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Πρόεδρος Αναστασιάδης: 
Συγχαρητήρια και ευγνώμονες 
ευχαριστίες στο ΠΣΣΕ και στο 
σύνολο του εθελοντικού κινήματος, 
για την πολυσήμαντη δράση που 
αναπτύσσουν

Ηλίας Δημητρίου: Το ΠΣΣΕ θα 
συνεχίσει να συντονίζει αλλά 

και να στηρίζει τις εθελοντικές 
οργανώσεις/ΜΚΟ 

και τους εθελοντές στο σημαντικό 
έργο που επιτελούν
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Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας 
συνεχάρη το ΠΣΣΕ

σελ. 08-09

Η αγάπη ξεχείλισε και φέτος στο πλαίσιο της εκστρατείας  
του ΠΣΣΕ «Υιοθετήστε» μια οικογένεια τα Χριστούγεννα

Βοήθεια σε περισσότερες
από 2000 οικογένειες!

«Οι εθελοντές 
κτίζουν «ανθεκτικές» 
κοινότητες

σελ. 07

Το ΠΣΣΕ επικέντρωσε τις δραστηριότητες του στο μήνυμα του ΟΗΕ 
για τη φετινή Διεθνή Ημέρα Εθελοντών

Συμπληρώθηκαν 25 χρόνια από την πρώτη 
διοργάνωση της Εβδομάδας στην Κύπρο σελ. 04

Πλήθος 
εθελοντών 

στην 
καθιερωμένη 
Δεξίωση στο 

Προεδρικό 
Μέγαρο

Μάθημα εθελοντισμού και 
αλληλεγγύης από τα εγκλωβισμένα 
παιδιά του Ριζοκαρπάσου

Έστειλαν βοήθεια  
για άπορα παιδιά  
στις ελεύθερες περιοχές!

σελ.  07
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Μήνυμα Προέδρου ΠΣΣΕ για τη Διεθνή Ημέρα Εθελοντών 

Με το φετινό μήνυμα του 
Οργανισμού Ηνωμένων 
Εθνών «Οι εθελοντές κτί-

ζουν ‘ανθεκτικές’ κοινότητες» γιορ-
τάζουμε και φέτος τη Διεθνή Ημέρα 
Εθελοντών. 

Οι εθελοντές της Κύπρου, βοή-
θησαν το νησί μας να επιβιώσει 
μέσα σε πολλές αντίξοες συνθήκες 
στηρίζοντας ανθρώπους και κοι-
νότητες σε κάθε άκρη του νησιού 
μας.  Οι διαχρονικές και ακατάλυτες 
αξίες του εθελοντισμού αναμφίβο-
λα κατάφεραν να εμπνεύσουν αν-
θρώπους και να δημιουργήσουν 
στρατιές εθελοντών μέχρι σήμερα.  

Το γεγονός ότι σήμερα έχουμε πιο 
‘ανθεκτικές’ κοινότητες και μια πιο 
‘ανθεκτική’ κοινωνία, οφείλεται 
στους εθελοντές μας, γι’ αυτό και 
έχουμε σήμερα την υποχρέωση να 
τους απονέμουμε φόρο τιμής για τη 
συμβολή τους στην κοινωνία.  

Αφιερώνουμε λοιπόν τη μέρα 
αυτή, στους χιλιάδες εθελοντές που, 
ανιδιοτελώς και χωρίς χρηματική 
αμοιβή, συντονίζουν τα εκατοντά-
δες προγράμματα και δράσεις των 
εθελοντικών οργανώσεων/ΜΚΟ ή 
προσφέρουν, μέσω των Σωμάτων 
Εθελοντών, ή προσφέρουν αθόρυ-
βα τις υπηρεσίες τους.   

Το Παγκύπριο Συντονιστικό 
Συμβούλιο Εθελοντισμού,  με σκο-
πό την αναγνώριση της Διεθνούς 
Ημέρας Εθελοντών, διοργανώνει 
εδώ και  εικοσιπέντε χρόνια την 
Εβδομάδα Εθελοντισμού (1-8 Δε-
κεμβρίου), η οποία είναι και φέτος 
εμπλουτισμένη με πολλές δράσεις 
εθελοντισμού.  Απευθύνω θερμά 
συγχαρητήρια σε όσους έχουν 
εμπλουτίσει την Εβδομάδα Εθε-
λοντισμού και βοηθούν να ανα-
δειχθεί και πάλι η  Κύπρος μας 
στο επίκεντρο των διεθνών εορτα-
σμών για τη Διεθνή Ημέρα Εθελο-
ντών.  

Εβδομάδα 
Εθελοντισμού 2018  

«Η 5η Δεκεμβρίου ορί-
στηκε ως Διεθνής 
Ημέρα Εθελοντών 

το 1985 από τη Γενική Συνέλευ-
ση των Ηνωμένων Εθνών καλώ-
ντας τις κυβερνήσεις των κρα-
τών να λάβουν μέτρα για την 
αύξηση της ευαισθητοποίησης 
για την τόσο σημαντική προ-
σφορά των εθελοντών και την 
κινητοποίηση περισσότερων 
ανθρώπων να προσφέρουν 
εθελοντικά. Το ΠΣΣΕ, καθιέρω-
σε από το 1994 την Εβδομάδα 
Εθελοντισμού (1-8 Δεκεμβρίου) 
με σκοπό την αναγνώριση της 
Διεθνούς Ημέρας Εθελοντών 
και την προβολή της συμβολής 
της εθελοντικής προσφοράς 
στην κοινωνία. Βασικός στόχος 
της Εβδομάδας Εθελοντισμού 
είναι η κινητοποίηση όλων 
των φορέων της κοινωνίας 
στη διοργάνωση εθελοντικών 
δραστηριοτήτων αλλά και της 
ενημέρωσης και ευαισθητοποί-
ησης του κοινού για τη σημα-
ντική κοινωνική προσφορά των 
εθελοντών και των εθελοντικών 
οργανώσεων/ΜΚΟ.

Στην Κύπρο μας, το μεγαλείο 
της εθελοντικής προσφοράς 
έχει αναδειχθεί αναρίθμητες 

φορές σε διάφορες περιπτώσεις. 
Εκατοντάδες είναι οι εγγεγραμ-
μένοι εθελοντές του Σώματος 
Εθελοντών σε όλες τις επαρχί-
ες, δεκάδες είναι επίσης οι εθε-
λοντές οι οποίοι προσφέρουν 
σε διάφορες εθελοντικές/μη 
κυβερνητικές οργανώσεις και 
χιλιάδες οι εθελοντές οι οποίοι 
προσφέρουν στην καθημερινό-
τητα τους.

ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΕΣ 
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ

Ένα μικρό και σημαντικό 
δείγμα των χιλιάδων εθελο-
ντικών πρωτοβουλιών που 
πραγματοποιούνται ολόχρονα, 
αποτελούν οι εκατοντάδες εθε-
λοντικές δράσεις που διεξάγο-
νται στο πλαίσιο της Εβδομάδας 
Εθελοντισμού και περιλαμβά-
νονται στο Πρόγραμμα Δρα-
στηριοτήτων της Εβδομάδας το 
οποίο είναι αναρτημένο στην 
ιστοσελίδα του ΠΣΣΕ www.
volunteerism-cc.org.cy 

Εθελοντικές πρωτοβουλίες 
για την ευημερία, την αντιμετώ-
πιση της φτώχειας, τη διαφώ-
τιση των πολιτών για διάφορα 
κοινωνικά ζητήματα, την προ-
στασία του περιβάλλοντος, την 

προαγωγή του αθλητισμού, 
του πολιτισμού, της κοινωνικής 
ανάπτυξης και γενικά όλους 
τους τομείς της ζωής μας. Εθελο-
ντικές δράσεις που αναλαμβά-

νονται από εκπαιδευτικά ιδρύ-
ματα, κρατικούς, ημικρατικούς 
και άλλους φορείς, ιδιωτικές 
εταιρείες και διάφορους άλλους 
οργανισμούς.
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Σ
το δυναμικό μήνυμα του ΟΗΕ 
για τη φετινή Διεθνή Ημέρα 
Εθελοντών (5 Δεκεμβρίου) «Οι 
εθελοντές κτίζουν ‘ανθεκτικές’ 

κοινότητες» και στον επετειακό χαρακτήρα 
της Εβδομάδας Εθελοντισμού αφού φέτος 
συμπληρώνονται εικοσιπέντε χρόνια από 
την πρώτη διοργάνωση της στην Κύπρο 
από το ΠΣΣΕ, επικέντρωσε την προσοχή 
του το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβού-
λιο Εθελοντισμού με τη διοργάνωση της 
Εβδομάδας Εθελοντισμού 2018  (1 - 8 Δε-
κεμβρίου).

Την έναρξη της Εβδομάδας κήρυξε, 
στην παρουσία της επίτιμης Προέδρου 
κας Άντρης Αναστασιάδου, η οποία 
απηύθυνε χαιρετισμό, ο Πρόεδρος του 
ΠΣΣΕ, κ. Ηλίας Δημητρίου.

Ο Πρόεδρος του ΠΣΣΕ ανακοίνωσε τις 
δραστηριότητες που αναλήφθηκαν από 
ΜΚΟ, εκπαιδευτικά ιδρύματα, κρατικές 
υπηρεσίες, εταιρείες και άλλους φορείς, 
όπως καταγράφονται στο Πρόγραμμα 
Δραστηριοτήτων της Εβδομάδας. 

