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To περιοδικό «ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ και 
ΚΟΙΝΩΝΙΑ» αποτελεί τη συνέχεια του 
«ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ∆ΕΛΤΙΟΥ» του 
ΠΣΣΕ, η πρώτη έκδοση του οποίου κυ-
κλοφόρησε στις 19.03.2002.  

Το Παγκύπριο Συντονιστικό 
Συµβούλιο Εθελοντισµού (ΠΣΣΕ) 
είναι Νοµικό Πρόσωπο και 
αναγνωρίζεται ως το Ανώτατο 
Συντονιστικό Σώµα Εθελοντικής 
Προσφοράς µε βάση το νόµο 
61(1)/2006 που διέπει τη λειτουργία 
του. Μέλη του είναι:
l  6  Επαρχιακά Συντονιστικά 

Συµβούλια Εθελοντισµού (ΕΣΣΕ)
l  79  Παγκύπριες εθελοντικές 

οργανώσεις/ΜΚΟ
l  326 Επαρχιακές/Τοπικές 

εθελοντικές οργανώσεις/
ΜΚΟ, Συµβούλια και Επιτροπές 
Κοινοτικού Εθελοντισµού - µέλη 
των ΕΣΣΕ.

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΚΔΟΣΗΣ

Χαιρετισμός Προέδρου 
ΠΡΟΧΩΡΟΥΜΕ ΜΠΡΟΣΤΑ! 

Δεκαεπτά χρόνια μετά την πρώτη έκδοση του γνωστού σε όλους εκφρα-
στικού οργάνου του ΠΣΣΕ,  Ενημερωτικό Δελτίο, που με τόση επιτυχία μετέ-
φερε έγκυρη ενημέρωση για τη δράση του Συμβουλίου, χαιρετίζω, με ιδιαί-
τερη χαρά την πρώτη έκδοση του Περιοδικού του Παγκύπριου Συντονιστικού 
Συμβουλίου Εθελοντισμού (ΠΣΣΕ) με τίτλο ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ, 
το οποίο θα αποτελεί από σήμερα την επίσημη φωνή του ΠΣΣΕ σε θέματα 
ενημέρωσης και όχι μόνο.

Το Περιοδικό, αποτελεί τη διευρυμένη και ανανεωμένη εκδοχή του Ενη-
μερωτικού Δελτίου και θα περιλαμβάνει πλούσια και ποικίλη θεματολογία και 
ύλη, όπως ειδήσεις για τη δράση του Συμβουλίου, συνεντεύξεις, άρθρα, θέ-
σεις, δράσεις των οργανώσεων μελών και των συνεργατών του ΠΣΣΕ και από 
τις στήλες του θα επιχειρείται ο συνεχής εμπλουτισμός των θεμάτων ώστε να 

καθιερωθεί και αυτό στο χώρο των άλλων επιτυχη-
μένων εκδόσεων του ΠΣΣΕ.   Σκοπός δεν είναι μόνο 
να διευρυνθεί το αναγνωστικό μας κοινό, αλλά και 
να κατατίθεται περιοδικά, ένα πολύπλευρο και πο-
λυσύνθετο υλικό με επίκεντρο τον εθελοντισμό και 
την ευρύτερη κοινωνία.

Η κυκλοφορία του θα γίνεται σε έντυπη αλλά και 
ηλεκτρονική μορφή, ενώ θα είναι και αναρτημένο 
σε διαδικτυακούς χώρους του ΠΣΣΕ.  

Όπως και το Ενημερωτικό Δελτίο που δίνει πλέ-
ον χώρο στο νέο μας Περιοδικό, θα δίδεται έμφαση 
στις σταθερές και αναλλοίωτες αξίες του εθελοντι-
σμού αλλά και συναφών με τον εθελοντισμό θεμά-
των που απασχολούν τους σημαντικούς θεσμούς 

και φορείς της κοινωνίας μας.
Οι προκλήσεις αλλά και οι ευκαιρίες ανάπτυξης του εθελοντικού τομέα 

είναι πολλές. Με τη συνεργασία όλων, θα πράξουμε τα καλύτερα για να δι-
ασφαλίσουμε ένα ευνοϊκότερο περιβάλλον για τον εθελοντικό τομέα και να 
ενδυναμώσουμε περισσότερο τις αρχές και τις αξίες του εθελοντισμού που 
είναι ένα από τα πολυτιμότερα στοιχεία του πολιτισμού και της κοινωνίας μας. 

Κοινό μας όραμα είναι σίγουρα η περαιτέρω ανάπτυξη και βελτίωση της 
ποιότητας του εθελοντισμού της Κύπρου μας και η μεγιστοποίηση HLIτης 
συμβολής του στην αντιμετώπιση των σύγχρονων κοινωνικών ζητημάτων της 
κοινωνίας μας.  Θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να στηρίξουμε 
τις οργανώσεις μέλη του ΠΣΣΕ και να διασφαλίσουμε ότι έχουν όλα τα απαραί-
τητα εφόδια για να συνεχίσουν το εξαιρετικά σημαντικό έργο που επιτελούν.   

Για επίτευξη των στόχων μας το ΠΣΣΕ θα συνεχίσει να συνεργάζεται στενά 
με όλους τους αρμόδιους φορείς και θεσμούς της κοινωνίας.

Για τη νέα αυτή περίοδο που διανύουμε το ΠΣΣΕ ήδη προγραμματίζει τις 
καθιερωμένες δραστηριότητές του και καλούμε όλους να τις υποστηρίξουν:

• Προκήρυξη εκστρατείας Σώματος Εθελοντών «Υιοθετήστε» μια οικογέ-
νεια τα Χριστούγεννα (έναρξη αρχές Νοεμβρίου)

• Εβδομάδα Εθελοντισμού (πρώτη Εβδομάδα Δεκεμβρίου)
Ευχαριστώ

Ηλίας Δημητρίου
Πρόεδρος του Παγκύπριου

Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού (ΠΣΣΕ)
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Τ
ο Παγκύπριο Συντονιστικό Συμ-
βούλιο Εθελοντισμού (ΠΣΣΕ) 
πραγματοποίησε την Ετήσια 
Γενική  Συνέλευσή του,  στις 

28/6/19  στη Λευκωσία, στην οποία συμ-
μετείχαν εκπρόσωποι των οργανώσεων 
μελών του στην παρουσία του Επιτρό-
που Εθελοντισμού και ΜΚΟ και της Δι-
ευθύντριας των Υπηρεσιών Κοινωνικής 
Ευημερίας.   

Ο Πρόεδρος του ΠΣΣΕ, κ. Ηλίας 
Δημητρίου, προέβη σε απολογισμό της 
δράσης του ΠΣΣΕ για το 2018 βάσει της 
Έκθεσης Πεπραγμένων της υπό επισκό-
πηση περιόδου και παρουσίασε το ετή-
σιο πρόγραμμα δράσης του Συμβουλίου 
και τον προϋπολογισμό του επόμενου 
έτους, τα οποία εγκρίθηκαν ομόφωνα.  

Μετά την έγκριση και των οικονομικών 
καταστάσεων του 2018, ο Πρόεδρος 
ανέλυσε την πολύπλευρη προσπάθεια 
του Συμβουλίου στην προστασία, στήρι-
ξη, συντονισμό και ανάπτυξη των οργα-
νώσεων μελών του αλλά και γενικότερα 
των ΜΚΟ και του εθελοντισμού, τονίζο-
ντας ιδιαίτερα τις νέες δραστηριότητες 
και πρωτοβουλίες του ΠΣΣΕ.

Επισημαίνοντας ότι το έργο του ΠΣΣΕ 
και οι στόχοι που έχουν επιτευχθεί εί-
ναι αποτέλεσμα της εθελοντικής συλ-
λογικής προσπάθειας τόσο των μελών 
της Διοικούσας Επιτροπής όσο και των 
οργανώσεων μελών του, στους οποίους 
εξέφρασε ολόθερμες ευχαριστίες για την 
αφοσίωση, το χρόνο και την ανιδιοτέλειά 
τους, ευχήθηκε δύναμη και κουράγιο να 

συνεχίσουν το δύσκολο έργο τους.  
Καταληκτικά, ο Πρόεδρος του ΠΣΣΕ 

ανέφερε:«Οι προκλήσεις και οι ευκαιρί-
ες ανάπτυξης του εθελοντικού τομέα εί-
ναι πολλές.  Με τη συνεργασία όλων, θα 
πράξουμε τα καλύτερα για να διασφαλί-
σουμε ένα ευνοϊκότερο περιβάλλον για 
τον εθελοντικό τομέα και να ενδυνα-
μώσουμε περισσότερο τις αρχές και τις 
αξίες του εθελοντισμού που είναι ένα 
από τα πολυτιμότερα στοιχεία του πολι-
τισμού και της κοινωνίας μας.  Το ΠΣΣΕ 
ήταν και θα είναι πάντοτε ανοιχτό για 
συνεργασία, με όλους τους θεσμούς του 
κράτους και της κοινωνίας αλλά και με 
όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς, 
για ενίσχυση του ρόλου και του έργου 
του».  

Απολογισμοσ δρΑσησ του πσσΕ Απο τον προΕδρο του κ. ηλιΑ δημητριου

Πολύπλευρη η προσπάθεια
ανάπτυξης του εθελοντισμού

l  Νέες δραστηριότητες και 
πρωτοβουλίες του ΠΣΣΕ

l  Προστασία, στήριξη, συντονισμός 
και ανάπτυξη των οργανώσεων 
μελών του 

l  Με τη συνεργασία όλων, θα 
πράξουμε τα καλύτερα για να 
διασφαλίσουμε ένα ευνοϊκότερο 
περιβάλλον για τον εθελοντικό τομέα
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Π
ισωπατώντας στα κιτάπια της 
Ιστορίας βρίσκουμε βαθιά ρι-
ζωμένη στη θρησκευόμενη 
κοινωνία της Κύπρου την πλήρη 

εφαρμογή της ευαγγελικής προτροπής για 
το χρέος προς «τους αδελφούς μας τους 
ελαχίστους». Οδηγούμαστε στον πυρήνα 
γυναίκα, πρώτη οργανωμένη κίνηση, δε-
καετία του ’50, ο Σύνδεσμος Εθελοντικής 
Βοήθειας που θα εξελιχθεί στον Κυπριακό 
Ερυθρό Σταυρό. 

