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Η νέα σχολική χρονιά αναμένεται 
να είναι μία ακόμα χρονιά 
δύσκολη, γεμάτη προκλήσεις. 
Θα είναι δύσκολη όχι μόνο 

γιατί παραμένουν ανοικτά αρκετά 
εκπαιδευτικά θέματα, αλλά και γιατί 
η πανδημία συνεχίζει να απελαύνει 
δυσκολεύοντας και επιβαρύνοντας 
την εκπαιδευτική διαδικασία.
Η Συνομοσπονδία πριν ακόμα τελειώ-

σει η προηγούμενη σχολική χρονιά 
ξεκίνησε συζητήσεις ανάμεσα στα 
θεσμικά της όργανα, καθώς και με τις 
Αρμόδιες Αρχές για μία πετυχημένη 
και ασφαλή νέα σχολική χρονιά.
Ο σχεδ ιασμός δ ιαχε ίρ ισης της 
πανδη μίας με απώτερο σκοπό τη 
θωράκιση του δημόσιου σχολείου 
ώστε να αποτελεί έναν υγειονομικά 
ασφαλή χώρο και  ένα φυτώριο 
μάθησης ανεξαρτήτως συνθηκών, 
βρ ίσκετα ι  στ ις  προτερα ιότητες 
του Δ ιο ικητ ικού Συμβουλ ίου.  Η 
αναθεώρηση των υγειονομικών 
πρωτοκόλλων, η διενέργεια τεστ 
ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου στα 
σχολεία, το πρόγραμμα εμβολιασμού 
της κυβέρνησης και η διαχείριση 

κρουσμάτων και των στενών επαφών, 
τέθηκαν ενώπιον του Υπουργείου 
κα ι  κατατέθηκαν ε ισηγήσε ις .  Η 
επανέναρξη της λει τουργίας των 
κινητών μονάδων διενέργειας τεστ 
ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου και η 
δωρεάν παροχή τους στους μαθητές 
είναι ένα από τα βασικά αιτήματα της 
Συνομοσπονδίας. 
Η αποτελεσματική και αποδοτική λει-
τουργία της τηλεκπαίδευσης αποτελεί 
ένα στοίχημα που όλοι οι εκπαιδευτικοί 
εταίροι πρέπει, επιτέλους, να κερδί-
σουν για το καλό των παιδιών και 
της εκπαίδευσης. Η ολοκλήρωση της 
ψηφιακής αναβάθμισης των σχολικών 
μονάδων και η παροχή σε όλους τους 
μαθητές κατάλληλου εξοπλισμού για 
να μπορούν να έχουν ισότιμη πρόσβ-
αση στην τηλεκπαίδευση αποτελούν 
επίσης αιτήματα αλλά και στόχους 
της Συνομοσπονδίας.  
Τα δύο τελευταία χρόνια η εκπαίδευση 
υπήρξε ένα από τα θύματα της 
πανδημίας και έχει δημιουργήσει 
μαθησιακά κενά στους μαθητές. 
Κενά τα οποία το Υπουργείο οφείλει 
να καλύψει παρέχοντας εκπαιδευτικό 
χρόνο για τον σκοπό αυτό. Με αυτό 
ως δεδομένο και με δεδομένη τη 
συνέχιση της πανδημίας, ζητήσαμε 
από το Υπουργείο την αναστολή, 
μόνο για τη νέα σχολική χρονιά, 
της εφαρμογής των Εξετάσεων 
Τετραμήνων για τη Γ΄ τάξη Λυκείων 
και  Τεχν ικών Σχολών.  Ζητήσαμε 
επίσης όπως οι Παγκύπριες Εξε-
τάσεις το 2022 διεξαχθούν όπως 
διεξάχθηκαν φέτος. Τα ασφυκτικά 
χρονοδιαγράμματα που θα επιφέρει 
η εφαρμογή των τετραμήνων στη 
Γ΄ τάξη και η αύξηση του άγχους 
στους τελειόφοιτους, τους οποίους 
η ψυχολογία ταλαιπωρείτα ι  γ ια 
δύο χρόνια, αποτελούν ακόμα δύο 
λόγους για τους οποίους οφείλουμε 
να προβούμε σε εκείνες τις διευθε-

τήσεις ούτως ώστε οι τελειόφοιτοι 
να έχουν μία αποδοτική σχολική 
χρονιά που θα τους διευ κολύνει 
στην πραγματοποίηση των ονείρων 
τους.  Παράλληλα με  το α ίτημά 
μας για αναστολή της εφαρμογής 
της νομοθεσίας, ζη τήσαμε όπως 
ξ ε κ ι ν ή σ ε ι  έ ν α ς  δ ο μ η μ έ ν ο ς  κ α ι 
σ ο β α ρ ό ς  δ ι ά λ ο γ ο ς  α ν ά μ ε σ α 
στους εκπαιδευτ ικούς εταίρους 
για τη δημιουργία του καλύτερου 
δυνατού συστήματος αξιολόγησης 
των τελειόφοιτων μαθητών. Ενός 
συστήματος που θα διασφαλίζει 
την απόκτηση ενός αξ ιόπιστου 
α π ο λ υ τ η ρ ί ο υ  κ α θ ώ ς  κ α ι  τ η ν 
πρόσβαση στα πανεπιστήμια για 
όσους το επιθυμούν. 
Παράλληλα συνεχίζουμε τις προσπά-
θειες για την αξιολόγηση, αναβάθμιση 
και την τελειοποίηση του συστήματος 
αξιολόγησης των Α΄ και Β΄ τάξεων 
Λυκείων/Τεχνικών Σχολών αλλά και 
του Γυμνασίου.
Τα παιδιά με ειδικές ικανότητες, η 
δημιουργία μίας σωστής και δίκαιης 
για όλα τα παιδιά νομοθεσίας για την 
Ειδική Εκπαίδευση, αποτελεί επίσης 
προτεραιότητα της Συνομοσπονδίας. 
Για εμάς η προστασία των παιδιών με 
ειδικές ικανότητες και η διασφάλιση 
της εκπαίδευσής τους αποτελεί αξία 
απαράβατη.
Σε πολλά από τα σχολεία μας βρί-
σκονται παιδιά με μεταναστευτική 
βιογραφία και το θέμα αυτό ταλανίζει 
την εκπαίδευση εδώ και  αρκετά 
χρόνια. Ως Συνομοσπονδία, έχουμε 
καταθέσει εδώ και χρόνια αίτημα 
για τη δημιουργία τάξεων υποδοχής 

Νέα Σχολική Χρονιά – Δυσκολίες 
και Προκλήσεις

ΤΟΥ ΧαΡαλαΜΠΟΥ ΔΙΟνΥΣΙΟΥ
Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου 
ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΓΟΝΕΩΝ 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
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Σκοπός
Η συνένωση των δυνάμεων σε όλα τα επίπεδα για 
αντιμετώπιση των αναγκών της κοινωνίας, των ευάλωτων 
ομάδων και των εθελοντικών οργανώσεων/ΜΚΟ.

Υποστηρικτές Δικτύου
Το Δίκτυο αποτελείται από εταιρείες, επαγγελματίες, 
κρατ ικούς και  ανεξάρτητους φορείς,  την Τοπική 
Αυτοδιοίκηση, οργανωμένα σύνολα, εθελοντές και 
πολίτες.

Τι κάνει το Δίκτυο
■ ενημερώνει και κινητοποιεί για τις ανάγκες που 
υπάρχουν σε κάθε επίπεδο (ευάλωτες ομάδες, εθελοντικές 
οργανώσεις ΜΚΟ, κ.ά.)
■ διασυνδέει και συντονίζει την εξυπηρέτηση των 
αναγκών με τους Υποστηρικτές του Δικτύου που μπορούν 
να προσφέρουν
■ λειτουργεί στη βάση διαδικασιών και πρωτοκόλλων 
για διασφάλιση της χρηστής διοίκησης  
■ ενισχύει τη συνεργασία και χτίζει σχέσεις εμπιστοσύνης

Τι κάνουν οι υποστηρικτές
Όταν μπορούν και χωρίς καμία δέσμευση προσφέρουν 
ότι μπορούν: 
■ υπηρεσίες
■ βοήθεια σε είδος 
■ εξοπλισμό
■ τεχνογνωσία, κ.ά.

Μηχανισμοί Δικτύου
Τ ο  Δ ί κ τ υ ο  Ε θ ε λ ο ν τ ι σ μ ο ύ  λ ε ι τ ο υ ρ γ ε ί  μ έ σ α  α π ό 
καθιερωμένους και αποτελεσματικούς μηχανισμούς 
εντοπισμού και εξυπηρέτησης των αναγκών όπως:
• Σώμα Εθελοντών 
• Διαδικτυακή Πύλη Εθελοντισμού – www.ethelontis.net 
• Γραμμή Στήριξης και Διασύνδεσης τηλ.  22000001 
• Εκστρατείες «Υιοθετήστε» μια Οικογένεια και «Ολα τα 
παιδιά με σχολικά»
• τη μεγάλη δομή των 400+ εθελοντικών οργανώσεων/
ΜΚΟ, μελών του ΠΣΣΕ που προσφέρουν ποιοτικά 
προγράμματα, υπηρεσίες και δράσεις 

Ένα δυναμικό 
ΔΙΚΤΥΟ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ 

για αντιμετώπιση των αναγκών της κοινωνίας

Το Περιοδικό «ΕΘΕλΟνΤΙΣΜΟΣ και ΚΟΙνΩνΙα» αποτελεί 
τη συνέχεια του «Ενημερωτικού Δελτίου» του Παγκύπριου 
Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού (ΠΣΣΕ) η πρώτη 
έκδοση του οποίου κυκλοφόρησε στις 19.3.2002. 

ΕΚΔΟΤΗΣ
ΠαΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥνΤΟνΙΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥλΙΟ ΕΘΕλΟνΤΙΣΜΟΥ 
(ΠΣΣΕ)

ΣΤΟΙΧΕΙα ΕΚΔΟΤΗ
Σούδας 11, 2035, Στρόβολος, Λευκωσία 
T.Θ. 24649, 1302 Λευκωσία  
Τηλ. + 357 22 514 786 
www.volunteerism-cc.org.cy 
info@volunteerism-cc.org.cy
www.ethelontis.net 
Find us on Facebook 

ΤΥΠΟΓΡαΦΕΙΟ: Η. LOIZIDES LTD
Printers & Lithographers
Tηλ.: 22351702   Εmail: info@hloizides.com

ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΕΥΧΟΥΣ
Σύνταξη και Υλικό
Δρ. Ολίβια Πατσαλίδου

Επιμέλεια
Ηλίας Δημητρίου
Κλαίλια Σουρμελή Σκοτεινού
Δρ. Ολίβια Πατσαλίδου
Χρυστάλλα Τοπουζή

ΠαΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥνΤΟνΙΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥλΙΟ ΕΘΕλΟνΤΙΣΜΟΥ
Το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού 
αναγνωρίζεται ως το Ανώτατο Συντονιστικό Σώμα 
Εθελοντικής Προσφοράς με βάση το Νόμο 61(Ι)2006 που 
διέπει τη λειτουργία του.

Μέλη ΠΣΣΕ
6 Επαρχιακά Συντονιστικά Συμβούλια Εθελοντισμού (ΕΣΣΕ)
81 Παγκύπριες Εθελοντικές Οργανώσεις/ΜΚΟ
334 Τοπικές Εθελοντικές Οργανώσεις/ΜΚΟ, Συμβούλια και 
Επιτροπές Κοινοτικού Εθελοντισμού (ΣΚΕ/ΕΚΕ) - Μέλη των ΕΣΣΕ

ΓΙνΕ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ του Δικτύου Εθελοντισμού
Οι ανάγκες των καιρών απαιτούν συλλογική προσπάθεια και ωφέλιμες συνεργασίες 

Επικοινώνησε σήμερα μαζί μας 
Τηλ. 22514786 │ email: info@volunteerism-cc.org.cy
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ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΤΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ 2022
Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΣΕΝΤΩΝΑ 
Επιτρόπου του Πολίτη

Το Γραφείο Επιτρόπου του Πολίτη είναι ο Εθνικός Συντονιστής 
της Κύπρου για το Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας. 

Το Περιοδικό «ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ και ΚΟΙΝΩΝΙΑ» 
αποτελεί τη συνέχεια του «Ενημερωτικού Δελτίου» 
του Παγκύπριου Συντονιστικού Συμβουλίου 
Εθελοντισμού (ΠΣΣΕ) η πρώτη έκδοση του οποίου 
κυκλοφόρησε στις 19.3.2002. 

ΕΚΔΟΤΗΣ
ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ (ΠΣΣΕ)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΟΤΗ
Σούδας 11, Στρόβολος, 2035 Λευκωσία 
T.Θ. 24649, 1302 Λευκωσία    
Τηλ. + 357 22 514 786  
www.volunteerism-cc.org.cy  
info@volunteerism-cc.org.cy
www.ethelontis.net 
Find us on Facebook 

ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΕΥΧΟΥΣ
Σύνταξη και Υλικό
Δρ. Ολίβια Πατσαλίδου

Τι είναι το Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας;
Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε να ορίσει το 2022 ως Ευρωπαϊκό Έτος 
Νεολαίας (ΕΕΝ), έχοντας διαγνώσει τον σοβαρό αρνητικό αντίκτυπο 
που έχει η πανδημία στους νέους ανθρώπους. Βασικός σκοπός της ΕΕ 
είναι να στρέψει την προσοχή στις ευκαιρίες και τις προοπτικές που 
πρέπει να διασφαλιστούν για τη νέα γενιά, στη μετά πανδημία περίοδο. 
Το Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας στοχεύει, επίσης, στην ενθάρρυνση 
της συμμετοχής των νέων στη δημοκρατική και κοινωνική ζωή των 
κρατών μελών, στοπλαίσιο και της προσπάθειας για οικοδόμηση 
μιας πιο πράσινης, πιο ψηφιακής και χωρίς αποκλεισμούς Ευρώπης.

Επιμέλεια
Ηλίας Δημητρίου
Κλαίλια Σουρμελή Σκοτεινού
Δρ. Ολίβια Πατσαλίδου
Χρυστάλλα Τοπουζή

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ
Το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο 
Εθελοντισμού αναγνωρίζεται ως το Ανώτατο 
Συντονιστικό Σώμα Εθελοντικής Προσφοράς με 
βάση το Νόμο 61(Ι)2006 που διέπει τη λειτουργία 
του.

Μέλη ΠΣΣΕ
6 Επαρχιακά Συντονιστικά Συμβούλια    
Εθελοντισμού (ΕΣΣΕ)
77 Παγκύπριες Εθελοντικές Οργανώσεις/ΜΚΟ
334 Τοπικές Εθελοντικές Οργανώσεις/ΜΚΟ,   
Συμβούλια και Επιτροπές Κοινοτικού  
Εθελοντισμού (ΣΚΕ/ΕΚΕ) – Μέλη των ΕΣΣΕ
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Η νέα σχολική χρονιά αναμένεται 
να είναι μία ακόμα χρονιά 
δύσκολη, γεμάτη προκλήσεις. 
Θα είναι δύσκολη όχι μόνο 

γιατί παραμένουν ανοικτά αρκετά 
εκπαιδευτικά θέματα, αλλά και γιατί 
η πανδημία συνεχίζει να απελαύνει 
δυσκολεύοντας και επιβαρύνοντας 
την εκπαιδευτική διαδικασία.
Η Συνομοσπονδία πριν ακόμα τελειώ-

σει η προηγούμενη σχολική χρονιά 
ξεκίνησε συζητήσεις ανάμεσα στα 
θεσμικά της όργανα, καθώς και με τις 
Αρμόδιες Αρχές για μία πετυχημένη 
και ασφαλή νέα σχολική χρονιά.
Ο σχεδ ιασμός δ ιαχε ίρ ισης της 
πανδη μίας με απώτερο σκοπό τη 
θωράκιση του δημόσιου σχολείου 
ώστε να αποτελεί έναν υγειονομικά 
ασφαλή χώρο και  ένα φυτώριο 
μάθησης ανεξαρτήτως συνθηκών, 
βρ ίσκετα ι  στ ις  προτερα ιότητες 
του Δ ιο ικητ ικού Συμβουλ ίου.  Η 
αναθεώρηση των υγειονομικών 
πρωτοκόλλων, η διενέργεια τεστ 
ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου στα 
σχολεία, το πρόγραμμα εμβολιασμού 
της κυβέρνησης και η διαχείριση 

κρουσμάτων και των στενών επαφών, 
τέθηκαν ενώπιον του Υπουργείου 
κα ι  κατατέθηκαν ε ισηγήσε ις .  Η 
επανέναρξη της λει τουργίας των 
κινητών μονάδων διενέργειας τεστ 
ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου και η 
δωρεάν παροχή τους στους μαθητές 
είναι ένα από τα βασικά αιτήματα της 
Συνομοσπονδίας. 
Η αποτελεσματική και αποδοτική λει-
τουργία της τηλεκπαίδευσης αποτελεί 
ένα στοίχημα που όλοι οι εκπαιδευτικοί 
εταίροι πρέπει, επιτέλους, να κερδί-
σουν για το καλό των παιδιών και 
της εκπαίδευσης. Η ολοκλήρωση της 
ψηφιακής αναβάθμισης των σχολικών 
μονάδων και η παροχή σε όλους τους 
μαθητές κατάλληλου εξοπλισμού για 
να μπορούν να έχουν ισότιμη πρόσβ-
αση στην τηλεκπαίδευση αποτελούν 
επίσης αιτήματα αλλά και στόχους 
της Συνομοσπονδίας.  
Τα δύο τελευταία χρόνια η εκπαίδευση 
υπήρξε ένα από τα θύματα της 
πανδημίας και έχει δημιουργήσει 
μαθησιακά κενά στους μαθητές. 
Κενά τα οποία το Υπουργείο οφείλει 
να καλύψει παρέχοντας εκπαιδευτικό 
χρόνο για τον σκοπό αυτό. Με αυτό 
ως δεδομένο και με δεδομένη τη 
συνέχιση της πανδημίας, ζητήσαμε 
από το Υπουργείο την αναστολή, 
μόνο για τη νέα σχολική χρονιά, 
της εφαρμογής των Εξετάσεων 
Τετραμήνων για τη Γ΄ τάξη Λυκείων 
και  Τεχν ικών Σχολών.  Ζητήσαμε 
επίσης όπως οι Παγκύπριες Εξε-
τάσεις το 2022 διεξαχθούν όπως 
διεξάχθηκαν φέτος. Τα ασφυκτικά 
χρονοδιαγράμματα που θα επιφέρει 
η εφαρμογή των τετραμήνων στη 
Γ΄ τάξη και η αύξηση του άγχους 
στους τελειόφοιτους, τους οποίους 
η ψυχολογία ταλαιπωρείτα ι  γ ια 
δύο χρόνια, αποτελούν ακόμα δύο 
λόγους για τους οποίους οφείλουμε 
να προβούμε σε εκείνες τις διευθε-

τήσεις ούτως ώστε οι τελειόφοιτοι 
να έχουν μία αποδοτική σχολική 
χρονιά που θα τους διευ κολύνει 
στην πραγματοποίηση των ονείρων 
τους.  Παράλληλα με  το α ίτημά 
μας για αναστολή της εφαρμογής 
της νομοθεσίας, ζη τήσαμε όπως 
ξ ε κ ι ν ή σ ε ι  έ ν α ς  δ ο μ η μ έ ν ο ς  κ α ι 
σ ο β α ρ ό ς  δ ι ά λ ο γ ο ς  α ν ά μ ε σ α 
στους εκπαιδευτ ικούς εταίρους 
για τη δημιουργία του καλύτερου 
δυνατού συστήματος αξιολόγησης 
των τελειόφοιτων μαθητών. Ενός 
συστήματος που θα διασφαλίζει 
την απόκτηση ενός αξ ιόπιστου 
α π ο λ υ τ η ρ ί ο υ  κ α θ ώ ς  κ α ι  τ η ν 
πρόσβαση στα πανεπιστήμια για 
όσους το επιθυμούν. 
Παράλληλα συνεχίζουμε τις προσπά-
θειες για την αξιολόγηση, αναβάθμιση 
και την τελειοποίηση του συστήματος 
αξιολόγησης των Α΄ και Β΄ τάξεων 
Λυκείων/Τεχνικών Σχολών αλλά και 
του Γυμνασίου.
Τα παιδιά με ειδικές ικανότητες, η 
δημιουργία μίας σωστής και δίκαιης 
για όλα τα παιδιά νομοθεσίας για την 
Ειδική Εκπαίδευση, αποτελεί επίσης 
προτεραιότητα της Συνομοσπονδίας. 
Για εμάς η προστασία των παιδιών με 
ειδικές ικανότητες και η διασφάλιση 
της εκπαίδευσής τους αποτελεί αξία 
απαράβατη.
Σε πολλά από τα σχολεία μας βρί-
σκονται παιδιά με μεταναστευτική 
βιογραφία και το θέμα αυτό ταλανίζει 
την εκπαίδευση εδώ και  αρκετά 
χρόνια. Ως Συνομοσπονδία, έχουμε 
καταθέσει εδώ και χρόνια αίτημα 
για τη δημιουργία τάξεων υποδοχής 

Νέα Σχολική Χρονιά – Δυσκολίες 
και Προκλήσεις

ΤΟΥ ΧαΡαλαΜΠΟΥ ΔΙΟνΥΣΙΟΥ
Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου 
ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΓΟΝΕΩΝ 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
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Σκοπός
Η συνένωση των δυνάμεων σε όλα τα επίπεδα για 
αντιμετώπιση των αναγκών της κοινωνίας, των ευάλωτων 
ομάδων και των εθελοντικών οργανώσεων/ΜΚΟ.

Υποστηρικτές Δικτύου
Το Δίκτυο αποτελείται από εταιρείες, επαγγελματίες, 
κρατ ικούς και  ανεξάρτητους φορείς,  την Τοπική 
Αυτοδιοίκηση, οργανωμένα σύνολα, εθελοντές και 
πολίτες.

Τι κάνει το Δίκτυο
■ ενημερώνει και κινητοποιεί για τις ανάγκες που 
υπάρχουν σε κάθε επίπεδο (ευάλωτες ομάδες, εθελοντικές 
οργανώσεις ΜΚΟ, κ.ά.)
■ διασυνδέει και συντονίζει την εξυπηρέτηση των 
αναγκών με τους Υποστηρικτές του Δικτύου που μπορούν 
να προσφέρουν
■ λειτουργεί στη βάση διαδικασιών και πρωτοκόλλων 
για διασφάλιση της χρηστής διοίκησης  
■ ενισχύει τη συνεργασία και χτίζει σχέσεις εμπιστοσύνης

Τι κάνουν οι υποστηρικτές
Όταν μπορούν και χωρίς καμία δέσμευση προσφέρουν 
ότι μπορούν: 
■ υπηρεσίες
■ βοήθεια σε είδος 
■ εξοπλισμό
■ τεχνογνωσία, κ.ά.

Μηχανισμοί Δικτύου
Τ ο  Δ ί κ τ υ ο  Ε θ ε λ ο ν τ ι σ μ ο ύ  λ ε ι τ ο υ ρ γ ε ί  μ έ σ α  α π ό 
καθιερωμένους και αποτελεσματικούς μηχανισμούς 
εντοπισμού και εξυπηρέτησης των αναγκών όπως:
• Σώμα Εθελοντών 
• Διαδικτυακή Πύλη Εθελοντισμού – www.ethelontis.net 
• Γραμμή Στήριξης και Διασύνδεσης τηλ.  22000001 
• Εκστρατείες «Υιοθετήστε» μια Οικογένεια και «Ολα τα 
παιδιά με σχολικά»
• τη μεγάλη δομή των 400+ εθελοντικών οργανώσεων/
ΜΚΟ, μελών του ΠΣΣΕ που προσφέρουν ποιοτικά 
προγράμματα, υπηρεσίες και δράσεις 

Ένα δυναμικό 
ΔΙΚΤΥΟ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ 

για αντιμετώπιση των αναγκών της κοινωνίας

Το Περιοδικό «ΕΘΕλΟνΤΙΣΜΟΣ και ΚΟΙνΩνΙα» αποτελεί 
τη συνέχεια του «Ενημερωτικού Δελτίου» του Παγκύπριου 
Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού (ΠΣΣΕ) η πρώτη 
έκδοση του οποίου κυκλοφόρησε στις 19.3.2002. 

