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Εξοχότατε κύριε Πρόεδρε της Δημοκρατίας,
γίνομαι κοινωνός απόψε αυτής της υψίστης τιμής για την πενιχρή διακονία μου στον
εθελοντισμό της πατρίδας μας.
Επιτρέψτε μου, εξοχότατε, αγαπητέ κύριε Πρόεδρε, να μετακυλήσω αυτή την τιμή στις
δεκάδες εκατοντάδες χιλιάδες εθελοντών, συνεργατών, που συγκροτούν το Παγκύπριο
Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού, παρόντων και απόντων στην αποψινή εκδήλωση,
που ευγενώς οργανώνετε εσείς μαζί με την ερίτιμη και αγαπητή μας επίτιμη Πρόεδρο του
ΠΣΣΕ κυρία Άντρη Αναστασιάδου με την ευκαιρία όπως έχετε πει της Διεθνούς Ημέρας
Εθελοντών, για να τιμήσετε όλες αυτές τις χιλιάδες των ανθρώπων αυτών οι οποίοι
ανάλωσαν τη ζωή τους στην υπηρεσία του εθελοντισμού.
Σε ένα πολύ μικρό αντίδωρο αυτής της τιμής προς τους εθελοντές, επιθυμώ απόψε κύριε
Πρόεδρε να σας παραδώσω το πρώτο αντίτυπο του Λευκώματος που έχει εκδώσει το
Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού με την ευκαιρία των 40 και πλέον
χρόνων από την ίδρυση του το οποίο ακόμα δεν έχει κυκλοφορήσει.
Σας παραδίδουμε απόψε αυτό το Λεύκωμα εις ένδειξη τιμής αλλά και ευχαριστιών για τη
συνεχή στήριξη σας στο εθελοντικό κίνημα του τόπου μας όπως ήδη μόλις τώρα έχετε
περιγράψει με την πληθώρα των μέτρων που έχετε λάβει η προτίθεστε να λάβετε στο
σύντομο μέλλον.
Μέσα από τις σελίδες αυτού του Λευκώματος, ακούεται ο παλμός της καρδιάς χιλιάδων
ανθρώπων, οι οποίοι έκαναν την εθελοντική προσφορά στον συνάνθρωπο, στο
περιβάλλον, στην κοινωνία, στον πολιτισμό, βίωμα και πεμπτουσία στην καθημερινή τους
ζωή.
Μετροφυλλώντας τις σελίδες αυτού του Λευκώματος, μπορεί να ψηλαφήσει ο κάθε ένας,
αυτό που ήδη έχει πει ο Πρόεδρος, τις διαχρονικές και ακατάλυτες αξίες της έμπρακτης
αγάπης, της αλληλεγγύης, της δικαιοσύνης, της ισότητας, της ανθρωπιάς, που
αποτελούν τον πλούτο και παράδοση του λαού μας.
Στις φωτογραφίες που παρελαύνουν στο Λεύκωμα αυτό, θα συναντήσει κανείς,
ανθρώπους, άντρες και γυναίκες, που με το έργο τους σημάδεψαν την ανοδική πορεία
του εθελοντισμού στο νησί μας, δηλαδή την ποσοτική αύξηση και την ποιοτική του
βελτίωση.
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Αυτό το Λεύκωμα, αποτελεί το απόσταγμα της 40χρονης και πλέον πολυδιάστατης
δράσης του Παγκύπριου Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού που σαν συντονιστικό
όργανο και σαν φορέας έμπνευσης και καθοδήγησης υπηρετεί τις εθελοντικές
οργανώσεις, τα σώματα εθελοντών και κάθε εθελοντική κίνηση της πατρίδας μας αλλά
κα την ίδια ώρα αποτελεί τον πιο συνεπή και σταθερό συνεργάτη του κράτους σε όλες τις
πολιτικές που οργανώνει, που αναλαμβάνει, που ορίζει για την πρόοδο και ευημερία της
κοινωνίας.
Αυτό το Λεύκωμα, για τον κάθε ένα εθελοντή θα αποτελεί έναυσμα για ανασύνταξη των
ψυχικών, των πνευματικών, γιατί όχι και των σωματικών του δυνάμεων, για να δοθεί νέα
δυναμική στον εθελοντισμό μας, σε αυτή τη δύναμη που διαθέτει ο τόπος μας και που
ανοίγει διεξόδους εκεί που παρατηρούνται τα φοβερά αδιέξοδα. Αλλά και για τον κάθε
αναγνώστη, αυτό το Λεύκωμα, θα αποτελεί μια ισχυρή πρόκληση για να βαδίσει τα
φωτεινά και ελπιδοφόρα μονοπάτια του εθελοντισμού ανάλογα με τις ευαισθησίες και
δυνατότητες που διαθέτει.
Σας προδίδω, κύριε Πρόεδρε, το Λεύκωμα αυτό με τη διαβεβαίωση ότι οι εθελοντές θα
συνεχίσουν αυτό το θεάρεστο και πολύτιμο έργο που επιτελούν το οποίο αποτελεί και
πρέπει να αποτελεί αντίβαρο και αντιφάρμακο σε όλες τις αρνητικές κοινωνικές
εκδηλώσεις της εποχής. Σας το παραδίδουμε κύριε Πρόεδρε με την ευχή να σας
δυναμώνει ο Θεός, να σας ενισχύει, να σας δίνει προσωπική και οικογενειακή ευτυχία και
προπαντός δύναμη για να δούμε την πατρίδα μας επανενωμένη και λυτρωμένη.
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