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ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟ ΓΔΛΣΙΟ 
 

επηέκβξηνο 2011 

 Αγαπεηνί θίινη,  

ε ζπλέρεηα ηεο ηαθηηθήο καο ελεκέξσζεο ζρεηηθά κε ηηο ζπλερείο δξαζηεξηόηεηεο ησλ 

εζεινληώλ καο ζηελ Κέλπα, ζα ζέιακε λα ζαο πιεξνθνξήζνπκε γηα ηελ πξόνδν πνπ 

επηηεύρζεθε κέρξη ζηηγκήο.  Πην ζπγθεθξηκέλα ζα ζέιακε λα ζαο ελεκεξώζνπκε γηα (η) 

ηελ ηαηξηθή θαη νδνληηαηξηθή απνζηνιή πνπ έγηλε ηνλ Μάξηην 2011,  (ηη) ηελ πξόζθαηε 

απνζηνιή ηνλ Ινύιην 2011, όπνπ ζπλερίζηεθε ην πξόγξακκα εκβνιηαζκώλ πνπ άξρηζε 

ηνλ πεξαζκέλν Ινύιην, (ηηη) ηηο δηάθνξεο δξαζηεξηόηεηεο γηα ηε ζπιινγή ρξεκάησλ γηα ηελ 

αλνηθνδόκεζε θαη επέθηαζε ηνπ νξθαλνηξνθείνπ „Μαθάξηνο‟ ζην Νπέξη, Κέλπα, (iv) ηελ 

επίζθεςε ηεο γλσζηήο ηξαγνπδίζηξηαο Άλλαο Βίζζπ ζηα πξνγξάκκαηά καο ζηελ Κέλπα  

(v) ηε ζπκκεηνρή θίισλ ηνπ ηδξύκαηνο ζην Μαξαζώλην ηνπ Παξηζηνύ θαη (vi) ηελ 

επηθείκελε νινθιήξσζε ηεο 1εο θάζεο ηεο αλνηθνδόκεζεο ηνπ νξθαλνηξνθείνπ 

(θνηηώλεο παηδηώλ θαη θνπδίλαο-ηξαπεδαξίαο). 

Δπίζεο ζα ζέιακε λα αλαθέξνπκε  όηη έρνπλ  νινθιεξσζεί δύν ρξόληα επίζεκεο 
ζπλεξγαζίαο ηνπ Ιδξύκαηνο καο κε ηελ νιιαλδηθή κε θπβεξλεηηθή νξγάλσζε „Medical 
Checks for Children‟- (http://www.medicalchecksforchildren.org)λ. Η MCC παξέρεη 
ηαηξηθή θξνληίδα (ειέγρνληαο ~10,000 παηδηά θάζε ρξόλν ζε νθηώ ρώξεο) ζε παηδηά από 
0-18 εηώλ (ζε ζρνιεία ή θαη νξθαλνηξνθεία) ζηηο αλαπηπζζόκελεο ρώξεο.   

Αθνινύζσο ζαο παξαζέηνπκε επηγξακκαηηθά ηηο δξαζηεξηόηεηεο καο: 

 ΜΑΡΣΙΟ 2011: Απνζηνιή ζηελ Κέλπα 

1. Οδνληηαηξηθή απνζηνιή κε ηελ νδνληίαηξν Γξ Διέλε Καςνύ-Παπαραξαιάκπνπο θαη 
ηελ θνηηήηξηα νδνληηαηξηθήο Φσηεηλή Παπαραξαιάκπνπο, ζπλνδεπόκελεο από ηελ 
Νόπε Σειεκάρνπ (εζειόληξηα ηνπ ηδξύκαηνο καο), κεηέθεξαλ νδνληηαηξηθό εμνπιηζκό, 
θάξκαθα θαη άιια αλαιώζηκα νδνληηαηξηθά πιηθά, από ρνξεγίεο πξνκεζεπηώλ.  
 