ΕΚΔΟΤΗΣ
ΠαΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥνΤΟνΙΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥλΙΟ ΕΘΕλΟνΤΙΣΜΟΥ 
(ΠΣΣΕ)

ΣΤΟΙΧΕΙα ΕΚΔΟΤΗ
Σούδας 11, 2035, Στρόβολος, Λευκωσία 
T.Θ. 24649, 1302 Λευκωσία  
Τηλ. + 357 22 514 786 
www.volunteerism-cc.org.cy 
info@volunteerism-cc.org.cy
www.ethelontis.net 
Find us on Facebook 

ΤΥΠΟΓΡαΦΕΙΟ: Η. LOIZIDES LTD
Printers & Lithographers
Tηλ.: 22351702   Εmail: info@hloizides.com

ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΕΥΧΟΥΣ
Σύνταξη και Υλικό
Δρ. Ολίβια Πατσαλίδου

Επιμέλεια
Ηλίας Δημητρίου
Κλαίλια Σουρμελή Σκοτεινού
Δρ. Ολίβια Πατσαλίδου
Χρυστάλλα Τοπουζή

ΠαΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥνΤΟνΙΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥλΙΟ ΕΘΕλΟνΤΙΣΜΟΥ
Το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού 
αναγνωρίζεται ως το Ανώτατο Συντονιστικό Σώμα 
Εθελοντικής Προσφοράς με βάση το Νόμο 61(Ι)2006 που 
διέπει τη λειτουργία του.

Μέλη ΠΣΣΕ
6 Επαρχιακά Συντονιστικά Συμβούλια Εθελοντισμού (ΕΣΣΕ)
81 Παγκύπριες Εθελοντικές Οργανώσεις/ΜΚΟ
334 Τοπικές Εθελοντικές Οργανώσεις/ΜΚΟ, Συμβούλια και 
Επιτροπές Κοινοτικού Εθελοντισμού (ΣΚΕ/ΕΚΕ) - Μέλη των ΕΣΣΕ

ΓΙνΕ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ του Δικτύου Εθελοντισμού
Οι ανάγκες των καιρών απαιτούν συλλογική προσπάθεια και ωφέλιμες συνεργασίες 

Επικοινώνησε σήμερα μαζί μας 
Τηλ. 22514786 │ email: info@volunteerism-cc.org.cy

Συμμετοχή στις δράσεις του Έτους
Εδώ www.yearofyouth.cy μπορείς να βρεις περισσότερες πληροφορίες για το Ευρωπαϊκό 
Έτος Νεολαίας, καθώς και για τις δράσεις στην Κύπρο.

Πατώντας στον Χάρτη Δραστηριοτήτων θα βρεις λεπτομέρειες για την κάθε δράση και 
τρόπο δήλωσης συμμετοχής. 

Επίσης, αν διοργανώνεις εσύ κάποια δράση που απευθύνεται σε νέους ανθρώπους και 
θα πραγματοποιηθεί εντός του 2022, μπορείς να συμπληρώσεις στην ιστοσελίδα όλες τις 
απαραίτητες πληροφορίες, για να αναρτηθεί στον Χάρτη Δραστηριοτήτων.

«Voice your Vision»
Η «Voice your Vision” είναι η πρώτη φωνητική πλατφόρμα που δημιουργήθηκε από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποκλειστικά και μόνο για τη νεολαία! Μέσω της πλατφόρμας, οι 
νέοι Ευρωπαίοι μπορούν να εκφράσουν με φωνητικά μηνύματα, στη δική τους γλώσσα, 
το όραμά τους για το μέλλον, τις ιδέες και τις φιλοδοξίες τους, όσο μικρές και μεγάλες κι 
αν είναι, για οποιοδήποτε ζήτημα: από την απασχόληση, την ειρήνη και την ασφάλεια ως 
την κλιματική αλλαγή, την εκπαίδευση ή την ψυχική υγεία.

https://youthvoices.eu

ΔΙΑΦΥΛΑΞΗ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΚΑΙ 
ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ    

Της ΕΛΕΝΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 

Προέδρου Κυπριακού Συνδέσμου Φοιτητών Ιατρικής

Το να ακούμε για πρόσφυγες   μετανάστες είναι 
κάτι διαχρονικό και συνάμα επίκαιρο  στον ευρωπαϊκό 
χώρο καθώς ο πόλεμος αποτελεί αναπόσπαστο 
κομμάτι του διεθνούς συστήματος. Άλλοι πνίγονται 
ψάχνοντας ένα καλύτερο αύριο, άλλοι συνωστίζονται 
σε καταφύγια και άλλοι ενσω-ματώνονται στις 
κοινωνίες. Τί διαφοροποιεί την τύχη αυτών των 
ανθρώπων; Οι πολιτικές των χωρών στις οποίες 
καταλήγουν και η μέριμνα αυτών για τα θεμελιώδη 
ανθρώπινα δικαιώματά τους. Ένα εξ αυτών και το 
άρθρο 35-Προστασία της υγείας. Η διασφάλιση 
τόσο της σωματικής όσο και της ψυχικής υγείας 
αυτών των ανθρώπων είναι ευθύνη που πρέπει να 
αποτελεί μέλημα των κρατών καθώς οι πρόσφυγες 
και μετανάστες με την είσοδό τους σε μια χώρα 
αυτόματα συνιστούν τμήμα της κοινωνίας του τόπου. 

Σαφέστατα,  κοινωνικοί  καθοριστές  όπως  η  
δυνατότητα κάλυψης βασικών αναγκών, η 
εργοδότηση, η κοινωνική και οικογενειακή 
υποστήριξη, η μόρφωση, η κουλτούρα και τα βιώματα 
μπορούν να επηρεάσουν την κατάσταση της υγείας 
του ατόμου. Στην περίπτωση των προσφύγων και 
μεταναστών δεν έχουμε απλά τους  x κοινωνικούς 

καθορισ τές  που 
πιθανόν να επιδρούν 
ήδη αρνητικά σε μια 
σταθερή βάση αλλά 
και τη μεταβολή 
αυτών προκαλώντας 
μια γενικότερη 
ανασφάλεια και 
ανησυχία στη 
σ υ γ κ ε κ ρ ι μ έ ν η 
ομάδα ανθρώπων. 
Οι ιδιαιτερότητές 
τους αυτές πιθανόν 
να τους αποτρέπουν 
από τη αναζήτηση 

ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Επιπρόσθετα, τα 
συστήματα παροχής υπηρεσιών υγείας δεν είναι 
απαραίτητα ικανά και κατάλληλα να προσεγγίσουν τα 
προβλήματα υγείας που ίσως αντιμετωπίσουν αυτά 
τα άτομα. Αν σκεφτεί κανείς πως στην περίπτωση 
που κάποιος πρόσφυγας ή μετανάστης αναζητήσει 
υγειονομική βοήθεια θα έχει να αντιμετωπίσει 
το εμπόδιο της γλώσσας, το οικονομικό κόστος 
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Η νέα σχολική χρονιά αναμένεται 
να είναι μία ακόμα χρονιά 
δύσκολη, γεμάτη προκλήσεις. 
Θα είναι δύσκολη όχι μόνο 

γιατί παραμένουν ανοικτά αρκετά 
εκπαιδευτικά θέματα, αλλά και γιατί 
η πανδημία συνεχίζει να απελαύνει 
δυσκολεύοντας και επιβαρύνοντας 
την εκπαιδευτική διαδικασία.
Η Συνομοσπονδία πριν ακόμα τελειώ-

σει η προηγούμενη σχολική χρονιά 
ξεκίνησε συζητήσεις ανάμεσα στα 
θεσμικά της όργανα, καθώς και με τις 
Αρμόδιες Αρχές για μία πετυχημένη 
και ασφαλή νέα σχολική χρονιά.
Ο σχεδ ιασμός δ ιαχε ίρ ισης της 
πανδη μίας με απώτερο σκοπό τη 
θωράκιση του δημόσιου σχολείου 
ώστε να αποτελεί έναν υγειονομικά 
ασφαλή χώρο και  ένα φυτώριο 
μάθησης ανεξαρτήτως συνθηκών, 
βρ ίσκετα ι  στ ις  προτερα ιότητες 
του Δ ιο ικητ ικού Συμβουλ ίου.  Η 
αναθεώρηση των υγειονομικών 
πρωτοκόλλων, η διενέργεια τεστ 
ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου στα 
σχολεία, το πρόγραμμα εμβολιασμού 
της κυβέρνησης και η διαχείριση 

κρουσμάτων και των στενών επαφών, 
τέθηκαν ενώπιον του Υπουργείου 
κα ι  κατατέθηκαν ε ισηγήσε ις .  Η 
επανέναρξη της λει τουργίας των 
κινητών μονάδων διενέργειας τεστ 
ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου και η 
δωρεάν παροχή τους στους μαθητές 
είναι ένα από τα βασικά αιτήματα της 
Συνομοσπονδίας. 
Η αποτελεσματική και αποδοτική λει-
τουργία της τηλεκπαίδευσης αποτελεί 
ένα στοίχημα που όλοι οι εκπαιδευτικοί 
εταίροι πρέπει, επιτέλους, να κερδί-
σουν για το καλό των παιδιών και 
της εκπαίδευσης. Η ολοκλήρωση της 
ψηφιακής αναβάθμισης των σχολικών 
μονάδων και η παροχή σε όλους τους 
μαθητές κατάλληλου εξοπλισμού για 
να μπορούν να έχουν ισότιμη πρόσβ-
αση στην τηλεκπαίδευση αποτελούν 
επίσης αιτήματα αλλά και στόχους 
της Συνομοσπονδίας.  
Τα δύο τελευταία χρόνια η εκπαίδευση 
υπήρξε ένα από τα θύματα της 
πανδημίας και έχει δημιουργήσει 
μαθησιακά κενά στους μαθητές. 
Κενά τα οποία το Υπουργείο οφείλει 
να καλύψει παρέχοντας εκπαιδευτικό 
χρόνο για τον σκοπό αυτό. Με αυτό 
ως δεδομένο και με δεδομένη τη 
συνέχιση της πανδημίας, ζητήσαμε 
από το Υπουργείο την αναστολή, 
μόνο για τη νέα σχολική χρονιά, 
της εφαρμογής των Εξετάσεων 
Τετραμήνων για τη Γ΄ τάξη Λυκείων 
και  Τεχν ικών Σχολών.  Ζητήσαμε 
επίσης όπως οι Παγκύπριες Εξε-
τάσεις το 2022 διεξαχθούν όπως 
διεξάχθηκαν φέτος. Τα ασφυκτικά 
χρονοδιαγράμματα που θα επιφέρει 
η εφαρμογή των τετραμήνων στη 
Γ΄ τάξη και η αύξηση του άγχους 
στους τελειόφοιτους, τους οποίους 
η ψυχολογία ταλαιπωρείτα ι  γ ια 
δύο χρόνια, αποτελούν ακόμα δύο 
λόγους για τους οποίους οφείλουμε 
να προβούμε σε εκείνες τις διευθε-

τήσεις ούτως ώστε οι τελειόφοιτοι 
να έχουν μία αποδοτική σχολική 
χρονιά που θα τους διευ κολύνει 
στην πραγματοποίηση των ονείρων 
τους.  Παράλληλα με  το α ίτημά 
μας για αναστολή της εφαρμογής 
της νομοθεσίας, ζη τήσαμε όπως 
ξ ε κ ι ν ή σ ε ι  έ ν α ς  δ ο μ η μ έ ν ο ς  κ α ι 
σ ο β α ρ ό ς  δ ι ά λ ο γ ο ς  α ν ά μ ε σ α 
στους εκπαιδευτ ικούς εταίρους 
για τη δημιουργία του καλύτερου 
δυνατού συστήματος αξιολόγησης 
των τελειόφοιτων μαθητών. Ενός 
συστήματος που θα διασφαλίζει 
την απόκτηση ενός αξ ιόπιστου 
α π ο λ υ τ η ρ ί ο υ  κ α θ ώ ς  κ α ι  τ η ν 
πρόσβαση στα πανεπιστήμια για 
όσους το επιθυμούν. 
Παράλληλα συνεχίζουμε τις προσπά-
θειες για την αξιολόγηση, αναβάθμιση 
και την τελειοποίηση του συστήματος 
αξιολόγησης των Α΄ και Β΄ τάξεων 
Λυκείων/Τεχνικών Σχολών αλλά και 
του Γυμνασίου.
Τα παιδιά με ειδικές ικανότητες, η 
δημιουργία μίας σωστής και δίκαιης 
για όλα τα παιδιά νομοθεσίας για την 
Ειδική Εκπαίδευση, αποτελεί επίσης 
προτεραιότητα της Συνομοσπονδίας. 
Για εμάς η προστασία των παιδιών με 
ειδικές ικανότητες και η διασφάλιση 
της εκπαίδευσής τους αποτελεί αξία 
απαράβατη.
Σε πολλά από τα σχολεία μας βρί-
σκονται παιδιά με μεταναστευτική 
βιογραφία και το θέμα αυτό ταλανίζει 
την εκπαίδευση εδώ και  αρκετά 
χρόνια. Ως Συνομοσπονδία, έχουμε 
καταθέσει εδώ και χρόνια αίτημα 
για τη δημιουργία τάξεων υποδοχής 

Νέα Σχολική Χρονιά – Δυσκολίες 
και Προκλήσεις

ΤΟΥ ΧαΡαλαΜΠΟΥ ΔΙΟνΥΣΙΟΥ
Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου 
ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΓΟΝΕΩΝ 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
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Σκοπός
Η συνένωση των δυνάμεων σε όλα τα επίπεδα για 
αντιμετώπιση των αναγκών της κοινωνίας, των ευάλωτων 
ομάδων και των εθελοντικών οργανώσεων/ΜΚΟ.

Υποστηρικτές Δικτύου
Το Δίκτυο αποτελείται από εταιρείες, επαγγελματίες, 
κρατ ικούς και  ανεξάρτητους φορείς,  την Τοπική 
Αυτοδιοίκηση, οργανωμένα σύνολα, εθελοντές και 
πολίτες.

Τι κάνει το Δίκτυο
■ ενημερώνει και κινητοποιεί για τις ανάγκες που 
υπάρχουν σε κάθε επίπεδο (ευάλωτες ομάδες, εθελοντικές 
οργανώσεις ΜΚΟ, κ.ά.)
■ διασυνδέει και συντονίζει την εξυπηρέτηση των 
αναγκών με τους Υποστηρικτές του Δικτύου που μπορούν 
να προσφέρουν
■ λειτουργεί στη βάση διαδικασιών και πρωτοκόλλων 
για διασφάλιση της χρηστής διοίκησης  
■ ενισχύει τη συνεργασία και χτίζει σχέσεις εμπιστοσύνης

Τι κάνουν οι υποστηρικτές
Όταν μπορούν και χωρίς καμία δέσμευση προσφέρουν 
ότι μπορούν: 
■ υπηρεσίες
■ βοήθεια σε είδος 
■ εξοπλισμό
■ τεχνογνωσία, κ.ά.

Μηχανισμοί Δικτύου
Τ ο  Δ ί κ τ υ ο  Ε θ ε λ ο ν τ ι σ μ ο ύ  λ ε ι τ ο υ ρ γ ε ί  μ έ σ α  α π ό 
καθιερωμένους και αποτελεσματικούς μηχανισμούς 
εντοπισμού και εξυπηρέτησης των αναγκών όπως:
• Σώμα Εθελοντών 
• Διαδικτυακή Πύλη Εθελοντισμού – www.ethelontis.net 
• Γραμμή Στήριξης και Διασύνδεσης τηλ.  22000001 
• Εκστρατείες «Υιοθετήστε» μια Οικογένεια και «Ολα τα 
παιδιά με σχολικά»
• τη μεγάλη δομή των 400+ εθελοντικών οργανώσεων/
ΜΚΟ, μελών του ΠΣΣΕ που προσφέρουν ποιοτικά 
προγράμματα, υπηρεσίες και δράσεις 

Ένα δυναμικό 
ΔΙΚΤΥΟ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ 

για αντιμετώπιση των αναγκών της κοινωνίας

Το Περιοδικό «ΕΘΕλΟνΤΙΣΜΟΣ και ΚΟΙνΩνΙα» αποτελεί 
τη συνέχεια του «Ενημερωτικού Δελτίου» του Παγκύπριου 
Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού (ΠΣΣΕ) η πρώτη 
έκδοση του οποίου κυκλοφόρησε στις 19.3.2002. 

ΕΚΔΟΤΗΣ
ΠαΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥνΤΟνΙΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥλΙΟ ΕΘΕλΟνΤΙΣΜΟΥ 
(ΠΣΣΕ)

ΣΤΟΙΧΕΙα ΕΚΔΟΤΗ
Σούδας 11, 2035, Στρόβολος, Λευκωσία 
T.Θ. 24649, 1302 Λευκωσία  
Τηλ. + 357 22 514 786 
www.volunteerism-cc.org.cy 
info@volunteerism-cc.org.cy
www.ethelontis.net 
Find us on Facebook 

ΤΥΠΟΓΡαΦΕΙΟ: Η. LOIZIDES LTD
Printers & Lithographers
Tηλ.: 22351702   Εmail: info@hloizides.com

ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΕΥΧΟΥΣ
Σύνταξη και Υλικό
Δρ. Ολίβια Πατσαλίδου

Επιμέλεια
Ηλίας Δημητρίου
Κλαίλια Σουρμελή Σκοτεινού
Δρ. Ολίβια Πατσαλίδου
Χρυστάλλα Τοπουζή

ΠαΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥνΤΟνΙΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥλΙΟ ΕΘΕλΟνΤΙΣΜΟΥ
Το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού 
αναγνωρίζεται ως το Ανώτατο Συντονιστικό Σώμα 
Εθελοντικής Προσφοράς με βάση το Νόμο 61(Ι)2006 που 
διέπει τη λειτουργία του.

Μέλη ΠΣΣΕ
6 Επαρχιακά Συντονιστικά Συμβούλια Εθελοντισμού (ΕΣΣΕ)
81 Παγκύπριες Εθελοντικές Οργανώσεις/ΜΚΟ
334 Τοπικές Εθελοντικές Οργανώσεις/ΜΚΟ, Συμβούλια και 
Επιτροπές Κοινοτικού Εθελοντισμού (ΣΚΕ/ΕΚΕ) - Μέλη των ΕΣΣΕ

ΓΙνΕ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ του Δικτύου Εθελοντισμού
Οι ανάγκες των καιρών απαιτούν συλλογική προσπάθεια και ωφέλιμες συνεργασίες 

Επικοινώνησε σήμερα μαζί μας 
Τηλ. 22514786 │ email: info@volunteerism-cc.org.cy
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που προκύπτει σε περίπτωση που δεν μπορεί 
να εξυπηρετηθεί μέσω των Συστημάτων Υγείας 
λόγω μη κατοχής επίσημων εγγράφων αλλά και 
το ότι ίσως συναντήσει πολιτιστικές διαφορές και 
προκαταλήψεις, μπορεί να αντιληφθεί τη δυσκολία 
του πράγματος. 

Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Φοιτητών Ιατρικής (CyMSA) 
μέσω της δράσης του επενδύει στους μελλοντικούς 
επαγγελματίες υγείας εισάγοντας τους στον θεσμό 
της ιατρικοποίησης της υγειονομικής περίθαλψης, 
όπου η ρυθμιστική ιατρική παρέμβαση επεκτείνεται 
σε εμπειρίες και συμπεριφορές κοινωνικής διάστασης 
με γνώμονα την ψυχική υγεία του ατόμου ώστε η 
προσέγγιση του ασθενούς να είναι εξατομικευμένη 
και ολιστική. Με την πραγματοποίηση εκπαιδεύσεων 
στην Κύπρο αλλά και τη συμμετοχή μελών μας 
σε εκπαιδεύσεις της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας 
Οργανώσεων Φοιτητών Ιατρικής (IFMSA) στο 
εξωτερικό, καταφέρνουμε να ευαισθητοποιήσουμε 

τους γιατρούς «του αύριο» σε επίπεδο διαχείρισης 
της ψυχικής υγείας των προσφύγων και μεταναστών 
στα πλαίσια παροχής υπηρεσιών υγείας, να τους 
εκθέσουμε σε περιβάλλον ανταλλαγής απόψεων ώστε 
να γνωρίσουν τις πρακτικές άλλων χωρών πάνω στη 
διαχείριση της υγείας προσφύγων και μεταναστών, 
να τους βοηθήσουμε να αποκτήσουν εξοικείωση με 
ασθένειες τις οποίες δεν συναντούμε στον γηγενή 
πληθυσμό και να τους εκπαιδεύσουμε σχετικά με 
τις διαφορετικές πολιτισμικές αντιλήψεις και τις 
ειδικές ανάγκες των νεοαφιχθέντων μεταναστών 
και προσφύγων ώστε να αποφεύγονται οι όποιες 
ρατσιστικές συμπεριφορές και να καλλιεργήσουμε 
την ενσυναίσθηση. Παράλληλα, συμμετέχουμε 
στη συγγραφή εγγράφων πολιτικής της επιτροπής 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ειρήνης της IFMSA και 
πραγματοποιούμε διαλέξεις με αναγνωρισμένους 
ομιλητές για θέματα παροχής υγείας στις ευάλωτες 
αυτές ομάδες πληθυσμού.

Παρ’ όλες τις ενέργειες του συνδέσμου, θα ήμασταν 
απόλυτα αιθεροβάμονες αν θεωρούσαμε ότι 
«λύσαμε το πρόβλημα». Η διαχείριση της υγείας των 
προσφύγων και μεταναστών είναι ένα ζήτημα που 
καλεί τα κράτη, τις μη-κυβερνητικές οργανώσεις αλλά 
και τους εθελοντές να πάρουν θέση και να λάβουν 
δράση συνολικά, συντονισμένα και συστηματικά. 
Κρίνεται απαραίτητο το κάθε κράτος να λάβει 
αποφάσεις και να προβεί σε διαβήματα ως προς την 
ενδυνάμωση του συστήματος υγείας εμπλουτίζοντας 
τους θεσμούς του με την ανέγερση κέντρων στα 
οποία θα παρέχονται υπηρεσίες υγείας στους 
«ανθρώπους χωρίς χαρτιά» από ειδικά εκπαιδευμένο 
προσωπικό που να επιλέγει να βρίσκεται στην πρώτη 
γραμμή. Να επωφεληθεί του δικτύου της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ζητώντας να παρέχει χρηματοδότηση για τη 
γενικότερη βελτίωση της υγειονομικής περίθαλψης 
των ευάλωτων μεταναστών και προσφύγων μέσω 
της ανάπτυξης προγραμμάτων κατάρτισης των 
επαγγελματιών υγείας και της υποστήριξης των 
υποδομών και του συστήματος παροχής υγείας. 
Αντιμετωπίζοντας τις προκλήσεις στον τομέα της 
υγείας μέσω της προώθησης ανταλλαγής βέλτιστων 
πρακτικών για τα μοντέλα υγειονομικής περίθαλψης. 
Διασυνδέοντας τα εθνικά σημεία επαφής με τα 
ταμεία υγείας, πολιτικής προστασίας, ασύλου, 
μετανάστευσης και ένταξης συνεργαζόμενη με το 
Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων, 
το περιφερειακό γραφείο Ευρώπης του Παγκόσμιου 
Οργανισμού Υγείας και τον Διεθνή Οργανισμό 
Μετανάστευσης για τον καλύτερο προσδιορισμό 
και αντιμετώπιση των αναγκών των χωρών της ΕΕ 
και των προσφύγων. Δημιουργώντας προσωπικό 
μητρώο υγείας που να εφοδιάζει τους επαγγελματίες 
του τομέα της υγείας με εργαλεία που θα τους 
βοηθούν να παρακολουθούν τα ιατρικά αρχεία των 
νεοαφιχθέντων μεταναστών και προσφύγων και να 
εντοπίζουν γρήγορα τις άμεσες ανάγκες τους.