Ο κ. Ηλίας Δημητρίου αναφέρθηκε επί-
σης:

•  στην  εκστρατεία «Υιοθετήστε» μια 
οικογένεια τα Χριστούγεννα η οποία 
υλοποιείται για 5η χρονιά από το 
ΠΣΣΕ, 

•  στην επαναπροκήρυξη του Διαγωνι-
σμού του προγράμματος «Νεολαία 
& Εθελοντισμός» για το σχολικό έτος 

2018 – 2019 και του Διαγωνισμού της 
Έκθεσης Ιδεών στα πλαίσια της Εβδο-
μάδας Εθελοντισμού με θέμα: «Οι εθε-
λοντές στηρίζουν τις κοινότητες και 
την κοινωνία» με τη συνεργασία του 
Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, 

•  στα αποτελέσματα του περσινού 
Διαγωνισμού του προγράμματος 
εθελοντικής εργασίας «Νεολαία και 
Εθελοντισμός»  2017 – 2018, επιση-
μαίνοντας ότι τα βραβεία των εκπαι-
δευτικών ιδρυμάτων που διακρίνο-
νται στο διαγωνισμό, τα αθλοθετεί 
κατά παράδοση ο Πρόεδρος της Δη-
μοκρατίας και θα επιδοθούν στη δε-
ξίωση προς τιμή των εθελοντών στο 
Προεδρικό Μέγαρο στις 3 Δεκεμβρί-
ου,

•  στα αποτελέσματα του 4ου Διαγωνι-
σμού Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 
στον τομέα του εθελοντισμού, αναφέ-
ροντας ότι στη δεξίωση στο Προεδρι-
κό Μέγαρο θα απονεμηθεί τιμητική 
διάκριση στις  εταιρείες που διακρίθη-
καν στο Διαγωνισμό, 

•  στη συνεργασία του ΠΣΣΕ με το δια-
δικτυακό κατάστημα DIAPPERWAYS.

COM για το πρόγραμμα «Προσφέρω 
ό,τι δεν χρειάζομαι» - για εμάς περιττά 
για άλλους θησαυρός’, στο πλαίσιο 
της οποίας γίνεται συλλογή παιχνι-
διών, προϊόντων βρεφικής ανάπτυξης 
και ρουχισμού, τα οποία θα δοθούν 
σε οικογένειες, μέσω των οργανώσε-
ων μελών του ΠΣΣΕ. 

Στα πλαίσια της Διάσκεψης, ο Πρόεδρος 
του ΠΣΣΕ, ανακοίνωσε και τις πιο πρόσφα-
τες πρωτοβουλίες του ΠΣΣΕ στα πλαίσια 
της συνεχούς προσπάθειας για αναβάθ-
μιση της λειτουργίας του και στήριξης των 
οργανώσεων - μελών του.

• Στο χαιρετισμό της η επίτιμη Πρόεδρος 
του ΠΣΣΕ κα Άντρη Αναστασιάδη ανέφερε 
μεταξύ άλλων:

 «Αποτίοντας τον οφειλόμενο φόρο τι-
μής προς τις χιλιάδες των εθελοντών μας, 
εκφράζω τη βεβαιότητα  πως οι φετινές 
εκδηλώσεις θα δώσουν το έναυσμα και τις 
ευκαιρίες σε πολύ περισσότερους συναν-
θρώπους μας να αισθανθούν τη χαρά της 
προσφοράς και να δουν το χαμόγελο της 
ανακούφισης και ικανοποίησης στα πρό-
σωπα εκείνων που έχουν ανάγκη τη στή-
ριξη και την αγάπη μας.». 
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Το ΠΣΣΕ επικέντρωσε τις δραστηριότητες του 
στο μήνυμα του ΟΗΕ για τη φετινή Διεθνή Ημέρα Εθελοντών

«Οι εθελοντές κτίζουν
«ανθεκτικές» κοινότητες

Συμπληρώθηκαν 25 χρόνια από την πρώτη 
διοργάνωση της Εβδομάδας στην Κύπρο
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Με την ολοκλήρωση 
της αξιολόγησης των 
υποψήφιων έργων 

από την Επιστημονική Επιτρο-
πή Αξιολόγησης για τα Παγκύ-
πρια Περιβαλλοντικά Βραβεία 
για Οργανισμούς και Επιχειρή-
σεις 2018, στην παρουσία της 
Επιτρόπου Περιβάλλοντος και 
εκπροσώπων όλων των συνερ-
γαζόμενων φορέων, το ΠΣΣΕ 
έχει βραβευθεί με το βραβείο 
«Χρυσός Προστάτης του Περι-
βάλλοντος» για το 2018.

Το Βραβείο Χρυσός Προ-
στάτης του Περιβάλλοντος 
απονέμεται σε οργανισμούς 
και επιχειρήσεις που διαχειρίζο-
νται, μεταξύ άλλων, τα περιβαλ-
λοντικά θέματα ως αναπόσπα-

στο μέρος της επιχειρησιακής 
τους πολιτικής, εγκαθιδρύο-
ντας πρακτικές και δράσεις που 
προστατεύουν το περιβάλλον, 
μειώνουν τις καταναλώσεις 
φυσικών πόρων μέσω της υι-
οθέτησης των κατάλληλων 
βέλτιστων πρακτικών, συμβάλ-
λοντας κατ’ αυτό τον τρόπο στη 
βιώσιμη ανάπτυξη.

Τα βραβεία έχουν καθιερω-
θεί από το Κυπριακό Κέντρο 
Περιβαλλοντικής Έρευνας και 

Εκπαίδευσης (ΚΥ.Κ.Π.Ε.Ε.), με 
την Υποστήριξη του Γραφείου 
Επιτρόπου Περιβάλλοντος, του 
Τεχνολογικού Πανεπιστημίου 
Κύπρου (ΤΕΠΑΚ), της Ομο-
σπονδίας Εργοδοτών & Βιομη-
χάνων (ΟΕΒ), του Συνδέσμου 
Τουριστικών Επιχειρήσεων Κύ-
πρου (ΣΤΕΚ), του Οργανισμού 
Γυναικών Επιχειρηματιών 
Επαγγελματιών Κύπρου (ΟΓΕΕ) 
Λεμεσού και του Δικτύου Εθε-
λοντών Together Cyprus.

Η απονομή των βραβείων 
θα πραγματοποιηθεί σε ειδική 
επίσημη τελετή στο Προεδρικό 
Μέγαρο και η επίδοσή τους θα 
γίνει από τον Εξοχότατο Πρόε-
δρο της Κυπριακής Δημοκρα-
τίας κ. Νίκο Αναστασιάδη.  
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Διάκριση ΠΣΣΕ με το βραβείο
«Χρυσός Προστάτης

του Περιβάλλοντος» για το 2018

Τ
ο Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβού-
λιο Εθελοντισμού (ΠΣΣΕ) εκφράζει 
θερμές ευχαριστίες στη  νεολαία μας 

που συμμετείχε στο Πρόγραμμα  «Νεολαία  
και   Eθελοντισμός»  2017-2018. 

Το πρόγραμμα και ο διαγωνισμός, είναι 
πρωτοβουλία του ΠΣΣΕ και εφαρμόζεται 
από το 2005 με την στήριξη του Υπουργεί-
ου Παιδείας και Πολιτισμού.  Σκοπός του 
προγράμματος είναι η κινητοποίηση των 
παιδιών και της νεολαίας για συμμετοχή 
σε έργα εθελοντικής προσφοράς/εργασί-
ας καθ’ όλη τη διάρκεια της εκπαιδευτικής 
χρονιάς και η ανάπτυξη του πνεύματος της 
εθελοντικής συνείδησης.   

Τα έργα που υποβάλλονται στα πλαίσια 
του διαγωνισμού μελετά Επιτροπή Αξιο-
λόγησης του ΠΣΣΕ, η οποία αξιολογεί τις 
καλύτερες προσπάθειες.  Η τριτοβάθμια 
εκπαίδευση αξιολογείται ξεχωριστά από τη 
δημοτική και μέση εκπαίδευση.

Στους εκπροσώπους των εκπαιδευτικών 
ιδρυμάτων που διακρίθηκαν, απονεμήθη-
καν βραβεία, τα οποία αθλοθετεί ο Πρό-
εδρος της Δημοκρατίας, στη δεξίωση στο 
Προεδρικό Μέγαρο με την ευκαιρία της Δι-
εθνούς Ημέρας Εθελοντών στις 3 Δεκεμβρί-

ου 2018. Η απονομή των βραβείων έγινε 
από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Νίκο 
Αναστασιάδη και τον Πρόεδρο του ΠΣΣΕ κ. 
Ηλία Δημητρίου, ως ακολούθως:
1ο βραβείο εξίσου:  

• Λύκειο Κοκκινοχωρίων Φώτη Πίττα 

• Περιφερειακό Γυμνάσιο Κοκκινοτριμιθιάς

• Πανεπιστήμιο Κύπρου  
2ο βραβείο εξίσου: 

• Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείο Ασίνου 

• Γυμνάσιο Πόλης Χρυσοχούς
3ο βραβείο εξίσου:

• Β΄ Τεχνική Σχολή Λεμεσού «Γρηγόρης Αυ-
ξεντίου»

• American International School in Cyprus

Έπαινος:

• Δημοτικό Σχολείο Γεροσκήπου Β΄

• Γυμνάσιο Δροσιάς Λάρνακας

• Γυμνάσιο Κοκκινοχωρίων Πάνου Ιωάννου

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 
ΕΚΘΕΣΗΣ ΙΔΕΩΝ

«Οι εθελοντές 
στηρίζουν

 τις κοινότητες  
και την 

κοινωνία»

Για ενίσχυση της δρα-
στηριοποίησης των νέων 
μας στον εθελοντισμό 
επαναπροκηρύχθηκε ο 
διαγωνισμός της Έκθε-
σης Ιδεών, στα πλαίσια 
της Εβδομάδας Εθελοντι-
σμού, μεταξύ των Α’, Β’ και 
Γ’ τάξεων του Γυμνασίου 
και της Α’ και Β’ Λυκείου 
και Τεχνικών Σχολών με 
θέμα: «Οι εθελοντές στηρί-
ζουν τις κοινότητες και την 
κοινωνία».   