Δμεηάζηεθαλ ηα παηδηά πνπ θνηηνύλ ζην λεπηαγσγείνπ ηνπ „St George‟, θαζώο θαη 
άιια παηδηά ζηελ παξαγθνύπνιε ηεο Κηκπίξα πνπ εληάζζνληαη ζην πξόγξακκα καο. 
Δπίζεο  νη εζεινληέο καο εμέηαζαλ όια ηα παηδηά ηνπ Οξθαλνηξνθείνπ θαη ηνπ 
ζρνιείνπ „Monica Memorial Development Project‟ ζηε Νατβάζηα, ρξεζηκνπνηώληαο ηνλ 
νδνληηαηξηθό εμνπιηζκό πνπ κεηέθεξαλ ζηελ Κέλπα, θαη κε ηα νδνληηαηξηθά πιηθά, 
δσξεά ησλ εηαηξεηώλ ‘Evolution – Dental products’, ‘M. Petrakis Holdings LTD’, 
‘Γξεγόξεο Υαηδεγξεγνξίνπ’, ‘Andreas Odysseos’, ‘P. M. Luna LTD’ θαη ‘MSJ-
Jacovides’.  
 
Οη εζεινληέο καο δηεμήγαγαλ εμαγσγέο θαη εκθξάμεηο. πλνιηθά εμεηάζηεθαλ 231 
παηδηά. ε αξθεηά παηδηά παξαηεξήζεθε θζνξίαζε, ε νπνία νθείιεηαη ζηα απμεκέλα 
πνζνζηά θζνξίνπ ζην λεξό ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο ηεο Κέλπαο, ηδηαίηεξα ζηε 
Νατβάζηα. Ωο απνηέιεζκα απηήο ηεο θζνξίαζεο ήηαλ λα παξνπζηάδνληαη αηέιεηεο ζηελ 
αδακαληίλε ησλ δνληηώλ.  
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Σέινο, θαηαξηίζηεθε θαηάινγνο αμηνιόγεζεο νδνληηαηξηθώλ πεξηζηαηηθώλ, πνπ 

ρξήδνπλ πεξαηηέξσ εμεηδηθεπκέλσλ νδνληηαηξηθώλ πεξηζηαηηθώλ, γηα ηελ επηθείκελε 

νδνληηαηξηθή απνζηνιή πνπ πξνγξακκαηίδεηαη γηα ην Ννέκβξην 2011. Αμίδεη λα 

ζεκεησζεί όηη δόζεθαλ νδνληόβνπξηζεο θαη νδνληόπαζηεο ζε όια ηα παηδηά – επγελή 

δσξεά ησλ πην πάλσ εηαηξεηώλ νδνληηθώλ αλαισζίκσλ.   

2. Ιαηξηθή απνζηνιή (MCC-Οιιαλδίαο): Γύν ελδεθακειείο (11) ηαηξηθέο απνζηνιέο κε 

επηθεθαιείο ηηο ηαηξνύο Γξα Nadine van Dijk θαη Γξα Karlien Bongers, ζε ζπλεξγαζία 

κε ηνπο εζεινληέο καο (Γξ. Μαηζαίν Γεκεηξηάδε θαη θα Νόπε Σειεκάρνπ, εμέηαζαλ 

2,200 παηδηά ζε ζρνιεία ζηε Νατξόκπη, Κηκπίξα, Καγνπαλγθάξε, Γνπατδάθα (ζρνιείν 

παίδσλ κε εηδηθέο ηθαλόηεηεο), Νατβάζηα, Σζηαβνγθέξε, Σζηπζάτηα, Κεζελγθέτ θαη 

Κηκεξέθ, όπνπ παξείραλ πξσηνβάζκηα ηαηξηθή πεξίζαιςε. 