Όσον αφορά το κοινωνικό κομμάτι του πράγματος, 
για τη διαφύλαξη της σωματικής αλλά και ψυχικής 
υγείας των προσφύγων και μεταναστών ένα κράτος 
οφείλει να προωθεί και τη διατομικότητα σε επίπεδο 
ένταξης τους στην κοινωνία  βελτιώνοντας την 
επίδραση των κοινωνικών καθοριστών. Εν κατακλείδι, 
εφόσον αποτελέσει προτεραιότητα η προάσπιση 
του δικαιώματος της υγείας και συμπεριληφθεί 
στις στρατηγικές των κρατών, μη-κυβερνητικών 
και εθελοντικών οργανώσεων δικαιούμαστε να 
ονειρευόμαστε ένα ασφαλέστερο και υγιέστερο 
μέλλον με ισότητα, προσβασιμότητα και κάλυψη των 
αναγκών του συνόλου του πληθυσμού στον τομέα 
της υγείας.
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Η νέα σχολική χρονιά αναμένεται 
να είναι μία ακόμα χρονιά 
δύσκολη, γεμάτη προκλήσεις. 
Θα είναι δύσκολη όχι μόνο 

γιατί παραμένουν ανοικτά αρκετά 
εκπαιδευτικά θέματα, αλλά και γιατί 
η πανδημία συνεχίζει να απελαύνει 
δυσκολεύοντας και επιβαρύνοντας 
την εκπαιδευτική διαδικασία.
Η Συνομοσπονδία πριν ακόμα τελειώ-

σει η προηγούμενη σχολική χρονιά 
ξεκίνησε συζητήσεις ανάμεσα στα 
θεσμικά της όργανα, καθώς και με τις 
Αρμόδιες Αρχές για μία πετυχημένη 
και ασφαλή νέα σχολική χρονιά.
Ο σχεδ ιασμός δ ιαχε ίρ ισης της 
πανδη μίας με απώτερο σκοπό τη 
θωράκιση του δημόσιου σχολείου 
ώστε να αποτελεί έναν υγειονομικά 
ασφαλή χώρο και  ένα φυτώριο 
μάθησης ανεξαρτήτως συνθηκών, 
βρ ίσκετα ι  στ ις  προτερα ιότητες 
του Δ ιο ικητ ικού Συμβουλ ίου.  Η 
αναθεώρηση των υγειονομικών 
πρωτοκόλλων, η διενέργεια τεστ 
ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου στα 
σχολεία, το πρόγραμμα εμβολιασμού 
της κυβέρνησης και η διαχείριση 

κρουσμάτων και των στενών επαφών, 
τέθηκαν ενώπιον του Υπουργείου 
κα ι  κατατέθηκαν ε ισηγήσε ις .  Η 
επανέναρξη της λει τουργίας των 
κινητών μονάδων διενέργειας τεστ 
ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου και η 
δωρεάν παροχή τους στους μαθητές 
είναι ένα από τα βασικά αιτήματα της 
Συνομοσπονδίας. 
Η αποτελεσματική και αποδοτική λει-
τουργία της τηλεκπαίδευσης αποτελεί 
ένα στοίχημα που όλοι οι εκπαιδευτικοί 
εταίροι πρέπει, επιτέλους, να κερδί-
σουν για το καλό των παιδιών και 
της εκπαίδευσης. Η ολοκλήρωση της 
ψηφιακής αναβάθμισης των σχολικών 
μονάδων και η παροχή σε όλους τους 
μαθητές κατάλληλου εξοπλισμού για 
να μπορούν να έχουν ισότιμη πρόσβ-
αση στην τηλεκπαίδευση αποτελούν 
επίσης αιτήματα αλλά και στόχους 
της Συνομοσπονδίας.  
Τα δύο τελευταία χρόνια η εκπαίδευση 
υπήρξε ένα από τα θύματα της 
πανδημίας και έχει δημιουργήσει 
μαθησιακά κενά στους μαθητές. 
Κενά τα οποία το Υπουργείο οφείλει 
να καλύψει παρέχοντας εκπαιδευτικό 
χρόνο για τον σκοπό αυτό. Με αυτό 
ως δεδομένο και με δεδομένη τη 
συνέχιση της πανδημίας, ζητήσαμε 
από το Υπουργείο την αναστολή, 
μόνο για τη νέα σχολική χρονιά, 
της εφαρμογής των Εξετάσεων 
Τετραμήνων για τη Γ΄ τάξη Λυκείων 
και  Τεχν ικών Σχολών.  Ζητήσαμε 
επίσης όπως οι Παγκύπριες Εξε-
τάσεις το 2022 διεξαχθούν όπως 
διεξάχθηκαν φέτος. Τα ασφυκτικά 
χρονοδιαγράμματα που θα επιφέρει 
η εφαρμογή των τετραμήνων στη 
Γ΄ τάξη και η αύξηση του άγχους 
στους τελειόφοιτους, τους οποίους 
η ψυχολογία ταλαιπωρείτα ι  γ ια 
δύο χρόνια, αποτελούν ακόμα δύο 
λόγους για τους οποίους οφείλουμε 
να προβούμε σε εκείνες τις διευθε-

τήσεις ούτως ώστε οι τελειόφοιτοι 
να έχουν μία αποδοτική σχολική 
χρονιά που θα τους διευ κολύνει 
στην πραγματοποίηση των ονείρων 
τους.  Παράλληλα με  το α ίτημά 
μας για αναστολή της εφαρμογής 
της νομοθεσίας, ζη τήσαμε όπως 
ξ ε κ ι ν ή σ ε ι  έ ν α ς  δ ο μ η μ έ ν ο ς  κ α ι 
σ ο β α ρ ό ς  δ ι ά λ ο γ ο ς  α ν ά μ ε σ α 
στους εκπαιδευτ ικούς εταίρους 
για τη δημιουργία του καλύτερου 
δυνατού συστήματος αξιολόγησης 
των τελειόφοιτων μαθητών. Ενός 
συστήματος που θα διασφαλίζει 
την απόκτηση ενός αξ ιόπιστου 
α π ο λ υ τ η ρ ί ο υ  κ α θ ώ ς  κ α ι  τ η ν 
πρόσβαση στα πανεπιστήμια για 
όσους το επιθυμούν. 
Παράλληλα συνεχίζουμε τις προσπά-
θειες για την αξιολόγηση, αναβάθμιση 
και την τελειοποίηση του συστήματος 
αξιολόγησης των Α΄ και Β΄ τάξεων 
Λυκείων/Τεχνικών Σχολών αλλά και 
του Γυμνασίου.
Τα παιδιά με ειδικές ικανότητες, η 
δημιουργία μίας σωστής και δίκαιης 
για όλα τα παιδιά νομοθεσίας για την 
Ειδική Εκπαίδευση, αποτελεί επίσης 
προτεραιότητα της Συνομοσπονδίας. 
Για εμάς η προστασία των παιδιών με 
ειδικές ικανότητες και η διασφάλιση 
της εκπαίδευσής τους αποτελεί αξία 
απαράβατη.
Σε πολλά από τα σχολεία μας βρί-
σκονται παιδιά με μεταναστευτική 
βιογραφία και το θέμα αυτό ταλανίζει 
την εκπαίδευση εδώ και  αρκετά 
χρόνια. Ως Συνομοσπονδία, έχουμε 
καταθέσει εδώ και χρόνια αίτημα 
για τη δημιουργία τάξεων υποδοχής 

Νέα Σχολική Χρονιά – Δυσκολίες 
και Προκλήσεις

ΤΟΥ ΧαΡαλαΜΠΟΥ ΔΙΟνΥΣΙΟΥ
Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου 
ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΓΟΝΕΩΝ 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
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Σκοπός
Η συνένωση των δυνάμεων σε όλα τα επίπεδα για 
αντιμετώπιση των αναγκών της κοινωνίας, των ευάλωτων 
ομάδων και των εθελοντικών οργανώσεων/ΜΚΟ.

Υποστηρικτές Δικτύου
Το Δίκτυο αποτελείται από εταιρείες, επαγγελματίες, 
κρατ ικούς και  ανεξάρτητους φορείς,  την Τοπική 
Αυτοδιοίκηση, οργανωμένα σύνολα, εθελοντές και 
πολίτες.

Τι κάνει το Δίκτυο
■ ενημερώνει και κινητοποιεί για τις ανάγκες που 
υπάρχουν σε κάθε επίπεδο (ευάλωτες ομάδες, εθελοντικές 
οργανώσεις ΜΚΟ, κ.ά.)
■ διασυνδέει και συντονίζει την εξυπηρέτηση των 
αναγκών με τους Υποστηρικτές του Δικτύου που μπορούν 
να προσφέρουν
■ λειτουργεί στη βάση διαδικασιών και πρωτοκόλλων 
για διασφάλιση της χρηστής διοίκησης  
■ ενισχύει τη συνεργασία και χτίζει σχέσεις εμπιστοσύνης

Τι κάνουν οι υποστηρικτές
Όταν μπορούν και χωρίς καμία δέσμευση προσφέρουν 
ότι μπορούν: 
■ υπηρεσίες
■ βοήθεια σε είδος 
■ εξοπλισμό
■ τεχνογνωσία, κ.ά.

Μηχανισμοί Δικτύου
Τ ο  Δ ί κ τ υ ο  Ε θ ε λ ο ν τ ι σ μ ο ύ  λ ε ι τ ο υ ρ γ ε ί  μ έ σ α  α π ό 
καθιερωμένους και αποτελεσματικούς μηχανισμούς 
εντοπισμού και εξυπηρέτησης των αναγκών όπως:
• Σώμα Εθελοντών 
• Διαδικτυακή Πύλη Εθελοντισμού – www.ethelontis.net 
• Γραμμή Στήριξης και Διασύνδεσης τηλ.  22000001 
• Εκστρατείες «Υιοθετήστε» μια Οικογένεια και «Ολα τα 
παιδιά με σχολικά»
• τη μεγάλη δομή των 400+ εθελοντικών οργανώσεων/
ΜΚΟ, μελών του ΠΣΣΕ που προσφέρουν ποιοτικά 
προγράμματα, υπηρεσίες και δράσεις 

Ένα δυναμικό 
ΔΙΚΤΥΟ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ 

για αντιμετώπιση των αναγκών της κοινωνίας

Το Περιοδικό «ΕΘΕλΟνΤΙΣΜΟΣ και ΚΟΙνΩνΙα» αποτελεί 
τη συνέχεια του «Ενημερωτικού Δελτίου» του Παγκύπριου 
Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού (ΠΣΣΕ) η πρώτη 
έκδοση του οποίου κυκλοφόρησε στις 19.3.2002. 

ΕΚΔΟΤΗΣ
ΠαΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥνΤΟνΙΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥλΙΟ ΕΘΕλΟνΤΙΣΜΟΥ 
(ΠΣΣΕ)

ΣΤΟΙΧΕΙα ΕΚΔΟΤΗ
Σούδας 11, 2035, Στρόβολος, Λευκωσία 
T.Θ. 24649, 1302 Λευκωσία  
Τηλ. + 357 22 514 786 
www.volunteerism-cc.org.cy 
info@volunteerism-cc.org.cy
www.ethelontis.net 
Find us on Facebook 

ΤΥΠΟΓΡαΦΕΙΟ: Η. LOIZIDES LTD
Printers & Lithographers
Tηλ.: 22351702   Εmail: info@hloizides.com

ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΕΥΧΟΥΣ
Σύνταξη και Υλικό
Δρ. Ολίβια Πατσαλίδου

Επιμέλεια
Ηλίας Δημητρίου
Κλαίλια Σουρμελή Σκοτεινού
Δρ. Ολίβια Πατσαλίδου
Χρυστάλλα Τοπουζή

ΠαΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥνΤΟνΙΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥλΙΟ ΕΘΕλΟνΤΙΣΜΟΥ
Το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού 
αναγνωρίζεται ως το Ανώτατο Συντονιστικό Σώμα 
Εθελοντικής Προσφοράς με βάση το Νόμο 61(Ι)2006 που 
διέπει τη λειτουργία του.

Μέλη ΠΣΣΕ
6 Επαρχιακά Συντονιστικά Συμβούλια Εθελοντισμού (ΕΣΣΕ)
81 Παγκύπριες Εθελοντικές Οργανώσεις/ΜΚΟ
334 Τοπικές Εθελοντικές Οργανώσεις/ΜΚΟ, Συμβούλια και 
Επιτροπές Κοινοτικού Εθελοντισμού (ΣΚΕ/ΕΚΕ) - Μέλη των ΕΣΣΕ

ΓΙνΕ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ του Δικτύου Εθελοντισμού
Οι ανάγκες των καιρών απαιτούν συλλογική προσπάθεια και ωφέλιμες συνεργασίες 

Επικοινώνησε σήμερα μαζί μας 
Τηλ. 22514786 │ email: info@volunteerism-cc.org.cy

  Συνέντευξη 

Το κοινωνικό έργο της Cyprus Millers by Hadjigiorkis 
(Μύλοι Χατζηγιώρκη)
Της Δρ. Ολίβιας Πατσαλίδου

Με τον κ. Σάββα Κοσιή
Γενικός Διευθυντής Cyprus Millers by Hadjigiorkis
(Μύλοι Χατζηγιώρκη)

Το κοινωνικό έργο που έχει αναπτύξει η Cyprus Millers 
by Hadjigiorkis (Μύλοι Χατζηγιώρκη), με γνώμονα 
τη συνεισφορά στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο, 
περιγράφει ο  κ. Σάββας Κοσιή, σε συνέντευξη του 
στο Περιοδικό «ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ και ΚΟΙΝΩΝΙΑ». 
Ο Γενικός Διευθυντής κ. Κοσιή, απαντώντας σε 
ερωτήσεις μας αναφέρεται στο μεγάλο κοινωνικό 
έργο που έχει αναπτύξει η Cyprus Millers by 
Hadjigiorkis,  στη στρατηγική της στον τομέα της 
εταιρικής κοινωνικής ευθύνης αλλά και στο ρόλο που 
μπορεί να διαδραματίσει ο ιδιωτικός τομέας για την 
υποστήριξη των αναγκών της κοινωνίας.  Στην άκρως 
ενδιαφέρουσα συνέντευξη του ο κ. Κοσιή  αναφέρει 
ότι η Cyprus Millers by Hadjigiorkis είναι πλέον 
άρρηκτα συνδεδεμένη με τον εθελοντισμό, ενώ 
καταθέτει τις σκέψεις του για την ανεκτίμητη αξία του 
εθελοντισμού.

Η Cyprus Millers by Hadjigiorkis (Μύλοι Χατζηγιώρκη) 
ιδρύθηκε το 1945 και καθιερώθηκε το 1981 ως μια 
σύγχρονη αλευροβιομηχανία, με έδρα το Φρέναρος, 
της επαρχίας Αμμοχώστου, στην Κύπρο.

Η εταιρεία έχει αναπτύξει ένα μεγάλο κοινωνικό 
έργο.  Μιλήστε μας γι’ αυτό.
Σ. Κοσιή: Ως ιδιωτική επιχείρηση μεταποίησης 
πρώτων υλών, παραγωγής και πώλησης πρώτων 
υλών αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής, η Cyprus 
Millers by Hadjigiorkis αντιλαμβάνεται και 
αναλαμβάνει την ευθύνη που έχει απέναντι στο 
άμεσο αλλά και ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον, 
στο οποίο δραστηριοποιείται και μέσω ενός 
στρατηγικού σχεδιασμού επέλεξε να προσφέρει 
στους τομείς της Κοινωνίας,  του Περιβάλλοντος, της 
Αγοράς και του Ανθρώπινου Δυναμικού. Η εταιρεία 
διατηρώντας τις κεραίες της ανοικτές, προσπαθεί να 
αφουγκραστεί τις ανάγκες του κάθε οργανισμού ή 
οργανωμένου συνόλου, ή ατόμων που χρειάζονται 
οικονομική ενίσχυση και προσπαθεί να τους ενισχύει 
είτε χρηματικά, είτε με την παροχή προϊόντων 
στο βαθμό του δυνατού, με τέτοιο τρόπο ώστε να 
πετύχει το καλύτερο δυνατό όφελος για την κάθε 
περίπτωση.  Τα τελευταία χρόνια, με τη δημιουργία 
του Μουσείου Μύλοι Χατζηγιώρκη, η εταιρεία 
επενδύει στην πρόσβαση στην ποιοτική εκπαίδευση, 
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Η νέα σχολική χρονιά αναμένεται 
να είναι μία ακόμα χρονιά 
δύσκολη, γεμάτη προκλήσεις. 
Θα είναι δύσκολη όχι μόνο 

γιατί παραμένουν ανοικτά αρκετά 
εκπαιδευτικά θέματα, αλλά και γιατί 
η πανδημία συνεχίζει να απελαύνει 
δυσκολεύοντας και επιβαρύνοντας 
την εκπαιδευτική διαδικασία.
Η Συνομοσπονδία πριν ακόμα τελειώ-

σει η προηγούμενη σχολική χρονιά 
ξεκίνησε συζητήσεις ανάμεσα στα 
θεσμικά της όργανα, καθώς και με τις 
Αρμόδιες Αρχές για μία πετυχημένη 
και ασφαλή νέα σχολική χρονιά.
Ο σχεδ ιασμός δ ιαχε ίρ ισης της 
πανδη μίας με απώτερο σκοπό τη 
θωράκιση του δημόσιου σχολείου 
ώστε να αποτελεί έναν υγειονομικά 
ασφαλή χώρο και  ένα φυτώριο 
μάθησης ανεξαρτήτως συνθηκών, 
βρ ίσκετα ι  στ ις  προτερα ιότητες 
του Δ ιο ικητ ικού Συμβουλ ίου.  Η 
αναθεώρηση των υγειονομικών 
πρωτοκόλλων, η διενέργεια τεστ 
ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου στα 
σχολεία, το πρόγραμμα εμβολιασμού 
της κυβέρνησης και η διαχείριση 

κρουσμάτων και των στενών επαφών, 
τέθηκαν ενώπιον του Υπουργείου 
κα ι  κατατέθηκαν ε ισηγήσε ις .  Η 
επανέναρξη της λει τουργίας των 
κινητών μονάδων διενέργειας τεστ 
ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου και η 
δωρεάν παροχή τους στους μαθητές 
είναι ένα από τα βασικά αιτήματα της 
Συνομοσπονδίας. 
Η αποτελεσματική και αποδοτική λει-
τουργία της τηλεκπαίδευσης αποτελεί 
ένα στοίχημα που όλοι οι εκπαιδευτικοί 
εταίροι πρέπει, επιτέλους, να κερδί-
σουν για το καλό των παιδιών και 
της εκπαίδευσης. Η ολοκλήρωση της 
ψηφιακής αναβάθμισης των σχολικών 
μονάδων και η παροχή σε όλους τους 
μαθητές κατάλληλου εξοπλισμού για 
να μπορούν να έχουν ισότιμη πρόσβ-
αση στην τηλεκπαίδευση αποτελούν 
επίσης αιτήματα αλλά και στόχους 
της Συνομοσπονδίας.  
Τα δύο τελευταία χρόνια η εκπαίδευση 
υπήρξε ένα από τα θύματα της 
πανδημίας και έχει δημιουργήσει 
μαθησιακά κενά στους μαθητές. 
Κενά τα οποία το Υπουργείο οφείλει 
να καλύψει παρέχοντας εκπαιδευτικό 
χρόνο για τον σκοπό αυτό. Με αυτό 
ως δεδομένο και με δεδομένη τη 
συνέχιση της πανδημίας, ζητήσαμε 
από το Υπουργείο την αναστολή, 
μόνο για τη νέα σχολική χρονιά, 
της εφαρμογής των Εξετάσεων 
Τετραμήνων για τη Γ΄ τάξη Λυκείων 
και  Τεχν ικών Σχολών.  Ζητήσαμε 
επίσης όπως οι Παγκύπριες Εξε-
τάσεις το 2022 διεξαχθούν όπως 
διεξάχθηκαν φέτος. Τα ασφυκτικά 
χρονοδιαγράμματα που θα επιφέρει 
η εφαρμογή των τετραμήνων στη 
Γ΄ τάξη και η αύξηση του άγχους 
στους τελειόφοιτους, τους οποίους 
η ψυχολογία ταλαιπωρείτα ι  γ ια 
δύο χρόνια, αποτελούν ακόμα δύο 
λόγους για τους οποίους οφείλουμε 
να προβούμε σε εκείνες τις διευθε-

τήσεις ούτως ώστε οι τελειόφοιτοι 
να έχουν μία αποδοτική σχολική 
χρονιά που θα τους διευ κολύνει 
στην πραγματοποίηση των ονείρων 
τους.  Παράλληλα με  το α ίτημά 
μας για αναστολή της εφαρμογής 
της νομοθεσίας, ζη τήσαμε όπως 
ξ ε κ ι ν ή σ ε ι  έ ν α ς  δ ο μ η μ έ ν ο ς  κ α ι 
σ ο β α ρ ό ς  δ ι ά λ ο γ ο ς  α ν ά μ ε σ α 
στους εκπαιδευτ ικούς εταίρους 
για τη δημιουργία του καλύτερου 
δυνατού συστήματος αξιολόγησης 
των τελειόφοιτων μαθητών. Ενός 
συστήματος που θα διασφαλίζει 
την απόκτηση ενός αξ ιόπιστου 
α π ο λ υ τ η ρ ί ο υ  κ α θ ώ ς  κ α ι  τ η ν 
πρόσβαση στα πανεπιστήμια για 
όσους το επιθυμούν. 
Παράλληλα συνεχίζουμε τις προσπά-
θειες για την αξιολόγηση, αναβάθμιση 
και την τελειοποίηση του συστήματος 
αξιολόγησης των Α΄ και Β΄ τάξεων 
Λυκείων/Τεχνικών Σχολών αλλά και 
του Γυμνασίου.
Τα παιδιά με ειδικές ικανότητες, η 
δημιουργία μίας σωστής και δίκαιης 
για όλα τα παιδιά νομοθεσίας για την 
Ειδική Εκπαίδευση, αποτελεί επίσης 
προτεραιότητα της Συνομοσπονδίας. 
Για εμάς η προστασία των παιδιών με 
ειδικές ικανότητες και η διασφάλιση 
της εκπαίδευσής τους αποτελεί αξία 
απαράβατη.
Σε πολλά από τα σχολεία μας βρί-
σκονται παιδιά με μεταναστευτική 
βιογραφία και το θέμα αυτό ταλανίζει 
την εκπαίδευση εδώ και  αρκετά 
χρόνια. Ως Συνομοσπονδία, έχουμε 
καταθέσει εδώ και χρόνια αίτημα 
για τη δημιουργία τάξεων υποδοχής 

Νέα Σχολική Χρονιά – Δυσκολίες 
και Προκλήσεις

ΤΟΥ ΧαΡαλαΜΠΟΥ ΔΙΟνΥΣΙΟΥ
Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου 
ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΓΟΝΕΩΝ 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
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Σκοπός
Η συνένωση των δυνάμεων σε όλα τα επίπεδα για 
αντιμετώπιση των αναγκών της κοινωνίας, των ευάλωτων 
ομάδων και των εθελοντικών οργανώσεων/ΜΚΟ.

Υποστηρικτές Δικτύου
Το Δίκτυο αποτελείται από εταιρείες, επαγγελματίες, 
κρατ ικούς και  ανεξάρτητους φορείς,  την Τοπική 
Αυτοδιοίκηση, οργανωμένα σύνολα, εθελοντές και 
πολίτες.

Τι κάνει το Δίκτυο
■ ενημερώνει και κινητοποιεί για τις ανάγκες που 
υπάρχουν σε κάθε επίπεδο (ευάλωτες ομάδες, εθελοντικές 
οργανώσεις ΜΚΟ, κ.ά.)
■ διασυνδέει και συντονίζει την εξυπηρέτηση των 
αναγκών με τους Υποστηρικτές του Δικτύου που μπορούν 
να προσφέρουν
■ λειτουργεί στη βάση διαδικασιών και πρωτοκόλλων 
για διασφάλιση της χρηστής διοίκησης  
■ ενισχύει τη συνεργασία και χτίζει σχέσεις εμπιστοσύνης

Τι κάνουν οι υποστηρικτές
Όταν μπορούν και χωρίς καμία δέσμευση προσφέρουν 
ότι μπορούν: 
■ υπηρεσίες
■ βοήθεια σε είδος 
■ εξοπλισμό
■ τεχνογνωσία, κ.ά.

Μηχανισμοί Δικτύου
Τ ο  Δ ί κ τ υ ο  Ε θ ε λ ο ν τ ι σ μ ο ύ  λ ε ι τ ο υ ρ γ ε ί  μ έ σ α  α π ό 
καθιερωμένους και αποτελεσματικούς μηχανισμούς 
εντοπισμού και εξυπηρέτησης των αναγκών όπως:
• Σώμα Εθελοντών 
• Διαδικτυακή Πύλη Εθελοντισμού – www.ethelontis.net 
• Γραμμή Στήριξης και Διασύνδεσης τηλ.  22000001 
• Εκστρατείες «Υιοθετήστε» μια Οικογένεια και «Ολα τα 
παιδιά με σχολικά»
• τη μεγάλη δομή των 400+ εθελοντικών οργανώσεων/
ΜΚΟ, μελών του ΠΣΣΕ που προσφέρουν ποιοτικά 
προγράμματα, υπηρεσίες και δράσεις 

Ένα δυναμικό 
ΔΙΚΤΥΟ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ 

για αντιμετώπιση των αναγκών της κοινωνίας

Το Περιοδικό «ΕΘΕλΟνΤΙΣΜΟΣ και ΚΟΙνΩνΙα» αποτελεί 
τη συνέχεια του «Ενημερωτικού Δελτίου» του Παγκύπριου 
Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού (ΠΣΣΕ) η πρώτη 
έκδοση του οποίου κυκλοφόρησε στις 19.3.2002. 

