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Ο κ. Κυριάκος Πιερίδης συντονιστής του 

συνεδρίου   καλωσόρισε,  εκ μέρους του 

Παγκύπριου Συντονιστικού Συμβουλίου 

Εθελοντισμού,  τους συνέδρους  στο 22ο  

ετήσιο συνέδριό του  το οποίο  

συνδιοργανώνεται με το Επαρχιακό 

Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού 

(ΕΣΣΕ)  Λάρνακας  με θέμα : ΄Ευρωπαϊκό 

Έτος Πολιτών 2013, είναι για Σένα΄.  Ο κ. 

Πιερίδης τόνισε πόσο σημαντική είναι η 

αξία του εθελοντισμού στους δύσκολους 

καιρούς που διανύει η πατρίδα μας…  

Όπως είπε, πολλές δυνάμεις του κράτους, 

της Ευρώπης  αλλά και οι  δυνάμεις της κοινωνίας, θα πρέπει  να δραστηριοποιηθούν 

προκειμένου να αντιμετωπιστεί η μεγάλη πρόκληση…  Στη συνέχεια κάλεσε τον Πρόεδρο 

του ΕΣΣΕ Λάρνακας κ. Ανδρέα Σεργίου να προσφωνήσει το συνέδριο. 

 

 

Προσφώνηση από τον Πρόεδρο του  Επαρχιακού Συντονιστικού Συμβουλίου 

Εθελοντισμού  Λάρνακας   κ.  Ανδρέα  Σεργίου 

 

Είναι με ιδιαίτερη χαρά και ικανοποίηση που σας καλωσορίζω στο 22ο Ετήσιο 

Παγκύπριο συνέδριο του ΠΣΣΕ, το οποίο 

συνδιοργανώνουν το ΠΣΣΕ και το ΕΣΣΕ 

Λάρνακας, ενώ ταυτόχρονα σας ευχαριστώ 

θερμά για την ξεχωριστή και πολύτιμη 

παρουσία σας. 

 

Όπως γνωρίζετε, το θέμα του 22ου Ετήσιου 

Παγκύπριου Συνεδρίου μας είναι «Ευρωπαϊκό 

έτος πολιτών 2013, είναι για σένα». Το θέμα 

αυτό εντάσσεται και κινείται στα πλαίσια της 

αρχής της επικαιρότητας, αφού όπως είναι 

γνωστό το 2013 έχει ανακηρυχθεί ως «Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτών» με σκοπό την 

ευαισθητοποίηση του ευρύτερου κοινού σχετικά με τα δικαιώματα και τις ευθύνες, που 

συνδέονται με την ιθαγένεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
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Σε ό,τι αφορά την επιλογή των εισηγητών, οι οποίοι θα αναπτύξουν τις πτυχές του 

θέματος του Συνεδρίου μας, λήφθηκε σοβαρά υπόψη, ότι η Ευρωβουλευτής μας κα 

Αντιγόνη Παπαδοπούλου είναι εισηγήτρια για τη θέσπιση του 2013 ως «Ευρωπαϊκού 

Έτους Πολιτών» από το Ευρωκοινοβούλιο και ο κύριος Γεώργιος Μαρκοπουλιώτης είναι 

Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο. 

Με βάση λοιπόν το θέμα του συνεδρίου μας αναμένεται, πως οι δύο αξιόλογοι 

εισηγητές μας θα αναλύσουν και παρουσιάσουν τόσο τα δικαιώματα, όσο και τις 

ευθύνες των Ευρωπαίων πολιτών. 

Μέσα από την καμπάνια ενημέρωσης των ευρωπαίων πολιτών για τις επικείμενες 

Ευρωεκλογές και ιδιαίτερα του « Δράσε – Αντίδρασε – Επηρέασε » φαίνεται ξεκάθαρα, 

ότι ο Ευρωπαίος πολίτης θα πρέπει, να προβληματίζεται έγκαιρα και να δρα 

αστραπιαία, ώστε η αντίδρασή του να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη, αφού θα επηρεάζει 

καθοριστικά όλους τους φορείς εξουσίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

Ήδη το ευρωκοινοβούλιο αποκτά νέες εξουσίες και κατά συνέπεια ενδυναμώνεται και 

αυξάνεται η επιρροή των πολιτών, ενώ παράλληλα, θετικός είναι για τον Ευρωπαίο 

πολίτη  ο πολιτικός χαρακτήρας του Ευρωκοινοβουλίου και ο αντίκτυπός του στην 

καθημερινή του ζωή. 

 

Ένα άλλο βασικό δικαίωμα των πολιτών είναι να απαιτούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, 

να παραμείνει ανοικτή σε όλα τα κράτη μέλη, καθιστώντας την έτσι μια κοινότητα ίσων. 

Παράλληλα,  οικονομικά και κοινωνικά πρέπει να συμπληρώνει τις εθνικές προσπάθειες 

με την ευρωπαϊκή υπευθυνότητα και αλληλεγγύη. Πρέπει ακόμα να διασφαλίζει το 

κράτος δικαίου. 

 

Σε ότι αφορά τις ευθύνες των Ευρωπαίων πολιτών, καταγράφουμε την υπεύθυνη και 

ρεαλιστική στάση, που πρέπει να επιδεικνύουν απέναντι στα εκάστοτε προβλήματα, 

μακριά από εξτρεμισμούς και λαϊκισμό. Ζητούμε δηλαδή από τον ευρωπαίο πολίτη να 

αποκτήσει το ΗΘΟΣ του  Ελληνικού πολιτισμού. Ακόμα, ο σύγχρονος ευρωπαίος 

πολίτης πρέπει να συνδυάζει το τρίπτυχο θάρρος – αξιοπρέπεια – και άποψη στην 

πολιτική. Πρέπει να εξαφανιστεί το θλιβερό φαινόμενο το θάρρος να μετατρέπεται σε 

αμετροέπεια, η αξιοπρέπεια σε συνένοχη σιωπή και η άποψη να πλατειάζει τόσο, ώστε 

να χωρεί μέσα της σχεδόν τα πάντα. 

Η τελική προσδοκία και επιδίωξη θα είναι πως ο ευρωπαίος πολίτης θα πρέπει να 

αποκτήσει πέρα από το ΗΘΟΣ, την ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ και το ΜΕΤΡΟ, άλλα δύο βασικά στοιχεία 
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του ελληνικού πολιτισμού, ώστε να συμβάλει εποικοδομητικά στην επίτευξη του μεγάλου 

στόχου της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. 

 

Στο σημείο αυτό  τελειώνοντας,  θέλουμε νε ευχαριστήσουμε θερμά την Έντιμη Υπουργό 

Εργασία και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κυρία Ζέτα Αιμιλιανίδου, η οποία παρά το φόρτο 

εργασίας της, αποδέχτηκε την πρόσκλησή μας να χαιρετήσει και να κηρύξει την έναρξη 

των εργασιών του συνεδρίου μας, τον Πανιερώτατο Μητροπολίτη Κιτίου κ.κ. 

Χρυσόστομο και το Δήμαρχο Λάρνακας κ. Ανδρέα Λουρουτζιάτη, οι οποίοι θα 

απευθύνουν σε λίγο το δικό τους χαιρετισμό, την Ευρωβουλευτή μας κα Αντιγόνη 

Παπαδοπούλου και τον κ. Γεώργιο Μαρκοπουλιώτη, οι οποίοι θα αναλύσουν τις πτυχές 

του θέματος του συνεδρίου μας, τον παρουσιαστή και συντονιστή του συνεδρίου μας 

το δημοσιογράφο κ. Κυριάκο Πιερίδη, τις λειτουργούς του ΠΣΣΕ Χρυστάλλα Τοπουζή και 

Αλεξάνδρα Κυριάκου και τη λειτουργό του ΕΣΣΕ Λάρνακας για την άψογη συνεργασία 

τους στην όλη διοργάνωση του συνεδρίου, τον Επίτροπο Εθελοντισμού και ΜΚΟ κ. 

Γιάννη Γιαννάκη, τον Πρόεδρο και τα μέλη της ΔΕ του ΠΣΣΕ και του ΕΣΣΕ Λάρνακας, 

καθώς και όλους εσάς τους αφανείς εθελοντές και κοινωνικούς εργάτες της πατρίδας 

μας, που με την αθρόα προσέλευσή σας έχετε θέσει τις βάσεις για επιτυχία του 

συνεδρίου μας.  Σας ευχαριστώ.  

 

Χαιρετισμός από τον Πρόεδρο του Παγκύπριου Συντονιστικού Συμβουλίου 

Εθελοντισμού  κ. Σταύρο Ολύμπιο 
 

 

Στους Επίσημους καλεσμένους του 22ου 

Ετήσιου Συνεδρίου του ΠΣΣΕ απευθύνω 

τις θερμές ευχαριστίες μου για τη 

συμμετοχή τους την οποία ερμηνεύω ως 

έκφραση συμπαράστασης και 

συνοδοιπορίας στο εθελοντικό έργο του 

τόπου μας. 

Στους αγαπητούς εθελοντές/εθελόντριες 

συνέδρους εκφράζω τους ολόθερμους 

χαιρετισμούς και την αγάπη μου και 

εύχομαι ο δωρεοδότης  Κύριός μας 

Ιησούς Χριστός να τους δίνει υγεία και 

δύναμη για να συνεχίζουν το θεάρεστο 

έργο που επιτελούν από την έπαλξη που 
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τους έχει τοποθετήσει η ευγένεια των αισθημάτων τους και η εσωτερική παρόρμηση 

προσφοράς στο συνάνθρωπο και το κοινωνικό σύνολο, που τους διακατέχει. 