Δεκαετία του ’60. Γεννιέται η Κυπρια-
κή Δημοκρατία. Ένα ραδιοφωνικό κανάλι, 
μια μαυρόασπρη τηλεόραση για κάποιες 
ώρες, μα και πρώτη γυναίκα και υπουργός, 
πρώτες γυναίκες στα Μέσα Μαζικής Επι-
κοινωνίας, ψάχνουν χώρο στα οράματα για 
καλύτερη ζωή κι ευαισθητοποίηση για όσα 
ζουν κάποιες τάξεις ανθρώπων με ιδιαίτε-
ρα δύσκολα προβλήματα. 

Τουρκοανταρσία το 1963, τρόμος, ξεσπι-
τωμός, θάνατος, βομβαρδισμός της Τηλλυρί-
ας το 1964, αθώοι άμαχοι νεκροί, εθελοντές 
οι άντρες στα όπλα, οι γυναίκες στα νοσοκο-
μεία να στηρίζουν τα ορφανεμένα, να εμψυ-

χώνουν τους χαροκαμένους.
Δεκαετία του ’70. Οι ανάγκες για στή-

ριξη ανθρώπων με κοινωνικά, ιατρικά, 
οικονομικά προβλήματα γεννούν, το 1973, 
το Παγκύπριο Συμβούλιο Ευημερίας που 
θα μετονομαστεί σε Παγκύπριο Συντονι-
στικό Συμβούλιο Εθελοντισμού. Δεν είναι 
μακριά το 1974 που ο τόπος θα ζήσει τις 
τραγικότερες στιγμές της ιστορίας του. Δια-
κόσιες χιλιάδες άνθρωποι στους δρόμους, 
χωρίς τίποτα, δυόμισι χιλιάδες αιχμάλωτοι, 
δύο χιλιάδες νεκροί, πένθος, πόνος, μαυ-
ρίλα αβάσταχτη. Μα χιλιάδες εθελοντές 
πλημμυρίζουν κάθε πόστο απ’ όπου θα 
μπορούσαν να βοηθήσουν να εντοπιστούν 
αγνοούμενοι, να επανενωθούν συγγενείς, 
να διανεμηθούν αντίσκηνα, τρόφιμα, ρου-
χισμός, να στηριχτούν γυναίκες που βιά-
στηκαν και ζουν το μαρτύριο της έκτρωσης.

Τρεις χιλιάδες εγκλωβισμένοι που ζουν 
κάτω από συνθήκες τρόμου, αποχωρίζο-
νται τα παιδιά τους για να φοιτήσουν στις 
ελεύθερες περιοχές και το Τμήμα Υπηρε-
σιών Κοινωνικής Ευημερίας αντιμετωπίζει 
τη δυσκολότερη πτυχή του προβλήματος. 

Μόνο εθελοντές ελαφραίνουν την ένταση 
και τον αγώνα τους, τον τρόμο μπροστά 
στην παραβατικότητα που παραμονεύει. 

Εθελοντές και εθελόντριες συνοδεύουν 
κάθε χρόνο τις Ελαδίτισσες στα κοιμητή-
ρια, στα μνημόσυνα, στις εκδηλώσεις, στις 
επιτροπές που ψάχνουν για τους αγαπη-
μένους τους. Από τότε, κάθε χρόνο το ίδιο 
σκηνικό. Περιμένουμε δικαιοσύνη σαράντα 
πέντε χρόνια. Κι άλλοι έθαψαν ένα κασελά-
κι μ’ ό,τι απέμεινε από τον δικό τους. 

Δεκαετία του ’80. Ο εθελοντισμός 
απλώνεται παντού. Οργανώνονται κοινο-
τικά συμβούλια κοινωνικής προσφοράς, 
σύνδεσμοι αντιμετώπισης κοινωνικών 
προβλημάτων. Εθελοντές φτάνουν και συν-
δράμουν μέχρι και σε πυρκαγιές στην Ελ-
λάδα, συγκεντρώνουν χρήματα και κτίζεται 
νοσοκομείο στην χτυπημένη από το τσου-
νάμι Ασία. Με την ένταξη στην Ευρώπη και 
το άνοιγμα των συνόρων, εθελοντές στη-
ρίζουν μετανάστες με βοήθεια που φτάνει 
απλόχερα. 

Ο εθελοντισμός της Κύπρου βραβεύ-
εται στο πρόσωπο Κυπρίων εθελοντριών 

Ψάχνοντας τις ρίζες 
του εθελοντισμού στην Κύπρο

Πάνω: Διανομή συσσιτίου σε προσφυγικό συνοικισμό από εθελοντές του Κυπριακού Ερυθρού Σταυρού 
το 1974 (Φωτογραφικό αρχείο: Κυπριακός Ερυθρός Σταυρός)
Δεξιά: Το νηπιαγωγείο «ΜΑΝΑ» σε αντίσκηνο στον καταυλισμό Σταυρού μετά την Τουρκική εισβολή, 
1974. (Φωτογραφικό αρχείο: Σωματείο Ελληνίδων Κυρίων «Μάνα.)

Γράφει:  
Αλέκα 
Γράβαρη Πρέκα
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Παρουσίαση Γενικού Σχεδίου Υγείας (ΓεΣΥ) στις 8/5/19  

Επαρχιακό Συντονιστικό Συμβούλιο 
Εθελοντισμού (ΕΣΣΕ) Λεμεσού 

Παγκύπριος Διαβητικός Σύνδεσμος 

Δείπνο των Στελεχών  
των Εθελοντικών Οργανώσεων μελών του

Την Ημερίδα 
παρακολούθησαν  Πρόεδροι 

και εκπρόσωποι των 
Εθελοντικών Οργανώσεων, 
Λειτουργοί των Υπηρεσιών 

Κοινωνικής Ευημερίας, 
Εθελοντές και αρκετοί άλλοι 

ενδιαφερόμενοι.

ΕΣΣΕ Λεμεσού στις 4/7/19 στην Αυλή του Παττίχειου Ιστορικού Αρχεί-
ου υπό την αιγίδα της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
κ. Ζέτας Αιμιλιανίδου

Πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία  το Δείπνο των Στελεχών των   
Εθελοντικών Οργανώσεων μελών του ΕΣΣΕ Λεμεσού, που ευγενώς πα-
ραχώρησε  ο Δήμος Λεμεσού.  

Ο Παγκύπριος Διαβητικός Σύν-
δεσμος, όπως κάθε χρόνο έτσι και 
φέτος, οργάνωσε εκπαιδευτικές κα-
τασκηνώσεις για παιδιά με διαβήτη 
ηλικίας 10-14 και 15-18 χρονών.

Οι εκπαιδευτικές κατασκηνώσεις 
πραγματοποιήθηκαν τον Ιούλιο του 
2019 στο ξενοδοχείο Ρόδο στον Αγρό 
όπου τα παιδιά που έλαβαν μέρος 
συνοδεύονταν από γιατρούς, νοση-
λευτές και συνοδούς.  Το πρόγραμμα 
περιλάμβανε εκπαιδευτικό εργαστή-
ρι από γιατρό και διατροφολόγο με 
την κατασκευή σνακ με στόχο τον 
σωστό υπολογισμό των υδατανθρά-
κων, την σωστή διατροφή, ρύθμιση 
και αποδοχή του διαβήτη.  

Τα παιδιά περνούσαν ευχάριστα 

τις ώρες τους με αθλητικές δραστη-
ριότητες όπως κολύμπι, τένις, κα-
λαθόσφαιρα και τις απογευματινές 
ώρες με επιτραπέζια παιχνίδια, χει-
ροποίητες κατασκευές και σινεμά. 

Οι εκπαιδευτικές κατασκηνώσεις 
ολοκληρώθηκαν και φέτος με θετικά 
σχόλια από τα παιδιά, τους γιατρούς 
και το νοσηλευτικό προσωπικό.

από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά το 2013 έρχε-
ται καινούριο χτύπημα, κούρεμα καταθέσεων, 
μείωση μισθών και συντάξεων, αναστολή έργων 
κοινωνικής στήριξης, κλείσιμο επιχειρήσεων, 
οικογενειάρχες και προσοντούχοι νέοι άνεργοι, 
συνταξιούχοι σε κατάθλιψη κι ανασφάλεια, άρ-
ρωστοι με υποβαθμισμένη ιατρική φροντίδα.  Με 
την αγάπη τους εθελοντές στηρίζουν τις οργα-
νώσεις τους που κινδυνεύουν  με αφανισμό και 
παρά τη συρρίκνωση γίνονται μοναδικό στήριγμα 
τους κράτους. Εθελοντές προστρέχουν ακόμα 
και για την αντιμετώπιση της μεταναστευτικής 
λαίλαπας στην Ελλάδα. Οι εθελοντικές οργα-
νώσεις  πλήττονται οικονομικά μα οι εθελοντές 
πληθαίνουν.

Η Βουλή των Γερόντων, γέννημα κι αυτή του 
εθελοντισμού, του Παγκύπριου Συντονιστικού 
Συμβούλιου Εθελοντισμού, είκοσι χρόνια τώρα 
ψάχνει λύσεις για τα προβλήματα των ανθρώ-
πων της τρίτης ηλικίας, που κοντά στη φθορά του 
χρόνου δέχθηκαν πλήγματα στον ψυχισμό τους. 
Η Βουλή των Γερόντων πέτυχε ωφελήματα και 
διεκδικεί με κάθε τρόπο στήριξη των ηλικιωμέ-
νων στα ιδρύματα ή στο χώρο τους.  