ΕΚΔΟΤΗΣ
ΠαΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥνΤΟνΙΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥλΙΟ ΕΘΕλΟνΤΙΣΜΟΥ 
(ΠΣΣΕ)

ΣΤΟΙΧΕΙα ΕΚΔΟΤΗ
Σούδας 11, 2035, Στρόβολος, Λευκωσία 
T.Θ. 24649, 1302 Λευκωσία  
Τηλ. + 357 22 514 786 
www.volunteerism-cc.org.cy 
info@volunteerism-cc.org.cy
www.ethelontis.net 
Find us on Facebook 

ΤΥΠΟΓΡαΦΕΙΟ: Η. LOIZIDES LTD
Printers & Lithographers
Tηλ.: 22351702   Εmail: info@hloizides.com

ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΕΥΧΟΥΣ
Σύνταξη και Υλικό
Δρ. Ολίβια Πατσαλίδου

Επιμέλεια
Ηλίας Δημητρίου
Κλαίλια Σουρμελή Σκοτεινού
Δρ. Ολίβια Πατσαλίδου
Χρυστάλλα Τοπουζή

ΠαΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥνΤΟνΙΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥλΙΟ ΕΘΕλΟνΤΙΣΜΟΥ
Το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού 
αναγνωρίζεται ως το Ανώτατο Συντονιστικό Σώμα 
Εθελοντικής Προσφοράς με βάση το Νόμο 61(Ι)2006 που 
διέπει τη λειτουργία του.

Μέλη ΠΣΣΕ
6 Επαρχιακά Συντονιστικά Συμβούλια Εθελοντισμού (ΕΣΣΕ)
81 Παγκύπριες Εθελοντικές Οργανώσεις/ΜΚΟ
334 Τοπικές Εθελοντικές Οργανώσεις/ΜΚΟ, Συμβούλια και 
Επιτροπές Κοινοτικού Εθελοντισμού (ΣΚΕ/ΕΚΕ) - Μέλη των ΕΣΣΕ

ΓΙνΕ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ του Δικτύου Εθελοντισμού
Οι ανάγκες των καιρών απαιτούν συλλογική προσπάθεια και ωφέλιμες συνεργασίες 

Επικοινώνησε σήμερα μαζί μας 
Τηλ. 22514786 │ email: info@volunteerism-cc.org.cy
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προσφέροντας δωρεάν περιηγήσεις και εκπαιδευτικά 
προγράμματα του Μουσείου Μύλοι Χατζηγιώρκη σε 
εκπαιδευτικά ιδρύματα, φιλανθρωπικά ιδρύματα 
και οίκους ευγηρίας αλλά και στους συμμετέχοντες 
χειμερινών τουριστικών προγραμμάτων. Έχουμε την 
τιμή να έχουμε εκδώσει για 7 χρόνια το Ημερολόγιο 
του Μουσείου Μύλοι Χατζηγιώρκη με ευχές, 
γνωμικά και παροιμίες, σε στοίχους και επιμέλεια 

του συναδέλφου Κοσμά Γ. Οικονόμου. Όλα τα έσοδα 
από τις πωλήσεις του ημερολογίου διατίθενται κάθε 
χρόνο για  φιλανθρωπικούς σκοπούς. Παράλληλα, η 
εταιρεία έχει διοργανώσει για 8 χρόνια αιμοδοσίες σε 
συνεργασία με το Κέντρο Αίματος, προσελκύοντας 
κάθε χρόνο αρκετούς αιμοδότες. Μπορώ να πω 
πως είμαστε περήφανοι, που αυτές οι δράσεις της 
εταιρείας μας έχουν δημιουργήσει μια κοινότητα 
συναδέλφων και συνεργατών με κοινή, συλλογική 
ταυτότητα και έντονη την αίσθηση του ανήκειν, οι 
οποίοι εργάζονται με γνώμονα τη συνεισφορά στο 
ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.
Χαιρόμαστε που σε αυτή την πορεία έχουμε 
γνωρίσει ανθρώπους και οργανισμούς, όπως είναι 
το ΠΣΣΕ, που έχουν την ίδια αντίληψη όσον αφορά 
την προσφορά στην κοινωνία και που μαζί τους 
μπορούμε να συντονίσουμε τις ενέργειές μας.

Ποια η σχέση του εθελοντισμού και της εταιρείας 
Cyprus Millers by Hadjigiorkis;
Σ. Κοσιή: Η σχέση εθελοντισμού και της Cyprus 
Millers by Hadjigiorkis διαμορφώθηκε με τέτοιο 
τρόπο μέσα στα χρόνια που τώρα πια είναι άρρηκτη. 
Μέσω των δράσεών της για την ενίσχυση κοινωφελών 
ή μη οργανισμών, νιώθουμε πως έχει καταφέρει 
να εμπνεύσει τόσο το ανθρώπινο δυναμικό της, 
όσο και τους πολίτες της περιοχής να συμμετέχουν 
σε παρόμοιες δραστηριότητες. Το μυστικό της 
επιτυχίας είναι το πάθος και η αγάπη ολόκληρου του 
οικοδομήματος  της οικογένειας της Cyprus Millers 
by Hadjigiorkis για όσα η εταιρεία πρεσβεύει και 
υποστηρίζει. Η καλλιέργεια αυτής της κουλτούρας 
αποδείχθηκε εξαιρετικά χρήσιμη στα κρίσιμα χρόνια 
που περνάμε, αφού το ανθρώπινο δυναμικό της, 
αποτελεί τη γέφυρα επικοινωνίας μεταξύ αυτής 
και των υπόλοιπων φορέων,  ενημερώνοντας την 
εταιρεία για τις κοινωνικές ανάγκες που υπάρχουν.

Ποια η στρατηγική της εταιρείας στον τομέα της
εταιρικής κοινωνικής ευθύνης;
Σ. Κοσιή: Από το 2012, η εταιρεία προχώρησε 
στην κατάρτιση και ανάπτυξη σχεδίου Εταιρικής 
Κοινωνικής Ευθύνης με πυλώνες την κοινωνία, το 
ανθρώπινο δυναμικό, το περιβάλλον και την αγορά. 
Τα τελευταία χρόνια η εταιρεία προσπαθεί να 
εισάξει τους στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ 
στους εταιρικούς της στόχους, με προσδοκώμενο 
την επίλυση κοινωνικών προβλημάτων με τρόπο 
αποτελεσματικό και εν τη γενέσει τους. Κάθε χρόνο, η 
εταιρεία δέχεται εκατοντάδες αιτήματα για ενίσχυση 
οικονομική ή και σε είδος από φιλανθρωπικούς 
οργανισμούς και άλλα οργανωμένα σύνολα. Τα 
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Η νέα σχολική χρονιά αναμένεται 
να είναι μία ακόμα χρονιά 
δύσκολη, γεμάτη προκλήσεις. 
Θα είναι δύσκολη όχι μόνο 

γιατί παραμένουν ανοικτά αρκετά 
εκπαιδευτικά θέματα, αλλά και γιατί 
η πανδημία συνεχίζει να απελαύνει 
δυσκολεύοντας και επιβαρύνοντας 
την εκπαιδευτική διαδικασία.
Η Συνομοσπονδία πριν ακόμα τελειώ-

σει η προηγούμενη σχολική χρονιά 
ξεκίνησε συζητήσεις ανάμεσα στα 
θεσμικά της όργανα, καθώς και με τις 
Αρμόδιες Αρχές για μία πετυχημένη 
και ασφαλή νέα σχολική χρονιά.
Ο σχεδ ιασμός δ ιαχε ίρ ισης της 
πανδη μίας με απώτερο σκοπό τη 
θωράκιση του δημόσιου σχολείου 
ώστε να αποτελεί έναν υγειονομικά 
ασφαλή χώρο και  ένα φυτώριο 
μάθησης ανεξαρτήτως συνθηκών, 
βρ ίσκετα ι  στ ις  προτερα ιότητες 
του Δ ιο ικητ ικού Συμβουλ ίου.  Η 
αναθεώρηση των υγειονομικών 
πρωτοκόλλων, η διενέργεια τεστ 
ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου στα 
σχολεία, το πρόγραμμα εμβολιασμού 
της κυβέρνησης και η διαχείριση 

κρουσμάτων και των στενών επαφών, 
τέθηκαν ενώπιον του Υπουργείου 
κα ι  κατατέθηκαν ε ισηγήσε ις .  Η 
επανέναρξη της λει τουργίας των 
κινητών μονάδων διενέργειας τεστ 
ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου και η 
δωρεάν παροχή τους στους μαθητές 
είναι ένα από τα βασικά αιτήματα της 
Συνομοσπονδίας. 
Η αποτελεσματική και αποδοτική λει-
τουργία της τηλεκπαίδευσης αποτελεί 
ένα στοίχημα που όλοι οι εκπαιδευτικοί 
εταίροι πρέπει, επιτέλους, να κερδί-
σουν για το καλό των παιδιών και 
της εκπαίδευσης. Η ολοκλήρωση της 
ψηφιακής αναβάθμισης των σχολικών 
μονάδων και η παροχή σε όλους τους 
μαθητές κατάλληλου εξοπλισμού για 
να μπορούν να έχουν ισότιμη πρόσβ-
αση στην τηλεκπαίδευση αποτελούν 
επίσης αιτήματα αλλά και στόχους 
της Συνομοσπονδίας.  
Τα δύο τελευταία χρόνια η εκπαίδευση 
υπήρξε ένα από τα θύματα της 
πανδημίας και έχει δημιουργήσει 
μαθησιακά κενά στους μαθητές. 
Κενά τα οποία το Υπουργείο οφείλει 
να καλύψει παρέχοντας εκπαιδευτικό 
χρόνο για τον σκοπό αυτό. Με αυτό 
ως δεδομένο και με δεδομένη τη 
συνέχιση της πανδημίας, ζητήσαμε 
από το Υπουργείο την αναστολή, 
μόνο για τη νέα σχολική χρονιά, 
της εφαρμογής των Εξετάσεων 
Τετραμήνων για τη Γ΄ τάξη Λυκείων 
και  Τεχν ικών Σχολών.  Ζητήσαμε 
επίσης όπως οι Παγκύπριες Εξε-
τάσεις το 2022 διεξαχθούν όπως 
διεξάχθηκαν φέτος. Τα ασφυκτικά 
χρονοδιαγράμματα που θα επιφέρει 
η εφαρμογή των τετραμήνων στη 
Γ΄ τάξη και η αύξηση του άγχους 
στους τελειόφοιτους, τους οποίους 
η ψυχολογία ταλαιπωρείτα ι  γ ια 
δύο χρόνια, αποτελούν ακόμα δύο 
λόγους για τους οποίους οφείλουμε 
να προβούμε σε εκείνες τις διευθε-

τήσεις ούτως ώστε οι τελειόφοιτοι 
να έχουν μία αποδοτική σχολική 
χρονιά που θα τους διευ κολύνει 
στην πραγματοποίηση των ονείρων 
τους.  Παράλληλα με  το α ίτημά 
μας για αναστολή της εφαρμογής 
της νομοθεσίας, ζη τήσαμε όπως 
ξ ε κ ι ν ή σ ε ι  έ ν α ς  δ ο μ η μ έ ν ο ς  κ α ι 
σ ο β α ρ ό ς  δ ι ά λ ο γ ο ς  α ν ά μ ε σ α 
στους εκπαιδευτ ικούς εταίρους 
για τη δημιουργία του καλύτερου 
δυνατού συστήματος αξιολόγησης 
των τελειόφοιτων μαθητών. Ενός 
συστήματος που θα διασφαλίζει 
την απόκτηση ενός αξ ιόπιστου 
α π ο λ υ τ η ρ ί ο υ  κ α θ ώ ς  κ α ι  τ η ν 
πρόσβαση στα πανεπιστήμια για 
όσους το επιθυμούν. 
Παράλληλα συνεχίζουμε τις προσπά-
θειες για την αξιολόγηση, αναβάθμιση 
και την τελειοποίηση του συστήματος 
αξιολόγησης των Α΄ και Β΄ τάξεων 
Λυκείων/Τεχνικών Σχολών αλλά και 
του Γυμνασίου.
Τα παιδιά με ειδικές ικανότητες, η 
δημιουργία μίας σωστής και δίκαιης 
για όλα τα παιδιά νομοθεσίας για την 
Ειδική Εκπαίδευση, αποτελεί επίσης 
προτεραιότητα της Συνομοσπονδίας. 
Για εμάς η προστασία των παιδιών με 
ειδικές ικανότητες και η διασφάλιση 
της εκπαίδευσής τους αποτελεί αξία 
απαράβατη.
Σε πολλά από τα σχολεία μας βρί-
σκονται παιδιά με μεταναστευτική 
βιογραφία και το θέμα αυτό ταλανίζει 
την εκπαίδευση εδώ και  αρκετά 
χρόνια. Ως Συνομοσπονδία, έχουμε 
καταθέσει εδώ και χρόνια αίτημα 
για τη δημιουργία τάξεων υποδοχής 

Νέα Σχολική Χρονιά – Δυσκολίες 
και Προκλήσεις

ΤΟΥ ΧαΡαλαΜΠΟΥ ΔΙΟνΥΣΙΟΥ
Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου 
ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΓΟΝΕΩΝ 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
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Σκοπός
Η συνένωση των δυνάμεων σε όλα τα επίπεδα για 
αντιμετώπιση των αναγκών της κοινωνίας, των ευάλωτων 
ομάδων και των εθελοντικών οργανώσεων/ΜΚΟ.

Υποστηρικτές Δικτύου
Το Δίκτυο αποτελείται από εταιρείες, επαγγελματίες, 
κρατ ικούς και  ανεξάρτητους φορείς,  την Τοπική 
Αυτοδιοίκηση, οργανωμένα σύνολα, εθελοντές και 
πολίτες.

Τι κάνει το Δίκτυο
■ ενημερώνει και κινητοποιεί για τις ανάγκες που 
υπάρχουν σε κάθε επίπεδο (ευάλωτες ομάδες, εθελοντικές 
οργανώσεις ΜΚΟ, κ.ά.)
■ διασυνδέει και συντονίζει την εξυπηρέτηση των 
αναγκών με τους Υποστηρικτές του Δικτύου που μπορούν 
να προσφέρουν
■ λειτουργεί στη βάση διαδικασιών και πρωτοκόλλων 
για διασφάλιση της χρηστής διοίκησης  
■ ενισχύει τη συνεργασία και χτίζει σχέσεις εμπιστοσύνης

Τι κάνουν οι υποστηρικτές
Όταν μπορούν και χωρίς καμία δέσμευση προσφέρουν 
ότι μπορούν: 
■ υπηρεσίες
■ βοήθεια σε είδος 
■ εξοπλισμό
■ τεχνογνωσία, κ.ά.

Μηχανισμοί Δικτύου
Τ ο  Δ ί κ τ υ ο  Ε θ ε λ ο ν τ ι σ μ ο ύ  λ ε ι τ ο υ ρ γ ε ί  μ έ σ α  α π ό 
καθιερωμένους και αποτελεσματικούς μηχανισμούς 
εντοπισμού και εξυπηρέτησης των αναγκών όπως:
• Σώμα Εθελοντών 
• Διαδικτυακή Πύλη Εθελοντισμού – www.ethelontis.net 
• Γραμμή Στήριξης και Διασύνδεσης τηλ.  22000001 
• Εκστρατείες «Υιοθετήστε» μια Οικογένεια και «Ολα τα 
παιδιά με σχολικά»
• τη μεγάλη δομή των 400+ εθελοντικών οργανώσεων/
ΜΚΟ, μελών του ΠΣΣΕ που προσφέρουν ποιοτικά 
προγράμματα, υπηρεσίες και δράσεις 

Ένα δυναμικό 
ΔΙΚΤΥΟ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ 

για αντιμετώπιση των αναγκών της κοινωνίας

Το Περιοδικό «ΕΘΕλΟνΤΙΣΜΟΣ και ΚΟΙνΩνΙα» αποτελεί 
τη συνέχεια του «Ενημερωτικού Δελτίου» του Παγκύπριου 
Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού (ΠΣΣΕ) η πρώτη 
έκδοση του οποίου κυκλοφόρησε στις 19.3.2002. 

ΕΚΔΟΤΗΣ
ΠαΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥνΤΟνΙΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥλΙΟ ΕΘΕλΟνΤΙΣΜΟΥ 
(ΠΣΣΕ)

ΣΤΟΙΧΕΙα ΕΚΔΟΤΗ
Σούδας 11, 2035, Στρόβολος, Λευκωσία 
T.Θ. 24649, 1302 Λευκωσία  
Τηλ. + 357 22 514 786 
www.volunteerism-cc.org.cy 
info@volunteerism-cc.org.cy
www.ethelontis.net 
Find us on Facebook 

ΤΥΠΟΓΡαΦΕΙΟ: Η. LOIZIDES LTD
Printers & Lithographers
Tηλ.: 22351702   Εmail: info@hloizides.com

ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΕΥΧΟΥΣ
Σύνταξη και Υλικό
Δρ. Ολίβια Πατσαλίδου

Επιμέλεια
Ηλίας Δημητρίου
Κλαίλια Σουρμελή Σκοτεινού
Δρ. Ολίβια Πατσαλίδου
Χρυστάλλα Τοπουζή

ΠαΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥνΤΟνΙΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥλΙΟ ΕΘΕλΟνΤΙΣΜΟΥ
Το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού 
αναγνωρίζεται ως το Ανώτατο Συντονιστικό Σώμα 
Εθελοντικής Προσφοράς με βάση το Νόμο 61(Ι)2006 που 
διέπει τη λειτουργία του.

Μέλη ΠΣΣΕ
6 Επαρχιακά Συντονιστικά Συμβούλια Εθελοντισμού (ΕΣΣΕ)
81 Παγκύπριες Εθελοντικές Οργανώσεις/ΜΚΟ
334 Τοπικές Εθελοντικές Οργανώσεις/ΜΚΟ, Συμβούλια και 
Επιτροπές Κοινοτικού Εθελοντισμού (ΣΚΕ/ΕΚΕ) - Μέλη των ΕΣΣΕ

ΓΙνΕ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ του Δικτύου Εθελοντισμού
Οι ανάγκες των καιρών απαιτούν συλλογική προσπάθεια και ωφέλιμες συνεργασίες 

Επικοινώνησε σήμερα μαζί μας 
Τηλ. 22514786 │ email: info@volunteerism-cc.org.cy

Κατά την περίοδο των Χριστουγέννων 2021 η 
εταιρεία ανέλαβε την προετοιμασία πακέτων αγάπης 
που προσφέρθηκαν σε άπορους συνανθρώπους μας, 
σε συνεργασία με το Υφυπουργείο Τουρισμού και το 
Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού.

Από τη συμμετοχή της εταιρείας στο Movember Cyprus, για την 
πρόληψη του ανδρικού καρκίνου και της ψυχικής υγείας των 
ανδρών, στις 29 Νοεμβρίου 2021 στο Μουσείο Μύλοι Χατζηγιώρκη.

«Η  ζωή είναι πολύ μικρή για να μην 
κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε, με 
όλους τους τρόπους που μπορούμε, 

για όλους τους ανθρώπους
των οποίων τη ζωή μπορούμε να 

αλλάξουμε»

αξιολογεί και προσπαθεί να ανταποκριθεί από 
το μετερίζι της σε όσα περισσότερα μπορεί. Η 
πρόκληση, όμως, βρίσκεται πέρα από το προφανές. 
Η αληθινή πρόκληση βρίσκεται στο να εφεύρει και 
να καθιερώσει η εταιρεία μερικές πρακτικές, που να 
βοηθούν αποτροπή κοινωνικών προβλημάτων.

Πώς μπορούν οι εταιρείες να συμβάλουν στις 
ανάγκες της κοινωνίας;
Σ. Κοσιή: Η καθημερινότητα που έχουμε πια να 
αντιμετωπίσουμε είναι γεμάτη προκλήσεις, οι 
οποίες αναμένεται να αυξηθούν όσο περνούν οι 
μήνες ως απότοκο της οικονομικής παρακμής στην 
μετά-COVID εποχή, της κρίσης από τον πόλεμο στις 
γείτονες χώρες αλλά και της κλιματικής κρίσης. Οι 
ιδιωτικές εταιρείες, που σε αυτές στηρίζεται η εγχώρια 
οικονομία μπορούν να επιδράσουν επί της ουσίας σε 
καίρια σημεία για την υποστήριξη των αναγκών της 
κοινωνίας. Κάνοντας ένα καλό στρατηγικό σχεδιασμό, 
ανάλογα με το επίκεντρο των δραστηριοτήτων τους, 
μπορούν να ανιχνεύσουν ποιους τομείς μπορούν 
έμπρακτα και σε βάθος χρόνου να υποστηρίξουν, 
εφαρμόζοντας μικρές δράσεις, αρχικά, που μπορούν 
να εξελιχθούν σε καλές πρακτικές.  Αρχής γενομένης 
από το προσωπικό, μπορούν να καλλιεργήσουν την 
κουλτούρα του εθελοντισμού εντός της εταιρείας 
και με την πάροδο του χρόνου να επεκταθούν σε 
στρατηγικές συνεργασίες με άλλες εταιρείες για την 
υποστήριξη του κοινωνικού συνόλου. Και κάπου 
εκεί, ενδεχομένως να δημιουργηθεί πρόσφορο 
έδαφος για ενδεχόμενη επέκταση των εταιρικών 
δραστηριοτήτων.