 

Αγαπητοί μου, μέσα στις σημερινές δύσκολες οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες που 

διέρχεται ο τόπος μας, επιθυμώ πρώτα να τονίσω ότι οι εθελοντές δεν αδρανούν, δεν 

ορρωδούν , δεν απογοητεύονται και δεν εξαντλούνται σε θεωρητικές συζητήσεις για τα 

αίτια και τα αιτιατά. Αντίθετα ανασκουμπώνονται, ανασυντάσσουν τις ψυχικές και 

πνευματικές δυνάμεις τους και συνεχίζουν τον αγώνα επιβίωσης των εθελοντικών 

προγραμμάτων τους προς όφελος των ευπαθών ομάδων και του κοινωνικού συνόλου. 

Την ίδια ώρα θα πρέπει οι εθελοντές να αναδομήσουμε, να εξορθολογήσουμε  και να 

συστηματοποιήσουμε τα προγράμματα μας λαμβάνοντας υπόψη τα καινούργια 

σημερινά δεδομένα. Και οι έμμισθοι λειτουργοί θα πρέπει να βοηθήσουν τα Διοικητικά 

Συμβούλια των οργανώσεων – σωματείων - ιδρυμάτων τους, με τις γνώσεις της 

ειδικότητας τους για νέες ιδέες, νέες δομές, νέες δραστηριότητες, διαθέτοντες όχι μόνο 

τις ώρες που προνοούν τα συμβόλαια τους αλλά και ώρες εθελοντικής εργασίας, 

δίδοντες τον εαυτό τους καλό παράδειγμα προς μίμηση. 

 

Το φετινό συνέδριο του ΠΣΣΕ που οργανώνεται σε συνεργασία με το ΕΣΣΕ Λάρνακας 

δίδει με την επιλογή του θέματος την ευκαιρία να μελετηθεί με τη βοήθεια των 

ευπαίδευτων εισηγητών και των συνέδρων το ιδιαίτερα σημαντικό θέμα της 

ενεργοποίησης της κοινωνίας των πολιτών για αντιμετώπιση των κοινωνικών 

προβλημάτων. 

Η παρουσία της αγαπητού μας Ευρωβουλευτή κας Αντιγόνης Παπαδοπούλου και του 

Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο κου Γεώργιου 

Μαρκοπουλιώτη, εγγυώνται την εις βάθος μελέτη του θέματος λόγω της θέσης και της 

εμπειρίας τους. Τους ευχαριστώ  ιδιαίτερα για τη συμβολή τους στο φετινό συνέδριο, 

Ευχαριστώ επίσης θερμά τον αγαπητό φίλο Πρόεδρο κ. Ανδρέα Σεργίου και τα μέλη του 

ΕΣΣΕ Λάρνακας για τη συνεργασία τους και την άψογη οργάνωση του συνεδρίου στη 

Λάρνακα. 

Εύχομαι σε όλους υγεία και δύναμη, για να συνεχίσετε το έργο που επιτελείτε και στον 

εθελοντισμό της πατρίδας μας, συνεχή πλούσια και δυναμική παρουσία στα κοινωνικά 

δρώμενα του τόπου μας προς όφελος των ευπαθών ομάδων και γενικότερα του 

συνόλου της κοινωνίας. 

 

 



                                                                        22o  Ετήσιο Συνέδριο ΠΣΣΕ 
                                          ΄Ευρωπαϊκό  Έτος  Πολιτών  2013,  είναι  για  Σένα΄ 

 

5 

 

Χαιρετισμός από το Δήμαρχο  Λάρνακας κ. Ανδρέα Λουρουτζιάτη 

 

 

Αγαπητοί προσκεκλημένοι, κυρίες  και 

κύριοι, με ιδιαίτερη χαρά βρίσκομαι 

σήμερα μαζί σας και σας ευχαριστώ 

πολύ για την πρόσκληση να απευθύνω 

ένα σύντομο χαιρετισμό.  Φέτος, 

συμπληρώνονται 20 χρόνια από την 

εισαγωγή της έννοιας της ευρωπαϊκής 

ιθαγένειας, βάσει της οποίας κάθε 

πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

απολαμβάνει μία σειρά δικαιωμάτων, 

όπως το δικαίωμα να κυκλοφορεί και να 

διαμένει ελεύθερα στην επικράτεια των 

κρατών μελών της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στις εκλογές για το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο του κράτους μέλους της διαμονής του, το δικαίωμα να υποβάλλει 

αναφορά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή, το δικαίωμα 

της διπλωματικής προστασίας στα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το 

δικαίωμα της πρωτοβουλίας των ευρωπαίων πολιτών. Όλοι οι Ευρωπαίοι - 500 

εκατομμύρια σήμερα - αλλά και η ευρωπαϊκή οικονομία, επωφελούνται καθημερινά από 

αυτά τα δικαιώματα. 

 

Οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης συχνά αγνοούν τα δικαιώματα αυτά. Το 

Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτών 2013 έχει αυτόν ακριβώς το στόχο. Να ενημερώσει και να 

ευαισθητοποιήσει το ευρύ κοινό, και κυρίως τους νέους, για το πώς μπορούν να 

επωφεληθούν από τα δικαιώματα αυτά. Ο γενικός σκοπός του Ευρωπαϊκού Έτους 

Πολιτών 2013 είναι η αύξηση της συνειδητοποίησης και της γνώσης για τα δικαιώματα 

και τις υποχρεώσεις που συνδέονται με την ιδιότητα του πολίτη της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, έτσι ώστε οι πολίτες να κάνουν πλήρη χρήση των δικαιωμάτων τους που 

συνδέονται με την ιδιότητα του πολίτη της Ένωσης.  

Τα δικαιώματα των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναγνωρίζονται από τη Συνθήκη 

για την Ευρωπαϊκή Ένωση και συμπληρώνουν τα εθνικά δικαιώματα. Εάν οι πολίτες 

γνωρίζουν αυτά τα δικαιώματα και τα ασκούν, επωφελούνται ως άτομα, αλλά 

ταυτόχρονα επωφελείται και η Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολο της, τόσο ως προς τα 
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οικονομικά, όσο και ως προς την ενίσχυση της στήριξης που παρέχουν οι πολίτες στο 

ευρωπαϊκό οικοδόμημα. 

 

Σημαντικά γεγονότα συμπίπτουν με το Ευρωπαϊκό Έτος των Πολιτών 2013, όπως το 

γεγονός ότι ένα χρόνο πριν από τις Ευρωεκλογές του 2014, την εικοστή επέτειο της 

ιθαγένειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη Συνθήκη του Μάαστριχτ, που τέθηκε σε ισχύ 

το 1993 και τη δημοσίευση της έκθεσης για την ιθαγένεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

(έκδοση 2013), η οποία παρουσιάζει περιπτώσεις κατά τις οποίες πολίτες στερήθηκαν 

των δικαιωμάτων τους και προτείνει δράσεις για την αντιμετώπιση τέτοιων εμποδίων. 

Αγαπητές φίλες και φίλοι, το Ευρωπαϊκό Έτος των Πολιτών προβάλλει τα οφέλη που 

προσφέρει η ιθαγένεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης στους πολίτες - ως ιδιώτες, 

καταναλωτές, μόνιμους κατοίκους μιας χώρας, σπουδαστές, εργαζομένους ή 

πολιτικούς παράγοντες. Η συμμετοχή του κοινού είναι σημαντική. Όπως δήλωσε και ο 

Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζοζέ Μανουέλ Μπαρόζο: «Έχει παρέλθει η εποχή 

της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης με τη σιωπηρή συναίνεση των πολιτών. Η Ευρώπη δεν 

μπορεί να είναι τεχνοκρατική, γραφειοκρατική ή διπλωματική. Η Ευρώπη πρέπει να 

γίνεται όλο και πιo δημοκρατική». 

 

Στο πλαίσιο των οικονομικών και δημοσιονομικών προκλήσεων που αντιμετωπίζουν τα 

κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ανάγκη ενδυνάμωσης των Ευρωπαίων πολιτών 

και ενίσχυσης της διάστασής της, που προσανατολίζεται στους πολίτες, γίνεται 

επιτακτικότερη από ποτέ. Η συμμετοχή καθενός πολίτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα 

κοινά και στην κοινωνία στην οποία ανήκει, σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και 

ευρωπαϊκό επίπεδο, έχει ζωτική σημασία για την υγιή δημοκρατική ζωή και το μέλλον 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης γιατί οι ενημερωμένοι πολίτες κατανοούν τις ευκαιρίες που 

τους προσφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση και καλούνται να συμμετέχουν στη δημοκρατική 

ζωή σε όλα τα επίπεδα. Σ' αυτό αποβλέπει το Ευρωπαϊκό Έτος των Πολιτών 2013. 

 

Η Ευρώπη δεν είναι μόνο μια οικονομική ένωση, αλλά πρέπει να είναι και μια πολιτική 

και κοινωνική ένωση για να μπορέσει να αντιμετωπίσει τις επικείμενες προκλήσεις. Και το 

πρώτο βήμα που πρέπει να γίνει σε τοπικό επίπεδο, είναι η αναβίωση του 

ενδιαφέροντος και συμμετοχή του κόσμου στα Ευρωπαϊκά κοινά. Τα Κέντρα 

Πληροφόρησης Europe Direct σε κάθε Κράτος Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχουν 

ως βασικό στόχο την επαναφορά της Ευρώπης στη θέση που της αξίζει. Σας 

ευχαριστώ. 
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Χαιρετισμός από τον Πανιερώτατο Μητροπολίτη Κιτίου  κ.κ. Xρυσόστομο  
 

 

Με ιδιαίτερη χαρά χαιρετίζουμε το 22ο Ετήσιο 

Παγκύπριο Συνέδριο του Παγκύπριου 

Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού 

που διοργανώνει σε συνεργασία με το 

Επαρχιακό Συντονιστικό Συμβούλιο 

Εθελοντισμού Λάρνακας,  με θέμα  

« Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτών 2013, είναι για 

Σένα». 