Με την συμβολή των εθελοντικών οργανώ-
σεων φτάνουμε στην ίδρυση του Φορέα Τρίτης 
Ηλικίας, για αντιμετώπιση των αναγκών των γη-
ραιότερων και ενεργοποίησή τους  στο να προ-
σφέρουν, να διεκδικούν, να χαίρονται τη ζωή 
όπως κι όσο μπορούν. Η ψυχή των εθελοντών 
τροφοδοτεί κι ανατροφοδοτείται, μεταγγίζει στά-
λες ζωής, αυτομεταγγίζεται για να συνεχίζει το 
έργο της.
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Μ
ε την ανάληψη των 
καθηκόντων μου έχω θέσει 
ως κύριο στόχο, τη φυσική 
παρουσία της Αστυνομίας 

δίπλα στους πολίτες, σε οργανωμένες 
δραστηριότητες της κοινωνίας, να είναι 
συνεχής και αδιάλειπτη, αναφέρει 
σε συνέντευξη του στο περιοδικό 
«ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ και ΚΟΙΝΩΝΙΑ», ο νέος 
Αρχηγός της Αστυνομικής Δύναμης 
Κύπρου κ. Κύπρος Μιχαηλίδης, 
επεξηγώντας ότι πιστεύει σθεναρά πως 
«ο εθελοντισμός λειτουργεί ως γέφυρα 
ανάμεσα σε εμάς, το κράτος με την ευρεία 
έννοιά του, και τους πολίτες».
Ο κ. Μιχαηλίδης αναφέρεται στο 
Μνημόνιο Συνεργασίας ΠΣΣΕ – Αστυνομία 
και τονίζει ότι αυτό «μας δίνει ένα πλαίσιο 
για να αναπτύξουμε περαιτέρω τη μεταξύ 
μας συνεργασία» σημειώνοντας ότι 
«έχουμε θέσει ως βασική προτεραιότητα 
την ανάπτυξη και καλλιέργεια σχέσεων 
συνεργασίας με τους πολίτες και την 
οργανωμένη κοινωνία».

Παραθέτουμε στης συνέχεια το πλή-
ρες κείμενο της συνέντευξης του κ. Κύ-
πρου Μιχαηλίδη στο περιοδικό μας:

- Αγαπητέ κ. Κύπρο Μιχαηλίδη, πρό-
σφατος διορισμός, νέα καθήκοντα. Ποια 
η σχέση και ποιες οι προτεραιότητες 
της Αστυνομίας Κύπρου σε σχέση με 
την κοινωνία των πολιτών;

ΚΥΠΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ: Η Αστυνομία 
είναι ένα ζωντανό κομμάτι της κοινωνίας 
μας. Κύρια αποστολή της είναι η ασφά-
λεια και η προστασία των πολιτών και 
για την εκπλήρωσή της, έχουμε θέσει 
ως βασική προτεραιότητα την ανάπτυξη 
και καλλιέργεια σχέσεων συνεργασίας 
με τους πολίτες και την οργανωμένη κοι-
νωνία. Αυτή είναι, κατ’ ακρίβειαν και η 
φιλοσοφία που ακολουθούμε κατά τα τε-
λευταία χρόνια. Στηρίζεται στις αρχές της 
Κοινοτικής Αστυνόμευσης (Community 
Policing), δηλαδή, σ’ ένα ανθρωποκε-
ντρικό μοντέλο που θέλει τον αστυνομικό 
να δηλώνει ουσιαστικά το παρόν του στον 

πολίτη,   στη γειτονιά, στην κοινότητα, 
στην οικογένεια, οικοδομώντας έτσι ένα 
πλαίσιο στενής συνεργασίας και αμοι-
βαίας εμπιστοσύνης. Να είναι δίπλα στον 
πολίτη, όχι με την επιβολή και τον κατα-
ναγκασμό, αλλά με την καθημερινή προ-
σπάθεια για παροχή κάθε δυνατής βοή-
θειας και στήριξης, στα πλαίσια, πάντοτε, 
των αρμοδιοτήτων και καθηκόντων του. 

Πιστεύουμε ακράδαντα ότι μ’ αυτό τον 
τρόπο, με την αγαστή δηλαδή συνεργασία 
με τους πολίτες,  μπορούμε να επιφέρου-
με ιδιαίτερα θετικά αποτελέσματα σε ό,τι 
αφορά στη διαχείριση των πολλαπλών 
σύγχρονων προκλήσεων στον τομέα της 
αστυνόμευσης αλλά και στην επίλυση δι-
αχρονικών προβλημάτων που καλούμα-
στε να αντιμετωπίσουμε και να επιλύσου-
με, ενδυναμώνοντας έτσι το  περιβάλλον 
ασφάλειας της κοινωνίας μας.

ΕΠΙΖΗΤΟΥΜΕ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 
ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

- Ποιές προτεραιότητες έχετε θέσει 

για να κερδίσετε τoν πολίτη;
Κ.Μ.: Επιδιώκουμε να έχουμε με την 

κοινωνία των πολιτών, τα οργανωμένα 
σύνολα, αλλά και απευθείας με τον ίδιο, 
τον απλό πολίτη, μια συνεχή αμφίδρο-
μη σχέση. Άλλωστε, αυτό είναι εμφανές 
και από την υπογραφή του Μνημονίου 
Συνεργασίας μεταξύ της Αστυνομίας και 
του δικού σας Συμβουλίου που λειτουρ-
γεί με απώτερο σκοπό την προαγωγή του 
Εθελοντισμού. 

Επιζητούμε την επαφή, αποβλέπου-
με στην ανταλλαγή απόψεων, αναζητού-
με τη συνεργασία σε τομείς όπου η δική 
σας δράση συναντά και εμπλουτίζει τη 
δική μας, και αντιστρόφως. Η Αστυνο-
μία σήμερα καλείται να ανταποκριθεί 
σε αυξημένα καθήκοντα, σε ιδιόμορφες 
συνθήκες, όπου το σοβαρό έγκλημα προ-
σλαμβάνει νέες μορφές και απειλεί τις 
σύγχρονες κοινωνίες, τους πολίτες, τις 
ευάλωτες ομάδες.

Ο σύγχρονος αστυνομικός είναι 
επαγγελματίας, διαθέτει περισσότερες 

Στόχος μας η ενδυνάμωση 
του  περιβάλλοντος 

ασφάλειας  
της κοινωνίας μας

Επιδίωξη μας   η αμφίδρομη       
    σχέση με   την κοινωνία  

      των    πολιτών

           Συνέντέυξη του    Αρχηγου  ΑΣτυνομίΑΣ  
 κ. Κυπρου    μίχΑηλίδη 

  Στο πέρίοδίΚο «έΘέλο   ντίΣμοΣ ΚΑί ΚοίνΩνίΑ»
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γνώσεις και πρακτικές για τον  χειρισμό 
καταστάσεων που επηρεάζουν την ασφά-
λεια των πολιτών και θα ήθελε να έχει την 
μέγιστη στήριξη και υποστήριξη των πολι-
τών στην αποστολή του για αντιμετώπιση 
της εγκληματικότητας και της παρανο-
μίας. Δεν είμαστε σίγουρα αλάνθαστοι 
κατά την επιτέλεση των πολύμορφων 
καθηκόντων μας. Όμως, συνεχώς βελ-
τιωνόμαστε στη διαρκή προσπάθεια, επί 
24ωρου βάσεως, να υπηρετήσουμε τον 
πολίτη και την κοινωνία μας και να εξα-
σφαλίσουμε υψηλά επίπεδα ασφάλειας 
στον τόπο μας.

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ
- Πώς αναμένετε να συμβάλει το 

Μνημόνιο Συνεργασίας που υπογρά-
φηκε μεταξύ της Αστυνομίας Κύπρου 
και του Παγκύπριου Συντονιστικού 
Συμβουλίου Εθελοντισμού (ΠΣΣΕ) 
στην επίτευξη των κοινών στόχων των 
δύο μερών;

Κ.Μ.: Το συγκεκριμένο Μνημόνιο 

μας δίνει ένα πλαίσιο για να αναπτύξου-
με περαιτέρω τη μεταξύ μας συνεργα-
σία. Θεωρώ ότι μπορούμε να «συναντη-
θούμε» με πολλούς τρόπους∙ μπορούμε 
και πρέπει να κοιτάξουμε πιο βαθιά, να 
δώσουμε περισσότερη προσοχή και έμ-
φαση στα κοινωνικά προβλήματα που 
αναδεικνύει η πολυπλοκότητα της σύγ-
χρονης ζωής: οδική ασφάλεια, εξαρτη-
σιογόνες ουσίες, κοινωνικός αποκλει-
σμός, βία στην οικογένεια, σεξουαλική 
κακοποίηση, ξενοφοβία και ρατσισμός, 
χουλιγκανισμός, παραβατικότητα.

Ως Οργανισμός που έχει ταχθεί στην 
υπηρεσία των πολιτών, χρειαζόμαστε 
τους εθελοντές, εσάς, γιατί, μέσω του 
εθελοντισμού μπορούν να πολλαπλα-
σιαστούν οι δυνατότητες μιας πολιτείας 
για να επέλθουν θετικά αποτελέσμα-
τα στα προβλήματα που ταλανίζουν 
την κοινωνία μας. Παράλληλα, είναι 
αναγκαίο να ειπωθεί ότι δεν πρέπει τα 
προβλήματα των συνανθρώπων μας να 
μας αφήνουν αδιάφορους ή τα δικά μας 
προβλήματα να μας απορροφούν στην 
απρόσωπη, πολλές φορές, καθημερινό-
τητά μας. Μπορούμε και οφείλουμε να 
διευρύνουμε το συλλογικό κοινωνικό 
μας έργο γιατί μόνον έτσι μπορεί να επι-
τευχθεί πρόοδος και κοινωνική ευημε-
ρία στο νησί μας.

Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 
ΣΤΟΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟ

- Πώς συμβάλλει το Αστυνομικό 
Σώμα στην προώθηση του εθελοντι-
σμού και ποιες δράσεις αναπτύσσει;

Κ.Μ.: Η Αστυνομία έχει συνεχή δράση 
σχεδόν σε κάθε έκφανση της κοινωνίας 
μας. Διαθέτουμε εν ενεργεία αλλά και 

αφυπηρετήσαντες αστυνομικούς που εί-
ναι ταγμένοι στην έννοια της προσφοράς. 
Η Αστυνομία συμμετέχει ενεργά σε όλες 
τις κορυφαίες εθελοντικές κινητοποιή-
σεις: για την οδική ασφάλεια, την στήριξη 
των καρκινοπαθών, την καταπολέμηση 
των ναρκωτικών και τόσες άλλες. Σκε-
φτείτε μόνο πόσο προσωπικό της Αστυ-
νομίας καθημερινά ενεργεί στο πλαίσιο 
της αποστολής του, ή και πέραν αυτής, 
για να υποστηρίξει δράσεις ή πρωτοβου-
λίες μιας εθελοντικής ομάδας.