Όζα παηδηά έρξεδαλ πεξαηηέξσ εμεηδηθεπκέλσλ ηαηξηθώλ εμεηάζεσλ, νη εζεινληέο ηνπ 

ην Ιδξύκαηνο καο αλαιάκβαλαλ λα ηα ζπλνδεύζνπλ  ζε λνζνθνκεία ηεο Νατξόκπη θαη 

ηεο πεξηθέξεηαο θαιύπηνληαο όια ηα  έμνδα λνζειείαο ησλ παηδηώλ απηώλ.  

ΜΑΡΣΙΟ & ΑΠΡΙΛΙΟ 2011 
 

1) Δπίζθεςε ηεο Άλλαο Βίζζπ ζηελ Κέλπα: Η Άλλα Βίζζπ, ελήκεξε γηα ηα πξνγξάκκαηα 

πνπ ιεηηνπξγεί ην Ίδξπκα καο ζηελ Κέλπα, ζπλνδεπόκελε από ηξηκειή νκάδα από ηελ 

Διιάδα, θαζώο θαη ηελ Μαξίλα ηαθόια θαη ηνλ Πηεξή Παλαγή (Γεκνζηνγξάθν ηνπ 

εθδνηηθνύ νίθνπ „Φηιειεύζεξνο‟ επηζθέθηεθε ην λεπηαγσγείν ηνπ „Αγίνπ Γεσξγίνπ‟ ζηελ 

Κηκπίξα θαζώο θαη ηα ζπίηηα θάπνησλ παηδηώλ ζηελ παξαγθνύπνιε.  ηελ ζπλέρεηα 

επηζθέθηεθε ηηο θπιαθέο αλειίθσλ «Νakuru Juvinile prison», ζην Ναθνύξνπ, όπνπ 

αλάιαβε ηελ θξνληίδα ηξηώλ αδειθώλ κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο καο «Τηνζεηώ έλα 

παηδί», θαη ηα νπνία κεηαθέξζεθαλ θαη δηακέλνπλ ηώξα ζην νξθαλνηξνθείν „Μαθάξηνο‟ 

ζην Νπέξη.  Σέινο θαηέιεμε ζην νξθαλνηξνθείν „Μαθάξηνο‟ ζην Νπέξη, όπνπ έδεζε 

κνλαδηθέο ζηηγκέο κε ηα παηδηά, έρνληαο ηελ  επθαηξία λα κηιήζεη, λα παίμεη θαη λα 

ηξαγνπδήζεη καδί ηνπο, θαζώο θαη λα ηνπο δσξίζεη ηζαληνύιεο γηα ην ζρνιείν θαη 

κπινπδάθηα. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

πγθινληζκέλε από ηηο εκπεηξίεο πνπ απεθόκηζε από ηελ επίζθεςή ηεο ζηελ Κέλπα, 

πξαγκαηνπνίεζε ζηηο 27 Απξηιίνπ 2011, ζην Γεκνηηθό Θέαηξν ηξνβόινπ, κία 

κνλαδηθή ζπλαπιία κε ηνλ ηίηιν „Άλλα Βίζζπ – Unplugged – Γηα ην δηθαίσκα ησλ 

παηδηώλ λα νλεηξεύνληαη‟, ηα έζνδα ηεο νπνίαο δόζεθαλ γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ ηακείνπ 

γηα ηελ αλνηθνδόκεζε ηνπ Οξθαλνηξνθείνπ „Μαθάξηνο‟ ζην Νπέξη. Αμίδεη λα ζεκεησζεί 

όηη ε ζπλαπιία ερνγξαθήζεθε θαη ζύληνκα ζα θπθινθνξήζεη ζε ςεθηαθό δίζθν. Σα 
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έζνδα από ηηο πσιήζεηο, επίζεο ζα δηαηεζνύλ, θαη απηά γηα ηελ αλνηθνδόκεζε ηνπ πην 

πάλσ νξθαλνηξνθείνπ.  

