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People in low-income countries continue to encounter difficulties in the 

workplace, such as unstable working and living situations, contamination of 

living areas, and overexploitation of natural resources. These difficulties 

have not been limited to underdeveloped countries in recent years. 

Unfortunately, good working conditions do not appear to be consistent with 

the core economic model over the world. The social and solitary economy 

should be examined as a possible alternative.   



 

 

 

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία: Παραδείγματα Κυπριακών Οργανισμών 

Εισαγωγή 

Το άρθρο αυτό αποσκοπεί σε μια γενική σκιαγράφηση και παρουσίαση μιας ευρύτερης εικόνας 

της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας στην Κύπρο. Αρχικά, δίνονται οι ορισμοί της 

κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας και στη συνέχεια παρουσιάζονται οι κυπριακές 

επιχειρήσεις που ασχολούνται με αυτήν.     

Οι άνθρωποι στις χώρες χαμηλού εισοδήματος συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν προκλήσεις στο 

εργασιακό περιβάλλον, όπως αβέβαιες συνθήκες εργασίας και διαβίωσης εκμετάλλευσης, 

περιβαλλοντική ρύπανση των χώρων διαβίωσης και υπερεκμετάλλευση των φυσικών πόρων. Τα 

τελευταία χρόνια, αυτές οι προκλήσεις δεν περιορίζονται μόνο στις αναπτυσσόμενες χώρες. 

Δυστυχώς, οι καλές συνθήκες εργασίας σε ολόκληρο τον κόσμο, δεν φαίνεται να συνάδουν με 

το βασικό οικονομικό μοντέλο. 

Είναι ολοένα και πιο σαφές ότι οι μεγάλες παγκόσμιες προκλήσεις της εποχής μας όπως η 

μετανάστευση, η κλιματική αλλαγή, και η εξάντληση φυσικών πόρων, μπορούν να επιλυθούν 

μόνο μέσω λύσεων που αναπτύσσονται με παγκόσμια προοπτική και εφαρμόζονται σε τοπικό 

επίπεδο. Σημαντικό να τονιστεί ότι οι άνθρωποι συχνά έρχονται με νέες ιδέες για να βελτιώσουν 

τη ζωή τους, συνήθως όταν δεν υπάρχουν άλλες επιλογές. Πρόσφατα, ωστόσο, διαφορετικές 

ιδέες  έδωσαν παραδείγματα υιοθέτησης της αλληλεγγύης που οδηγεί σε ένα βιώσιμο τρόπο 

ζωής. Αυτές οι εναλλακτικές στον τρόπο οργάνωσης των καπιταλιστικών κοινωνιών, 

υιοθετούνται και μεταλλάσσονται σε πιο πολλά μέρη του κόσμου και σε όλο και περισσότερους 

ανθρώπους. 

Οι επιτυχημένες πρακτικές που βασίζονται στην αλληλεγγύη, οι περισσότερες είναι τοπικές, 

περιλαμβάνουν έργα στέγασης, οργανώσεις παραγωγών-καταναλωτών, δημιουργία νέων 



 

 

τοπικών πλαισίων ανταλλαγής, φιλανθρωπίες, προγράμματα που βασίζονται στην ελεύθερη 

ανταλλαγή πληροφοριών και εργασίας. Η επιτυχία αυτών των έργων είναι η καλύτερη 

αναπαράσταση των δυνατοτήτων της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας, για έναν 

αυξανόμενο πληθυσμό που αναζητά εναλλακτικούς τρόπους κοινωνικής οργάνωσης της ζωής 

του.         

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία 

Η Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία (ΚΑΟ) στοχεύει να μεταμορφώσει ολόκληρο το 

κοινωνικό και οικονομικό σύστημα, και  ταυτόχρονα να προτείνει διαφορετικά μοντέλα 

ανάπτυξης που υποστηρίζουν τις αρχές της αλληλέγγυας οικονομίας. Η ΚΑΟ προσπαθεί να 

συνδέσει τα ατομικά με τα συλλογικά συμφέροντα. Ο Luis Razeto ένας από τους ιδρυτές της 

επισημαίνει ότι, «βασική αρχή ή θεμέλιο της αλληλέγγυας οικονομίας δηλώνει ότι η εισαγωγή 

ποσοτικά και ποιοτικά ανώτερων επιπέδων αλληλεγγύης στις οικονομικές δραστηριότητες, 

οργανισμούς και ιδρύματα, που συμπεριλαμβάνουν τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τις δημόσιες 

πολιτικές, αυξάνει τη μικρο- οικονομική αλλά και τη μακρο-οικονομική αποτελεσματικότητα και 

επιπλέον δημιουργεί ένα φάσμα κοινωνικών και πολιτισμικών πλεονεκτημάτων που 

συνεισφέρουν στην ανάπτυξη ολόκληρης της κοινωνίας».  

