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Ο κ. Βάσος Χριστοδούλου, αντιπρόεδρος του Επαρχιακού Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού Αμμοχώστου   καλωσόρισε,  
εκ μέρους του Παγκύπριου Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού,  τους συνέδρους  στο 24ο  ετήσιο συνέδριό του  το οποίο  
συνδιοργανώνεται με το ΕΣΣΕ  Αμμοχώστου  με θέμα: « Οικονομική κρίση, ο εθελοντισμός και προοπτικές ανάπτυξης» .  Στη 
συνέχεια  κάλεσε τον Πρόεδρο του ΕΣΣΕ Αμμοχώστου  κ. Κωνσταντίνο Χατζηαναστάση  να προσφωνήσει το συνέδριο.

Προσφώνηση από τον Πρόεδρο του  Επαρχιακού Συντονιστικού 
Συμβουλίου Εθελοντισμού  Αμμοχώστου κ. Κωνσταντίνο Χατζηαναστάση

Είναι με ιδιαίτερη χαρά που σας καλωσορίζω στο 24ο Συνέδριο του ΠΣΣΕ 
που φιλοξενούμε στην ελεύθερη περιοχή της Αμμοχώστου με την ευχή το 
επόμενο να πραγματοποιηθεί στην πόλη της Αμμοχώστου με την ελπίδα ότι θα 

απελευθερωθεί και θα δοθεί στους νόμιμους κατοίκους της το συντομότερο.

Πραγματικά είναι με ιδιαίτερο ενδιαφέρον που το Εθελοντικό κίνημα θα επεξεργαστεί 
το θέμα: Οικονομική κρίση, Εθελοντισμός και προοπτικές ανάπτυξης. Ένα επίκαιρο 
θέμα που αγγίζει και απασχολεί όλες τις ομάδες του πληθυσμού μας αλλά κυρίως 
τους νέους μας που με τόσα προσόντα και αξίες δυσκολεύονται να αποκατασταθούν 
επαγγελματικά λόγω της οικονομικής κρίσης.

Το εθελοντικό  κίνημα του τόπου μας αποδεικνύει για ακόμα μια φορά ότι είναι 
πρωτοπόρο στη επεξεργασία τέτοιων επίκαιρων θεμάτων αλλά και με την έμπρακτη 
του εμπλοκή στο να στηρίξει και να διατηρήσει μέσω των προγραμμάτων του τις 
διάφορες ομάδες του πληθυσμού μας που χρήζουν βοήθειας. Την ίδια στιγμή στηρίζει 

δυναμικά την διατήρηση αγοράς εργασίας σε όλα τα άτομα που εργάζονται στα διάφορα προγράμματα σε παγκύπρια βάση. 

Σκοπός του σημερινού Συνεδρίου είναι να ευαισθητοποιήσει όλους τους εμπλεκομένους φορείς έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε 
όσο πιο αποτελεσματικά γίνεται την οικονομική κρίση που περνά ο τόπος μας, να προσπαθήσουμε να βρούμε τρόπους ανάπτυξης 
και τέλος να δηλώσουμε σαν εθελοντικό κίνημα το παρών μας σ’ αυτή την προσπάθεια.  
Είμαι σίγουρος ότι οι εκλεκτοί εισηγητές μας (η κ. Ανδρούλα Βασιλείου,  ο κ. Ονούφριος Κουλλά και ο κ. Γρηγόρης Νεοκλέους) 
θα μας διαφωτίσουν πλήρως για το θέμα που θα επεξεργαστεί το συνέδριο τους οποίους και ευχαριστώ για την ανταπόκριση 
να παρευρεθούν και να επεξεργαστούν θέματα του Συνεδρίου. Ευχαριστώ επίσης όλους όσοι βοήθησαν στην διοργάνωση 
του σημερινού συνεδρίου, ευχαριστώ το δήμαρχο και το Δημοτικό Συμβούλιο της Σωτήρας για την παραχώρηση της αίθουσας 
καθώς επίσης και όλους εσάς για την συμμετοχή σας στο Συνέδριο μας.

Χαιρετισμός από τον Πρόεδρο του Παγκύπριου Συντονιστικού 
Συμβουλίου Εθελοντισμού  κ. Σταύρο Ολύμπιο

Απομαγνητοφώνηση του προφορικού λόγου

Καλωσορίζοντας σας στο φετινό συνέδριο, αιδεσιμότατε , κύριε δήμαρχε, αγαπητέ επίτροπε, εκπαίδευτοι εισηγητές, 
εκλεκτοί  προσκεκλημένοι,  αγαπητοί εθελοντές και εθελόντριες, που διοργανώνεται από το ΕΣΣΕ Αμμοχώστου εδώ στη 
Σωτήρα, δεν επιθυμώ να πω τίποτα για το θέμα. Οι εισηγητές μας, είμαι βέβαιος ότι θα καλύψουν πλήρως όλες τις πτυχές 

για να δώσουν αργότερα σε όλους μας την ευκαιρία για εποικοδομητική συζήτηση.
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Αυτό που επιθυμώ να αναφέρω μπροστά σας,  σήμερα σε αυτή την εναρκτήρια τελετή, 
είναι μια θερμή παράκληση. Να καταβάλουμε όλοι μας όλες μας τις δυνάμεις για να 
κρατήσουμε ένα ανεκτίμητο θησαυρό που έμεινε στον τόπο μας αλώβητος, αμόλυντος  
και καταξιωμένος. Σε αυτή την εποχή της πλήρους απαξίωσης , σε αυτή την καταχνιά 
που δημιουργεί η πτώση όλων των πνευματικών, ηθικών  και κοινωνικών αξιών,   ο 
εθελοντισμός μας είναι αυτός που έμεινε παρηγοριά και δύναμη, είναι αυτός που 
μπορεί να δημιουργήσει φως ελπίδας. Και εάν μπορούμε για κάτι να σεμνυνόμαστε, 
να καυχόμαστε είναι ακριβώς αυτός   ο εθελοντισμός που παραλάβαμε από τους 
προγόνους μας και τον συνεχίζομε οι χιλιάδες αφανείς εθελοντές που υπάρχουν 
στο τόπο.  Tα 400 περίπου προγράμματα εθελοντικής προσφοράς που υπάρχουν στο 
τόπο μας με τα ιδρύματα, τα σωματεία , τις οργανώσεις μας , όλος αυτός ο κόσμος  
δεν επιδιώκει τίποτε παρά μόνο να προσφέρει ένα χαμόγελο και λίγη χαρά στους 
συνανθρώπους μας που την έχουν ανάγκη και να συμβάλουν στη βελτίωση της 
ποιότητας ζωής στο τόπο μας. 

Γι΄ αυτό σας παρακαλώ πάρα πολύ, όλοι μας να διαφυλάξουμε αυτόν τον εθελοντισμό.  Ο εθελοντισμός δεν έχει καμιά σχέση 
ούτε με την επίδειξη ούτε με την άσκηση εξουσίας ούτε ακόμα για να προσπελάσουμε τις προσωπικές μας αδυναμίες ή τα 
αδιέξοδα μας. 

Ο εθελοντισμός είναι κάτι ιερό είναι υπόθεση της καρδιάς όχι του νου δεν είναι υπόθεση ούτε των  χαρτιών.  Είναι υπόθεση 
του δοσίματος του ανθρώπου στο συνάνθρωπο του. Γι’ αυτό χρειάζεται, τον εθελοντισμό αυτό να τον προσέξουμε να τον 
ενισχύσουμε, να τον κρατήσουμε αδιάφθορο και προπαντός να πρυτανεύει μέσα μας η άδολη η ουσιαστική αγάπη προς τον 
συνάνθρωπο, όχι η αγάπη των λόγων αλλά η αγάπη των έργων για να μπορούμε να είμαστε πραγματικοί εθελοντές.

Το συνέδριο αποσκοπεί να δώσει λύσεις σε διάφορα προβλήματα αλλά πίσω από τα προβλήματα υπάρχει πάντα ο άνθρωπος. 
Ποιος άνθρωπος; ο εθελοντής ο οποίος μπορεί να λύσει τα προβλήματα με το δικό του ενθουσιασμό, με τη δική του δραστηριότητα 
και αυτό γίνεται στο τόπο μας. 

Εάν σήμερα υπάρχει αυτός ο μεγάλος σύμμαχος του κράτους, ο Εθελοντισμός και στη χάραξη αλλά και στη υλοποίηση   της 
κοινωνικής του πολιτικής, είναι γιατί υπάρχει ο εθελοντής της πρώτης γραμμής ο οποίος δίνει τον εαυτό του χωρίς κανένα 
αντάλλαγμα. 

Μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση το ποίημα που ακούσαμε στην αρχή του συνεδρίου, πραγματικά το περιεχόμενο του δίνει σε πολύ 
λίγες γραμμές την ουσία της εθελοντικής προσφοράς.

Αυτόν τον εθελοντισμό σας παρακαλώ πάρα πολύ να τον διαφυλάξουμε σαν κόρη οφθαλμού και να τον αυξήσουμε ποσοτικά 
και να τον βελτιώσουμε ποιοτικά.

Δεν έχω τίποτα άλλο να προσθέσω παρά να ευχαριστήσω τον αγαπητό πρόεδρο του ΕΣΣΕ Αμμοχώστου και όλα τα μέλη του 
Συμβουλίου για τις προσπάθειες που κατέλαβαν  για να οργανωθεί  το σημερινό συνέδριο, να ευχαριστήσω τους εισηγητές 
μας, τους καλεσμένους μας που αποδέχτηκαν την πρόταση μας να χαιρετίσουν το συνέδριο και να ευχηθώ κάθε επιτυχία στο 
σημερινό μας συνέδριο.  Ευχαριστώ.