Διαγωνισμός προγράμματος
«Νεολαία και Εθελοντισμός»  2017 – 2018

Επαναπροκήρυξη  
του διαγωνισμού για το 2018-2019
Το Πρόγραμμα Νεολαία και Εθελοντισμός έχει 
επαναπροκηρυχθεί και καλούνται τα εκπαιδευτικά 
ιδρύματα να συμμετάσχουν με τα εθελοντικά τους 
έργα στο διαγωνισμό ο οποίος λήγει τον Ιούνιο του 
2019. Περισσότερες πληροφορίες για το διαγωνι-
σμό 2018-2019 είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα 
του ΠΣΣΕ.
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Ο Πρόεδρος του ΠΣΣΕ, 
Ηλίας Δημητρίου, και 
μέλη της Εκτελεστικής 

Γραμματείας είχαν στις 12/9/18 
συνάντηση με την Επίτιμη Πρό-
εδρο του ΠΣΣΕ Άντρη Αναστα-
σιάδη στο Προεδρικό Μέγαρο 
με αφορμή την ανάληψη των 
καθηκόντων της νέας Διοικού-
σας Επιτροπής του ΠΣΣΕ. 

Κατά τη συνάντηση, ο Πρό-
εδρος του ΠΣΣΕ, ενημέρωσε 
την Επίτιμη του Πρόεδρο για το 
πρόγραμμα δράσης του ΠΣΣΕ 
για το 2018-2019, καθώς και 
για άλλα σημαντικά ζητήματα 
τα οποία χειρίζεται το Συμβού-
λιο.  Μέσα σε κλίμα εποικοδο-
μητικού διαλόγου, έγινε ανταλ-
λαγή απόψεων για την πορεία 
του ΠΣΣΕ και το ρόλο που έχει 
να διαδραματίσει στον τομέα 
της αρμοδιότητας του με απώ-
τερο σκοπό τη συνεχή ανάπτυ-

ξη των ΜΚΟ και τη δημιουργία 
ενός ευνοϊκότερου περιβάλ-
λοντος για τη λειτουργία τους 
αλλά και τη συνεχή στήριξη 
των εθελοντών.

Η κα Αναστασιάδου συνε-
χάρη τους εκπροσώπους του 
ΠΣΣΕ για το έργο που επιτελούν 
το οποίο στοχεύει μεταξύ άλ-
λων στη συνεχή αναβάθμιση 

και βελτίωση του εθελοντικού 
τομέα και επαναβεβαίωσε ότι 
θα βρίσκεται στο πλευρό του 
ΠΣΣΕ και των εθελοντικών/μη 
κυβερνητικών οργανώσεων.
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Συνάντηση Άντρης Αναστασιάδου
με τη Διοικούσα Επιτροπή του ΠΣΣΕ

Το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβού-
λιο Εθελοντισμού και το Συντονιστικό 
Σώμα της Βουλής των Γερόντων πραγ-
ματοποίησαν την 20η Σύνοδο της Βου-
λής των Γερόντων στις 21 Νοεμβρίου 
2018, στην αίθουσα της Βουλής των 
Αντιπροσώπων με θέμα: «Προς μια κοι-
νωνία για όλες τις ηλικίες». 

Με την ευκαιρία του εορτασμού των 
20 χρόνων λειτουργίας της Βουλής των 
Γερόντων, παρουσιάστηκε η πορεία της 
λειτουργίας της από τον κ. Τάσο Παπα-
θωμά. 

Αποδόθηκε επίσης τιμή στη Βουλή 

των Αντιπροσώπων για τη θερμή στήρι-
ξη της στο θεσμό της Βουλής των Γερό-
ντων καθώς και σε πρωτεργάτες/πρόσω-
πα που συνέβαλαν με την παρουσία και 
την προσφορά τους στο θεσμό.

Κατατέθηκαν οι εκθέσεις των Επιτρο-
πών Κοινωνικής Πρόνοιας και Υγείας και 
διεξήχθη γόνιμος και εποικοδομητικός 
διάλογος για αντιμετώπιση προβλημά-
των που απασχολούν τους ηλικιωμέ-
νους ιδιαίτερα σε θέματα ιατρικής πε-
ρίθαλψης, κακοποίησης ηλικιωμένων, 
συντάξεων, άδειας οδήγησης, επιπέδου 
διαβίωσης, ψυχαγωγίας κτλ. 

Βουλή των Γερόντων

«Προς μια κοινωνία  
για όλες τις ηλικίες»

Συμμετοχή Προέδρου 
ΠΣΣΕ σε σύσκεψη 
των οργανώσεων 
μελών του ΕΣΣΕ  

Πάφου
Πραγματοποιήθηκε συνάντηση γνω-

ριμίας των οργανώσεων μελών του ΕΣΣΕ 
Πάφου με τον Πρόεδρο του ΠΣΣΕ κ. Ηλία 
Δημητρίου.  Τη συνάντηση οργάνωσε το 
ΕΣΣΕ Πάφου στις 17 Οκτωβρίου 2018, στο 
Πολυδύναμο Κέντρο Παιδιού του ΣΚΕ Γερο-
σκήπου.

Μετά την εμπεριστατωμένη και ουσιαστι-
κή παρουσίαση για τους στόχους, το όραμα, 
και τη δράση που αναπτύσσει το ΠΣΣΕ με 
τη συνεργασία των ΕΣΣΕ για τη στήριξη των 
οργανώσεων μελών τους, από τον Πρόεδρο 
του ΠΣΣΕ κ. Ηλία Δημητρίου, δόθηκε η ευ-
καιρία στους εκπροσώπους των οργανώσε-
ων μελών του ΕΣΣΕ Πάφου να καταθέσουν 
τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. 

Ο Πρόεδρος του ΠΣΣΕ ευχαρίστησε τους 
παρευρισκόμενους, τον Πρόεδρο, Αντι-
πρόεδρο και όλα τα μέλη της Διοικούσας 
Επιτροπής του ΕΣΣΕ Πάφου για την παρα-
γωγική και εποικοδομητική συνάντηση και 
υποσχέθηκε να επιληφθεί όλων των θεμά-
των που τέθηκαν στη συνάντηση.
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Μάθημα εθελοντισμού και αλληλεγγύης  
από τα εγκλωβισμένα παιδιά του Ριζοκαρπάσου

Έστειλαν βοήθεια για άπορα 
παιδιά στις ελεύθερες περιοχές!

Στο πλαίσιο της Εβδομάδας Εθελοντισμού, 
μέλη της Διοικούσας Επιτροπής του Πα-
γκύπριου Συντονιστικού Συμβουλίου 

Εθελοντισμού (ΠΣΣΕ), επισκέφθηκαν στις 18 Δε-
κεμβρίου 2018 τους μαθητές του Νηπιαγωγείου, 
του Δημοτικού Σχολείου και του Γυμνάσιου του 
Ριζοκαρπάσου.

Κατά την επίσκεψη, ο Πρόεδρος του ΠΣΣΕ, 
Ηλίας Δημητρίου, ανέφερε, μεταξύ άλλων: «Εί-
ναι χαρά μας που βρισκόμαστε και φέτος μαζί 
σας αλλά και υποχρέωση μας για να σας ευχα-
ριστήσουμε, που κρατάτε γερά τις Θερμοπύ-
λες...».  

Στη συνέχεια, οι εκπρόσωποι του ΠΣΣΕ πα-
ρέδωσαν στους μαθητές δώρα, γλυκά και άλλα 
χριστουγεννιάτικα εδέσματα. Τα χριστουγεν-
νιάτικα εδέσματα που δόθηκαν στους μαθητές 
προσφέρθηκαν από τους Φούρνους ΖΟΡΠΑ.   

•  Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η στιγμή όπου 
οι μαθητές του Γυμνασίου παρέδωσαν 
στους εκπροσώπους του ΠΣΣΕ χρηματική 
εισφορά για να διατεθεί σε άπορες οικο-
γένειες στο πλαίσιο της εκστρατείας «Υιο-
θετήστε» μια οικογένεια τα Χριστούγεννα! 

Την εκτίμηση και την αγάπη τους για την επί-

σκεψη, έδειξαν με έμπρακτο τρόπο και τα παιδά-
κια του Νηπιαγωγείου και Δημοτικού σχολείου 
τα οποία προσέφεραν στους εκπροσώπους του 
ΠΣΣΕ κατασκευές που έφτιαξαν και που ξεχειλί-
ζουν από αγάπη. 

Ο πρόεδρος και τα μέλη της Διοικούσας Επι-
τροπής εκφράζουν θερμά συγχαρητήρια τόσο 

στα παιδιά όσο και στους εκπαιδευτικούς και 
στη διεύθυνση των σχολείων για τον δικό τους 
αγώνα που δίνουν καθημερινά, για το ήθος και 
τα φιλάνθρωπα αισθήματα τους, την αγάπη για 
την πατρίδα, το σχολείο τους και τους συναν-
θρώπους τους και τους εύχεται δύναμη και κάθε 
καλό για το νέο έτος.  

