
  θελοντισμός ε
& κοινωνία

     ΒΑΔΙΖΟΝΤΑΣ 
       ΜΕ ΕΛΠΙΔΑ 
                  ΚΑΙ  
   ΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑ 

                    ΓΙΑ ΕΝΑ 
              ΚΑΛΥΤΕΡΟ 
            ΑΥΡΙΟ ΓΙΑ       
    ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ
ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ

Νέο Έτος – 
Νέοι Στόχοι

Ο εθελοντισμός 
παράγοντας αλλαγής                                                                                      ΑΝΑΤΡΟΠΗ                                                                                      

Άρθρο κας 
Αλέκας 

Γράβαρη 
- Πρέκα                                                            
Σελ. 5

Ενεργοί φοιτητές του σήμερα 
και άρτιοι γιατροί του αύριο

Προσφορά αγάπης και 
στήριξης σε πάσχοντες 
συνανθρώπους μας

 Μήνυμα του Προέδρου 
του ΠΣΣΕ  

κ. Ηλία Δημητρίου
Σελ. 3

 Άρθρο 
κ. Σταύρου Ολύμπιου, 

Επίτιμου Προέδρου του ΠΣΣΕ                                                                 
Σελ. 4 Άρθρο κ. Αντρέα Στυλιανού  Σελ. 12

  Συνέντευξη με την Ελένη 
Ξενοφώντος, Πρόεδρο  
του Κυπριακού Συνδέσμου 
Φοιτητών Ιατρικής Σελ. 6                         

ΣύΝδεΣμΟΣ μεταμΟΣχεύμεΝωΝ αΣθεΝωΝ  
και   ΦιλωΝ «αγιΟΣ ΡαΦαήλ»

τεύχΟΣ 92 • ΦεβΡΟύαΡιΟΣ 2020
ISSN 2672-7714 (print), ISSN 2672-7722 (online)

τ Ρ ι μ ή Ν ι α ι α  ε κ δ Ο Σ ή



ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ

Εκδότης: Παγκύπριο Συντονιστικό 
Συμβούλιο Εθελοντισμού (ΠΣΣΕ)
Σούδας 11, 2035, Στρόβολος, Λευκωσία,  
T.Θ. 24649, 1302 Λευκωσία,  
Tηλ.  22514786  
info@volunteerism-cc.org.cy   
www.volunteerism-cc.org.cy  
www.ethelontis.net
facebook:  Παγκύπριο Συντονιστικό 

Συµβούλιο Εθελοντισµού

Δημοσιογραφική επιμέλεια,  
σχεδιασμός, σελιδοποίηση: 

 

Γραφεία: Λουτρακίου 3Β,  
2027 Στρόβολος ΛΕΥΚΩΣΙΑ
Τηλ. 22315786 Φαξ: 22 316793
E_mail: epikerignosi@cytanet.com.cy 

Τυπογραφείο:  
Printco Cassoulides Ltd

To περιοδικό «ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ και 
ΚΟΙΝΩΝΙΑ» αποτελεί τη συνέχεια του 

«ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ∆ΕΛΤΙΟΥ»  
του ΠΣΣΕ, η πρώτη έκδοση του οποίου 

κυκλοφόρησε 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  81 Παγκύπριες Εθελοντικές 

Οργανώσεις / ΜΚΟ
l  333 τοπικές εθελοντικές 

οργανώσεις / ΜΚΟ, Συµβούλια 
και Επιτροπές Κοινοτικού 
Εθελοντισµού - Μέλη των ΕΣΣΕ

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΚΔΟΣΗΣ

Η 
Διεθνής Ημέρα Εθελοντών 
για την κοινωνικοοικονομική 
ανάπτυξη, καθιερώθηκε από 
τον ΟΗΕ να εορτάζεται στις 5 

Δεκεμβρίου, βάσει ψηφίσματος της Γε-
νικής του Συνέλευσης το 1985.  

Στο μήνυμα του για τη φετινή Διε-
θνή Ημέρα Εθελοντών, το Παγκύπριο 
Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού 
(ΠΣΣΕ), αναφέρει: 

«Η Διεθνής Ημέρα Εθελοντών απο-
τελεί μια μοναδική ευκαιρία για να 
αναγνωριστεί η σημασία του εθελοντι-
σμού και ο ρόλος που διαδραματίζουν 
οι εθελοντές στην κοινωνία. 

Ο εθελοντισμός απλώνει χέρια που 
αγκαλιάζουν και βοη-
θούν ανθρώπους.  Ένα 
χέρι που απλώνεται 
μπορεί πραγματικά να 
σώσει έναν άνθρω-
πο, ένα βλέμμα μπορεί 
να τον τραβήξει απ΄ 
τη θλίψη και η ψυχή 
ορθώνεται, φτάνει να 
χ́ουμε όπως είπε ο ποι-

ητής Διονύσιος Σολω-
μός «ανοιχτά πάντα κι 
άγρυπνα τα μάτια της ψυχής» μας.  

Ο εθελοντισμός δεν έχει ούτε πλαί-
σια ούτε όρια, αλλά έχει αφετηρία την 
αγάπη με σκοπό την αντιμετώπιση των 
αναγκών και των προβλημάτων της κοι-
νωνίας σε όλα τα επίπεδα (ευημερία, πε-
ριβάλλον, πολιτισμό, ανθρώπινα δικαιώ-
ματα, κ.ά.). Ο εθελοντισμός μας βοηθά 
να αποκτήσουμε δεξιότητες, κοινωνικές 
και επαγγελματικές αλλά και να ανα-
πτύξουμε νέες ικανότητες.

Οι εθελοντές της Κύπρου μας, βο-
ήθησαν το ταλαιπωρημένο νησί μας 
να επιβιώσει μέσα σε πολλές αντίξοες 
συνθήκες στηρίζοντας ανθρώπους και 
κοινότητες.  Οι διαχρονικές και ακατά-

λυτες αξίες του εθελοντισμού κατάφε-
ραν να εμπνεύσουν ανθρώπους και να 
δημιουργήσουν στρατιές εθελοντών 
μέχρι σήμερα.  

Το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμ-
βούλιο Εθελοντισμού,  με σκοπό την 
αναγνώριση της Διεθνούς Ημέρας Εθε-
λοντών, διοργανώνει εδώ και  είκοσι 
έξι χρόνια την Εβδομάδα Εθελοντισμού 
(από 1η -8η Δεκεμβρίου), η οποία πά-
ντα είναι εμπλουτισμένη με αξιόλογες 
δράσεις εθελοντισμού.  Απευθύνουμε 
θερμά συγχαρητήρια σε όσους συμμε-
τέχουν με δράσεις τους στην Εβδομάδα 
Εθελοντισμού και συμβάλλουν να ανα-
δεικνύεται κατ’ έτος η  Κύπρος μας στο 

επίκεντρο των διεθνών 
εορτασμών για τη Διε-
θνή Ημέρα.  

Αφιερώνουμε, τη φε-
τινή Εβδομάδα Εθελο-
ντισμού στους χιλιάδες 
εθελοντές που προσφέ-
ρουν οργανωμένα σε 
εθελοντικές οργανώσεις/
ΜΚΟ, στους εθελοντές 
των Σωμάτων Εθελοντών, 
στους πολίτες που άτυπα 

και μη οργανωμένα προσφέρουν ανιδι-
οτελώς τις υπηρεσίες τους στην κοι-
νωνία, αλλά και σε όλους τους φορείς, 
κρατικούς/ημικρατικούς, εκπαιδευτικά 
ιδρύματα, εταιρείες/επιχειρήσεις και 
οργανωμένα σύνολα της κοινωνίας που 
αναπτύσσουν κοινωνικές και εθελοντι-
κές δράσεις.  

Η αθόρυβη και χωρίς καμία χρημα-
τική αμοιβή ή αντάλλαγμα προσφορά 
είναι αξιέπαινη και δηλώνει τη στάθμη 
του πολιτισμού της κοινωνίας μας.   Γι’ 
αυτό και έχουμε την υποχρέωση να απο-
νέμουμε σε κάθε εθελοντή φόρο τιμής 
για την αφοσίωσή του και τη συμβολή 
του στην κοινωνία».  

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ & ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ 26 χρόνια

Μήνυμα Παγκύπριου Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού (ΠΣΣΕ) 
για τη Διεθνή Ημέρα Εθελοντών (5 Δεκεμβρίου)

Ο εθελοντισμός απλώνει χέρια που 
αγκαλιάζουν και βοηθούν ανθρώπους
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ΜήνυΜα Προέδρου ΠΣΣέ

Νέο Έτος – Νέοι Στόχοι

M
ια νέα χρονιά βρίσκεται μπροστά μας.  
Καλωσορίζουμε το νέο έτος με ελπίδα, 
αισιοδοξία και με ευχές για ένα καλύτερο 
αύριο σε όλα τα επίπεδα και σε κάθε άκρη 

του κόσμου.
Εύχομαι το νέο έτος να φέρει υγεία και ευτυχία 

στους εθελοντές και σε κάθε πολίτη του νησιού μας.  
Είμαι βέβαιος ότι η πολιτεία θα συνεχίσει το δύσκο-

λο έργο της για την προστασία 
των ευάλωτων ομάδων του 
πληθυσμού και την περαιτέρω 
βελτίωση των συνθηκών για 
διασφάλιση της κοινωνικής 
συνοχής. 

Το Παγκύπριο Συντονιστι-
κό Συμβούλιο Εθελοντισμού 
(ΠΣΣΕ) με την μακρόχρονη 
και πολυσχιδή του δράση θα 
συνεχίσει να καταβάλλει κάθε 
δυνατή προσπάθεια για την 

προστασία, στήριξη, συντονισμό και ανάπτυξη των μη 
κυβερνητικών/μη κερδοσκοπικών (ΜΚΟ)/εθελοντι-
κών οργανώσεων και του εθελοντισμού γενικότερα 
στο νησί μας.  

