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Κύρια σημεία ομιλίας  προέδρου ΠΣΣΕ κ.  Σταύρου Ολύμπιου  

Αγαπητές/οι  μου, 

Σας καλωσορίζω στη σημερινή Διάσκεψη Τύπου του Παγκυπρίου Συντονιστικού Συμβουλίου 

Εθελοντισμού που γίνεται για να ανακοινώσει την έναρξη της Εβδομάδας Εθελοντισμού 2016 που 

για φέτος είναι από τις  1 – 8 Δεκεμβρίου, για να τιμηθεί η 5η Δεκεμβρίου που έχει οριστεί από τον ΟΗΕ 

ως Διεθνής Ημέρα Εθελοντών.   

 

Τη φετινή Εβδομάδα Εθελοντισμού θα δώσουμε την προσοχή μας στην αγάπη, που πάντα ξεχείλιζε 

σ’ αυτό τον τόπο, όσο παρουσιάζονταν άνθρωποι με προβλήματα και δυσκολίες.  Αυτή η πλούσια 

αγάπη βοήθησε το νησί μας να επιβιώσει μέσα σε πολλές αντίξοες συνθήκες.  Στην αγάπη 

στηρίχθηκε η φιλανθρωπία και αργότερα ο εθελοντισμός.  Η αγάπη κατάφερε να εμπνεύσει 

ανθρώπους και να φωτίσει στρατιές εθελοντών να προσφέρουν στα κοινά, να φροντίζουν τις 

ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού μας αλλά και να εντοπίζουν λύσεις για αντιμετώπιση των 

σύγχρονων κοινωνικών ζητημάτων της κοινωνίας μας.  Σε αυτούς τους εθελοντές, τους αφανείς 

καθημερινούς ήρωες της κοινωνίας μας, απονέμουμε φόρο τιμής για το χρόνο που ανιδιοτελώς 

προσφέρουν για κάθε ανάγκη που έχει αυτή η κοινωνία.  Εύχομαι επίσης δύναμη στους χιλιάδες 

εθελοντές που συντονίζουν τα εκατοντάδες προγράμματα των εθελοντικών οργανώσεων/ΜΚΟ που 

υπάρχουν στο νησί μας ή προσφέρουν, μέσω των Σωμάτων Εθελοντών, σε προσωπικό επίπεδο τις 

υπηρεσίες τους για να ανακουφίσουν οποιοδήποτε πρόβλημα.  Είναι πραγματικά  παρήγορο το 

γεγονός ότι σε κάθε μέρος του νησιού μας δίνεται από τους χιλιάδες εθελοντές αλλά και γενικότερα 

από τους πολίτες ένα ισχυρό μήνυμα ανθρωπιάς μέσα από οργανωμένες ή άτυπες εθελοντικές 

πρωτοβουλίες.    

 

Ας ανασυντάξουμε τις ψυχικές και πνευματικές μας δυνάμεις ώστε να συνεχίσουμε να  

ανταποκρινόμαστε άμεσα σε οποιαδήποτε νέα ανάγκη δημιουργηθεί.  Το ΠΣΣΕ συνεχίζει να εργάζεται 

σκληρά για να πετύχει το δύσκολο κοινό στόχο  ώστε να μην τερματιστεί κανένα ζωτικό πρόγραμμα, 

δραστηριότητα ή υπηρεσία που εξυπηρετεί τις ανάγκες των ευπαθών μας ομάδων ή συμβάλλει στην 

κοινωνική συνοχή, αλληλεγγύη και πρόοδο της κοινωνίας. Θα καταβάλει επίσης κάθε δυνατή 

προσπάθεια για να στηρίξει τις εθελοντικές οργανώσεις/ΜΚΟ ώστε να έχουν όλα τα απαραίτητα 

εφόδια για να συνεχίσουν το θεάρεστο έργο που επιτελούν.    

 

Η Διοικούσα Επιτροπή του ΠΣΣΕ η οποία εκπροσωπεί τη μεγάλη οργανωμένη δομή του εθελοντικού 

κινήματος θεωρεί χρέος της, και εγώ προσωπικά, να απευθύνει ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους 
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τους εθελοντές και πολίτες για την αξιέπαινη προσφορά τους στην κοινωνία.  Απευθύνω έκκληση σε 

όλα τα ΜΜΕ να προβάλουν κάθε μικρή ή μεγάλη προσφορά των εθελοντών για να κινητοποιήσουν 

από τη δική τους θέση και άλλους να ακολουθήσουν αυτό το κοινωνικό και ανιδιοτελές έργο.    