•  Συγκινητική επίσκεψη αντιπροσωπείας του ΠΣΣΕ  
και ευχαριστίες από τον κ. Ηλία Δημητρίου σ’ αυτούς 
που «κρατάνε γερά τις Θερμοπύλες» 

Η αγάπη ξεχείλισε και φέτος στο πλαίσιο της εκστρατείας 
του ΠΣΣΕ «Υιοθετήστε» μια οικογένεια τα Χριστούγεννα

Βοήθεια σε περισσότερες 
από 2000 οικογένειες!

Πέραν των 1200 οικογενειών 
πήραν βοήθεια από το Παγκύπριο 
Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελο-
ντισμού στα πλαίσια της φετινής 
εκστρατείας «Υιοθετήστε» μια οικο-
γένεια τα Χριστούγεννα.

Το ΠΣΣΕ εξέδωσε, σχετικά, την 
πιο κάτω ανακοίνωση: Ο Πρόε-
δρος και τα μέλη της Διοικούσας 
Επιτροπής του Παγκύπριου Συ-
ντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντι-
σμού (ΠΣΣΕ), εκφράζουν θερμές 
ευχαριστίες και την απέραντη ευ-
γνωμοσύνη τους, σε όλους όσους 
στήριξαν για 5η συνεχή χρονιά, την 
εκστρατεία «Υιοθετήστε» μια οικο-
γένεια τα Χριστούγεννα. 

Με τη συμβολή όλων, το ΠΣΣΕ 
σε συνεργασία με τα Επαρχιακά του 

Συμβούλια/Σώματα Εθελοντών, 
κατάφερε να προσφέρει  τη δυνα-
τότητα να νιώσουν τη χαρά των 
Χριστουγέννων, πέραν των 1200 
οικογενειών που έχουν ανάγκη. Εκ-
φράζουμε θερμές ευχαριστίες και 
στους αμέτρητους εθελοντές που 
υποστήριξαν την  εκστρατεία και 
βοήθησαν, χωρίς καμία χρηματική 
αμοιβή, στη συλλογή, ετοιμασία και 
διάθεση των χριστουγεννιάτικων 
πακέτων στα παιδιά και στις οικογέ-
νειες που  έχουν ανάγκη. Ιδιαίτερα 
σημαντική υπήρξε και η συμβολή 
των υποστηρικτών της εκστρα-
τείας τους οποίους ευχαριστούμε 

θερμά: Κοινοτική Αστυνόμευση, 
Φούρνοι ΖΟΡΠΑΣ, Τσιμεντοποιία 
Βασιλικού,  ALPHA BANK CYPRUS, 
CIIM –Cyprus International 
Institute of Management και RPM 
LITHOGRAPHICA.  

Η ανταπόκριση των πολιτών 
του νησιού μας, ήταν ιδιαίτερα 
συγκινητική και πέρα από κάθε 
προσδοκία. Τα λόγια είναι φτωχά 
για να περιγράψουν την περίσσεια 
αγάπη, για την οποία γίναμε μάρτυ-
ρες όλες αυτές τις μέρες, αφού προ-
σφέρθηκαν στα γραφεία μας σε 
όλες τις πόλεις, τρόφιμα, χριστου-
γεννιάτικα εδέσματα, παιχνίδια και 

τόσα άλλα δώρα, από εθελοντικές 
οργανώσεις, οργανωμένα σύνολα, 
εταιρείες, εκπαιδευτικά ιδρύματα, 
οργανισμούς, κ.ά.  Κάθε χριστου-
γεννιάτικο πακέτο που έφτασε κο-
ντά μας έχει τη δική του ιστορία: συ-
νταξιούχοι και άλλοι πρόσφεραν 
ακόμη και από το υστέρημα τους, 
παιδάκια συνοδευόμενα από τους 
γονείς τους πρόσφεραν δώρα με 
καρτούλες και ευχές που έγραψαν 
τα ίδια, άλλοι πολίτες θυσίασαν ου-
σιαστικό προσωπικό χρόνο για να 
συλλέξουν σε οργανωμένη βάση 
χριστουγεννιάτικα πακέτα αγάπης.   
Πίσω από κάθε ιστορία κρύβεται η 
ανθρωπιά και ο αλτρουισμός αλλά 
και η αγάπη που πάντοτε ξεχειλίζει 
σ’ αυτό τον τόπο».

Ευχαριστίες σε όσους στήριξαν την εκστρατεία 
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Η αίθουσα εκδηλώσεων του Προ-
εδρικού Μεγάρου, ήταν κατάμε-
στη στις 3 Δεκεμβρίου, από πλή-

θος εθελοντών από όλη την Κύπρο, στο 
πλαίσιο της καθιερωμένης δεξίωσης που 
παραθέτει το προεδρικό ζεύγος προς 
τιμή των εθελοντών για τη Διεθνή Ημέρα 
Εθελοντών.

Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρα-
τίας, κ. Νίκος Αναστασιάδης, χαιρέτησε 
την εκδήλωση, επισημαίνοντας, μεταξύ 
άλλων, τα εξής:

 «Αναγνωρίζοντας και εκτιμώντας 
αφενός τη σημασία και τη σπουδαιό-
τητα της εθελοντικής προσφοράς και 
αφετέρου τον εθελοντισμό ως έναν 
ενεργό τρόπο παρέμβασης στο κοι-
νωνικό γίγνεσθαι, θέσαμε ψηλά στις 
προτεραιότητες της Κυβέρνησης τη 
στήριξη και την αναβάθμιση των Μη 
Κυβερνητικών Οργανώσεων, τον 
εκσυγχρονισμό του εθελοντισμού 
και την προώθηση της Συμμετοχικής 
Δημοκρατίας.
Επιτρέψτε μου, να συγχαρώ θερμά 
και να εκφράσω τις ευγνώμονες ευ-
χαριστίες ολόκληρης της Πολιτείας 

στο Παγκύπριο Συντονιστικό Συμ-
βούλιο Εθελοντισμού και στο σύνο-
λο του εθελοντικού κινήματος, για 
την πολυσήμαντη δράση που ανα-
πτύσσουν, υποδεικνύοντας στον 
καθένα από εμάς τη στράτευση σε 
πράξεις αλληλεγγύης και αλτρουι-
σμού από τον άνθρωπο προς τον 
συνάνθρωπο».

Ο ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ  
ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΠΣΣΕ

Στο χαιρετισμό του ο Πρόεδρος του 
ΠΣΣΕ κ. Ηλίας Δημητρίου, αναφέρθηκε 
στη μεγάλη προσφορά του εθελοντικού 
κινήματος στην κυπριακή κοινωνία. 

 Οι εθελοντές της Κύπρου, είπε,  βοή-
θησαν το νησί μας να επιβιώσει μέσα 
σε πολύ αντίξοες συνθήκες στηρίζο-
ντας ανθρώπους και κοινότητες σε κάθε 
άκρη του νησιού μας.  Οι διαχρονικές 
και ακατάλυτες αξίες του εθελοντισμού 

αναμφίβολα κατάφεραν να εμπνεύσουν 
ανθρώπους και να δημιουργήσουν 
στρατιές εθελοντών μέχρι σήμερα.  Το 
γεγονός ότι σήμερα έχουμε πιο ‘ανθε-
κτικές’ κοινότητες και μια πιο ‘ανθεκτική’ 
κοινωνία, οφείλεται στους εθελοντές μας, 
γι’ αυτό και έχουμε σήμερα την υποχρέ-
ωση να τους απονέμουμε φόρο τιμής για 
την αφοσίωση τους και τη συμβολή τους 
στην κοινωνία.  

Ο κ. Ηλίας Δημητρίου τόνισε ότι το 
ΠΣΣΕ θα συνεχίσει να συντονίζει αλλά 
και να στηρίζει με κάθε τρόπο και μέσο 
τις εθελοντικές οργανώσεις/ΜΚΟ και 
τους εθελοντές ώστε να έχουν όλα τα 
απαραίτητα εφόδια για να συνεχίσουν 
το σημαντικό έργο που επιτελούν.   Αυτό, 
πρόσθεσε, πηγάζει και από το νόμο που 
διέπει τη λειτουργία του, όπου μεταξύ άλ-
λων,  το ΠΣΣΕ:

•  Συμβάλλει ενεργά στον προγραμμα-
τισμό, στη χάραξη και στη διαμόρφω-
ση των πολιτικών της Δημοκρατίας

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας συνεχάρη 
το ΠΣΣΕ για τη διαχρονική του προσφορά 

στον εθελοντισμό του τόπου
Πλήθος εθελοντών στην καθιερωμένη Δεξίωση  

στο Προεδρικό Μέγαρο

08
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•  Συντονίζει τις δραστηριότητες των 
οργανώσεων μελών του, τόσο μετα-
ξύ τους όσο και με τις αρμόδιες κρα-
τικές υπηρεσίες

•  Χαράσσει πολιτική και στρατηγική 
για επίτευξη των βραχυπρόθεσμων 
και μακροπρόθεσμων στόχων του 
στον τομέα του εθελοντισμού 

•  Εκπαιδεύει και παρέχει τεχνική καθο-
δήγηση στις οργανώσεις μέλη του

Η πολύπλευρη προσπάθεια του ΠΣΣΕ 
στην προστασία και στήριξη του εθελο-
ντισμού φαίνεται και από την πορεία του, 
από το 1973, η οποία καταγράφει πλήθος 
ενεργειών και παρεμβάσεων στον τομέα 
του εθελοντισμού και σίγουρα ένα τερά-
στιο ανθρωποκεντρικό έργο.