Λίγα λόγια για τον εθελοντισμό…
Σ. Κοσιή: Ο εθελοντισμός είναι μια 
αξία ανεκτίμητη, μια απόδραση από 
το περιορισμένο σύμπαν του εγώ, 
μια μαθητεία στον ίδιο τον άνθρωπο. 
Και η ζωή είναι πολύ μικρή για να μην 
κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε, με 
όλους τους τρόπους που μπορούμε,  
για όλους τους α νθρώπους των οποίων 
τη ζωή μπορούμε να αλλάξουμε.
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Η νέα σχολική χρονιά αναμένεται 
να είναι μία ακόμα χρονιά 
δύσκολη, γεμάτη προκλήσεις. 
Θα είναι δύσκολη όχι μόνο 

γιατί παραμένουν ανοικτά αρκετά 
εκπαιδευτικά θέματα, αλλά και γιατί 
η πανδημία συνεχίζει να απελαύνει 
δυσκολεύοντας και επιβαρύνοντας 
την εκπαιδευτική διαδικασία.
Η Συνομοσπονδία πριν ακόμα τελειώ-

σει η προηγούμενη σχολική χρονιά 
ξεκίνησε συζητήσεις ανάμεσα στα 
θεσμικά της όργανα, καθώς και με τις 
Αρμόδιες Αρχές για μία πετυχημένη 
και ασφαλή νέα σχολική χρονιά.
Ο σχεδ ιασμός δ ιαχε ίρ ισης της 
πανδη μίας με απώτερο σκοπό τη 
θωράκιση του δημόσιου σχολείου 
ώστε να αποτελεί έναν υγειονομικά 
ασφαλή χώρο και  ένα φυτώριο 
μάθησης ανεξαρτήτως συνθηκών, 
βρ ίσκετα ι  στ ις  προτερα ιότητες 
του Δ ιο ικητ ικού Συμβουλ ίου.  Η 
αναθεώρηση των υγειονομικών 
πρωτοκόλλων, η διενέργεια τεστ 
ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου στα 
σχολεία, το πρόγραμμα εμβολιασμού 
της κυβέρνησης και η διαχείριση 

κρουσμάτων και των στενών επαφών, 
τέθηκαν ενώπιον του Υπουργείου 
κα ι  κατατέθηκαν ε ισηγήσε ις .  Η 
επανέναρξη της λει τουργίας των 
κινητών μονάδων διενέργειας τεστ 
ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου και η 
δωρεάν παροχή τους στους μαθητές 
είναι ένα από τα βασικά αιτήματα της 
Συνομοσπονδίας. 
Η αποτελεσματική και αποδοτική λει-
τουργία της τηλεκπαίδευσης αποτελεί 
ένα στοίχημα που όλοι οι εκπαιδευτικοί 
εταίροι πρέπει, επιτέλους, να κερδί-
σουν για το καλό των παιδιών και 
της εκπαίδευσης. Η ολοκλήρωση της 
ψηφιακής αναβάθμισης των σχολικών 
μονάδων και η παροχή σε όλους τους 
μαθητές κατάλληλου εξοπλισμού για 
να μπορούν να έχουν ισότιμη πρόσβ-
αση στην τηλεκπαίδευση αποτελούν 
επίσης αιτήματα αλλά και στόχους 
της Συνομοσπονδίας.  
Τα δύο τελευταία χρόνια η εκπαίδευση 
υπήρξε ένα από τα θύματα της 
πανδημίας και έχει δημιουργήσει 
μαθησιακά κενά στους μαθητές. 
Κενά τα οποία το Υπουργείο οφείλει 
να καλύψει παρέχοντας εκπαιδευτικό 
χρόνο για τον σκοπό αυτό. Με αυτό 
ως δεδομένο και με δεδομένη τη 
συνέχιση της πανδημίας, ζητήσαμε 
από το Υπουργείο την αναστολή, 
μόνο για τη νέα σχολική χρονιά, 
της εφαρμογής των Εξετάσεων 
Τετραμήνων για τη Γ΄ τάξη Λυκείων 
και  Τεχν ικών Σχολών.  Ζητήσαμε 
επίσης όπως οι Παγκύπριες Εξε-
τάσεις το 2022 διεξαχθούν όπως 
διεξάχθηκαν φέτος. Τα ασφυκτικά 
χρονοδιαγράμματα που θα επιφέρει 
η εφαρμογή των τετραμήνων στη 
Γ΄ τάξη και η αύξηση του άγχους 
στους τελειόφοιτους, τους οποίους 
η ψυχολογία ταλαιπωρείτα ι  γ ια 
δύο χρόνια, αποτελούν ακόμα δύο 
λόγους για τους οποίους οφείλουμε 
να προβούμε σε εκείνες τις διευθε-

τήσεις ούτως ώστε οι τελειόφοιτοι 
να έχουν μία αποδοτική σχολική 
χρονιά που θα τους διευ κολύνει 
στην πραγματοποίηση των ονείρων 
τους.  Παράλληλα με  το α ίτημά 
μας για αναστολή της εφαρμογής 
της νομοθεσίας, ζη τήσαμε όπως 
ξ ε κ ι ν ή σ ε ι  έ ν α ς  δ ο μ η μ έ ν ο ς  κ α ι 
σ ο β α ρ ό ς  δ ι ά λ ο γ ο ς  α ν ά μ ε σ α 
στους εκπαιδευτ ικούς εταίρους 
για τη δημιουργία του καλύτερου 
δυνατού συστήματος αξιολόγησης 
των τελειόφοιτων μαθητών. Ενός 
συστήματος που θα διασφαλίζει 
την απόκτηση ενός αξ ιόπιστου 
α π ο λ υ τ η ρ ί ο υ  κ α θ ώ ς  κ α ι  τ η ν 
πρόσβαση στα πανεπιστήμια για 
όσους το επιθυμούν. 
Παράλληλα συνεχίζουμε τις προσπά-
θειες για την αξιολόγηση, αναβάθμιση 
και την τελειοποίηση του συστήματος 
αξιολόγησης των Α΄ και Β΄ τάξεων 
Λυκείων/Τεχνικών Σχολών αλλά και 
του Γυμνασίου.
Τα παιδιά με ειδικές ικανότητες, η 
δημιουργία μίας σωστής και δίκαιης 
για όλα τα παιδιά νομοθεσίας για την 
Ειδική Εκπαίδευση, αποτελεί επίσης 
προτεραιότητα της Συνομοσπονδίας. 
Για εμάς η προστασία των παιδιών με 
ειδικές ικανότητες και η διασφάλιση 
της εκπαίδευσής τους αποτελεί αξία 
απαράβατη.
Σε πολλά από τα σχολεία μας βρί-
σκονται παιδιά με μεταναστευτική 
βιογραφία και το θέμα αυτό ταλανίζει 
την εκπαίδευση εδώ και  αρκετά 
χρόνια. Ως Συνομοσπονδία, έχουμε 
καταθέσει εδώ και χρόνια αίτημα 
για τη δημιουργία τάξεων υποδοχής 

Νέα Σχολική Χρονιά – Δυσκολίες 
και Προκλήσεις

ΤΟΥ ΧαΡαλαΜΠΟΥ ΔΙΟνΥΣΙΟΥ
Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου 
ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΓΟΝΕΩΝ 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
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Σκοπός
Η συνένωση των δυνάμεων σε όλα τα επίπεδα για 
αντιμετώπιση των αναγκών της κοινωνίας, των ευάλωτων 
ομάδων και των εθελοντικών οργανώσεων/ΜΚΟ.

Υποστηρικτές Δικτύου
Το Δίκτυο αποτελείται από εταιρείες, επαγγελματίες, 
κρατ ικούς και  ανεξάρτητους φορείς,  την Τοπική 
Αυτοδιοίκηση, οργανωμένα σύνολα, εθελοντές και 
πολίτες.

Τι κάνει το Δίκτυο
■ ενημερώνει και κινητοποιεί για τις ανάγκες που 
υπάρχουν σε κάθε επίπεδο (ευάλωτες ομάδες, εθελοντικές 
οργανώσεις ΜΚΟ, κ.ά.)
■ διασυνδέει και συντονίζει την εξυπηρέτηση των 
αναγκών με τους Υποστηρικτές του Δικτύου που μπορούν 
να προσφέρουν
■ λειτουργεί στη βάση διαδικασιών και πρωτοκόλλων 
για διασφάλιση της χρηστής διοίκησης  
■ ενισχύει τη συνεργασία και χτίζει σχέσεις εμπιστοσύνης

Τι κάνουν οι υποστηρικτές
Όταν μπορούν και χωρίς καμία δέσμευση προσφέρουν 
ότι μπορούν: 
■ υπηρεσίες
■ βοήθεια σε είδος 
■ εξοπλισμό
■ τεχνογνωσία, κ.ά.

Μηχανισμοί Δικτύου
Τ ο  Δ ί κ τ υ ο  Ε θ ε λ ο ν τ ι σ μ ο ύ  λ ε ι τ ο υ ρ γ ε ί  μ έ σ α  α π ό 
καθιερωμένους και αποτελεσματικούς μηχανισμούς 
εντοπισμού και εξυπηρέτησης των αναγκών όπως:
• Σώμα Εθελοντών 
• Διαδικτυακή Πύλη Εθελοντισμού – www.ethelontis.net 
• Γραμμή Στήριξης και Διασύνδεσης τηλ.  22000001 
• Εκστρατείες «Υιοθετήστε» μια Οικογένεια και «Ολα τα 
παιδιά με σχολικά»
• τη μεγάλη δομή των 400+ εθελοντικών οργανώσεων/
ΜΚΟ, μελών του ΠΣΣΕ που προσφέρουν ποιοτικά 
προγράμματα, υπηρεσίες και δράσεις 

Ένα δυναμικό 
ΔΙΚΤΥΟ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ 

για αντιμετώπιση των αναγκών της κοινωνίας

Το Περιοδικό «ΕΘΕλΟνΤΙΣΜΟΣ και ΚΟΙνΩνΙα» αποτελεί 
τη συνέχεια του «Ενημερωτικού Δελτίου» του Παγκύπριου 
Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού (ΠΣΣΕ) η πρώτη 
έκδοση του οποίου κυκλοφόρησε στις 19.3.2002. 

ΕΚΔΟΤΗΣ
ΠαΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥνΤΟνΙΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥλΙΟ ΕΘΕλΟνΤΙΣΜΟΥ 
(ΠΣΣΕ)

ΣΤΟΙΧΕΙα ΕΚΔΟΤΗ
Σούδας 11, 2035, Στρόβολος, Λευκωσία 
T.Θ. 24649, 1302 Λευκωσία  
Τηλ. + 357 22 514 786 
www.volunteerism-cc.org.cy 
info@volunteerism-cc.org.cy
www.ethelontis.net 
Find us on Facebook 

ΤΥΠΟΓΡαΦΕΙΟ: Η. LOIZIDES LTD
Printers & Lithographers
Tηλ.: 22351702   Εmail: info@hloizides.com

ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΕΥΧΟΥΣ
Σύνταξη και Υλικό
Δρ. Ολίβια Πατσαλίδου

Επιμέλεια
Ηλίας Δημητρίου
Κλαίλια Σουρμελή Σκοτεινού
Δρ. Ολίβια Πατσαλίδου
Χρυστάλλα Τοπουζή

ΠαΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥνΤΟνΙΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥλΙΟ ΕΘΕλΟνΤΙΣΜΟΥ
Το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού 
αναγνωρίζεται ως το Ανώτατο Συντονιστικό Σώμα 
Εθελοντικής Προσφοράς με βάση το Νόμο 61(Ι)2006 που 
διέπει τη λειτουργία του.

Μέλη ΠΣΣΕ
6 Επαρχιακά Συντονιστικά Συμβούλια Εθελοντισμού (ΕΣΣΕ)
81 Παγκύπριες Εθελοντικές Οργανώσεις/ΜΚΟ
334 Τοπικές Εθελοντικές Οργανώσεις/ΜΚΟ, Συμβούλια και 
Επιτροπές Κοινοτικού Εθελοντισμού (ΣΚΕ/ΕΚΕ) - Μέλη των ΕΣΣΕ

ΓΙνΕ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ του Δικτύου Εθελοντισμού
Οι ανάγκες των καιρών απαιτούν συλλογική προσπάθεια και ωφέλιμες συνεργασίες 

Επικοινώνησε σήμερα μαζί μας 
Τηλ. 22514786 │ email: info@volunteerism-cc.org.cy
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 12/07/22 Πολιτική Άμυνα (ανανέωση Μνημονίου)

 2/8/22  Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού Αθλητισμού και Νεολαίας

19/7/2022  Kυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή1/9/22  DPAM-παιδικά είδη ένδυσης

1/6/22 Ελληνική Τράπεζα

 1/7/22  Πανεπιστήμιο Κύπρου

6/7/22 CIIM (ανανέωση Μνημονίου)

ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΣΣΕ (η δράση δεν σταματά…συνεχίζουμε δυναμικά)
Νέα Μνημόνια Συνεργασίας
Το ΠΣΣΕ συνέχισε την προσπάθεια ενδυνάμωσης της συνεργασίας του με διάφορους φορείς, με την υπογραφή 
Μνημονίων Συνεργασίας.
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Η νέα σχολική χρονιά αναμένεται 
να είναι μία ακόμα χρονιά 
δύσκολη, γεμάτη προκλήσεις. 
Θα είναι δύσκολη όχι μόνο 

γιατί παραμένουν ανοικτά αρκετά 
εκπαιδευτικά θέματα, αλλά και γιατί 
η πανδημία συνεχίζει να απελαύνει 
δυσκολεύοντας και επιβαρύνοντας 
την εκπαιδευτική διαδικασία.
Η Συνομοσπονδία πριν ακόμα τελειώ-

σει η προηγούμενη σχολική χρονιά 
ξεκίνησε συζητήσεις ανάμεσα στα 
θεσμικά της όργανα, καθώς και με τις 
Αρμόδιες Αρχές για μία πετυχημένη 
και ασφαλή νέα σχολική χρονιά.
Ο σχεδ ιασμός δ ιαχε ίρ ισης της 
πανδη μίας με απώτερο σκοπό τη 
θωράκιση του δημόσιου σχολείου 
ώστε να αποτελεί έναν υγειονομικά 
ασφαλή χώρο και  ένα φυτώριο 
μάθησης ανεξαρτήτως συνθηκών, 
βρ ίσκετα ι  στ ις  προτερα ιότητες 
του Δ ιο ικητ ικού Συμβουλ ίου.  Η 
αναθεώρηση των υγειονομικών 
πρωτοκόλλων, η διενέργεια τεστ 
ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου στα 
σχολεία, το πρόγραμμα εμβολιασμού 
της κυβέρνησης και η διαχείριση 

κρουσμάτων και των στενών επαφών, 
τέθηκαν ενώπιον του Υπουργείου 
κα ι  κατατέθηκαν ε ισηγήσε ις .  Η 
επανέναρξη της λει τουργίας των 
κινητών μονάδων διενέργειας τεστ 
ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου και η 
δωρεάν παροχή τους στους μαθητές 
είναι ένα από τα βασικά αιτήματα της 
Συνομοσπονδίας. 
Η αποτελεσματική και αποδοτική λει-
τουργία της τηλεκπαίδευσης αποτελεί 
ένα στοίχημα που όλοι οι εκπαιδευτικοί 
εταίροι πρέπει, επιτέλους, να κερδί-
σουν για το καλό των παιδιών και 
της εκπαίδευσης. Η ολοκλήρωση της 
ψηφιακής αναβάθμισης των σχολικών 
μονάδων και η παροχή σε όλους τους 
μαθητές κατάλληλου εξοπλισμού για 
να μπορούν να έχουν ισότιμη πρόσβ-
αση στην τηλεκπαίδευση αποτελούν 
επίσης αιτήματα αλλά και στόχους 
της Συνομοσπονδίας.  
Τα δύο τελευταία χρόνια η εκπαίδευση 
υπήρξε ένα από τα θύματα της 
πανδημίας και έχει δημιουργήσει 
μαθησιακά κενά στους μαθητές. 
Κενά τα οποία το Υπουργείο οφείλει 
να καλύψει παρέχοντας εκπαιδευτικό 
χρόνο για τον σκοπό αυτό. Με αυτό 
ως δεδομένο και με δεδομένη τη 
συνέχιση της πανδημίας, ζητήσαμε 
από το Υπουργείο την αναστολή, 
μόνο για τη νέα σχολική χρονιά, 
της εφαρμογής των Εξετάσεων 
Τετραμήνων για τη Γ΄ τάξη Λυκείων 
και  Τεχν ικών Σχολών.  Ζητήσαμε 
επίσης όπως οι Παγκύπριες Εξε-
τάσεις το 2022 διεξαχθούν όπως 
διεξάχθηκαν φέτος. Τα ασφυκτικά 
χρονοδιαγράμματα που θα επιφέρει 
η εφαρμογή των τετραμήνων στη 
Γ΄ τάξη και η αύξηση του άγχους 
στους τελειόφοιτους, τους οποίους 
η ψυχολογία ταλαιπωρείτα ι  γ ια 
δύο χρόνια, αποτελούν ακόμα δύο 
λόγους για τους οποίους οφείλουμε 
να προβούμε σε εκείνες τις διευθε-

τήσεις ούτως ώστε οι τελειόφοιτοι 
να έχουν μία αποδοτική σχολική 
χρονιά που θα τους διευ κολύνει 
στην πραγματοποίηση των ονείρων 
τους.  Παράλληλα με  το α ίτημά 
μας για αναστολή της εφαρμογής 
της νομοθεσίας, ζη τήσαμε όπως 
ξ ε κ ι ν ή σ ε ι  έ ν α ς  δ ο μ η μ έ ν ο ς  κ α ι 
σ ο β α ρ ό ς  δ ι ά λ ο γ ο ς  α ν ά μ ε σ α 
στους εκπαιδευτ ικούς εταίρους 
για τη δημιουργία του καλύτερου 
δυνατού συστήματος αξιολόγησης 
των τελειόφοιτων μαθητών. Ενός 
συστήματος που θα διασφαλίζει 
την απόκτηση ενός αξ ιόπιστου 
α π ο λ υ τ η ρ ί ο υ  κ α θ ώ ς  κ α ι  τ η ν 
πρόσβαση στα πανεπιστήμια για 
όσους το επιθυμούν. 
Παράλληλα συνεχίζουμε τις προσπά-
θειες για την αξιολόγηση, αναβάθμιση 
και την τελειοποίηση του συστήματος 
αξιολόγησης των Α΄ και Β΄ τάξεων 
Λυκείων/Τεχνικών Σχολών αλλά και 
του Γυμνασίου.
Τα παιδιά με ειδικές ικανότητες, η 
δημιουργία μίας σωστής και δίκαιης 
για όλα τα παιδιά νομοθεσίας για την 
Ειδική Εκπαίδευση, αποτελεί επίσης 
προτεραιότητα της Συνομοσπονδίας. 
Για εμάς η προστασία των παιδιών με 
ειδικές ικανότητες και η διασφάλιση 
της εκπαίδευσής τους αποτελεί αξία 
απαράβατη.
Σε πολλά από τα σχολεία μας βρί-
σκονται παιδιά με μεταναστευτική 
βιογραφία και το θέμα αυτό ταλανίζει 
την εκπαίδευση εδώ και  αρκετά 
χρόνια. Ως Συνομοσπονδία, έχουμε 
καταθέσει εδώ και χρόνια αίτημα 
για τη δημιουργία τάξεων υποδοχής 

Νέα Σχολική Χρονιά – Δυσκολίες 
και Προκλήσεις

ΤΟΥ ΧαΡαλαΜΠΟΥ ΔΙΟνΥΣΙΟΥ
Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου 
ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΓΟΝΕΩΝ 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
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Σκοπός
Η συνένωση των δυνάμεων σε όλα τα επίπεδα για 
αντιμετώπιση των αναγκών της κοινωνίας, των ευάλωτων 
ομάδων και των εθελοντικών οργανώσεων/ΜΚΟ.

Υποστηρικτές Δικτύου
Το Δίκτυο αποτελείται από εταιρείες, επαγγελματίες, 
κρατ ικούς και  ανεξάρτητους φορείς,  την Τοπική 
Αυτοδιοίκηση, οργανωμένα σύνολα, εθελοντές και 
πολίτες.

Τι κάνει το Δίκτυο
■ ενημερώνει και κινητοποιεί για τις ανάγκες που 
υπάρχουν σε κάθε επίπεδο (ευάλωτες ομάδες, εθελοντικές 
οργανώσεις ΜΚΟ, κ.ά.)
■ διασυνδέει και συντονίζει την εξυπηρέτηση των 
αναγκών με τους Υποστηρικτές του Δικτύου που μπορούν 
να προσφέρουν
■ λειτουργεί στη βάση διαδικασιών και πρωτοκόλλων 
για διασφάλιση της χρηστής διοίκησης  
■ ενισχύει τη συνεργασία και χτίζει σχέσεις εμπιστοσύνης

Τι κάνουν οι υποστηρικτές
Όταν μπορούν και χωρίς καμία δέσμευση προσφέρουν 
ότι μπορούν: 
■ υπηρεσίες
■ βοήθεια σε είδος 
■ εξοπλισμό
■ τεχνογνωσία, κ.ά.

Μηχανισμοί Δικτύου
Τ ο  Δ ί κ τ υ ο  Ε θ ε λ ο ν τ ι σ μ ο ύ  λ ε ι τ ο υ ρ γ ε ί  μ έ σ α  α π ό 
καθιερωμένους και αποτελεσματικούς μηχανισμούς 
εντοπισμού και εξυπηρέτησης των αναγκών όπως:
• Σώμα Εθελοντών 
• Διαδικτυακή Πύλη Εθελοντισμού – www.ethelontis.net 
• Γραμμή Στήριξης και Διασύνδεσης τηλ.  22000001 
• Εκστρατείες «Υιοθετήστε» μια Οικογένεια και «Ολα τα 
παιδιά με σχολικά»
• τη μεγάλη δομή των 400+ εθελοντικών οργανώσεων/
ΜΚΟ, μελών του ΠΣΣΕ που προσφέρουν ποιοτικά 
προγράμματα, υπηρεσίες και δράσεις 

Ένα δυναμικό 
ΔΙΚΤΥΟ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ 

για αντιμετώπιση των αναγκών της κοινωνίας

Το Περιοδικό «ΕΘΕλΟνΤΙΣΜΟΣ και ΚΟΙνΩνΙα» αποτελεί 
τη συνέχεια του «Ενημερωτικού Δελτίου» του Παγκύπριου 
Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού (ΠΣΣΕ) η πρώτη 
έκδοση του οποίου κυκλοφόρησε στις 19.3.2002. 

ΕΚΔΟΤΗΣ
ΠαΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥνΤΟνΙΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥλΙΟ ΕΘΕλΟνΤΙΣΜΟΥ 
(ΠΣΣΕ)

ΣΤΟΙΧΕΙα ΕΚΔΟΤΗ
Σούδας 11, 2035, Στρόβολος, Λευκωσία 
T.Θ. 24649, 1302 Λευκωσία  
Τηλ. + 357 22 514 786 
www.volunteerism-cc.org.cy 
info@volunteerism-cc.org.cy
www.ethelontis.net 
Find us on Facebook 

ΤΥΠΟΓΡαΦΕΙΟ: Η. LOIZIDES LTD
Printers & Lithographers
Tηλ.: 22351702   Εmail: info@hloizides.com

ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΕΥΧΟΥΣ
Σύνταξη και Υλικό
Δρ. Ολίβια Πατσαλίδου

Επιμέλεια
Ηλίας Δημητρίου
Κλαίλια Σουρμελή Σκοτεινού
Δρ. Ολίβια Πατσαλίδου
Χρυστάλλα Τοπουζή

ΠαΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥνΤΟνΙΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥλΙΟ ΕΘΕλΟνΤΙΣΜΟΥ
Το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού 
αναγνωρίζεται ως το Ανώτατο Συντονιστικό Σώμα 
Εθελοντικής Προσφοράς με βάση το Νόμο 61(Ι)2006 που 
διέπει τη λειτουργία του.

Μέλη ΠΣΣΕ
6 Επαρχιακά Συντονιστικά Συμβούλια Εθελοντισμού (ΕΣΣΕ)
81 Παγκύπριες Εθελοντικές Οργανώσεις/ΜΚΟ
334 Τοπικές Εθελοντικές Οργανώσεις/ΜΚΟ, Συμβούλια και 
Επιτροπές Κοινοτικού Εθελοντισμού (ΣΚΕ/ΕΚΕ) - Μέλη των ΕΣΣΕ

ΓΙνΕ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ του Δικτύου Εθελοντισμού
Οι ανάγκες των καιρών απαιτούν συλλογική προσπάθεια και ωφέλιμες συνεργασίες 

Επικοινώνησε σήμερα μαζί μας 
Τηλ. 22514786 │ email: info@volunteerism-cc.org.cy

29ο Ετήσιο Παγκύπριο Συνέδριο ΠΣΣΕ

«Νεολαία και Εθελοντισμός»
Η νεολαία είναι και φέτος στο επίκεντρο των δράσεών μας, αφού το 2022 έχει οριστεί ως Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας 
(ΕΕΝ) από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  Στις 22 Οκτωβρίου 2022, ώρα 15:00, στην Αίθουσα Εκδηλώσεων Δήμου Αγίας 
Νάπας διοργανώνουμε το Συνέδριο του ΠΣΣΕ, υπό την αιγίδα της Υφυπουργού  Κοινωνικής Πρόνοιας και σε 
συνεργασία με το Επαρχιακό Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού Αμμοχώστου. Περισσότερες πληροφορίες 
στην ιστοσελίδα του ΠΣΣΕ.

Ο Μάριος Γεωργίου, ως Πρεσβευτής 
Εθελοντισμού, αναμένεται να δώσει 

μέσα από το δικό του χώρο και έπαλξη, 
αγώνα ενίσχυσης και ανάπτυξης του 

εθελοντισμού.

Πρεσβευτής Εθελοντισμού
Μάριος Γεωργίου

Το ΠΣΣΕ έχει ορίσει τον Μάριο Γεωργίου, Πρωταθλητή 
Ενόργανης Γυμναστικής, Πρεσβευτή Εθελοντισμού 
μέχρι το 2023. 
Ο Μάριος Γεωργίου έχει αποκτήσει μέσα από την 

αξιόλογη διαδρομή του την ιδιαίτερη αναγνώριση και 
εκτίμηση από την κοινωνία της Κύπρου και διεθνώς. Η 

προσήλωση στους στόχους του, η αποφασιστικότητα 
και η αγάπη του για τον αθλητισμό αλλά και το ήθος,  
τις αρχές και τις αξίες τις οποίες πρεσβεύει μέσα από 
την πορεία του στον αθλητισμό αποτελούν σημαντικά 
χαρακτηριστικά για να συμβάλει στην προώθηση του 
εθελοντισμού και να αποτελέσει έμπνευση για όλους 
και ιδιαίτερα τους νέους να ‘ζήσουν’ την όμορφη 
εμπειρία του εθελοντισμού.   

Αντιπροσωπεία του ΠΣΣΕ είχε συνάντηση στις 
6/7/22 με τον Πρωταθλητή Ενόργανης Γυμναστικής 
Μάριο Γεωργίου και αντιπροσωπεία της Κυπριακής 
Ομοσπονδίας Γυμναστικής για προγραμματισμό των 
δράσεων που θα υλοποιηθούν.

Δράση «Κανένα παιδάκι 
χωρίς αρκουδάκι»
To ΠΣΣΕ και ο Συντονιστής/
Εθελοντής της Δράσης 
«Κανένα Παιδάκι χωρίς 
Αρκουδάκι», κ. Γιώργος 
Καμπούρης συνέχισαν τις 
επαφές με τους αρμόδιους 
φορείς για την υλοποίηση 
της δράσης πριν το τέλος 
τους τρέχοντος έτους. 
Η συγκεκριμένη πρω τοβουλία έχει σκοπό να συλλέγει 
αρκουδάκια από τους φίλαθλους στο πλαίσιο 
ποδοσφαιρικού αγώνα πριν τα Χριστούγεννα, με 
σκοπό να δοθούν σε παιδιά  που έχουν ανάγκη.