 

Δείγμα της εθελοντικής προσφοράς αποτυπώνεται για ακόμη μια φορά στο πρόγραμμα 

δραστηριοτήτων της Εβδομάδας Εθελοντισμού 2016 το οποίο περιλαμβάνει εκδηλώσεις και 

δραστηριότητες για την ευημερία των συνανθρώπων μας που έχουν ανάγκη, την προστασία του 

περιβάλλοντος, την προαγωγή του πολιτισμού, του αθλητισμού, κλπ. Απευθύνω θερμά 

συγχαρητήρια σε όσους έχουν εμπλουτίσει την Εβδομάδα Εθελοντισμού και βοηθούν να αναδειχθεί 

η  Κύπρος μας στο επίκεντρο των διεθνών εορτασμών για τη Διεθνή Ημέρα Εθελοντών.   

 

Μεγάλο επίσης μέρος της νεολαίας μας συμμετέχει και στο Πρόγραμμα εθελοντικής  εργασίας  

«Νεολαία  και   Eθελοντισμός»  που υλοποιεί το ΠΣΣΕ από το 2005 με την υποστήριξη του Υπουργείου 

Παιδείας και Πολιτισμού.  Με την ευκαιρία αναφέρω και τα αποτελέσματα του διαγωνισμού του  

προγράμματος εθελοντικής εργασίας «Νεολαία και Εθελοντισμός 2015 – 2016»: 

1ο βραβείο εξίσου :   

 Πανεπιστήμιο Κύπρου   

 Γυμνάσιο Κοκκινοχωρίων Πάνου Ιωάννου 

 Περιφερειακό Γυμνάσιο Κοκκινοτριμιθιάς  

 

2ο βραβείο εξίσου :  

 Λύκειο Κύκκου Πάφου 

 Αγγλική Σχολή Λευκωσίας 

 

3ο βραβείο εξίσου :   

 Δημοτικό Σχολείο Τρούλων 

 Λύκειο Αγίου Αντωνίου Λεμεσού  

 

Για ενίσχυση της δραστηριοποίησης των νέων μας στον εθελοντισμό έγινε η επαναπροκήρυξη του  

διαγωνισμού του προγράμματος «Νεολαία & Εθελοντισμός» για το 2016 – 2017, στην πρωτοβάθμια, 

δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση αλλά και του διαγωνισμού της Έκθεσης Ιδεών στα 

πλαίσια της Εβδομάδας Εθελοντισμού με θέμα «Η συμβολή των νέων μέσα από τον εθελοντισμό, 

στην προστασία και ανάπτυξη του περιβάλλοντος».    
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Σε μια προσπάθεια περαιτέρω ενίσχυσης της κοινωνικής προσφοράς του επιχειρηματικού κόσμου, 

το ΠΣΣΕ προκήρυξε 2ο διαγωνισμό εταιρικής κοινωνικής ευθύνης στον τομέα του εθελοντισμού για 

την επιλογή και ανάδειξη των εταιριών που έχουν βοηθήσει και υποστηρίξει με κοινωνικές δράσεις και 

στο μεγαλύτερο δυνατό και καινοτόμο βαθμό, εθελοντικές οργανώσεις μέλη του ΠΣΣΕ και των 

Επαρχιακών Συντονιστικών Συμβουλίων Εθελοντισμού (ΕΣΣΕ) ή/και τις ευπαθείς ομάδες που 

εκπροσωπούν ή συνέβαλαν στον σκοπό που επιτελούν.  Μετά από σύσταση της Επιτροπής 

Αξιολόγησης επιλέγηκαν, βάσει των κριτηρίων του διαγωνισμού, οι ακόλουθες τρεις εταιρείες: RCB 

Bank Ltd, Σάββας Χατζηγιώρκης & Υιοί Λτδ (Μύλοι Χατζηγιώρκη) και Costa Coffee Cyprus. Θα 

απονεμηθεί τιμητική διάκριση στις εταιρίες που έχουν επιτύχει στο διαγωνισμό στη δεξίωση στο 

Προεδρικό Μέγαρο με ευκαιρία της Διεθνούς Ημέρας Εθελοντών.   

 

Το ΠΣΣΕ επεκτείνοντας τη συνεργασία του με τον επιχειρηματικό κόσμο συνεχίζει τη συνεργασία που 

έχει αναπτύξει με την εταιρεία Α. Ζορπάς και Υιοί Λτδ, η οποία για την Εβδομάδα Εθελοντισμού 

περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και την προώθηση και προβολή του μηνύματος του εθελοντισμού 

καθόλη την διάρκεια της Εβδομάδας Εθελοντισμού.    Στη συνέχεια θα υπογράψουμε μεταξύ μας 

Μνημόνιο Συνεργασίας που πιστεύουμε ότι θα εγκαινιάσει μία νέα περίοδο συνεργασίας μεταξύ του 

ΠΣΣΕ και της εταιρείας ΖΟΡΠΑΣ η οποία είμαστε βέβαιοι ότι θα είναι προς όφελος του εθελοντισμού. 