Απευθυνόμενος στον Πρόεδρο της 
Δημοκρατίας ευχαρίστησε το Προεδρικό 
ζεύγος για την δεξίωση που παραθέτει 
κάθε έτος προς τους εθελοντές.

Στη συνέχεια, επιδόθηκαν από τον 
Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τον Πρό-
εδρο του ΠΣΣΕ, τα βραβεία προς τα εκ-
παιδευτικά ιδρύματα που διακρίθηκαν 
στο διαγωνισμό του προγράμματος εθε-
λοντικής εργασίας «Νεολαία και Εθελο-

ντισμός 2017-2018» καθώς επίσης προς 
τις εταιρείες  που διακρίθηκαν στον 4ο 
διαγωνισμό «Εταιρικής Κοινωνικής Ευ-
θύνης», στον τομέα του εθελοντισμού 
που προκήρυξε το ΠΣΣΕ το 2018.

Την εκδήλωση εμπλούτισαν, με την 
εξαιρετική τους εμφάνιση, νέοι από το 
Μουσικό Εργαστηράκι Γιώργου Θεοφά-
νους, υπό την διεύθυνση της κας Χαράς 
Κεφαλίδου.

Διακρίσεις 2018: Διαγωνισμός Εταιρικής 
Κοινωνικής Ευθύνης στον τομέα του εθελοντισμού
Σε μια προσπάθεια περαιτέ-

ρω ενίσχυσης της κοινωνικής 
προσφοράς του επιχειρημα-
τικού κόσμου, το Παγκύπριο 
Συντονιστικό Συμβούλιο Εθε-
λοντισμού (ΠΣΣΕ) προκήρυξε 
τον 4ο  διαγωνισμό εταιρικής 
κοινωνικής ευθύνης στον το-
μέα του εθελοντισμού. 

Μετά από σύσταση της Επι-
τροπής Αξιολόγησης επιλέγη-

καν, βάσει των κριτηρίων του 
διαγωνισμού, τρεις εταιρείες 
στις οποίες απονεμήθηκε τι-
μητική διάκριση, στη δεξίωση 
στο Προεδρικό Μέγαρο με την 
ευκαιρία της Διεθνούς Ημέρας 
Εθελοντών στις 3 Δεκεμβρίου 
2018. Η απονομή των τιμητι-
κών πλακετών έγινε από τον 
Πρόεδρο της Δημοκρατίας 
κ. Νίκο Αναστασιάδη και τον 

Πρόεδρο του Παγκύπριου 
Συντονιστικού Συμβουλίου 
Εθελοντισμού (ΠΣΣΕ) κ. Ηλία 
Δημητρίου, στις εταιρείες:  

• ΜΙΤΣΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙ-
ΡΕΙΑ ΛΤΔ

•  ΣΑΒΒΑΣ ΧΑΤΖΗΓΙΩΡΚΗΣ & 
ΥΙΟΙ ΛΤΔ

•  ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙ-
ΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ

Η  Επιτροπή Αξιολόγησης, 

αποτελείτο από εκπροσώ-
πους της Γενικής Διεύθυν-
σης Ευρωπαϊκών Προγραμ-
μάτων Συντονισμού και 
Ανάπτυξης, του Υπουργείου 
Εργασίας, Πρόνοιας και Κοι-
νωνικών Ασφαλίσεων, του 
ΚΕΒΕ, της ΟΕΒ, του Κυπρια-
κού Δικτύου για την Εταιρική 
Κοινωνική Ευθύνη και του 
ΠΣΣΕ. 

Ηλίας Δημητρίου:  
Το ΠΣΣΕ θα 

συνεχίσει  
να συντονίζει 

αλλά  
και να στηρίζει  
τις εθελοντικές 

οργανώσεις/ΜΚΟ  
και τους εθελοντές  

στο σημαντικό 
έργο  

που επιτελούν
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Πραγματοποιήθηκε στις 
31/8/18, συνάντηση 
του Προέδρου του 

ΠΣΣΕ Ηλία Δημητρίου και εκ-
προσώπων της Εκτελεστικής 
Γραμματείας με τον Επίτροπο 
Εθελοντισμού και ΜΚΟ.  Στη 
συνάντηση ο Επίτροπος συ-
νεχάρη για την εκλογή τους, 
τα μέλη της νέας Διοικούσας 
Επιτροπής του ΠΣΣΕ και ευχή-
θηκε κάθε επιτυχία στο έργο 
που αναλαμβάνουν. 

Μέσα από εποικοδομητικό 
διάλογο ο Επίτροπος Εθελο-
ντισμού και το ΠΣΣΕ αντάλ-
λαξαν απόψεις για διάφορα 
θέματα που απασχολούν το 
εθελοντικό κίνημα/τις ΜΚΟ 
και καθορίστηκαν από κοινού 
ενέργειες.  

10

Συνάντηση ΠΣΣΕ
με τον Επίτροπο Εθελοντισμού και ΜΚΟ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΚΟ

Προγράμματα κατάρτισης
 – 2ου εξαμήνου 2018

Πρόγραμμα 
«Προσφέρω  

ό,τι δεν 
χρειάζομαι»
Στο πλαίσιο της Διάσκεψης 

Τύπου της Εβδομάδας Εθελοντι-
σμού, στις 28/11/18 που πραγ-
ματοποιήθηκε από το Παγκύπριο 
Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελο-
ντισμού (ΠΣΣΕ), ανακοινώθη-
κε από το ΠΣΣΕ η συνεργασία 
με το διαδικτυακό κατάστημα 
DIAPPERWAYS.COM  για το πρό-
γραμμα «Προσφέρω ό,τι δεν 
χρειάζομαι - για εμάς περιττά για 
άλλους θησαυρός», στο πλαί-
σιο της οποίας γίνεται συλλογή 
παιχνιδιών, προϊόντων βρεφικής 
ανάπτυξης και ρουχισμού, τα 
οποία θα δοθούν σε οικογένειες, 
μέσω των οργανώσεων μελών 
του ΠΣΣΕ.

• Όσοι ενδιαφέρονται να συ-
νεισφέρουν, μπορούν να παρα-
δώσουν τα είδη στο κοντινότερο 
σημείο ACS με οδηγίες να απο-
σταλούν στο ACS Καψάλου με 
χρέωση την Diaperways. 

Πάνω: Σεμινάριο-  Απαιτήσεις 
Γενικού Κανονισμού Προσω-
πικών Δεδομένων (GDPR), 
Ευθύνες των Οργανισμών στη 
Λευκωσία, 19/11/18
Αριστερά: Σεμινάριο - Απαιτή-
σεις Γενικού Κανονισμού Προ-
σωπικών Δεδομένων (GDPR), 
Ευθύνες των Οργανισμών στη 
Λεμεσό, 25/10/18
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓAΝΩΣΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΠΣΣΕ

Ίδρυμα ΜέτικΑλέρτ Κύπρου 

Σύνδεσμος Μυοπαθών Κύπρου   

Η ΚΟΠ αποφάσισε όπως και σε προ-
ηγούμενες χρονιές, να αφιερώσει την 
7η αγωνιστική του Πρωταθλήματος 
Cyta Ά  Κατηγορίας που έγινε στο τέλος 
Οκτωβρίου 2018 στο έργο του ΜέτικΑ-
λέρτ που με τη μεταλλική ταυτότητα του 
«Σώζει Ζωές». 

Κατά την είσοδο των ομάδων στον 

αγωνιστικό χώρο, μικρά παιδιά μετέ-
φεραν ειδικά πανό με περιεχόμενο το 
σημαντικό έργο του ΜέτικΑλέρτ. 

Το φιλανθρωπικό Ίδρυμα ΜέτικΑ-
λέρτ ευχαριστεί την ΚΟΠ για την μεγά-

λη προβολή της ταυτότητας ΜέτικΑλέρτ 
που προσφέρει προστασία σε συναν-
θρώπους μας με προβλήματα υγείας ή 
αλλεργίες ή άτομα που επιθυμούν να 
γίνουν εθελοντές δότες σώματος.

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η ιατρική 
ημερίδα με θέμα «Καρκίνος του Προστά-
τη»  που διοργάνωσε η Βουλή των Γερό-
ντων σε συνεργασία με το Europa Uomo 
στις 21 Σεπτεμβρίου 2018, στην αίθουσα εκ-
δηλώσεων «Σόλωνα Τριανταφυλλίδη» της 
Τράπεζας Κύπρου στη Λευκωσία. 

Οι συμμετέχοντες, μεταξύ των οποίων 
και βουλευτές της Βουλής των Γερόντων, 
είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τις 
θεραπευτικές προσεγγίσεις στον εντοπισμό 
και τοπικά προχωρημένο καρκίνο του προ-

στάτη, την υπερπλασία του προστάτη και τις 
υπάρχουσες εφαρμοσμένες θεραπείες, τη 
σημασία της έγκαιρης διάγνωσης και την 
ποιότητα ζωής μετά την θεραπεία.   

Στην ημερίδα, η οποία ήταν υπό την αι-
γίδα του Υπουργού Υγείας, Κωνσταντί-
νου Ιωάννου, απηύθυναν χαιρετισμό ο 
Πρόεδρος του Παγκύπριου Συντονιστικού 
Συμβουλίου Εθελοντισμού και του Συντονι-
στικού Σώματος της Βουλής των Γερόντων 
Ηλίας Δημητρίου, εκ μέρους του Υπουργού 
Υγείας ο Βοηθός Διευθυντής του Ογκολογι-

κού Τμήματος του Νοσοκομείου Λευκωσίας 
Δρ. Γεώργιος Ιωαννίδης και ο Πρόεδρος της 
Οργάνωσης Europa Uomo Ανδρέας Μωυ-
σέως. Οι εισηγητές της ημερίδας ήταν οι: Δρ. 
Δημήτριος Βόμβα, Δρ. Παναγιώτης Σακκά, 
Δρ. Σάββας Όμορφου και Ιωάννα Χατζη-
γρηγόρη.