Ο όρος κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία χρησιμοποιείται ολοένα και πιο πολύ και 

αναφέρεται σε ένα ευρύ φάσμα οργανισμών που διαφέρουν από τις παραδοσιακές 

κερδοσκοπικές επιχειρήσεις, την επιχειρηματικότητα και την άτυπη οικονομία από δύο βασικές 

απόψεις. Πρώτον, έχουν έναν σαφή οικονομικό και κοινωνικό (συνήθως περιβαλλοντικό) 

σκοπό. Δεύτερον, εμπεριέχουν διάφορες μορφές συνεταιρισμών, συνεργασιών και 

αλληλεγγύης. Για παράδειγμα, περιλαμβάνουν συνεταιρισμούς, εταιρείες αλληλασφάλισης, 

ομάδες αυτοβοήθειας γυναικών, κοινοτική δασοκομία και άλλες επιχειρήσεις, κοινωνικές 

επιχειρήσεις και οργανώσεις επιχειρηματικότητας. 



 

 

Η κοινωνική οικονομία, ως τριτογενής τομέας, ο οποίος αποτελείται από αμοιβαίες συνεργασίες 

συνεταιρισμούς, ενώσεις και ιδρύματα (CMAFs), είναι αυτή που συμπληρώνει τον πρωτογενή 

(ιδιωτικός/ κερδοσκοπικός) και το δευτερογενή τομέα (δημόσιος/οργανωμένος). Ο βασικός 

στόχος και σκοπός των CMAFs, είναι η επίτευξη κοινωνικών στόχων παρά η αύξηση των κερδών. 

Βέβαια ,εννοείται ότι δεν αποκλείεται η δημιουργία του κέρδους το οποίο αποτελεί κύριο 

στοιχείο για την επένδυσή του. Επικράτησε η αντίληψη ότι η κοινωνική οικονομία μαζί με το 

δημόσιο τομέα είναι το τρίτο πόδι του καπιταλισμού. Για αυτό το λόγο, οι υπέρμαχοι της 

κοινωνικής οικονομίας την ωθούν για να κερδίσει την ίδια ισχύ τόσο στο δημόσιο όσο  και στον 

ιδιωτικό τομέα. Παράλληλα επικρατεί και μια άλλη άποψη, ότι δηλαδή η κοινωνική οικονομία  

είναι ένα «σκαλοπάτι προς ένα πιο θεμελιώδη μετασχηματισμό του οικονομικού συστήματος».  

Η αλληλέγγυα οικονομία, από την άλλη, προτείνει ένα διαφορετικό αναπτυξιακό μοντέλο που 

ενστερνίζεται τις αρχές της αλληλέγγυας οικονομίας. Αποβλέπει να μετατρέψει το 

νεοφιλελεύθερο καπιταλιστικό οικονομικό σύστημα, σε ένα σύστημα το οποίο επικεντρώνεται 

στους ανθρώπους και τον πλανήτη. Έτσι, ως εναλλακτικό οικονομικό σύστημα, η αλληλέγγυα 

οικονομία εμπεριέχει και τους τρεις τομείς: τον ιδιωτικό, το δημόσιο και τον τριτογενή τομέα. Η 

αλληλέγγυα οικονομία αποβλέπει να επανατοποθετήσει και να κατευθύνει το κράτος, την 

πολιτική, το εμπόριο, τις δομές παραγωγής, τις δομές διανομής, την κατανάλωση, τις 

επενδύσεις, το νόμισμα, την οικονομία και την ιδιοκτησία για να φροντίσει με τον καλύτερο 

τρόπο, τόσο τον κόσμο όσο και το περιβάλλον. Αυτό που ξεχωρίζει το κίνημα της Αλληλέγγυας 

Οικονομίας από πολλά άλλα κινήματα, είναι ότι υιοθετεί μια πλουραλιστική προσέγγιση, 

αποφεύγοντας σε μεγάλο βαθμό τα άκαμπτα σχέδια.  



 

 

Παραδείγματα Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας στην Κύπρο 

Υπάρχουν αρκετά ευρωπαϊκά προγράμματα που προωθούν την αειφορία 

και την αλληλέγγυα οικονομία. Ένα από αυτά είναι το SUSY, Sustainable and 

Solidarity Economy, Αειφορία και Αλληλεγγύη στην Οικονομία. 

Εκπρόσωπος της Susy στην Κύπρο είναι ο οργανισμός CARDET.  