Σ’ αυτές τις δύσκολες και χαλεπές μέρες που 

διέρχεται η πατρίδα μας και κατ’ επέκταση οι 

πολίτες της, καθιστούν περισσότερο από 

κάθε άλλη εποχή, τη γνώση των 

υποχρεώσεων αλλά και των δικαιωμάτων 

μας, ως Ευρωπαίων Πολιτών. 

 

Πολλοί  είναι εκείνοι που μας υπενθυμίζουν τις υποχρεώσεις μας,  και που πολλές φορές 

φθάνουν και στο σημείο να μας απειλούν με κυρώσεις.  Αντίθετα είναι ελάχιστοι εκείνοι 

που μας ενημερώνουν για τα δικαιώματά μας και λιγότεροι εκείνοι που τα 

υπερασπίζονται. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, η   καταπάτησης των βασικών 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων των πολιτών της Κύπρου από την Τουρκία, χωρίς καμιά 

συνέπεια γι’ αυτή. 

Γι’ αυτό και επιβάλλεται όσο ποτέ άλλοτε, να γνωρίσουμε τα δικαιώματά μας ως 

Ευρωπαίοι Πολίτες, να τα διεκδικούμε και να τα υπερασπιζόμαστε. Η Αγία μας Εκκλησία 

βλέπει τον κάθε άνθρωπο ως πρόσωπο, τον περιβάλει με αγάπη ως εικόνα του Θεού 

και σέβεται τόσο την ελευθερία του όσο και τα υπόλοιπα δικαιώματά του.  Μέσα στα 

πλαίσια της Χριστιανικής Ηθικής, με γνώμονα το χρυσό κανόνα της που λέει, ότι τα 

δικαιώματα μας σταματούν εκεί που αρχίζουν του άλλου και ότι όσα δεν θέλουμε να 

κάνουν οι άλλοι σε μας, να μην το πράττουμε εμείς για τους άλλους, η Εκκλησία μας 

καλεί τους πιστούς να υπερασπίζονται και να διεκδικούν τα δικαιώματά τους 

παράλληλα όμως να σέβονται και να υπερασπίζονται τα δικαιώματα του 

συνανθρώπου τους. 
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Κλείνοντας θα θέλαμε να συγχαρούμε θερμά τους διοργανωτές του συνεδρίου και τους 

εκλεκτούς ομιλητές. 

 

Ευχόμαστε ο φιλάνθρωπος Θεός, να χαρίζει σε όλους σας και σε όλα τα μέλη των 

εθελοντικών οργανώσεων πλούσιες τις δωρεές Του, για να συνεχίσετε το μεγάλο, 

αξιόλογο και θεάρεστο έργο που επιτελείτε. 

 

 

Χαιρετισμός και κήρυξη  εργασιών  του Συνεδρίου από την Έντιμη Υπουργό Εργασίας 

και Κοινωνικών Ασφαλίσεων  κα   Ζέτα  Αιμιλιανίδου 

 

 

Είναι με ιδιαίτερα αισθήματα χαράς που 

δέχτηκα την πρόσκληση του Προέδρου του 

Παγκύπριου Συντονιστικού Συμβουλίου 

Εθελοντισμού Σταύρου Ολύμπιου και του 

Προέδρου του Επαρχιακού Συντονιστικού 

Συμβουλίου Εθελοντισμού Λάρνακας, 

Ανδρέα Σεργίου, για να χαιρετίσω και να 

θέσω υπό την αιγίδα μου το 22ο Παγκύπριο 

Ετήσιο Συνέδριο του Παγκύπριου 

Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού. 

Εκφράζω τα θερμά συγχαρητήριά μου στους 

εθελοντές και το προσωπικό που εργάστηκαν 

σκληρά για τη διοργάνωσή του.    

 

Το 2013 έχει καθοριστεί ως Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτών και είναι αφιερωμένο στα 

δικαιώματα που απορρέουν από την ιθαγένεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή 

επικεντρώνεται στα δικαιώματα που παρέχονται αυτόματα σε όλους τους κατοίκους της 

Ευρωπαϊκής οικογένειας, που αριθμεί σήμερα 500 εκατομμύρια άτομα . Μέσα από τον 

καθορισμό της θεματικής αυτής, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στοχεύει στην ενθάρρυνση του 

διαλόγου σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης, της κοινωνίας των πολιτών και των 

επιχειρήσεων ώστε να επιτευχθεί σημαντική εξέλιξη όσον αφορά τα δικαιώματα των 

Πολιτών της ΕΕ μέχρι το 2020.  

Τα δικαιώματα των πολιτών της ΕΕ αναγνωρίζονται από τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή 

Ένωση και συμπληρώνουν τα δικαιώματα που απορρέουν από μιαν εθνική ιθαγένεια. 
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Εάν οι πολίτες είναι γνώστες των δικαιωμάτων αυτών, επωφελούνται ως άτομα, αφού 

έρχονται σε επαφή με τις ευκαιρίες που τους προσφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση και 

γίνονται ενεργοί πολίτες στη δημοκρατική ζωή που τους προσφέρει. Ταυτόχρονα 

εντοπίζεται όφελος και στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τόσο ως προς τα 

οικονομικά της όσο και ως προς την ενίσχυση της στήριξης που παρέχουν οι πολίτες 

στο ευρωπαϊκό σύστημα. 

Ως κράτος, καλούμαστε να προβούμε στις κατάλληλες ενέργειες ώστε να βεβαιωθούμε 

ότι ο κάθε Κύπριος πολίτης είναι ενημερωμένος για την ευρωπαϊκή του ταυτότητα και 

γνωρίζει πώς μπορεί να γίνει αποδέκτης των δικαιωμάτων που προκύπτουν από αυτή. 

Ο Χάρτης των θεμελιωδών δικαιωμάτων της ΕΕ αναγνωρίζει μια σειρά προσωπικών, 

αστικών, πολιτικών, οικονομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων των πολιτών και μόνιμων 

κατοίκων της ΕΕ και είναι προσβάσιμος στον κάθε Κύπριο πολίτη μέσω της ιστοσελίδας 

του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών.  

 

Η ενημέρωση των πολιτών ενδυναμώνεται  μέσα από δραστηριότητες όπως τη 

σημερινή.  Απόδειξη ότι, η παρουσία του εθελοντικού κινήματος της Κύπρου είναι 

έντονα αισθητή στην κοινωνία και η συμβολή του, ιδιαίτερα τις δύσκολες μέρες που 

περνούμε, στην αντιμετώπιση των κοινωνικών αναγκών, στην επίτευξη υψηλότερου 

επιπέδου διαβίωσης για όλους τους πολίτες και στη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής 

στον τόπο μας, είναι αδιαμφισβήτητα πολύ σημαντική.  

 

Με αυτές τις σκέψεις κηρύσσω την έναρξη των εργασιών του συνεδρίου και εύχομαι 

κάθε επιτυχία στις εργασίες σας.  

 

 

Απονομή τιμητικών πλακετών στους μαθητές που διακρίθηκαν στο διαγωνισμό της 

Έκθεσης Ιδεών  2012 στα σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης με θέμα:  

 « Μνήμη Αρχιεπισκόπου Μακαρίου  Γ΄» 

 

Η έντιμη υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κα Ζέτα  Αιμιλιανίδου και ο 

Πρόεδρος του ΠΣΣΕ κ.  Σταύρος Ολύμπιος    επέδωσαν τις τιμητικές πλακέτες στους 

μαθητές που διακρίθηκαν στο διαγωνισμό Έκθεσης Ιδεών 2012 στα σχολεία Μέσης 

Εκπαίδευσης,  ως ακολούθως: 

 

Μεταξύ των Γυμνασίων : 1ο βραβείο στην  Ηώ Λαούρη από το Νικολαϊδειο Γυμνάσιο   

Πάφου ,  2ο βραβείο στη  Θεοδώρα Χατζηνεοφύτου από το  Γυμνάσιο Αποστόλου 
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Παύλου Πάφου και  3ο βραβείο στη  Μαρία Φωτίου από το  Γυμνάσιο Αραδίππου 

Λάρνακας.   