Θεσμοθετημένος Διάλογος ΜΚΟ με Υπουργεία/
Υφυπουργεία
Προγραμματίζεται η διεξαγωγή του θεσμού του 
Διαλόγου των ΜΚΟ με αξιωματούχους του κράτους, 
ως εξής:  Στις 22/11/22 θα διεξαχθεί ο Διάλογος των 
ΜΚΟ με την Υφυπουργό Κοινωνικής Πρόνοιας και 
στις 27/10/22 ο Διάλογος των ΜΚΟ με τον Υπουργό 
Υγείας.
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Η νέα σχολική χρονιά αναμένεται 
να είναι μία ακόμα χρονιά 
δύσκολη, γεμάτη προκλήσεις. 
Θα είναι δύσκολη όχι μόνο 

γιατί παραμένουν ανοικτά αρκετά 
εκπαιδευτικά θέματα, αλλά και γιατί 
η πανδημία συνεχίζει να απελαύνει 
δυσκολεύοντας και επιβαρύνοντας 
την εκπαιδευτική διαδικασία.
Η Συνομοσπονδία πριν ακόμα τελειώ-

σει η προηγούμενη σχολική χρονιά 
ξεκίνησε συζητήσεις ανάμεσα στα 
θεσμικά της όργανα, καθώς και με τις 
Αρμόδιες Αρχές για μία πετυχημένη 
και ασφαλή νέα σχολική χρονιά.
Ο σχεδ ιασμός δ ιαχε ίρ ισης της 
πανδη μίας με απώτερο σκοπό τη 
θωράκιση του δημόσιου σχολείου 
ώστε να αποτελεί έναν υγειονομικά 
ασφαλή χώρο και  ένα φυτώριο 
μάθησης ανεξαρτήτως συνθηκών, 
βρ ίσκετα ι  στ ις  προτερα ιότητες 
του Δ ιο ικητ ικού Συμβουλ ίου.  Η 
αναθεώρηση των υγειονομικών 
πρωτοκόλλων, η διενέργεια τεστ 
ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου στα 
σχολεία, το πρόγραμμα εμβολιασμού 
της κυβέρνησης και η διαχείριση 

κρουσμάτων και των στενών επαφών, 
τέθηκαν ενώπιον του Υπουργείου 
κα ι  κατατέθηκαν ε ισηγήσε ις .  Η 
επανέναρξη της λει τουργίας των 
κινητών μονάδων διενέργειας τεστ 
ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου και η 
δωρεάν παροχή τους στους μαθητές 
είναι ένα από τα βασικά αιτήματα της 
Συνομοσπονδίας. 
Η αποτελεσματική και αποδοτική λει-
τουργία της τηλεκπαίδευσης αποτελεί 
ένα στοίχημα που όλοι οι εκπαιδευτικοί 
εταίροι πρέπει, επιτέλους, να κερδί-
σουν για το καλό των παιδιών και 
της εκπαίδευσης. Η ολοκλήρωση της 
ψηφιακής αναβάθμισης των σχολικών 
μονάδων και η παροχή σε όλους τους 
μαθητές κατάλληλου εξοπλισμού για 
να μπορούν να έχουν ισότιμη πρόσβ-
αση στην τηλεκπαίδευση αποτελούν 
επίσης αιτήματα αλλά και στόχους 
της Συνομοσπονδίας.  
Τα δύο τελευταία χρόνια η εκπαίδευση 
υπήρξε ένα από τα θύματα της 
πανδημίας και έχει δημιουργήσει 
μαθησιακά κενά στους μαθητές. 
Κενά τα οποία το Υπουργείο οφείλει 
να καλύψει παρέχοντας εκπαιδευτικό 
χρόνο για τον σκοπό αυτό. Με αυτό 
ως δεδομένο και με δεδομένη τη 
συνέχιση της πανδημίας, ζητήσαμε 
από το Υπουργείο την αναστολή, 
μόνο για τη νέα σχολική χρονιά, 
της εφαρμογής των Εξετάσεων 
Τετραμήνων για τη Γ΄ τάξη Λυκείων 
και  Τεχν ικών Σχολών.  Ζητήσαμε 
επίσης όπως οι Παγκύπριες Εξε-
τάσεις το 2022 διεξαχθούν όπως 
διεξάχθηκαν φέτος. Τα ασφυκτικά 
χρονοδιαγράμματα που θα επιφέρει 
η εφαρμογή των τετραμήνων στη 
Γ΄ τάξη και η αύξηση του άγχους 
στους τελειόφοιτους, τους οποίους 
η ψυχολογία ταλαιπωρείτα ι  γ ια 
δύο χρόνια, αποτελούν ακόμα δύο 
λόγους για τους οποίους οφείλουμε 
να προβούμε σε εκείνες τις διευθε-

τήσεις ούτως ώστε οι τελειόφοιτοι 
να έχουν μία αποδοτική σχολική 
χρονιά που θα τους διευ κολύνει 
στην πραγματοποίηση των ονείρων 
τους.  Παράλληλα με  το α ίτημά 
μας για αναστολή της εφαρμογής 
της νομοθεσίας, ζη τήσαμε όπως 
ξ ε κ ι ν ή σ ε ι  έ ν α ς  δ ο μ η μ έ ν ο ς  κ α ι 
σ ο β α ρ ό ς  δ ι ά λ ο γ ο ς  α ν ά μ ε σ α 
στους εκπαιδευτ ικούς εταίρους 
για τη δημιουργία του καλύτερου 
δυνατού συστήματος αξιολόγησης 
των τελειόφοιτων μαθητών. Ενός 
συστήματος που θα διασφαλίζει 
την απόκτηση ενός αξ ιόπιστου 
α π ο λ υ τ η ρ ί ο υ  κ α θ ώ ς  κ α ι  τ η ν 
πρόσβαση στα πανεπιστήμια για 
όσους το επιθυμούν. 
Παράλληλα συνεχίζουμε τις προσπά-
θειες για την αξιολόγηση, αναβάθμιση 
και την τελειοποίηση του συστήματος 
αξιολόγησης των Α΄ και Β΄ τάξεων 
Λυκείων/Τεχνικών Σχολών αλλά και 
του Γυμνασίου.
Τα παιδιά με ειδικές ικανότητες, η 
δημιουργία μίας σωστής και δίκαιης 
για όλα τα παιδιά νομοθεσίας για την 
Ειδική Εκπαίδευση, αποτελεί επίσης 
προτεραιότητα της Συνομοσπονδίας. 
Για εμάς η προστασία των παιδιών με 
ειδικές ικανότητες και η διασφάλιση 
της εκπαίδευσής τους αποτελεί αξία 
απαράβατη.
Σε πολλά από τα σχολεία μας βρί-
σκονται παιδιά με μεταναστευτική 
βιογραφία και το θέμα αυτό ταλανίζει 
την εκπαίδευση εδώ και  αρκετά 
χρόνια. Ως Συνομοσπονδία, έχουμε 
καταθέσει εδώ και χρόνια αίτημα 
για τη δημιουργία τάξεων υποδοχής 

Νέα Σχολική Χρονιά – Δυσκολίες 
και Προκλήσεις

ΤΟΥ ΧαΡαλαΜΠΟΥ ΔΙΟνΥΣΙΟΥ
Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου 
ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΓΟΝΕΩΝ 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
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Σκοπός
Η συνένωση των δυνάμεων σε όλα τα επίπεδα για 
αντιμετώπιση των αναγκών της κοινωνίας, των ευάλωτων 
ομάδων και των εθελοντικών οργανώσεων/ΜΚΟ.

Υποστηρικτές Δικτύου
Το Δίκτυο αποτελείται από εταιρείες, επαγγελματίες, 
κρατ ικούς και  ανεξάρτητους φορείς,  την Τοπική 
Αυτοδιοίκηση, οργανωμένα σύνολα, εθελοντές και 
πολίτες.

Τι κάνει το Δίκτυο
■ ενημερώνει και κινητοποιεί για τις ανάγκες που 
υπάρχουν σε κάθε επίπεδο (ευάλωτες ομάδες, εθελοντικές 
οργανώσεις ΜΚΟ, κ.ά.)
■ διασυνδέει και συντονίζει την εξυπηρέτηση των 
αναγκών με τους Υποστηρικτές του Δικτύου που μπορούν 
να προσφέρουν
■ λειτουργεί στη βάση διαδικασιών και πρωτοκόλλων 
για διασφάλιση της χρηστής διοίκησης  
■ ενισχύει τη συνεργασία και χτίζει σχέσεις εμπιστοσύνης

Τι κάνουν οι υποστηρικτές
Όταν μπορούν και χωρίς καμία δέσμευση προσφέρουν 
ότι μπορούν: 
■ υπηρεσίες
■ βοήθεια σε είδος 
■ εξοπλισμό
■ τεχνογνωσία, κ.ά.

Μηχανισμοί Δικτύου
Τ ο  Δ ί κ τ υ ο  Ε θ ε λ ο ν τ ι σ μ ο ύ  λ ε ι τ ο υ ρ γ ε ί  μ έ σ α  α π ό 
καθιερωμένους και αποτελεσματικούς μηχανισμούς 
εντοπισμού και εξυπηρέτησης των αναγκών όπως:
• Σώμα Εθελοντών 
• Διαδικτυακή Πύλη Εθελοντισμού – www.ethelontis.net 
• Γραμμή Στήριξης και Διασύνδεσης τηλ.  22000001 
• Εκστρατείες «Υιοθετήστε» μια Οικογένεια και «Ολα τα 
παιδιά με σχολικά»
• τη μεγάλη δομή των 400+ εθελοντικών οργανώσεων/
ΜΚΟ, μελών του ΠΣΣΕ που προσφέρουν ποιοτικά 
προγράμματα, υπηρεσίες και δράσεις 

Ένα δυναμικό 
ΔΙΚΤΥΟ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ 

για αντιμετώπιση των αναγκών της κοινωνίας

Το Περιοδικό «ΕΘΕλΟνΤΙΣΜΟΣ και ΚΟΙνΩνΙα» αποτελεί 
τη συνέχεια του «Ενημερωτικού Δελτίου» του Παγκύπριου 
Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού (ΠΣΣΕ) η πρώτη 
έκδοση του οποίου κυκλοφόρησε στις 19.3.2002. 

ΕΚΔΟΤΗΣ
ΠαΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥνΤΟνΙΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥλΙΟ ΕΘΕλΟνΤΙΣΜΟΥ 
(ΠΣΣΕ)

ΣΤΟΙΧΕΙα ΕΚΔΟΤΗ
Σούδας 11, 2035, Στρόβολος, Λευκωσία 
T.Θ. 24649, 1302 Λευκωσία  
Τηλ. + 357 22 514 786 
www.volunteerism-cc.org.cy 
info@volunteerism-cc.org.cy
www.ethelontis.net 
Find us on Facebook 

ΤΥΠΟΓΡαΦΕΙΟ: Η. LOIZIDES LTD
Printers & Lithographers
Tηλ.: 22351702   Εmail: info@hloizides.com

ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΕΥΧΟΥΣ
Σύνταξη και Υλικό
Δρ. Ολίβια Πατσαλίδου

Επιμέλεια
Ηλίας Δημητρίου
Κλαίλια Σουρμελή Σκοτεινού
Δρ. Ολίβια Πατσαλίδου
Χρυστάλλα Τοπουζή

ΠαΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥνΤΟνΙΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥλΙΟ ΕΘΕλΟνΤΙΣΜΟΥ
Το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού 
αναγνωρίζεται ως το Ανώτατο Συντονιστικό Σώμα 
Εθελοντικής Προσφοράς με βάση το Νόμο 61(Ι)2006 που 
διέπει τη λειτουργία του.

Μέλη ΠΣΣΕ
6 Επαρχιακά Συντονιστικά Συμβούλια Εθελοντισμού (ΕΣΣΕ)
81 Παγκύπριες Εθελοντικές Οργανώσεις/ΜΚΟ
334 Τοπικές Εθελοντικές Οργανώσεις/ΜΚΟ, Συμβούλια και 
Επιτροπές Κοινοτικού Εθελοντισμού (ΣΚΕ/ΕΚΕ) - Μέλη των ΕΣΣΕ

ΓΙνΕ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ του Δικτύου Εθελοντισμού
Οι ανάγκες των καιρών απαιτούν συλλογική προσπάθεια και ωφέλιμες συνεργασίες 

Επικοινώνησε σήμερα μαζί μας 
Τηλ. 22514786 │ email: info@volunteerism-cc.org.cy
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Βουλή των Γερόντων

Συνεχίζονται δυναμικά και 
οι εργασίες της Βουλής των 
Γερόντων με τη σύσταση της 
νέας σύνθεσης της Βουλής των 
Γερόντων και τον καταρτισμό 
των Επιτροπών, ενώ παράλληλα 
διεξάγονται επαφές και εργασίες 
για προώθηση των σκοπών του θεσμού της Βουλής 
των Γερόντων.

Πρόγραμμα «Νεολαία και Εθελοντισμός»
Προκήρυξη – 18ου Διαγωνισμού για το 2022 – 2023

Σκοποί Προγράμματος/
Διαγωνισμού: 

• Η κινητοποίηση των 
εκπαιδευτικών για 
σχεδιασμό και ανάληψη 
εθελοντικών έργων καθ΄ 
όλη τη διάρκεια του 
εκπαιδευτικού έτους 

• Η δημιουργία Κοινωνικών/
Εθελοντικών Ομίλων και Ομάδων

• Η συμμετοχή των παιδιών και των νέων σε 
εθελοντικές δράσεις

• Η καλλιέργεια των αρχών και των αξιών του 
εθελοντισμού και της ενεργού πολιτότητας 

• Η ανάπτυξη του αισθήματος της κοινωνικής 
ευθύνης για εμπλοκή σε εθελοντικές δράσεις 
προς όφελος της κοινωνίας. 

Το Πρόγραμμα/Διαγωνισμός είναι πρωτοβουλία του 
ΠΣΣΕ και εφαρμόζεται για 18η συνεχή χρονιά με 
την στήριξη του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού 
και Νεολαίας.  Περισσότερες πληροφορίες στην 
ιστοσελίδα του ΠΣΣΕ.

26ος Διαγωνισμός Έκθεσης Ιδεών με θέμα:
«Οι εθελοντές ενώνουν τις δυνάμεις τους και 
στηρίζουν την κοινωνία»
    
Το ΠΣΣΕ μέσα στα πλαίσια της Εβδομάδας 
Εθελοντισμού 2021 (1- 8 Δεκεμβρίου),  σε συνεργασία 
με το  Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού 
και Νεολαίας, προκήρυξε και ολοκλήρωσε τον 
26ον Διαγωνισμό Έκθεσης Ιδεών  μεταξύ των τριών 
τάξεων  των Γυμνασίων και της Α’ και Β’ Λυκείων και 
Τεχνικών Σχολών με θέμα:  «Οι εθελοντές ενώνουν τις 
δυνάμεις τους και στηρίζουν την κοινωνία».  Η Ειδική 
Επιτροπή του Υπουργείου σύμφωνα με τους όρους 

του Διαγωνισμού επέλεξε τις καλύτερες εκθέσεις των 
Γυμνασίων και Λυκείων ως ακολούθως:

ΓΥΜΝΑΣΙΑ
1ο ΒΡΑΒΕΙΟ: Σπύρου Άντρια- Γυμνάσιο Αραδίππου, 
Καρακίτη Άντρια- Γυμνάσιο Αθηένου
2ο ΒΡΑΒΕΙΟ: Περδίου Μαρία- Γυμνάσιο Αποστόλου 
Παύλου Πάφου, Σταύρου Ιωάννης Ανδρέας - Γυμνάσιο 
Ακροπόλεως
3ο ΒΡΑΒΕΙΟ: Γεωργίου Μαρίνα- Γυμνάσιο Ξυλοφάγου, 
Φιλίππου Χαράλαμπος- Σχολή Φόρουμ
ΕΠΑΙΝΟΣ: Αγγελή Ναταλία- Γυμνάσιο Πόλης 
Χρυσοχούς, Στυλιανού Μαρία- Γυμνάσιο 
Κοκκινοχωριών, Γιαννακού Αναστασία- Γυμνάσιο 
Κιτίου, Χρίστου Άντρεα- Γυμνάσιο Κοκκινοτριμιθιάς

ΛΥΚΕΙΑ
1ο ΒΡΑΒΕΙΟ: Χρυσοστομίδη Μιχαηλίνα- Λύκειο 
Αρχ. Μακαρίου Γ΄ Δασουπόλεως, Μιχαήλ Ηλιάνα- 
Εμπορική Σχολή Μιτσή Λεμύθου
2ο ΒΡΑΒΕΙΟ: Χαραλάμπους Ελισάβετ- Λύκειο Γ. 
Ταλιώτη Γεροσκήπου, Κουνναφή Μαρία- Λύκειο Εθν. 
Κυπριανού Στροβόλου
3ο ΒΡΑΒΕΙΟ: Μάτσης Σόλωνας- Σχολή Φόρουμ
ΕΠΑΙΝΟΣ: Χατζηπαναγή Φραντζέσκα- Foley’s Gram-
mar School Λεμεσός, Ποουρκού Ανδριάνα- Λύκειο 
Λιβαδιών

Εβδομάδα Εθελοντισμού
29 χρόνια συνεχίζουμε δυναμικά 

Αρχίζει ο προγραμματισμός διεξαγωγής της 29ης 
Εβδομάδας Εθελοντισμού με στόχο φέτος να 
ξεπεράσουμε κάθε στόχο. 

Η ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ καθιερώθηκε το 
1994, από το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο 
Εθελοντισμού, στο πλαίσιο της οποίας κινητοποιεί 
εθελοντικές οργανώσεις/MKO, εθελοντές, κρατικούς, 
ημικρατικούς φορείς, εκπαιδευτικά ιδρύματα, 
ε τ α ι ρ ε ί ε ς /
ε π ι χ ε ι ρ ή σ ε ι ς 
και όλους τους 
οργανωμένους 
φορείς της 
κοινωνίας να 
α ν α λ ά β ο υ ν 
ε θ ε λ ο ν τ ι κ έ ς 
πρωτοβουλίες 
για ανάδειξη 
της Διεθνούς 
Η μ έ ρ α ς 
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Η νέα σχολική χρονιά αναμένεται 
να είναι μία ακόμα χρονιά 
δύσκολη, γεμάτη προκλήσεις. 
Θα είναι δύσκολη όχι μόνο 

γιατί παραμένουν ανοικτά αρκετά 
εκπαιδευτικά θέματα, αλλά και γιατί 
η πανδημία συνεχίζει να απελαύνει 
δυσκολεύοντας και επιβαρύνοντας 
την εκπαιδευτική διαδικασία.
Η Συνομοσπονδία πριν ακόμα τελειώ-

σει η προηγούμενη σχολική χρονιά 
ξεκίνησε συζητήσεις ανάμεσα στα 
θεσμικά της όργανα, καθώς και με τις 
Αρμόδιες Αρχές για μία πετυχημένη 
και ασφαλή νέα σχολική χρονιά.
Ο σχεδ ιασμός δ ιαχε ίρ ισης της 
πανδη μίας με απώτερο σκοπό τη 
θωράκιση του δημόσιου σχολείου 
ώστε να αποτελεί έναν υγειονομικά 
ασφαλή χώρο και  ένα φυτώριο 
μάθησης ανεξαρτήτως συνθηκών, 
βρ ίσκετα ι  στ ις  προτερα ιότητες 
του Δ ιο ικητ ικού Συμβουλ ίου.  Η 
αναθεώρηση των υγειονομικών 
πρωτοκόλλων, η διενέργεια τεστ 
ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου στα 
σχολεία, το πρόγραμμα εμβολιασμού 
της κυβέρνησης και η διαχείριση 

κρουσμάτων και των στενών επαφών, 
τέθηκαν ενώπιον του Υπουργείου 
κα ι  κατατέθηκαν ε ισηγήσε ις .  Η 
επανέναρξη της λει τουργίας των 
κινητών μονάδων διενέργειας τεστ 
ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου και η 
δωρεάν παροχή τους στους μαθητές 
είναι ένα από τα βασικά αιτήματα της 
Συνομοσπονδίας. 
Η αποτελεσματική και αποδοτική λει-
τουργία της τηλεκπαίδευσης αποτελεί 
ένα στοίχημα που όλοι οι εκπαιδευτικοί 
εταίροι πρέπει, επιτέλους, να κερδί-
σουν για το καλό των παιδιών και 
της εκπαίδευσης. Η ολοκλήρωση της 
ψηφιακής αναβάθμισης των σχολικών 
μονάδων και η παροχή σε όλους τους 
μαθητές κατάλληλου εξοπλισμού για 
να μπορούν να έχουν ισότιμη πρόσβ-
αση στην τηλεκπαίδευση αποτελούν 
επίσης αιτήματα αλλά και στόχους 
της Συνομοσπονδίας.  
Τα δύο τελευταία χρόνια η εκπαίδευση 
υπήρξε ένα από τα θύματα της 
πανδημίας και έχει δημιουργήσει 
μαθησιακά κενά στους μαθητές. 
Κενά τα οποία το Υπουργείο οφείλει 
να καλύψει παρέχοντας εκπαιδευτικό 
χρόνο για τον σκοπό αυτό. Με αυτό 
ως δεδομένο και με δεδομένη τη 
συνέχιση της πανδημίας, ζητήσαμε 
από το Υπουργείο την αναστολή, 
μόνο για τη νέα σχολική χρονιά, 
της εφαρμογής των Εξετάσεων 
Τετραμήνων για τη Γ΄ τάξη Λυκείων 
και  Τεχν ικών Σχολών.  Ζητήσαμε 
επίσης όπως οι Παγκύπριες Εξε-
τάσεις το 2022 διεξαχθούν όπως 
διεξάχθηκαν φέτος. Τα ασφυκτικά 
χρονοδιαγράμματα που θα επιφέρει 
η εφαρμογή των τετραμήνων στη 
Γ΄ τάξη και η αύξηση του άγχους 
στους τελειόφοιτους, τους οποίους 
η ψυχολογία ταλαιπωρείτα ι  γ ια 
δύο χρόνια, αποτελούν ακόμα δύο 
λόγους για τους οποίους οφείλουμε 
να προβούμε σε εκείνες τις διευθε-

τήσεις ούτως ώστε οι τελειόφοιτοι 
να έχουν μία αποδοτική σχολική 
χρονιά που θα τους διευ κολύνει 
στην πραγματοποίηση των ονείρων 
τους.  Παράλληλα με  το α ίτημά 
μας για αναστολή της εφαρμογής 
της νομοθεσίας, ζη τήσαμε όπως 
ξ ε κ ι ν ή σ ε ι  έ ν α ς  δ ο μ η μ έ ν ο ς  κ α ι 
σ ο β α ρ ό ς  δ ι ά λ ο γ ο ς  α ν ά μ ε σ α 
στους εκπαιδευτ ικούς εταίρους 
για τη δημιουργία του καλύτερου 
δυνατού συστήματος αξιολόγησης 
των τελειόφοιτων μαθητών. Ενός 
συστήματος που θα διασφαλίζει 
την απόκτηση ενός αξ ιόπιστου 
α π ο λ υ τ η ρ ί ο υ  κ α θ ώ ς  κ α ι  τ η ν 
πρόσβαση στα πανεπιστήμια για 
όσους το επιθυμούν. 
Παράλληλα συνεχίζουμε τις προσπά-
θειες για την αξιολόγηση, αναβάθμιση 
και την τελειοποίηση του συστήματος 
αξιολόγησης των Α΄ και Β΄ τάξεων 
Λυκείων/Τεχνικών Σχολών αλλά και 
του Γυμνασίου.
Τα παιδιά με ειδικές ικανότητες, η 
δημιουργία μίας σωστής και δίκαιης 
για όλα τα παιδιά νομοθεσίας για την 
Ειδική Εκπαίδευση, αποτελεί επίσης 
προτεραιότητα της Συνομοσπονδίας. 
Για εμάς η προστασία των παιδιών με 
ειδικές ικανότητες και η διασφάλιση 
της εκπαίδευσής τους αποτελεί αξία 
απαράβατη.
Σε πολλά από τα σχολεία μας βρί-
σκονται παιδιά με μεταναστευτική 
βιογραφία και το θέμα αυτό ταλανίζει 
την εκπαίδευση εδώ και  αρκετά 
χρόνια. Ως Συνομοσπονδία, έχουμε 
καταθέσει εδώ και χρόνια αίτημα 
για τη δημιουργία τάξεων υποδοχής 

Νέα Σχολική Χρονιά – Δυσκολίες 
και Προκλήσεις

ΤΟΥ ΧαΡαλαΜΠΟΥ ΔΙΟνΥΣΙΟΥ
Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου 
ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΓΟΝΕΩΝ 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
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Η συνένωση των δυνάμεων σε όλα τα επίπεδα για 
αντιμετώπιση των αναγκών της κοινωνίας, των ευάλωτων 
ομάδων και των εθελοντικών οργανώσεων/ΜΚΟ.

