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Θέμα : Εθελοντισμός, ύψιστη πράξη ανθρωπιάς
Η εθελοντική προσφορά αποτελεί ύψιστη πράξη ανθρωπιάς, έμπρακτης κοινωνικής
αλληλεγγύης και αγάπης, που εκδηλώνεται από συνειδητοποιημένους και κοινωνικά ενεργούς
πολίτες προς τον συνάνθρωπο. Ο εθελοντισμός δίνει ανώτερο νόημα στη ζωή. Γι΄ αυτό, ως άνθρωποι,
έχουμε χρέος, τους πάσχοντες συνανθρώπους μας, που πλήττονται από την αρρώστια, τη φτώχεια, τη
μοναξιά, να επιδείξουμε κοινωνική ευαισθησία, βγαίνοντας από τον μικρόκοσμό μας και κάνοντας
το βήμα, που θα μας φέρει κοντά σ΄ όσους μας έχουν πραγματική ανάγκη.
Οι εθελοντές δραστηριοποιούνται ελεύθερα και αυτόβουλα προσφέροντας τις υπηρεσίες τους
αφιλοκερδώς σε διάφορους τομείς. Βιώνοντας τη μοναδική αυτή εμπειρία γνωρίζουν ότι δεν υπάρχει
μεγαλύτερη χαρά και ικανοποίηση από τη χαρά της προσφοράς, να μπορείς να προσφέρεις στον
συνάνθρωπό σου, χωρίς να περιμένεις υλικά ανταλλάγματα. Όλοι αναγνωρίζουν ότι η ηθική
ικανοποίηση της ανιδιοτελούς προσφοράς δεν πληρώνεται με τίποτα.
Παράλληλα, ο εθελοντισμός είναι ένας τρόπος αντίστασης στα σχέδια των ισχυρών, που
προσπαθούν να μας κάνουν παθητικούς, μοναχικούς, ατομιστές. Μας επιβάλλουν, συνεχώς, νέες
ανάγκες, που δεν έχουν καμιά σχέση με τις πραγματικές μας ανάγκες. Έτσι, επιδιδόμαστε στο κυνήγι
της καθημερινότητας, μηδενίζοντας ή στην καλύτερη περίπτωση ελαχιστοποιώντας τον ελεύθερό μας
χρόνο. Κλεισμένοι στο σπίτι μας, ενδιαφερόμαστε μόνο για τον εαυτό μας ή το πολύ για την
οικογένειά μας, διασκεδάζουμε με την τηλεόραση και αποδεχόμαστε τα νέα πρότυπα, που αυτή μάς
επιβάλλει. Δεν ανταλλάσσουμε απόψεις με άλλους συνανθρώπους μας, δεν προβληματιζόμαστε, δεν
αντιδρούμε, δεν αποτελούμε κίνδυνο γι΄ αυτούς που θέλουν, ανενόχλητοι, να ορίζουν τη ζωή μας.
Ωστόσο, δεν είναι τέτοιου είδους πολίτες που χρειάζεται η κοινωνία μας. Το Σχολείο,
διαδραματίζοντας τον πολύπλευρό του ρόλο, ενθαρρύνει και επιβραβεύει με μονάδες στο Δ.Δ.Κ. την
ανάληψη εθελοντικής δράσης από τους μαθητές γιατί, πέρα από τον γνωσιολογικό τομέα, δίνει
έμφαση στην ανάπτυξη κοινωνικών αρετών, όπως η αγάπη, η αλληλεγγύη, ο αλτρουισμός, η
συμπόνια, η αλληλοβοήθεια, η ευγένεια, η επικοινωνία, η συνεργασία, η κατανόηση της
αναγκαιότητας για βοήθεια και προσφορά στον συνάνθρωπό μας, η πίστη στον άνθρωπο και στη ζωή.
Ο ίδιος ο εθελοντής, πέρα από νέες γνώσεις, νέες δεξιότητες και εμπειρίες, αποκτά ψυχική
υγεία, κοινωνική καταξίωση, ευκαιρίες για κοινωνική συναναστροφή με ανθρώπους, που έχουν τα
ίδια ενδιαφέροντα, απασχολείται δημιουργικά στον ελεύθερό του χρόνο, αναπτύσσει ολόπλευρα την
προσωπικότητά του και- κυρίως- έχει την ικανοποίηση να αισθάνεται Άνθρωπος.
Ενδεικτικοί τομείς προσφοράς εθελοντικής εργασίας στο Σχολείο μας
καθ΄ όλη τη διάρκεια της χρονιάς:
α) Συμμετοχή στην Αιμοδοσία (για τους μαθητές/τριες της Γ΄Λυκείου)
β) Ενίσχυση του Τμήματος Νέων του Κυπριακού Ερυθρού Σταυρού
γ) Συμμετοχή στην πορεία αγάπης Μακαρίου, στην πορεία Χριστοδούλας, στους εράνους για
ενίσχυση του Συνδέσμου Καρκινοπαθών, Καρδιοπαθών και στον Ραδιομαραθώνιο για ενίσχυση των
παιδιών με ειδικές ικανότητες
δ) Ενίσχυση της Επιτροπής Μαθητικής Πρόνοιας, που προσφέρει βοήθεια σε άπορους μαθητές
ε) Διακριτική στήριξη συμμαθητών λιγότερο ευνοημένων από τη ζωή
στ) Συμμετοχή σε εκστρατείες καθαριότητας, δενδροφύτευσης και προστασίας του περιβάλλοντος
ζ) Προσφορά εθελοντικής εργασίας στις διάφορες εκδηλώσεις του Σχολείου ( τεχνική υποστήριξη,
μεταφορά μουσικών οργάνων, βάθρων κ.λπ.)
η) Ενίσχυση του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Σχολείου μας
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