 
Σέινο, ζα ζέιακε λα επραξηζηήζνπκε ην Γήκαξρν ηξνβόινπ, θύξην Ηιηνθώηνπ- 

θαζώο θαη ηηο πνιηηηζηηθέο ππεξεζίεο ηνπ Γεκαξρείνπ ηξνβόινπ γηα ηηο δηεπθνιύλζεηο 

πνπ παξείραλ ζηελ νξγάλσζε καο, γηα ηε νκαιή δηεμαγσγή ηεο ζπλαπιίαο. 

 

2) Μαξαζώληνο –Παξίζη: : ηηο 11 Απξηιίνπ ε Avril  Conroy, καδί κε ηελ αδειθή ηεο,  

έιαβαλ κέξνο ζηνλ καξαζώλην ηνπ Παξηζηνύ, κε απώηεξν ζηόρν λα καδέςνπλ ιεθηά 

γηα ηελ αλνηθνδόκεζε ηνπ Οξθαλνηξνθείνπ «Μαθάξηνο» ζηελ Κέλπα.  H Avril κε ηελ 

αδειθή ηεο ζπκκεηείραλ ηα ηειεπηαία 3 ρξόληα ζε δηάθνξνπο Μαξαζώληνπο, όπσο 

απηόλ ηνπ Γνπβιίλνπ, όπνπ θαηάθεξαλ λα ζπγθεληξώζνπλ  ρξήκαηα γηα ηα νξθαλά ηεο 

Ρσζίαο.  

 

 

 

Φέηνο επέιεμαλ  ην Ίδξπκα νθία γηα ηα Παηδηά, γεγνλόο πνπ καο ηηκά ηδηαίηεξα θαη ηελ 

επραξηζηνύκε από θαξδηάο.  Πξνζπάζεηεο ζαλ θαη απηή καο θέξνπλ πην θνληά ζηελ 

νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ πνπ όινη καδί αξρίζακε θαη δελ είλαη άιινο από ην λα δώζνπκε 

ειπίδα, αζθάιεηα θαη κέιινλ ζηα εθαηό παηδηά ηνπ νξθαλνηξνθείνπ. 

 
ΙΟΤΝΙΟ 2011    
 

3. πλαπιία Κξανπλάθε: Μεηά ηελ επηηπρία πνπ ζεκείσζαλ νη ζπλαπιίεο ηνπ ηακάηε 
Κξανπλάθε ζηηο 22 θη 23 Φεβξνπαξίνπ κε ηνλ ηίηιν ‟55 – ONE MAN Show‟ ζην 
θηλεκαηνζέαηξν „ΠΑΛΛΑ‟ ζηελ Λεπθσζία, ν ηακάηεο Κξανπλάθεο θαη νη κνπζηθνί 
ηνπ, έδσζαλ κία κνλαδηθή παξάζηαζε ζην αξραίν ζέαηξν ηνπ Κνπξίνπ, ηε Γεπηέξα 27 
Ινπλίνπ 2011.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σα έζνδα από ηελ παξάζηαζε δόζεθαλ ζην ηακείν γηα ηελ αλνηθνδόκεζε ηνπ 
νξθαλνηξνθείνπ „Μαθάξηνο‟ ζην Νπέξη.   
 
Σέινο, ζα ζέιακε λα επραξηζηήζνπκε ην Γήκαξρν Λεκεζνύ, θύξην Αλδξέα Υξίζηνπ, 
πνπ έζεζε ηελ παξάζηαζε θάησ από ηελ αηγίδα ηνπ, θαζώο θαη ηηο πνιηηηζηηθέο 
ππεξεζίεο ηνπ Γεκαξρείνπ Λεκεζνύ, γηα ηηο δηεπθνιύλζεηο καο πνπ παξείραλ, γηα ηε 
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νκαιή δηεμαγσγή ηεο ζπλαπιίαο. Δπίζεο ζα ζέιακε λα επραξηζηήζνπκε ην ηκήκα 
Αξραηνηήησλ γηα ηελ επγελή παξαρώξεζε ηνπ Αξραίνπ Θεάηξνπ Κνπξίνπ.  
 