 

 

CARDET 

Το CARDET (Κέντρο Προώθησης Έρευνας & Ανάπτυξης στην Εκπαιδευτική Τεχνολογία) είναι ένας 

ανεξάρτητος, μη κερδοσκοπικός, μη κυβερνητικός οργανισμός έρευνας και ανάπτυξης με έδρα 

την Κύπρο και με συνεργάτες σε όλο τον κόσμο. Είναι ένας από τους κορυφαίους θεσμούς στην 

ευρωμεσογειακή περιοχή για έρευνα και ανάπτυξη. Η ομάδα αυτή προσπαθεί να προσφέρει 

υπηρεσίες υψηλότερης ποιότητας προς όφελος της κοινωνίας. Συνεργάζεται με τοπικούς και 

διεθνείς οργανισμούς, δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, καθώς και με διάφορους κλάδους στο 

σχεδιασμό λύσεων για τοπικές και παγκόσμιες προκλήσεις. 

MiHUB 

Ο ερευνητικός οργανισμός CARDET, σε συνεργασία με το 

Πανεπιστήμιο Λευκωσίας και το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 

υλοποιεί το έργο με τίτλο: MiHUB Κέντρο Πληροφόρησης 

Μεταναστών (CY/2020/AMIF/SO2.NO2.1.3/4). Η Δράση 

συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ασύλου, 

Μετανάστευσης και Ένταξης (90%) και την Κυπριακή Δημοκρατία 

(10%). 



 

 

Στόχος του έργου είναι η παροχή πληροφοριών και ψυχοκοινωνικών υπηρεσιών σε μετανάστες 

και πρόσφυγες που διαμένουν στην Κύπρο, ώστε να επιτευχθεί η κοινωνική τους ένταξη στην 

τοπική κοινωνία. Τα κέντρα λειτουργούν στη Λευκωσία, τη Λάρνακα, τη Λεμεσό και την Πάφο 

και μεταξύ άλλων προσφέρουν υπηρεσίες πληροφόρησης για τα δικαιώματα και τις 

υποχρεώσεις των μεταναστών, υπηρεσίες μετάφρασης και διερμηνείας, βοήθεια σε θέματα 

εργασίας και στέγασης, ευκαιρίες για μαθήματα εκμάθησης και παραπομπές σε άλλους 

οργανισμούς. 

Η παροχή υπηρεσιών υλοποιείται με μια σειρά διαφορετικών μεθοδολογιών όπως: κοινωνική 

και ψυχολογική υποστήριξη και χρήση της τεχνολογικής προόδου, άμεση και έμμεση 

επικοινωνία με κυβερνητικές και άλλες υπηρεσίες. Οι βασικοί πυλώνες της παροχής υπηρεσιών 

είναι: βοήθεια στην εξεύρεση εργασίας, παραπομπή σε μαθήματα γλώσσας, παραπομπή σε 

υπηρεσίες υγείας και κοινωνική υποστήριξη. 

Συνεργάζονται με άτομα, οικογένειες και κοινοτικές ομάδες για να εντοπίσουν τις ανάγκες τους 

και να τους παράσχουν πληροφορίες σχετικά με μια σειρά επιλογών που έχουν στη διάθεσή 

τους. Παράλληλα, τους υποστηρίζουν ώστε να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες και πόρους που 

ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους και να αναπτύξουν νέες δεξιότητες για να προσαρμοστούν 

αρμονικά στο κυπριακό πολιτιστικό και κοινωνικό περιβάλλον. Το κατάλληλα εκπαιδευμένο και 

εξειδικευμένο προσωπικό, με βάση μια ανθρωποκεντρική προσέγγιση, ανταποκρίνεται στις 

γενικές και ειδικότερες ανάγκες των μεταναστών. Η ολοκληρωμένη προσέγγιση των Κέντρων 

καλύπτει πολλά θέματα που σχετίζονται με την εγκατάσταση και την ένταξη των νέων και 

αναδυόμενων κοινοτήτων. 

 

ACTIVE 

Ακόμη ένα πρόγραμμα που λειτουργεί με τη στήριξη του CARDET είναι το Active. Ο αθλητισμός 

διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη των παιδιών, προωθώντας σημαντικές αξίες 



 

 

όπως είναι η κοινωνική ένταξη και ένας πιο υγιεινός 

τρόπος ζωής. Ωστόσο, η βία στον αθλητισμό παραμένει 

ένα ανησυχητικό φαινόμενο με περιορισμένη εφαρμογή 

μέτρων πολιτικής για την αντιμετώπιση του.  Στόχος του 

ACTIVE, είναι να προωθήσει την ενσωμάτωση πολιτικών προστασίας των παιδιών από 

αθλητικούς συλλόγους, οργανισμούς εξωσχολικών δραστηριοτήτων καθώς και συλλόγους 

αναψυχής και ψυχαγωγίας που εργάζονται με παιδιά. Τα έργα αποσκοπούν στη βελτίωση των 