 

Μεταξύ των Λυκείων:  1ο βραβείο στην   Παναγιώτα Τούλουπου από το  Λύκειο Εθνάρχη 

Μακαρίου Γ΄ Πάφου,  2ο  βραβείο στον  Κωνσταντίνο Δημητρίου από το   Λύκειο 

Αραδίππου  Λάρνακας  και  3ο βραβείο στην   Άντρια Δημητρίου από το  Λύκειο Αγίου 

Χαραλάμπους Έμπας Πάφου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 
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2Ο ΜΕΡΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ  

 

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ 

 

 

Εισήγηση κας Αντιγόνης  Παπαδοπούλου 

Ευρωβουλευτής 
(απομαγνητοφώνηση του προφορικού λόγου) 

 

 

Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση να 

βρίσκομαι εδώ μαζί σας και το θέμα το 

οποίο θα παρουσιάσουμε είναι ακριβώς το 

Ευρωπαϊκό Έτος πολιτών. Το Ευρωπαϊκό 

έτος πολιτών είναι για σένα, είναι για μένα, 

είναι για όλους μας. Χαίρομαι γιατί είμαι η 

συγγραφέας της έκθεσης εκ μέρους της 

επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και είναι ένα 

πολύ τιμητικό γεγονός το ότι έχω επιλεγεί 

ανάμεσα σε 754 Ευρωβουλευτές να γράψω 
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αυτή την έκθεση και δεν ήταν εύκολο. Δεν ήταν εύκολο πράγμα γιατί ξεκινήσαμε να την 

γράφουμε επί Δανέζικης προεδρίας και θα έπρεπε να δώσουμε τις δικές μας μάχες 

ακριβώς γιατί και εμείς είμαστε ενεργοί πολίτες, είμαστε εθελοντές, γνωρίζουμε τι 

συμβαίνει στην Κύπρο και πόσες μεγάλες ανισότητες υπάρχουν στον ευρωπαϊκό χώρο 

σήμερα.  Όχι μόνο λόγω της οικονομικής κρίσης αλλά και γιατί υπάρχουν διαφορετικές 

κουλτούρες, διαφορετικές αντιλήψεις και δυστυχώς το χάσμα ανάμεσα στον Ευρωπαϊκό 

Βορρά και τον Ευρωπαϊκό Νότο διευρύνεται.  Για τούτο όταν ξεκίνησα να γράψω αυτή 

την έκθεση πραγματικά ένιωσα ότι ήμουν μπροστά σε μια μεγάλη πρόκληση. Και 

χαίρομαι, γιατί στο γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Κύπρο καλέσαμε 

ενεργούς πολίτες, καλέσαμε νέους, καλέσαμε γυναικείες οργανώσεις, καλέσαμε 

ανθρώπους από ευπαθείς ομάδες πληθυσμού.  Ήταν ακόμα προτού ξεκινήσει η κρίση 

και ακούσαμε απόψεις. Γιατί,  όταν γράφεις μια έκθεση, την γράφεις με δέος. Πρέπει να 

ακούς τη φωνή του πολίτη, να μπαίνεις στα δικά του παπούτσια και πραγματικά να 

μετουσιώνεις σε πολιτική αυτές τις απόψεις του λαού για το λαό, αν είσαι ένας καλός 

κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος. 

 

Γι΄ αυτό, ξεκινώντας θα ήθελα να πω ότι, πότε ως εθνικός βουλευτής, πότε ως 

δήμαρχος ή δημοτικός σύμβουλος ή ενεργός πολίτης για το γυναικείο κίνημα, πάντα 

καμάρωνα το κίνημα εθελοντισμού στον τόπο μας γιατί και σε αυτές τις δύσκολες ώρες 

δείχνει πως όταν έχεις ψυχή, όταν δουλεύεις με ζήλο, όταν πραγματικά βάζεις πέραν 

από τις προσωπικές σου ατζέντες το δημόσιο καλό και το συμφέρον αυτού του τόπου, 

τότε αυτός ο μαρτυρικός ο τόπος και η πολύπαθη πατρίδα έχουν προοπτική.  Το λέω 

σαν μια Μορφίτισσα πρόσφυγας,  που πάντα πίστευα ότι πρέπει να αντιμετωπίζεις τους 

Ευρωπαίους ισότιμα, να τους κοιτάζεις στα μάτια με ένα και μοναδικό σύνθημα ‘Δεν 

ξεχνώ, αγωνίζομαι αλλά και διεκδικώ’. Διεκδικώ για την Ευρώπη, διεκδικώ για τον τόπο 

μου, διεκδικώ τα δικαιώματα μου, διεκδικώ για την πατρίδα μου. Και είναι με αυτό 

ακριβώς τον στόχο και με αυτό το θέμα που πολιτευόμαστε. 

Επιτρέψτε μου, έχω φέρει κάποιες διαφάνειες και θα πάω λίγο τροχάδην γιατί δεν θέλω 

να σας κρατήσω αρκετά, για να έχουμε ένα διάλογο. Στα αγγλικά λέμε ΄It’s about 

Europe, it’s about you, join the debate΄.  Δίνουμε μεγάλη έμφαση στη συζήτηση, να 

μιλούμε μεταξύ μας, να ακούμε και να κάνουμε πράξεις τις αγωνίες του λαού. 

 

Από την 01/01/2013 ο κύριος Μπαρόζο, ο επικεφαλής της επιτροπής, η κυρία Rething 

που είναι η αρμόδια επίτροπος και εγώ ως εισηγήτρια ακούμε ευρωπαίους πολίτες. 

Πήγα μια μέρα από τις Βρυξέλλες στο Δουβλίνο άκουσα μια μεγάλη ομήγυρη από 
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ευπαθείς ομάδες, άκουσα ποια ήταν η κραυγή αγωνίας των Ιρλανδών και έκτοτε κάνω 

αυτό κάθε μήνα πηγαινοερχόμενη πότε στην επιτροπή περιφερειών, πότε σε άλλες 

χώρες, πότε σε συγκεντρώσεις μέσα στο Κοινοβούλιο, πότε στη δική μας πατρίδα και 

ακούμε τους νέους, ακούμε τους ηλικιωμένους, ακούμε τους ανάπηρους, ακούμε 

πολλές κατηγορίες ευπαθών ομάδων, τους πρόσφυγες της δικής μας πατρίδας, τις 

οικογένειες των αγνοουμένων μας, τους εγκλωβισμένους. Όλοι οι πολίτες ζητούν κάτι. 

Αυτό το Ευρωπαϊκό Έτος πολιτών πρέπει να ακουστεί η φωνή των πολιτών και εμείς 

οφείλουμε να πούμε στους πολίτες ποια είναι τα δικαιώματα τους. Γιατί ως ευρωπαίοι 

πολίτες δεν έχουμε υποχρεώσεις μόνο, έχουμε και δικαιώματα. 

 

Ας δούμε ποια είναι αυτά τα δικαιώματα.  Ο θεσμός του Ευρωπαϊκού έτους είναι ένας 

θεσμός, ο οποίος ξεκίνησε εδώ και πολλά χρόνια. Το 2007 ενδεικτικά αναφέρω ότι το 

έτος ήταν αφιερωμένο στις ίσες ευκαιρίες για όλους. Το 2008 στον διαπολιτισμικό 

διάλογο, το 2009 στην δημιουργικότητα και την καινοτομία. Το 2010 και εδώ ο δικός σας 

συνδυασμός είχε πραγματικά κάνει εκδηλώσεις για την καταπολέμηση της φτώχειας και 

του κοινωνικού αποκλεισμού. Το 2011 ήταν το δικό σας θέμα, είσαστε στο στοιχείο σας 

ήταν το έτος του Εθελοντισμού. Το 2012 το έτος για την ενεργό γήρανση και την 

αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών, των παλαιότερων και των νεότερων και το 2013 το 

Ευρωπαϊκό Έτος πολιτών, το έτος που τώρα διανύουμε. 

 

Οι στόχοι του έτους είναι να μάθουμε όλοι οι πολίτες ποια δικαιώματα μας δίνει η 

ευρωπαϊκή μας ιθαγένεια. Στο επίκεντρο της πολιτικής ατζέντας της Ευρώπης και των 

εθνικών στρατηγικών να είναι ο πολίτης. Να κατανοήσουμε ακριβώς ποιες είναι οι 

υποχρεώσεις και τα δικαιώματα μας και ποιες είναι οι προκλήσεις. Εδώ εμείς δώσαμε μια 

μεγάλη μάχη γιατί πιστέψαμε σε δύο όρους, τι σημαίνει να είσαι ενεργός πολίτης δηλαδή 

να μην είσαι ηττοπαθής, να μην είσαι παθητικός, να μην κάθεσαι στο σαλόνι στην 

τηλεόραση σου και να μασάς και να παρακολουθείς ότι σου δείχνουν στην τηλεόραση. 

Να προβληματίζεστε. Ενεργός πολίτης σημαίνει ενημερωμένος πολίτης, που είναι 

κριτικός απέναντι στις πολιτικές, απέναντι στους πολιτικούς, απέναντι στις κυβερνήσεις, 

απέναντι στα κόμματα, απέναντι στο Euro group, απέναντι στην Τρόικα και απέναντι σε 

ένα σωρό παράξενα πράγματα που συμβαίνουν πρωτοφανώς στην εποχή μας.  

Το δεύτερο που ζητήσαμε ήταν η συμμετοχική δημοκρατία. Σε δημοκρατικά καθεστώτα 

ακούς τον πολίτη. Συμμετοχική δημοκρατία σημαίνει ότι δεν υπάρχουν διλήμματα στη 

δημοκρατία, καλείς τον κόσμο, βάζεις μια κάλπη, βάζεις τις επιλογές, ο κόσμος ψηφίζει 

και οι πολιτικοί ακολουθούν. Άρα η πρόκληση μας ήταν αυτούς τους δύο όρους: τι 
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είναι ενεργός πολίτης, τι είναι δημοκρατία, να τους παλέψουμε να τους περάσουμε στην 

έκθεση και εδώ τα βρήκαμε μπαστούνια. 