 

4. Δπίδεημε Μόδαο: ηηο 30 Ινπλίνπ 2011, ζηνλ πνιπρώξν „ΣΟΑ‟ ζηελ παιηά Λεπθσζία 
νξγαλώζεθε κε πξσηνβνπιία ηεο θπξίαο Μαξηάλλαο Καπλνύ, επίδεημε κόδαο από 
θνηηεηέο κόδαο ηνπ παλεπηζηεκίνπ „Φξέληεξηθ‟. Σα έζνδα από ηελ επίδεημε (εηζηηήξην 
εηζόδνπ θαη πσιήζεηο εθζεκάησλ) έρνπλ δηαηεζεί γηα ηελ αλνηθνδόκεζε ηνπ 
νξθαλνηξνθείνπ „Μαθάξηνο‟ ζην Νπέξη. 

 

ΙΟΤΛΙΟ 2011  Απνζηνιή ζηελ Κέλπα:  

Με ηνπο εζεινληέο Μαξίλα ηαθόια, Μαηζαίν  Γεκεηξηάδε θαη  Παλαγηώηα Παλαγηώηνπ  

5. Γηεξεπλεηηθή Απνζηνιή ζηε Βνξεηνδπηηθή Κέλπα – ΠΔΡΙΟΥΗ ΛΙΜΝΗ 

ΣΟΤΡΚΑΝΑ:  

 

θνπόο απηήο ηεο δηεξεπλεηηθήο απνζηνιήο, ήηαλ ε αμηνιόγεζε ηεο παξνύζαο 

θαηάζηαζεο - ησλ ζπλζεθώλ δηαβίσζεο ησλ θαηνίθσλ, όπσο απηή είρε δηακνξθσζεί 

κε ηελ παξαηεηακέλε αλνκβξία θαη ηελ πηζαλόηεηα παξνρήο αλζξσπηζηηθήο βνήζεηαο 

ζηνπο θαηνίθνπο ηεο πεξηνρήο ζην εγγύο κέιινλ.  

.   

 
 

Η θαηάζηαζε κπνξεί λα πεξηγξαθεί κε κία κόλν ιέμε: „Απειπηζηηθή‟. Σν ηξαγηθό είλαη 

όηη ζηηο πιείζηεο ησλ πεξηπηώζεσλ άλζξσπνη θαη δώα κνηξάδνληαη ηηο ίδηεο ιηγνζηέο 

πεγέο λεξνύ  (απνμεξακέλεο θνίηεο πνηακώλ θαη απηέο κνιπζκέλεο), πξνζζέηνληαο 

ζηε ζλεζηκόηεηα θαη λνζεξόηεηα ησλ θαηνίθσλ. Δπηπξόζζεηα, ην πνζνζηό ησλ 

παηδηώλ πνπ αλαγθάδνληαη λα ζηακαηήζνπλ ζην ζρνιείν γηα εμεύξεζε λεξνύ θαη 

ηξνθήο (δηαλύνληαο 25-3 ρηιηόκεηξα θάζε κέξα) είλαη πνιύ κεγάιν. 

 

Αγνξάζακε, κεηαθέξακε θαη δηαλέκακε ηξόθηκα ζε 7 ρσξηά ηεο ελ ιόγσ πεξηνρήο. 