γνώσεων των αθλητικών οργανώσεων γύρω από την πρόληψη της βίας κατά των παιδιών, στον 

τομέα του αθλητισμού και στην ενίσχυση των δεξιοτήτων των επαγγελματιών του αθλητισμού 

και στην πρόληψη περιπτώσεων βίας κατά των παιδιών στον τομέα του αθλητισμού. Το έργο 

επιχειρεί να αντιμετωπίσει τα παραπάνω, με την ανάπτυξη ενός διαδικτυακού εργαλείου 

αυτοαξιολόγησης, το οποίο επιτρέπει στους αθλητικούς συλλόγους και τους συλλόγους 

αναψυχής να εντοπίζουν και να αντιμετωπίζουν τα κενά, όσον αφορά την εφαρμογή των 

πολιτικών παιδικής προστασίας στις εγκαταστάσεις τους. 

 

REBUILD 

Ακόμη αξιοσημείωτο είναι το REBUILD, το οποίο στοχεύει στο να 

ενδυναμώσει οργανώσεις νέων/ανεπίσημες ομάδες νέων και θα 

ενισχύσει τη δημοκρατική συμμετοχή, το διάλογο, την εμπλοκή των 

πολιτών και τη δικτύωσή τους σε τοπικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτό 

θα διασφαλίσει και θα υποστηρίξει την ανοικοδόμηση κοινωνιών 

χωρίς αποκλεισμούς, πράσινων, ικανών να προσαρμοστούν καλύτερα 

και να ανταποκριθούν στις προκλήσεις της έκτακτης ανάγκης όπως της πανδημίας COVID-19. 

Η δράση θα καταγράψει αρχικά τις πρωτοβουλίες κοινωνικής αλληλεγγύης και 

περιβαλλοντικού/πράσινου τρόπου ζωής, που υλοποιούνται από οργανώσεις/άτυπες ομάδες 



 

 

νέων κατά τη διάρκεια και μετά την κρίση και θα ενισχύσει τις ικανότητές τους, ενθαρρύνοντας 

την ανταλλαγή ορθών πρακτικών και αναπτύσσοντας τοπικά και διακρατικά δίκτυα. Η 

μεθοδολογία που θα χρησιμοποιηθεί θα είναι μέσω της διοργάνωσης τοπικών στρογγυλών 

τραπεζιών και ενός φόρουμ Youth-net, στο οποίο θα συμμετάσχουν 48 μέλη από τοπικά δίκτυα 

σε έξι (6) χώρες εφαρμογής. 

Βασιζόμενοι στις καλές πρακτικές που παρουσιάζονται ως Webzines και στην εργαλειοθήκη 

REBUILD Toolbox & Youth Manual, 168 υποεκπροσωπούμενοι νέοι, πρόκειται να εκπαιδευτούν 

στο σχεδιασμό, την υλοποίηση και την εκστρατεία ευαισθητοποίησης για την προώθηση 

καινοτόμων μορφών συμμετοχής των πολιτών. Οι νέοι, χωρισμένοι σε ομάδες και 

καθοδηγούμενοι από Πρεσβευτές Νέων, θα συμμετέχουν άμεσα στην υλοποίηση των δικών 

τους πρωτοβουλιών και στην προώθησή τους μέσω των εκστρατειών REBUILD κατά τη διάρκεια 

των εθνικών διαγωνισμών. 

Μια νικήτρια ομάδα θα επιλεγεί σε κάθε χώρα κατά τη διάρκεια τοπικών φεστιβάλ που θα 

φτάσουν τους 100 συμμετέχοντες ανά χώρα. 

WIFI 

Τέλος, ένα ακόμη πρόγραμμα του CARDET είναι το WIFI. 

Λαμβάνοντας υπόψη την υποεκπροσώπηση των γυναικών στην 

κινηματογραφική βιομηχανία, υπάρχει ανάγκη να περιοριστεί η 

ιστορική και παγιωμένη προκατάληψη που συντηρεί την ανισότητα 

έναντι του γυναικείου ρόλου. Στόχος του έργου είναι να αναπτύξει 

υλικό για να προετοιμάσει τις γυναίκες που φιλοδοξούν να 

ασχοληθούν με τον κινηματογράφο, για το πώς είναι να είσαι γυναίκα εργαζόμενη στον 

κινηματογράφο και να ενδυναμώσει με περισσότερες δεξιότητες τις γυναίκες που ήδη 

εργάζονται σε αυτό το χώρο. 



