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Μήνυμα  

Παγκύπριου Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού (ΠΣΣΕ)  

για τη Διεθνή Ημέρα Εθελοντών (5 Δεκεμβρίου) / Εβδομάδα Εθελοντισμού 2021 

Δημοσιογραφική Διάσκεψη 

Η Διεθνής Ημέρα Εθελοντών για την κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη, καθιερώθηκε από τον ΟΗΕ 

να εορτάζεται στις 5 Δεκεμβρίου, βάσει ψηφίσματος της Γενικής του Συνέλευσης το 1985.  Η Διεθνής 

Ημέρα Εθελοντών αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για να συμβάλουμε στον σημαντικό τομέα του 

εθελοντισμού.    

 

O Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ καλεί τις κυβερνήσεις των κρατών να στηρίξουν τον εθελοντισμό, 

να στηρίξουν τους εθελοντές και να αναγνωρίσουν τη συνεισφορά των εθελοντών στην κοινωνία 

αλλά και της συμβολή τους στην επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ).   

 

H Ατζέντα 2030, η οποία αποτελείται από 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης και εκφράζει τις 

σύγχρονες παγκόσμιες προκλήσεις σε διάφορους τομείς, επιδιώκει να δημιουργήσει τις 

προϋποθέσεις για ένα καλύτερο κόσμο χωρίς φτώχεια, πείνα, ανισότητες, αποκλεισμούς, χωρίς 

την απειλή της κλιματικής αλλαγής, κ.ά. 

 

Το Σχέδιο Δράσης για την ενσωμάτωση του εθελοντισμού στην Ατζέντα 2030, υπό την αιγίδα του 

ΟΗΕ,  κινητοποιεί τις κυβερνήσεις των κρατών και το σύνολο της κοινωνίας, να στηρίξουν τις 

προοπτικές που προσφέρει ο εθελοντισμός, ο οποίος είναι ένας δοκιμασμένος αποτελεσματικός 

μηχανισμός που προσφέρει και παράγει αποτελέσματα.  Εάν διασφαλίσουμε ένα ευνοϊκότερο και 

πιο υποστηρικτικό περιβάλλον για τους εθελοντές και τις εθελοντικές οργανώσεις μπορούμε να 

θέσουμε στόχους και να έχουμε συγκεκριμένα αποτελέσματα.  Εάν υιοθετήσουμε όλοι, ένα και 

μόνο στόχο, συμβάλλουμε στην ευημερία της κοινωνίας για το παρόν, αλλά κυρίως για το μέλλον.  

 

Οι εθελοντές μας και οι δράσεις τους έχουν τεκμηριωμένα αποδείξει την ικανότητα να πετυχαίνουμε 

το δύσκολο, κάθε στόχο αλλά και να βρίσκουμε άμεσα και με ευελιξία λύσεις όπου υπάρχει ανάγκη.  

Επιδιώκουμε να εκπληρώνουμε κάθε υπόσχεση και δέσμευση την οποία αναλαμβάνουμε. Το 

Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού είναι ένας θεσμός με μακρά ιστορία.    Η ιστορία 

μας, η εμπειρία μας, η δομή μας, η φιλοσοφία μας, η κουλτούρα, οι αρχές και οι αξίες μας, 

βοηθούν να ενώνουμε τους ανθρώπους,  τους φορείς και κάθε τομέα της κοινωνίας και να 

πετυχαίνουμε το ανέφικτο.   
 

 Συντονιστής και Διοργανωτής  
Εβδομάδας Εθελοντισμού 

 

Υπό την υψηλή προστασία της  
κ.  Άντρης Αναστασιάδη 

                Επίτιμης Προέδρου του ΠΣΣΕ 

Ανώτατο Συντονιστικό Σώμα 
Εθελοντικής Προσφοράς 

Έτος Ίδρυσης:  1973 
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Το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού (ΠΣΣΕ)  διοργανώνει και συντονίζει εδώ και 28 

χρόνια την Εβδομάδα Εθελοντισμού (από 1η - 8η Δεκεμβρίου) και κινητοποιεί την κοινωνία 

(κρατικούς/ημικρατικούς φορείς, εκπαιδευτικά ιδρύματα, επιχειρήσεις, ΜΚΟ και άλλα οργανωμένα 

σύνολα) να αναλάβουν εθελοντικές δράσεις.  Το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ 

ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ καταγράφει μόνο ένα μικρό δείγμα των εθελοντικών δράσεων 

φορέων που επιθυμούν να καταγράψουν τη δράση τους σε αυτό το πρόγραμμα.  Υπάρχουν τόσα 

πολλά άλλα που υλοποιούνται αθόρυβα ή προγραμματίζονται, επεκτείνονται και διοργανώνονται 

καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου διότι ο εθελοντισμός δεν περιορίζεται από τον τόπο και τον χρόνο.   