 

Η Δανέζικη προεδρία δεν ήθελε να ακούσει αυτούς τους όρους, ήθελε να περιοριστεί 

από όλα αυτά τα δικαιώματα μόνο σε ένα, αυτό της κινητικότητας. Το δικαίωμα του 

ευρωπαίου πολίτη ιδίως του νέου που είναι άνεργος να μπορεί να φύγει από την Κύπρο 

ή την Ισπανία ή την Πορτογαλία και να πάει στη Γερμανία ή τις Σκανδιναβικές χώρες. Και 

εκεί στήσαμε κυριολεκτικά ΄πόδι΄.  Είπαμε ότι όχι, δεν είναι το μοναδικό δικαίωμα που μας 

δίνετε. Το πιο σημαντικό δικαίωμα είναι η ελευθερία της διακίνησης, εγκατάστασης και 

εργασίας παντού στην επικράτεια της Ευρώπης αλλά και το δικαίωμα να μείνεις στον 

τόπο σου, αν είναι δική σου επιλογή, να μην εξαναγκάζεσαι μόνο να υποβάλλεσαι σε 

κινητικότητα, δηλαδή να φεύγεις από τον τόπο σου να πηγαίνεις αλλού να βρεις 

δουλειά, όταν δεν υπάρχει εργασία στον τόπο σου.  Δεν είναι το μοναδικό δικαίωμα που 

πρέπει να παλέψουμε, είναι και τα υπόλοιπα και θα δούμε τώρα ποια είναι αυτά τα 

δικαιώματα. 

 

Το όραμα ξέρετε όλων μας είναι μια καλύτερη Ευρώπη και αυτό είναι κυρίως το όραμα 

των νέων ανθρώπων που θέλουν να ελπίζουν για το μέλλον. Με την συνθήκη του 

Μάαστριχτ, το 1993, έγινε ακριβώς θεσμοθέτηση της Ευρωπαϊκής ιθαγένειας, η οποία 

συμπληρώνει, δεν αντικαθιστά όπως είπε και η Υπουργός, την εθνική ιθαγένεια. Με την 

συνθήκη του Άμστερνταμ το 1999 και την συνθήκη της Λισαβόνας το 2009, 

ενισχύθηκαν αυτά τα δικαιώματα που είναι θεμελιώδη για την Ευρωπαϊκή Ένωση.  Όταν 

δούμε και στο χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων, στο προοίμιο, γράφει ακριβώς ότι η 

Ευρωπαϊκή Ένωση τοποθετεί τον άνθρωπο στην καρδιά της δράσης της 

καθιερώνοντας την ιθαγένεια της ένωσης και δημιουργώντας ένα χώρο ελευθερίας, 

ασφάλειας και δικαιοσύνης. Ακριβώς καταγράφεται ότι όλοι εμείς πρέπει να 

απολαμβάνουμε τα εξής κατοχυρωμένα δικαιώματα: ανθρώπινη αξιοπρέπεια, δικαίωμα 

στη ζωή, την ακεραιότητα μας ως άτομα, την ελευθερία σκέψης, έκφρασης. 

συνείδησης.  Πολιτικά, οικονομικά και κοινωνικά δικαιώματα, στην ισότητα των φύλων, 

στην προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, δικαίωμα περιβαλλοντικής 

προστασίας και πολλά άλλα δικαιώματα των παιδιών, των ηλικιωμένων, των 

προσφύγων, των ατόμων με αναπηρία και ένα σωρό άλλα, όπως μας τα παρέχει η 

ευρωπαϊκή ιθαγένεια.   

Το πρώτο και πιο σημαντικό δικαίωμα είναι η  ελεύθερη κυκλοφορία, διαμονή και 

εργασία.  Όταν ζήτησα αυτή την έκθεση και την διεκδίκησα για να την πάρω,  είναι για 
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να τονίζω 365 μέρες το χρόνο ότι στη δική μας πατρίδα αυτό το πρωταρχικό δικαίωμα 

της ελεύθερης κυκλοφορίας, διαμονής, εγκατάστασης στην Αμμόχωστο, στην Άσσια, 

στη Βατυλή, στην Ακανθού, στην Κυθρέα, στη Μόρφου, στη Ζώδια σε όλα τα 

κατεχόμενα χωριά μας, παραβιάζεται.  Είναι κρίμα που λείπει ο Μητροπολίτης μας, γιατί 

θα του έλεγα ότι κάποιοι από εμάς παραμείναμε σθεναρά διεκδικητές αυτού του 

δικαιώματος.  

 

Το δεύτερο δικαίωμα, είναι  το εκλέγειν και εκλέγεσθε, σε ευρωπαϊκές, δημοτικές, 

κοινοτικές εκλογές.  Έρχονται του χρόνου ευρωεκλογές. Εμείς δεν θέλουμε τον πολίτη 

της Κύπρου να μείνει στο σπίτι και να μην πάει να ψηφίσει.  Σας καλούμε να πάτε να 

ψηφίσετε, να δείτε ποιοί πραγματικά μιλούν τη γλώσσα της αλήθειας, ποιοί είναι τίμιοι, 

ποιοί είναι διαπλεκόμενοι, ποιοί είναι μαχητικοί, ποιοί δεν είναι μαχητικοί και να στέλλετε 

έξι βουλευτές που έχουν πρώτα καθαρό το μέτωπο, εργάζονται σκληρά, είναι 

διεκδικητές των δικαιωμάτων και της Ευρώπης αλλά και της Κύπρου, είναι μαχητικοί και 

δεν φοβούνται.  Βουλευτές που δεν κάνουν πίσω όταν ο άλλος τους εκβιάσει και τους 

πει το άλφα  δίλημμα με το πιστόλι στον κρόταφο ή το βήτα δίλημμα, να μπορούν να 

βρίσκουν εναλλακτικές επιλογές. 

 

Το τρίτο δικαίωμα που μας παρέχει η ευρωπαϊκή ιθαγένεια είναι η διπλωματική προξενική 

προστασία. Όταν βρισκόμαστε σε μια τρίτη χώρα και δεν υπάρχει διπλωματική 

υπηρεσία της Κύπρου ή προξενικές αρχές μπορούμε ως ευρωπαίοι πολίτες να βρούμε 

την αντίστοιχη της Σουηδίας ή της Γαλλίας ή της Γερμανίας και να πάμε να ζητήσουμε 

αυτή την προξενική διπλωματική προστασία. 

 

Το τέταρτο δικαίωμα αφορά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αγαπητοί φίλοι και φίλες το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι οι εκπρόσωποι σας. Δεν είμαστε κάποιοι ξένοι οι οποίοι 

κάνουμε πολιτική για εσάς χωρίς εσάς. Είμαστε οι εκπρόσωποι των 500 εκατομμυρίων 

πολιτών, δεν διοριζόμαστε, εκλεγόμαστε.  Και όταν είσαι εκλελεγμένος,  πραγματικά έχεις 

τη δύναμη της ψήφου του λαού.  Γι΄ αυτό σας λέμε ότι όταν θέλετε να κάνετε αναφορά 

στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όταν έχετε παράπονα δικαιούστε να πλησιάσετε τον 

ευρωβουλευτή σας και να του πείτε ΄έχω αυτά τα παράπονα και σας παρακαλώ πάρτε 

τα στην Επιτροπή Αναφορών΄. Και είμαστε υποχρεωμένοι να τα πάρουμε, να 

αγωνιστούμε και να φέρουμε απαντήσεις. 
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Το πέμπτο είναι η προσφυγή στον Ευρωπαϊκό Διαμεσολαβητή. Μέχρι πρόσφατα ήταν ο 

κύριος Διαμαντούρος. Τώρα έχει μπει μια Ιρλανδέζα διαμεσολαβητής. Εάν έχουμε 

παράπονα για τον τρόπο λειτουργίας των ευρωπαϊκών οργανισμών μπορούμε να το 

κάνουμε στον Ευρωπαϊκό Διαμεσολαβητή.  

 

Και το πιο σημαντικό για εμένα, είναι το έκτο δικαίωμα που έχουμε, το δικαίωμα για την 

ευρωπαϊκή πρωτοβουλία πολιτών. Εάν μαζέψουμε ένα εκατομμύριο υπογραφές, όχι 

μόνο από την Κύπρο αλλά από 7 διαφορετικές χώρες και ζητήσουμε να αρθεί μια αδικία 

σε βάρος μας,  μπορούμε να το κάνουμε. Και εδώ είναι ακριβώς που θέλω και το λέω σε 

όλες μου τις ανοικτές συγκεντρώσεις, να αξιοποιήσουμε αυτό το δικαίωμα. Να το 

αξιοποιήσουμε.  Και έχουμε και πολλά άλλα δικαιώματα.  

Δεν θα σταθώ πολύ στο κάθε ένα δικαίωμα γιατί την  ελεύθερη κυκλοφορία, τη διαμονή 

και την εργασία τα καταλαβαίνουμε όλοι μας. Το να κινείσαι ελεύθερα συμβάλλει στην 

αντιμετώπιση των επιπτώσεων των δημογραφικών αλλαγών, συντελεί στην 

απασχόληση, βελτιώνει την ανταγωνιστικότητα, στηρίζει την έρευνα και την καινοτομία 

γιατί καλοί ερευνητές μιας χώρας μπορούν να δουλέψουν σε ερευνητικά προγράμματα 

μιας άλλης χώρας. Το δικαίωμα του  εκλέγειν και το εκλέγεσθε. Οι ευρωβουλευτές 

εκλέγονται κατευθείαν από το λαό. Η Κύπρος ολόκληρη είναι μια περιφέρεια, δεν 

εκλέγουμε κατά επαρχία, όλη η Κύπρος ψηφίζει έξι ευρωβουλευτές. Η ανάγκη να 

αναβαθμιστεί ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι αδήριτη ιδίως όταν 

βλέπουμε σήμερα τις αποφάσεις του Euro Group που ήταν για εμάς πάρα πολύ άδικες. 