Πέραν τούτου, η Αστυνομία κινητο-
ποιείται εθελοντικά και σε πλήθος δικών 
της δραστηριοτήτων και είναι γενικότερα 
ανοικτή στην κοινωνία των πολιτών. Με 
την ανάληψη των καθηκόντων μου έχω 
θέσει ως κύριο στόχο, η φυσική παρου-
σία της Αστυνομίας δίπλα στους πολίτες, 
σε οργανωμένες δραστηριότητες της κοι-
νωνίας, να είναι συνεχής και αδιάλειπτη.  
Και αυτό γιατί πιστεύω σθεναρά ότι ο 
εθελοντισμός λειτουργεί ως γέφυρα ανά-
μεσα σε εμάς, το κράτος με την ευρεία 
έννοιά του, και τους πολίτες. 

Προσβλέπουμε ιδιαίτερα στη συ-
νεργασία μαζί σας σε αμοιβαίου ενδι-
αφέροντος θέματα, με έμφαση στην 
πρόληψη. Οι δικοί σας εθελοντές μπο-
ρούν να γίνουν συνοδοιπόροι μας, να 
συστρατευθούν μαζί μας – και πολλοί το 
κάνουν – για να μειώσουμε τις οδικές 
συγκρούσεις που προκαλούν τόσο πόνο 
σε οικογένειες, για να στηρίξουμε τους 
χρήστες των εξαρτησιογόνων ουσιών, 
για να αποτρέψουμε τους ανήλικους πα-
ραβάτες. Ας προσπαθήσουμε περισσό-
τερο, ας αποτελέσουμε εμείς παράδειγ-
μα για υπεύθυνη οδήγηση, για στήριξη 
των κοινωνικά ευάλωτων ομάδων και 
γενικότερα για κοινωνική αλληλεγγύη. 
Πιστεύω στη δύναμη του παραδείγμα-
τος της ανιδιοτελούς προσφοράς των 
εθελοντών.

Μπορούμε και οφείλουμε  
να διευρύνουμε  
το συλλογικό κοινωνικό 
μας έργο γιατί μόνον έτσι 
μπορεί να επιτευχθεί 
πρόοδος και κοινωνική 
ευημερία στο νησί μας

Επιδίωξη μας   η αμφίδρομη       
    σχέση με   την κοινωνία  

      των    πολιτών

           Συνέντέυξη του    Αρχηγου  ΑΣτυνομίΑΣ  
 κ. Κυπρου    μίχΑηλίδη 

  Στο πέρίοδίΚο «έΘέλο   ντίΣμοΣ ΚΑί ΚοίνΩνίΑ»
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Κώδικας Χρηστής 
Διοίκησης, 

Συμπεριφοράς και 
Δεοντολογίας των ΜΚΟ

«Έχουμε υποχρέωση να 
προστατεύουμε τον εθελοντισμό μας 
για να επιτελεί τον αναντικατάστατο 

προορισμό του»
Το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβού-
λιο Εθελοντισμού (ΠΣΣΕ), συνεχίζει 
τη διάθεση του Κώδικα Χρηστής Διοί-
κησης Συμπεριφοράς και Δεοντολογί-
ας για τις ΜΚΟ  και τις καλεί να τηρούν 
πιστά τον Κώδικα και να συμβάλουν 
ώστε να καταστεί ένα δυναμικό ερ-
γαλείο χρηστής διοίκησης, ορθής 
συμπεριφοράς και δεοντολογίας με 
συνεχή εφαρμογή. Ο Κώδικας ορίζει 
στις ΜΚΟ να έχουν ως προτεραιότητα 
τους την τήρηση της νομιμότητας, τη 
διαφάνεια, την αμεροληψία, την  ακε-
ραιότητα, την αξιοπιστία, την υπευθυ-
νότητα, την ίση μεταχείριση, τον σε-
βασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 
την αξιοπρέπεια και την αντικειμενι-
κότητα.  

Σχέδιο  
Επιχορήγησης ΠΣΣΕ

Προσφέρει επιχορηγήσεις προς τις 
οργανώσεις μέλη του σε συγκεκριμέ-
νους τομείς.  Το Σχέδιο Επιχορήγησης 
είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του 
ΠΣΣΕ.

Στήριξη μελών 
σε θέματα ποιότητας - 

ISO 9001:2015
Σύστημα διαχείρισης ποιότητας  

στις ΜΚΟ - ISO 9001:2015
Το ΠΣΣΕ στηρίζει τα μέλη του στην 
εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου συ-
στήματος διαχείρισης ποιότητας στο 
χώρο τους, στη βάση του διεθνούς 
προτύπου ποιότητας ISO 9001:2015 
(προσφέροντας στα μέλη του εγχει-
ρίδια, διαδικασίες, έντυπα και προ-
γράμματα κατάρτισης) αλλά και για να 
εξασφαλίσουν, εάν το επιθυμούν, και 
πιστοποίηση από το πρότυπο.

ΣΥΝΤΟΜΑ ΝΕΑ1000 παιδιά ευάλωτων οικογενειών 
άρχισαν τη σχολική χρονιά  

με την υποστήριξη του ΠΣΣΕ
Παιδιά πέραν των 

1000 ευάλωτων οικογε-
νειών εξασφάλισαν τα 
απαραίτητα σχολικά είδη 
πριν την έναρξη της νέας 
σχολικής χρονιάς μέσω 
της εκστρατείας του Πα-
γκύπριου Συντονιστικού 
Συμβουλίου Εθελοντι-
σμού (ΠΣΣΕ) «ΟΛΑ τα 
παιδιά με σχολικά».

Η εκστρατεία διοργανώθηκε από το ΠΣΣΕ για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά σε συ-
νεργασία με το Σώμα Εθελοντών σε όλες τις επαρχίες.

 Το ΠΣΣΕ με ανακοίνωση του, εκφράζει τις «θερμές του ευχαριστίες στους πολί-
τες, τα οργανωμένα σύνολα, τις εταιρείες και όσους αγκάλιασαν με τόση αγάπη και 
φέτος την εκστρατεία προσφέροντας σχολικά είδη, για τα παιδιά ευάλωτων οικογε-
νειών σε παγκύπρια βάση». 

Είσαι δάσκαλος ή καθηγητής; Γίνε εθελοντής  
και βοήθησε παιδιά και νέους στα μαθήματά τους»

Στο μεταξύ, συνεχίζεται η εκστρατεία του ΠΣΣΕ «Είσαι δάσκαλος ή καθηγητής; 
Γίνε εθελοντής και βοήθησε παιδιά και νέους στα μαθήματα τους», με στόχο την 
προσφορά βοήθειας στα μαθήματα, σε εθελοντική βάση, σε παιδιά και νέους από 
ευάλωτες οικογένειες. Όσοι εκπαιδευτικοί ενδιαφέρονται μπορούν να επικοινω-
νήσουν με το Σώμα Εθελοντών στην επαρχία τους: Λευκωσία-22512602, Λεμε-
σό-25737761, Λάρνακα-24650525, Πάφο-26953725, Αμμόχωστος-99124521.

Αντιπροσωπεία του ΠΣΣΕ, απο-
τελούμενη από τον Πρόεδρο, κ. 
Ηλία Δημητρίου και τη Γραμματέα, 
κ. Γιαννούλα Κυριακίδου, παρέλαβε 
στις 2/8/19 από την  KPMG Κύπρου, 
στην παρουσία του Προέδρου της 
εταιρείας, κ. Μιχάλη Μ. Αντωνιάδη, 
σχολικά είδη τα οποία προσέφερε το 
προσωπικό της εταιρείας για να υπο-
στηριχθεί η εκστρατεία. Ο Πρόεδρος του ΠΣΣΕ, ευχαρίστησε θερμά την εταιρεία για 
την ευαισθησία  της στα κοινωνικά ζητήματα, τη συμβολή της στην εκστρατεία αυτή 
αλλά και γενικότερα για την προσφορά της στους ανθρώπους και την κοινωνία μέσα 
από την πλούσια δράση της στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.

Στήριξε και η KPMG την εκστρατεία 
του ΠΣΣΕ «ΟΛΑ τα παιδιά με σχολικά»
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ΣΥΝΤΟΜΑ ΝΕΑ

Πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επι-
τυχία την 1η Ιουνίου 2019  στον Κόρνο, 
σε  συνεργασία με το ΕΣΣΕ Λευκωσίας, 
κλειστή ημερίδα με θέμα: «Η Πορεία του 
Εθελοντισμού και των Συμβουλίων Κοι-
νοτικού Εθελοντισμού» . 

Η αθρόα συμμετοχή των εκπροσώ-
πων των Επαρχιακών Συντονιστικών Συμ-
βουλίων Εθελοντισμού, των Συμβουλίων 
Κοινοτικού Εθελοντισμού, τοπικών ορ-
γανώσεων και των Υπηρεσιών Κοινωνι-
κής Ευημερίας, που προσκλήθηκαν στην 
Ημερίδα, και οι ουσιαστικές τοποθετή-
σεις των εκλεκτών εισηγητών συνέβαλαν 
σε εποικοδομητικό διάλογο με αποτέλε-
σμα τη διεξαγωγή σημαντικών συμπερα-
σμάτων, τα οποία έχουν προωθηθεί στους 
αρμόδιους φορείς. 

Εισηγήσεις Ημερίδας:
l Παρελθόν, παρόν και μέλλον των 

ΣΚΕ, Σταύρος Ολύμπιος - Πρόεδρος 
ΕΣΣΕ Λεμεσού

l Αναδρομή πορείας των ΣΚΕ από την 
ίδρυσή τους μέχρι σήμερα, Παναγιώτης 
Σταυρινίδης – Τέως Επαρχιακός Λειτουρ-
γός Ευημερίας, Συντονιστής προγραμμά-
των κοινοτικής ανάπτυξης Λευκωσίας   

l Η πορεία των ΣΚΕ την τελευταία πε-
νταετία, Χρίστος Παπαδόπουλος  - Μέλος 
Διοικούσας Επιτροπής ΠΣΣΕ   

l Η βιωσιμότητα των Συμβουλίων 
Κοινοτικού Εθελοντισμού, Δήμος Θωμά  
- Μέλος Διοικούσας Επιτροπής ΠΣΣΕ

l Σώμα Εθελοντών: Δομή και Οργά-
νωση, Ρένος Χατζηβασίλη -  Πρόεδρος 
ΕΣΣΕ Λευκωσίας

l Νομική υπόσταση ΠΣΣΕ, ΕΣΣΕ και 
ΣΚΕ και σχέσεις με τις Υπηρεσίες Κοι-
νωνικής Ευημερίας, Ηλίας Δημητρίου - 
Πρόεδρος ΠΣΣΕ

Το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο 
Εθελοντισμού (ΠΣΣΕ), το Ανώτατο Συντονιστι-
κό Σώμα της Εθελοντικής Προσφοράς από το 
1973, υπέγραψε στις 3 Οκτωβρίου 2019, Μνη-
μόνιο Συνεργασίας με τον Οργανισμό Νεολαί-
ας Κύπρου, με σκοπό την ανάπτυξη των με-
ταξύ τους σχέσεων προς αμοιβαίο όφελος και 
προς όφελος της κοινωνίας.