Το έργο του ΠΣΣΕ είναι αποτέλεσμα της εθελο-
ντικής συλλογικής προσπάθειας των εκάστοτε μελών 
της Διοικούσας Επιτροπής, της εργασίας του ανθρώ-
πινου δυναμικού των γραφείων του ΠΣΣΕ αλλά και 
της στήριξης των οργανώσεων μελών του και ιδιαίτε-
ρα των εθελοντών που συμβάλλουν αναμφίβολα στην 
αποτελεσματική επιτέλεση του έργου του Συμβουλί-
ου και στην επίτευξη των κοινών μας στόχων.

Οι προκλήσεις αλλά και οι ευκαιρίες ανάπτυξης 
του εθελοντικού τομέα είναι πολλές. Με τη συνερ-
γασία όλων, θα πράξουμε ότι είναι δυνατόν για να 
διασφαλίσουμε ένα ευνοϊκότερο περιβάλλον για τον 
εθελοντικό τομέα και να ενδυναμώσουμε περισσότε-
ρο 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 ανά-
πτυξη και βελτίωση της ποιότητας του εθελοντισμού 
μας και η μεγιστοποίηση της συμβολής του στην κοι-
νωνία. Το ΠΣΣΕ δεσμεύεται να προσφέρει με κάθε 
δυνατό τρόπο και μέσο την απαραίτητη στήριξη στις 
οργανώσεις μέλη του και όχι μόνο για να διασφα-
λίσουμε ότι έχουν όλα τα απαραίτητα εφόδια για να 
συνεχίσουν το εξαιρετικά σημαντικό έργο που επιτε-
λούν.   

Το ΠΣΣΕ θα συνεχίσει να επιτελεί το έργο του στη 
βάση του νομικού πλαισίου που διέπει τη λειτουργία 

του (τον Περί Παγκυπρίου Συντονιστικού Συμβουλίου 
Εθελοντισμού Νόμο 61(Ι)2006) και του Προγράμματος 
Δράσης του όπως έχει εγκριθεί στην τελευταία του 
Γενική Συνέλευση, το οποίο περιλαμβάνει τους εξής 
κύριους άξονες:   
l  Περαιτέρω στήριξη και ενδυνάμωση του εθελοντι-

κού τομέα και των ΜΚΟ
l  Ανάπτυξη ενός ευνοϊκότερου περιβάλλοντος για τις 

ΜΚΟ
l  Επισήμανση προβλημάτων και αναγκών στις ΜΚΟ
l  Συμμετοχή στα κέντρα λήψης αποφάσεων
l  Ενίσχυση του συστήματος διαφάνειας και χρηστής 

διοίκησης στις ΜΚΟ μέσω του Κώδικα  χρηστής δι-
οίκησης, συμπεριφοράς και δεοντολογίας 

l  Βελτίωση των επιπέδων ποιότητας των οργανώσε-
ων μελών του ΠΣΣΕ – μέσω του υλικού που ετοι-
μάστηκε στη βάση των απαιτήσεων του διεθνούς 
προτύπου ποιότητας ISO 9001:2015

l  Ενίσχυση του διαλόγου με τα αρμόδια Υπουργεία 
και τους αξιωματούχους του κράτους

l  Επέκταση όλων των καθιερωμένων ετήσιων δρα-
στηριοτήτων του ΠΣΣΕ  

l  Ενίσχυση των υπηρεσιών που προσφέρει το ΠΣΣΕ 
στις οργανώσεις μέλη του

l  Συντονισμός των δραστηριοτήτων των οργανώσεων 
μελών

l  Εφαρμογή των μνημονίων συνεργασίας που υπέ-
γραψε το ΠΣΣΕ με αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες και 
άλλους φορείς

l  Περαιτέρω προώθηση του εθελοντισμού και ενί-
σχυση του Σώματος Εθελοντών

Για κάθε άξονα και πεδίο δράσης θα θέσουμε νέους 
στόχους τους οποίους με την συλλογική προσπά-
θεια της δομής του ΠΣΣΕ, η οποία αριθμεί πέραν 
των 400 οργανώσεων μελών, αλλά και των συνερ-
γατών μας, είμαι βέβαιος ότι θα τους πετύχουμε.

Νέο Έτος – Νέες Συνεργασίες
Κάθε νέο έτος δημιουργεί και νέες ευκαιρίες.  Το 

ΠΣΣΕ θα συνεχίσει τη συνεργασία του με όλους τους 
υποστηρικτές του δικτύου συνεργατών του, τόσο από 
τον επιχειρηματικό κόσμο όσο και με θεσμούς και 
κρατικές υπηρεσίες με τις οποίες έχει συνάψει Μνη-
μόνια Συνεργασίας.   

Ως συλλογικό σώμα το οποίο λειτουργεί από το 
1973, το ΠΣΣΕ παραμένει πάντα ανοικτό σε συνεργα-
σίες με νέους φορείς, με στόχο την άμεση προσφορά 
προς τον τόπο και τον άνθρωπο αλλά και για ενίσχυση 
του ρόλου και του έργου του.

Ευχαριστώ
Ηλίας Δημητρίου
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Ο εθελοντισμός παράγοντας αλλαγής

Κ
ατά κοινή ομολογία ζούμε 
σε μία εποχή ποικιλόμορφης 
αστάθειας, αντίρροπων κοινω-
νικών ρευμάτων, αντιμαχόμε-

νων ιδεών, εμφανούς κενότητας και 
μίας επανάπαυσης στα εφήμερα.

Στο  καθημερινό λεξιλόγιο ακούει 
συχνά ο καθένας μας για 
πλεονάσματα και ελλείμ-
ματα, για κόκκινα δάνεια, 
για οικονομικούς δείκτες 
και άλλα πολλά στην ίδια 
συχνότητα και του ίδιου 
ενδιαφέροντος. Στις ει-
δήσεις κυριαρχούν οι πο-
λεμικές συγκρούσεις, τα 
σκάνδαλα, οι διαπλοκές, 

η βία και αποσιωπούνται ή αγνοούνται 
οι φωτεινές εξαιρέσεις. Το κυρίαρχο 
αίσθημα είναι ότι υπάρχει ένας αποπρο-
σανατολισμός. Κάποιοι μιλούν για απώ-
λεια του μέτρου. Μερικοί μεμψιμοιρούν 
για αποδυνάμωση των παραδοσιακών 
θεσμών και βάθρων της κοινωνίας. Γε-
νικότερα, χωρίς αμφιβολία στην εποχή 
μας παρατηρείται μία σοβαρότατη αντι-
νομία. Ενώ η επιστήμη και η τεχνολογία 
προχωρούν με ταχύτητα γεωμετρικής 
προόδου, η ειρήνη παραμένει απραγμα-
τοποίητο όνειρο, η δυστυχία κτυπά την 
πόρτα εκατομμυρίων ανθρώπων, η πείνα 
βασιλεύει σε μεγάλες περιοχές της γης,  
η ελευθερία και το δίκαιο καταπατούνται 
και η ηθική διαφθορά έχει διευρύνει τα 
όρια της ανοχής, με κίνδυνο να γίνει κα-
τεστημένο.  

Άς μην σταθούμε στις διάφορες 
αναλύσεις του θέματος, που κινούνται 
συνήθως ανάμεσα στον υποκειμενισμό 
ή την επίκληση στατιστικών δεδομέ-
νων. Η κοινή διαπίστωση είναι ότι κάτι 
πρέπει να γίνει για την αλλαγή. Ειδικά 
στον τόπο μας. Για να δούμε φως. Για 
να  μπορούμε να ελπίζουμε. Δεν πρέπει 
να ξεχνούμε ότι η κοινωνία είναι ένα 
σύνολο ανθρώπων, ένα μεγάλο ψηφι-
δωτό. Και στα ψηφιδωτά όσες ωραίες 
γραμμές κι’ αν σύρει ο καλλιτέχνης, 
όποια ικανότητα κι’ αν έχει στην το-
ποθέτηση των ψηφίδων, αν αυτές δεν 
είναι λαμπρές και καθαρές δεν θα δη-
μιουργηθεί ένα όμορφο, εντυπωσια-
κό ψηφιδωτό. Έτσι και στην κοινωνία. 
Όποιοι νόμοι κι’ αν ψηφιστούν, όποια 

κατασταλτικά μέτρα κι’ αν ληφθούν, οι 
άνθρωποι, ο καθένας μας, αν δεν έχει 
την εσωτερική καθαρότητα και την ψυ-
χική λαμπρότητα, η κοινωνική δυσαρ-
μονία και αταξία θα συνεχίζεται.

Δεν θα έρθει η κοινωνική αλλαγή 
που όλοι οραματιζόμαστε και προσδο-
κούμε αν δεν αναμορφωθεί ο εσωτερι-
κός κόσμος του καθενός μας.

Αντίβαρο και αντίδοτο στη σημερινή 
κατάσταση είναι ο εθελοντισμός στον 
τόπο μας που ευτυχώς ανθεί και συνε-
χώς αναπτύσσεται ποσοτικά και βελτι-
ώνεται ποιοτικά.