Απηό όκσο δελ απνηειεί κία κνληκόηεξε θαη απνηειεζκαηηθόηεξε ιύζε. Μία 

απνηειεζκαηηθόηεξε ιύζε πνπ ζα βνεζήζεη επξύηεξα ηεο θνηλόηεηεο ηεο πην πάλσ 

πεξηνρήο, ζα είλαη ε πηζαλόηεηα ην Ίδξπκα καο λα εμεύξεη πόξνπο γηα ηελ θαηαζθεπή 

αξηζκνύ πεγαδηώλ (bore-holes) ζε θεληξηθά ζεκεία ηεο πεξηνρήο έηζη νύησο λα 

εμππεξεηνύληαη, όζν ην δπλαηό κεγαιύηεξνο αξηζκόο θαηνίθσλ. 
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6. Παηδν-νγθνινγηθό Σκήκα ηνπ Ννζνθνκείνπ ‘Jomo Κenyata’: Όπσο θάζε κήλα, 

έηζη θαη ηνλ Ινύιην νη εζεινληέο καο αγόξαζαλ θάξκαθα δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηα 

παηδηά πνπ λνζειεύνληαη ζε απηό ην ηκήκα,  έηζη νύησο ώζηε νη ζεξαπείεο ηνπο λα 

ζπλερηζηνύλ. Δπίζεο ζπλερίδεηαη ε θαζεκεξηλή αγνξά θξέζθσλ θξνύησλ θαη 

γηανπξηηνύ, γηα ηα 25 παηδάθηα πνπ λνζειεύνληαη ζην Παηδνγθνινγηθό ηκήκα. Σέινο, 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επίζθεςεο ησλ εζεινληώλ καο ζην Παηδνγθνινγηθό ηκήκα 

κνηξάζηεθαλ ζηα παηδηά δηάθνξα είδε δσγξαθηθήο (ρξσκαηηζηά κνιύβηα θαη βηβιία 

δσγξαθηθήο). 

 

7. Πξόγξακκα Δκβνιηαζκώλ: Με βάζε ην πξόγξακκα εκβνιηζκώλ, ην νπνίν 

θαηαξηίζηεθε από ηελ παηδίαηξν Γξα Ines von Rosenstiel – θαζεγήηξηα παηδηαηξηθήο 

θαη παηδηαηξηθήο εληαηηθνινγίαο, Ιδξπηή ησλ „Medical Checks for Children‟ θαη 

ζύκβνπιν επί ηαηξηθώλ ζεκάησλ ηεο νξγάλσζή καο, ζε ζπλάξηεζε κε ην πξόγξακκα 

αλνζνπνίεζεο θαη εκβνιηαζκώλ ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο ηεο Κέλπαο („KEPE‟), 

εζεινληέο καο δηεμήγαγαλ ηε δεύηεξε θάζε ηνπ πην πάλσ πξνγξάκκαηνο, 

πξνρσξώληαο ζηνλ εκβνιηαζκό ησλ παηδηώλ πνπ εληάζζνληαη ζηα ζηηηζηηθά 

πξνγξάκκαηα, σο αθνινύζσο:  

α) Οινθιήξσζε ηεο ζεηξάο εκβνιηαζκώλ κε ην εκβόιην ηνπ „Κίηξηλνπ Ππξεηνύ‟  
    β) Δκβνιηαζκόο ησλ παηδηώλ κε ην εκβόιην ηνπ „Πλεπκνλόθνθθνπ- PNEUMO 23‟. 
    γ) Δκβνιηαζκόο ησλ αλνζνθαηεζηαικέλσλ παηδηώλ (θνξείο ηεο Ηπαηίηηδαο Β θαη 

AIDS) κε ην εκβόιην ηεο γξίπεο (FLU Vaccine). 
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 πλνιηθά εκβνιηάζηεθαλ 500 παηδηά ζηε Νατξόκπη, Κηκπίξα, Νατβάζηα θαη Νπέξη.

 Δπειπηζηνύκε όηη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επόκελεο ηαηξηθήο απνζηνιήο ζηελ Κέλπα, θαη 

εθόζνλ βξεζνύλ νη απαηηνύκελνη πόξνη, ζα κπνξέζνπκε λα επεθηείλνπκε ην 

πξόγξακκα εκβνιηαζκώλ θαη ζηα ζρνιεία πνπ εληάζζνληαη ζηα πξνγξάκκαηά καο 

ζηε Γπηηθή Κέλπα. 