 

 

Ειδικότερα, όλοι οι εταίροι συνεργάζονται για την παραγωγή ενός προγράμματος σπουδών ACT, 

το οποίο αποτελείται από μια σειρά 15 σύντομων δοκιμαστικών μαθημάτων που μπορούν να 

χρησιμοποιήσουν οι γυναίκες για να αναπτύξουν τις γνώσεις τους σχετικά με τους 

σημαντικότερους ρόλους στη βιομηχανία. Επιπλέον, θα προσφερθεί στο κοινό μια Βιβλιοθήκη 

Μελετών Περίπτωσης, η οποία θα αναδείξει τα εμπόδια εισόδου των γυναικών στη βιομηχανία, 

συμπεριλαμβανομένων των ελλείψεων σε πρότυπα, αυτοπεποίθηση και σχεδιασμό καριέρας, 

μέσω της συνέντευξης ορισμένων επιτυχημένων γυναικών που ήδη εργάζονται στη βιομηχανία 

του κινηματογράφου. Συγκεκριμένα, θα προσφερθεί μια ενδοϋπηρεσιακή κατάρτιση 35 ωρών 

μάθησης, η οποία χωρίζεται σε 21 ώρες δια ζώσης εργαστηρίων και 14 ώρες 

αυτοκατευθυνόμενης μάθησης, και ένα MOOC & μια Κοινότητα Πρακτικής θα δώσει πρόσβαση 

στο φάσμα των εκπαιδευτικών πόρων του έργου WIFI. Τέλος, το έργο της WIFI έχει ως στόχο να 

βοηθήσει τις γυναίκες να αναπτύξουν βασικές γνώσεις για τους ρόλους τους στη βιομηχανία, 

προκειμένου να τις προετοιμάσει και να τις ενδυναμώσει, ώστε να περιορίσουν το χάσμα 

μεταξύ των δύο φύλων που υπάρχει στη βιομηχανία κινηματογράφου. 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΑ  

Ακόμη ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα επιχειρήσεων που εμπίπτουν στα πλαίσια της 

αλληλέγγυας οικονομίας, είναι τα κοινωνικά παντοπωλεία. Κεντρικός σκοπός αυτών των 

επιχειρήσεων είναι να παρέχουν υπηρεσίες όπως η διανομή τροφίμων, ειδών παντοπωλείου, 

βασικής υγιεινής, ένδυσης και υπόδησης, παιχνιδιών και άλλων, σε οικογένειες που έχουν 

ανάγκη και χρήζουν οικονομικής βοήθειας. Η λειτουργία του στηρίζεται στην εθελοντική 

προσφορά και ενισχύεται από διάφορους φορείς της πόλης και από εθελοντικές ομάδες. Οι 

δικαιούχοι του κοινωνικού παντοπωλείου, λαμβάνουν περίπου μια φορά το μήνα πακέτο με 

τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης. Επίσης, τα κοινωνικά παντοπωλεία διοργανώνουν κατά 



 

 

καιρούς κοινωνικές εκδηλώσεις, 

τα έσοδα των οποίων 

προσφέρονται για στήριξη των 

μελών τους.  

Κατάλογος Κοινωνικών Παντοπωλείων και Κέντρων 

Πρώτων Κοινωνικών βοηθειών για τις ευπαθείς ομάδες 

του πληθυσμού1 

 

Προσφέρονται δωρεάν τρόφιμα, είδη ένδυσης και παιδικά 

είδη, έπειτα από αίτηση στα κατά τόπους Κοινωνικά Παντοπωλεία και Κέντρα Πρώτων 

Κοινωνικών Βοηθειών 

Λευκωσία Τηλέφωνο 

ΕΣΕΛ Λευκωσίας 22512602 

Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου 22554600 

Ιερά Μητρόπολις Μόρφου 22823330 ,22932401 

Ιερά Μητρόπολις  Ταμασού και Ορεινής (  Δήμος Τσερίου, Δήμος 

Λακατάμιας, Συμπλέγματος Κλήρου, Συμπλέγματος Επισκοπειού 

και Συμπλέγματος Λυθροδόντα) 

22623688,22624469 

 Ιερά Μητρόπολις  Τριμυθούντος 22527000 

 Ιερά Μονή Κύκκου 22464680 

Δήμος Λατσιών 22878688 , 77777733 

Κυπριακός Ερυθρός Σταυρός ( Παγκύπρια) 22664988,22665166 

ΑΓΚΑΛΙΑΖΩ – Αγορά Παλιού Δημαρχείου Λευκωσίας   22797022 

                                                             
1 http://www.caswcyprus.org/index.asp?cat=7&lang=GR&newscat=7 



 

 

