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Θέλεις αυτό το καλοκαίρι να κάνεις τη διαφορά;
Πρόταση/πρόκληση από το Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού
Τα μαθήματα, οι εξετάσεις και οι σχολικές/πανεπι
στημιακές σου υποχρεώσεις έχουν τελειώσει και ετοι
μάζεσαι να απολαύσεις τις χαρές και τη ξεγνοιασιά
του καλοκαιριού; Πώς θα σου φαινόταν αν αυτό το
καλοκαίρι κάνεις τη διαφορά και έχεις την ευκαιρία να
ζήσεις μια μοναδική εμπειρία;
Το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντι
σμού θέτει ενώπιον όλων μας μια νέα πρόσκληση/
πρόκληση. Αυτό το καλοκαίρι, αναφέρει το ΠΣΣΕ στη
σχετική ανακοίνωση του, ο καθένας μπορεί να αξιοποι
ήσει τον ελεύθερο χρόνο του δημιουργικά «χαρίζοντας
το χαμόγελο και λίγες στιγμές ευτυχίας στους συνανθρώ
πους μας» και εξηγεί: «πολλοί άνθρωποι γύρω μας, στη
γειτονιά μας, στην κοινότητα μας, φίλοι και συγγενείς
μας και τόσοι άλλοι άγνωστοι σε εμάς αντιμετωπίζουν
διάφορα προβλήματα όπως έλλειψη ειδών πρώτης ανά
γκης, προβλήματα υγείας, μοναξιά και τόσα άλλα και
χρειάζονται τη βοήθεια μας». Ο κάθε ένας μπορεί να
προσφέρει «εθελοντικά σε μια από τις δεκάδες εθελοντι

κές οργανώσεις που υπάρχουν σε όλη την Κύπρο ανάλο
γα μετά ενδιαφέροντα του» Πα παράδειγμα, μπορεί να
αφιερώσει λίγες ώρες για την καθαριότητα ενός πάρκου
στη γειτονιά, μιας παραλίας ή μιας περιοχής που έχει
εντοπίσει ότι χρειάζεται καθαριότητα.
Μπορεί επίσης να αφιερώσει λίγες ώρες την εβδο
μάδα για να κρατήσει συντροφιά σε μια γιαγιά ή έναν

παππού που είναι μόνος, διαβάζοντας του την εφημε
ρίδα, παίζοντας τάβλι μαζί του ή απλά συζητώντας για
θέματα που τον/την ενδιαφέρουν.
Αυτά, αναφέρει το ΠΣΣΕ «είναι μόνο μερικά παρα
δείγματα εθελοντικής προσφοράς. Οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να επικοινωνήσουν με το Σώμα Εθελοντών
στην επαρχία τους για να μάθουν περισσότερες πλη
ροφορίες ή για να μοιραστούν μια δική τους ιδέα για
εθελοντική δράση». Τηλέφωνα επικοινωνίας Σωμάτων
Εθελοντών: Λευκωσία 22512602, Λεμεσός 25737761, Λάρ
νακα 24650525, Αμμόχωστος 99124521, Πάφος 26953725,
Κερύνεια 97743185. Διαδικτυακή Πύλη Εθελοντισμού:
www.ethelontis.net
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