 
8. Γώξα (παηγληδηώλ θαη ξνύρσλ) από ηελ Κύπξν: Μνηξάζηεθαλ δώξα ζε όια ηα 

παηδηά, πνπ δηακέλνπλ ζην νξθαλνηξνθείν „Μαθάξηνο‟ ζην Νπέξη, πνπ ζπιιέρηεθαλ 

από δηάθνξεο εθδειώζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ πεξαζκέλσλ Υξηζηνπγέλλσλ. 

 

 
  
 

9. Παξάδνζε γξαθηθή ύιεο ζην Γεκνηηθό ζρνιείν ηνπ Νπέξη: Παξαδόζεθαλ  

ηεηξάδηα, κνιύβηα, ρξσκαηηζηά κνιύβηα ζην Γηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ γηα ηελ θάιπςε 

ησλ αλαγθώλ ηνπ ζρνιείνπ γηα ην ηξίην θαη ηειεπηαίν ηξίκελν ηνπ αθαδεκατθνύ 

έηνπο. Σέινο, νη εζεινληέο αγόξαζαλ ιεμηθά από Αγγιηθά ζε αγγιηθά γηα ηηο αλάγθεο 

ηεο βηβιηνζήθεο ηνπ ζρνιείνπ.  

 
10. Ιαηξνθαξκαθεπηηθή αζθάιηζε ησλ παηδηώλ: Πξνρσξήζακε ζηελ επηθύξσζε ηεο 

ζπκθσλίαο κε αζθαιηζηηθή εηαηξεία, γηα ηελ αζθάιηζε ησλ παηδηώλ καο πνπ 

δηακέλνπλ ζην νξθαλνηξνθείν, θαζώο θαη όισλ ησλ παηδηώλ ηνπ Γεκνηηθνύ 

ζρνιείνπ ζην Νπέξη. Με ηελ αζθάιηζε απηή, ηα παηδηά καο ζα κπνξνύλ λα 

παξαπέκπνληαη δσξεάλ ζε νπνηνδήπνηε θξαηηθό λνζνθνκείν. Έηζη ζα κπνξνύκε λα 

παξέρνπκε κία ζσζηή θαη νινθιεξσκέλε ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε ζε 

πεξηζζόηεξα παηδηά. Η αληίζηνηρε ζπκθσλία ζα επηθπξσζεί ζύληνκα θαη γηα ηα 

παηδηά καο θαη ζηελ Κηκπίξα θαη πηζαλό θαη ζηε Νατβάζηα. 

 
 

11. Δπίζθεςε θαη Δπίβιεςε ηνπ λένπ θηηξίνπ ηνπ Οξθαλνηξνθείνπ Μαθάξηνο: 
Σέινο, νη  θύξηνο αβέξηνο Βξαρίκεο (Πνιηηηθόο Μεραληθόο θαη Γηεπζύλσλ 
ύκβνπινο) θαη  θπξία Βαζηιηθή Παπαπαλνύζε (Αξρηηέθηνλαο), από ην 
Αξρηηεθηνληθό Γξαθείν ‘Μνδηλόο θαη Βξαρίκεο–Λεπθσζία-Chartered 
Architects and Engineers, επηζθέθηεθαλ ην Νπέξη θαη επηζεώξεζαλ ηελ πξόνδν 
ησλ εξγαζηώλ αλνηθνδόκεζεο ηνπ νξθαλνηξνθείν, αθηινθεξδώο. Αληάιιαμαλ 
απόςεηο θαη ζπκβνπιέο κε ηνλ εξγνιάβν θαη επηζεσξεηή ηνπ έξγνπ αλνηθνδόκεζεο 
ηνπ νξθαλνηξνθείνπ.  
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Ο θύξηνο Βξαρίκεο επηβεβαίσζε όηη ε πνηόηεηα ηεο δνπιεηάο είλαη πνιύ 

