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Σεβασμιότατε, εκλεκτοί ομιλητές, αγαπητοί φίλοι, 
Είναι με ιδιαίτερη τιμή και περίσκεψη που βρίσκομαι σήμερα μαζί σας και σας ευχαριστώ για την 
πρόσκληση. 
 
Στη δύσκολη και επικίνδυνη κοινωνική κατάσταση που ζούμε σήμερα τόσο στη Κύπρο όσο και στην 
Ελλάδα δεν έχω καμία αμφιβολία ότι η πατρίδα μας θα επιβιώσει και πάλι όπως και στις τόσες άλλες φορές 
στηριζόμενη πάλι σε τεράστιο βαθμό στην άμισθη, ελεύθερη ανιδιοτελή και επίπονη δράση, την 
αγαθοεργία, τη φιλανθρωπία και τον ακόρεστο έρωτα του λαού που ποτέ δεν ξεχνά ότι το ύψιστο μέτρο 
πολιτισμού είναι ο εθελοντισμός. 
 
Η πολύχρονη παρουσία μου στον εθελοντισμό, από το 1974 που κατατάγηκα στο Ερυθρό Σταυρό κατά την 
τουρκική εισβολή και αργότερα κοντά στους ασθενείς με καρκίνο στάθηκε για μένα σχολείο ανθρωπιάς, 
κοινωνικής συνύπαρξης και απέραντης εμπειρίας. Είναι σήμερα μια χειροπιαστή θρησκεία, ένα δεύτερο 
σπίτι μια καινούργια οικογένεια και έχω κοντά μου ένα ατέλειωτο αριθμό φίλων που μαζί μοιραστήκαμε 
ανεπανάληπτες στιγμές. 
 
Όμως τι το διαφορετικό με κρατά για τόσα χρόνια τώρα με το ίδιο ενδιαφέρον πρώτα στο νοσηλευτήριο του 
Αντικαρκινικού Συνδέσμου Κύπρου για άπορους καρκινοπαθείς τελικού σταδίου και τα τελευταία δέκα 
χρόνια στη EUROPA DONNA Κύπρου που ασχολείται αποκλειστικά με τις ασθενείς με καρκίνο του μαστού. 
Τι είναι αυτό που κατάφερε να μου δώσει τόσο ουσιαστικό τρόπο ζωής που πολλές φορές με έφερε 
αντιμέτωπη με την εξουθένωση αλά ποτέ δεν διανοήθηκα να εγκαταλείψω. 
 
Οι λόγοι που μας φέρνουν σε αυτούς τους χώρους είναι διαφορετικοί για τον καθένα, οι λόγοι όμως που 
μας κρατούν εδώ είναι για όλους οι ίδιοι. Το βίωμα στο κτίσιμο του ανθρώπου, το στέριωμα ενός 
καινούργιου χαρακτήρα κι η ζωή μας να αλλάζει μέρα με τη μέρα. 
 
Ήθελα να φτάσω κοντά σε αυτούς που φοβόντουσαν την αρρώστια και την ίδια τους τη ζωή. Αυτούς που 
ντρέπονταν παραπεταμένοι, που κρύβονταν μέσα στην ίδια τους την οικογένεια. Οι άνθρωποι τους 
απέφευγαν η κοινωνία τους απόρριπτε και ήταν άδικο. Καμία ποιότητα στη ζωή τους. 
 
Πέρασε αρκετός καιρός μέχρι να τολμήσω να βρεθώ δίπλα στο κρεβάτι αυτών που υπέφεραν, ‘Ο εθελοντής 
όμως μπορεί να βοηθά και σε πολλούς άλλους τομείς. Προσωπικά έχω περάσει από βοηθός στα γραφεία, 
βοηθός στο νοσηλευτήριο επίσκεψης στα νοσοκομεία, συνοδός ασθενών, σύντροφος μοναξιασμένων στα 
σπίτια τους, μέλος επιτροπών και συμβουλίων, θέσεις όλες το ίδιο σημαντικές. Έλειπε η υποδομή, η 
καθοδήγηση, η στήριξη των εθελοντών και οι λίγοι συμπαραστάτες που είχαμε μέσα στο προσωπικό του 
χώρου είχαν τις ίδιες ανάγκες με μας σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό. 
 
 
Βρέθηκαν όμως κάποιοι προικισμένοι με την υπομονή που χρειαζόταν που αναγνώρισαν την αυθεντικότητα 
της εθελοντικής προσφοράς και στάθηκαν δίπλα μας και μαζί προχωρήσαμε. Πολλές φορές κρατήθηκα 
κοντά στους ασθενείς από την διάγνωση μέχρι το τέλος, το όποιο τέλος. 
Σε εποχές που δεν υπήρχαν οι ειδικοί ψυχολόγοι, κοινωνιολόγοι, γινόμουν στήριγμα όχι μόνο του ασθενή 
μα και της υπόλοιπης οικογένειας. Έβλεπα πως ο άνθρωπος στα δύσκολα είχε διάφορες αντιδράσεις και 
δεν ήμουν πάντα σε θέση να καταλάβω. Το να με διώχνει την μια μέρα και να με ζητά την επομένη, το να 
με κτυπά ή να μη μου μιλά, και μετά να ζητά συγνώμη με προβλημάτιζε. 



Αναζήτησα την επιμόρφωση διάβασα ότι μου υποδείκνυαν και δεν κουράστηκα ούτε ντράπηκα να 
αντιμετωπίσω τις αδυναμίες που μου γεννούσε το ψηλό αίσθημα ευθύνης που σου εμπνέει ο χώρος. 
 