Το Μνημόνιο υπογράφηκε από τον Πρόε-
δρο του ΠΣΣΕ, κ. Ηλία Δημητρίου και τον Πρό-
εδρο του ΟΝΕΚ, κ. Παναγιώτη Σεντώνα. 

Η συνεργασία η οποία προνοείται στο Μνη-
μόνιο περιλαμβάνει κυρίως την από κοινού ορ-
γάνωση, προώθηση και υλοποίηση  δράσεων, 
εκδηλώσεων, εκστρατειών, κ.α. που σχετίζο-
νται με τους νέους και τον εθελοντισμό, οργά-
νωση ημερίδων, σεμιναρίων και εργαστηρίων 
σε θέματα/τομείς κοινού ενδιαφέροντος, συμ-
μετοχή σε ευρωπαϊκά και άλλα χρηματοδοτικά 
προγράμματα, διεξαγωγή ερευνών ή αξιοποίη-
ση ερευνητικών αποτελεσμάτων, την αμοιβαία 
αξιοποίηση της γνώσης και της εμπειρογνω-
μοσύνης των μερών σε θέματα/τομείς κοινού 
ενδιαφέροντος και σε δράσεις που αναπτύσ-
σουν τα μέρη και την κοινή ανάπτυξη συγκε-
κριμένων έργων και δραστηριοτήτων σε σχέση 
με τους νέους και τον εθελοντισμό.

Κατά την υπογραφή του Μνημονίου, ο 
Πρόεδρος του ΠΣΣΕ, κ. Ηλίας Δημητρίου, δή-
λωσε:  «Η υπογραφή του Μνημονίου Συνεργα-
σίας, ενισχύει και ενδυναμώνει την ήδη υπάρ-
χουσα συνεργασία του ΠΣΣΕ με τον ΟΝΕΚ, 
για την περαιτέρω προώθηση και ανάπτυξη 
των αρχών και των αξιών του εθελοντισμού 
ανάμεσα στη νεολαία μας.  Οι νέοι, αποτελούν 
αναμφισβήτητα το μέλλον του τόπου μας και 
οφείλουμε να δημιουργήσουμε όλες τις απα-
ραίτητες προϋποθέσεις για να έχουν πιο ενερ-
γό ρόλο στην κοινωνία και για να γίνει καθη-
μερινό τους βίωμα ο εθελοντισμός, ως μέσο 
για την περαιτέρω πρόοδο και την ευημερία 
του τόπου».

Αθρόα συμμετοχή στην ημερίδα για τη βιωσιμότητα
των ΣΚΕ και την πορεία του εθελοντισμού

ΠΣΣΕ και Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου 
υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας

Στο πλαίσιο της συνεργα-
σίας του ΠΣΣΕ με την Επίτρο-
πο Περιβάλλοντος πραγμα-
τοποιήθηκαν ενημερωτικές 
συναντήσεις σε κοινότητες. 

Συγκεκριμένα, στα πλαί-
σια της εκστρατείας «Εθελο-
ντισμός για πράσινες κοινό-
τητες», πραγματοποιήθηκαν 
εκδηλώσεις, στις 22/5/19 στη 
Ξυλοτύμβου σε συνεργασία 
με το Επαρχιακό Συντονιστι-
κό Συμβούλιο Εθελοντισμού 
Λάρνακας και το Συμβούλιο 
Κοινοτικού Εθελοντισμού 
Ξυλοτύμβου με θέμα «Προ-
φύλαξη και μείωση της έκ-
θεσης των παιδιών στη Μη 
Ιονίζουσα Ακτινοβολία» και 
στις 9/6/19 στο Πελένδρι σε 
συνεργασία με το Επαρχιακό 
Συντονιστικό Συμβούλιο Εθε-
λοντισμού Λεμεσού και το 
Κοινοτικό Συμβούλιο Πελεν-
δρίου με θέμα «Το πλαστικό 
εχθρός της γης». 

Εκστρατεία 
«Πράσινες 

Κοινότητες» 
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Ενδυνάμωση  
της συνεργασίας 
του ΠΣΣΕ με την 

Αστυνομία Κύπρου 
Συνάντηση με τον Αρχηγό της 
Αστυνομίας κ. Κύπρο Μιχαηλίδη 
είχαν στις 26/7/19, αντιπροσωπεία 
του ΠΣΣΕ, με επικεφαλής τον Πρό-
εδρο κ. Ηλία Δημητρίου με σκοπό 
τη συζήτηση θεμάτων αμοιβαίου 
ενδιαφέροντος και την ενδυνάμω-
ση της συνεργασίας τους. 
Ο Αρχηγός της Αστυνομίας ανα-
φέρθηκε στο υψηλό επίπεδο του 
εθελοντισμού στην Κύπρο, επι-
σημαίνοντας ότι η Αστυνομία Κύ-
πρου, επιθυμεί να επεκτείνει τη 
συνεργασία της με το ΠΣΣΕ, αφού 
ο εθελοντισμός μπορεί να βοηθή-
σει στον τομέα της πρόληψης. 
Από την πλευρά του, ο κ. Δημητρί-
ου, σημείωσε την αγαστή συνερ-
γασία μεταξύ των δύο Οργανισμών 
τονίζοντας παράλληλα την ανάγκη 
για περαιτέρω ανάπτυξη και ενδυ-
νάμωση των σχέσεών τους.  

Επέκταση συνεργασίας ΠΣΣΕ 
με τα Τσιμεντοποϊία Βασιλικού 

Αντιπροσωπεία του ΠΣΣΕ, με επικεφα-
λής τον Πρόεδρο, κ. Ηλία Δημητρίου είχε 
συνάντηση στις 8/7/19 με την κα Παγώνα 
Λίγγου, Διευθύντρια του Τμήματος Ανθρωπί-
νων Πόρων, Α&Υ & Επικοινωνίας των Τσιμε-
ντοποϊίων Βασιλικού με σκοπό την ανάπτυ-
ξη περαιτέρω συνεργασίας στο πλαίσιο της 
εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της εταιρείας. 

Η Τσιμεντοποϊία Βασιλικού στηρίζει, με-
ταξύ άλλων και τις εκστρατείες «Υιοθετήστε» 
μια οικογένεια τα Χριστούγεννα και το Πάσχα 
και «ΟΛΑ τα παιδιά με σχολικά». 

Υπογραφή Μνημονίου  
Συνεργασίας 

Το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο 
Εθελοντισμού (ΠΣΣΕ), το Ανώτατο Συντο-
νιστικό Σώμα της Εθελοντικής Προσφοράς 
από το 1973, υπέγραψε στις 27/9/19, Μνημό-
νιο Συνεργασίας με την Τσιμεντοποϊία Βασι-
λικού, που ιδρύθηκε το 1963, με σκοπό την 
εγκαθίδρυση ενός πλαισίου συνεργασίας και 

την εφαρμογή ενός κοινού προγράμματος 
δράσης σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος.

Η συνεργασία η οποία προνοείται στο 
Μνημόνιο περιλαμβάνει κυρίως την προώ-
θηση και ανάπτυξη του εθελοντισμού, την 
υποστήριξη του ΠΣΣΕ και των εθελοντικών/
μη κυβερνητικών οργανώσεων, την προώθη-
ση και ανάπτυξη της εταιρικής κοινωνικής 
ευθύνης και την αντιμετώπιση των σύγχρο-
νων κοινωνικών προκλήσεων/αναγκών σε 
τομείς κοινού ενδιαφέροντος.

Το Μνημόνιο υπογράφηκε μεταξύ του 
Προέδρου του ΠΣΣΕ, κ. Ηλία Δημητρίου και 
εκπροσώπου της  Τσιμεντοποϊίας Βασιλικού.

Πρόγραμμα 
εκπαίδευσης
Κοινοτικής 

Αστυνόμευσης
Το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμ-
βούλιο Εθελοντισμού, στο πλαί-
σιο της συνεργασίας του με την 
Αστυνομία Κύπρου, συμμετείχε 
στο πρόγραμμα εκπαίδευσης της 
Κοινοτικής Αστυνόμευσης στην 
Αστυνομική Ακαδημία στις 14/6/19 
ενημερώνοντας για το έργο του 
ΠΣΣΕ, των εθελοντικών/μη κυ-
βερνητικών οργανώσεων, του 
Σώματος Εθελοντών αλλά και τον 
εθελοντισμό γενικότερα.  

ΑΠό Τo ΚΕνΤρό ΕΠιμόρφωΣηΣ ΑνΑΠΤυξηΣ & ΕρΕυνΑΣ (ΚΕΑΕ)

Εκπαίδευση προσωπικού και στελεχών
των Δ.Σ. εθελοντικών οργανώσεων

To Κέντρο Επιμόρφωσης Ανάπτυξης & Έρευνας (ΚΕΑΕ) είναι πιστοποιημένο Κέντρο Επαγ-
γελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) και Δομή Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΕΚ) στα πλαίσια του 
Εθνικού Συστήματος Αξιολόγησης και Πιστοποίησης των συντελεστών παροχής κατάρτισης 
της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού.

Το Κέντρο προωθεί τη  συστηματική εκπαίδευση και ανάπτυξη του έμμισθου προσωπικού, 
των στελεχών των διοικητικών συμβουλίων και των εθελοντών των οργανώσεων μελών του. 

