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Λευκωσία, 2 Δεκεμβρίου 2020  

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Θέμα: Δημοσιογραφική Διάσκεψη Εβδομάδας Εθελοντισμού  

…Η Εβδομάδα Εθελοντισμού είναι μόνο μία εβδομάδα προσήλωσης στο σκοπό της Διεθνούς 
Ημέρας Εθελοντών ……. 

 ο εθελοντισμός και η προσφορά συνεχίζονται καθημερινά 365 μέρες το χρόνο από εκατοντάδες 
οργανώσεις και φορείς της κοινωνίας σε κάθε άκρη του νησιού μας….. 

 

Σε Δημοσιογραφική Διάσκεψη, που πραγματοποιήθηκε στις 2/12/20 στη Δημοσιογραφική 

Εστία, στην παρουσία της επίτιμης Προέδρου κας Άντρης Αναστασιάδη, η οποία απηύθυνε 

χαιρετισμό, ο Πρόεδρος του Παγκύπριου Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού (ΠΣΣΕ), κ. 

Ηλίας Δημητρίου, κήρυξε την έναρξη της Εβδομάδας Εθελοντισμού 2020 (1-8 Δεκεμβρίου) και 

ανέγνωσε το Μήνυμα  του ΠΣΣΕ  για τη Διεθνή Ημέρα Εθελοντών όπου μεταξύ άλλων ανέφερε:  

 

« Σε αυτές τις πρωτόγνωρες συνθήκες που ζούμε ξεδιπλώνεται δυναμικά το μεγαλείο του 

εθελοντισμού και οι εθελοντές βρίσκονται στην πρώτη γραμμή για να ανταποκριθούν σε 

κάθε ανάγκη για αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας.  Σε κάθε κρίση και σε κάθε 

αγώνα, οι εθελοντές ενώνουν αθόρυβα και με ανιδιοτέλεια τις δυνάμεις τους για να 

στηρίξουν και να ενδυναμώσουν την κοινωνία. Γι’ αυτό και οι διαχρονικές και ακατάλυτες 

αξίες του εθελοντισμού κατάφεραν να εμπνεύσουν ανθρώπους και να δημιουργούν 

στρατιές εθελοντών μέχρι σήμερα.»      

 

Πρόσθεσε ότι βασικός σκοπός του ΠΣΣΕ είναι η συνεχής στήριξη  με κάθε τρόπο και μέσο των 

εθελοντικών οργανώσεων/ΜΚΟ και των εθελοντών, ώστε να έχουν όλα τα απαραίτητα εφόδια 

για να συνεχίσουν το σημαντικό έργο που επιτελούν.  

Κάλεσε όλους να στηρίξουν το δυναμικό μήνυμα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τη 

Διεθνή Ημέρα Εθελοντών 2020 «Μαζί μπορούμε μέσω του εθελοντισμού». 

 

Ακολούθως ο κ. Δημητρίου παρουσίασε τις δράσεις της Εβδομάδας Εθελοντισμού 2020: 

 

• Κινητοποίηση, από το ΠΣΣΕ, όλων των φορέων και θεσμών της κοινωνίας για την 

Εβδομάδα Εθελοντισμού  

 

• Προώθηση του Μηνύματος του ΠΣΣΕ για τη Διεθνή Ημέρα Εθελοντών 

 

Ανώτατο Συντονιστικό Σώμα 
Εθελοντικής Προσφοράς 

Έτος Ίδρυσης:  1973 

s □  e□ Αντιγρ. Αρχείο □□ 
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• Υλοποίηση Προγράμματος Δραστηριοτήτων για την Εβδομάδα Εθελοντισμού το οποίο 

καταγράφει πέραν των 100 εθελοντικών δράσεων που διοργανώνουν διάφοροι φορείς  

(ΜΚΟ, εκπαιδευτικά ιδρύματα, κρατικές υπηρεσίες, εταιρείες και άλλοι φορείς) το ΠΣΣΕ 

και τα Επαρχιακά Συντονιστικά Συμβούλια Εθελοντισμού.  

o Στις δράσεις του Προγράμματος αναμένεται να συμμετάσχουν πέραν των 3,500 

εθελοντών, οι οποίοι προβλέπεται να προσφέρουν πέραν των 1,000 ωρών 

εθελοντικής εργασίας και από τις δράσεις αναμένεται να βοηθηθούν πέραν των 

7,000 προσώπων.    

 

• Ειδική αναφορά έγινε και σε άλλες δράσεις του ΠΣΣΕ στα πλαίσια της Εβδομάδας: 

 

− στην  7η εκστρατεία του ΠΣΣΕ «Υιοθετήστε μια οικογένεια τα Χριστούγεννα»  

− στον 25ο Διαγωνισμό Έκθεσης Ιδεών με θέμα: «Η συμβολή του εθελοντισμού στην 

αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19» 

− στα αποτελέσματα του 15ου  Διαγωνισμού του Προγράμματος εθελοντικής 

εργασίας «Νεολαία και Εθελοντισμός»  2019 – 2020   

− στη Δράση του ΠΣΣΕ και τις ειδικές δράσεις για την πανδημία κ.ά. 

 

Κλείνοντας απηύθυνε εκ μέρους της Διοικούσας Επιτροπής και του ιδίου προσωπικά, θερμές 

ευχαριστίες προς τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας και την κα Άντρη Αναστασιάδη, 

για την ένθερμη και συνεχή στήριξη τους στο ΠΣΣΕ, την Εκτελεστική και τη Νομοθετική Εξουσία 

και τον Επίτροπο Εθελοντισμού και ΜΚΟ για την αγαστή συνεργασία.  

Τέλος ευχαρίστησε όλους τους φορείς σε παγκύπριο και τοπικό επίπεδο, που στηρίζουν την 

Εβδομάδα Εθελοντισμού και βοηθούν να αναδειχθεί και πάλι η Κύπρος στο επίκεντρο των 

διεθνών εορτασμών για τη Διεθνή Ημέρα Εθελοντών.   

 

  

Ηλίας Δημητρίου 

Πρόεδρος  

Παγκύπριο Συντονιστικό  Συμβούλιο Εθελοντισμού 

 

 

Επισυνάπτεται έντυπο και φωτογραφικό υλικό της Διάσκεψης, το οποίο παρακαλούμε όπως 

αξιοποιήσετε για προβολή της Δημοσιογραφικής Διάσκεψης και της Εβδομάδας 

Eθελοντισμού: 

• Χαιρετισμός της Επίτιμης Προέδρου του ΠΣΣΕ  κ. Άντρης Αναστασιάδη 

• Ομιλία  Προέδρου ΠΣΣΕ κ. Ηλία Δημητρίου και μήνυμα ΠΣΣΕ για τη Διεθνή Ημέρα 

Εθελοντών 

• Πρόγραμμα δραστηριοτήτων της Εβδομάδας Εθελοντισμού 2020 

• Φωτογραφικό υλικό Διάσκεψης Τύπου 
 
 

. 


