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Μήνυμα Ανδρούλας Βασιλείου
για τον εθελοντισμό

Εθελοντισμός δεν είναι απλά ένας όρος. Αποτελεί
στάση ζωής. Προσωπικά δε θα μπορούσα να
φανταστώ τη ζωή μου χωρίς εθελοντική προσφορά, γιατί σε βοηθά να νοιώσεις μέρος του κοινωνικού συνόλου και ανοίγει παράθυρο στον κόσμο.
Μόνο όταν αντικρίσεις τη φτώχεια, τα διάφορα
κοινωνικά προβλήματα, την καταστροφή του
περιβάλλοντος
και
της
πολιτιστικής
μας
κληρονομιάς , μπορείς να κατανοήσεις τι
σημαίνουν όλα αυτά και πόσο δύνανται να
επηρεάσουν τον υπόλοιπο κόσμο.
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Δικηγόρος, Πρώτη Κυρία, Βουλευτίνα, Ευρωπαία
Επίτροπος.
Σε όλες εντούτοις τις περιόδους της ζωής της υπήρξε και
εθελόντρια σε διάφορους τομείς, κάτι που η ίδια περιγράφει ότι έδιδε πάντοτε νόημα στη ζωή της. Ως Πρόεδρος
του Παγκύπριου Συμβουλίου Ευημερίας( 1988- 1994) συνεργάστηκε και στήριξε δεκάδες εθελοντικές οργανώσεις
της Κύπρου. Υπήρξε ιδιαίτερα δραστήρια στον τομέα των
παιδιών με ειδικές ανάγκες βοηθώντας στην καταπολέμηση των ταμπού, στον τομέα της υγείας βοηθώντας τους
πάσχοντας από ΑΙDs, τους καρκινοπαθείς, κ.α. Πρόσφερε
τις υπηρεσίες της στο Ογκολογικό Κέντρο Κύπρου για μια
εξαετία (2002-2008), ως Πρόεδρος του Συμβουλίου των
Επιτρόπων, θέση που κατέλαβε και πάλι μετά την επάνοδο
της στην Κύπρο. Συνεργάστηκε με όλες τις γυναικείες
οργανώσεις για να βρει η γυναίκα της Κύπρου τη θέση
που της αξίζει στην κοινωνία, στήριξε και συνεργάστηκε
με την οργάνωση για την Καταπολέμηση της Βίας στην
Οικογένεια, προσέφερε κατά καιρούς σε διάφορες πολιτιστικές οργανώσεις. Ως Ευρωπαία Επίτροπος στήριξε το διεθνή εθελοντισμό πετυχαίνοντας και αύξηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων που διατίθενται για τη στήριξη των νέων
που επιθυμούν να προσφέρουν εθελοντική εργασία σε μια
άλλη χώρα. Υπήρξε σύμμαχος και υποστηρικτής των Ευρωπαϊκών Ειδικών Ολυμπιακών Αγώνων που δεν θα μπορούσαν να επιτελέσουν το υπέροχο έργο τους χωρίς τη
στήριξη των χιλιάδων εθελοντών απ’ όλη την Ευρώπη.
Είναι παντρεμένη με τον τ. Πρόεδρο της Κ. Δ. κ. Γιώργο
Βασιλείου , έχει 3 παιδιά και 5 εγγόνια.