ηθαλνπνηεηηθή θαη ην έξγν εμειίζζεηαη πνιύ νκαιά. Δπίζεο, επηζθέθηεθαλ ην 

Γεκνηηθό ζρνιείν „Μαθάξηνο‟ κε ζηόρν λα αμηνινγήζνπλ ηηο εγθαηαζηάζεηο, κε 

απώηεξν ζθνπό ηε βειηίσζή ηνπο, θαζώο θαη ηελ αλέγεξζε θνπδίλαο, ηξαπεδαξίαο 

θαη απνρσξεηεξίσλ.  

Αθαδεκατθό έηνο 2010-2011 

Παξνπζηάζεηο ζε ζρνιεία Γεκνηηθήο θαη Μέζεο Δθπαίδεπζεο: Μεηά από 

πξσηνβνπιία θάπνησλ ζρνιείσλ Γεκνηηθήο θαη Μέζεο εθπαίδεπζεο(αθνύ ην 

Ίδξπκα καο εμαζθάιηζε επίζεκε άδεηα από ην Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνύ), 

έγηλαλ παξνπζηάζεηο από ηελ νκάδα καο ζε καζεηέο, κέζα από ηελ πξνβνιή ηεο 

δσδεθάιεπηεο ηαηλίαο κηθξνύ κήθνπο ηνπ Ιδξύκαηνο “A Story to tell” θαη κέζα από 

κηα ζεηξά θσηνγξαθηώλ πνπ απεηθνλίδνπλ ηηο ζπλζήθεο δηαβίσζεο ησλ παηδηώλ 

ζηελ Αθξηθή.  

Δπηπιένλ  νη καζεηέο είραλ ηελ δπλαηόηεηα αγνξάο ρεηξνπνίεησλ θνζκεκάησλ από 

ηα παηδηά ησλ παξαγθνππόιεσλ.   Οη παξνπζηάζεηο είραλ ζηόρν ηελ ελεκέξσζε γηα 

ην ιόγν ύπαξμεο θαη ην έξγν ηνπ ηδξύκαηνο θαη θπξίσο ηελ θαιιηέξγεηα ζεηηθώλ 

ζηάζεσλ κέζα από ηελ πξνώζεζε ηνπ πξώηηζηνπ ζθνπνύ ηνπ ηδξύκαηνο: «Αρκεί 

να νοιαστούμε» («Just Care»)-ζηόρνο πνπ πξνσζεί παξάιιεια ηελ ελεξγό 

ζπκκεηνρή ηνπ πνιίηε κέζσ εζεινληηθώλ δξαζηεξηνηήησλ, ν νπνίνο απνηειεί ηνλ 

ππό έκθαζε ζηόρν ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο αιιά θαη ηνπ 

Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνύ γηα ηε ζρνιηθή ρξνληά 2010-2011. Πνιιά 

ζρνιεία απνθάζηζαλ λα ζπκκεηάζρνπλ θαη ζην πξόγξακκα καο «Τηνζεηώ έλα 

Παηδί» θαη ηα επραξηζηνύκε ηδηαίηεξα.  

αο επραξηζηνύκε μαλά γηα ηε ζηήξημε θαη είκαζηε ζίγνπξνη όηη καδί ζα 

εθπιεξώζνπκε ηνλ θπξηόηεξν ζηόρν καο, πνπ δελ είλαη όινο από ηνπ λα δώζνπκε 

ηελ ειπίδα γηα δσή ζε όζα πεξηζζόηεξα άπνξα θαη νξθαλά παηδάθηα ζηελ Αθξηθή. 

 
    Φηιηθά 
    Δθ κέξνπο ηνπ 

                   SOPHIA FUNDATION FOR CHILDREN  
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