Η ημερίδα συνέβαλε στους σκοπούς και 
στόχους της Βουλής των Γερόντων, οι οποί-
οι είναι μεταξύ άλλων ο κοινωνικός προ-
βληματισμός και η προώθηση θεμάτων που 
απασχολούν τα άτομα της τρίτης ηλικίας.  

Ιατρική Ημερίδα «Καρκίνος του Προστάτη» 

Η κυπριακή ομοσπονδία ποδοσφαίρου (ΚΟΠ) 
συμπαρίσταται στο έργο του ΜέτικΑλέρτ Κύπρου

Στις 26 – 28 Οκτωβρίου 
2018 πραγματοποιήθηκε εκ-
παιδευτική εκδρομή των νε-
αρών μελών του Συνδέσμου 
Μυοπαθών Κύπρου, στο 
χωριό Αγρός  «Ο δρόμος του 
ροδοστάγματος» της επαρχί-
ας Λεμεσού. Η εκδρομή είχε 
εκπαιδευτικό χαρακτήρα και 
κοινωνικό περιεχόμενο. Τα 
νεαρά μέλη που συμμετείχαν 
γνωρίστηκαν μεταξύ τους, 
διασκέδασαν, ξεκουράστη-
καν και εμπλούτισαν τις γνώ-
σεις και τις γεύσεις τους, τόσο 
από την πλούσια ιστορία της 
κοινότητας αλλά και από τα 
παραδοσιακά προϊόντα που 
παράγονται στο χωριό. 

Κατά τη διάρκεια του διη-
μέρου, πραγματοποιήθηκαν 
επισκέψεις όπου τα μέλη ενη-
μερώθηκαν για την ιστορία 
του χωριού Αγρός, και κερά-
στηκαν διάφορα σπιτικά προϊ-

όντα φτιαγμένα με μεράκι.
Το απόγευμα του Σαββά-

του μακιγιέρ πραγματοποί-
ησαν  μάθημα μακιγιάζ  και 
έπειτα ακολούθησε παιχνίδι 
και πλούσια δώρα από τους 

αγαπημένους εθελοντές του 
Συνδέσμου Φίλων Μυοπα-
θών Κύπρου.

Ο Σύνδεσμος Μυοπαθών 
Κύπρου ευχαριστεί θερμά τον 
Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου 

/ Youth Board of Cyprus για 
την επιχορήγηση της εκδρο-
μής, τον Σύνδεσμο Φίλων Μυ-

ο π α θ ώ ν 
για την 
ανιδιοτε-
λή στήρι-
ξη τους, 
το ξενο-
δ ο χ ε ί ο 
Ρ ό δ ο ν 
Hotel and 
R e s o r t 
A g r o s , 

τις  εταιρείες παραγωγής πα-
ραδοσιακών προϊόντων που 
αναφέρθηκαν πιο πάνω για 
την φιλοξενία και ξενάγηση 
στους χώρους παραγωγής 
προϊόντων.

Τέλος  θερμές ευχαριστίες 
προς όλους τους εθελοντές 
ξεχωριστά για την αμέριστη 
συμβολή τους στην πραγμα-
τοποίηση της εκδρομής.

“Ο δρόμος του ροδοστάγματος …
περιδιάβαση στον όμορφο Αγρό”
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«Αττική, ενώνουμε  
τις δυνάμεις μας  
και είμαστε κοντά σου»

Παγκύπριος  
έρανος ΠΣΣΕ

Το ΠΣΣΕ διενήργησε παγκύπριο έρανο «Αττι-
κή, ενώνουμε τις δυνάμεις μας και είμαστε κοντά 
σου» (με Αρ. Αδ. 41/2018 από την αρμόδια Aρχή 
Αδειών Εράνων) ο οποίος έληξε στις 30 Σεπτεμ-
βρίου του 2018.

Ο έρανος υποστηρίχθηκε από τη μεγάλη ορ-
γανωμένη δομή των εθελοντικών οργανώσεων/
ΜΚΟ και των εθελοντών αλλά και από τους οργα-
νωμένους φορείς του νησιού μας.   

Το προϊόν του εράνου θα διατεθεί σε συγκε-
κριμένο έργο ή δράση για αποκατάσταση των 
υποδομών των πληγεισών περιοχών της Αττικής 
σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές της Κυπρι-
ακής Δημοκρατίας και της Ελλάδας. 

Στα πλαίσια του παγκύπριου 
εράνου που διενεργήθηκε, το ΠΣΣΕ 
απέστειλε κιβώτια ανθρωπιστικής 
βοήθειας προς τους πυρόπληκτους 
της Αττικής.

Τα κιβώτια περιλάμβαναν φαρ-

μακευτικά είδη, ρουχισμό, υπο-
δήματα, τρόφιμα, παιδικά είδη 
πρώτης ανάγκης, κ.ά. Τα κιβώτια 
παραδόθηκαν στην ΜΚΟ Αλλη-
λεγγύη Πειραιά και έχουν διατεθεί 
στους πυρόπληκτους της Αττικής.

Για ενίσχυση του εράνου, πραγματο-
ποιήθηκε επίσης σκυταλοδρομία από 
το ΠΣΣΕ, σε συνεργασία με το Σωματείο 
Δρομέων Κύπρου «Περικλής Δημητρί-
ου». 

Η σκυταλοδρομία, η οποία διοργα-
νώθηκε στις 23 Σεπτεμβρίου 2018, είχε 
αφετηρία έναρξης το Δάλι, όπου  χαι-
ρέτησαν και ευχαρίστησαν το κοινό και 
τους δρομείς για τη συμβολή τους σε 
αυτή την πρωτοβουλία, ο Πρόεδρος του 
ΠΣΣΕ, Ηλίας Δημητρίου,  ο Πρόεδρος του 
Σωματείου Δρομέων Κύπρου «Περικλής 
Δημητρίου»,  Σωκράτης Σωκράτους και 
εκπρόσωπος του Πρέσβη της Ελλάδας 
στην Κύπρο, Ευρίκλεια  Παναγιώτου, ενώ 
ο Δήμαρχος Ιδαλίου, Λεόντιος Καλλένος, 
κήρυξε την έναρξη της και παρέδωσε στο 
ΠΣΣΕ τη χρηματική βοήθεια του Δήμου. 

 Στους ενδιάμεσους σταθμούς της δι-
αδρομής, οι Κοινοτάρχες παρέδωσαν 
στους αθλητές τη χρηματική τους βοή-
θεια, συμβάλλοντας με αυτό τον τρόπο 

στη στήριξη του εράνου του ΠΣΣΕ: στο 
Πέρα Χωριό και Νήσου ο Κοινοτάρχης 
Κούλλης Πογιατζής, στην Αλάμπρα,  εκ 
μέρους του Κοινοτάρχη η Πόπη Κωνστα-
ντίνου, στη Μοσφιλωτή ο Κοινοτάρχης 
Αντρέας Παναγιώτου, στη Σια ο Κοινο-
τάρχης Σέργιος Μιχαήλ, στο Ψευδά ο Κοι-
νοτάρχης Φρίξος Μιχαήλ, στον Κόρνο ο 
Koινοτάρχης Μιχαλάκης  Σάββα και στα 
Πυργά η Κοινοτάρχης Σταυρούλα Βασι-
λείου. Στη λήξη της διαδρομής απονε-
μήθηκαν μετάλλια και διπλώματα στους 
αθλητές.

Τη σκυταλοδρομία στήριξαν το Υπουρ-
γείο Υγείας και η Αστυνομία Κύπρου.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΣΣΕ 
Σε δήλωση του ο κ. Ηλίας Δημητρίου 

εξέφρασε θερμές ευχαριστίες σε όσους 
έχουν ανταποκριθεί στο κάλεσμα του 
ΠΣΣΕ και έχουν προσφέρει χρηματική 
βοήθεια και είδη πρώτης ανάγκης. 

«Η συγκινητική αυτή ανταπόκριση, 

ανέφερε ο Πρόεδρος του ΠΣΣΕ, δηλώνει 
το μεγαλείο της προσφοράς και της ανιδι-
οτέλειας των πολιτών του νησιού μας και 
τη στάθμη του πολιτισμού μας».

Κιβώτια ανθρωπιστικής  
βοήθειας προς τους πυρόπληκτους 

της Αττικής από το ΠΣΣΕ

Σκυταλοδρομία για στήριξη των πυρόπληκτων της Αττικής 
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Υπογραφή μνημονίου για τη μεταξύ τους συνεργασία 

Αστυνομία Κύπρου και ΠΣΣΕ 
αναβαθμίζουν τη συνεργασία τους 

Το κοινό ενδιαφέρον τους για την 
ασφάλεια και την ευημερία των πο-
λιτών, καθώς και την επιθυμία τους 

να εφαρμόσουν ένα κοινό πρόγραμμα 
δράσης για την προώθηση του κοινού 
σκοπού τους σε τομείς κοινού ενδιαφέρο-
ντος, επιβεβαίωσαν Αστυνομία Κύπρου 
και Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο 
Εθελοντισμού, με την υπογραφή Μνη-
μονίου για την μεταξύ τους συνεργασία. 
Σκοπός του μνημονίου η περαιτέρω ανα-
βάθμιση της προαγωγής της ασφάλειας 
και της ευημερίας των πολιτών.