Ο εθελοντισμός οριοθετεί τον πο-
λιτισμό μας γιατί πολιτισμός δεν είναι 
ούτε μόνο η επιστήμη και η τεχνολογία 
ούτε οι υψηλοί δείκτες της οικονομίας 
αλλά  «ο έσω άνθρωπος» όταν κατορ-
θώνει να κρημνίσει το τείχος της ιδιο-
τέλειας και του ατομισμού του και να 
κάμει το βήμα να συναντήσει το συνάν-
θρωπο του όχι με σφιγμένη τη γροθιά 
και σε στάση αντιπαράθεσης αλλά με 
ανοικτή παλάμη για να σφίξει το χέρι 
του άλλου, του άρρωστου, του πτωχού, 
του μονήρη, του καθενός που του λεί-
πει το χαμόγελο και να του πεί: «Εδώ 

είμαι αδελφέ μου σήμερα σε στηρίζω 
εγώ, αύριο μπορεί να χρειαστεί να με 
στηρίξεις εσύ. Κράτα με να σε κρατώ, 
να ανεβούμε το βουνό».

Αυτόν τον εθελοντισμό οφείλουμε να 
κρατήσουμε άσπιλο και αμόλυντο, σαν 
εύοσμο λουλούδι που ευωδιάζει μέσα 
στη δροσερή ατμόσφαιρα της αγάπης, 
της αφειδώλευτης και ανιδιοτελούς 
αγάπης που  μεταποιείται καθημερινά 
σε πράξη και γίνεται τρόπος ζωής. 

Ο εθελοντισμός δεν μπορεί να είναι 
ούτε συντεχνία, ούτε διοικητική πράξη, 
ούτε εφαλτήριο προβολής. Ο εθελοντι-
σμός είναι θυσία. Ο εθελοντισμός είναι 
απορρόφηση του εγώ μέσα στο κοινό 
καλό. Ο εθελοντισμός είναι  ο θρίαμβος 
της βιωματικής  αγάπης. Το ιδιαίτερα 
σημαντικό που τον αναδεικνύει βασι-
κό παράγοντα αλλαγής της σημερινής 
πορείας είναι ότι ο εθελοντισμός πέραν 
της προσφοράς στο συνάνθρωπο μετα-
μορφώνει εσωτερικά και τον ίδιο τον 
εθελοντή και τον μεταβάλλει σε πυρήνα 
για την αλλαγή που πρέπει να έρθει για 
να εκλείψει η αντινομία και να επικρα-
τήσει στην κοινωνία μας η ισότητα, η 
δικαιοσύνη και η ευτυχία. 

Γράφει: 
Σταύρος Ολύμπιος,                                                                                   
Επίτιμος Πρόεδρος 
Π.Σ.Σ.Ε.



  θελοντισμός 5
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2020

  θελοντισμός ε
& κοινωνία

Ανατροπή

Π
ώς ανατρέπονται, αλήθεια, 
καμιά φορά οι όροι! Φτάνει 
ένα αναρίγημα της ψυχής! 
Αν βρίσκεσαι σε ανάγκη, 

αν ζεις πράγματα δύσκολα, λες ένα 
«ευχαριστώ» μ’ ένα χαμόγελο μ’ όλη 
τη θέρμη της καρδιάς σου στην πα-

ρηγορητική μορφή που 
με την παρουσία του σ’ 
ανοίγει μια κουρτίνα στο 
φως της ανθρώπινης 
αγάπης. Σ’ αυτόν που 
θα κάνει για σένα ό,τι 
σου είναι δύσκολο ή κι 
αδύνατο λιγοστεύοντας 
τις δυσκολίες σου: Τον 

εθελοντή. Που γίνεται μια ανάσα στην 
ανηφόρα σου. 

Και νάτην η ανατροπή: Ένας εθε-
λοντής γυρνάει στο πολλαπλάσιο χα-
μόγελο κι «ευχαριστώ» σ’ όσους του 
χάρισαν την καταξίωση να χαϊδέψει 
ένα ασπρισμένο κεφάλι, να οδηγήσει 
ένα αναπηρικό καροτσάκι, να σκεπά-
σει πόδια που κρυώνουν, με μια λέξη, 
μια κίνηση να ζεστάνει ψυχές. Τα χα-
μόγελα και τα «ευχαριστώ» που πήρε 
ζέσταναν πρώτα τη δική του ψυχή, 
φούσκωσαν τα πνεμόνια του μ’ αέρα 
που θα ’φτανε να γεμίσει τα πνεμόνια 
όσων δέχτηκαν τη στήριξή του στις 
δυσκολίες τους.

Θυμάται ο εθελοντής με πόσο δι-
σταγμό ακολούθησε το μονοπάτι της 
προσφοράς, τρέμοντας μην πληγώσει, 
μην ταπεινώσει. Φέρνει στο νου του 
τον αγώνα με το μικρό «εγώ», μην τον 
ανεβάσει σε συννεφάκι υπεροψίας. 

Χρόνια και χρόνια κονταροκτυπιέ-
ται με τους δικούς του εσωτερικούς 
«δαίμονες», την έπαρση που φοράει 
τη μάσκα της φιλανθρωπίας, την πα-
γίδα του αυτοθαυμασμού! Σαν επιτα-
γή ανεξόφλητη του καίει την ψυχή η 
αγάπη που πήρε στη δική του ανάγκη. 
Γιατί, από έρευνες ανάμεσα στις στρα-
τιές των ανθρώπων που έκαναν τρό-
πο ζωής το ρήμα «υπηρετώ», φάνηκε 
ότι πολλοί πέρασαν απ’ τις δικές τους 
συμπληγάδες. Τον βαραίνει το χρέος, 
κλωτσάει αισθήματα δικής του στήρι-
ξης σε στιγμές του δύσκολες. Και ζει 
τον μεγάλο αγώνα: Να χαλιναγωγεί τον 
μέσα του κόσμο, να κρατά ισορροπίες 
κι αποστάσεις. Λίγο να «ενταχθεί» στο 
πρόβλημα αυτού που τον χρειάζεται, 
τον παίρνει από κάτω η συμπόνοια 
που γίνεται οίκτος και σκορπά θλίψη. 
Εξοπλίζει την ύπαρξή του ο εθελοντής 

με την ασπίδα της ταπεινότητας, με το 
δόρυ της απλότητας, έννοιες ξεχασμέ-
νες στους καιρούς του εγωϊσμού και 
της αυτάρκειας που ζούμε. Παλεύει 
να ξοδεύει τα αποθέματα ζεστασιάς κι 
αγάπης σ’ όποιον τα χρειάζεται χωρίς 
ποτέ να τον αφήσει ν’ αναμετρηθεί με 
πληγωμένα «εγώ». Αλλά και να εμπο-
δίζει τον εαυτό του να ξύνει ουλές της 
δικής του ψυχής.

Για όλα αυτά που πλουτίζουν την 
ψυχή και τη ζωή του, ανοίγοντάς του 
παράθυρα στον κόσμο, ένας εθελο-
ντής δίνει το δικό του «ευχαριστώ» 
από καρδιάς μ’ ένα χαμόγελο σ’ όσους, 
παλεύοντας τη σκληρή τους πραγματι-
κότητα τον σπρώχνουν στη γνώση να 
μετράει αλλιώς τις δικές του κακοτυ-
χίες, τις δύσκολες στιγμές του, να κα-
ταπνίγει τα κλοτσήματα του δικού του 
«εγώ». Να νιώθει Άνθρωπος.

Γράφει:  
Αλέκα 
Γράβαρη – Πρέκα

Κοπή βασιλόπιττας
Ο Πρόεδρος του ΠΣΣΕ κ. Ηλίας Δημητρίου και 
τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής έκοψαν στην 
πρώτη συνεδρία της Επιτροπής του νέου έτους 
την πρωτοχρονιάτικη βασιλόπιτα.
 Ο κ. Δημητρίου ευχαρίστησε τα μέλη της 
Διοικούσας Επιτροπής, το προσωπικό του ΠΣΣΕ 
και τις οργανώσεις μέλη του Συμβουλίου για την 
πολύτιμη βοήθειά τους και ευχήθηκε Χρόνια 
Πολλά και Καλή Χρονιά.
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Παραθέτουμε στη συνέχεια ολόκλη-
ρο το κείμενο της συνέντευξης:

- Ποιες είναι οι βασικές δραστηρι-
ότητες του Κυπριακού Συνδέσμου Φοι-
τητών Ιατρικής; 

Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Φοιτητών 
Ιατρικής σαν μια Παγκύπρια οικογέ-
νεια φοιτητών Ιατρικής αποβλέπει στην 
ενδυνάμωση της φωνής των φοιτητών 
Ιατρικής, την προστασία των δικαιωμά-
των τους, την ενεργή δράση τους στην 
κοινωνία και την προώθηση γνώσεων 
και ευκαιριών μέσα από τοπικά και δι-
εθνή συνέδρια, ανταλλαγές φοιτητών, 
εκπαιδευτικά προγράμματα και δραστη-
ριότητες. 

Από την ίδρυση του ο Σύνδεσμός μας 
έχει πραγματοποιήσει ποικίλες δραστη-
ριότητες όπως Παγκύπρια Συνέδρια, φι-
λανθρωπικές εκδηλώσεις, εκστρατείες 
ενημέρωσης σε συνεργασία με διάφορα 
ιδρύματα και φορείς στην Κύπρο όπως 
το Υπουργείο Υγείας, το Καραϊσκάκειο 
Ίδρυμα, το Ογκολογικό Κέντρο της Τρά-
πεζας Κύπρου, τις Ιατρικές μας σχολές 
κλπ. Μάλιστα, ο Σύνδεσμός μας έχει 
βραβευθεί από το Καραϊσκάκειο Ίδρυμα 
σε τελετή υπό την αιγίδα του Πρόεδρου 
της Κυπριακής Δημοκρατίας για τη συ-
νεισφορά του Συνδέσμου μας στο έργο 
του Ιδρύματος για εύρεση νέων εθελο-
ντών δοτών Μυελού των Οστών.

