
Ο Εθελοντισμός στο Μπορούμε την περίοδο της πανδημίας 
 

Εδώ και πολλούς μήνες ζούμε αναμφισβήτητα μία από τις πιο δύσκολες περιόδους 

των τελευταίων χρόνων παγκοσμίως. Μία περίοδο που έχει ανατρέψει σχεδόν όλους 

τους τομείς της ζωής μας, μας έχει επηρεάσει όλους με διαφορετικό τρόπο και μας 

έχει φέρει αντιμέτωπους με πολλές πρωτόγνωρες εμπειρίες και συναισθήματα. 

Μέσα σε αυτήν τη διαταραγμένη περίοδο, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι σε 

πείσμα των αντίξοων συνθηκών και καταστάσεων επιμένουν να βάζουν σε 

προτεραιότητα τους άλλους, την επιθυμία τους να στηρίξουν και να συμβάλλουν εκεί 

που υπάρχει ανάγκη, χωρίς ιδιοτέλεια ή προσωπικό όφελος. 

Μπορεί η πανδημία να μας έχει στερήσει τους εθελοντές στο γραφείο μας σε μεγάλο 

βαθμό, αρκετοί εθελοντές όμως συνεχίζουν να μας στηρίζουν από το σπίτι τους, ενώ 

οι περισσότεροι επιλέγουν να στηρίξουν το πρόγραμμα Μπορούμε στη Λαϊκή. Με τη 

θετική διάθεση και το μεγάλο χαμόγελο τους συμμετέχουν ακόμα και τώρα στο έργο 

του Μπορούμε με σκοπό τη «διάσωση» φαγητού και τη στήριξη κοινωφελών φορέων 

και ανθρώπων που βρίσκονται σε ανάγκη. Τι είναι όμως αυτό που παρακινεί αυτούς 

τους ανθρώπους; 

Η Δώρα πιστεύει ότι το να προσφέρει κάποιος είναι πολύ σημαντικό, ειδικά την 

περίοδο που διανύουμε. Η ανησυχία υπάρχει, αλλά η ανάγκη της να δώσει και να 

πάρει θετική ενέργεια μέσα από τον εθελοντισμό την παρακινούν να ξεπεράσει τον 

φόβο και να συνεχίσει να συνεισφέρει κι εκείνη με τον τρόπο της μέσα από το έργο 

του Μπορούμε. Συνεχίζει λοιπόν να προσφέρει, πάντα τηρώντας τα απαραίτητα 

μέτρα ασφαλείας. 

Ο Σάββας εντάχθηκε πρόσφατα στην ομάδα μας. Η πανδημία δεν τον έχει επηρεάσει 

έτσι ώστε να τη θεωρεί εμπόδιο για να προσφέρει εθελοντικά, δεδομένου ότι 

τηρούμε όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας. Αποφάσισε να γίνει εθελοντής του 

Μπορούμε για να γνωρίσει καλούς ανθρώπους και να ανταποδώσει την ανιδιοτελή 

στήριξη που έλαβε και ο ίδιος όταν αντιμετώπισε στη ζωή του δύσκολες καταστάσεις 

εκφράζοντας με αυτόν τον τρόπο την ευγνωμοσύνη του για τη στήριξη που και ο ίδιος 

έχει λάβει ως τώρα. 

Όλοι εμείς στο Μπορούμε θεωρούμε τους εαυτούς μας ευλογημένους που έχουμε 

τη χαρά να έχουμε στην ομάδα μας ανθρώπους όπως η Δώρα και ο Σάββας. 

Ανθρώπους θετικούς, ψύχραιμους και μετρημένους, που ενώ οι ίδιοι μπορεί να 

έχουν εξασφαλίσει την ποιότητα της ζωής τους, δεν ξεχνούν παρ' όλα αυτά ότι δίπλα 

μας βρίσκονται και κάποιοι λιγότερο τυχεροί που παλεύουν πολύ σκληρά, πολλές 

φορές για τα αυτονόητα. Στηρίζοντας το έργο του Μπορούμε, με οποιονδήποτε 

τρόπο μπορεί ο καθένας, οι εθελοντές του Μπορούμε έχουν θετικό αντίκτυπο στη 



ζωή πολλών ανθρώπων. Ευχαριστούμε από καρδιάς όλους τους εθελοντές μας για 

την εξαιρετική στήριξη και βοήθεια τους, ειδικά αυτή τη δύσκολη περίοδο. 
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