Στενή συνεργασία έχει αναπτύξει επίσης το ΠΣΣΕ και με τα Βιβλιοπωλεία Μαυρομάτης που έχουν 

στηρίξει φέτος με διάφορους τρόπους την Εκστρατεία του ΠΣΣΕ «Συλλογή σχολικών ειδών για τους 

άπορους μαθητές». Το ΠΣΣΕ θα πραγματοποιήσει σε συνεργασία με τα Βιβλιοπωλεία Μαυρομάτης 

χριστουγεννιάτικη εκδήλωση για τα παιδιά στις 17 Δεκεμβρίου 2016 μεταξύ 11:00-14:00 στο 

βιβλιοπωλείο στην οδό Περικλέους στη Λευκωσία κατά την οποία θα γίνεται συλλογή παιχνιδιών και 

άλλων δώρων για να δοθούν σε παιδιά άπορων οικογενειών μέσω των Σωμάτων Εθελοντών. 

 

Το ΠΣΣΕ θα υλοποιήσει και φέτος την Εκστρατεία «Υιοθετήστε μια Οικογένεια τα Χριστούγεννα» η 

οποία έχει ως στόχο να μην μείνει καμία οικογένεια και κανένα παιδί χωρίς τα απαραίτητα που 

βοηθούν να  νιώσουν τη χαρά των Χριστουγέννων. Με την ευκαιρία απευθύνουμε εκ νέου θερμή 

έκκληση προς τον κάθε πολίτη να συνεισφέρει ο καθένας ότι μπορεί για να προσφέρουμε πολλά 

χαμόγελα σε κάθε παιδί και οικογένεια και αυτά τα Χριστούγεννα. Υποστηρικτής της εκστρατείας ο 

Συνεργατισμός, ο οποίος προσφέρει τα απαραίτητα, στις πρώτες 250 οικογένειες που θα 

βοηθηθούν στα πλαίσια της εκστρατείας.  Τα Βιβλιοπωλεία Μαυρομάτης στηρίζουν επίσης την 

εκστρατεία του ΠΣΣΕ «Υιοθετήστε μια οικογένεια τα Χριστούγεννα» και διαθέτουν ειδικό χώρο 

συλλογής παιχνιδιών, βιβλίων/παραμυθιών και άλλων χριστουγεννιάτικων δώρων εντός του χώρου 
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των βιβλιοπωλείων σε όλες τις πόλεις, τα οποία στη συνέχεια θα παραδοθούν στο Σώμα Εθελοντών 

κάθε επαρχίας για να δοθούν σε παιδιά άπορων οικογενειών.   

Η αναγνώριση και στήριξη του κράτους προς τους εθελοντές εκδηλώνεται και με την καθιερωμένη 

δεξίωση του Προεδρικού ζεύγους προς τιμήν των Εθελοντών για τη Διεθνή Ημέρα εθελοντών στο 

Προεδρικό Μέγαρο.   Επιθυμώ να απευθύνω θερμές ευχαριστίες προς τον πρόεδρο της Κυπριακής 

Δημοκρατίας και την κα Άντρη Αναστασιάδου, επίτιμη πρόεδρο του ΠΣΣΕ, την Εκτελεστική και τη 

Νομοθετική Εξουσία και τον Επίτροπο Εθελοντισμού και ΜΚΟ για τη στήριξη τους στο έργο του ΠΣΣΕ.  

Ιδιαίτερες ευχαριστίες εκφράζω στις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας για τη συνεργασία και 

συμπαράσταση τους στο έργο μας.  Ευχαριστώ επίσης το Συνεργατισμό, την εταιρεία Ζορπάς και 

την εταιρεία Μαυρομάτη για τη στενή και επωφελή συνεργασία τους. Ευχαριστώ ιδιαίτερα τα Μέσα 

Μαζικής Ενημέρωσης και όλους εσάς που με την παρουσία σας σήμερα εδώ, συμβάλλετε στην 

προώθηση των στόχων του ΠΣΣΕ και στην επέκταση του εθελοντισμού στον τόπο μας.  Με αυτές τις 

σκέψεις κηρύσσω την έναρξη της Εβδομάδας Εθελοντισμού 2016.   

 

Σ τ α ύ ρ ο ς  Ο λ ύ μ π ι ο ς  -  Π ρ ό ε δ ρ ο ς  

Λευκωσία, 28 Νοεμβρίου 2016 