Το μνημόνιο υπογράφηκε μεταξύ του 
Αρχηγού Αστυνομίας κ. Ζαχαρία Χρυσο-
στόμου και του Προέδρου του ΠΣΣΕ κ. 
Ηλία Δημητρίου, στο Αρχηγείο Αστυνομί-
ας στις 11/9/18.

Με την υπογραφή του μνημονίου, 
Αστυνομία και ΠΣΣΕ, αναβαθμίζουν τη 
συνεργασία τους όσον αφορά στην αντι-
μετώπιση των σύγχρονων κοινωνικών 
προκλήσεων σε τομείς κοινού ενδιαφέρο-
ντος, στην οικοδόμηση σχέσης εμπιστο-
σύνης και συνεργασίας με την κοινωνία 
των πολιτών, την παροχή βοήθειας, την 
εκπαίδευση και κατάρτιση σε τομείς κοι-
νού ενδιαφέροντος και την ενημέρωση 
και διαφώτιση του κοινού.

Μιλώντας κατά την τελετή, ο Αρχηγός 
Αστυνομίας ανέφερε μεταξύ άλλων πως 
«η Αστυνομία έχει καθιερώσει τα τελευ-
ταία χρόνια μορφές διαβούλευσης και 
συνεργασίας με τους πολίτες και τους 
οργανωμένους φορείς που τους εκπρο-
σωπούν» αναζητώντας, όπως επισήμανε 
«κοινά πεδία ενδιαφέροντος και δράσης, 

υλοποιώντας ταυτόχρονα τη νέα προσέγ-
γιση σε ότι αφορά στην Κοινοτική Αστυνό-
μευση. Μια προσέγγιση», συνέχισε «που 
εδράζεται στη συνεργασία με τους πολίτες 
και εμπερικλείει την ανάπτυξη πρωτοβου-
λιών, που έχουν ως κέντρο βάρους την 
πρόληψη των κινδύνων, την κατανόηση 
των προβλημάτων, την ενδυνάμωση των 
μορφών παρέμβασης για προστασία των 
πιο ευάλωτων και εκτεθειμένων σε ποικί-
λες απειλές, τμημάτων της κοινωνίας μας».

Αναφερόμενος στην υπογραφή του 
μνημονίου ο Αρχηγός, τόνισε ότι «η ανα-
βάθμιση της συνεργασίας μεταξύ της 
Αστυνομίας και του ΠΣΣΕ, έχει για εμάς, 
ως φορέας διαφύλαξης της κοινωνικής 
συνοχής, βαρύνουσα σημασία, αφού ο 

εθελοντισμός, πέρα από σημαντική πηγή 
προσφοράς στην κοινωνία, αποτελεί βα-
σική παράμετρο διατήρησης της κοινωνι-
κής συνοχής».

Με τη σειρά του ο Πρόεδρος του ΠΣΣΕ 
υπογράμμισε τη σημασία της υπογρα-
φής του μνημονίου συνεργασίας, για το 
Συμβούλιο Εθελοντισμού, για το οποίο, 
όπως είπε, αποτελεί φωτεινό ορόσημο 
για την επίτευξη του σκοπού του. Χαρα-
κτήρισε μάλιστα την υπογραφή του μνη-
μονίου ως επισφράγιση μιας πολυετούς 
και επιτυχημένης συνεργασίας, με θετικά 
αποτελέσματα για την κοινωνία. «Στόχος 
μας», κατέληξε «μέσα από αυτή την κοινή 
προσπάθεια, είναι η ευημερία και η καλή 
ποιότητα ζωής στην κοινωνία μας». 

Εκστρατεία «Πράσινες Κοινότητες»
Στο πλαίσιο της παγκύ-

πριας εκστρατείας «Εθελοντι-
σμός για πράσινες κοινότη-
τες», η οποία υλοποιείται με 
τη συνεργασία του Γραφείου 
της Επιτρόπου Περιβάλλο-
ντος και του Παγκύπριου 
Συντονιστικού Συμβουλίου 
Εθελοντισμού (ΠΣΣΕ) πραγ-
ματοποιήθηκαν οι ακόλου-

θες ενημερωτικές συναντή-
σεις:

• στις 15/11/18 στη Μου-
ταγιάκα με θέμα: « Το πλα-
στικό εχθρός της γης » σε 
συνεργασία με το Επαρχια-
κό Συντονιστικό Συμβούλιο 
Εθελοντισμού Λεμεσού και το 
Συμβούλιο Κοινοτικού Εθε-
λοντισμού Μουταγιάκας 

• στις 22/11/18 στο Λιοπέ-
τρι με θέμα: «Την προφύλαξη 
και μείωση της έκθεσης των 
παιδιών στην Μη Ιονίζουσα 
Ακτινοβολία  (κινητά τηλέ-
φωνα, Wi-Fi, tablets κ.α)» σε 
συνεργασία με το Επαρχια-
κό Συντονιστικό Συμβούλιο 
Εθελοντισμού Αμμοχώστου 
και το Συμβούλιο Κοινοτικού 

Εθελοντισμού Λιοπετρίου
Στόχος της εκστρατείας 

είναι η ενημέρωση και ευ-
αισθητοποίηση διάφορων 
κοινοτήτων, μέσω περιφερει-
ακών συναντήσεων για περι-
βαλλοντικά θέματα. Ομιλητής 
ήταν  ο κ. Μάριος Ευθυμίου 
– Λειτουργός του  Γραφείου 
Επιτρόπου Περιβάλλοντος.

ΗΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ: Στόχος μας μέσα από την πολυετή  και 
επιτυχημένη συνεργασία μας με την Αστυνομία είναι η ευημερία 

και η καλή ποιότητα ζωής στην κοινωνία μας
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Η δυναμική του εθελοντισμού
δεν έχει όρια, 

αλλά ούτε και σύνορα

Ο 
εθελοντισμός προάγει την ενεργό 
συμμετοχή των πολιτών στα κοι-
νά, ενώ παράλληλα ενδυναμώ-
νει την κοινωνική αλληλεγγύη 

και συνοχή, τονίζει σε συνέντευξη της στο 
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ του ΠΣΣΕ, η  κα Αν-
δρούλλα Ελευθερίου, Πρόεδρος 
της Παγκύπριας Συμμαχίας 
Σπάνιων Παθήσεων και 
Εκτελεστική Διευθύντρια 
της Διεθνούς Ομοσπονδί-
ας Θαλασσαιμίας. 

Η κα Ανδρούλλα Ελευ-
θερίου προσθέτει ότι ο εθε-
λοντισμός έρχεται πολλές φο-
ρές, ως από μηχανής θεός, να 
συμπληρώσει με ανθρωποκεντρι-
σμό και να πλαισιώσει με αγάπη υπηρεσίες 
που αφορούν όλες τις πτυχές της ζωής των 
πολιτών. Γι’ αυτό, υπογραμμίζει, και υπάρ-
χουν εθελοντές στον χώρο της υγείας, του 
περιβάλλοντος, της απασχόλησης και όχι 
μόνο. Η δυναμική του εθελοντισμού δεν 
έχει όρια, αλλά ούτε και σύνορα.

Τονίζει ακόμα ότι το Παγκύπριο Συντο-
νιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού (ΠΣΣΕ) 
δίνει φωνή και δύναμη και παρουσία στους 
εθελοντές, προωθώντας μια πιο ανθρωπο-
κεντρική κοινωνία.

Παραθέτουμε στη συνέχεια το κείμενο της 
συνέντευξης της κας Ανδρούλλας Ελευθερί-
ου:

- Τι είναι ο εθελοντισμός σήμερα και 
ποια η αναγκαιότητα του;

ΑΝΔΡΟΥΛΛΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ: Ο εθελοντι-
σμός, ως έννοια, δεν άλλαξε ποτέ. Είναι και 
παραμένει μια στάση ζωής, ένα ιδανικό που 
πηγάζει από τη θέληση ενός ανθρώπου να 
προσφέρει ανιδιοτελώς στην κοινωνία και 
στον συνάνθρωπο που έχει ανάγκη. Μέσα 
από τον εθελοντισμό, αναπτύσσει κανείς το 
αίσθημα της υπευθυνότητας, της δέσμευ-
σης, της συνέπειας. Μέσα από την προσφο-
ρά, ανακαλύπτει κανείς την ομορφιά της 
ανιδιοτέλειας. Ο εθελοντισμός προάγει την 
ενεργό συμμετοχή των πολιτών στα κοινά, 
ενώ παράλληλα ενδυναμώνει την κοινωνι-

κή αλληλεγγύη και συνοχή.
Ως εθελοντής στο χώρο της υγείας, αντλώ 

δύναμη από την αγάπη μου για το συνάν-
θρωπο και τον πάσχοντα, αλλά και από 
την τεράστια ηθική ικανοποίηση από την 
ειλικρινή και ανιδιοτελή προσφορά που 
έχει την τεράστια δύναμη να αλλάζει ζωές, 
δρώντας καταλυτικά στη διαμόρφωση πο-
λιτικών. Θα έλεγε κανείς ότι ο εθελοντισμός 
έρχεται πολλές φορές, ως από μηχανής 
θεός, να συμπληρώσει με ανθρωποκεντρι-
σμό και να πλαισιώσει με αγάπη υπηρεσίες 
που αφορούν όλες τις πτυχές της ζωής των 
πολιτών. Γι’ αυτό και υπάρχουν εθελοντές 
στον χώρο της υγείας, του περιβάλλοντος, 
της απασχόλησης και όχι μόνο. Η δυναμική 

του εθελοντισμού δεν έχει όρια, αλλά ούτε 
και σύνορα.

