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Συνδρομή του Ομίλου Εθελοντών Φοιτητών  
σε θέματα φιλανθρωπικής προσφοράς και δεσμών κοινοτικότητας 

 
* του Νεκτάριου Παρτασίδη 
 
Στον ιστοτόπο του προγράμματος «Εθελοντές των Ηνωμένων Εθνών» του ομώνυμου διεθνούς 
οργανισμού, διαβάζουμε ότι ο εθελοντισμός συνιστά «έκφραση ανθρώπινων σχέσεων. Αφορά την ανάγκη 
των ανθρώπων να συμμετέχουν στις κοινωνίες τους και να νιώσουν πως είναι σημαντικοί για τους 
άλλους». Εξάλλου, ο χαρισματικός ηγέτης Μάρτιν Λούθερ Κινγκ Τζ. κάποτε σημείωσε πως «το πιο επείγον 
και επίμονο ερώτημα της ζωής είναι: Τι κάνεις για τους άλλους;» Ερώτημα το οποίο εάν ζυγιστεί με 
ειλικρίνεια, μέσα στην πολυπλοκότητα και τα διακυβεύματα του σύγχρονου κόσμου, φαντάζει αρκετά 
δύσκολο να απαντηθεί. 
 
Με αφορμή την πρωτοβουλία του Ομίλου Εθελοντών Φοιτητών κατά την Ημέρα Ομίλων τον περασμένο 
Φεβρουάριο, όπου διοργάνωσε παζαράκι βιβλίου διαθέτοντας τα έσοδα για φιλανθρωπικό σκοπό και 
συγκεκριμένα στον Παγκύπριο Αντιλευχαιμικό Σύνδεσμο «Ζωή», επιδιώξαμε να συζητήσουμε μαζί με την 
φοιτήτρια Ειρήνη Ευαγόρου που είναι και η Πρόεδρος, αναφορικά με τη φιλανθρωπική διάσταση, αλλά 
και για τα κριτήρια εθελοντικής προσφοράς των φοιτητών/τριων που απαρτίζουν την εν λόγω 
συλλογικότητα. Κατά την ίδια, «η προσφορά στο συνάνθρωπό μας είναι από τα πράγματα που γεμίζουν 
κάποιον και του προσφέρουν ένα απίστευτο συναίσθημα χαράς και περηφάνειας». Επιπλέον, 
συμπληρώνει ότι εντάσσεται σε εκείνα τα ορισμένα πράγματα που αποπνέουν αίσθημα προσφοράς στην 
καθημερινότητα για το σύνολο, ειδικότερα στις ολοένα και πιο ατομοκεντρικές κοινωνίες όπου ζούμε. Για 
τη δύναμη του εθελοντισμού όμως, προσθέτει πως «ακόμα και στα δύσκολα οι συμπολίτες μας δείχνουν 
την ανθρωπιά τους. Λόγω περιορισμού, υπάρχουν ανάγκες σε αρκετά σπίτια για παιχνίδια ή ρουχισμό οι 
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οποίες γίνονται γνωστές με αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ η αντίστοιχη εθελοντική 
συνδρομή είναι εξίσου μεγάλη. Τρανό παράδειγμα είναι και κάποιοι εθελοντές, οι οποίοι δεν διστάζουν να 
βοηθήσουν εμπερίστατους συμπολίτες μας, μη έχοντας που να στραφούν για τα πιο απαραίτητα, ενόψει 
και του κοινωνικού περιορισμού λόγω του νέου κορονοϊού (COVID-19)». 
 
Αναφορικά με τη δράση του Ομίλου Εθελοντών Φοιτητών στο πεδίο του εθελοντισμού, η Ειρήνη 
Ευαγόρου σημειώνει πως κινείται παράλληλα και συμβάλλει σε συναφείς εκδηλώσεις εθελοντικής 
προσφοράς που διοργανώνονται σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κύπρου ή άλλως πως. Τέτοιες 
διοργανώσεις για παράδειγμα, αφορούν τη διεξαγωγή Χριστουγεννιάτικων παζαριών, τη συλλογή αγαθών 
πρώτης ανάγκης για στήριξη άπορων οικογενειών ή ακόμη και τον συντονισμό μαθητών/τριων όπου με τα 
σχολεία τους επισκέπτονται το Πανεπιστήμιο Κύπρου, ώστε να το γνωρίσουν. Μεταξύ άλλων, η Ειρήνη 
Ευαγόρου για τον Όμιλο Εθελοντών Φοιτητών ξεχωρίζει ότι «κάποιες από τις πιο πρόσφατες εκδηλώσεις 
μας ήταν η συνεργασία με το ΚΟΕΕ τα μαθήματα νοηματικής γλώσσας… η ημερίδα προώθησης της 
κορεάτικης κουλτούρας -το ‘K-Wave Fair’- σε συνεργασία με εξωτερικό οργανισμό, το ‘Hallyucy’, το οποίο 
και είχε απίστευτη ανταπόκριση». 
 
Εντέλει χρειάζεται με τη σειρά μας να υπογραμμίσουμε, πως ο εθελοντισμός σε γενικές γραμμές μπορεί 
κάλλιστα να θεωρηθεί ως συνδετικός κρίκος της δημόσιας και ιδιωτικής σφαίρας με την κοινωνία των 
πολιτών. Αρχή που συνθέτει την ανθρωπιστική στάση ζωής με την εξυπηρέτηση κοινωνικών αναγκών για 
το γενικό καλό όπου χρειάζεται, αλλά και τη συνέχεια της κοινότητας. Εκείνο που κρατάμε ως κατακλείδα 
από την Πρόεδρο του Ομίλου Εθελοντών Φοιτητών του Πανεπιστημίου Κύπρου, είναι ότι «ο Όμιλος βοηθά 
κόσμο και το αίσθημα της προσφοράς είναι υπέροχο». 
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