Σεμινάριο: Απαιτήσεις Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών 
Δεδομένων (GDPR), Ευθύνες των Οργανισμών, στη Λεμεσό, 14/6/19

Σεμινάριο: Απαιτήσεις Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών 
Δεδομένων (GDPR), Ευθύνες των Οργανισμών, στη Λευκωσία, 7/6/19

Σεμινάριο: Συμβουλευτική Στήριξη και Καθοδήγηση Υπευθύνων 
Προγραμμάτων:, στην Αμμόχωστο, 27/5/19

Σεμινάριο:  Το Γενικό Σύστημα Υγείας (ΓεΣΥ) 
στη Λευκωσία, 28/5/19
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Η Universal Life, στα πλαίσια 
επέκτασης του κοινωνικού της έρ-
γου και της συνεισφοράς της σε 
τομείς που βελτιώνουν την ποιό-
τητα ζωής των συνανθρώπων μας, 
ανακοίνωσε τη διαχρονική στήριξή 
της προς το ΠΣΣΕ. Η συνεργασία, η 
οποία θα είναι πολυσχιδής, θα περι-
λαμβάνει μεταξύ άλλων τη συμμε-
τοχή της Universal Life ως χορηγού 
στις εκστρατείες του Σώματος Εθε-
λοντών με συντονιστή το ΠΣΣΕ «Υι-
οθετείστε μια Οικογένεια» το Πάσχα 
και τα Χριστούγεννα και «ΟΛΑ τα 
παιδιά με σχολικά», καθώς επίσης 
και την υποστήριξη της Εβδομάδας 
Εθελοντισμού (1-8  Δεκεμβρίου).  

Ο Γενικός Διευθυντής της 
Universal Life κ. Κύπρος Μοιράν-
θης, δήλωσε πως η στήριξη της 
εταιρείας προς το έργο του ΠΣΣΕ 
είναι ένας σκοπός τον οποίο η 
Universal Life αγκαλιάζει τα τε-
λευταία χρόνια, συναισθανόμενη το 
καθήκον που της αναλογεί να στη-
ρίζει τους συνανθρώπους μας που 
έχουν ανάγκη.  «Η συγκεκριμένη 
συνεργασία» ανέφερε, «αποτελεί 
τη φυσική εξέλιξη της στήριξης που 
πρόσφερε η Universal Life προς το 
ΠΣΣΕ τα τελευταία πέντε  χρόνια 
στην προσπάθεια του να αναδείξει 

την αξία της συμβολής του εθελο-
ντισμού στην κοινωνικο-οικονομική 
ανάπτυξη και ευημερία των ευπα-
θών ομάδων». 

Κλείνοντας συνεχάρη το ΠΣΣΕ 
για την πολύτιμη προσφορά του, 
και μετέφερε την ετοιμότητα της 
Universal Life να ανταποκριθεί στην 
καινούρια αυτή πρόκληση συμβάλ-
λοντας με κάθε τρόπο στην αποστο-
λή και το έργο του Συμβουλίου προς 
την κυπριακή κοινωνία. 

O Πρόεδρος του ΠΣΣΕ, κ. Ηλίας 
Δημητρίου, ευχαρίστησε θερμά την 
Universal Life για την αμέριστη στή-
ριξη που προσφέρει στο Συμβούλιο 
μέσα από τα χρόνια και εξέφρασε τη 
μεγάλη χαρά του για την επέκταση 
της συνεργασίας. Ανέφερε ότι «η 
συνεργασία θα συμβάλει ουσια-
στικά στην επίτευξη των σκοπών 
των εκστρατειών του ΠΣΣΕ και της 
Εβδομάδας Εθελοντισμού.

Συνεχάρη τη Universal Life για 
το κοινωνικό της έργο αφού τέτοιες 
πρωτοβουλίες και καλές πρακτικές 
ενισχύουν και στηρίζουν τον εθελο-
ντικό τομέα ο οποίος χρειάζεται και 
τη στήριξη του ιδιωτικού τομέα για 
να μπορεί να συνεχίσει το σημαντι-
κό έργο που επιτελεί προς όφελος 
του κοινωνικού συνόλου».

Το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού (ΠΣΣΕ) χαιρετί-
ζει τον διάλογο που διενεργήθηκε με τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας  
(ΥΚΕ) για εφαρμογή του άρθρου 5(η) του Νόμου του που δίνει αρμοδιότητα 
στο ΠΣΣΕ να συμβουλεύει τις  ΥΚΕ ή άλλη κρατική υπηρεσία, αναφορικά με 
την κατανομή οικονομικής βοήθειας ή χορηγίας προς τις οργανώσεις μέλη 
του και κατ’ επέκταση των οργανώσεων μελών των ΕΣΣΕ.  

Το ΠΣΣΕ υπέβαλε τις απόψεις του ξεκαθαρίζοντας ότι αυτές δεν θα πε-
ριλάβουν εισηγήσεις επί του ποσού της βοήθειας που θα δοθεί στις οργανώ-
σεις μέλη του, δεδομένου ότι οι αιτήσεις θα πρέπει να αξιολογούνται βάσει 
των απαιτήσεων και των μετρήσιμων κριτηρίων αξιολόγησης του Σχεδίου 
Κρατικών Ενισχύσεων, των αναγκών που θα δηλωθούν και των  αποδεικτι-
κών που θα υποβληθούν.  

Οι απόψεις του ΠΣΣΕ περιέλαβαν γενικότερες παραμέτρους που χρειά-
ζεται να ληφθούν υπόψη από τις ΥΚΕ στα πλαίσια της κατανομής όπως την 
ανάγκη αύξησης του συνόλου των κρατικών ενισχύσεων που θα διαθέσει 
το Σχέδιο, την καθυστέρηση στην προκήρυξη του Σχεδίου, την ανάγκη υπο-
στήριξης ευάλωτων οργανώσεων, κ.ά. Για την διαμόρφωση των απόψεων 
που υποβλήθηκαν το ΠΣΣΕ διαβουλεύθηκε με τις οργανώσεις μέλη του σε 
παγκύπριο και τοπικό επίπεδο.

Universal Life: Χορηγός του ΠΣΣΕ

Το ΠΣΣΕ χαιρετίζει το διάλογο για το 
Σχέδιο Κρατικών Ενισχύσεων 2019 

Αναδιάρθρωση των ΥΚΕ 
Στα πλαίσια της πρόσκλησης σε Δημόσια Διαβού-
λευση του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων για την αναδιάρθρωση 
των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας, το ΠΣΣΕ 
υπέβαλε τις απόψεις του.

Υποστήριξη οργανώσεων  
μελών στην προώθηση  

των αιτημάτων τους
Το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελο-
ντισμού σε συνεργασία με  τις οργανώσεις μέλη 
του προώθησε σε κρατικούς και άλλους φορείς 
τα αιτήματά τους με σκοπό την επίλυση των προ-
βλημάτων που αντιμετωπίζουν.  

Γενικός Κανονισμός Προστασίας 
Δεδομένων (ΓΚΠΔ)

Το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντι-
σμού συνεχίζει να στηρίζει τα μέλη του για τις 
απαιτήσεις του Κανονισμού, με προγράμματα κα-
τάρτισης και ανακοινώσεις, με σκοπό την πιστή 
εφαρμογή του.

Το ΠΣΣΕ χαιρέτισε  
την έναρξη του ΓεΣΥ

Το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντι-
σμού, με ανακοίνωσή του χαιρέτισε την έναρξη της 
σημαντικότερης μεταρρύθμισης, που έγινε στον 
τομέα της υγείας, με την επίσημη  εισαγωγή του 
Γενικού Σχεδίου Υγείας (ΓεΣΥ) από την 1/6/2019 
δηλώνοντας ότι θα στηρίξει αυτή την προσπάθεια 
γιατί συμβάλλει στην καλύτερη πρόσβαση των πο-
λιτών, στο πολύτιμο αγαθό, την υγεία.                 

Επέκταση προθεσμίας 
συμμόρφωσης - O Περί 

Σωματείων και Ιδρυμάτων και για 
Άλλα Συναφή Θέματα Νόμος 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων έχει ψηφίσει τροπο-
ποίηση του Νόμου, ώστε να επεκταθεί η προβλεπό-
μενη σε αυτόν προθεσμία εντός της οποίας απαιτεί-
ται, όπως υφιστάμενα σωματεία, ιδρύματα ή λέσχες 
προβούν σε τροποποιήσεις του καταστατικού τους ή 
σε  οποιαδήποτε άλλη ενέργεια για σκοπούς συμ-
μόρφωσης με την εν λόγω βασική νομοθεσία.  Για 
την παράταση, μέχρι τέλος Δεκεμβρίου 2019, το Πα-
γκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού έχει 
ενημερώσει σχετικά τα μέλη του.

ΣύντομεΣ ειδήΣειΣ 
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Μ
ετά από απόφαση της Διοι-
κούσας Επιτροπής του ΠΣΣΕ 
στις 6/5/19, νέα μέλη στο Πα-
γκύπριο Συντονιστικό Συμ-

βούλιο Εθελοντισμού (ΠΣΣΕ) είναι: 
l η οργάνωση «AIPFE CYPRUS 

WOMEN OF EUROPE», 
l ο «Κυπριακός Σύνδεσμος Φοιτητών 

Ιατρικής» και  
l η οργάνωση «Αγκαλιά Ελπίδας - 

Παγκύπρια Οργάνωση Γονέων και Φί-
λων Παιδιών με Εγκεφαλικές και άλλες 
Παραλύσεις»

Στη συνέχεια παραθέτουμε σύντομα 
κείμενα παρουσίασης των νέων μελών 
του ΠΣΣΕ: 

AIPFE CYPRUS WOMEN OF EU-
ROPE. Η AIPFE Κύπρου - Γυναίκες της 
Ευρώπης είναι μια μη κερδοσκοπική 
οργάνωση που μεταξύ άλλων στοχεύει:

l Στην προώθηση της ισότητας των 
φύλων και των δικαιωμάτων των γυναι-
κών στην Κύπρο και την Ευρώπη.

l Στην προώθηση και προβολή του 
έργου των γυναικών της Κύπρου και της 
Ευρώπης. 

l Την κινητοποίηση, παρότρυνση και 
ενδυνάμωση της γυναίκας ως κοινωνι-
κού, πολιτικού και οικονομικού παράγο-
ντα. 

l Την εξύψωση της θέσης της Κυπρί-
ας σε καθεστώς ισοτιμίας και ισότητας 
και την προώθηση της στα κέντρα λή-
ψης αποφάσεων στην Κύπρο και στο 
εξωτερικό κλπ.

Διοργανώνει εκδηλώσεις, εργαστή-
ρια και προγράμματα που επιτρέπουν 
την εκπλήρωση αυτής της αποστολής 
και οι πρωτοβουλίες της εμπίπτουν στις 
5 ευρείες κατηγορίες: ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΠΟ-
ΛΙΤΙΚΗ, ΗΓΕΣΙΑ, ΕΠΙΣΤΗΜΗ /STEM και 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ.