 Τον Αύγουστο του 2017 ο Σύνδε-
σμός μας έγινε πλήρες μέλος του Διε-
θνούς Οργανισμού Φοιτητών Ιατρικής 
(International Federation of Medical 
Students Associations-IFMSA) και πλέ-
ον εκπροσωπεί επίσημα την Κύπρο στο 
εξωτερικό. 

Παράλληλα,  έχουν δημιουργηθεί 
έξι ανεξάρτητες Ομάδες Ενδιαφέροντος 
(Standing Committees) αντίστοιχες με 
αυτές της IFMSA και αναγνωρισμέ-
νες από την IFMSA, οι οποίες αφορούν 

την Δημόσια Υγεία (Public Health), την 
Αναπαραγωγική Υγεία (Sexual and 
Reproductive Health), τα Ανθρώπινα Δι-
καιώματα και την Ειρήνη (Human Rights 
and Peace), την Ιατρική Εκπαίδευση 
(Medical Education), και τις Επαγγελ-
ματικές Ανταλλαγές (Professional 
Exchanges). 

Στόχος της δημιουργίας των ομάδων 
αυτών, είναι τα μέλη μας να έχουν την 
ευκαιρία να συμμετέχουν στις δράσεις 
του Συνδέσμου μας και να εκπαιδεύο-
νται στους διάφορους τομείς της υγείας 
ανάλογα με τα ενδιαφέροντά τους. 

Επίσης ο Σύνδεσμός μας έχει πάνω 
από σαράντα εκπαιδευτές μη τυπικής 
μάθησης, αναγνωρισμένους από την 
IFMSA, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για την 
εύρυθμη διοργάνωση και την επίβλεψη 
των δράσεών μας αποσκοπώντας στο 
όσο το δυνατό καλύτερο αποτέλεσμα.

Ενεργοί φοιτητές   
του σήμερα και άρτιοι 
γιατροί του αύριο

ΣυνΕντΕυξη μΕ την ΕλΕνη ξΕνοφώντοΣ, ΠροΕδρο   
του ΚυΠριαΚου  ΣυνδΕΣμου φοιτητών ιατριΚηΣ

ο 
Κυπριακός Σύνδεσμος 
Φοιτητών Ιατρικής 
δραστηριοποιείται σε 
εθνικό, ευρωπαϊκό 

και διεθνές επίπεδο με δράσεις 
που ποικίλλουν σε είδος, αλλά με 
κοινό παρονομαστή το όραμά για 
τη διαμόρφωση ενεργών φοιτητών 
ιατρικής του σήμερα και άρτιων 
γιατρών του αύριο, αναφέρει η 
Πρόεδρος του Συνδέσμου Ελένη 
Ξενοφώντος σε συνέντευξη που 
παραχώρησε στο περιοδικό μας.
Όραμα μας, προσθέτει, είναι να 
μπορούμε να συνεχίζουμε το έργο και 
τον αγώνα για ένα καλύτερο αύριο, να 
διαπλάθουμε μια φιλοσοφία  κάνοντας 
την προσφορά και τη δια βίου μάθηση 
τρόπο ζωής.

Όραμά μας είναι να 
μπορούμε να συνεχίζουμε 
το έργο και τον αγώνα 
για ένα καλύτερο αύριο, 
κάνοντας την προσφορά 
και τη δια βίου μάθηση 
τρόπο ζωής
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Τον Απρίλιο του 2019 γίναμε National 
Associate Members και του Ευρωπα-
ϊκού Οργανισμού Φοιτητών Ιατρικής-
EMSA ενώ είμαστε στη διαδικασία διεκ-
δίκησης της θέσης του πλήρους μέλους 
γεγονός που διευρύνει τις ευκαιρίες 
συμμετοχής προς τα μέλη μας ενώ πα-
ράλληλα διασφαλίζει την ισότιμη εκ-
προσώπηση και των 3 Πανεπιστημίων τα 
οποία εκπροσωπούμε.

Εν κατακλείδι ο Σύνδεσμός μας δρα-

στηριοποιείται σε εθνικό, ευρωπαϊκό και 
διεθνές επίπεδο πραγματοποιώντας δρά-
σεις που ποικίλλουν σε είδος αλλά με 
κοινό παρονομαστή το όραμά μας για τη 
διαμόρφωση ενεργών φοιτητών ιατρικής 
του σήμερα και άρτιων γιατρών του αύριο 
που δεν θα διαθέτουν μόνο την τεχνο-
γνωσία που παρέχεται από τα προγράμ-
ματα σπουδών αλλά και δεξιότητες που 
καλλιεργούνται μέσω της εμπλοκής τους 
στις δραστηριότητές μας.

- Δίνετε στους φοιτητές της ιατρι-
κής το δικαίωμα να καλλιεργήσουν τα 
όνειρά τους για ένα καλύτερο κόσμο.  
Ποιό το όραμα σας για το μέλλον;

Όραμά μας είναι να μπορούμε να συ-
νεχίζουμε το έργο και τον αγώνα για ένα 
καλύτερο αύριο, να διαπλάθουμε μια φι-
λοσοφία  κάνοντας την προσφορά και τη 
δια βίου μάθηση τρόπο ζωής. Δίνοντας 
τη δυνατότητα στους φοιτητές ιατρι-
κής να ονειρεύονται ένα καλύτερο κό-
σμο αλλά και να δουλεύουν προς αυτή 
τη κατεύθυνση, να έχουν κοινωνικές 
ανησυχίες, να μυηθούν στο νόημα της 
ενεργού πολιτότητας, να διεκδικούν τα 
δικαιώματά τους, να λαμβάνουν μέρος 
στη λήψη αποφάσεων και να είναι κάτι 
παραπάνω από απλά φοιτητές ιατρικής. 
Να αναζητούν τα ιδανικά, να τιμούν τις 
αξίες και να αναπτύσσονται ολιστικά.

ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΜΑΣ 
ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟ

- Τι είναι εθελοντισμός σήμερα και 
ποιά η αναγκαιότητά του;

Ο εθελοντισμός εκφράζει την πηγαία 
θέληση για αλλαγή μέσα από πράξεις. 
Είναι το εργαλείο για τους πολίτες, να 
επισημάνουν και να γεμίσουν  τα κενά 
που προκύπτουν από τις επίσημες ηγε-
σίες των κοινωνιών μας. Ο εθελοντισμός 
είναι ένα από τα πιο σημαντικά μέσα έκ-
φρασης της κοινωνίας πολιτών, όπου ο 
καθένας μας μπορεί να λάβει ενεργό 
ρόλο για το όραμα που έχει για την κοι-
νότητά του, για τον τόπο του.

- Ποιό είναι το όραμά σας για τον 
εθελοντισμό;

Όραμά μου είναι ο εθελοντισμός να 
αποτελεί ένα μέσο συνειδητοποίησης 
για τον κάθε άνθρωπο που προσφέ-
ρει. Ένα μέσο για να συνειδητοποιούμε 
ότι ως μονάδες, αλλά και συλλογικά, 
έχουμε δύναμη για αλλαγή, ή ακόμα ότι 
έχουμε ρόλο στην αλλαγή. 

Μετά από αυτή τη συνειδητοποίηση 
το αντίκτυπο του εθελοντισμού πολλα-
πλασιάζεται και μπορεί να κινητοποιή-
σει ολόκληρες κοινότητες και να γίνει 
εχέγγυο για κοινωνική και πολιτική αλ-
λαγή!

ΣυνΕντΕυξη μΕ την ΕλΕνη ξΕνοφώντοΣ, ΠροΕδρο   
του ΚυΠριαΚου  ΣυνδΕΣμου φοιτητών ιατριΚηΣ

Ο εθελοντισμός εκφράζει 
την πηγαία θέληση για 
αλλαγή μέσα από πράξεις

Αναμνηστική φωτογραφία από εκπροσώπηση του Κυπριακού Συνδέσμου Φοιτητών Ιατρικής στο εξωτερικό.
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δεξίωση προσ τίμην των εθελοντων στο προεδρίκο μεγαρο

Η 
αίθουσα εκδηλώσεων του 
Προεδρικού Μεγάρου, ήταν 
κατάμεστη στις 2 Δεκεμβρίου 
2019, από πλήθος εθελοντών 

από όλη την Κύπρο και υποστηρικτές του 
εθελοντικού κινήματος, στο πλαίσιο της 
καθιερωμένης Δεξίωσης που παραθέτει 
το Προεδρικό ζεύγος προς τιμή των εθε-
λοντών για τη Διεθνή Ημέρα Εθελοντών 
(5η Δεκεμβρίου). Στο χαιρετισμό του ο 
Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, 
κ. Νίκος Αναστασιάδης, μεταξύ άλλων, 
εξήρε το σημαντικό έργο που επιτελούν 
το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο 
Εθελοντισμού (ΠΣΣΕ) και το σύνολο του 
εθελοντικού κινήματος.

Στην ομιλία του ο Πρόεδρος του 
ΠΣΣΕ, κ. Ηλίας Δημητρίου, εξέφρασε, 
εκ μέρους της Διοικούσας Επιτροπής του 
ΠΣΣΕ και των χιλιάδων εθελοντών, θερ-
μές ευχαριστίες για τη διοργάνωση της 
εκδήλωσης προς τιμή των εθελοντών και 
για τη συνεχή στήριξη του κ. Αναστασιά-
δη, στο εθελοντικό κίνημα του τόπου μας.   

Ο κ. Δημητρίου ανέφερε ότι «ο Εθε-
λοντισμός απλώνει χέρια που αγκαλιά-
ζουν και βοηθούν ανθρώπους. Πολλοί το 
κατορθώνουν και το Παγκύπριο Συντονι-

στικό Συμβούλιο Εθελοντισμού τους ευ-
χαριστεί από καρδιάς».  