Αλκυονίδες ( Παγκύπρια) 22361395 

Παγκύπρια Ομάδα Αγάπης 99485393 

Σωματείο ‘ΜΑΝΑ’ 22779859 

Βαγόνι Αγάπης 96800272, 99231214  

Σύνδεσμος Πρόληψης και Αντιμετώπισης της Βίας στην 

Οικογένεια 

1440 

ΣΚΕ Περιστερώνας 22821697 

  

 

 

Λάρνακας Τηλέφωνο 

ΕΣΕΛ Λάρνακας 24 650525 

Δήμος Λάρνακας  (χώρος  Δημοτικού Μελάθρου Ευγηρίας, 

είσοδος από την οδό Μουσών Νο4,) 

24652429 

Μητρόπολη Κιτίου 24652269 

Δήμος Δρομολαξιάς – Μενεού 24422414, 24422612 

Δήμος Λειβαδιών 24662830 

Δήμος Αραδίππου 24811093 

Κυπριακός Ερυθρός Σταυρός ( Παγκύπρια) 22664988,22665166 

Παγκύπρια Ομάδα Αγάπης 99485393 

Σωματείο Μάνα 99575545 

Αλκυονίδες ( Παγκύπρια) 22361395 

  



 

 

Λεμεσός  Τηλέφωνο 

ΕΣΕΛ Λεμεσού 25737761 

Μητρόπολη Λεμεσού 25341894, 25341785 

Δήμος Λεμεσού 99947673 

Δήμος Αγίου Αθανασίου 25864107 

Δήμος Ύψωνα 25394816 

Δήμος Κάτω  Πολεμιδιών 25821382 

Κυπριακός Ερυθρός Σταυρός ( Παγκύπρια) 22664988,22665166 

Παγκύπρια Ομάδα Αγάπης 99485393 

Χαμόγελο της Ζωής 25101002 

Αλκυονίδες ( Παγκύπρια) 22361395 

  

Αμμόχωστος Τηλέφωνο 

ΕΣΕΛ Αμμοχώστου 99 124521 

Ιερά Μητρόπολις Κωνσταντίας 23812444 

Δήμος Αμμοχώστου 25339757 

Κέντρο Προσφοράς και Αγάπης Άγιος Χριστόφορος ( Παραλίμνι) 23829899 

Κυπριακός Ερυθρός Σταυρός ( Παγκύπρια) 22664988,22665166 

Παγκύπρια Ομάδα Αγάπης 99485393 

Αλκυονίδες ( Παγκύπρια) 22361395 

  

 Πάφος  Τηλέφωνο 

ΕΣΕΛ Πάφου 26953725 

Δήμος Πάφου 26822854, 26822270 



 

 

Δήμος Πόλις Χρυσοχούς 26321321 

Κυπριακός Ερυθρός Σταυρός ( Παγκύπρια) 22664988,22665166 

Παγκύπρια Ομάδα Αγάπης 99485393 

Αλκυονίδες ( Παγκύπρια) 22361395 

http://www.caswcyprus.org/index.asp?cat=7&lang=GR&newscat=7 

Επιπλέον, η μείωση της κατανάλωσης, η επαναχρησιμοποίηση και η ανακύκλωση βοηθούν στην 

εξοικονόμηση χρημάτων, ενέργειας και φυσικών πόρων. Ένα προϊόν για να δημιουργηθεί 

απαιτεί τεράστιες ποσότητες υλικών καθώς και ενέργειας. Επομένως, η μείωση της 

κατανάλωσης και της επαναχρησιμοποίησης είναι οι πιο δραστικοί μέθοδοι εξοικονόμησης  των 

φυσικών πόρων, εξοικονόμησης χρημάτων και προστασίας του περιβάλλοντος. 

 

 

CANS FOR ΚIDS 

Χαρακτηριστικό επίσης παράδειγμα 

κοινωνικής προσφοράς είναι το 

Cans for Κids.  

Η ιστορία του Cans For Kids ξεκίνησε 

το 1990, όταν ο γιος της ιδρύτριας 

Rosie Charalambous Christopher 

διαγνώστηκε με καρκίνο. Σύντομα 

συνειδητοποίησε ότι οι παιδικοί θάλαμοι του Μακαρίου νοσοκομείου, δεν είχαν τον 

υπερσύγχρονο εξοπλισμό για την αντιμετώπιση των παιδικών καρκίνων που ήταν διαθέσιμος 

σε άλλα ευρωπαϊκά νοσοκομεία. 