Υποστηρικτές Δικτύου
Το Δίκτυο αποτελείται από εταιρείες, επαγγελματίες, 
κρατ ικούς και  ανεξάρτητους φορείς,  την Τοπική 
Αυτοδιοίκηση, οργανωμένα σύνολα, εθελοντές και 
πολίτες.

Τι κάνει το Δίκτυο
■ ενημερώνει και κινητοποιεί για τις ανάγκες που 
υπάρχουν σε κάθε επίπεδο (ευάλωτες ομάδες, εθελοντικές 
οργανώσεις ΜΚΟ, κ.ά.)
■ διασυνδέει και συντονίζει την εξυπηρέτηση των 
αναγκών με τους Υποστηρικτές του Δικτύου που μπορούν 
να προσφέρουν
■ λειτουργεί στη βάση διαδικασιών και πρωτοκόλλων 
για διασφάλιση της χρηστής διοίκησης  
■ ενισχύει τη συνεργασία και χτίζει σχέσεις εμπιστοσύνης

Τι κάνουν οι υποστηρικτές
Όταν μπορούν και χωρίς καμία δέσμευση προσφέρουν 
ότι μπορούν: 
■ υπηρεσίες
■ βοήθεια σε είδος 
■ εξοπλισμό
■ τεχνογνωσία, κ.ά.

Μηχανισμοί Δικτύου
Τ ο  Δ ί κ τ υ ο  Ε θ ε λ ο ν τ ι σ μ ο ύ  λ ε ι τ ο υ ρ γ ε ί  μ έ σ α  α π ό 
καθιερωμένους και αποτελεσματικούς μηχανισμούς 
εντοπισμού και εξυπηρέτησης των αναγκών όπως:
• Σώμα Εθελοντών 
• Διαδικτυακή Πύλη Εθελοντισμού – www.ethelontis.net 
• Γραμμή Στήριξης και Διασύνδεσης τηλ.  22000001 
• Εκστρατείες «Υιοθετήστε» μια Οικογένεια και «Ολα τα 
παιδιά με σχολικά»
• τη μεγάλη δομή των 400+ εθελοντικών οργανώσεων/
ΜΚΟ, μελών του ΠΣΣΕ που προσφέρουν ποιοτικά 
προγράμματα, υπηρεσίες και δράσεις 

Ένα δυναμικό 
ΔΙΚΤΥΟ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ 

για αντιμετώπιση των αναγκών της κοινωνίας

Το Περιοδικό «ΕΘΕλΟνΤΙΣΜΟΣ και ΚΟΙνΩνΙα» αποτελεί 
τη συνέχεια του «Ενημερωτικού Δελτίου» του Παγκύπριου 
Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού (ΠΣΣΕ) η πρώτη 
έκδοση του οποίου κυκλοφόρησε στις 19.3.2002. 

ΕΚΔΟΤΗΣ
ΠαΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥνΤΟνΙΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥλΙΟ ΕΘΕλΟνΤΙΣΜΟΥ 
(ΠΣΣΕ)

ΣΤΟΙΧΕΙα ΕΚΔΟΤΗ
Σούδας 11, 2035, Στρόβολος, Λευκωσία 
T.Θ. 24649, 1302 Λευκωσία  
Τηλ. + 357 22 514 786 
www.volunteerism-cc.org.cy 
info@volunteerism-cc.org.cy
www.ethelontis.net 
Find us on Facebook 

ΤΥΠΟΓΡαΦΕΙΟ: Η. LOIZIDES LTD
Printers & Lithographers
Tηλ.: 22351702   Εmail: info@hloizides.com

ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΕΥΧΟΥΣ
Σύνταξη και Υλικό
Δρ. Ολίβια Πατσαλίδου

Επιμέλεια
Ηλίας Δημητρίου
Κλαίλια Σουρμελή Σκοτεινού
Δρ. Ολίβια Πατσαλίδου
Χρυστάλλα Τοπουζή

ΠαΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥνΤΟνΙΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥλΙΟ ΕΘΕλΟνΤΙΣΜΟΥ
Το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού 
αναγνωρίζεται ως το Ανώτατο Συντονιστικό Σώμα 
Εθελοντικής Προσφοράς με βάση το Νόμο 61(Ι)2006 που 
διέπει τη λειτουργία του.

Μέλη ΠΣΣΕ
6 Επαρχιακά Συντονιστικά Συμβούλια Εθελοντισμού (ΕΣΣΕ)
81 Παγκύπριες Εθελοντικές Οργανώσεις/ΜΚΟ
334 Τοπικές Εθελοντικές Οργανώσεις/ΜΚΟ, Συμβούλια και 
Επιτροπές Κοινοτικού Εθελοντισμού (ΣΚΕ/ΕΚΕ) - Μέλη των ΕΣΣΕ

ΓΙνΕ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ του Δικτύου Εθελοντισμού
Οι ανάγκες των καιρών απαιτούν συλλογική προσπάθεια και ωφέλιμες συνεργασίες 

Επικοινώνησε σήμερα μαζί μας 
Τηλ. 22514786 │ email: info@volunteerism-cc.org.cy

Εθελοντών και προώθηση  του μηνύματος, των 
αρχών και των αξιών του εθελοντισμού.  

Στοχεύουμε το  φετινό πρόγραμμα να ‘ξεχειλίσει’ 
με περισσότερες δράσεις αγάπης, προσφοράς και 
κοινωνικής υπευθυνότητας και να ξεπεράσουμε:     

    � το στόχο των 280+ δράσεων που θα       
           διοργανωθούν 
    � το στόχο των 15,900+ εθελοντών που θα 
            συμμετάσχουν
    � το στόχο των 9,000+ ωρών εθελοντικής 
            προσφοράς 

Φέτος η Εβδομάδα Εθελοντισμού θα έχει και 
επετειακό χαρακτήρα αφού το 2023 κλείνουμε 50 
χρόνια λειτουργίας και προσφοράς ως Παγκύπριο 
Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού και η έναρξη 
των εορτασμών θα αρχίσει από τον Δεκέμβριο.

Ιστορίες Ζωής (εθελοντών)

Αφιέρωμα στην Μαλάμω Νεοφύτου 
1940-2022

Της Δρ. Ολίβιας Πατσαλίδου

Αποτίοντας ελάχιστο φόρο τιμής στην αείμνηστη 
εθελόντρια και κοινωνική λειτουργό Μαλάμω 
Νεοφύτου, ετοιμάσαμε ένα αφιέρωμα από 
αποσπάσματα συνέντευξής της που έδωσε στις  
23/3/2010, στο πλαίσιο ετοιμασίας μελέτης για την 
ιστορική αναδρομή του εθελοντισμού.  Επιλέξαμε 
να καταθέσουμε τον αυτούσιο λόγο της, αντί να 
παραθέσουμε σε σύνοψη το πλούσιο έργο της, που 
έτσι κι αλλιώς θα ήταν δύσκολο να αποτυπωθεί σε 
ένα και μόνο άρθρο, επειδή θεωρούμε ότι μπορεί 
να εμπνεύσει τη νέα γενιά και τον αναγνώστη του 
Περιοδικού.  Στις πιο κάτω γραμμές τα αποσπάσματα 
της συνέντευξης της αναδύουν μνήμες άλλων 
εποχών που αναδεικνύουν την αξία της πηγαίας 
ανάγκης για δράση όπου και όταν υπάρχει ανάγκη.  Η 
Μ. Νεοφύτου, η οποία απεβίωσε στις 6/1/22, ήταν μια 
γυναίκα με όραμα για την κοινωνική εργασία και τον 
εθελοντισμό α λ λ ά  κ α ι  π ρ ο α σ π ί τ ρ ι α  τ ω ν 
ευάλωτων ομάδων. Μας αφήνει παρακαταθήκη, ένα 
πλούσιο κοινωνικό έργο.  Διετέλεσε Πρόεδρος του 
ΠΣΣΕ από το 1995-1998.

Αποσπάσματα συνέντευξης 23/3/2010:

Η άτυπη φροντίδα και η αλληλεγγύη
«Την δύσκολη περίοδο της Αποικιοκρατίας, η 
οικογένεια, η γειτονιά και τα άτυπα δίκτυα φροντίδας 
ήταν στην πρώτη γραμμή για εξυπηρέτηση των 
κοινωνικών αναγκών…Το θυμάμαι πολύ έντονα…
Θυμάμαι μικρά παιδιά να μένουν σπίτι μόνα τους 
όταν η μητέρα τους έπρεπε να εργαστεί.  Η μητέρα 
μου εργαζόταν στο σπίτι και φρόντιζε και άλλα μικρά 
παιδιά της γειτονιάς.  Αυτό ήταν έντονο στα χωριά και 
στις κοινότητες».  Επιβεβαιώνεται η έκφραση «Γείτον 
έχεις Θεό έχεις». «Δεν υπήρχε άλλη επιλογή…έπρεπε 

το σύνολο της κοινωνίας να κινητοποιηθεί για να 
αντιμετωπιστούν οι ανάγκες».   
«Ως παιδί θυμάμαι το σπίτι μας να φιλοξενεί και να 
φροντίζει όχι μόνο τους συγγενείς αλλά και τους 
ξένους που δεν είχαν κάπου να κοιμηθούν το βράδυ…
Το σπίτι μας ήταν πάντα ‘ανοικτό’ σε όλους…αυτό 
επικρατούσε στην κυπριακή κοινωνία…».  «Μεγάλος 
ήταν και ο ρόλος που διαδραμάτισαν οι κοινωνικοί 
λειτουργοί της εποχής, οι Φιλόπτωχοι Αδελφότητες, 
αλλά και τα οργανωμένα σύνολα».
«Οι ρίζες του εθελοντισμού βρίσκονται στο DNA 
μας»…Η διάθεση και άμεση κινητοποίηση για 
στήριξη και φροντίδα όπου υπήρχε ανάγκη, είναι 
χαρακτηριστικό του λαού μας το οποίο εξηγείται 
από διάφορους παράγοντες: η απουσία του κράτους 
‘ανάγκασε’ τον λαό να αναλαμβάνει δράση…».
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Η νέα σχολική χρονιά αναμένεται 
να είναι μία ακόμα χρονιά 
δύσκολη, γεμάτη προκλήσεις. 
Θα είναι δύσκολη όχι μόνο 

γιατί παραμένουν ανοικτά αρκετά 
εκπαιδευτικά θέματα, αλλά και γιατί 
η πανδημία συνεχίζει να απελαύνει 
δυσκολεύοντας και επιβαρύνοντας 
την εκπαιδευτική διαδικασία.
Η Συνομοσπονδία πριν ακόμα τελειώ-

σει η προηγούμενη σχολική χρονιά 
ξεκίνησε συζητήσεις ανάμεσα στα 
θεσμικά της όργανα, καθώς και με τις 
Αρμόδιες Αρχές για μία πετυχημένη 
και ασφαλή νέα σχολική χρονιά.
Ο σχεδ ιασμός δ ιαχε ίρ ισης της 
πανδη μίας με απώτερο σκοπό τη 
θωράκιση του δημόσιου σχολείου 
ώστε να αποτελεί έναν υγειονομικά 
ασφαλή χώρο και  ένα φυτώριο 
μάθησης ανεξαρτήτως συνθηκών, 
βρ ίσκετα ι  στ ις  προτερα ιότητες 
του Δ ιο ικητ ικού Συμβουλ ίου.  Η 
αναθεώρηση των υγειονομικών 
πρωτοκόλλων, η διενέργεια τεστ 
ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου στα 
σχολεία, το πρόγραμμα εμβολιασμού 
της κυβέρνησης και η διαχείριση 

κρουσμάτων και των στενών επαφών, 
τέθηκαν ενώπιον του Υπουργείου 
κα ι  κατατέθηκαν ε ισηγήσε ις .  Η 
επανέναρξη της λει τουργίας των 
κινητών μονάδων διενέργειας τεστ 
ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου και η 
δωρεάν παροχή τους στους μαθητές 
είναι ένα από τα βασικά αιτήματα της 
Συνομοσπονδίας. 
Η αποτελεσματική και αποδοτική λει-
τουργία της τηλεκπαίδευσης αποτελεί 
ένα στοίχημα που όλοι οι εκπαιδευτικοί 
εταίροι πρέπει, επιτέλους, να κερδί-
σουν για το καλό των παιδιών και 
της εκπαίδευσης. Η ολοκλήρωση της 
ψηφιακής αναβάθμισης των σχολικών 
μονάδων και η παροχή σε όλους τους 
μαθητές κατάλληλου εξοπλισμού για 
να μπορούν να έχουν ισότιμη πρόσβ-
αση στην τηλεκπαίδευση αποτελούν 
επίσης αιτήματα αλλά και στόχους 
της Συνομοσπονδίας.  
Τα δύο τελευταία χρόνια η εκπαίδευση 
υπήρξε ένα από τα θύματα της 
πανδημίας και έχει δημιουργήσει 
μαθησιακά κενά στους μαθητές. 
Κενά τα οποία το Υπουργείο οφείλει 
να καλύψει παρέχοντας εκπαιδευτικό 
χρόνο για τον σκοπό αυτό. Με αυτό 
ως δεδομένο και με δεδομένη τη 
συνέχιση της πανδημίας, ζητήσαμε 
από το Υπουργείο την αναστολή, 
μόνο για τη νέα σχολική χρονιά, 
της εφαρμογής των Εξετάσεων 
Τετραμήνων για τη Γ΄ τάξη Λυκείων 
και  Τεχν ικών Σχολών.  Ζητήσαμε 
επίσης όπως οι Παγκύπριες Εξε-
τάσεις το 2022 διεξαχθούν όπως 
διεξάχθηκαν φέτος. Τα ασφυκτικά 
χρονοδιαγράμματα που θα επιφέρει 
η εφαρμογή των τετραμήνων στη 
Γ΄ τάξη και η αύξηση του άγχους 
στους τελειόφοιτους, τους οποίους 
η ψυχολογία ταλαιπωρείτα ι  γ ια 
δύο χρόνια, αποτελούν ακόμα δύο 
λόγους για τους οποίους οφείλουμε 
να προβούμε σε εκείνες τις διευθε-

τήσεις ούτως ώστε οι τελειόφοιτοι 
να έχουν μία αποδοτική σχολική 
χρονιά που θα τους διευ κολύνει 
στην πραγματοποίηση των ονείρων 
τους.  Παράλληλα με  το α ίτημά 
μας για αναστολή της εφαρμογής 
της νομοθεσίας, ζη τήσαμε όπως 
ξ ε κ ι ν ή σ ε ι  έ ν α ς  δ ο μ η μ έ ν ο ς  κ α ι 
σ ο β α ρ ό ς  δ ι ά λ ο γ ο ς  α ν ά μ ε σ α 
στους εκπαιδευτ ικούς εταίρους 
για τη δημιουργία του καλύτερου 
δυνατού συστήματος αξιολόγησης 
των τελειόφοιτων μαθητών. Ενός 
συστήματος που θα διασφαλίζει 
την απόκτηση ενός αξ ιόπιστου 
α π ο λ υ τ η ρ ί ο υ  κ α θ ώ ς  κ α ι  τ η ν 
πρόσβαση στα πανεπιστήμια για 
όσους το επιθυμούν. 
Παράλληλα συνεχίζουμε τις προσπά-
θειες για την αξιολόγηση, αναβάθμιση 
και την τελειοποίηση του συστήματος 
αξιολόγησης των Α΄ και Β΄ τάξεων 
Λυκείων/Τεχνικών Σχολών αλλά και 
του Γυμνασίου.
Τα παιδιά με ειδικές ικανότητες, η 
δημιουργία μίας σωστής και δίκαιης 
για όλα τα παιδιά νομοθεσίας για την 
Ειδική Εκπαίδευση, αποτελεί επίσης 
προτεραιότητα της Συνομοσπονδίας. 
Για εμάς η προστασία των παιδιών με 
ειδικές ικανότητες και η διασφάλιση 
της εκπαίδευσής τους αποτελεί αξία 
απαράβατη.
Σε πολλά από τα σχολεία μας βρί-
σκονται παιδιά με μεταναστευτική 
βιογραφία και το θέμα αυτό ταλανίζει 
την εκπαίδευση εδώ και  αρκετά 
χρόνια. Ως Συνομοσπονδία, έχουμε 
καταθέσει εδώ και χρόνια αίτημα 
για τη δημιουργία τάξεων υποδοχής 

Νέα Σχολική Χρονιά – Δυσκολίες 
και Προκλήσεις

ΤΟΥ ΧαΡαλαΜΠΟΥ ΔΙΟνΥΣΙΟΥ
Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου 
ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΓΟΝΕΩΝ 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
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Σκοπός
Η συνένωση των δυνάμεων σε όλα τα επίπεδα για 
αντιμετώπιση των αναγκών της κοινωνίας, των ευάλωτων 
ομάδων και των εθελοντικών οργανώσεων/ΜΚΟ.

Υποστηρικτές Δικτύου
Το Δίκτυο αποτελείται από εταιρείες, επαγγελματίες, 
κρατ ικούς και  ανεξάρτητους φορείς,  την Τοπική 
Αυτοδιοίκηση, οργανωμένα σύνολα, εθελοντές και 
πολίτες.

Τι κάνει το Δίκτυο
■ ενημερώνει και κινητοποιεί για τις ανάγκες που 
υπάρχουν σε κάθε επίπεδο (ευάλωτες ομάδες, εθελοντικές 
οργανώσεις ΜΚΟ, κ.ά.)
■ διασυνδέει και συντονίζει την εξυπηρέτηση των 
αναγκών με τους Υποστηρικτές του Δικτύου που μπορούν 
να προσφέρουν
■ λειτουργεί στη βάση διαδικασιών και πρωτοκόλλων 
για διασφάλιση της χρηστής διοίκησης  
■ ενισχύει τη συνεργασία και χτίζει σχέσεις εμπιστοσύνης

Τι κάνουν οι υποστηρικτές
Όταν μπορούν και χωρίς καμία δέσμευση προσφέρουν 
ότι μπορούν: 
■ υπηρεσίες
■ βοήθεια σε είδος 
■ εξοπλισμό
■ τεχνογνωσία, κ.ά.

Μηχανισμοί Δικτύου
Τ ο  Δ ί κ τ υ ο  Ε θ ε λ ο ν τ ι σ μ ο ύ  λ ε ι τ ο υ ρ γ ε ί  μ έ σ α  α π ό 
καθιερωμένους και αποτελεσματικούς μηχανισμούς 
εντοπισμού και εξυπηρέτησης των αναγκών όπως:
• Σώμα Εθελοντών 
• Διαδικτυακή Πύλη Εθελοντισμού – www.ethelontis.net 
• Γραμμή Στήριξης και Διασύνδεσης τηλ.  22000001 
• Εκστρατείες «Υιοθετήστε» μια Οικογένεια και «Ολα τα 
παιδιά με σχολικά»
• τη μεγάλη δομή των 400+ εθελοντικών οργανώσεων/
ΜΚΟ, μελών του ΠΣΣΕ που προσφέρουν ποιοτικά 
προγράμματα, υπηρεσίες και δράσεις 

Ένα δυναμικό 
ΔΙΚΤΥΟ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ 

για αντιμετώπιση των αναγκών της κοινωνίας

Το Περιοδικό «ΕΘΕλΟνΤΙΣΜΟΣ και ΚΟΙνΩνΙα» αποτελεί 
τη συνέχεια του «Ενημερωτικού Δελτίου» του Παγκύπριου 
Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού (ΠΣΣΕ) η πρώτη 
έκδοση του οποίου κυκλοφόρησε στις 19.3.2002. 

ΕΚΔΟΤΗΣ
ΠαΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥνΤΟνΙΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥλΙΟ ΕΘΕλΟνΤΙΣΜΟΥ 
(ΠΣΣΕ)

ΣΤΟΙΧΕΙα ΕΚΔΟΤΗ
Σούδας 11, 2035, Στρόβολος, Λευκωσία 
T.Θ. 24649, 1302 Λευκωσία  
Τηλ. + 357 22 514 786 
www.volunteerism-cc.org.cy 
info@volunteerism-cc.org.cy
www.ethelontis.net 
Find us on Facebook 

ΤΥΠΟΓΡαΦΕΙΟ: Η. LOIZIDES LTD
Printers & Lithographers
Tηλ.: 22351702   Εmail: info@hloizides.com

ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΕΥΧΟΥΣ
Σύνταξη και Υλικό
Δρ. Ολίβια Πατσαλίδου

Επιμέλεια
Ηλίας Δημητρίου
Κλαίλια Σουρμελή Σκοτεινού
Δρ. Ολίβια Πατσαλίδου
Χρυστάλλα Τοπουζή

ΠαΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥνΤΟνΙΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥλΙΟ ΕΘΕλΟνΤΙΣΜΟΥ
Το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού 
αναγνωρίζεται ως το Ανώτατο Συντονιστικό Σώμα 
Εθελοντικής Προσφοράς με βάση το Νόμο 61(Ι)2006 που 
διέπει τη λειτουργία του.

Μέλη ΠΣΣΕ
6 Επαρχιακά Συντονιστικά Συμβούλια Εθελοντισμού (ΕΣΣΕ)
81 Παγκύπριες Εθελοντικές Οργανώσεις/ΜΚΟ
334 Τοπικές Εθελοντικές Οργανώσεις/ΜΚΟ, Συμβούλια και 
Επιτροπές Κοινοτικού Εθελοντισμού (ΣΚΕ/ΕΚΕ) - Μέλη των ΕΣΣΕ

ΓΙνΕ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ του Δικτύου Εθελοντισμού
Οι ανάγκες των καιρών απαιτούν συλλογική προσπάθεια και ωφέλιμες συνεργασίες 

Επικοινώνησε σήμερα μαζί μας 
Τηλ. 22514786 │ email: info@volunteerism-cc.org.cy
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Οργανωμένα σύνολα της εποχής 
«Η εφαρμογή νόμων της εποχής για τα οργανωμένα 
σύνολα (αγαθοεργά ιδρύματα το 1925 και θέματα 
εγγραφής το 1930) θεωρώ ότι είχε σκοπό την 
παρακολούθηση και έλεγχο της δράσης τους από 
τους αποικιοκράτες…Τα οργανωμένα σύνολα 
ανάπτυσσαν ποικιλόμορφες δράσεις, ακόμη και 
συλλογή χρημάτων για να καλύψουν τις ανάγκες 
της κοινωνίας σε σχέση με το σκοπό τους….Ως 
γνωστό αρκετά οργανωμένα σύνολα την περίοδο της 
Αποικιοκρατίας είχαν εμπλοκή στις αντιστασιακές 
ενέργειες ή/και στον Απελευθερωτικό Αγώνα. Την 
περίοδο 1955-1959 αρκετά μέλη φιλανθρωπικών 
οργανωμένων συνόλων είχαν συλληφθεί… και σε 
αρκετές περιπτώσεις τερματίστηκε η λειτουργία τους 
από τους Αποικιοκράτες όταν θεωρούσαν ότι είχαν 
εμπλοκή σε αντιστασιακές ενέργειες».

Οι νέοι 
«Θυμάμαι στην περιοχή Αγ. Κασσιανός…πολλοί 
νέοι και νέες συλλαμβάνονταν λόγω της εμπλοκής 
τους ως μέλη της ΕΟΚΑ…Θυμάμαι μου έδωσαν ένα 
φάκελο με 8 λίρες Κύπρου να τον παραδώσω σε μία 
χήρα που ο γιος της είχε συλληφθεί…Μου επέστρεψε 
τα χρήματα παρόλο που τα είχε ανάγκη…επειδή «ο 
Αγώνας» τα χρειαζόταν περισσότερο…»
«Σε μία άλλη περίπτωση θυμάμαι…γνώρισα μια 
μητέρα που ο γιός της καταζητείτο από τους Άγγλους 
στρατιώτες…μου είπε να βρώ το γιο της και να του 
μεταφέρω το εξής μήνυμα: αν έπρεπε να πεθάνει για 
την πατρίδα του, να πεθάνει γενναία και να βεβαιωθεί 
η σφαίρα να ήταν στο στήθος του και όχι να τρέξει 
φοβισμένος να σωθεί και να τον βρει (η σφαίρα) στην 
πλάτη…»

«Γενικότερα οι νέοι του νησιού συμμετείχαν σε αρκετά 
οργανωμένα σύνολα…Θυμάμαι στις κατασκηνώσεις 
που πήγαινα όλες οι συζητήσεις μας σχετίζονταν με 
το όραμα να ελευθερωθεί το νησί μας…Συζητούσαμε 
για την προσωπική αλλά και τη συλλογική μας ευθύνη 
να συμβάλουμε στην ευημερία και ανεξαρτησία της 
Κύπρου μας…».