Αναλογιζόμουν συχνά το πόσο άλλαζαν όλα και ήλπιζα πως θα μπορούσε να ερχόταν η ώρα να 
ζωγραφίσω τον κόσμο από την αρχή, χωρίς αρρώστιες και πόνο να κάνω τη μέρα τουλάχιστο 40 ώρες να 
έχω πιο πολύ χρόνο για τον σύζυγο μου και τα τρία μου παιδιά και να μην έχω τόσες τύψεις. …..Πόσες 
φορές καθόμουν στο αυτοκίνητο και ξεσπούσα σε κλάματα πριν γυρίσω στο σπίτι για να μπορέσω να 
ξαναφορέσω το χαμόγελο μου και να γυρίσω στην οικογένεια μου. 
 
Δεν ήταν λίγες οι φορές που ο φόβος και η ένταση ανέβαζαν την αδρεναλίνη στα ύψη. Κάποιοι μιλούσαν 
στο μυαλό μου και άλλοι κατευθείαν στη καρδιά μου. Έκλαψα με γονείς, αδέλφια, φίλους και το 
δυσκολότερο ήταν να συνοδεύσω μικρά παιδιά να αποχαιρετήσουν την μανούλα ή τον πατέρα τους που 
έφευγε. Έβλεπα τα ματάκια τους γεμάτα θυμό και πόνο να κλαίνε ασταμάτητα και το μόνο που μπορούσα 
να κάνω ήταν να τα σφίγγω στην αγκαλιά μου. 
 Ήταν τόσο συγκλονιστικές οι ώρες τόσο σπαρακτικές, που ένοιωθα την καρδιά μου να γίνεται κομμάτια. 
Όμως τα κομμάτια έσμιγαν και θέριευαν στον επόμενο ασθενή που μας χρειαζόταν. 
 
Και την επόμενη μέρα πίσω πάλι γιατί οι ανάγκες πολλές και οι ασθενείς καθηλωμένοι να περιμένουν μια 
βόλτα με το αναπηρικό και κάποιο να τους προσφέρει μια ζεστή αγκαλιά και ένα γερό και δυνατό χέρι να 
ακουμπήσουν στις δύσκολες ώρες. Το ανθρώπινο χαμόγελο και το απαλό χάδι αποδεικνύονται πολύ καλά 
φάρμακα και δεν στοιχίζουν τίποτα. Η ανταμοιβή μια απεριόριστη ικανοποίηση και μια γεύση από 
συναισθήματα δυσάρεστα για την εποχή μας. 
 
Σήμερα ο εθελοντής έχει καθοδήγηση, εκπαίδευση τόσο από το σώμα εθελοντών όσο κι από το χώρο που 
κατατάσσεται. Μπορεί να έχει εκλογή καθηκόντων, στήριξη και κατάρτιση. Η επιμόρφωση που προσφέρεται 
τα τελευταία χρόνια είναι πολύ σημαντική. Προσφέρει την δύναμη και την σιγουριά που χρειάζεται στα 
πρώτα του ειδικά βήματα. Αποβάλλει το φόβο της άγνοιας και δίνει απαντήσεις στα χίλια δύο ερωτήματα 
που ο κάθε υπεύθυνος εθελοντής θέτει ειδικά στο ξεκίνημα του, για να εξακολουθεί στη σημερινή κοινωνία 
του καταναλωτισμού και σε καιρούς πρωτόγνωρης βίας και διαφθοράς να δουλεύει με ανιδιοτέλεια και να 
αρνείται να σπαταλά τον χρόνο του άσκοπα. Να προσφέρει τον ίδιο τον εαυτό του σε αυτούς που τον 
χρειάζονται.  
 
Το 2012 στη Κύπρο λειτουργούσαν 178 εθελοντικές οργανώσεις σε μια προσπάθεια να υποκαταστήσουν 
τις ελλείψεις του κράτους. 700 άτομα είναι εθελοντές μέλη διοικητικών συμβουλίων, 16000 εθελοντές 
εξυπηρετούν τις Πανκύπριες οργανώσεις και πέραν των 35000 ατόμων εξυπηρετούνται. 
 
Πρωτοπορήσαμε σε διάφορους τομείς και εξαναγκάσαμε το κράτος να ακολουθήσει. Π.χ. λειτουργήσαμε το 
πρόγραμμα της κατ’ οίκων φροντίδας για τους καρκινοπαθείς πολλά χρόνια πριν να οργανωθούν οι 
κοινοτικές νοσηλεύτριες του κυβερνητικού τομέα.. 
 
Το Χριστουγεννιάτικο και το Πασχαλινό τραπέζι επίσης λειτουργούν αρκετό καιρό από τη EUROPA 
DONNA Κύπρου. Με σύνθημα κανένα σπίτι χωρίς τα απαραίτητα τα Χριστούγεννα και το Πάσχα δώσαμε 
προτεραιότητα στις οικογένειες με παιδιά και στα άτομα που είναι μόνα τους. Τρόφιμα, παιχνίδια, 
οικονομικές βοήθειες. 
 
Ο εθελοντής λοιπόν αποτελεί αποφασιστικό συμπλήρωμα του κρατικού τομέα στην άσκηση της 
ανθρωπιστικής του αποστολής. 
 
 Από το μεγάλο σχολείο του εθελοντισμού βγαίνεις μόνο κερδισμένος και δυνατός για να αντιμετωπίσεις τα 
σαθρά πρότυπα βίας που μας βομβαρδίζουν καθημερινά. Με ανεπτυγμένη την αυτοεκτίμηση και με 
ψυχολογική ευρωστία εμείς δίνουμε απλόχερα σεβασμό στοργή και αγάπη. Η αναγνώριση των αληθινών 
αξιών είναι για εμάς υπεραρκετό.  