Χαιρετισμός από τον Επίτροπο Εθελοντισμού και ΜΚΟ κ. Γιάννη Γιαννάκη

Στις μέρες μας, το Εθελοντικό Κίνημα διαδραματίζει σημαντικό ρόλο αποτελώντας το στήριγμα για την κοινωνία καθώς 
ενδυναμώνει τόσο την κοινωνική συνοχή όσο και τη Δημοκρατία. Ο Εθελοντισμός αναδεικνύεται η αναδυομένη 
δύναμη της κοινωνίας των πολιτών, η οποία συμβάλλει σημαντικά στην αντιμετώπιση των κοινωνικών προβλημάτων. 

Επίσης, αναβαθμίζει την Κοινωνία μας και την πλουτίζει με αξίες και αρετές, κάνοντας μας όλους καλύτερους. Μέσα από 
τον εθελοντισμό καλλιεργούνται η κοινωνική ευθύνη, η ποιότητα της καθημερινότητας και η πολιτότητα και περιορίζονται οι 
πιθανότητες εκδήλωσης αντικοινωνικής συμπεριφοράς.  O εθελοντισμός συνιστά λειτουργία που ενδυναμώνει την κοινωνική 
αλληλεγγύη, ενισχύει την ενεργό συμμετοχή και τη συνύπαρξη.

Σε αυτές τις πολύ κρίσιμες στιγμές που περνά ο τόπος μας, η συνεισφορά του Εθελοντικού Κινήματος στη στήριξη των πολιτών 
που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα, είναι ανεκτίμητη. Ο Εθελοντισμός έχει ως επίκεντρο το πιο σημαντικό στοιχείο της 
Κοινωνίας μας – τον ίδιο τον Άνθρωπο. Στις δυσκολίες που βιώνουμε ως χώρα και ως κοινωνία, η πρόθυμη συμβολή των 
εθελοντών σίγουρα αμβλύνει, στο μέτρο του δυνατού, το πρόβλημα της ανέχειας των συμπολιτών μας. 
Η Εθελοντική προσφορά πρόσθετα με την προσωπική ικανοποίηση που προσφέρει στον εθελοντή, προσφέρει και τη δυνατότητα 
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απόκτησης γνώσεων, δεξιοτήτων και εμπειριών. H εθελοντική δράση ενισχύει 
την απόκτηση κοινωνικών, επικοινωνιακών και επαγγελματικών δεξιοτήτων και 
αναπτύσσει νέες ικανότητες. Eνδυναμώνει και δίνει νέο περιεχόμενο στη ζωή των 
ατόμων και αυξάνει τη δυνατότητα ενεργούς συμμετοχής των νέων στη ζωή και την 
εργασία. Η εθελοντική δράση μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη μάχη κατά 
της ανεργίας αλλά και να αποτελέσει το καλύτερο εργαλείο πρόληψης ενάντια στα 
ναρκωτικά, αλκοολισμό και παραβατικότητα. Γενικά, το εθελοντικό κίνημα συμβάλλει 
στην αντιμετώπιση κοινωνικών προβλημάτων και καλύπτει κενά του Κράτους.

Για όλους αυτούς τους λόγους η Κυβέρνηση έχει δημιουργήσει τον θεσμό του 
Επιτρόπου Εθελοντισμού και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, αποσκοπώντας 
στην ενίσχυση και εκσυγχρονισμό του Εθελοντικού Κινήματος στον τόπο μας, στη 
καλλιέργεια εθελοντικής συνείδησης καθώς και στην ενθάρρυνση του πολίτη, 
ιδιαίτερα των νέων, να συμμετέχει στα κοινά με δράσεις που τον καθιστούν ένα 
ζωντανό κύτταρο για την κοινωνία του.

Μέσα στα πλαίσια αυτά προχωρεί η αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου σε σχέση με την λειτουργία, εγγραφή 
και πιστοποίηση των Εθελοντικών Οργανώσεων, θέμα για το οποίο έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον ο Πρόεδρος της Κυπριακής 
Δημοκρατίας. Πρόσθετα, γίνονται ενέργειες με στόχο την καλύτερη στόχευση και διαχείριση των χορηγιών ώστε να υπάρχει 
αποτελεσματική αξιοποίηση τους και καλύτερος έλεγχος του τρόπου χρήσης τους. Απώτερος στόχος αυτών των ενεργειών είναι 
η εξασφάλιση διαφάνειας και πρόσβασης στις πληροφορίες αναφορικά με τη διαχείριση των χορηγιών αυτών. 

Όσον αφορά το θέμα των Υποδομών και της στέγασης των Εθελοντικών Οργανώσεων, προωθείται η δημιουργία «Του Σπιτιού 
του Εθελοντή», στο οποίο θα παρέχεται η αναγκαία υποδομή για τη λειτουργία των Εθελοντικών οργανώσεων. Γενικότερα, η 
δημιουργία του «Σπιτιού του Εθελοντή» σε κάθε Επαρχία στοχεύει στο να καλυφθούν οι βασικές γραφειακές/στεγαστικές ανάγκες 
των εθελοντικών και μη κυβερνητικών οργανώσεων. Εκτός από την δωρεάν παραχώρηση γραφειακού εξοπλισμού (γραφεία και 
τηλέφωνα) θα παρέχονται κοινόχρηστοι χώροι για εκδηλώσεις και συνεδρίες. Ήδη για τον σκοπό αυτό δημιουργήθηκε το πρώτο 
«Σπίτι του Εθελοντή» στην Λάρνακα και αναμένεται ότι σύντομα θα ολοκληρωθεί και αυτό της Επαρχίας Λευκωσίας. Σημειώνεται 
ότι κάτι αντίστοιχο θα γίνει σε όλες τις Επαρχίες. 

Το Γραφείο Επιτρόπου Εθελοντισμού και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων αναγνωρίζοντας την τεράστια αξία του εθελοντισμού 
καθώς και τα οφέλη που προκύπτουν μέσα από αυτό στηρίζει τον Εθελοντισμό και τις εθελοντικές πρωτοβουλίες που 
ενθαρρύνουν την ενεργό συμμετοχή των πολιτών και ειδικότερα των νέων, σε ζητήματα περιβαλλοντικής ευαισθησίας, 
εκπαίδευσης, πολιτισμού, αθλητισμού κ.ά.. Μαζί με τους ενεργούς πολίτες και τις εθελοντικές οργανώσεις, το Γραφείο αλλά και 
ο Επίτροπος προσωπικά, θα συνεχίσουν να σχεδιάζουν και να υλοποιούν δράσεις και πολιτικές που βοηθούν τον συνάνθρωπο, 
ικανοποιούν τις ανάγκες του, καλλιεργούν την αξία του εθελοντισμού και ενεργού πολίτη και προωθούν την νέα γενιά να 
εμπλακεί σε εθελοντικές δραστηριότητες και να απολαύσει τα οφέλη του εθελοντισμού. 

Χαιρετισμός από το Δήμαρχο Σωτήρας κ. Γεώργιο Τάκκα

Έντιμη κυρία Υπουργέ, Σεβασμιότατε, αξιότιμη τέως Επίτροπε της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης για θέματα Παιδείας, Πολιτισμού και Νεολαίας, aξιότιμε κύριε Επίτροπε 
Εθελοντισμού και Μη Κυβερνητικών  Οργανώσεων, αξιότιμε κύριε Πρόεδρε 

του Παγκύπριου Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού, αξιότιμε κύριε Πρόεδρε 
του Επαρχιακού Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού Αμμοχώστου, αξιότιμοι 
Πρόεδροι και Μέλη των Συμβουλίων Κοινοτικού Εθελοντισμού, αξιότιμοι εκπρόσωποι 
οργανωμένων συνόλων, αξιότιμοι εισηγητές, κυρίες και κύριοι.

Ο εθελοντισμός στις μέρες μας διάγει μία περίοδο κρίσης. Μία περίοδο κατά την 
οποία οι παγκόσμιες ανακατατάξεις, και οι διεθνείς εξελίξεις, καταρράκωσαν τα 
ανθρώπινα ιδανικά, εξευτέλισαν τις ηθικές αξίες και άφησαν ανεξίτηλα σημάδια στις 
διαπροσωπικές σχέσεις των ανθρώπων. Σε όλα αυτά, ο εθελοντισμός παίζει ένα 
καθοριστικό ρόλο. Ο εθελοντισμός είναι το μοναδικό όπλο απέναντι στις σημερινές 
διαπολιτισμικές συγκρούσεις, ο εθελοντισμός είναι αυτός που θα τείνει χείρα βοήθειας 
στους αναξιοπαθούντες συνανθρώπους μας και θα γεμίσει με αισθήματα ελπίδας, αγάπης και ζεστασιάς τους κοινωνικά 
αποκλεισμένους.

Για αυτούς τους λόγους είναι με ιδιαίτερη τιμή αλλά και χαρά που καλωσορίζω το 24ο Ετήσιο Παγκύπριο Συνέδριο του 
Παγκύπριου Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού στο Δήμο Σωτήρας. Είναι, επίσης, με μεγάλο ενδιαφέρον που αναμένουμε 
να παρακολουθήσουμε τις εργασίες του σημερινού συνεδρίου, σε ένα Δήμο που ενδιαφέρεται χρόνο με το χρόνο περισσότερο 
για το συνάνθρωπό του, σε μια Σωτήρα που μετατρέπει την αλληλεγγύη σε modus Vivendi και την ανιδιοτέλεια σε υποχρέωση.
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Ως Δήμος Σωτήρας, τα τελευταία χρόνια, προσπαθούμε να εμπεδώσουμε το αίσθημα του εθελοντισμού στους Δημότες μας. 
Από το 2012, συστάθηκε και λειτουργεί στο Δήμο μας η Δημοτική Ομάδα Εθελοντισμού, η οποία αποτελούμενη από δεκάδες 
αγνούς εθελοντές, αφιερώνει αρκετό από τον πολύτιμο χρόνο των μελών της για συμμετοχή σε φιλανθρωπικές δράσεις και 
χειροτεχνίες οι οποίες στη συνέχεια πωλούνται με τα κέρδη να προορίζονται για φιλανθρωπικό σκοπό. Σημαντική είναι, επίσης, 
και η δράση του Συμβουλίου Κοινοτικού Εθελοντισμού Σωτήρας, το οποίο μέσα από τη λειτουργία της Παιδικής Λέσχης και του 
Παιδοκομικού Σταθμού προσφέρει απογευματινή και πρωινή στέγη σε εκατοντάδες παιδιά, τα οποία με ένα επιμελώς δομημένο 
πρόγραμμα, λαμβάνουν την απαραίτητη εκπαίδευση.