Ευχήθηκε επίσης «ο εορτασμός της 
Διεθνούς Ημέρας Εθελοντών να απο-
τελέσει το εφαλτήριο για την περαιτέρω 
διάδοση των αρχών και των αξιών του 
εθελοντισμού και την εξάπλωση της εθε-
λοντικής συνείδησης». 

Ο Πρόεδρος του ΠΣΣΕ πρόσθεσε, 
ότι «σήμερα, έχουμε την υποχρέωση να 

απονέμουμε σε κάθε εθελοντή φόρο τι-
μής, αλλά και να αφιερώσουμε την Εβδο-
μάδα Εθελοντισμού που διανύουμε στους 
χιλιάδες εθελοντές που, ανιδιοτελώς και 
χωρίς χρηματική αμοιβή, προσφέρουν 
τις υπηρεσίες τους στην κοινωνία, αλλά 
και σε κάθε θεσμό της κοινωνίας και σε 
όλους τους φορείς, κρατικούς/ημικρατι-
κούς, εκπαιδευτικά ιδρύματα, εταιρείες/
επιχειρήσεις και άλλα οργανωμένα σύνο-
λα της κοινωνίας που αναπτύσσουν κοι-
νωνικές και εθελοντικές δράσεις».  

Στη συνέχεια, απονεμήθηκαν από 
τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τον 
Πρόεδρο του ΠΣΣΕ, τα βραβεία στα εκ-
παιδευτικά ιδρύματα που διακρίθηκαν 
στον 14ο  Διαγωνισμό του Προγράμματος 
«Νεολαία και Εθελοντισμός» 2018-2019 
και στις εταιρείες που διακρίθηκαν στον 
5ο διαγωνισμό Εταιρικής Κοινωνικής Ευ-
θύνης στον τομέα του εθελοντισμού που 
προκήρυξε το ΠΣΣΕ το 2019. 

Η εκδήλωση έκλεισε με μουσικό 
πρόγραμμα από το Φωνητικό Σύνολο και 
την Ομάδα Κρουστών του Πολιτιστικού 
Ομίλου ΔΕΣΜΟΣ του Συνδέσμου Γονέων 
και Φίλων Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες 
Λεμεσού.

«Έχουμε την υποχρέωση να απονέμουμε
σε κάθε εθελοντή φόρο τιμής»
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Τ
ην έναρξη της Εβδομάδας Εθε-
λοντισμού 2019 (1 – 8 Δεκεμ-
βρίου), κήρυξε ο Πρόεδρος του 
ΠΣΣΕ κ. Ηλίας Δημητρίου σε Δη-

μοσιογραφική Διάσκεψη στην παρουσία 
της επίτιμης Προέδρου κας Άντρης Ανα-
στασιάδου, η οποία απηύθυνε χαιρετισμό.

Ο Πρόεδρος του ΠΣΣΕ ανέφερε στην 
ομιλία του μεταξύ άλλων:  

«Οι διαχρονικές και ακατάλυτες αξίες 
του εθελοντισμού συνεχίζουν να εμπνέ-
ουν ανθρώπους και να δημιουργούν 
στρατιές εθελοντών, γι’ αυτό και έχουμε 
την υποχρέωση να απονέμουμε σε κάθε 
εθελοντή φόρο τιμής, αλλά και να αφιερώ-
σουμε την Εβδομάδα Εθελοντισμού στους 
χιλιάδες εθελοντές, στις εθελοντικές ορ-
γανώσεις/ΜΚΟ, στους πολίτες που προ-
σφέρουν ανιδιοτελώς τις υπηρεσίες τους 
στην κοινωνία, αλλά και σε όλους τους 
φορείς, κρατικούς/ημικρατικούς, εκπαι-
δευτικά ιδρύματα, εταιρείες/επιχειρήσεις 
και οργανωμένα σύνολα της κοινωνίας 
που αναπτύσσουν ποιοτικές εθελοντικές 
δράσεις».

Πρόσθεσε ότι βασικός σκοπός του 
πολυσχιδούς έργου του ΠΣΣΕ είναι η δι-
ασφάλιση ενός ευνοϊκότερου και πιο υπο-
στηρικτικού περιβάλλοντος για τους εθε-
λοντές και τις εθελοντικές οργανώσεις/
ΜΚΟ.   

Ακολούθως ο κ. Δημητρίου παρουσί-
ασε τις δράσεις της Εβδομάδας Εθελοντι-
σμού 2019:
l  Κινητοποίηση, από το ΠΣΣΕ, όλων των 

φορέων και θεσμών της κοινωνίας για 

την Εβδομάδα Εθελοντισμού 
l  Προώθηση του Μηνύματος του ΠΣΣΕ 

για τη Διεθνή Ημέρα Εθελοντών
l  Υλοποίηση Προγράμματος Δραστηριο-

τήτων για την Εβδομάδα Εθελοντισμού 
το οποίο καταγράφει πέραν των 300 εθε-
λοντικών δράσεων που διοργανώνουν 
διάφοροι φορείς  (ΜΚΟ, εκπαιδευτικά 
ιδρύματα, κρατικές υπηρεσίες, εταιρείες 
και άλλοι φορείς) το ΠΣΣΕ και τα ΕΣΣΕ, 
και υλοποιούνται από τον Νοέμβριο μέ-
χρι και τον Δεκέμβριο 2019/Ιανουάριο 
του 2020.  

- Στις δράσεις του Προγράμμα-
τος δήλωσαν συμμετοχή 11,388 
εθελοντές για προσφορά 3,948 
ωρών εθελοντικής εργασίας με 
στόχο την παροχή βοήθειας σε 
10,874 πρόσωπα.

Τέλος ο κ. Δημητρίου απηύθυνε  θερ-
μά συγχαρητήρια σε όσους συμμετέχουν 
με δράσεις στην Εβδομάδα Εθελοντισμού 
και συμβάλλουν στο να αναδεικνύεται κατ’ 
έτος η  Κύπρος μας στο επίκεντρο των δι-
εθνών εορτασμών για τη Διεθνή Ημέρα 
Εθελοντών. 

Εβδομάδά ΕθΕλοντισμού 2019

Το μεγαλείο του εθελοντισμού

l  Πέραν των 300 δράσεων, 11,388 εθελοντές με προσφορά 
3,948 ώρες εθελοντικής εργασίας. Βοήθεια σε 10,874 
πρόσωπα!

Με τη λήξη της Δημοσιογραφικής Διάσκεψης του ΠΣΣΕ 
για την «Εβδομάδα Εθελοντισμού 2019»,  στις 27/11/19, 
πραγματοποιήθηκε Εκδήλωση Έκφρασης Ευχαριστιών για 
τους  συνεργάτες και τους υποστηρικτές της δράσης του 
ΠΣΣΕ.

Κατά την εκδήλωση οι εκπρόσωποι των συνεργατών και 
των υποστηρικτών του ΠΣΣΕ εξέφρασαν την ικανοποίησή 
τους για τη συνεργασία τους με το Συμβούλιο αλλά και ελ-
πιδοφόρα μηνύματα για τις κοινές δράσεις που αναπτύσσο-
νται προς όφελος του εθελοντισμού και της κοινωνίας.

Ακολούθως επιδόθηκαν πλακέτες ευχαριστιών από τον 

Πρόεδρο του ΠΣΣΕ κ. Ηλία Δημητρίου σε όλους τους συνερ-
γάτες και υποστηρικτές που συμμετείχαν στην εκδήλωση.

Συνεργάτες και υποστηρικτές της δράσης του ΠΣΣΕ: 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΚΥΠΡΟΥ, ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΜΥΝΑ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ,  ALPHA BANK,  RCB BANK,  ΤΣΙ-
ΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ, ΕΤΑΙ-
ΡΕΙΑ Α. ΖΟΡΠΑΣ & ΥΙΟΙ ΛΤΔ, CIIM- Cyprus International 
Institute of Management, KPMG,  LIDL ΚΥΠΡΟΥ, R.P.M. 
LITHOGRAPHICA LTD, MALLOUPPAS & PAPACOSTAS 
PUBLIC CO. LTD, MCDONALD’S ΚΥΠΡΟΥ, UNIVERSAL LIFE.

Ευχαριστίες στους συνεργάτες και  τους υποστηρικτές της δράσης του ΠΣΣΕ
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α πονεμήθηκαν στη Δεξίωση με την 
ευκαιρία της Διεθνούς Ημέρας Εθε-
λοντών, στο Προεδρικό Μέγαρο στις 

2 Δεκεμβρίου 2019, τα βραβεία στα εκπαι-
δευτικά ιδρύματα που διακρίθηκαν στον 14ο 
Διαγωνισμό του Προγράμματος «Νεολαία 
και Εθελοντισμός»  2018 – 2019 που υλο-
ποιεί το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο 
Εθελοντισμού (ΠΣΣΕ).

Τα βραβεία, τα οποία αθλοθετεί ο Πρόε-
δρος της Δημοκρατίας, επιδόθηκαν από τον 
Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Νίκο Αναστα-
σιάδη και τον Πρόεδρο του ΠΣΣΕ κ. Ηλία 
Δημητρίου. 