Θα έπρεπε να αντιδράσουμε συλλογικά,  έπρεπε, αντί η Τρόικα, να ήταν εκεί το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να υπάρχει αρχή της λογοδοσίας.  Από την στιγμή που η 

Τρόικα είναι εκεί,  και δεν είναι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,  δυστυχώς λήφθηκαν αυτές οι 

άδικες αποφάσεις για την Κύπρο που ήταν πρωτοφανώς απαράδεκτες και δεν υπήρχε 

η κοινοτική αλληλεγγύη.  

 

Για την Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία πολιτών, χρειάζεται ένα εκατομμύριο πολίτες από 7 

τουλάχιστον από τα 28 κράτη μέλη για να ζητήσουμε από την επιτροπή να υποβάλλει 

πρόταση σε οποιοδήποτε από τους τομείς δραστηριότητας.  Μπορεί να είναι, για το 

περιβάλλον, τη γεωργία, τις μεταφορές, τη δημόσια υγεία, την ενέργεια, τον πολιτισμό. 

Υπάρχει μια διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί ώστε να ξεκινήσει η νομοθετική 

αίτηση για να φέρει πρόταση η Κομισιόν.  

Υπάρχουν όμως και πολλά άλλα κατοχυρωμένα δικαιώματα που έχουμε ως ευρωπαίοι 

πολίτες. Είναι το δικαίωμα μας, για παράδειγμα, να έχουμε την κοινή ευρωπαϊκή 
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ταυτότητα, τον ίδιο ύμνο, την ίδια σημαία, να γιορτάζουμε την 9η Μαΐου, που είναι η 

ημέρα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Να υπάρχει ένα σύστημα αμοιβαίας 

αναγνώρισης πτυχίων των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, που είναι πάρα πολύ 

καλό, γιατί μπορεί ένας πτυχιούχος μιας χώρας να πάει σε μια άλλη χώρα και να 

αναγνωρίζεται το  πτυχίο του. Είναι η κάρτα ασφάλισης ασθενείας, η πρόσβαση σε 

κονδύλια και χρηματοδοτήσεις.  Ιδιαίτερα σήμερα που έχουμε οικονομική κρίση αυτό 

ακριβώς το δικαίωμα πρόσβασης σε ευρωπαϊκά κονδύλια και χρηματοδοτήσεις πρέπει 

να το επιδιώξουμε.  

Τέλος, είναι πολλά πράγματα που μπορούμε να επωφεληθούμε ως ευρωπαίοι πολίτες 

όσον αφορά την εκπαίδευση και τον πολιτισμό,  γιατί έχουμε κοινή πολιτιστική αντίληψη. 

Η Ευρώπη, με την οικονομική ενοποίηση και την κοινή παράδοση, ταυτότητα και όλα 

αυτά, με τα προγράμματα που παρέχει και  είναι πολύ γνωστά - Comenius, Erasmus, 

Leonardo Da Vinci, Grundtvig και Jean Monee -  πραγματικά δίνει τρομερές ευκαιρίες 

σε νέους ανθρώπους που θέλουν να μάθουν, να ανταλλάξουν εμπειρίες, να 

συμμετάσχουν, να γνωρίσουν.  Αυτό δίνει μεγάλη δύναμη στα παιδιά,  γιατί αποκτούν 

και αυτοπεποίθηση.  

 

Για να πετύχουμε τους στόχους αυτού του έτους πρέπει να γίνουν συλλογικές δράσεις 

και ανάμεσα σε χώρες και ανάμεσα σε φορείς. Ο δικός σας φορέας, που είναι 

εθελοντικός φορέας,  με αυτή τη σημερινή οργάνωση της εκδήλωσης πραγματικά 

φέρνει κοντά ανθρώπους που εκπροσωπούν την Ευρωπαϊκή Ένωση όπως τον κ. 

Μαρκοπουλιώτη, φέρνει κοντά  ανθρώπους που παλεύουν στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο μαζί με την Κοινωνία των Πολιτών για  να μιλήσουμε, να ακούσετε 

απαντήσεις, να ακούσουμε ερωτήματα και αυτός ο διάλογος είναι βασικότατος. 

Επίσης,  χρειάζεται να γίνουν συνέδρια, ακροάσεις και να αξιοποιήσουμε το διαδίκτυο. 

Υπάρχουν συγκεκριμένα προγράμματα το Europe Direct, το You in Europe και το Solve 

it που για κάποιους νέους, που βλέπω εδώ και είναι πολύ καλοί χρήστες, θα  

παρακαλέσω, όταν πάτε στο σπίτι,  να ανοίξετε ακριβώς αυτές τις ιστοσελίδες Europe 

Direct, You in Europe και Solve it. Υπάρχουν τρόποι άμεσης επικοινωνίας,  ζητούν 

απόψεις,  γράφετε απόψεις,  κρίνετε,  αξιολογείτε και μέσα από αυτή την 

αλληλοδιάδραση, πράγματι  ακούγεται και η φωνή των Κύπριων πολιτών. 

 

Τέλος, το όραμα μιας Ευρώπης για τους πολίτες, είναι αυτό που μας ΄καίει΄ σήμερα. Του 

χρόνου θα γίνουν οι ευρωεκλογές και υπάρχει μια έξαρση του ευρωσκεπτικισμού. Αν 

διαβάσετε το βαρόμετρο του Ιουνίου ή  του Σεπτεμβρίου, θα δείτε στον τόπο μας να 
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αυξάνεται ο ευρωσκεπτικισμός. Πολλοί Κύπριοι λένε, ΄γιατί μπήκαμε στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση, γιατί μπήκαμε στην ευρωζώνη και αντί να δούμε αλληλεγγύη και στήριξη είδαμε, 

όσον αφορά το εθνικό μας θέμα, απαθείς και πολλές φορές να απενοχοποιούν την 

Τουρκία και να πιέζουν εμάς που είμαστε οι αδύνατοι΄.  Όσον αφορά την οικονομία, 

είδαμε να εφαρμόζουν ένα πρωτοφανές κούρεμα, όχι χρεών  όπως έγινε στην Ελλάδα, 

αλλά καταθέσεων,  που αυτό ισοδυναμεί με το να έρθει κάποιος κλέφτης και να πιάσει 

μέσα από την τσέπη σου τα λεφτά σου και  αυτό είναι απαράδεκτο.  

Επομένως, γνωρίζοντας ότι εμάς το όραμα μας είναι μια Ευρώπη πολιτών θα πρέπει να 

φροντίσουμε του χρόνου, όσοι πιστεύουν ότι το μέλλον της Ευρώπης είναι μια 

καλύτερη, μια βαθύτερη ενοποίηση όχι μόνο οικονομική αλλά πολιτική και κοινωνική 

ενοποίηση, μια Ευρώπη που να εξυπηρετεί αρχές και όχι διπλά standards, όποτε τους 

συμφέρει να είναι με τον άλφα  ή όποτε τους συμφέρει να είναι με το βήτα. Δεν θέλουμε 

μια γερμανική Ευρώπη, θέλουμε μια Ευρώπη η οποία  να σκέφτεται συλλογικά, να 

λειτουργεί διαδραστικά, να παλεύει για αρχές και για δικαιώματα πολιτών και να είναι μια 

Ευρώπη που να εξυπηρετεί ακριβώς τα δικά μας οράματα. 

 

Επομένως, για να έχουμε συμμετοχική δημοκρατία, ενεργό πολιτότητα, για να 

ενισχύσουμε την κοινωνική συνοχή, την πολιτιστική ποικιλομορφία, την αλληλεγγύη που 

τόσο πολύ την θέλουμε γιατί έχει δεινοπαθήσει, θα πρέπει του χρόνου να ψηφίσουμε. 

Εάν καθίσουμε στον καναπέ και δεν πάμε να ψηφίσουμε σημαίνει ότι θα αφήσουμε 

τους ευρωσκεπτικιστές, οι οποίοι θέλουν να διασπαστεί η Ευρώπη, θέλουν αυτό το 

όραμα της ενοποίησης να τερματιστεί και στο τέλος Κύριος οίδε, πού θα καταλήξουμε. 

Δεν θέλουμε να επανέλθουμε σε πολέμους ή σε μια εποχή ανταγωνισμών. Θέλουμε να 

παραμείνει η ειρήνη, να διατηρηθεί το ευρωπαϊκό μοντέλο της κοινωνικής στήριξης, της 

πραγματικής ευρωπαϊκής αλληλεγγύης.  Αν θέλουμε αυτή την βαθύτερη και καλύτερη 

Ευρώπη θα πρέπει και να ψηφίσουμε και να παρακολουθούμε.  Έκκληση μου είναι να 

αποβάλουμε την εσωστρέφεια μας.  

Η Ευρώπη έχει πάρα πολλά καλά τα οποία μπορούμε να αντιγράψουμε και να 

υιοθετήσουμε. Είναι λάθος όταν γίνεται κάτι καλό να λένε οι εθνικές κυβερνήσεις ότι 

αυτό το κάναμε εμείς, ενώ όταν γίνεται κάτι που είναι κακό να λέμε ότι δεν φταίνε οι 

κυβερνήσεις αλλά η Ευρώπη. Και αυτό να το προσέξετε γιατί υπάρχει πάντα μια 

παραπληροφόρηση. Η Ευρώπη δεν είναι ούτε κακό ούτε καλό, είναι μια πρόκληση, είναι 

η οικογένεια μας και εμείς οφείλουμε να είμαστε ενεργά στελέχη. Λαοί που δεν 

διεκδικούν, δεν παλεύουν, δεν αγωνίζονται αρκούνται με ψίχουλα.  
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Στις 15 Μαρτίου έγινε η αρχή για το πρώτο κούρεμα, οι συνάδελφοι μου στην Ισπανία 

και στην Πορτογαλία κατέβηκαν στους δρόμους και  τους έδειξε και η τηλεόραση πολύ 

ακροθιγώς με πανό, με φωνές, με διαμαρτυρίες. Όταν πήγα εγώ πίσω μου είπαν 

‘Αντιγόνη, γιατί δεν ξεσήκωσες τους Κύπριους, τους είδαμε να κάνουν καρναβάλια στη 

Λεμεσό’. Τους απάντησα ότι  προσπαθήσαμε να τους ξεσηκώσουμε.  