Αξιόλογη είναι, επίσης, και η δράση, ιδίως, της εκκλησίας και των υπόλοιπων Οργανωμένων Συνόλων της Σωτήρας, τα οποία 
σε άψογη συνεργασία με το Δήμο, λειτουργούν υποβοηθητικά, είτε αυτοτελώς, είτε ομαδικά για την επιτέλεση σημαντικών 
εθελοντικών και φιλανθρωπικών δράσεων.

Αξιότιμοι κύριοι, ο εθελοντισμός δεν αποτελεί υποχρέωση, δεν αποτελεί κανόνα, ούτε νόμο. Αποτελεί στάση ζωής. Και είμαι 
βέβαιος πως το Παγκύπριο και τα Επαρχιακά Συντονιστικά Συμβούλια Εθελοντισμού, με υπερβάλλοντα ζήλο προσπαθούν να 
μεταδώσουν το αίσθημα αυτό της ανιδιοτέλειας και της αλληλεγγύης, αισθήματα απαραίτητα, ιδιαίτερα κατά τη σημερινή εποχή. 
Είμαι, επίσης, βέβαιος πως σε αυτό το σκοπό κινείται και ο ίδιος ο Επίτροπος Εθελοντισμού και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, 
αλλά και η Υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, οι οποίοι με μία μελετημένη στρατηγική και δράση, 
θέτουν το αίσθημα του εθελοντισμού και της φιλανθρωπίας επάνω στις σωστές βάσεις.

Είμαι επίσης σίγουρος πως το σημερινό συνέδριο θα μας διδάξει πολλά, όχι μόνο για τον εθελοντισμό, αλλά και για τις σημερινές 
ανακατατάξεις του ανθρωπίνου βίου, την οικονομική κρίση αλλά και τις προοπτικές ανάπτυξης που εμφανίζονται.
Σας ευχαριστώ και σας εύχομαι καλή συνέχεια.

Χαιρετισμός από τον Πανιερώτατο Μητροπολίτη 
Κωνσταντίας - Αμμοχώστου κ. κ. Βασίλειο

Διαβάστηκε από τον  πρωτοπρεσβύτερο π. Γεώργιο Ιωάννου

Αγαπητοί μας, με ιδιαίτερη χαρά χαιρετίζω το 24ο παγκύπριο ετήσιο συνέδριο του 
ΠΣΣΕ με θέμα: Οικονομική κρίση, ο εθελοντισμός και προοπτικές ανάπτυξης.

Επιθυμώ να συγχαρώ το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού και το 
ΕΣΣΕ Αμμοχώστου για την πρωτοβουλία της οργάνωσης του παρόντος συνεδρίου 
καθώς και για τη συμβολή τους σε συνεργασία και με άλλους οργανωμένους φορείς 
στον τομέα της αλληλεγγύης και προσφοράς στον πάσχοντα συνάνθρωπο μας.

Η έμπρακτη εκδήλωση της αγάπης προς στους εμπερίστατους αδελφούς μας αποτελεί 
τον άξονα και το θεμέλιο της εν Χριστώ ζωής. Αποτελεί το βασικό κριτήριο το οποίο 
διακρίνει ευσεβείς από τους ασεβείς, όπως μας αναφέρει ο Κύριος στην παραβολή 
της μελλούσης κρίσεως: «…πείνασα και μου δώσατε να φάω , δίψασα και μου δώσατε 
να πιώ , ήμουν ξένος και με περιμαζέψετε …. άρρωστος και με επισκεφθήκατε….» 
(Μτθ 25, 35-36). Και όταν οι δίκαιοι Τον ρωτήσουν πότε το έπραξαν αυτό, ο Χριστός θα 
τους απαντήσει: «σας βεβαιώνω πως αφού το κάνατε αυτό για έναν από τους άσημους 
αδελφούς μου (εννοεί εδώ τους συνανθρώπους μας), τα κάνατε για μένα» (Μτθ25, 
40)

Συνεπώς η εκδήλωση της αγάπης προς τον πλησίον μας, που αποτελεί το βασικό στόχο του εθελοντισμού, αποτελεί κορυφαία 
εντολή του Χριστιανισμού.

Κατακλείοντας, συγχαίρω και πάλι όλους και εύχομαι ο Θεός να ευλογεί τη ζωή και τα έργα σας. 

Χαιρετισμός και κήρυξη εργασιών του Συνεδρίου από την Έντιμη Υπουργό 
Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κα Ζέτα Αιμιλιανίδου

Διαβάστηκε από την Επαρχιακή Λειτουργό Ευημερίας Αμμοχώστου κα Λυδία Κουτσίδου

Mε χαρά αποδέχτηκα την πρόσκληση του Προέδρου του Παγκύπριου Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού,  Σταύρου 
Ολύμπιου, καθώς και των υπόλοιπων μελών της Διοικούσας Επιτροπής, για να βρίσκομαι μαζί σας, να χαιρετήσω και να 
θέσω υπό την αιγίδα μου το σημερινό συνέδριο. 

Θα ήταν παράληψη μου να μην εκφράσω τις ευχαριστίες μου και ταυτόχρονα να συγχαρώ εκτός από το Παγκύπριο Συντονιστικό 
Συμβούλιο Εθελοντισμού, το Επαρχιακό Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού  Αμμοχώστου για τη συνδιοργάνωση του 
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συνεδρίου.

Ο ρόλος και η συνεισφορά σας, αγαπητοί εθελοντές, γίνονται διπλά σημαντικοί και 
αξίζουν ιδιαίτερης μνείας εξαιτίας των συνθηκών που διανύουμε τα τελευταία χρόνια 
ως κράτος. Ο εθελοντισμός ήταν και είναι πρωτοπόρος στον αγώνα για ένα καλύτερο 
αύριο. Η εθελοντική προσφορά σας δεν πηγάζει ούτε από υποχρέωση, ούτε από 
καταναγκασμό. Στηρίζεται στην εσώτερη, συνειδητή αίσθηση που έχει το άτομο να 
προσφέρει. Αυτή είναι η κινητήρια δύναμη του εθελοντισμού. Η αλτρουιστική βούληση 
για προσφορά για την καλυτέρευση των συνθηκών διαβίωσης του συνανθρώπου μας 
και, κατ΄ επέκταση, η άνοδος του βιοτικού επιπέδου του τόπου μας. 

Τα επακόλουθα της οικονομικής κρίσης είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε αρκετές 
φορές τα τελευταία χρόνια καθότι αποτέλεσε θεματική που επιλέξατε για ανάπτυξη 
κατά τα συνέδρια σας. Θα ήθελα σήμερα να σταθώ στις προοπτικές ανάπτυξης και να 
αναφέρω ότι ήδη έχουν γίνει πολλά προς αυτή την κατεύθυνση. Στόχος του Υπουργείου 
μας είναι η εφαρμογή μιας ολιστικής μεταρρύθμισης παρέχοντας, αφενός, μέτρα για 
την ένταξη στην αγορά εργασίας και, αφετέρου, μέτρα επιδοματικής πολιτικής για τη 
διασφάλιση της επάρκειας των εισοδημάτων, ενισχύοντας τις απαραίτητες υπηρεσίες (όπως υπηρεσίες φροντίδας παιδιών και 
ηλικιωμένων) με στόχο ένα αξιοπρεπές βιοτικό επίπεδο για τους πολίτες.

Η συνολική μεταρρύθμιση της πολιτικής της Κοινωνικής Πρόνοιας αποτελεί και μια από τις προεκλογικές δεσμεύσεις του 
Προέδρου. Η Κυβέρνηση από το 2014 εφάρμοσε αλλαγές, ψήφισε Νομοθεσίες και Κανονισμούς με στόχο τη μεταρρύθμιση 
του συστήματος πρόνοιας και κοινωνικής αλληλεγγύης. Σκοπός, η κατοχύρωση σε κάθε άτομο/οικογένεια ενός ελάχιστου 
αξιοπρεπούς επιπέδου διαβίωσης στη βάση κριτηρίων που αφορούν το εισόδημα, την περιουσία, την σύνθεση της οικογένειας 
και τυχόν εξειδικευμένες ανάγκες.

Το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων συνέχισε και θα συνεχίσει να παρέχει κρατικές ενισχύσεις για 
οικονομική ενίσχυση των προγραμμάτων που εμπίπτουν στον τομέα της κοινωνικής φροντίδας. Το 2014, 261 προγράμματα τα 
οποία λειτουργούν 166 φορείς, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, έλαβαν συνολική κρατική 
ενίσχυση ύψους €6.425.000. Τα προγράμματα αυτά έδωσαν λύσεις σε θέματα φροντίδας ηλικιωμένων, στην απασχόληση παιδιών 
παρέχοντας ευκαιρίες εργοδότησης στους γονείς τους, έδωσαν στέγη σε άτομα με αναπηρίες, φιλοξένησαν ασυνόδευτους 
ανήλικους και προστάτευσαν οικογένειες, στις οποίες παρουσιάστηκαν κρούσματα βίας. 