 

 

Όταν ο Κρίστοφερ πέθανε, σε ηλικία δύο ετών, η Ρόζι αναρωτήθηκε τι θα μπορούσε να κάνει 

για να βελτιώσει τις εγκαταστάσεις που θα ήταν διαθέσιμες στο μέλλον. Παρατηρώντας τις 

τεράστιες ποσότητες σκουπιδιών που μολύνουν την κυπριακή ύπαιθρο –μεταξύ των οποίων 

ήταν πολύτιμα δοχεία αλουμινίου– ίδρυσε μια ένωση με στόχο τη συλλογή των κονσερβών, την 

πώληση τους και τη χρήση των χρημάτων αυτών για να αγοράσει τα απαραίτητα μηχανήματα 

που θα αναβαθμίσουν το πρότυπο φροντίδας στο κεντρικό παιδιατρικό νοσοκομείο Κύπρου.  

Αυτή τη δραστηριότητα την ονόμασε Cans For Kids. Το Cans For Kids είναι πλέον εγγεγραμμένος 

φιλανθρωπικός οργανισμός και είναι σαφές ότι πολλοί άνθρωποι έχουν παρακινηθεί να 

ανακυκλώσουν τα κουτιά τους, επειδή γνωρίζουν ότι θα βοηθήσει οικονομικά το νοσοκομείο 

και το πρότυπο φροντίδας για τα παιδιά στην Κύπρο. 

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι από τη μέρα λειτουργίας του Cans For Kids, επεκτάθηκε σε 

ένα πρόγραμμα ανακύκλωσης σε όλες τις επαρχίες, με τράπεζες κονσερβών σε όλη την Κύπρο. 

Είναι σημαντικό ότι το Cans For Kids φροντίζει να καλύπτει αγροτικές και απομακρυσμένες 

περιοχές που δεν καλύπτονται από άλλους οργανισμούς ανακύκλωσης.  Αποθηκεύοντας τα 

κουτάκια σας για Cans For Kids, όχι μόνο βοηθάτε το περιβάλλον, αλλά γνωρίζετε ότι οι 

προσπάθειές σας δίνουν κάτι πίσω στην κοινότητα. 

ΑΝΑΚΥΚΛΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ  

Η Ανάκυκλος είναι η καλύτερη κοινωνική επιχείρηση της Κύπρου.  Βασικός στόχος της 

Ανάκυκλου είναι η μείωση των απορριμμάτων ενδυμάτων μέσω σωστών  πρακτικών κυκλικής 

οικονομίας, με βασικό γνώμονα την παράταση της διάρκειας ζωής των συγκεκριμένων 

ενδυμάτων στην κυπριακή αγορά, που συλλέγονται και μεταπωλούνται όχι μόνο στα 

καταστήματα (www.anakyklos.org/en/shops) τους, αλλά και παγκοσμίως. Γενικότερα, γίνεται 



 

 

εκστρατεία ευαισθητοποίησης του κοινού γύρω από αυτό το θέμα, έτσι 

ώστε να  εξαλειφθεί τελείως το στίγμα που έχει να κάνει με την 

επαναχρησιμοποίηση στην Κύπρο. 

Τα έσοδα της εταιρείας προέρχονται από δύο κύριες πηγές. Η πρώτη 

πηγή είναι από τη συλλογή μεταχειρισμένων ρούχων τα οποία 

προσφέρονται προς πώληση σε φιλανθρωπικά καταστήματα τα οποία 

βρίσκονται στις τέσσερις μεγάλες πόλεις της Κύπρου – ένα σε κάθε πόλη. Δεύτερον, από την 

εξαγωγή ενδυμάτων και υλικών που προορίζονται είτε για μεταπώληση στο εξωτερικό, είτε για 

ανακύκλωση και χρήση ως πρώτη ύλη σε άλλη χώρα. 

Το περιβαλλοντικό κομμάτι της εταιρείας, περιλαμβάνει τη φιλοξενία και συμμετοχή σε 

φεστιβάλ περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης, εκδηλώσεις συγκέντρωσης χρημάτων, 

κατασκηνώσεις κ.λπ., καθώς και διοργάνωση εργαστηρίων και άλλων εκδηλώσεων, τόσο για τα 

σχολεία όσο και για το υπόλοιπο κοινό.  

Οι κοινωνικές δραστηριότητες της Ανάκυκλου περιλαμβάνουν την παροχή δωρεάν ρούχων σε 

οικονομικά ευάλωτο πληθυσμό, καθώς και την παροχή ρούχων στο ευρύ κοινό σε εξαιρετικά 

χαμηλές τιμές. Συλλέγει ρούχα, παπούτσια, ζώνες και τσάντες, καθώς και υφάσματα 

ταπετσαρίας και αποφέρει έσοδα από τις πωλήσεις και την ανακύκλωσή τους. Ανήκει στον 

τομέα της περιβαλλοντικής ανακύκλωσης, αλλά προσθέτει κοινωνικό σκοπό, παρέχοντας 

βασικές ανάγκες σε κοινότητες και χρηματοδοτώντας βασικά κοινοτικά έργα. 