Ευχαριστούμε τον καθένα ξεχωριστά για τη συμβολή του γιατί μας βοηθάτε να αναδεικνύουμε την 

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

Ο Εθελοντισμός απλώνει χέρια που αγκαλιάζουν και βοηθούν ανθρώπους. Δεν έχει ούτε πλαίσια 

ούτε όρια και είναι πάντα αναγκαίος και πολύτιμος. Αυτό αποδεικνύεται και σε αυτή τη δύσκολη 

περίοδο της πανδημίας COVID-19, όπου ΜΚΟ και εθελοντές σαν μια γροθιά εργάζονται 

ακούραστα για να προσφέρουν υπηρεσίες, για να λειτουργούν προγράμματα για τις ευπαθείς 

ομάδες, για να αναπτύσσουν δράσεις για προαγωγή του περιβάλλοντος, του πολιτισμού, του 

αθλητισμού, για προώθηση της διαφάνειας, της ισότητας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και 

τόσων άλλων.      
 

Σε κάθε κρίση και σε κάθε αγώνα, βλέπουμε να ξεδιπλώνεται δυναμικά το μεγαλείο του 

εθελοντισμού. Οι εθελοντές ενώνουν αθόρυβα τις δυνάμεις τους για να στηρίξουν και να 

ενδυναμώσουν την κοινωνία. Πάντα στην πρώτη γραμμή, πάντα έτοιμοι, πάντα με χαμόγελο, 

πάντα με ανιδιοτέλεια.   Γι’ αυτό και οι διαχρονικές και ακατάλυτες αξίες του εθελοντισμού 

καταφέρνουν να εμπνέουν ανθρώπους και να δημιουργούν στρατιές εθελοντών μέχρι σήμερα.     

Το ΠΣΣΕ θα συνεχίσει να στηρίζει  με κάθε τρόπο και μέσο τις εθελοντικές οργανώσεις/ΜΚΟ και 

τους εθελοντές, ώστε να έχουν όλα τα απαραίτητα εφόδια για να συνεχίσουν το σημαντικό έργο 

που επιτελούν.    
 

Ας αξιοποιήσουμε αυτή την παγκόσμια στιγμή που μας προσφέρει η 5η Δεκεμβρίου (η Διεθνής 

Ημέρα Εθελοντών), για να ευχαριστήσουμε και να απονέμουμε φόρο τιμής στους εθελοντές για 

την προσφορά τους στην κοινωνία.    Να ευχαριστήσουμε κάθε θεσμό και φορέα της κοινωνίας, 

το δημόσιο, τον ιδιωτικό και τον ημικρατικό τομέα, τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, κάθε εκπαιδευτικό 

φορέα αλλά και κάθε οργανωμένο σύνολο που οργανώνει τις δικές του ομάδες εθελοντών και 

συμβάλλει στην αντιμετώπιση των αναγκών της κοινωνίας με δράσεις εθελοντισμού αλλά και 

κοινωνικής υπευθυνότητας. Μόνο μέσα από συνέργειες μπορούμε να πετύχουμε θετικό αντίκτυπο 

στην κοινωνία. 
 

Ας επικεντρώσουμε λοιπόν την προσοχή μας στο δυναμικό μήνυμα του Οργανισμού Ηνωμένων 

Εθνών για τη Διεθνή Ημέρα Εθελοντών 2021 «Volunteer now for our common future» (Γίνε 

εθελοντής τώρα για το κοινό μας μέλλον) και να καταβάλουμε όλοι μία κοινή προσπάθεια να 

στηρίξουμε τη δυναμική του εθελοντισμού για να δημιουργήσουμε ένα καλύτερο αύριο.  Το μήνυμα 

του ΟΗΕ αναφέρει το εξής: Εάν θέλουμε να διασφαλίσουμε το μέλλον των επόμενων γενεών, πρέπει 

να εργαστούμε συλλογικά από τώρα. 

 

Ηλίας Δημητρίου 

Πρόεδρος 