Σας διαβεβαιώνω ότι το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αναγνωρίζοντας την προσφορά σας, θα 
συνεχίσει να στέκεται δίπλα σας και να στηρίζει έμπρακτα το κοινωνικό έργο που επιτελείτε. Καταλήγοντας θα ήθελα ξανά να 
σας ευχαριστήσω για τους αγώνες και την προσφορά σας προς το συνάνθρωπο και το Κράτος. Προσφορά που δίνετε στην πιο 
αγνή της μορφή. Αυτήν του εθελοντισμού. 

Με αυτά τα λίγα λόγια και με την πεποίθηση ότι θα έρθουν καλύτερες μέρες, κηρύσσω την έναρξη των εργασιών του συνεδρίου 
και εύχομαι κάθε επιτυχία στις εργασίες σας. 

Απονομή τιμητικών πλακετών σε μαθητές που διακρίθηκαν 
στον 21ο διαγωνισμό Έκθεσης Ιδεών 2014 του ΠΣΣΕ 

στα σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης με θέμα:
«Η συμβολή των νέων στην προώθηση νέων μορφών εθελοντισμού»

Η Επαρχιακή Λειτουργός Ευημερίας Αμμοχώστου κα Λυδία Κουτσίδου και ο Πρόεδρος του ΠΣΣΕ κ.  Σταύρος Ολύμπιος  
επέδωσαν τις τιμητικές πλακέτες στους μαθητές που διακρίθηκαν στον 21ο Διαγωνισμό Έκθεσης Ιδεών 2014 του ΠΣΣΕ 
στα σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης,  ως ακολούθως:
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Μεταξύ των Γυμνασίων:  1ο βραβείο στην  Άντρεα Στυλιανού από το  Γυμνάσιο Ύψωνα,   2ο βραβείο στη  Δέσποινα Ευσταθίου 
από το  Γυμνάσιο Παναγίας Θεοσκέπαστης και 3ο βραβείο στην Ευανθία Τουμπή από το  Γυμνάσιο Λατσιών. 
Μεταξύ των λυκείων/τεχνικών σχολών: 1ο βραβείο στο  Μάριο Στασή από το Λύκειο Αγίου Γεωργίου Λάρνακας,  2ο  βραβείο 
στη  Μαρία Παπαζαχαρίου από το Λύκειο Αραδίππου  και 3ο βραβείο εξ ίσου στη Θέα Καλλασίδου από το Λύκειο Α΄ Αρχ. 
Μακαρίου Γ΄ Πάφου και στη Στυλιάνα Καρόνια από το Παγκύπριο Λύκειο Λάρνακας.  

Εισηγήσεις 
για ανάλυση πτυχών του θέματος του συνεδρίου

Εισήγηση κας Ανδρούλας Βασιλείου
Τέως Επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπεύθυνη 

για την Παιδεία, τον Πολιτισμό και τη Νεολαία

Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, είναι με μεγάλη χαρά που βρίσκομαι μαζί σας 
μετά από πολλά χρόνια απουσίας μου στις Βρυξέλλες. Και είναι με μεγάλη 
συγκίνηση που συναντώ και πάλι πολλές και πολλούς αφοσιωμένους φίλους 

και υποστηριχτές του ΠΣΣΕ, του Ανώτατου Συντονιστικού Σώματος Εθελοντικής 
Προσφοράς στη Κύπρο.  Βρίσκομαι εδώ για να μιλήσω για ένα πολύ σημαντικό θέμα  
‘τον Εθελοντισμό ως μέσο απόκτησης γνώσεων, εμπειριών και δεξιοτήτων’.

Θυμάμαι, αγαπητοί φίλοι και φίλες ότι κατά τη διάρκεια της Προεδρίας μου στο 
ΠΣΣΕ (1988-1993) είχαμε ιδρύσει το πρώτο οργανωμένο Σώμα Εθελοντών. Φυσικά 
εθελοντές και εθελόντριες υπήρχαν πάντοτε σε όλες τις οργανώσεις μέλη του ΠΣΣΕ 
αλλά τότε θέσαμε τον εθελοντισμό  σε μια πιο οργανωμένη βάση ανά το παγκύπριο. 

Ο εθελοντισμός αγαπητές φίλες και φίλοι αποτελεί στάση ζωής και δρα εποικοδομητικά 
στο κοινωνικό στερέωμα καθώς αφορά όλους, ανεξάρτητα από κοινωνικές και 
οικονομικές διακρίσεις , προάγει την ενεργό συμμετοχή των πολιτών στην προάσπιση 
των θεμελιωδών τους δικαιωμάτων και ενδυναμώνει την κοινωνική αλληλεγγύη και 
συνοχή.

Στη σύγχρονη εποχή ο εθελοντισμός συμβάλει στην αντιμετώπιση κοινωνικών, οικονομικών και περιβαλλοντικών προβλημάτων 
και καλείται να αναπληρώσει τα κενά που δημιουργεί η αδυναμία του κράτους να αντιμετωπίσει τις αυξημένες ανάγκες της 
κοινωνίας μας.

Ως τέως Επίτροπος της Ε.Ε υπεύθυνης για την παιδεία, τον πολιτισμό και τη νεολαία θέλω να αφιερώσω την ομιλία μου στη σχέση 
εθελοντισμού και απόκτησης γνώσεων, εμπειριών και δεξιοτήτων απαραίτητων για να καταστήσει τους νέους μας έτοιμους ή 
καλύτερα πιο έτοιμους να αντιμετωπίσουν τις ανάγκες της σύγχρονης ζωής και τις προκλήσεις στο χώρο της εργασίας. Ο νέοι 
μας τελειώνουν την υποχρεωτική τους εκπαίδευση ως επί το πλείστο εφοδιασμένοι με ξηρές γνώσεις τις οποίες τους προσφέρει 
η τυπική εκπαίδευση και που πιθανότατα θα ξεθωριάσουν στη μνήμη τους και που ορισμένες από αυτές θα θεωρούνται και 
ξεπερασμένες με το πέρασμα του χρόνου. Οι εργοδότες αναζητούν προσόντα και δεξιότητες επιπρόσθετες από την τυπική 
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αυτή μόρφωση όπως: την ικανότητα να αναπτύσσει ο νέος κριτική σκέψη, να παίρνει αποφάσεις, να προσαρμόζεται σε ένα 
συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον , την ικανότητα να λειτουργεί ομαδικά και πολλά άλλα. Αυτές τις δεξιότητες και αυτά τα 
προσόντα δεν τα αποκτά ο νέος μέσω της τυπικής εκπαίδευσης. Τα αποκτά με μια πρακτική εξάσκηση σε ένα χώρο εργασίας, με 
τη συμμετοχή του σε προγράμματα μαθησιακής κινητικότητας όπως το Εράσμους, τα αποκτά με εθελοντική εργασία σε κάποια 
οργάνωση είτε στη χώρα του είτε, ακόμα καλύτερα σε μια χώρα του εξωτερικού. 

Και επειδή ακριβώς δίνουμε τόση μεγάλη σημασία στα προσόντα και τις δεξιότητες που αποκτούν οι νέοι μέσω της μη τυπικής 
και άτυπης εκπαίδευσης προώθησα σχετική πρωτοβουλία  και πέτυχα σχετική απόφαση του Συμβουλίου των Υπουργών 
Παιδείας της ΕΕ  για την αναγνώριση των προσόντων που αποκτούν οι νέοι μέσω της μη τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης, όπως 
ο εθελοντισμός. Όλοι οι υπουργοί παιδείας ανάλαβαν την υποχρέωση να προωθήσουν και να υιοθετήσουν στη χώρα τους το 
αργότερο μέχρι το 2018 κανονισμούς για την αναγνώριση τέτοιων προσόντων κάτι που θα βοηθήσει τους νέους στην εξεύρεση 
εργασίας. 

Μελλοντικά αυτά τα προσόντα θα καταγράφονται στο βιογραφικό σημείωμα των νέων κάτι που θα υποβοηθά και τον εργοδότη 
να ξεχωρίσει το νέο που διαθέτει τα προσόντα που επιζητεί. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Ένας νέος πηγαίνει σε μια ξένη 
χώρα και αναλαμβάνει την οργάνωση μιας παιδικής κατασκήνωσης. Στα πλαίσια των ευθυνών του μαθαίνει να οργανώνει την 
προμήθεια τροφίμων και άλλων αναγκών, μαθαίνει πώς να κρατά τους λογαριασμούς της κατασκήνωσης, πώς να κατανέμει 
τις εργασίες και πώς να διευθύνει το προσωπικό, μαθαίνει τα ήθη και τα έθιμα καθώς και τη γλώσσα της  ξένης χώρας που τον 
φιλοξενεί. Όλες αυτές τις δεξιότητες δεν θα μπορούσε με κανένα τρόπο να τις αποκτήσει μέσω της τυπικής του εκπαίδευσης. 
Και φυσικά όταν τελικά διεκδικήσει κάποια θέση αμειβόμενης  εργασίας  θα έχει σίγουρα υπεροχή έναντι ενός άλλου νέου που 
θα έχει απλά τις γνώσεις και τα προσόντα που απόκτησε μέσω της τυπικής εκπαίδευσης.

Πολύ σημαντική είναι και η διαπίστωση σχετικών ερευνών ότι παιδιά που είχαν εγκαταλείψει πρόωρα το σχολείο και σε κάποιο 
κατοπινό στάδιο αποφάσισαν να εργαστούν επί εθελοντικής βάσης σε κάποια  οργάνωση, η εμπειρία αυτή υπήρξε καθοριστική 
για το μέλλον τους. Μέσω της εθελοντικής αυτής εργασίας ανακάλυψαν πτυχές του χαρακτήρα τους που δεν γνώριζαν, 
ανακάλυψαν ικανότητες που δεν είχαν προηγουμένως την ευκαιρία να αξιοποιήσουν, ανακάλυψαν ενδιαφέροντα πράγματα 
με τα οποία ήθελαν να ασχοληθούν  και πολλά από τα παιδιά αυτά αποφάσισαν να επιστρέψουν  στην εκπαίδευση και να 
συμπληρώσουν τη μόρφωση τους.