Η εταιρεία έχει δημιουργήσει το δικό της σύστημα συνεργασίας, το οποίο περιλαμβάνει 

σχολεία, ιδρύματα, τοπικές αρχές και ενδιαφερόμενους φορείς. Η Ανάκυκλος προσφέρει μια 

εισφορά για κάθε κιλό ρούχων που συλλέγει. 

Στα τέσσερα φιλανθρωπικά καταστήματα που λειτουργούν, 35 άτομα από τα οποία οι πλείστοι 

ήταν μακρόχρονα άνεργοι.  



 

 

Η όλη προσπάθεια ξεκίνησε με έξι (6) τράπεζες συλλογής σε τρεις (3) διαφορετικούς δήμους. 

Σήμερα ο αριθμός αυτός βρίσκεται στο 415, καλύπτοντας το σύνολο του νησιού με τη συμμετοχή 

30 δήμων και 125 χωριά/κοινότητες. Σημαντικό να τονιστεί, ότι  η συνολική ποσότητα 

υφάσματος που έχει συγκεντρωθεί μέχρι σήμερα έχει ξεπεράσει τους 6.000 τόνους. Όσον 

αφορά την περιβαλλοντική της δράση, η Ανάκυκλος έχει διευθύνει μέχρι στιγμής 126 

εκδηλώσεις σε σχολεία και 160 εκδηλώσεις που αφορούσαν το κοινό.  

Τέλος, αναφορικά με τις κοινωνικές δραστηριότητες, η Ανάκυκλος, προσφέρει δωρεάν ένδυση 

σε άτομα που κατοικούν στην Κύπρο και αντιμετωπίζουνοικονομικές δυσκολίες.  

ΔΕΥΤΕΡΗ ΖΩΗ 

Τέλος, ένα άλλο παράδειγμα επιχείρησης αλληλέγγυας 

οικονομίας στην Κύπρο, είναι το κατάστημα με την επωνυμία 

Δεύτερη Ζωή. Το κατάστημα Δεύτερη Ζωή είναι ένα 

περιβαλλοντικό, μη-κερδοσκοπικό, μη-κυβερνητικό κατάστημα, 

που έχει σκοπό την ανταλλαγή και επαναχρησιμοποίηση 

διαφόρων οικιακών ειδών. Δίνουν ιδιαίτερη σημασία 

βοηθώντας άτομα με οικονομικές ή άλλες δυσκολίες. Στόχος 

είναι να μειώσουν τα απόβλητα, να βοηθήσουν άτομα που 

δυσκολεύονται και να προωθήσουν την επαναχρησιμοποίηση. Συλλέγουν αντικείμενα όπως: 

παιχνίδια, κουζινικά, εργαλεία, ηλεκτρικά είδη, ηλεκτρικές συσκευές, διακοσμητικά και άλλα.  

        



 

 

Επίλογος 

H Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία (ΚΑΛΟ), έχει εδραιωθεί ως σημείο αναφοράς στις 

συζητήσεις που σχετίζονται με τη δημιουργία εναλλακτικών τρόπων κατανόησης της 

οικονομικής ευημερίας και της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Αντιμέτωπη με τη λογική του 

κεφαλαίου και της συσσώρευσής του, η Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία επιδιώκει να 

οικοδομήσει σχέσεις παραγωγής, διανομής, κατανάλωσης και χρηματοδότησης που βασίζονται 

στη δικαιοσύνη, τη συνεργασία, την αμοιβαιότητα και την αλληλοβοήθεια. Πρόκειται για την 

τοποθέτηση των ανθρώπων και της εργασίας τους στο επίκεντρο του οικονομικού συστήματος, 

παρέχοντας στις αγορές, έναν εργαλειακό ρόλο για την ευημερία όλων των ανθρώπων και τη 

διευρυμένη αναπαραγωγή της ζωής στο πλανήτη.  

Το παρόν άρθρο παρουσίασε αρκετά παραδείγματα κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας, 

μέσω των οποίων προάγεται η ισότητα των δύο γύλων, η πάταξη της φτώχειας και πείνας, η 

οικονομική ανάπτυξη και εργοδότηση ανέργων, η κατανάλωση και η αειφόρος παραγωγή. 

Συμπερασματικά, η ανάπτυξη της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας προωθεί την ισότητα, 

την καινοτομία, την οικονομική δημοκρατία με απώτερο στόχο τη δημιουργία βιώσιμων δίκαιων 

και ισότιμων κοινωνιών.  