Κυπριακός Σύνδεσμος Φοιτητών 
Ιατρικής. Ο Κυπριακός Σύνδεσμός Φοι-
τητών Ιατρικής ιδρύθηκε από φοιτητές 
ιατρικής το 2014 και αποτελεί ένα Μη 
κυβερνητικό/Μη κερδοσκοπικό οργανι-
σμό, αναγνωρισμένο από τον Έφορο Σω-
ματείων και Ιδρυμάτων του Υπουργείου 
Εσωτερικών της Κυπριακής Δημοκρα-
τίας, που εκπροσωπεί τους φοιτητές ια-
τρικής που φοιτούν σε πανεπιστημιακά 
ιδρύματα στην Κύπρο και είναι αναγνω-
ρισμένα από το Υπουργείο Παιδείας της 
Κυπριακής Δημοκρατίας (Πανεπιστήμιο 
Κύπρου, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Ευ-
ρωπαϊκό Πανεπιστήμιο).

Όραμα και αποστολή του Συνδέσμου 
είναι: η συμβολή στην ανάλυση και προ-
ώθηση των προβλημάτων υγείας του 
κοινωνικού συνόλου μέσα από καμπά-
νιες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης 
αλλά και εθελοντικής προσφοράς, η με-
λέτη και προαγωγή των επιστημονικών 
ενδιαφερόντων των φοιτητών ιατρικής 
μέσω εκπαιδεύσεων, συνεδρίων και 
έρευνας, η χρήση μεθόδων μη τυπικής 
μάθησης για την ανάπτυξη δεξιοτήτων 
και απόκτηση γνώσεων για την διάπλα-
ση άρτιων μελλοντικών ιατρών, η συμ-

μετοχή και εκπροσώπηση των φοιτητών 
ιατρικής στην Ευρωπαϊκή και Διεθνή 
Ομοσπονδία Συλλόγων Φοιτητών Ιατρι-
κής και η καλλιέργεια των ιδανικών της 
φιλίας και της δημοκρατίας ανάμεσα 
στη νεολαία των λαών του κόσμου μέσω 
διοργανώσεων και δραστηριοτήτων 
εντός και εκτός Κύπρου.

Αγκαλιά Ελπίδας - Παγκύπρια Ορ-
γάνωση Γονέων και φίλων παιδιών με 
εγκεφαλικές και άλλες παραλύσεις. Η 
μη κερδοσκοπική Παγκύπρια Οργάνωση 
Γονέων και Φίλων Παιδιών με Εγκεφα-
λική Παράλυση 
και άλλες παρα-
λύσεις , Αγκαλιά 
Ελπίδας ιδρύ-
θηκε το 2008 με 
αριθμό εγγρα-
φής 235146. Εί-
ναι 100% εθελο-
ντική οργάνωση, 
με όλα τα μέλη 
της - κυρίως γο-
νείς και συγγενείς ατόμων με αναπηρίες 
-  να εργάζονται εθελοντικά για το κοι-
νό καλό των παιδιών μας. Σεβόμενοι τα 
δικαιώματα των παιδιών μας, ενώνουμε 
δυνάμεις με όλους τους γονείς, και δι-
εκδικούμε δίκαιες και ίσες ευκαιρίες 
για τα παιδιά μας, για να μπορέσουν να 
ζήσουν όσο πιο ανεξάρτητα γίνεται με 
αξιοπρέπεια και ποιότητα ζωής. 

Γνωρίστε 
τα 3 νέα μέλη του ΠΣΣΕ
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To όραμα της για τον εθελοντισμό μοι-
ράζεται μαζί μας η κα Γιούλα Πιτσιάλη, Πρό-
εδρος της οργάνωσης «Αγκαλιά Ελπίδας» 
- Παγκύπρια Οργάνωση γονέων και φίλων 
παιδιών με εγκεφαλικές και άλλες παραλύ-
σεις.

- Τι είναι εθελοντισμός σήμερα και 
ποια η αναγκαιότητά του;

ΓΙΟΥΛΑ ΠΙΤΣΙΑΛΗ: Ο εθελοντισμός εί-
ναι στάση ζωής και δρα εποικοδομητικά στο 
κοινωνικό στερέωμα καθώς αφορά όλους, 
ανεξάρτητα από κοινωνικές και οικονομικές 
διακρίσεις, προάγει την ενεργή συμμετοχή 
των πολιτών στην προάσπιση των θεμελιω-
δών τους δικαιωμάτων και ενδυναμώνει την 
κοινωνική αλληλεγγύη και συνοχή.

Εθελοντής είναι ο άνθρωπος εκείνος 
που προσφέρει ανιδιοτελώς τον ελεύθερο 
χρόνο του ή τη γνώση του για χρήσιμες δρά-
σεις προς όφελος άλλων, χωρίς να περιμένει 
αντάλλαγμα.

Είναι αυτό που έλεγε ο Ν. Καζαντζάκης 
«να αγαπάς την ευθύνη, να λες: Εγώ μονάχα 
εγώ φταίω αν δεν σωθεί ο κόσμος!». Έτσι 
ακριβώς σκέφτεται και δρα ο εθελοντής. 
Βάζει πρώτα το «εμείς» και έπειτα το «εγώ».

- Ποιο είναι το όραμά σας για τον εθε-
λοντισμό;

ΓΙΟΥΛΑ ΠΙΤΣΙΑΛΗ: Το μέλλον του εθε-
λοντισμού; Να είναι αχρείαστος ! Οραματίζο-
μαι την ημέρα που δεν θα χρειάζεται να δη-
λώνεις εθελοντής ή εθελοντική οργάνωση, 

αλλά να είναι αυτονόητο πώς ο κάθε ένας 
από εμάς δρα αλτρουιστικά σε έναν κόσμο 
που σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα και 
προς το συμφέρον και την ευημερία όλων 
των πολιτών του. Έτσι απλά χωρίς τυμπανο-
κρουσίες και αναφορές προς τα αυτονόητα.

ΣΥΝΈΝΤΈΥΞΗ µΈ ΤΗΝ ΚΑ ΓΙΟΥΛΑ ΠΙΤΣΙΑΛΗ

Έθελοντής είναι ο άνθρωπος
που προσφέρει ανιδιοτελώς

«Αγκαλιά Έλπίδας» - 
Παγκύπρια Οργάνωση 

γονέων και φίλων 
παιδιών με εγκεφαλικές 
και άλλες παραλύσεις

6ος ΔΙΑΛΟΓΟΣ µΈ ΤΗΝ ΥΠΟΥρΓΟ ΈρΓΑΣΙΑΣ ΠρΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝωΝΙΚωΝ ΑΣφΑΛΙΣΈωΝ ΚΑΙ ΤΙΣ µΚΟ

Επί τάπητος τα προβλήματα ευπαθών ομάδων του πληθυσμού
Μεγάλη επιτυχία σημείωσε και φέ-

τος ο καθιερωμένος Διάλογος που δι-
οργάνωσε το Παγκύπριο Συντονιστικό 
Συμβούλιο Εθελοντισμού (ΠΣΣΕ), με-
ταξύ  της Υπουργού Εργασίας, Πρόνοιας  
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κας Ζέτας 
Αιμιλιανίδου και των MKO/Εθελοντικών 
Οργανώσεων μελών του. 

Στη συνάντηση στις 11/7/19, παρευ-
ρέθηκαν ο  Επίτροπος Εθελοντισμού 
κ. Γιάννης Γιαννάκη, ο Γενικός Διευθυ-
ντής του Υπουργείου Εργασίας, Πρό-
νοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κ. 
Χρίστος Μαληκκίδης, η Αναπληρώτρια 
Διευθύντρια  των Υπηρεσιών Κοινωνι-
κής Ευημερίας κα Μαρία Κυρατζή και η  
Διευθύντρια του Τμήματος Κοινωνικής 
Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες κα 

Χριστίνα Φλουρέντζου.
Μετά από προσφώνηση του Προέ-

δρου του ΠΣΣΕ κ. Ηλία Δημητρίου και 
σύντομη τοποθέτηση της Υπουργού, 
εκπρόσωποι των ΜΚΟ/οργανώσεων 
μελών του ΠΣΣΕ και των Επαρχιακών 
Συντονιστικών Συμβουλίων Εθελοντι-
σμού (ΕΣΣΕ) ανέδειξαν θέματα και προ-
βλήματα που τους απασχολούν, κυρίως 
σε σχέση με τις ανάγκες των ευπαθών 
ομάδων που εξυπηρετούν, το σκοπό που 
υπηρετούν, τη λειτουργία και τη βιωσι-
μότητά τους, κ.ά.. 

 Η Υπουργός άκουσε με προσοχή τους 
εκπροσώπους των ΜΚΟ και σε πνεύμα 
εποικοδομητικού διαλόγου έδωσε τις 
αναγκαίες απαντήσεις συμβάλλοντας 
στην επίλυσή τους.  Επεσήμανε ότι ο 

Διάλογος με τις ΜΚΟ/εθελοντικές ορ-
γανώσεις είναι σημαντικός αφού δίνει 
την ευκαιρία της προσωπικής επαφής 
του κράτους με τις οργανώσεις, συμ-
βάλλει στη συζήτηση των θεμάτων που 
αντιμετωπίζουν, στην επίλυση πολλών 
προβλημάτων αλλά και στην ενίσχυση 
του φρονήματος των εθελοντών.

Η Υπουργός ανέφερε ότι θα είναι σε 
συνεχή επαφή με το ΠΣΣΕ για αντιμετώ-
πιση των προβλημάτων που αναφύονται 
κατά την επιτέλεση του έργου των εθε-
λοντικών οργανώσεων και τη λειτουργία 
των προγραμμάτων που λειτουργούν.