Κατά την απονομή των βραβείων ο 
Πρόεδρος του ΠΣΣΕ εξέφρασε θερμές ευ-
χαριστίες σε όλα τα εκπαιδευτικά ιδρύματα 
που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα του ΠΣΣΕ 
«Νεολαία  και   Εθελοντισμός»  και εξήρε 
το σημαντικό και αξιόλογο εθελοντικό έργο 
το οποίο επιτελούν.  Πρόσθεσε ότι, το Πρό-
γραμμα  «Νεολαία και Εθελοντισμός» το 
οποίο υλοποιείται από το  ΠΣΣΕ από το 2005 
με την στήριξη του Υπουργείου Παιδείας, 
Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, έχει 
σκοπό  την κινητοποίηση των παιδιών και 
της νεολαίας για συμμετοχή σε έργα εθελο-
ντικής προσφοράς καθ’ όλη τη διάρκεια της 
εκπαιδευτικής χρονιάς και την ανάπτυξη του 
πνεύματος της εθελοντικής συνείδησης.   

1ο βραβείο εξίσου: Περιφερειακό Λύ-
κειο Μ. Κουτσόφτα-Α. Παναγίδη Παλαιομε-
τόχου και Πανεπιστήμιο Κύπρου  

2ο βραβείο εξίσου: The G C School of 
Careers, Περιφερειακό Λύκειο Λιβαδιών 
και Νικολαϊδειο Γυμνάσιο Πάφου

3ο βραβείο εξίσου: Δημόσιο Νηπιαγω-
γείο Αγίας Νάπας (Προδημοτική) και ΚΒ΄ 
Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού 

Έπαινο: Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείο 
Πάνω Κιβίδων και Περιφερειακό Γυμνάσιο 
Ακακίου.

Επαναπροκήρυξη Διαγωνισμού 
 για το 2019-2020

Το Πρόγραμμα «Νεολαία και Εθελοντι-
σμός» έχει επαναπροκηρυχθεί και καλού-
νται τα εκπαιδευτικά ιδρύματα να συμμε-
τάσχουν με τα εθελοντικά τους έργα στο 
Διαγωνισμό ο οποίος λήγει τον Ιούνιο του 
2020. Περισσότερες πληροφορίες για το 
Διαγωνισμό 2019-2020 είναι αναρτημένες 
στην ιστοσελίδα του ΠΣΣΕ.

l Το Πρόγραμμα εθελοντικής εργασίας 
«Νεολαία και Εθελοντισμός» υλοποιείται 
από το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο 
Εθελοντισμού από το 2005 με την υποστή-
ριξη του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, 
Αθλητισμού και Νεολαίας.   

Αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης του 
ΠΣΣΕ, μελετά τα έργα που υποβάλλονται 
στο πλαίσιο του Διαγωνισμού  και με βάσει 
τους όρους και τα  κριτήρια του διαγωνι-
σμού,  επιλέγει τους καλύτερες προσπά-
θειες.

Εκφράζουμε θερμές ευχαριστίες σε 
όλα τα εκπαιδευτικά ιδρύματα που συμ-
μετείχαν στο πρόγραμμα και ευχόμαστε να 
συνεχίσουν να προάγουν τον εθελοντισμό 
μέσα από τα εθελοντικά τους έργα. 

l Ιδιαίτερες ευχαριστίες εκφράζουμε 
στον ΠτΔ, ο οποίος αθλοθετεί τα βραβεία του 
διαγωνισμού.

Απονομή βραβείων στο Προεδρικό Μέγαρο στα εκπαιδευτικά ιδρύματα που διακρίθηκαν στον 14ο Διαγωνισμό του Προγράμματος  
 «Νεολαία και Εθελοντισμός»  2018 – 2019 του ΠΣΣΕ

Διαγωνισμόσ Πρόγραμματόσ «νεόλαια και εθελόντισμόσ»

«τα παιδιά και η νεολαία αναδεικνύουν 
την αξία και το μεγαλείο του εθελοντισμού»

Τ

24ος Διαγωνισμός  
Έκθεσης Ιδεών 

«Ο Εθελοντισμός απλώνει  
χέρια που αγκαλιάζουν και βοηθούν 

ανθρώπους»
Διεξήχθη στα πλαίσια της Εβδομάδας 

Εθελοντισμού 2019, ο 24ος Διαγωνισμός 
Έκθεσης Ιδεών του ΠΣΣΕ σε συνεργασία με 
το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητι-
σμού και Νεολαίας, με θέμα: «Ο Εθελοντι-
σμός απλώνει χέρια που αγκαλιάζουν και 
βοηθούν ανθρώπους» μεταξύ των τριών 
τάξεων  του Γυμνασίου και της Α’ και Β’ Λυ-
κείου και Τεχνικών Σχολών.

Το ΠΣΣΕ συνεχίζει να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να 
καταστεί ουσιαστική η συμμετοχή του αλλά και των  οργανώσεων μελών 
του στα κέντρα λήψης αποφάσεων.  

Για το σκοπό αυτό το Συμβούλιο συνεργάζεται στενά με τις οργανώσεις 
μέλη του και υποβάλλει υπομνήματα με τις θέσεις των μελών του. 

Πραγματοποιεί επίσης συναντήσεις με αξιωματούχους και θεσμούς 
του κράτους στα πλαίσια διαμόρφωσης και εφαρμογής διάφορων πολιτι-
κών του κράτους.  

Το ΠΣΣΕ συμμετέχει επίσης ενεργά στις εργασίες διάφορων Κοινο-
βουλευτικών Επιτροπών της Βουλής των Αντιπροσώπων για θέματα που 
άπτονται της αρμοδιότητάς του αλλά και σε διάφορες Διυπηρεσιακές Επι-
τροπές που έχουν αρμοδιότητα για διάφορα θέματα. 

Συμμετοχή στα κέντρα  
λήψης αποφάσεων
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Ο
λοκληρώθηκε με μεγάλη 
επιτυχία ο 5ος Διαγωνισμός 
Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 
στον τομέα του εθελοντισμού 

που προκήρυξε το Παγκύπριο Συντονιστικό 
Συμβούλιο Εθελοντισμού (ΠΣΣΕ) με σκοπό 
την ανάδειξη των καλών πρακτικών/δρά-
σεων που έχουν αναπτύξει εταιρείες με τη 
συνεργασία εθελοντικών/ΜΚΟ και οι οποί-
ες συμβάλλουν στη βελτίωση των προβλη-
μάτων που αντιμετωπίζει η κοινωνία, ή/και 
στην επίτευξη των 17 στόχων βιώσιμης ανά-
πτυξης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, 
ή/και στην παροχή στήριξης προς τις ΜΚΟ.

Η Επιτροπή Αξιολόγηση του Διαγωνι-
σμού, η οποία αποτελείται από εκπροσώ-
πους της Γενικής Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών 
Προγραμμάτων Συντονισμού και Ανάπτυ-

ξης, του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας 
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, του ΚΕΒΕ, 
της ΟΕΒ, του Κυπριακού Δικτύου για την 
Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και του ΠΣΣΕ 
αποφάσισε ομόφωνα, την ισότιμη διάκριση 
των ακόλουθων εταιρειών, στα πλαίσια του 
διαγωνισμού:

l ΑΦΟΙ ΛΑΝΙΤΗ ΛΤΔ

l HERMES AIRPORTS 
l  UNIVERSAL LIFE INSURANCE 

PUBLIC COMPANY LTD
Στις εταιρείες απονεμήθηκε τιμητική 

διάκριση, από τον Πρόεδρο της Δημοκρα-
τίας κ. Νίκο Αναστασιάδη και τον Πρόεδρο 
του ΠΣΣΕ κ. Ηλία Δημητρίου, στα πλαίσια 
Δεξίωσης στο Προεδρικό Μέγαρο με την 
ευκαιρία της Διεθνούς Ημέρας Εθελοντών 
στις 2 Δεκεμβρίου 2019. 

Στα πλαίσια της απονομής το ΠΣΣΕ τό-
νισε την ικανοποίησή του για την επιτυχία 
που σημείωσε και φέτος ο Διαγωνισμός και 
ευχαρίστησε τον επιχειρηματικό κόσμο που 
στηρίζει με τη συμμετοχή του το Διαγωνι-
σμό, επισημαίνοντας την αξιόλογη κοινω-
νική δράση που κατ’ έτος αναπτύσσουν οι 
εταιρείες προς όφελος της κοινωνίας.   

Αποτελέσματα 5ου Διαγωνισμού εταιρικής
κοινωνικής ευθύνης στον τομέα του εθελοντισμού

«Μία παγωμένη νύχτα του Δεκέμβρη επισκέφθηκα τους 
φτωχούς που διέμεναν στο …. Πάγωσα με ότι αντίκρυσα…
άνθρωποι μόνοι…μόνο θλίψη στο πρόσωπό τους…. Έπρεπε 
να κάνω κάτι… Αποτάθηκα αμέσως στη Φιλόπτωχο της πε-
ριοχής μου, στην Εκκλησία και αμέσως δημιουργήσαμε μία 
ομάδα γυναικών, η οποία αποτέλεσε τον πυρήνα για την με-
τέπειτα δημιουργία ιδρύματος για τους άπορους γέροντες».  

Αφήγηση Εθελόντριας 15/3/2010 – Έτος γέννησης: 1936

«Ήμουν μόλις 8 ετών όταν διδάχθηκα τα πιο μεγάλα μα-
θήματα από την οικογένειά μου.  Κάθε Χριστούγεννα και όχι 
μόνο, πηγαίναμε με τη μητέρα μου σε σπίτια της περιοχής 
μας για να προσφέρουμε ότι βοήθεια μπορούσαμε.  Ακόμη 
θυμάμαι τόσο καθαρά τις εικόνες…παιδιά χωρίς παπούτσια 
ή ζεστά ρούχα…τα ρούχα τους ήταν χιλιομπαλωμένα με τόσα 
διαφορετικά χρώματα κλωστής.  Ένοιωσα τόση θλίψη παρό-
λο που ήμουν ένα μικρό παιδί.  Πρόσφερα θυμάμαι με τόση 
αγάπη και προθυμία τα ζεστά μου ρούχα, τις κούκλες μου και 

ως αντάλλαγμα πήρα τα χαμόγελα των παιδιών.  Είναι τόσο 
ζωντανά αυτά τα χαμόγελα στη μνήμη μου και ας πέρασαν 
60 και κάτι χρόνια.  Τώρα, γιαγιά πλέον, ευγνωμονώ τα μα-
θήματα ζωής που πήρα από τη μητέρα μου.  Είναι ευθύνη 
μας να φροντίζουμε τους άλλους μου έλεγε.  Δεν χρειάζεσαι 
3 ζευγάρια παπούτσια, μπορείς να δώσεις το ένα ζευγάρι». 

