTS pub (λ. περνέρα, 
238314 97)  και το ξενοδοχείο capo baY 
hoTel (www.capobay.com)

Αν θες να βοηθήσεις στο πρόγραμμα Food 
for Food του Ιδρύματος ςοφία για τα παι-
διά, μπορείς να πάρεις για περισσότερες 
πληροφορίες στο 7000 0787 ή να μπεις 
στην ιστοσελίδα  www.sophia-foundation.
com  και στη σελίδα του Ιδρύματος στο 
facebook, www.facebook.com/pages/
Sophia-Foundation-for-Children
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