Έχοντας όλα τα πιο πάνω υπόψη της  η Ευρωπαϊκή Επιτροπή  ίδρυσε την Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία τη γνωστή ως EVS 
μια από τις καλύτερες και πιο οργανωμένες ευκαιρίες για εθελοντική εργασία στην Ευρώπη. Μέσω αυτής της υπηρεσίας νέοι 
και νέες ηλικίας 18-30 ετών μπορούν να πάνε σε μια άλλη χώρα και να προσφέρουν εθελοντική εργασία διάρκειας μέχρι 12 
μηνών σε τομείς όπως το περιβάλλον, ο πολιτισμός , οι τέχνες, ο αθλητισμός, η κοινωνική πολιτική για τους νέους , τα άτομα με 
αναπηρίες και άλλους τομείς. Μάλιστα η EVS ενθαρρύνει τη συμμετοχή νέων με λιγότερες ευκαιρίες π.χ. νέους από λιγότερο 
ευνοϊκό μορφωτικό κοινωνικοοικονομικό  ή πολιτιστικό υπόβαθρο, όπως και νέους με αναπηρίες. Υπάρχουν δε δύο είδη proj-
ects: τα βραχυπρόθεσμα από μία βδομάδα μέχρι 4 μήνες και τα μακροπρόθεσμα από 6 - 12 μήνες. Τα περισσότερα όμως είναι 
τα μακροπρόθεσμα λόγω του μεγάλου οφέλους και για τα δύο μέρη. Οι νέοι μπορούν να επιλέξουν να εργαστούν σε μια χώρα 
μέλος της ΕΕ είτε σε Ευρωπαϊκή χώρα που συμμετέχει στα προγράμματα μας όπως το Εράσμους.  Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
καλύπτει τα έξοδα ταξιδιού, διαμονής και διατροφής, χαρτζιλίκι περίπου €100 το μήνα,  ασφάλιση, μαθήματα ξένης γλώσσας 
κ.ά.

Φυσικά ο ενδιαφερόμενος νέος  μπορεί να επιλέξει τη μορφή της εθελοντικής δράσης που πλησιάζει προς το χαρακτήρα και τα 
ενδιαφέροντα του και η επιλογή γίνεται από πληθώρα οργανώσεων που είναι εγγεγραμμένες με τις Υπηρεσίες μας, για σκοπούς 
ασφάλειας των νέων και για σκοπούς ελέγχου.

Να επισημάνω επίσης αγαπητοί φίλοι και φίλες ότι με τον ίδιο τρόπο μπορούν και οι κυπριακές οργανώσεις να εγγραφούν στην 
Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εθελοντισμού και να δεχτούν στη συνέχεια μέσω της, εθελοντές νέους από άλλες χώρες της Ευρώπης.

Φυσικά δε χρειάζεται αγαπητοί φίλοι και φίλες να πείσω εσάς για τη μεγάλη αξία του εθελοντισμού. Θα ήθελα εντούτοις να 
επισημάνω ότι ο εθελοντισμός ανοίγει ένα παράθυρο στον κόσμο. Ο εθελοντής που έρχεται αντιμέτωπος με την ακραία φτώχεια 
ή αυτός που προσφέρει σε ένα καταυλισμό προσφύγων, ο εθελοντής που βοηθά στο να βάλει φρένο στην εξαφάνιση των 
ειδών της φύσης, μπορεί να κατανοήσει καλύτερα τι σημαίνει η φτώχεια τι σημαίνει ο πόλεμος που αναγκάζει τους ανθρώπους 
να προσφυγοποιηθούν, τι σημαίνει η περιβαλλοντική καταστροφή. Οι χιλιάδες εθελοντές που βοηθούν στην καλύτερη 
οργάνωση των ολυμπιακών αγώνων ή ακόμα των Ειδικών ολυμπιακών αγώνων ή οι εθελοντές  που βοηθούν στην οργάνωση 
μιας Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Πρωτεύουσας μπορούν καλύτερα να κατανοήσουν την αξία του αθλητισμού και του πολιτισμού. 
Μπορούν να κατανοήσουν καλύτερα τι σημαίνουν όλα αυτά για τον ίδιο και πόσο δύνανται να επηρεάσουν τον υπόλοιπο κόσμο. 
Άρα λοιπόν ο εθελοντισμός βοηθά στο να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι, πιο αλληλέγγυοι, πιο ανοιχτόμυαλοι, πιο  τολμηροί. 
Βοηθά να κατανοήσουμε τις αξίες και τις χαρές της ζωής και να τις εκτιμήσουμε περισσότερο.

Είναι γι’ αυτό που έχουμε καθήκον όλοι μας να μεταφέρουμε  το μήνυμα του εθελοντισμού στους νέους και νέες μας γιατί μέσω 
του εθελοντισμού θα αποκτήσουν εμπειρίες, γνώσεις και δεξιότητες που θα τους συνοδεύουν και θα τους ενδυναμώνουν σε 
όλη τους τη ζωή.
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Εισήγηση κ. Ονούφριου Κουλλά
Οικονομολόγος, Υπουργείο Οικονομικών

Εν πρώτοις επιθυμώ να ευχαριστήσω θερμά το Παγκύπριο Συντονιστικό 
Συμβούλιο Εθελοντισμού καθώς και το Επαρχιακό Συντονιστικό Συμβούλιο 
Εθελοντισμού Αμμοχώστου για τη μεγάλη τιμή που μου κάνουν να είμαι 

σήμερα μαζί σας.

Έχω κληθεί να αναπτύξω το θέμα « Εθελοντισμός και Οικονομική Ανάπτυξη ». Πρόκειται 
για ένα πεδίο που δεν έχει διερευνηθεί επαρκώς που η έρευνα διεθνώς βρίσκεται 
στα σπάργανά της, ίσως γιατί το φαινόμενο των εθελοντικών μη κυβερνητικών 
οργανώσεων έλαβε διαστάσεις τις τελευταίες 3-4 δεκαετίες.  Ίσως, επίσης, γιατί είναι 
πολύ δύσκολο να προσμετρηθούν πολλά από τα όσα προσφέρουν οι εθελοντές στην 
κοινωνία –πρωτίστως- και δευτερευόντως στην οικονομία.  Γιατί, θα πρέπει να πω ότι, 
η μελέτη της εθελοντικής προσφοράς βρίσκεται στα όρια της οικονομικής επιστήμης 
με άλλους επιστημονικούς κλάδους, όπως οι πολιτικές επιστήμες και η κοινωνιολογία.         

Ομολογώ ότι το θέμα αυτό, δηλαδή η συμβολή των εθελοντικών μη κυβερνητικών 
οργανώσεων στην οικονομική ανάπτυξη ενός κράτους με είχε απασχολήσει σοβαρά 
στο παρελθόν.  Προσπαθούσα να διαγνώσω εάν και πως μπορεί να επεξηγηθεί κάτι τέτοιο, εάν και πως μπορεί να μετρηθεί, εάν 
και πως συμβαίνει.  Η πρόσκλησή σας μου έδωσε την ευκαιρία να κωδικοποιήσω καλύτερα τις ενστικτώδεις, σκορπισμένες και 
εν πολλοίς διαισθητικές μου σκέψεις.      

Θα γίνω πιο κατανοητός για τη σπουδαιότητα του θέματος εάν το εντάξω στην ιστορία των κυρίαρχων οικονομικών θεωριών.  Η 
βιομηχανική επανάσταση του 18ου αιώνα έδωσε τέλος στην μακρά πορεία της οικιακής οικονομίας, δηλαδή στην προσπάθεια 
των ανθρώπων να παράγουν αγροτικά αγαθά για ιδία κατανάλωση προκειμένου να επιβιώσουν.  Δημιουργήθηκαν νέες τάξεις 
όπως οι βιομήχανοι, οι έμποροι και οι εργάτες.   

Ο Adam Smith, ένας οξυδερκής σκωτσέζος φιλόσοφος, περί τα τέλη του 18ου αιώνα, στο βιβλίο του «Ο πλούτος των Εθνών» 
διατύπωσε μία επαναστατική για την εποχή πρόταση.  Που έμελλε να σφραγίσει ανεξίτηλα την οικονομική σκέψη.  Πως η 
επιδίωξη του ατομικού συμφέροντος μέσω μιας οικονομίας της αγοράς με ελεύθερες συναλλαγές οδηγεί στην εξυπηρέτηση 
του συλλογικού καλού.  Όπως χαρακτηριστικά έγραψε «δεν οφείλουμε το ωραίο μας δείπνο στη γενναιοδωρία του χασάπη, του 
φούρναρη και του ζυθοποιού αλλά στην προσπάθειά τους να έχουν ίδιο όφελος».      

Προχωρώντας, διατύπωσε την άποψη πως το σύστημα μπορεί να τελειοποιηθεί και να μεγιστοποιήσει την ευημερία ενός κράτους 
(παράγοντας πληθώρα αγαθών και υπηρεσιών, θέσεις εργασίας και καινοτομίες) εάν απαλειφθούν από αυτό τα «εμπόδια».  
Μέρος των εμποδίων αυτών θεωρούνταν οι κυβερνητικές παρεμβάσεις.  Μια καλοκουρδισμένη μηχανή, χωρίς βαρίδια και 
αχρείαστες οχλήσεις, θα αριστοποιούσε το αποτέλεσμα.  