Η αναγκαιότητα του εθελοντισμού είναι 
ιδιαίτερα εμφανής στην Κύπρο και κυρίως 
στον χώρο της υγείας που περιλαμβάνει 
μια πολύ ευάλωτη ομάδα συνανθρώπων 
μας, τους ασθενείς. Τα οργανωμένα σύνολα 
ασθενών στην Κύπρο, από τη δεκαετία του 
’60 έως σήμερα, βρίσκονται στην πρώτη 
γραμμή του αγώνα για μια καλύτερη ποι-
ότητα ζωής, αναπτύσσοντας δράσεις και 
υπηρεσίες προς όφελος των ασθενών, αλλά 
και πολιτικές για την ενίσχυση της δημόσιας 
υγείας, της κοινωνικής ένταξης και της κοι-
νωνικής προστασίας των πολιτών.

Αξίζει να αναφερθεί η ίδρυση του πρώ-

  Πρόεδρος της Παγκύπριας Συμμαχίας Σπάνιων Παθήσεων και Εκτελεστική 
Διευθύντρια της Διεθνούς Ομοσπονδίας Θαλασσαιμίας

•  Το ΠΣΣΕ δίνει φωνή, δύναμη και παρουσία στους εθελοντές, 
προωθώντας μια πιο ανθρωποκεντρική κοινωνία

•  Παραμένω παθιασμένα υπέρμαχη της διαφάνειας και του 
σεβασμού προς τις αρχές και τα ιδανικά και προπάντων της 
ανιδιοτελούς προσφοράς
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του, ίσως, παγκόσμια συνδέσμου γονέων 
και ασθενών με θαλασσαιμία τη δεκαετία 
του 1960, μέσα από τη δράση του οποίου 
υλοποιήθηκε, μεταξύ άλλων σημαντικών 
υπηρεσιών και για πρώτη φορά παγκόσμια, 
το όραμα της εθελοντικής, μη αμειβόμενης 
αιμοδοσίας. Η εθελοντική αιμοδοσία προω-
θήθηκε αρχικά για να έχουν πρόσβαση στη 
ζωή τα πολυμεταγγιζόμενα άτομα με θα-
λασσαιμία και στη συνέχεια καθιερώθηκε ως 
ύψιστη προσφορά προς τον Κύπριο πολίτη 
και ασθενή. Η μεγάλη αξία της γίνεται μεγα-
λύτερη, εάν αναλογιστεί κανείς ότι σε πολλές 
χώρες του κόσμου δεν υπάρχει επάρκεια 
αλλά ούτε και πρόσβαση σε ασφαλές αίμα.

Προς τιμήν του πολύ σημαντικού αυτού 
έργου της ομάδας των πρωτοπόρων γονέ-
ων και ασθενών με θαλασσαιμία, η Κύπρος 
φιλοξενεί τον πρώτο και μοναδικό μέχρι 
στιγμής διεθνή οργανισμό στην επικράτεια 
της: την πανίσχυρη σε δράση και προσφο-
ρά, Διεθνή Ομοσπονδία Θαλασσαιμίας που 
εργάζεται σε επίσημη συνεργασία με την 
Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας, κατέχει συμ-
βουλευτικό ρόλο στον Οργανισμό Ηνωμέ-
νων Εθνών και είναι εκ των επίσημων ολίγων 
εταίρων (ως Μη Κυβερνητικός Οργανισμός) 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτά είναι μόνο 
λίγα από τα επιτεύγματα τριάντα τουλάχιστον 
χρόνων συνεχούς παρουσίας και προσφο-
ράς στο παγκόσμιο προσκήνιο.

Εθελοντισμός, ανιδιοτέλεια, προσφορά – 
τρεις λέξεις βαρυσήμαντες και αλληλένδετες, 
η χαρά και η ικανοποίηση του να προσφέ-
ρεις, ο σεβασμός και η συμπαράσταση στα 
δύσκολα της ζωής. Όλα αυτά συνθέτουν τον 
ψυχικό κόσμο του πραγματικού εθελοντή 
που δρα στα πλαίσια του προσωπικού του 
χρόνου, με γνώμονα την αγάπη που πηγάζει 
από τη σκέψη, την καρδιά και την ψυχή του. 

Ο εθελοντισμός δεν διδάσκεται: υπάρχει. 
Η δύναμη του δεν μετριέται: αλλάζει ζωές. Το 

αποτέλεσμα του ανεκτίμητο: δίνει ζωή και δί-
νει νόημα στη ζωή.

ΣΤΟΧΟΣ ΖΩΗΣ ΜΟΥ 
 ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ «ΦΩΛΙΑ»

- Ποιο είναι το όραμα σας για τον εθελο-
ντισμό;

ΑΝΔΡΟΥΛΛΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ: Προτού ανα-
φερθώ στο όραμά μου, οφείλω να τονίσω ότι 
ο εθελοντισμός πρέπει να παραμένει πάντοτε 
πιστός στον ορισμό του. Γιατί ο αυθεντικός 
εθελοντισμός είναι αυτός που επιβιώνει στον 
χώρο και στον χρόνο. 

Είναι γι’ αυτό που πιστεύω ότι οι εθελοντικές 
οργανώσεις δεν πρέπει να τον παρερμηνεύ-
ουν και να τον χρησιμοποιούν για να υπερκα-
λύψουν ή να αντικαταστήσουν υφιστάμενες 
κρατικές υπηρεσίες και δομές, επισκιάζοντας 
προβλήματα, χωρίς να τα επιλύουν. 

Υπάρχει και το πρόβλημα του «δήθεν» ή 
«συγκεκαλυμμένου» εθελοντισμού, αυτής της 
επικίνδυνης πρακτικής που κρύβει κίνητρα 
και συμφέροντα. Γι’ αυτό και πιστεύω στην 
αγάπη για τον συνάνθρωπο που μπορεί να 
μας καθοδηγεί σωστά στις δράσεις και στην 

καθημερινότητά μας.
Το όραμά μου είναι απλό και διαχρονικά το 

ίδιο: Να μπορέσει ο πραγματικός και αυθεντι-
κός εθελοντισμός να αξιοποιηθεί στο μέγιστο 
δυνατό βαθμό προς όφελος των ασθενών και 
των πολιτών. Οι καρδιές των Κυπρίων είναι με-
γάλες, γι’ αυτό και είμαι αισιόδοξη και παραμέ-
νω παθιασμένα υπέρμαχη της διαφάνειας και 
του σεβασμού προς τις αρχές και τα ιδανικά 
και προπάντων της ανιδιοτελούς προσφοράς. 

Οφείλω, στο σημείο αυτό, να συγχαρώ το 
Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελο-
ντισμού (ΠΣΣΕ) που δίνει φωνή και δύναμη 
και παρουσία στους εθελοντές, προωθώντας 
μια πιο ανθρωποκεντρική κοινωνία και να 
ευχηθώ κάθε επιτυχία στο έργο του νεοεκλε-
γέντος Προέδρου, αγαπητού φίλου κ. Ηλία 
Δημητρίου. Τόσο το ΠΣΣΕ όσο και ο Πρόε-
δρος και το Διοικητικό Συμβούλιο και τα Μέλη 
του έχουν και θα έχουν την απόλυτη και στε-
νή στήριξη και συνεργασία της Παγκύπριας 
Συμμαχίας Σπάνιων Παθήσεων και της δικής 
μου προσωπικά. Εύχομαι ότι η αποστολή του 
ΠΣΣΕ θα περατωθεί με επιτυχία και ότι το έργο 
των εθελοντών και θα αναγνωριστεί και θα 
ενισχυθεί περαιτέρω γιατί είναι πραγματικά 
αξιόλογο.

Δραττόμενη της ευκαιρίας αυτής, θα ήθελα 
να αναφερθώ σε ένα πιο συγκεκριμένο όραμα 
και στόχο της ζωής μου. Αναφέρομαι φυσικά 
στο έργο του καινοτόμου Κέντρου «Φωλιά» 
της Παγκύπριας Συμμαχίας Σπάνιων Παθήσε-
ων, στο οποίο γίνομαι καθημερινά μάρτυρας 
της δύναμης και της δυναμικής του εθελο-
ντισμού που δεν γνωρίζει όρια και σύνορα. 
Εύχομαι πραγματικά το Κέντρο να συνεχίσει 
να εργάζεται με αρχές, ήθος και διαφάνεια, 
συμβάλλοντας τα μέγιστα σε μια καλύτερη, 
αλληλέγγυα κοινωνία, αλλά και να ενισχυθεί 
περαιτέρω και να αποτελέσει συνεργάτη των 
κρατικών υπηρεσιών υγείας στα θέματα που 
άπτονται των σπάνιων παθήσεων.

Ας ξυπνήσουμε τη φωνή των πολιτών και 
ας προωθήσουμε την ενεργό συμμετοχή τους 
στο κοινωνικό γίγνεσθαι της πατρίδας μας, της 
Ευρώπης, του κόσμου. Γιατί μπορούμε. Έχου-
με τη δύναμη.



Εξουσιοδοτημένοι Εισαγωγείς & Διανομείς προϊόντων LG στην Κύπρο: 
ASEPA Trading Co. Ltd 

Λεωφόρος Στροβόλου 211, 2029, Λευκωσία, Κύπρος
Τηλ.: +357 22 455550

Η Τέχνη της Ουσίας
Στην LG κρατάμε μόνο την ουσία, 

προσφέροντας μία νέα αίσθηση στα πράγματα 
ακόμα και για τους πιο απαιτητικούς...
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