Τέλος η Υπουργός συνεχάρη τόσο το 
ΠΣΣΕ όσο και τις εθελοντικές οργανώ-
σεις/ΜΚΟ για το δύσκολο έργο το οποίο 
επιτελούν. 
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Μ
ε μια σειρά από συνεργασί-
ες και συνέργειες όπως με 
το Γραφείο Επιτρόπου Περι-
βάλλοντος και με τα Πανεπι-

στήμια, με μια δυνατή επιστημονική και 
παιδαγωγική ομάδα και με το δίκτυο των 
ερευνητών, των συνεργατών και των εθε-
λοντών του, το Κυπριακό Κέντρο Περι-
βαλλοντικής Έρευνας και Εκπαίδευσης 
(ΚΥΚΠΕΕ), αγωνίζεται για την προστασία 
του περιβάλλοντος, αναφέρει σε συνέ-
ντευξη που παραχώρησε στο περιοδικό 
μας ο Δρ Ανδρέας Χατζηχαμπής, Βιολό-
γος - Περιβαλλοντολόγος, Επιστημονικός 
Διευθυντής του ΚΥΚΠΕΕ και Πρόεδρος 
του Ευρωπαϊκού Δικτύου για την Περι-
βαλλοντική Πολιτότητα

Σε μια εποχή, προσθέτει, που χαρα-
κτηρίζεται από μια ανταγωνιστική σχέση 
μεταξύ ανθρώπου και φύσης και που η 
κατάσταση του περιβάλλοντός μας συνε-
χώς χειροτερεύει, πιστεύουμε ότι η πε-
ριβαλλοντική εκπαίδευση και αγωγή, η 
περιβαλλοντική έρευνα και η πρόσβαση 

του κοινού στην έγκυρη περιβαλλοντική 
γνώση για ανάπτυξη περιβαλλοντικής συ-
νείδησης αποκτούν τεράστια σημασία.

Παραθέτουμε στη συνέχεια, το πλή-
ρες κείμενο της συνέντευξης:

- Δρ Ανδρέα Χατζηχαμπή, θα θέλαμε 
να δώσετε μια σύντομη περιγραφή των 
δραστηριοτήτων του ΚΥΚΠΕΕ.

ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΑΤΖΗΧΑΜΠΗΣ: Το Κυ-
πριακό Κέντρο Περιβαλλοντικής Έρευ-
νας και Εκπαίδευσης (ΚΥΚΠΕΕ) (www.
kykpee.org) είναι ένας σύγχρονος περι-
βαλλοντικός οργανισμός που στοχεύει 
στην προστασία του περιβάλλοντος και 
στην περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση 
υιοθετώντας και προωθώντας στρατη-
γικές και προγράμματα στον τομέα της 
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, έρευνας 
και πληροφόρησης. Στο ΚΥΚΠΕΕ παρέ-
χουμε περιβαλλοντικά προγράμματα και 
δράσεις για να βοηθήσουμε τους πο-
λίτες να ζήσουν καλύτερα με ποιότητα 
ζωής και σε ένα υγιές περιβάλλον κάθε 
μέρα. 

Σε μια εποχή που χαρακτηρίζεται 
από μια ανταγωνιστική σχέση μεταξύ 
ανθρώπου και φύσης και που η κατά-
σταση του περιβάλλοντός μας συνεχώς 
χειροτερεύει, πιστεύουμε ότι η περι-
βαλλοντική εκπαίδευση και αγωγή, η 
περιβαλλοντική έρευνα και η πρόσβαση 
του κοινού στην έγκυρη περιβαλλοντική 
γνώση για ανάπτυξη περιβαλλοντικής 
συνείδησης αποκτούν τεράστια σημα-
σία.

Στον τομέα της Περιβαλλοντικής 
Έρευνας, το ΚΥΚΠΕΕ, ως ένα σύγ-
χρονο ερευνητικό κέντρο, συμμετέχει 
σε μια σειρά από ανταγωνιστικά προ-
γράμματα κυπριακής και ευρωπαϊκής 
χρηματοδότησης. Αυτό το διάστημα 
συντονίζουμε σε Ευρωπαϊκό επίπεδο 
το Ευρωπαϊκό Δίκτυο για την Περιβαλ-
λοντική Πολιτότητα (European Network 
for Environmental Citizenship) στο 
οποίο συμμετέχουν πέραν τον 85 πανε-
πιστημίων και ερευνητικών κέντρων και 
πέραν των 140 πανεπιστημιακών, ακα-

Τεράστιας σημασίας  
η ανάπτυξη

περιβαλλοντικής 
συνείδησης

Συνέντέυξη  του Δρ ΑνΔρέΑ ΧΑτζηΧΑμπη,  
Στο πέριοΔικο «έΘέΛοντιΣμοΣ κΑι κοινΩνιΑ»
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δημαϊκών και ερευνητών από 38 χώρες, 
35 ευρωπαϊκές χώρες αλλά και από τις 
ΗΠΑ, το Ισραήλ και την Αυστραλία. Η 
ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Δικτύου: 
ENEC http://enec-cost.eu/ 

Στον τομέα της Περιβαλλοντικής 
Ενημέρωσης, ως ΚΥΚΠΕΕ, συμβάλλου-
με με διάφορους τρόπους στην ενημέ-
ρωση των πολιτών με ραδιοφωνικές 
εκπομπές, όπως η καθημερινή εκπομπή 
«Περιβάλλον για όλους» στον ραδιο-
φωνικό σταθμό Κανάλι 6. Επίσης, από 
τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης αλλά 
και με ειδικές εκστρατείες. Το ΚΥΚΠΕΕ 
σε συνεργασία με το Γραφείο Επιτρό-
που Περιβάλλοντος και άλλους φορείς 
έχει καθιερώσει τα Παγκύπρια Βραβεία 
Πράσινες Πόλεις και Πράσινες Κοινότη-
τες της Κύπρου καθώς και τα Βραβεία 
για Οργανισμούς και Επιχειρήσεις επι-
βραβεύοντας τις πράσινες δράσεις και 
πρωτοβουλίες.

Με μια σειρά από συνεργασίες και 
συνέργειες όπως με το Γραφείο Επιτρό-

που Περιβάλλοντος και με τα Πανεπι-
στήμια, με μια δυνατή επιστημονική και 
παιδαγωγική ομάδα και με το δίκτυο των 
ερευνητών, των συνεργατών και των εθε-
λοντών του, το ΚΥΚΠΕΕ, αγωνίζεται για 
την προστασία του περιβάλλοντος.

ΔΩΡΕΑΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

- Νέα σχολική περίοδος.  Πώς συμ-
βάλλει το ΚΥΚΠΕΕ στην ευαισθητοποί-
ηση των σχολικών μονάδων, των εκπαι-
δευτικών, των γονέων, των νέων και των 
παιδιών σε θέματα περιβαλλοντικής 
συνείδησης;

Α.Χ.: Το ΚΥΚΠΕΕ παρέχει μια σειρά 
από 15 διαφορετικά προγράμματα περι-
βαλλοντικής εκπαίδευσης τα οποία οι μα-
θητές και οι εκπαιδευτικοί μας μπορούν 
να αξιοποιήσουν. Όλα τα προγράμματα του 
ΚΥΚΠΕΕ είναι σε συνάφεια με τα αντίστοι-
χα αναλυτικά προγράμματα και υιοθετούν 
προσεγγίσεις και στρατηγικές βιωματικής 
μάθησης και στοχεύουν στην αειφορία και 
την περιβαλλοντική πολιτότητα 

Τα σχολεία από όλη την Κύπρο προ-
σκαλούνται να επισκεφθούν το περιβαλ-
λοντικό κέντρο και να συμμετάσχουν στα 
μοναδικά προγράμματα περιβαλλοντικής 
εκπαίδευσης που παρέχει αφού συμπλη-
ρώσουν και αποστείλουν το ειδικό έντυπο. 
Τα προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαί-
δευσης του ΚΥΚΠΕΕ παρέχονται εντελώς 
δωρεάν. Μέχρι σήμερα πέραν από 50,000 

μαθητές έχουν συμμετάσχει εντελώς δω-
ρεάν στα προγράμματα του ΚΥΚΠΕΕ.

«ΕΝΑ ΔΕΝΤΡΟ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ  
ΚΑΘΕ ΠΟΛΙΤΗΣ»

- Αυτό το διάστημα το ΚΥΚΠΕΕ 
βρέθηκε στην πρωτοπορία μιας μαζι-
κής περιβαλλοντικής εκστρατείας για 
δενδροφυτεύσεις. Ποια η συμβολή του 
εθελοντισμού στην προσπάθεια αυτή;

Α.Χ.: Έχετε δίκαιο, αυτό το διάστημα 
ως ΚΥΚΠΕΕ προβάλλουμε ιδιαίτερα την 
εκστρατεία Tree Per Year Every Citizen 
– Ένα δέντρο τον χρόνο κάθε πολίτης η 
οποίο στοχεύει στο να ευαισθητοποιήσει 
και να κινητοποιήσει τους πολίτες για τη 
σημασία των δέντρων και της δεντροφύ-
τευσης στη διατήρηση και προστασία του 
πλανήτη μας. Στοχεύει ώστε κάθε πολί-
της να φυτεύει τουλάχιστον ένα δέντρο 
τον χρόνο. Εάν κάθε πολίτης φυτεύει ένα 
δέντρο κάθε χρόνο, τότε θα έχει φυτέψει 
στη ζωή του 80 – 100 περίπου δέντρα. 
Αυτός ο αριθμός δέντρων είναι και ο 
αριθμός που χρειάζεται ένας μέσος πο-
λίτης για να αντισταθμίσει την επίδρασή 
του στο περιβάλλον και τις εκπομπές διο-
ξειδίου του άνθρακα που απελευθερώνει 
με τις δραστηριότητές του.

Η εκστρατεία Tree Per Year Every 
Citizen – Ένα δέντρο τον χρόνο κάθε 
πολίτης είναι μια πρωτοβουλία του ΚΥΚ-
ΠΕΕ, της Ιεράς Μητρόπολης Λεμεσού 
και του Ραδιοφωνικού Σταθμού Κανάλι 
6. Καλούμε όλους τους πολίτες, αρμόδι-
ες υπηρεσίες, φορείς, οργανισμούς και 
επιχειρήσεις καθώς και τα σχολεία να 
ενταχθούν στην εκστρατεία αυτή και να 
βοηθήσουν στην υλοποίηση και ενδυνά-
μωσή της. 

Μοναδικός σκοπός η προστασία του 
περιβάλλοντος, η αύξηση των δέντρων 
και του πράσινου και η ευαισθητοποίηση 
των πολιτών και των αρμόδιων υπηρε-
σιών και τοπικών αρχών και ασφαλώς η 
μείωση της κλιματικής αλλαγής. Πληρο-
φορίες για την εκστρατεία μπορείτε να 
βρείτε στην ιστοσελίδα: www.kykpee.
org/treeperyear

Συνεχής αγώνας  
για την προστασία  
του περιβάλλοντος
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