Προκειμένου η οικονομική επιστήμη να μαθηματικοποιηθεί και συνεπώς να παρουσιάζεται ως ένας αντικειμενικός κλάδος, οι 
οικονομολόγοι στις αρχές του 20ου αιώνα χρειάζονταν μία βασική υπόθεση εργασίας.  Πως ο άνθρωπος είναι ορθολογικός 
και συνεπώς κάνει ιδιοτελείς υπολογισμούς αποκλειστικά για το δικό του όφελος.  Ως εκ του αξιώματος του ορθολογισμού τα 
συνήθη οικονομικά αρχίζουν λέγοντας ότι οι επιχειρήσεις ενεργούν έτσι ώστε να μεγιστοποιούν τα κέρδη τους και τα νοικοκυριά 
τη χρησιμότητα που λαμβάνουν από την απόκτηση αγαθών και υπηρεσιών.        

Περίπου 170 χρόνια μετά οι οικονομολόγοι, μέσα από πολύπλοκους μαθηματικούς υπολογισμούς, κατέληξαν ότι η διαίσθηση 
του Adam Smith, δηλαδή ότι σε μια απόλυτα ελεύθερη οικονομία της αγοράς επιτυγχάνεται η μέγιστη οικονομική ευημερία, είναι 
ορθή αλλά μόνο εάν πιστέψουμε ότι ο άνθρωπος ενεργεί αποκλειστικά με γνώμονα το ίδιο όφελος και ότι οι αγορές λειτουργούν 
τέλεια.  Δηλαδή σε ελάχιστες περιπτώσεις αφού η παρέμβαση του κράτους, κατά το μάλλον ή ήττον ήταν αναγκαία.  

Οι απόψεις των κλασσικών οικονομολόγων δεν άφηναν ζωτικό χώρο και ρόλο στο κράτος.  Προσέξτε ότι οι ηθικοί κανόνες δεν 
παραβιάζονταν από την υπόθεση ότι οι άνθρωποι ενεργούν πάντοτε προς το συμφέρον τους αφού κάτι τέτοιο εθεωρείτο ότι 
προκαλεί το κοινωνικά επιθυμητό και αποδοτικό αποτέλεσμα για όλους.

Ωστόσο, οι αλλεπάλληλες κρίσεις των οικονομιών, οι εξελισσόμενες ανάγκες των ανθρώπων και οι καταστροφές δύο παγκοσμίων 
πολέμων, οδήγησαν σε ένα εκτεταμένο ρόλο του κράτους.  Από το 1945 έως το 1970, οπότε κατέρρευσε το νομισματικό σύστημα 
που επινοήθηκε στο Bretton Woods, τα κράτη επιδίωξαν να δώσουν λύσεις σε όλα τα οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα 
των ανθρώπων.  Να καταπολεμήσουν τη φτώχεια, να προσφέρουν καθολικές υπηρεσίες υγείας και παιδείας, να προσφέρουν 
κοινωνικές υπηρεσίες στα παιδιά, στους ασθενέστερους και στους ηλικιωμένους, να προσφέρουν υπηρεσίες κοινής ωφελείας 
κ.ά.  Ενόσω απελευθερωνόταν η δυναμική των καινοτομιών που υποκρύβονταν στο παρελθόν λόγω των δύο παγκοσμίων 
πολέμων και της μεγάλης παγκόσμιας ύφεσης του μεσοπολέμου, οι οικονομίες έτρεχαν με υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης και τα 
κράτη είχαν τεράστιες δυνατότητες.  
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Οι οικονομικές κρίσεις της δεκαετίας του 1970 διέκοψαν αυτούς τους ρυθμούς απότομα οδηγώντας και πάλι τις οικονομίες σε 
προβληματική κατάσταση.  Επανήλθε τότε ξανά ως κυρίαρχη οικονομική αντίληψη ότι η ελεύθερη αγορά, παρά τις αδυναμίες 
της, μπορεί να δώσει καλύτερες λύσεις στα προβλήματα των ανθρώπων, μαζί με τις αναγκαίες αλλά στοχευόμενες παρεμβάσεις 
του κράτους.            

Δεν είναι καθόλου τυχαίο που μετά το 1970 άρχισε η ραγδαία εξάπλωση των εθελοντικών μη κερδοσκοπικών και μη κυβερνητικών 
οργανώσεων.  Αν και ο εθελοντισμός και η φιλανθρωπική δραστηριότητα προϋπήρχε για πολλούς αιώνες, συνήθως υπό την 
αιγίδα των Εκκλησιών, μόνο μετά το 1970 και ίσως ακόμη περισσότερο μετά το 1990 μπορεί να ειπωθεί ότι έλαβε μεγάλες 
διαστάσεις.  Σήμερα αρχίσαμε να μιλάμε για ένα τρίτο τομέα στο κοινωνικοοικονομικό γίγνεσθαι που ενεργεί πέραν από τον 
ιδιωτικό και κρατικό τομέα.  Τόσο οι αποτυχίες της αγοράς όσο και οι αδυναμίες του κράτους προξένησαν ένα νέο κοινωνικό 
φαινόμενο.

Κατ’ ουσίαν πολλοί άνθρωποι πήραν την κατάσταση στα χέρια τους.  Προσπαθώντας να επιλύσουν προβλήματα στη γειτονιά 
τους, στο χωριό τους, εντός αλλά και εκτός των συνόρων της χώρας τους.  Η επικρατούσα οικονομική αντίληψη εξεπλάγην από 
τη δράση, την έκταση και το φάσμα του εθελοντικού τομέα.  Αδυνατεί να ερμηνεύσει το ρόλο των εθελοντικών οργανώσεων που 
ενεργούν χωρίς ίδιο όφελος αλλά πολλές φορές με κόστος για να υπηρετήσουν ένα γενικότερο καλό σκοπό.        

Η ερώτηση τώρα, που πιστεύω ότι προξενεί τεράστιο ερευνητικό ενδιαφέρον και που ερεθίζει την οικονομική σκέψη, ουσιαστικά 
αντιστρέφει αυτό που διατύπωσε ο Adam Smith και που ασπάζονται λίγο ή πολύ οι περισσότεροι οικονομολόγοι.  Μπορεί η 
ανιδιοτελής προσφορά που παρακινείται από αλτρουιστικά αισθήματα να επιφέρει οικονομική ανάπτυξη; Δηλαδή ακουσίως να 
επιτυγχάνει ένα «ευτελή» αλλά αναγκαίο για τη ζωή μας σκοπό, που είναι η αύξηση των εισοδημάτων του συνόλου; 

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η επιδίωξη του κέρδους και η ιδιωτική πρωτοβουλία δημιούργησε θέσεις εργασίας και τεράστιο 
πλούτο τα τελευταία 250 χρόνια, ενώ προηγουμένως το βιοτικό επίπεδο της ανθρωπότητας (για χιλιετίες) βασικά παρέμενε 
στάσιμο.  Ωστόσο δημιούργησε και νέα προβλήματα αλλά και πολλές νέες ανάγκες.  Μήπως τώρα οικοδομείται μία άλλη μηχανή 
που ενεργώντας για το κοινωνικό και όχι το ατομικό συμφέρον προκαλεί  ταυτόχρονα και κέρδος;  

Η διαισθητική μου απάντηση είναι πως ΝΑΙ.  Αυτό συμβαίνει.  Τα πιο προφανή είναι ότι οι μη κυβερνητικές οργανώσεις διαθέτουν 
επαγγελματικά στελέχη, εργοδοτούν προσωπικό, διοργανώνουν εκδηλώσεις και δημιουργούν υποδομές, όπως βρεφονηπιακούς 
σταθμούς, κέντρα παροχής φροντίδας και γραφεία, και προσφέρουν κοινωνικές υπηρεσίες προς αυτούς που τις έχουν ανάγκη. 

Όλα αυτά δεν μπορεί παρά να συμβάλλουν στην οικονομική ανάπτυξη.  Κάποιος άλλος οικονομολόγος θα μπορούσε να αντιτάξει, 
ωστόσο, ότι πολλά από όσα προσφέρουν οι εθελοντικές οργανώσεις, εάν εξέλειπαν, θα αναλαμβάνονταν από το κράτος ή/και 
τον ιδιωτικό τομέα.  Αυτό είναι σωστό, συνεπώς το ερώτημα καθίσταται δυσκολότερο.    

Ποιοι είναι κατά συνέπεια οι πραγματικοί δίαυλοι που δημιουργούν έμμεσα και ακούσια πλούτο και οικονομική μεγέθυνση;  Θα 
προσδιόριζα κυρίως τα ακόλουθα:

1. Οι μη κυβερνητικές οργανώσεις κινητοποιούν εθελοντές επαυξάνοντας τη δραστηριότητά τους, προσφέροντας 
υπηρεσίες πιο αποδοτικά από ό,τι το κράτος.    

2. Ανοίγουν νέες αγορές που ούτως η άλλως δεν είναι κερδοφόρες για τον ιδιωτικό τομέα.  Εάν και εφόσον υπάρχει 
κάποια επικάλυψη με την αγορά, ειρήσθω εν παρόδω, τούτο ενισχύει τον ανταγωνισμό προς όφελος των πολιτών.

3. Προκαλούν θετικές εξωτερικότερες στην υπόλοιπη οικονομία αφού συμβάλλουν στη διαμόρφωση ολοκληρωμένων 
προσωπικοτήτων, καλλιεργούν τις τεχνικές δεξιότητες και δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων, καλλιεργείται το ομαδικό 
πνεύμα και έμμεσα αποκτούνται διοικητικά προσόντα και κουλτούρα επιχειρηματικότητας.  Όλα αυτά αποκαλούνται από 
τους κοινωνιολόγους και πολιτικούς επιστήμονες ως «κοινωνικό κεφάλαιο».  

