
7th ΠΑΡΆΔΟΣΗ ΧΡΕΙΆΖΟΝΤΑΙ ΕΠΕΙΓΌΝΤΩΣ ΔΩΡΕΈΣ! 
 
Αγαπητοί συνταξιδιώτες, 

 
Ο πρωταρχικός σκοπός κάθε ομάδας ACA είναι να μεταφέρει το μήνυμα στα ενήλικα παιδιά 
που εξακολουθούν να υποφέρουν, παντού. Κάποιοι μπορεί να θεωρούν δεδομένο ότι 
υπάρχει ένα "Μεγάλο Κόκκινο Βιβλίο" διαθέσιμο σε κάθε γλώσσα, αλλά είναι γεγονός ότι 
χώρες σε όλο τον κόσμο δεν έχουν πρόσβαση σε καμία βιβλιογραφία της ACA στη μητρική 
τους γλώσσα. Η παροχή μεταφρασμένης βιβλιογραφίας είναι μία από τις σημαντικότερες 
υπηρεσίες που εκτελεί ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υπηρεσιών (WSO) για λογαριασμό των 
ομάδων της ACA. 

 
Η WSO ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΊΖΕΙ ΕΠΊ ΤΟΥ ΠΑΡΌΝΤΟΣ ΈΛΛΕΙΨΗ 7TH ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΏΝ ΔΩΡΕΏΝ, 
ΓΕΓΟΝΌΣ ΠΟΥ ΑΠΕΙΛΕΊ ΤΟΝ ΣΚΟΠΌ ΜΑΣ. ΧΡΕΙΑΖΌΜΑΣΤΕ ΕΣΆΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΜΆΔΑ ΣΑΣ ΝΑ 
ΜΑΣ ΒΟΗΘΉΣΕΤΕ. 

 
Τι κάνει ο WSO με τις δωρεές σας; 

●  Μεταφράζει και δημοσιεύει λογοτεχνία σε άλλες γλώσσες 

●  Πληρώνει ειδικούς εργαζόμενους για την τήρηση των λογαριασμών και τη διαχείριση 
της τεχνολογίας 

●  Διατηρεί φυσικά και εικονικά περιουσιακά στοιχεία όπως αποθήκες και ιστότοπους 

 
Γιατί οι δωρεές του WSO είναι χαμηλότερες από τις αναμενόμενες; 

● Πολλές συναντήσεις που ήταν προσωπικές πριν από την πανδημία και 
συγκέντρωναν τακτικά εισφορές για την παράδοση 7th δεν τις συγκεντρώνουν 
πλέον και δεν τις δωρίζουν στον WSO. 

 
Τι μπορείτε να κάνετε; 

● Ζητήστε από την ομάδα σας να συγκεντρώσει 7th εισφορές για την παράδοση στη 
συνάντηση. 

o Οι διαδικτυακές συνεδριάσεις μπορούν να σταματήσουν τη συνεδρίασή 
τους για 1-2 λεπτά, ώστε να επιτρέψουν στα μέλη να συνεισφέρουν στο 
εικονικό καλάθι της ομάδας σας χωρίς να χάσουν καθόλου από τη 
συνεδρίαση. 

 

● Ζητήστε από την ομάδα σας να κάνει δωρεές τουλάχιστον ανά τρίμηνο μέχρι το 
ποσό του συνετού αποθεματικού της ομάδας σας. 

 
● Σκεφτείτε να κάνετε μια προσωπική μηνιαία επαναλαμβανόμενη δωρεά απευθείας 

στην WSO. 
 
Με τη βοήθειά σας η WSO θα είναι σε θέση να διατηρήσει ένα πρόγραμμα έκδοσης 3 ή 
περισσότερων νεομεταφρασμένων λογοτεχνικών έργων ανά έτος, ώστε να φτάσει σε ακόμη 
περισσότερα ενήλικα παιδιά που υποφέρουν. 

 
Εδώ είναι ο σύνδεσμος για την ιστοσελίδα δωρεών. Μπορείτε να επιλέξετε τον τρόπο 
με τον οποίο θέλετε να κάνετε μια εφάπαξ δωρεά ή να ρυθμίσετε μια αυτόματη 
μηνιαία δωρεά σε οποιοδήποτε ποσό. 

https://adultchildren.org/7th-tradition/


Σας ευχαριστούμε για τις υπηρεσίες σας και τις δωρεές σας για τη 

μεταφορά του μηνύματος! Στην υπηρεσία, 

Η Επιτροπή Οικονομικών της WSO 
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