Αφήγηση Εθελόντριας 15/3/2010 – Έτος γέννησης: 1936

«Ο πατέρας μου είχε μπακάλικο στην οδό ….. Γέμιζε θυ-
μάμαι τσάντες με ρύζι, ζάχαρη, γλυκά και τόσα άλλα καλά…
Μετά έλεγε της μητέρας μου να κάνει αυτό που πρέπει...Θυ-
μάμαι μετά που πηγαίναμε σε σπίτια της γειτονιάς και φω-
νάζαμε την νοικοκυρά να μας φιλέψει με καφέ και με αυτό 
τον τρόπο διακριτικά αφήναμε τις τσάντες με τα τρόφιμα.  
Δεν μπορώ να περιγράψω τη χαρά των παιδιών.  Από τότε, 
προσευχόμουν κάθε νύχτα στο Θεό να με έχει καλά για να 
μπορώ να προσφέρω και να βοηθώ». 

Αφήγηση Εθελόντριας 15/3/2010 – Έτος γέννησης: 1936

ΙστορΙεσ Ζωήσ εθελοντων Επιμέλεια: Δρ Ολίβια Πατσαλίδου

Αποσπάσματα αφηγηματικών κειμένων στο πλαίσιο συνέντευξης - 15/03/2010
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ο  
Σύνδεσμος Μεταμοσχευμέ-
νων, Ασθενών και Φίλων Άγι-
ος Ραφαήλ  ιδρύθηκε στις 2 
Ιουνίου του 2014 και εγκρίθη-

κε επίσημα ως μη κερδοσκοπικός οργανι-
σμός από τον Έφορο Σωματίων και Ιδρυ-
μάτων του Υπουργείου Εσωτερικών  στις 

3 Φεβρουαρίου του 2015.
 Άξιο  αναφοράς είναι 

ότι το Διοικητικό Συμβού-
λιο του Συνδέσμου αποτε-
λείται από μια ομάδα εθε-
λοντών που αφιλοκερδώς 
προσφέρουν την αγάπη 
και την στήριξή τους σε 

πάσχοντες συνανθρώπους μας. Είναι άτο-
μα που βίωσαν ή ακόμα βιώνουν δυσά-
ρεστες εμπειρίες είτε από λευχαιμία είτε 
από διαδικασία μεταμόσχευσης, οπότε 
αντιλαμβάνεστε πόσο σημαντικό είναι για 
ένα σύνδεσμο, τα μέλη του να αποτελού-
νται από συμπάσχοντες εθελοντές.

Οι  λόγοι που μας οδήγησαν να προ-
χωρήσουμε στην σύσταση αυτού του Συν-
δέσμου είναι πολλοί αλλά σε συντομία 
αναφέρω τους πιο κύριους ξεκινώντας 
με το σημαντικότερο που είναι «η αληθινή 
αγάπη, το αίσθημα της αλληλοβοήθειας 
και της συμπαράστασης, η αλληλοκατα-
νόησης προς τα άτομα που αγωνίζονται να 
κρατηθούν στη ζωή  μέσα από  δύσκολες 
και σοβαρές ασθένειες του αίματος». 

Άλλος σημαντικός λόγος είναι η οικο-
νομική κρίση που οδήγησε το Υπουργείο 
Υγείας να μειώσει αισθητά τα κονδύλια 

για τους ασθενείς που πηγαίνουν είτε για 
θεραπεία στο εξωτερικό είτε για μεταμό-
σχευση με αποτέλεσμα τόσο οι ασθενείς 
όσο και οι οικογένειές τους να μην μπο-
ρούν να ανταπεξέλθουν οικονομικά στις 
ανάγκες της αποθεραπείας τους.

Οι στόχοι του  Συνδέσμου μας πρωτί-
στως είναι:

l Η συμπαράσταση και η παροχή κάθε 
μορφής οικονομικής βοήθειας στις πε-
ριπτώσεις που τα μέλη μας έχουν πραγ-
ματική ανάγκη καθώς και ψυχολογικής 
στήριξης των α) αιματολογικά μεταμο-
σχευμένων β) των αιματολογικά ασθενών 
γενικά σε παιδιά και ενήλικες και γ) των 
μεταμοσχευμένων άλλων μοσχευμάτων.

l Η αντιμετώπιση ειδικών προβλημά-
των που προκύπτουν για τους ασθενείς 
μέσα στις οικογένειες που έχουν παιδιά 
και ενήλικες. 

l Η ενημέρωση των ασθενών για τα 
δικαιώματά τους.

l Η ενημέρωση, η διαφώτιση και η ευ-

αισθητοποίηση της κυπριακής κοινωνίας 
σχετικά με τις μεταμοσχεύσεις και των 
αιματολογικών ασθενειών. 

l Η επιδίωξη και η συνεργασία με τους 
αρμόδιους φορείς για την αναβάθμιση και 
του εκσυγχρονισμού των μέσων και υπη-
ρεσιών που χρειάζονται για την καλύτερη 
διάγνωση και θεραπεία των ασθενειών 
αυτών. 

l Η διοργάνωση επιστημονικών σεμι-
ναρίων για τη πληροφόρηση των ασθενών 
και των οικογενειών τους αναφορικά με 
τις νέες επιστημονικές και ιατρικές εξε-
λίξεις.

Η δράση του Συνδέσμου μας είναι να 
διοργανώνει διάφορες εκδηλώσεις όπως, 
εράνους, Μουσικές Βραδιές και άλλα 
πολλά συναφή μόνο εάν διαπιστώσει ότι  
ασθενείς, μέλη του Συνδέσμου μας έχουν 
πραγματική ανάγκη για βοήθεια ούτως 
ώστε  τα καθαρά έσοδα της συγκεκριμέ-
νης εκδήλωσης να πηγαίνουν άμεσα στο 
συγκεκριμένο συνάνθρωπό μας, και να 
γνωρίζει ο κάθε ένας το σκοπό και τον 
λόγο που εισφέρει,  χωρίς να υπάρχει 
κανένας λόγος να φυλάγονται σε Τραπε-
ζικούς Λογαριασμούς. Συγκεκριμένα μέ-
χρι σήμερα οργανώσαμε Ονομαστικούς 
Εράνους, Μουσικές Βραδιές Αγάπης, Χρι-
στουγεννιάτικα Παζαράκια και Καρναβα-
λίστικους Χορούς.        

* ο αντρέας στυλιανούς είναι Πρόεδρος του 
Διοικητικού συμβουλίου 

 του συνδέσμου Μεταμοσχευμένων ασθενών 
 και φίλων «Άγιος ραφαήλ»

ΣύνδεΣμοΣ μεταμοΣχεύμενων αΣθενων και Φιλων «αγιοΣ ΡαΦαήλ»

Προσφορά αγάπης και στήριξης
σε πάσχοντες συνανθρώπους μας

Στο πλαίσιο της παγκύπριας εκστρατείας «Εθελοντισμός για πράσινες κοινότη-
τες», η οποία έχει σκοπό την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση διάφορων κοινοτήτων 
για θέματα σχετικά με το περιβάλλον, ανάλογα με τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα 
κάθε κοινότητας/περιοχής, υλοποιήθηκαν με τη συνεργασία της Επιτρόπου Περιβάλ-
λοντος, του ΠΣΣΕ και των Επαρχιακών Συντονιστικών Συμβουλίων Εθελοντισμού, οι 
εξής ενημερωτικές συναντήσεις με θέμα «Το πλαστικό εχθρός της γης»:

l στην επαρχία Λάρνακας σε συνεργασία με το Δήμο Αραδίππου στις 23/10/19 
l στην επαρχία Λεμεσού σε συνεργασία με το Συμβούλιο Κοινοτικού Εθελοντι-

σμού Παρεκκλησιάς στις 22/11/19 

Εκστρατεία «Εθελοντισμός  
για πράσινες κοινότητες»

Γράφει:  
Αντρέας 
Στυλιανού*      
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ΕπίσκΕψη αντίπροσωπΕίασ πσσΕ στα 
σχολΕία του ρίζοκαρπασου 

Χρηματική εισφορά από 
τους εγκλωβισμένους μαθητές

στο «Υιοθετήστε»  
μια οικογένεια 

Στο πλαίσιο της Εβδομάδας Εθελοντισμού 2019, 
μέλη της Διοικούσας Επιτροπής του Παγκύπριου 
Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού (ΠΣΣΕ), 
επισκέφθηκαν στις 17 Δεκεμβρίου 2019 τους μαθη-
τές του Νηπιαγωγείου, του Δημοτικού Σχολείου και 
του Γυμνάσιου του Ριζοκαρπάσου.

Οι εκπρόσωποι του ΠΣΣΕ παρέδωσαν στους 
μαθητές δώρα, γλυκά και άλλα χριστουγεννιά-
τικα εδέσματα. Το ΠΣΣΕ εκφράζει τις θερμές του 
ευχαριστίες στις εταιρείες Φούρνοι ΖΟΡΠΑ και 
Ζαχαροπλαστείο San Remo για την προσφορά 
χριστουγεννιάτικων εδεσμάτων και την εταιρεία  
MALLOUPPAS & PAPACOSTAS για την προσφορά 
σχολικών τσαντών τα οποία παραδόθηκαν από το 
ΠΣΣΕ στους μαθητές του Ριζοκαρπάσου. 

Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η στιγμή όπου οι μα-
θητές του Γυμνασίου παρέδωσαν στους εκπροσώ-
πους του ΠΣΣΕ χρηματική εισφορά για να διατεθεί 
σε άπορες οικογένειες στις ελεύθερες περιοχές 
στο πλαίσιο της εκστρατείας του ΠΣΣΕ «Υιοθετή-
στε» μια οικογένεια τα Χριστούγεννα. 

Ο Πρόεδρος κ. Ηλίας Δημητρίου και τα μέλη της 
Διοικούσας Επιτροπής του ΠΣΣΕ εκφράζουν θερμά 
συγχαρητήρια τόσο στα παιδιά όσο και στους εκ-
παιδευτικούς και στη διεύθυνση των σχολείων για 
τον αγώνα που δίνουν καθημερινά, για το ήθος και 
τα φιλάνθρωπα αισθήματά τους, την αγάπη για την 
πατρίδα, το σχολείο τους και τους συνανθρώπους 
τους.  

στα πλαίσία τησ ΕκστρατΕίασ του πσσΕ  
«υίοΘΕτηστΕ Μία οίκοΓΕνΕία τα χρίστουΓΕννα»

 

Βοήθεια  
σε 850 οικογένειες

Ο Πρόεδρος και τα μέλη της 
Διοικούσας Επιτροπής του Παγκύ-
πριου Συντονιστικού Συμβουλίου 
Εθελοντισμού (ΠΣΣΕ), εκφράζουν 
θερμές ευχαριστίες και την απέρα-
ντη ευγνωμοσύνη τους, σε όλους 
όσους υποστήριξαν για 6η συνεχό-
μενη χρονιά, την εκστρατεία «Υιο-
θετήστε μια οικογένεια τα Χριστού-
γεννα». 

Πλήθος ατόμων και φορέων 
αγκάλιασαν και φέτος την εκστρα-
τεία προσφέροντας χριστουγεννιά-
τικα εδέσματα, τρόφιμα και άλλα 
είδη για το γιορτινό τραπέζι, διά-
φορα άλλα είδη πρώτης ανάγκης 
καθώς και δώρα για τα παιδιά, τα 
οποία δόθηκαν μέσω των Σωμάτων 
Εθελοντών στις οικογένειες που έχουν ανάγκη.

Με τη συμβολή όλων, το ΠΣΣΕ σε συνεργασία με τα Επαρχιακά του 
Συμβούλια/Σώματα Εθελοντών, κατάφερε να προσφέρει  τη δυνατό-
τητα να νιώσουν τη χαρά των Χριστουγέννων, πέραν των 850 ευάλω-
των οικογενειών. 

Εκφράζουμε θερμές ευχαριστίες και στους αμέτρητους εθελοντές 
που υποστήριξαν την  εκστρατεία και βοήθησαν, χωρίς καμία χρημα-
τική αμοιβή, στη συλλογή, ετοιμασία και διάθεση των χριστουγεννιά-
τικων πακέτων στα παιδιά και στις οικογένειες αυτές. 

Ιδιαίτερα σημαντική υπήρξε και η συμβολή των υποστηρικτών 
της εκστρατείας τους οποίους ευχαριστούμε θερμά: UNIVERSAL 
LIFE, RCB BANK, KPMG, CIIM- Cyprus International Institute of 
Management, LIDL Κύπρου, Τσιμεντοποιία Βασιλικού, Φούρνοι ΖΟΡ-
ΠΑΣ, Κοινοτική Αστυνόμευση, και RPM LITHOGRAPHICA.  

To κτήμα Εvent Di βρίσκεται στο μικρό γραφικό χωριό Καπηλειό,15 μόλις λεπτά από τη Λεμεσό, 
μέσα σε ένα φυσικό καταπράσινο τοπίο.  Η διαμόρφωση του χώρου έχει μελετηθεί σχολαστικά 
ώστε να συνδυάζει τη λειτουργικότητα με την υψηλή αισθητική. Στο χώρο, φτιαγμένος εξ’ 
ολοκλήρου με φυσική πέτρα μπορούν να πραγματοποιηθούν τόσο κοινωνικές εκδηλώσεις (γάμοι, 
βαπτίσεις κ.ά) όσο και επαγγελματικές εκδηλώσεις (συνέδρια, σεμινάρια κ.ά.)

Το κτήμα διαθέτει το δικό του άνετο χώρο στάθμευσης.

Telephone landline:70007772 , mobile:(00357)99950670    
fb page:https://www.facebook.com/eventdi.events - website:http://www.eventdi.events, mail: info@eventdi.events
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σ
την ανανέωση του μεταξύ τους 
Μνημονίου Συνεργασίας προχώ-
ρησαν στις 14 Ιανουαρίου 2020 το 
Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβού-

λιο Εθελοντισμού (ΠΣΣΕ) και η νέα Επί-
τροπος Περιβάλλοντος Κλέλια Βασιλείου.  

Σκοπός του Μνημονίου, το οποίο είχε 
υπογραφεί για πρώτη φορά το 2017, είναι 
η εφαρμογή ενός κοινού προγράμματος 
δράσης σε περιβαλλοντικά θέματα με τη 
συμβολή του εθελοντικού τομέα προς 
όφελος του κοινωνικού συνόλου.  Η συ-
νεργασία η οποία προνοείται στο Μνημό-
νιο περιλαμβάνει κυρίως τομείς και δρά-
σεις για την προστασία και βελτίωση του 
περιβάλλοντος και την ευαισθητοποίηση 
και διαφώτιση σε περιβαλλοντικά θέματα. 

Ο Πρόεδρος του ΠΣΣΕ, Ηλίας Δημη-
τρίου, ο οποίος υπέγραψε εκ μέρους του 
Συμβουλίου το Μνημόνιο, δήλωσε μεταξύ 
άλλων:

«Η ανανέωση του Μνημονίου Συ-
νεργασίας με τη νέα Επίτροπο Περιβάλ-
λοντος, αναμένεται να ενισχύσει και να 
ενδυναμώσει την ήδη υπάρχουσα συνερ-

γασία του ΠΣΣΕ με το Γραφείο της Επι-
τρόπου. 

»Το ΠΣΣΕ αναγνωρίζει ότι ο σεβασμός 
και η προστασία του περιβάλλοντος είναι 
πρωτίστης σημασίας και ως εκ τούτου 
η συνεργασία αυτή είναι ιδιαίτερα ση-
μαντική. Η προστασία και βελτίωση του 
περιβάλλοντος θα πρέπει να αποτελεί για 
όλους ένα από τους κύριους τομείς ενερ-
γοποίησής τους με διάφορες δράσεις και 

ανάπτυξη περιβαλλοντικής συνείδησης 
καθώς είναι άμεσα συνυφασμένο με το 
μέλλον μας και την ποιότητα ζωής μας. Η 
δέσμευση του ΠΣΣΕ σε θέματος περιβάλ-
λοντος εκφράζεται εξάλλου και με την 
εφαρμογή Πολιτικής του για το σεβασμό 
και την προστασία του περιβάλλοντος 
μέσα από την οποία υλοποιεί ενέργειες 
σε λειτουργικό επίπεδο και σε επίπεδο 
δραστηριοτήτων και εθελοντών».

Mεταξύ της νεας επιτρόπόύ περιβαλλόντός   
και τόύ παγκύπριόύ ςύντόνιςτικόύ ςύμβόύλιόύ εθελόντιςμόύ 

ανανέωση μνημονίου ςυνεργασίας 

Tιμητική πλακέτα επιδόθηκε στο Περιφερειακό Λύκειο Αποστό-
λου Λουκά Κολοσσίου για τη δημιουργία τρισδιάστου εικαστικού έρ-
γου με θέμα: «Υπό Διωγμό».  

Η πλακέτα επιδόθηκε στην κα Πόπη Νικολάου, από τον Πρόεδρο 
της Κυπριακής Δημοκρατίας και τον Πρόεδρο του ΠΣΣΕ κ. Δημητρίου 
στη Δεξίωση προς Τιμήν των Εθελοντών που πραγματοποιήθηκε στο 
Προεδρικό Μέγαρο στις 2 Δεκεμβρίου 2019.

Το έργο «Υπό διωγμό» - Πώς προέκυψε αυτή η ιδέα;
Το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού (ΠΣΣΕ) προ-

σέγγισε την εικαστικό κα Πόπη Νικολάου, ζητώντας της να αναλά-
βει να φτιάξει ένα έργο από νομίσματα και χαρτονομίσματα τα οποία 
δεν έχουν καμία χρηματική αξία και συλλέγονται από το ΠΣΣΕ από τα 
κουτιά εισφορών του που βρίσκονται στα αεροδρόμια Λάρνακας και 
Πάφου.

Η ιδέα για τη θεματική του έργου και η υλοποίηση του έργου απο-
τελεί αποκλειστική έμπνευση της κας Νικολάου και των μαθητών της, 
το οποίο έχει ολοκληρωθεί και το αποτέλεσμα είναι πραγματικά συ-
γκλονιστικό. 

Το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού σε συνεν-
νόηση με τη δημιουργό του έργου θα αποφασίσει τον χώρο που θα το 
φιλοξενήσει.

* Για το έργο θα φιλοξενηθεί εκτενές άρθρο σε επόμενο τεύχος του Περιοδικού

τρισδιάστατο εικαστικό έργο με θέμα «ύπό Διωγμό»
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