4. Μειώνουν το φορολογικό βάρος καθότι θα πρέπει να θεωρείται σίγουρο πως για να προσφέρει το κράτος ορισμένες 
υπηρεσίες, προφανώς με πολύ μεγαλύτερο κόστος, θα έπρεπε να είχε και τα ανάλογα έσοδα.  

5. Ενισχύουν τη φωνή των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού στα πλαίσια του δημοκρατικού πολιτεύματος, διατηρώντας 
την κοινωνική συνοχή και την κοινωνική ειρήνη.  

Είναι προφανές πως πολλά από τα οφέλη αυτά είναι δύσκολο να ποσοτικοποιηθούν. Ως εκ τούτου η καθαρή συνεισφορά των 
εθελοντικών οργανώσεων στο ΑΕΠ δύσκολα μπορεί να μετρηθεί.  Ουσιαστικά θα πρέπει να αναρωτηθούμε, κάνοντας μία 
νοητή αντιπαραβολή, τί θα συνέβαινε στην οικονομία εάν αύριο όλες οι ΜΚΟ αποφάσιζαν να σταματήσουν κάθε τους δράση; 
Δυστυχώς, στα οικονομικά δεν μπορούμε να κάνουμε ελεγχόμενα πειράματα σε εργαστήρια.      

Δεν έχω καμιά αμφιβολία ότι εάν αύριο στην Κύπρο όλες οι εθελοντικές οργανώσεις έπαυαν κάθε τους δραστηριότητα θα 
επέρχετο ένα οικονομικό σοκ, ίσως μεγαλύτερο από αυτό που ζήσαμε τα τελευταία χρόνια.  

Σε ορισμένες αναπτυγμένες οικονομίες η συμβολή του τρίτου τομέα στο ΑΕΠ εκτιμάται πλησίον του 10% αν και πολλά στοιχεία 
ή/και ορισμοί διαφέρουν και είναι δύσκολο να υπάρξει ένας αυστηρός –επιστημονικά-προσδιορισμός των εννοιών.  Δεν νομίζω 
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ότι είμαστε σε αυτό το σημείο, μάλλον υπάρχουν ακόμη τεράστια περιθώρια ανάπτυξης.  Να πω ότι η άμεση συμβολή του 
τουρισμού στην κυπριακή οικονομία ανέρχεται στο 11,5%.  Επίσης, για να υπογραμμίσω τη μεγάλη βαρύτητα σημειώστε ότι το 
ΑΕΠ της Κύπρου σε αυτή την πρωτοφανή κρίση με όλες τις δραματικές συνέπειες μειώθηκε την περίοδο 2008-2014 κατά 10% 
περίπου.  Η δε κρίση ήταν βραχύτερη από τις εκτιμήσεις, μεταξύ άλλων, γιατί τα ανθρωπιστικά αντανακλαστικά της κοινωνίας 
μας υποτιμήθηκαν από όλους τους διεθνείς αναλυτές και οίκους αξιολόγησης. 

Στη βάση των προειρηθέντων η Πολιτεία θα πρέπει να αναγνωρίσει τα πολλαπλά οφέλη και ίσως να ανασχεδιάσει το ρόλο του 
κράτους και να αξιοποιήσει τον εθελοντικό τομέα στους τομείς που έχει να προσφέρει περισσότερα και αποδοτικότερα.  Θα 
πρέπει, πιστεύω, να δημιουργήσουμε σταδιακά μία βάση δεδομένων που θα αφορά τις ετήσιες δαπάνες κάθε οργάνωσης, 
τον αριθμό του προσωπικού, τις ανθρωποώρες προσφοράς των εθελοντών, τις δράσεις κάθε οργάνωσης και ούτω καθεξής.  
Πιστεύω επίσης πως οι αρχές, οι αξίες και τα ιδανικά του εθελοντισμού θα πρέπει να ενταχθούν βαθύτερα στο σύστημα της 
παιδείας μας.  

Εν κατακλείδι θα ήθελα να πω πως κάθε κοινωνία που θα εξεύρει την άριστη οριοθέτηση των τριών τομέων θα έχει να κερδίσει 
πολλά.  Συνδυάζοντας και απορροφώντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματα από την επινοητικότητα του ιδιωτικού τομέα, τον 
αναγκαίο ρόλο του κράτους σε ορισμένους τομείς και το δυναμισμό και αυθορμητισμό του εθελοντικού τομέα θα ελπίζουμε ότι 
θα ζήσουμε σε ένα καλύτερο κόσμο.  Σας ευχαριστώ.

Εισήγηση κ. Γρηγόρη Νεοκλέους
Σύμβουλος σε θέματα ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού

Η έννοια της προσφοράς στον συνάνθρωπο και της συμμετοχής στα κοινά είναι  
σύμφυτη με τη ζωή του ανθρώπου και έτσι η ιστορία του εθελοντισμού είναι 
δύσκολο να αποτυπωθεί με σαφήνεια. Η ιδέα της αλληλεγγύης εκφράζει 

την αίσθηση της ταύτισης με μια ομάδα πολιτών και της ευθύνης για συμβολή στην 
ευημερία της ομάδας. Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι η κουλτούρα της προσφοράς, 
του εθελοντισμού και η κοινωνική διάσταση του αλτρουισμού και της αλληλεγγύης 
επανέρχονται, έστω και εξ ανάγκης, ανοίγοντας ένα παράθυρο ανθρωπιάς σε όλους 
μας.

Από τη δεκαετία του 70, οι ανεπάρκειες της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας, 
τα δημοσιονομικά προβλήματα των διαφόρων χωρών, η κρίση του κοινωνικού 
κράτους, η μοναξιά στις μεγαλουπόλεις και η ψευδαίσθηση των κοινωνιών ότι ένα 
παγκοσμιοποιημένο οικονομικό σύστημα θα είχε από μόνο του όλες τις μαγικές λύσεις 
χωρίς κανένα κόστος  και υποχρεώσεις, κατέστησαν την κοινωνία των πολιτών ολοένα 
και πιο σημαντική.  Όπως χαρακτηριστικά λέει ο Anthony Giddens, «το κράτος έγινε 
πολύ μικρό για τα μεγάλα και πολύ μεγάλο για τα μικρά προβλήματα της ζωής». 

Τα τελευταία χρόνια, η παρακμή του κοινωνικού κράτους, οι αλλαγές στον παγκόσμιο οικονομικό χάρτη, δημιούργησαν ανάγκες 
και κενά που δύσκολα, πλέον, μπορούν να καλυφθούν από τα συντεταγμένα κράτη. Αυτές οι δυσμενείς συνθήκες, επέτρεψαν ή 
προκάλεσαν την εμφάνιση των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων  και μέσα από αυτές, αναπτύχθηκε ο εθελοντισμός.  Η μεγέθυνση 
των  προβλημάτων και η διεύρυνσή τους σε περισσότερες κοινωνικές ομάδες (λόγω της οικονομικής κρίσης), επιβάλλει, όσο 
ποτέ, την ενδυνάμωση του Εθελοντισμού μέσα από τις ΜΚΟ. 

Οι ηλικιωμένοι άνθρωποι που μένουν μόνοι, με αποδεκατισμένες συντάξεις τα  άρρωστα παιδιά που αναζητούν κάποιον να τους 
παράσχει φροντίδα και να τους δώσει ένα πιάτο φαγητό, καθώς οι δικοί τους γονείς αδυνατούν, οι άστεγοι και οι άποροι που 
συναντούμε στον κάδο της γωνίας για απομεινάρια από λουκούλλεια γεύματα άλλων, πληθαίνουν καθημερινά.  Δυστυχώς, δεν 
μπορεί να υπάρχει ένας εθελοντής για κάθε άνθρωπο που έχει ανάγκη.  Γι’ αυτό, πρέπει να σκεφτούμε όλοι το αυτονόητο: Πώς 
ο καθένας μας μπορεί να δώσει λίγο από τον εαυτό του σε κάποιον άλλο. Δεν χρειάζεται να έχεις πολύ χρόνο. Μόνο πολλή 
καρδιά.

Ως Σύμβουλος και Εκπαιδευτής τόσο των εθελοντών όσο και του έμμισθου προσωπικού των ΜΚΟ τα τελευταία 8 χρόνια, είμαι 
σε θέση να διαπιστώσω την αφοσίωση και προσήλωση των οργανώσεων στη συνεχή αναβάθμιση του επιπέδου εξυπηρέτησης 
και ανάπτυξης των απαραίτητων δεξιοτήτων του προσωπικού τους, παρόλες τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν και 
όπως είναι γνωστό, πολύ δύσκολα επιβιώνουν.        

Κύριος στόχος όλων εμάς των εμπλεκομένων είναι να καταστούν οι εθελοντικές οργανώσεις βιώσιμες και δυνατές και να 
αναπτύξουν προγράμματα και υπηρεσίες με μετρήσιμα ποιοτικά και ποσοτικά απτά αποτελέσματα στη βελτίωση της ποιότητας 
ζωής των εξυπηρετούμενων.

Επιπλέον, είναι αναγκαίο να υπάρχει το όραμα και η αποστολή της κάθε οργάνωσης, ώστε να έχει μια πυξίδα πλεύσης και 
να είναι σε θέση να συνεχίσει την αναβάθμιση του έργου που επιτελεί, με βάση ένα μακροπρόθεσμο ορίζοντα υλοποίησης 
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συγκεκριμένων δράσεων, από τον κάθε εθελοντή, από το κάθε μέλος του έμμισθού προσωπικού της και από κάθε οργάνωση.    

Στις μέρες μας, είναι επίσης σημαντικό να δούμε τον τρόπο, με τον οποίο ο εθελοντισμός μπορεί να αναπτυχθεί στη σύγχρονη 
πραγματικότητα, που η κοινωνικοοικονομική κρίση μεγιστοποιεί  τις  αρνητικές της επιπτώσεις, ενισχύοντας ακόμα περισσότερο 
το ρόλο και τη σημασία των ΜΚΟ.

