
Χαιρετισμός της κυρίας Άντρης Αναστασιάδη, συζύγου του Προέδρου της 

Δημοκρατίας και Επίτιμης Προέδρου του Παγκύπριου Συντονιστικού Συμβουλίου 

Εθελοντισμού στη Δημοσιογραφική Διάσκεψη για την έναρξη της Εβδομάδας 

Εθελοντισμού, 

την Δευτέρα 29 Νοεμβρίου 2021, στις 9:30 πμ 

στο Ολυμπιακό Μέγαρο Αίθουσα «Ευ Αγωνίζεσθαι» στη Λευκωσία 

 

Φίλες και φίλοι, 

 

Αναμφίβολα ο  εθελοντισμός είναι βασισμένος στις αρχές της αλληλεγγύης και του 

αλτρουισμού που τον ανάγει διαχρονικά σε μία από τις σημαντικότερες αξίες. 

 

Ιδιαίτερα μάλιστα στη σύγχρονη εποχή, κατά την οποία οι Κυβερνήσεις και οι λαοί ανά 

το παγκόσμιο καλούνται να αντιμετωπίσουν πολλαπλές προκλήσεις και απρόσμενες 

κρίσεις, ο εθελοντισμός αναδείχθηκε καταλυτικής σημασίας, όσον αφορά την 

αντιμετώπιση ποικίλων προβλημάτων τόσο στις τοπικές κοινωνίες όσο και την διεθνή.  

 

Είναι στο πλαίσιο αυτό, που Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ καλεί τις κυβερνήσεις των 

κρατών να στηρίξουν τον εθελοντισμό, ως έναν από τους κυριότερους πυλώνες 

υλοποίησης των 17 στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης που προβλέπονται στην Ατζέντα 2030. 

 

Προς την κατεύθυνση αυτή, το Σχέδιο Δράσης για την ενσωμάτωση του εθελοντισμού 

στην Ατζέντα 2030, υπό την αιγίδα του ΟΗΕ,  επιδιώκει να δημιουργήσει νέες προοπτικές 

όσον αφορά την προώθηση της στοχευμένης προσπάθειας για ένα καλύτερο κόσμο 

χωρίς φτώχεια, πείνα, ανισότητες, αποκλεισμούς, χωρίς την απειλή της κλιματικής 

αλλαγής, κ.ά. 

 

Στην πατρίδα μας, το εθελοντικό κίνημα, περικλείοντας τη δυναμική συμμετοχή των 

εθελοντών που εμπλέκονται σε φορείς ή οργανώσεις, συνέδραμε με κάθε τρόπο στην 

όποια καθιέρωση πολιτικής ή κατάσταση έκτακτης ανάγκης, συμβάλλοντας τα μέγιστα 

στην αποτελεσματική επίλυση των προβλημάτων και την προάσπιση των θεμελιωδών 

δικαιωμάτων του καθενός πολίτη ξεχωριστά. 

 

Επιβεβαίωση των όσων έχω μόλις αναφέρει δεν μπορεί παρά να είναι η μεγαλοψυχία, η 

αυταπάρνηση και αυτοθυσία που βιώσαμε, μεταξύ άλλων, κατά τη διάρκεια της 



οικονομικής κρίσης, των πυρκαγιών του περασμένου καλοκαιριού αλλά της πανδημίας 

του κορωνοϊού. 

 

Αυτή η μεγαλοψυχία, η αυταπάρνηση και αυτοθυσία ανέδειξαν το εθελοντικό κίνημα ως 

στρατηγικό συνεργάτη της Πολιτείας, όσον αφορά την επίτευξη των στόχων της, σχετικά 

με την διαχείριση διαφόρων προκλήσεων αλλά και την ευημερία των πολιτών. 

 

Η Κυβέρνηση και το αρμόδιο Γραφείο του Επίτροπου του Πολίτη,  επενδύοντας στην 

ισχυρή αυτή συμμαχία κράτους και εθελοντικών συνόλων και στα πολλαπλά οφέλη που 

αυτή επιφέρει, θέτουν ως προτεραιότητά τη συνεχή αναβάθμιση της στοχευμένης και 

διεθνώς αναγνωρισμένης πολιτικής που υιοθετεί το κράτος στα θέματα της κοινωνίας 

των πολιτών και του εθελοντισμού. 

 

Με αφορμή την Εβδομάδα Εθελοντισμού στην οποία θα εισέλθουμε την ερχόμενη 

Τετάρτη, θα ήθελα, να εκφράσω ευγνώμονες ευχαριστίες στους εθελοντές για την 

ανιδιοτελή τους προσφορά, η οποία υποδεικνύοντας τη σημασία της στράτευσης σε 

πράξεις αλληλεγγύης και αλτρουισμού από τον άνθρωπο προς τον συνάνθρωπο 

αποτελεί κίνητρο και παράδειγμα για τον καθένα.  

Αρκεί και μόνο να αναφέρω πως το πλούσιο πρόγραμμα της Εβδομάδας Εθελοντισμού, 

αντικατοπτρίζει μόνο ένα μικρό δείγμα των εθελοντικών δράσεων που διοργανώνονται 

καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου αθόρυβα. 

 

Ιδιαιτέρως θέλω να αναφερθώ στο Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού, 

εξάροντας την πολυσήμαντη δράση που αναπτύσσουν τα μέλη του και τον 

σπουδαιότατο ρόλο που η δράση αυτή διαδραματίζει στην πρόοδο κοινωνίας μας. 

 

Στο πρόσωπο του Προέδρου του Παγκυπρίου Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού 

κυρίου Ηλία Δημητρίου συγχαίρω θερμά όλα τα στελέχη του Συμβουλίου για την 

αφοσίωση και το υψηλό επίπεδο των υπηρεσιών τους. 

 

Εν όψει της Διεθνούς Ημέρας  Εθελοντισμού, που τιμάται κάθε χρόνο στις 5 Δεκεμβρίου, 

και έχοντας την πεποίθηση ότι οι Παγκόσμιες μέρες αποτελούν ευκαιρία για απολογισμό 

και ανάληψη ευθυνών, ας κάνουμε πράξη το δυναμικό μήνυμα του Οργανισμού 



Ηνωμένων Εθνών για τη Διεθνή Ημέρα Εθελοντών 2021:    Γίνε εθελοντής τώρα για το 

κοινό μας μέλλον. 

 

Όπως επίσης αναφέρει το μήνυμα: Εάν θέλουμε να διασφαλίσουμε το μέλλον των 

επόμενων γενεών, πρέπει να εργαστούμε συλλογικά από τώρα. 

Να είστε σίγουροι ότι μέσα από ακόμη περισσότερες δράσεις και συνέργειες ανάμεσα 

στην Πολιτεία, τους οργανωμένους φορείς  και τους εθελοντές θα ενισχύσουμε και θα 

ενδυναμώσουμε περαιτέρω την κοινωνική συνοχή και την ευημερία των ευπαθών 

ομάδων του πληθυσμού μας. 

 

Είμαι απόλυτα βέβαιη, πως φέτος όλοι μαζί θα δώσουμε περισσότερες νέες ευκαιρίες σε 

συνανθρώπους μας να αισθανθούν τη χαρά της προσφοράς και να δούμε το χαμόγελο 

της ανακούφισης και ικανοποίησης στα πρόσωπα εκείνων που έχουν ανάγκη τη στήριξη 

και την αγάπη μας. 

 