Εάν ξεσηκωνόμαστε, για εκείνα που πραγματικά πρέπει να μας σμίγουν, που είναι το 

εθνικό μας θέμα και οι αξιώσεις μας και ο τρόπος που μας χειρίστηκαν στην οικονομία,  

δύσκολα θα μπορέσουμε να ξαναβρούμε τα πόδια μας.  Εάν για τόσο σημαντικά 

πράγματα δεν καταφέραμε ένας ολάκαιρος λαός να κατεβεί στο δρόμο και να πούμε 

στην Ευρώπη, ΄αντιστεκόμαστε΄.  Αν  εκείνος ο παλμός του χεριού ο ανοικτός έλεγε 

΄no΄, να ήταν ακριβώς το μήνυμα όλων μας.  Ανεχτήκαμε μια κατάφορη αδικία το 2013 

και δύσκολα θα βγούμε από αυτό το αδιέξοδο. Λυπούμαι που το λέω, είμαι πολύ 

αισιόδοξος άνθρωπος αλλά αν δεν γίνουμε ενεργοί μαχητικοί πολίτες, εάν δεν  

αντιδρούμε και εάν παραμείνουμε καθισμένοι στον καναπέ μας, άλλοι θα αποφασίζουν 

για εμάς, χωρίς εμάς. 

 

Το Ευρωπαϊκό Έτος πολιτών είναι για σένα, είναι για μένα, είναι για εμάς. Ας 

κατανοήσουμε ότι είμαστε ευρωπαίοι πολίτες, όχι 2ης κατηγορίας αλλά ισότιμοι με τους 

άλλους και ό,τι απολαμβάνει ο Γερμανός, ο Σκανδιναβός, ο Γάλλος, δικαιούται να το 

απολαμβάνει ο Πορτογάλος, ο Ισπανός, ο Μαλτέζος, ο Κύπριος, ο Ιταλός.  Αυτή η 

ανισότητα πρέπει να τερματιστεί, γι΄ αυτό παλεύουμε και θα παλεύουμε με δυνατή φωνή 

καθαρά και σταράτα. Σας  ευχαριστώ πολύ.   

 

 

Εισήγηση  κ.  Γεώργιου Μαρκοπουλιώτη 

Επικεφαλής Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο 

 

Αξιότιμη κυρία Υπουργέ Εργασίας και 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αξιότιμη κυρία 

Αιμιλιανίδου, αξιότιμε Πανιερώτατε 

Μητροπολίτη Κιτίου, αξιότιμε κ.κ. 

Xρυσόστομε, αξιότιμο μέλος του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αξιότιμη κα 

Παπαδοπούλου, αξιότιμε Δήμαρχε 

Λάρνακας, αξιότιμε κ. Λουρουτζιάτη, 

αγαπητέ Πρόεδρε του Επαρχιακού 
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Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού Λάρνακας, αγαπητέ κ. Σεργίου, αγαπητέ 

Πρόεδρε του Παγκύπριου Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού κ. Ολύμπιε, 

αγαπητέ κ. Πιερίδη, αγαπητέ Κυριάκο, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να ξεκινήσω την 

ομιλία μου ευχαριστώντας το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού και το 

Επαρχιακό Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού Λάρνακας για την ευγενική 

πρόσκληση να μιλήσω στις εργασίες αυτού του σημαντικού συνεδρίου. 

 

Το 2013 είναι αφιερωμένο στους Ευρωπαίους Πολίτες και τα δικαιώματά τους. Πρόκειται 

για ένα έτος ενίσχυσης τόσο των δημοκρατιών μας όσο και της Ευρωπαϊκής μας 

ταυτότητας. Τιμά την εικοστή επέτειο από την θέσπιση της έννοιας της ευρωπαϊκής 

ιθαγένειας, το 1993, ένα χρόνο μετά την υπογραφή της Συνθήκης του Μάαστριχτ που το 

δημιούργησε. 

 

Αυτή η χρονιά αποτελεί καλή ευκαιρία επαναπροσδιορισμού της σχέσης ευρωπαϊκών 

θεσμών και πολιτών. Αποτελεί ευκαιρία απολογισμού της προόδου που έχει σημειωθεί, 

όσον αφορά τα δικαιώματα που μας παρέχονται μέσα από την ιδιότητά μας  ως 

Ευρωπαίοι πολίτες που έχουν το δικαίωμα να ζουν, να εργάζονται και να συμμετέχουν 

στο δημόσιο βίο σε ολόκληρη την επικράτεια της ΕΕ, απαλλαγμένοι από διακρίσεις και 

με την εγγύηση της ίσης μεταχείρισης που στηρίζεται από τους νόμους και επιβάλλεται 

από τα δικαστήρια, εθνικά ή ευρωπαϊκά.  

 

Είμαστε πολίτες μιας πολιτείας που δεν αντικαθιστά τα εθνικά κράτη, αλλά τα 

συμπληρώνει και τα ενσωματώνει σε τέτοιες διαστάσεις, ώστε να είμαστε δυνατότεροι 

όταν δρούμε από κοινού. 

 

Στόχος μας φέτος είναι ακριβώς να φέρουμε στο προσκήνιο τα δικαιώματα που 

παρέχονται αυτόματα σε όλους τους κατοίκους της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν την 

ιθαγένεια της ΕΕ, δηλαδή που είναι πολίτες της Ένωσης. Όλοι οι Ευρωπαίοι, 500 

εκατομμύρια άτομα, αλλά και η ευρωπαϊκή οικονομία, επωφελούνται καθημερινά από 

αυτά τα δικαιώματα. 

 

Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα του ευρωβαρομέτρου, το 81% των Ευρωπαίων γνωρίζει 

ότι είναι πολίτες της ΕΕ πέραν της ιθαγένειάς τους . Ωστόσο, μόνο 36% αισθάνονται 

καλά ενημερωμένοι σχετικά με τα δικαιώματα που απορρέουν από την ιθαγένεια της ΕΕ. 

Οι Ευρωπαίοι είναι περισσότερο εξοικειωμένοι με τα δικαιώματά τους να κυκλοφορούν 
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ελεύθερα (88%) και να αναφέρονται στα θεσμικά όργανα της ΕΕ (89%). Εν τω μεταξύ, τα 

δύο τρίτα (67%) θεωρούν ότι η ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων στο εσωτερικό 

της ΕΕ αποφέρει οικονομικά οφέλη στη χώρα τους. 

 

Στην Κύπρο, σύμφωνα με την έρευνα του ευρωβαρομέτρου, το 83% των ερωτηθέντων 

γνωρίζει ότι είναι και πολίτες της ΕΕ πέραν της ιθαγένειάς τους, αλλά το 62% δεν ξέρει 

ποια δικαιώματα συνεπάγεται αυτή η ιθαγένεια.  

Αυτό ευελπιστούμε να αλλάξουμε καθώς το Έτος δίνει την ευκαιρία σε άτομα σε όλη την 

Ευρωπαϊκή Ένωση και την Κύπρο: 

•  να ενημερωθούν για τα δικαιώματα και τις ευκαιρίες που τους προσφέρει η 

ιθαγένεια της ΕΕ , ιδίως το δικαίωμα να ζουν και να εργάζονται οπουδήποτε 

στην ΕΕ  

• να συμμετάσχουν σε συζητήσεις για τα εμπόδια στην άσκηση αυτών των 

δικαιωμάτων και να διατυπώνουν ειδικές προτάσεις για την αντιμετώπισή τους  

• να συμμετάσχουν σε πολιτικά φόρουμ συζήτησης πολιτικών και άλλων 

ζητημάτων της Ένωσης και 

• να προετοιμαστούν για τις Ευρωεκλογές του 2014, αναλαμβάνοντας ενεργό 

ρόλο στη δημοκρατική ζωή της ΕΕ. 

 

Οι πολίτες πρέπει να ενημερωθούν για τα δικαιώματά τους, να μάθουν πώς να τα 

ασκούν, και να μάθουν να απαιτούν το σεβασμό τους, όταν αυτό δεν γίνεται. 

 

Αλλά το έτος αυτό είναι επίσης η ευκαιρία να έχουμε ένα σοβαρό δημόσιο διάλογο για 

το μέλλον της Ευρώπης και της ιδιότητας μας ως πολίτες, ένα διάλογο που θα καθορίζει 

το ρόλο της ΕΕ στο εγγύς μέλλον. Σε αυτό το πλαίσιο και καθ' όλη τη διάρκεια της 

χρονιάς, η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο διοργανώνει με το 

Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Κύπρο και το Γραφείο Τύπου και 

Πληροφοριών μια σειρά δημοσίων συζητήσεων για διάφορα σημαντικά ζητήματα 

όπως η οικονομία και οι σχέσεις ΕΕ και Τουρκίας . 