Με τα σημερινά κοινωνικοοικονομικά δεδομένα, οι ΜΚΟ καλούνται, εκτός των πολλών παράλληλων ενεργειών τους, να 
διαδραματίσουν, στο άμεσο μέλλον, έναν αυτόνομο πολιτικό ρόλο με διάφορούς τρόπους:

1. ενισχύοντας την κοινωνική συνοχή, 

2. λειτουργώντας ως ομάδες πίεσης, 

3. ελέγχοντας την κρατική αναλγησία, 

4. προβάλλοντας τις πραγματικές αξίες της ζωής, 

5. συνεισφέροντας στη μείωση της ανεργίας με τη δημιουργία θέσεων εργασίας, 

6. ενισχύοντας την καινοτομία, μέσα από τα προγράμματα που προσφέρουν σε όσους απευθύνονται,

7. αναλαμβάνοντας ρίσκο, το οποίο, αφήνει αδιάφορο τον ιδιωτικό τομέα, ενώ το  κράτος θέλει να αποφύγει, , 

8. μειώνοντας το κόστος παροχής δημόσιων αγαθών και υπηρεσιών. 

Σε μια αισιόδοξη προοπτική, θα λέγαμε ότι οι ενεργοί και ευαισθητοποιημένοι πολίτες θα αποτελούν την ελπίδα για σημαντικές 
αλλαγές γύρω μας. Είναι χαρακτηριστικό γνώρισμα κάθε εθελοντή να βάζει τον εαυτό του στη θέση του συνανθρώπου του και 
να λαμβάνει, προσφέροντας. Απαλλάσσεται από κόμματα, ομάδες και ιδεολογίες και επιμένει να προσφέρει κάτι από τον εαυτό 
του, χρόνο, χρήμα και ιδέες.  Είναι οπαδός της άποψης «ο άνθρωπος που νιώθει πόνο είναι ζωντανός, αλλά όταν νιώθει τον 
πόνο του άλλου, είναι άνθρωπος».

Ο εθελοντισμός συνδυάζει τον «έρωτα του ερασιτέχνη, τη συνέπεια του επαγγελματία, την πειθαρχία του στρατιώτη και την 
ανιδιοτέλεια του ανώτερου ανθρώπου». Είναι γι’ αυτό το λόγο που είναι υποχρέωση όλων των ιδιωτικών και κρατικών φορέων 
να δραστηριοποιηθούμε και να ενδυναμώσουμε την αξιόλογη προσπάθεια του  Παγκύπριου Συντονιστικού Συμβουλίου 
Εθελοντισμού και των μελών του, για σκοπούς βιωσιμότητας και ανάπτυξης των ΜΚΟ. 

Χαιρόμαστε που ο Εθελοντισμός στον τόπο μας, όπως και η προσφορά των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων αναγνωρίζεται από 
την Πολιτεία. Χαιρόμαστε που η πολιτεία είναι συμπαραστάτης και υποστηρικτής στο ανεκτίμητο έργο τους. Σας καλούμε να 
συνεχίσετε να το κάνετε.  Έμπρακτα, σταθερά και διαχρονικά. Κατοχυρώνοντας το έργο τους μέσα από νομοθεσίες, έτσι ώστε 
να μπορέσουν να είναι πιο αποτελεσματικές.

Με στόχο την αποτελεσματική λειτουργία, βιωσιμότητα, και ανάπτυξη, το εθελοντικό κίνημα αποτελεί ένα δυνατό εργαλείο 
που θα προσφέρει στο Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού και στα μέλη του, δίνοντάς τους τη δυνατότητα 
εξειδικευμένης εκπαίδευσης σε όλους τους τομείς και, παράλληλα,  την επιστημονική αξιολόγηση του τρόπου λειτουργίας 
τους από εξειδικευμένους εκπαιδευτές και συμβούλους, με στόχο τη διασφάλιση της βιωσιμότητας, της βελτίωσης του τρόπου 
λειτουργίας τους και της συνεχούς και αποτελεσματικής ανάπτυξής τους.

Στην όλη προσπάθεια ερχόμαστε αντιμέτωποι με το πιο κρίσιμο πρόβλημα, την κάλυψη των δαπανών της επαγγελματικής 
στήριξης που θα προσφέρεται στις οργανώσεις, καθώς και την απαιτούμενη εκπαίδευση και την τελική αξιολόγηση του κόστους 
επένδυσης. Για επίλυση του οικονομικού προβλήματος, το κόστος πρέπει να καλύπτεται από χορηγία, η οποία θα χρηματοδοτείται 
ή θα συγχρηματοδοτείται από διάφορους κρατικούς φορείς, εντός ή, όταν είναι απαραίτητο, εκτός Κύπρου. 

Το κίνημα του εθελοντισμού στην κυπριακή κοινωνία της μεγάλης κρίσης, των πολλαπλών αδιεξόδων, και της άμβλυνσης των 
ηθικών φραγμών, που οι ανάγκες επιβίωσης οδηγούν τους ανθρώπους σε απρόβλεπτες συμπεριφορές και ενέργειες, αποτελεί 
μια μεγάλη δύναμη ελπίδας για την επίλυση των οικονομικό-κοινωνικών προβλημάτων. Δύναμη ουσίας, δύναμη που θα κάνει τη 
διαφορά.  Το μήνυμα ανθρωπιάς κάθε εθελοντή και των ΜΚΟ, στο σύνολό τους, είναι απλό και είναι ένα: Είναι το πιο όμορφο 
πράγμα να βλέπεις ένα πρόσωπο που υποφέρει να χαμογελά.  Είναι όμως ακόμα πιο όμορφο να ξέρεις ότι είσαι ο λόγος πίσω 
από αυτό.

Είμαι σίγουρος ότι καλύτερες μέρες θα ανατείλουν για τον εθελοντισμό και όλους όσους πιστά τον υπηρετούν από τις θέσεις 
εργασίας τους, ως έμμισθο προσωπικό, παρ’ όλες τις δύσκολες συνθήκες που αντιμετωπίζουν καθημερινά. Αυτοί είναι οι ήρωες 
που στηρίζουν τον εθελοντισμό, αυτοί είναι που έχουν αφιερώσει τη ζωή τους στη στήριξη των ευάλωτων και ασθενέστερων 
ομάδων του πληθυσμού και αυτοί είναι οι άνθρωποι που καθημερινά κάνουν τη διαφορά για μια καλύτερη κοινωνία. Το 
εθελοντικό κίνημα σήμερα διαθέτει απίστευτο ζήλο με θρησκευτική προσήλωση στη προσφορά προς τον άνθρωπο και την 
κοινωνία, γενικότερα Όλοι εμείς που βιώνουμε τις προοπτικές του κινήματος των εθελοντικών οργανώσεων ένα έχουμε να 
πούμε:

«Καλύτερες μέρες έρχονται για αυτούς που καθημερινά τις έχουν περισσότερο ανάγκη για να επιβιώσουν και να ζήσουν σε μια 
πιο ανθρώπινη κοινωνία».      
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Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού (ΠΣΣΕ)
Ανώτατο Συντονιστικό Σώμα Εθελοντικής Προσφοράς

Το ΠΣΣΕ συστάθηκε το 1973, με την επωνυμία Παγκύπριο Συμβούλιο 
Ευημερίας, όταν διαπιστώθηκε η ανάγκη για συντονισμό των εθελοντικών 
οργανώσεων, χάραξη πολιτικής στον τομέα της εθελοντικής κοινωνικής 
πρόνοιας και για υπεύθυνη συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες της 
Κυπριακής Δημοκρατίας στη διαμόρφωση και εφαρμογή της κοινωνικής 
πολιτικής του κράτους. Η ουσιαστική συμβολή του ΠΣΕ σε θέματα της 
αρμοδιότητας του, οδήγησε το κράτος να του προσφέρει με την ψήφιση 
του ‘Περί Παγκυπρίου Συμβουλίου Ευημερίας Νόμου’ (152/89) την 
αναγκαία νομική υπόσταση για να ασκεί πιο αποτελεσματικά το ρόλο του. 
Η συνεχής επιτυχημένη πορεία του ΠΣΕ και το όραμα του για τη συνεχή 
αναβάθμιση της λειτουργίας του εθελοντικού τομέα υπέδειξαν την ανάγκη 
για την περαιτέρω αναβάθμιση του για να μπορεί να ανταποκριθεί πιο 
αποτελεσματικά στο ρόλο και τις ευθύνες του. Για αυτό το 2006 ψηφίστηκε 
ο ‘Περί Παγκυπρίου Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού Νόμος 
61(Ι)/2006’ με τον οποίο το Συμβούλιο μετονομάστηκε σε Παγκύπριο 
Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού και απόκτησε καινούρια διάσταση 
και νέο πλαίσιο λειτουργίας.

Μέλη του ΠΣΣΕ είναι: 6 Επαρχιακά Συντονιστικά Συμβούλια Εθελοντισμού 
(ΕΣΣΕ), 62 Παγκύπριες Εθελοντικές Οργανώσεις/ΜΚΟ και 367 εθελοντικές 
οργανώσεις/ΜΚΟ σε τοπικό επίπεδο (επαρχιακές εθελοντικές οργανώσεις, 
Συμβούλια και Eπιτροπές  Κοινοτικού Εθελοντισμού).

Στοιχεία επικοινωνίας
Aνδρέα Aβρααμίδη 9, 3ος όροφος, διαμ. 301, 2024 Στρόβολος, Λευκωσία
T.Θ: 24649, 1302 Λευκωσία   Tηλ: 22 514 786   Φαξ: 22 514 788
www.volunteerism-cc.org.cy   info@volunteerism-cc.org.cy  

Διαδικτυακή Πύλη Εθελοντισμού: www.ethelontis.net    

 Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού         