 

Με αυτές τις εκδηλώσεις θέλουμε να αναπτύξουμε έναν εποικοδομητικό  διάλογο με την 

κοινωνία των πολιτών. Να πληροφορήσουμε τους πολίτες για το τι σημαίνει η Ευρώπη 

για την καθημερινότητά τους, ποιά δικαιώματά υπάρχουν λόγω της Ευρώπης, αλλά και 

να ακούσουμε από αυτούς πώς βλέπουν, πώς θέλουν την  Ευρωπαϊκή Ένωση. Η 

ανταπόκριση από τους πολίτες σε αυτές τις συζητήσεις είναι θετική, και ευελπιστώ πως 
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με αυτόν τον τρόπο βοηθάμε και εμείς την προώθηση του δημοσίου διαλόγου σε ό,τι 

αφορά την Ευρώπη. 

 

Κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να κλείσω την τοποθέτησή μου κάνοντας μια μικρή 

αναφορά στον εθελοντισμό, μια αξία συνυφασμένη με την ευρωπαϊκή ταυτότητα. 

Σήμερα, αυτή την ίδια στιγμή που μιλάμε, χιλιάδες και χιλιάδες συμπολίτες μας 

προσφέρουν το χρόνο τους και τα ταλέντα τους, με πολλούς διαφορετικούς τρόπους, 

για τους άλλους ανθρώπους. Στις κοινότητες όπου συμμετέχουν, στους αθλητικούς 

χώρους, στα σχολεία και τα κέντρα νεότητας, στα νοσοκομεία και τις εκκλησίες, 

συνεισφέρουν με εκατομμύρια μεμονωμένες ενέργειες για να προσφέρουν ένα 

καλύτερο αύριο στην κοινωνία μας. 

 

Αυτοί οι άνθρωποι κάνουν μια πραγματική διαφορά, κάθε μέρα. Βελτιώνουν τη ζωή 

τους και τις ζωές αυτών που βοηθούν. Αλλά κάνουν επίσης τη διαφορά στην κοινωνία. 

Με τον τρόπο αυτό, ενσαρκώνουν τις αξίες που βρίσκονται στην καρδιά της Ευρώπης, 

την αλληλεγγύη, τη συμπόνια, την αίσθηση της κοινότητας. Θέλω να ευχαριστήσω το 

Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού και το Επαρχιακό Συντονιστικό 

Συμβούλιο Εθελοντισμού Λάρνακας για την πολυετή προσφορά τους, η οποία είναι 

εξαιρετικά σημαντική, ιδιαίτερα στις σημερινές δύσκολες εποχές. 

 

Τελειώνοντας, επιτρέψτε μου να πω το εξής. Ακούω πολλές φορές από τους πολίτες 

πως η φωνή τους δεν μετράει, ότι δεν ακούγονται στις Βρυξέλλες. Για να ακουστεί η 

φωνή μας όμως πρέπει να συμμετέχουμε, πρέπει να δράσουμε, πρέπει να 

χρησιμοποιήσουμε όλο το ''οπλοστάσιο'', αν μου επιτρέπετε, που μας δίνει η 

δημοκρατία. Το μεγαλύτερο όπλο των πολιτών είναι η ψήφος τους. Καλώ όλους λοιπόν 

να συμμετάσχουν στις ευρωεκλογές που θα γίνουν τον επόμενο Μάιο. Η συμμετοχή, και 

όχι η αποχή, είναι ο πιο άμεσος τρόπος για να ακουστούμε, για να επηρεάσουμε και να 

αλλάξουμε, αν θέλουμε, τα πράγματα.  Σας ευχαριστώ. 

 

 

 

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 
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3Ο ΜΕΡΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ  

 

ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
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Βασικά σημεία συζήτησης: 

 

Κοινή ανησυχία των εκπροσώπων του εθελοντικού κινήματος είναι η βιωσιμότητα των 

προγραμμάτων τα οποία  λειτουργούν οι εθελοντικές οργανώσεις.  Η μείωση των 

διαθέσιμων πόρων  και της κρατικής χορηγίας και ταυτόχρονα οι αυξανόμενες 

ανάγκες των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού, λόγω της οικονομικής κρίσης,  

δυσχεραίνει το έργο των εθελοντικών οργανώσεων.   

 

Κοινή τοποθέτηση των συνέδρων είναι η ανάγκη ανασυγκρότησης των εθελοντών και 

η αναζήτηση νέων πηγών για εισροή πόρων,  ώστε να μπορέσουν να 

αντιμετωπίσουν τις δύσκολες και χαλεπές μέρες που διέρχεται ο τόπος μας.  

 

Νέος προορισμός αναζήτησης θα πρέπει να είναι η Ευρώπη.  Η Κύπρος αναμένεται να 

λάβει από την  Ευρώπη κατά διαστήματα, την εξαετία 2014 -  2020, ένα δισεκατομμύριο 

ευρώ για κάλυψη των αναγκών των ανέργων, της εκπαίδευσης και έργων που 

σχετίζονται  με την κοινωνική πρόνοια. Επιπρόσθετα, αναμένεται η Κύπρος να λάβει 200 

εκατομμύρια  ευρώ για ανάκαμψη της οικονομίας. 

 

Το Γραφείο προγραμματισμού μέσα από την νέα του υπηρεσία One Stop Shop  θα 

ενημερώνει τις εθελοντικές οργανώσεις για τις δυνατότητες που υπάρχουν για τα 

ευρωπαϊκά κονδύλια. 
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Παρέμβαση κ. Γιάννη Γιαννάκη 

 Επίτροπος Εθελοντισμού και ΜΚΟ 

(απομαγνητοφώνηση του προφορικού λόγου) 

 

Το κράτος ήταν απόν από την ημέρα της 

ίδρυσης του μέχρι σήμερα στα θέματα 

εθελοντισμού και χάραξης πολιτικής. Το 

εθελοντικό κίνημα εξελίχτηκε όπως εξελίχτηκε 

παρά πολύ καλά αλλά και με κάποια 

προβλήματα.  

Δεν υπήρχε στόχευση, έλεγχος και 

συντονισμός των χορηγιών των 

οργανώσεων από το κράτος. Υπήρχαν 

εθελοντικές οργανώσεις που έπαιρναν  

χορηγίες από επτά διαφορετικές υπηρεσίες  

του κράτους. 

Το 2014 αυτά θα αλλάξουν. Θα υπάρξει μια 

ολοκληρωμένη πολιτική για το εθελοντικό κίνημα και για  τις χορηγίες  για καλύτερο 

έλεγχο, διαφάνεια και στόχευση.  

 

Υπάρχει πρόβλημα στην πληροφόρηση για τις χορηγίες και για τα ευρωπαϊκά κονδύλια.  

Το Γραφείο Προγραμματισμού θα δημιουργήσει την υπηρεσία One Stop Shop η οποία 

θα ενημερώνει για τις δυνατότητες που υπάρχουν για τα ευρωπαϊκά κονδύλια για 

χορηγίες.   Οι εθελοντικές οργανώσεις δεν γνώριζαν και φταίει γι΄ αυτό και το κράτος,  

για τα ευρωπαϊκά κονδύλια, ότι  π.χ. υπήρχε επιχορήγηση για δημιουργία ιστοσελίδων 

των εθελοντικών οργανώσεων. 

 

Μέσα στα μέτρα εκσυγχρονισμού του κράτους για κοινωνική πολιτική, το Υπουργικό 

Συμβούλιο ψήφισε την 4η Δεκεμβρίου ως ημέρα Δημόσιας Διαβούλευσης ώστε ο 

πολίτης να είναι  συμμέτοχος στα πλαίσια εκσυγχρονισμού της κοινωνικής πολιτικής 

του κράτους. 

Πολλές από τις σύγχρονες πολιτικές που σχεδιάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση εφαρμόζω και 

εγώ.  Έχει, οφείλω να πω, πάρα πολύ καλά προγράμματα. 

Θέλουμε να καλλιεργήσουμε, να στηρίξουμε και να εκσυγχρονίσουμε τον εθελοντισμό 

που είναι ένα πολύ καλό στοιχείο για να δημιουργήσουμε ενεργούς πολίτες.  
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Αναφέρομαι ειδικά στους νέους. Η διακήρυξη, όπως είπε και η Υπουργός,  είναι πολύ 

σημαντική, γιατί βάζει τον εθελοντισμό σε μια νέα βάση λειτουργίας. Θα υπάρξουν 

εκδηλώσεις που θα φέρουν κοντά το κράτος προς τον πολίτη στα πλαίσια του να 

ακούγεται η φωνή του πολίτη και να συνεισφέρει στον εκσυγχρονισμό του κράτους. 

 

Οι εθελοντικές οργανώσεις αξίζουν συγχαρητήρια γι΄ αυτό που έκαναν, κάνουν και θα 

συνεχίζουν να κάνουν και που συμπληρώνουν και πολλά κενά του κράτους.   

Τώρα  έχουμε μια συγκεκριμένη πολιτική για τον εκσυγχρονισμό του εθελοντικού 

κινήματος.  Είμαι βέβαιος πως θα πάνε καλύτερα τα πράγματα. Ο ανταγωνισμός και ο 

παραγοντισμός βλάπτουν το εθελοντικό κίνημα. Δεν είναι καιρός γι΄ αυτά. Πρέπει να 

συνεργαζόμαστε όλοι μαζί για ένα κοινό σκοπό. Αν υπάρχουν διαφορές που είναι 

λογικό για παράδειγμα στη διοίκηση, νομίζω ότι μπορούμε να συνεργαστούμε για το 

καλύτερο. 
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