«Στον Απελευθερωτικό Αγώνα η ηλικία εξάλλου δεν 
είχε καμία σημασία…Νέοι 10-15 ετών…μεταφέραμε 
στα σακίδια μας όπλα και βόμβες…Ήμασταν έτοιμοι 
να θυσιαστούμε για την πατρίδα μας…»

Mετά την ανεξαρτησία
«Το αίσθημα να νοιάζομαι για τους άλλους μέσα 

από άτυπες δράσεις φροντίδας, αλλά και η ανάγκη 
ενεργού συμμετοχής σε οργανωμένα σύνολα 
επικράτησε και μετά την ανεξαρτησία, παρόλο 
που δομήθηκαν οι υπηρεσίες του κράτους.  Αυτό 
είναι πολύ σημαντικό, γιατί αυτή η αλληλεγγύη 
μας βοήθησε να αντεπεξέλθουμε στις δικοινοτικές 
διαταραχές, κατά και μετά την εισβολή και στα 
χρόνια που ακολούθησαν…Ως κοινωνικοί λειτουργοί 
εργαζόμασταν στα χωριά και στις κοινότητες στη 
βάση της κοινοτικής ανάπτυξης…Θυμάμαι ένα 
περιστατικό στον Γερόλακκο το 1967…Ως νέα 
κοινωνική λειτουργός εργαζόμουν σε αυτή την 
περιοχή.  Οι περισσότεροι γονείς ήταν εργαζόμενοι 
και απουσίαζαν αρκετές ώρες από το σπίτι.  Τα 
παιδιά τους ήταν χωρίς επίβλεψη.  Όταν βρήκα 
ένα παιδί μόνο του να περιπλανάται στην περιοχή 
αντιλήφθηκα ότι πρέπει να ενεργήσω άμεσα για 
δημιουργία κάποιας δομής φύλαξης των παιδιών.  
Μετά από κάποιους μήνες και αφού κινητοποιήσαμε 
τους τοπικούς παράγοντες και αρκετούς εθελοντές, 
δημιουργήσαμε την αναγκαία δομή φύλαξης των 
παιδιών της περιοχής…μετά δημιουργήθηκαν 
και άλλες δομές (παιδοκομικοί σταθμοί) σε άλλα 
σημεία του νησιού.  Σημαντική ήταν και η εισαγωγή 
του τμήματος/προγράμματος Κοινοτικής Εργασίας 
και Ανάπτυξης στο Γραφείο Ευημερίας.  Αμέτρητοι 
εθελοντές πίσω από κάθε νέα κοινωνική δράση, 
στήριξαν την κοινωνική πρόνοια…».

Καταληκτική σημείωση:  
Η Μ. Νεοφύτου έκανε αμέτρητες ομιλίες και 
παρουσιάσεις, μιλώντας για τις εμπειρίες και τα 
βιώματά της ως μάχιμη εθελόντρια και κοινωνική 
λειτουργός.  Όσοι την παρακολουθήσαμε, θυμόμαστε 
τόσο ζωντανά, τα λόγια της για τη δράση της και 
των συνεργατών της στην αντιμετώπιση αμέτρητων 
κοινωνικών αναγκών.  Πάντοτε έβρισκε τη λύση 
σε κάθε πρόβλημα, ανεξαρτήτως των συνθηκών.  
Αφιέρωσε μεγάλο μέρος της ζωής της στη στήριξη 
των ευάλωτων ομάδων και έδωσε το δικό της στίγμα 
σε κάθε αγώνα. Πραγματοποίησε κάθε όραμα που 
είχε στον τομέα της ευημερίας, της εκπαίδευσης, 
στην καθιέρωση της κοινωνικής εργασίας, κ.ά.  Πάντα 
θα θυμόμαστε την αφοσίωση και το αγωνιστικό 
της πνεύμα, που σε κάθε περίπτωση άφηναν ένα 
σημαντικό κοινωνικό αντίκτυπο.  
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Η νέα σχολική χρονιά αναμένεται 
να είναι μία ακόμα χρονιά 
δύσκολη, γεμάτη προκλήσεις. 
Θα είναι δύσκολη όχι μόνο 

γιατί παραμένουν ανοικτά αρκετά 
εκπαιδευτικά θέματα, αλλά και γιατί 
η πανδημία συνεχίζει να απελαύνει 
δυσκολεύοντας και επιβαρύνοντας 
την εκπαιδευτική διαδικασία.
Η Συνομοσπονδία πριν ακόμα τελειώ-

σει η προηγούμενη σχολική χρονιά 
ξεκίνησε συζητήσεις ανάμεσα στα 
θεσμικά της όργανα, καθώς και με τις 
Αρμόδιες Αρχές για μία πετυχημένη 
και ασφαλή νέα σχολική χρονιά.
Ο σχεδ ιασμός δ ιαχε ίρ ισης της 
πανδη μίας με απώτερο σκοπό τη 
θωράκιση του δημόσιου σχολείου 
ώστε να αποτελεί έναν υγειονομικά 
ασφαλή χώρο και  ένα φυτώριο 
μάθησης ανεξαρτήτως συνθηκών, 
βρ ίσκετα ι  στ ις  προτερα ιότητες 
του Δ ιο ικητ ικού Συμβουλ ίου.  Η 
αναθεώρηση των υγειονομικών 
πρωτοκόλλων, η διενέργεια τεστ 
ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου στα 
σχολεία, το πρόγραμμα εμβολιασμού 
της κυβέρνησης και η διαχείριση 

κρουσμάτων και των στενών επαφών, 
τέθηκαν ενώπιον του Υπουργείου 
κα ι  κατατέθηκαν ε ισηγήσε ις .  Η 
επανέναρξη της λει τουργίας των 
κινητών μονάδων διενέργειας τεστ 
ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου και η 
δωρεάν παροχή τους στους μαθητές 
είναι ένα από τα βασικά αιτήματα της 
Συνομοσπονδίας. 
Η αποτελεσματική και αποδοτική λει-
τουργία της τηλεκπαίδευσης αποτελεί 
ένα στοίχημα που όλοι οι εκπαιδευτικοί 
εταίροι πρέπει, επιτέλους, να κερδί-
σουν για το καλό των παιδιών και 
της εκπαίδευσης. Η ολοκλήρωση της 
ψηφιακής αναβάθμισης των σχολικών 
μονάδων και η παροχή σε όλους τους 
μαθητές κατάλληλου εξοπλισμού για 
να μπορούν να έχουν ισότιμη πρόσβ-
αση στην τηλεκπαίδευση αποτελούν 
επίσης αιτήματα αλλά και στόχους 
της Συνομοσπονδίας.  
Τα δύο τελευταία χρόνια η εκπαίδευση 
υπήρξε ένα από τα θύματα της 
πανδημίας και έχει δημιουργήσει 
μαθησιακά κενά στους μαθητές. 
Κενά τα οποία το Υπουργείο οφείλει 
να καλύψει παρέχοντας εκπαιδευτικό 
χρόνο για τον σκοπό αυτό. Με αυτό 
ως δεδομένο και με δεδομένη τη 
συνέχιση της πανδημίας, ζητήσαμε 
από το Υπουργείο την αναστολή, 
μόνο για τη νέα σχολική χρονιά, 
της εφαρμογής των Εξετάσεων 
Τετραμήνων για τη Γ΄ τάξη Λυκείων 
και  Τεχν ικών Σχολών.  Ζητήσαμε 
επίσης όπως οι Παγκύπριες Εξε-
τάσεις το 2022 διεξαχθούν όπως 
διεξάχθηκαν φέτος. Τα ασφυκτικά 
χρονοδιαγράμματα που θα επιφέρει 
η εφαρμογή των τετραμήνων στη 
Γ΄ τάξη και η αύξηση του άγχους 
στους τελειόφοιτους, τους οποίους 
η ψυχολογία ταλαιπωρείτα ι  γ ια 
δύο χρόνια, αποτελούν ακόμα δύο 
λόγους για τους οποίους οφείλουμε 
να προβούμε σε εκείνες τις διευθε-

τήσεις ούτως ώστε οι τελειόφοιτοι 
να έχουν μία αποδοτική σχολική 
χρονιά που θα τους διευ κολύνει 
στην πραγματοποίηση των ονείρων 
τους.  Παράλληλα με  το α ίτημά 
μας για αναστολή της εφαρμογής 
της νομοθεσίας, ζη τήσαμε όπως 
ξ ε κ ι ν ή σ ε ι  έ ν α ς  δ ο μ η μ έ ν ο ς  κ α ι 
σ ο β α ρ ό ς  δ ι ά λ ο γ ο ς  α ν ά μ ε σ α 
στους εκπαιδευτ ικούς εταίρους 
για τη δημιουργία του καλύτερου 
δυνατού συστήματος αξιολόγησης 
των τελειόφοιτων μαθητών. Ενός 
συστήματος που θα διασφαλίζει 
την απόκτηση ενός αξ ιόπιστου 
α π ο λ υ τ η ρ ί ο υ  κ α θ ώ ς  κ α ι  τ η ν 
πρόσβαση στα πανεπιστήμια για 
όσους το επιθυμούν. 
Παράλληλα συνεχίζουμε τις προσπά-
θειες για την αξιολόγηση, αναβάθμιση 
και την τελειοποίηση του συστήματος 
αξιολόγησης των Α΄ και Β΄ τάξεων 
Λυκείων/Τεχνικών Σχολών αλλά και 
του Γυμνασίου.
Τα παιδιά με ειδικές ικανότητες, η 
δημιουργία μίας σωστής και δίκαιης 
για όλα τα παιδιά νομοθεσίας για την 
Ειδική Εκπαίδευση, αποτελεί επίσης 
προτεραιότητα της Συνομοσπονδίας. 
Για εμάς η προστασία των παιδιών με 
ειδικές ικανότητες και η διασφάλιση 
της εκπαίδευσής τους αποτελεί αξία 
απαράβατη.
Σε πολλά από τα σχολεία μας βρί-
σκονται παιδιά με μεταναστευτική 
βιογραφία και το θέμα αυτό ταλανίζει 
την εκπαίδευση εδώ και  αρκετά 
χρόνια. Ως Συνομοσπονδία, έχουμε 
καταθέσει εδώ και χρόνια αίτημα 
για τη δημιουργία τάξεων υποδοχής 

Νέα Σχολική Χρονιά – Δυσκολίες 
και Προκλήσεις

ΤΟΥ ΧαΡαλαΜΠΟΥ ΔΙΟνΥΣΙΟΥ
Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου 
ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΓΟΝΕΩΝ 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
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Σκοπός
Η συνένωση των δυνάμεων σε όλα τα επίπεδα για 
αντιμετώπιση των αναγκών της κοινωνίας, των ευάλωτων 
ομάδων και των εθελοντικών οργανώσεων/ΜΚΟ.

Υποστηρικτές Δικτύου
Το Δίκτυο αποτελείται από εταιρείες, επαγγελματίες, 
κρατ ικούς και  ανεξάρτητους φορείς,  την Τοπική 
Αυτοδιοίκηση, οργανωμένα σύνολα, εθελοντές και 
πολίτες.

Τι κάνει το Δίκτυο
■ ενημερώνει και κινητοποιεί για τις ανάγκες που 
υπάρχουν σε κάθε επίπεδο (ευάλωτες ομάδες, εθελοντικές 
οργανώσεις ΜΚΟ, κ.ά.)
■ διασυνδέει και συντονίζει την εξυπηρέτηση των 
αναγκών με τους Υποστηρικτές του Δικτύου που μπορούν 
να προσφέρουν
■ λειτουργεί στη βάση διαδικασιών και πρωτοκόλλων 
για διασφάλιση της χρηστής διοίκησης  
■ ενισχύει τη συνεργασία και χτίζει σχέσεις εμπιστοσύνης

Τι κάνουν οι υποστηρικτές
Όταν μπορούν και χωρίς καμία δέσμευση προσφέρουν 
ότι μπορούν: 
■ υπηρεσίες
■ βοήθεια σε είδος 
■ εξοπλισμό
■ τεχνογνωσία, κ.ά.

Μηχανισμοί Δικτύου
Τ ο  Δ ί κ τ υ ο  Ε θ ε λ ο ν τ ι σ μ ο ύ  λ ε ι τ ο υ ρ γ ε ί  μ έ σ α  α π ό 
καθιερωμένους και αποτελεσματικούς μηχανισμούς 
εντοπισμού και εξυπηρέτησης των αναγκών όπως:
• Σώμα Εθελοντών 
• Διαδικτυακή Πύλη Εθελοντισμού – www.ethelontis.net 
• Γραμμή Στήριξης και Διασύνδεσης τηλ.  22000001 
• Εκστρατείες «Υιοθετήστε» μια Οικογένεια και «Ολα τα 
παιδιά με σχολικά»
• τη μεγάλη δομή των 400+ εθελοντικών οργανώσεων/
ΜΚΟ, μελών του ΠΣΣΕ που προσφέρουν ποιοτικά 
προγράμματα, υπηρεσίες και δράσεις 

Ένα δυναμικό 
ΔΙΚΤΥΟ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ 

για αντιμετώπιση των αναγκών της κοινωνίας

Το Περιοδικό «ΕΘΕλΟνΤΙΣΜΟΣ και ΚΟΙνΩνΙα» αποτελεί 
τη συνέχεια του «Ενημερωτικού Δελτίου» του Παγκύπριου 
Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού (ΠΣΣΕ) η πρώτη 
έκδοση του οποίου κυκλοφόρησε στις 19.3.2002. 

ΕΚΔΟΤΗΣ
ΠαΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥνΤΟνΙΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥλΙΟ ΕΘΕλΟνΤΙΣΜΟΥ 
(ΠΣΣΕ)

ΣΤΟΙΧΕΙα ΕΚΔΟΤΗ
Σούδας 11, 2035, Στρόβολος, Λευκωσία 
T.Θ. 24649, 1302 Λευκωσία  
Τηλ. + 357 22 514 786 
www.volunteerism-cc.org.cy 
info@volunteerism-cc.org.cy
www.ethelontis.net 
Find us on Facebook 

ΤΥΠΟΓΡαΦΕΙΟ: Η. LOIZIDES LTD
Printers & Lithographers
Tηλ.: 22351702   Εmail: info@hloizides.com

ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΕΥΧΟΥΣ
Σύνταξη και Υλικό
Δρ. Ολίβια Πατσαλίδου

Επιμέλεια
Ηλίας Δημητρίου
Κλαίλια Σουρμελή Σκοτεινού
Δρ. Ολίβια Πατσαλίδου
Χρυστάλλα Τοπουζή

ΠαΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥνΤΟνΙΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥλΙΟ ΕΘΕλΟνΤΙΣΜΟΥ
Το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού 
αναγνωρίζεται ως το Ανώτατο Συντονιστικό Σώμα 
Εθελοντικής Προσφοράς με βάση το Νόμο 61(Ι)2006 που 
διέπει τη λειτουργία του.

Μέλη ΠΣΣΕ
6 Επαρχιακά Συντονιστικά Συμβούλια Εθελοντισμού (ΕΣΣΕ)
81 Παγκύπριες Εθελοντικές Οργανώσεις/ΜΚΟ
334 Τοπικές Εθελοντικές Οργανώσεις/ΜΚΟ, Συμβούλια και 
Επιτροπές Κοινοτικού Εθελοντισμού (ΣΚΕ/ΕΚΕ) - Μέλη των ΕΣΣΕ

ΓΙνΕ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ του Δικτύου Εθελοντισμού
Οι ανάγκες των καιρών απαιτούν συλλογική προσπάθεια και ωφέλιμες συνεργασίες 

Επικοινώνησε σήμερα μαζί μας 
Τηλ. 22514786 │ email: info@volunteerism-cc.org.cy

Γνωρίστε το νέο μέλος του ΠΣΣΕ 
CSTI (Cyprus Sustainable Tourism Initiative)

 Του ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΔΡΟΥΣΙΩΤΗ 

Προέδρου CSTI 

Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Αειφόρου 
Τουρισμού (CSTI) είναι ένας 
ανεξάρτητος μη κερδοσκοπικός 
οργανισμός, o οποίος ιδρύθηκε το 
2006,  με στόχο να προωθήσει την 
αειφόρο τουριστική ανάπτυξη μέσω 
της έρευνας, της εκπαίδευσης του κοινού και της τουριστικής βιομηχανίας και 
της ανάπτυξης προγραμμάτων με επίκεντρο τους τομείς:
• της διατήρησης και της προστασίας του περιβάλλοντος και της  

συνεχιζόμενης αξιοποίησης των   φυσικών πόρων με αειφόρους μεθόδους, 
• της μείωσης του αντίκτυπου των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα ως 

αποτέλεσμα όλων των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τον τουρισμό,
• της αναβίωσης  κοινωνικά και οικονομικά μειονεκτούντων περιοχών της 

υπαίθρου  
• της προώθησης βιώσιμων  πρακτικών για την επίτευξη της κυκλικής 

οικονομικής ανάπτυξης σε όλο το φάσμα του τουρισμού.

Αποστολή μας είναι να συμβάλλουμε στην ανάπτυξη του αειφόρου τουρισμού στην Κύπρο που να προστατεύει 
το περιβάλλον, να στηρίζει την τοπική οικονομία και να προάγει τον τοπικό πολιτισμό.  To CSTI έχει αναπτύξει από 
το 2006 αρκετές πρωτοβουλίες και έχει υλοποιήσει προγράμματα σε συνεργασία με τον Κυπριακό Οργανισμό 
Τουρισμού και μετέπειτα το Υφυπουργείο Τουρισμού και διεθνείς μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς όπως 
το Travel Foundation UK, το TUI Care Foundation ,το International Union of Conservation of Nature, το Prince 
Albert Foundation κ.α. Οι δράσεις αυτές είχαν ως αποτέλεσμα  να δημιουργήσουν αναγνωσιμότητα και να 
ευαισθητοποιήσουν τους επαγγελματίες του τουρισμού, το κοινό, τοπικές αρχές, παραγωγούς  και άλλους φορείς 
ότι η στρατηγική για την αειφόρα ανάπτυξη  είναι η μόνη οδός για την ορθολογιστική ανάπτυξη.

Τα πιο πρόσφατα προγράμματα του CSTI,  το   “Keep Our Sand and Sea 
Plastic Free” και το “Plastic Waste Free Islands”  στοχεύουν στην εξάλειψη 
των πλαστικών μιας χρήσης από τις παραλιακές περιοχές  ιδιαίτερα 
εκεί που υπάρχει έντονη τουριστική ανάπτυξη,  και στην μείωση της 
πλαστικής ρύπανσης των θαλασσών μας.

Η πλαστική ρύπανση αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες περιβαλλοντικές 
προκλήσεις της εποχής μας και ο τουρισμός μπορεί να διαδραματίσει 
σημαντικό ρόλο στην προσπάθεια επίλυσης του προβλήματος αλλά 
αντιστρόφως και ενίσχυσής του . Είναι για το λόγο αυτό που όλοι στον 
τουρισμό πρέπει να εργαστούμε από κοινού ώστε να πετύχουμε την 
κυκλική οικονομία όσον αφορά τα πλαστικά. Προσπάθεια όλων πρέπει 
να είναι η μείωση της ρύπανσης των θαλασσών μας και επιπλέον η 
μείωση της ζήτησης για νέα πλαστικά.

Το πρόγραμμα «Keep Out Sand and Sea Plastic Free”  (πρωτοβουλία 
του διεθνούς οργανισμού  TUI Care Foundation σε συνεργασία με 
το Travel Foundation και το CSTI) που εφαρμόστηκε πιλοτικά την 



3

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2021

κοινωνία
Εθελοντισμός
&

Η νέα σχολική χρονιά αναμένεται 
να είναι μία ακόμα χρονιά 
δύσκολη, γεμάτη προκλήσεις. 
Θα είναι δύσκολη όχι μόνο 

γιατί παραμένουν ανοικτά αρκετά 
εκπαιδευτικά θέματα, αλλά και γιατί 
η πανδημία συνεχίζει να απελαύνει 
δυσκολεύοντας και επιβαρύνοντας 
την εκπαιδευτική διαδικασία.
Η Συνομοσπονδία πριν ακόμα τελειώ-

σει η προηγούμενη σχολική χρονιά 
ξεκίνησε συζητήσεις ανάμεσα στα 
θεσμικά της όργανα, καθώς και με τις 
Αρμόδιες Αρχές για μία πετυχημένη 
και ασφαλή νέα σχολική χρονιά.
Ο σχεδ ιασμός δ ιαχε ίρ ισης της 
πανδη μίας με απώτερο σκοπό τη 
θωράκιση του δημόσιου σχολείου 
ώστε να αποτελεί έναν υγειονομικά 
ασφαλή χώρο και  ένα φυτώριο 
μάθησης ανεξαρτήτως συνθηκών, 
βρ ίσκετα ι  στ ις  προτερα ιότητες 
του Δ ιο ικητ ικού Συμβουλ ίου.  Η 
αναθεώρηση των υγειονομικών 
πρωτοκόλλων, η διενέργεια τεστ 
ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου στα 
σχολεία, το πρόγραμμα εμβολιασμού 
της κυβέρνησης και η διαχείριση 

κρουσμάτων και των στενών επαφών, 
τέθηκαν ενώπιον του Υπουργείου 
κα ι  κατατέθηκαν ε ισηγήσε ις .  Η 
επανέναρξη της λει τουργίας των 
κινητών μονάδων διενέργειας τεστ 
ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου και η 
δωρεάν παροχή τους στους μαθητές 
είναι ένα από τα βασικά αιτήματα της 
Συνομοσπονδίας. 
Η αποτελεσματική και αποδοτική λει-
τουργία της τηλεκπαίδευσης αποτελεί 
ένα στοίχημα που όλοι οι εκπαιδευτικοί 
εταίροι πρέπει, επιτέλους, να κερδί-
σουν για το καλό των παιδιών και 
της εκπαίδευσης. Η ολοκλήρωση της 
ψηφιακής αναβάθμισης των σχολικών 
μονάδων και η παροχή σε όλους τους 
μαθητές κατάλληλου εξοπλισμού για 
να μπορούν να έχουν ισότιμη πρόσβ-
αση στην τηλεκπαίδευση αποτελούν 
επίσης αιτήματα αλλά και στόχους 
της Συνομοσπονδίας.  
Τα δύο τελευταία χρόνια η εκπαίδευση 
υπήρξε ένα από τα θύματα της 
πανδημίας και έχει δημιουργήσει 
μαθησιακά κενά στους μαθητές. 
Κενά τα οποία το Υπουργείο οφείλει 
να καλύψει παρέχοντας εκπαιδευτικό 
χρόνο για τον σκοπό αυτό. Με αυτό 
ως δεδομένο και με δεδομένη τη 
συνέχιση της πανδημίας, ζητήσαμε 
από το Υπουργείο την αναστολή, 
μόνο για τη νέα σχολική χρονιά, 
της εφαρμογής των Εξετάσεων 
Τετραμήνων για τη Γ΄ τάξη Λυκείων 
και  Τεχν ικών Σχολών.  Ζητήσαμε 
επίσης όπως οι Παγκύπριες Εξε-
τάσεις το 2022 διεξαχθούν όπως 
διεξάχθηκαν φέτος. Τα ασφυκτικά 
χρονοδιαγράμματα που θα επιφέρει 
η εφαρμογή των τετραμήνων στη 
Γ΄ τάξη και η αύξηση του άγχους 
στους τελειόφοιτους, τους οποίους 
η ψυχολογία ταλαιπωρείτα ι  γ ια 
δύο χρόνια, αποτελούν ακόμα δύο 
λόγους για τους οποίους οφείλουμε 
να προβούμε σε εκείνες τις διευθε-

τήσεις ούτως ώστε οι τελειόφοιτοι 
να έχουν μία αποδοτική σχολική 
χρονιά που θα τους διευ κολύνει 
στην πραγματοποίηση των ονείρων 
τους.  Παράλληλα με  το α ίτημά 
μας για αναστολή της εφαρμογής 
της νομοθεσίας, ζη τήσαμε όπως 
ξ ε κ ι ν ή σ ε ι  έ ν α ς  δ ο μ η μ έ ν ο ς  κ α ι 
σ ο β α ρ ό ς  δ ι ά λ ο γ ο ς  α ν ά μ ε σ α 
στους εκπαιδευτ ικούς εταίρους 
για τη δημιουργία του καλύτερου 
δυνατού συστήματος αξιολόγησης 
των τελειόφοιτων μαθητών. Ενός 
συστήματος που θα διασφαλίζει 
την απόκτηση ενός αξ ιόπιστου 
α π ο λ υ τ η ρ ί ο υ  κ α θ ώ ς  κ α ι  τ η ν 
πρόσβαση στα πανεπιστήμια για 
όσους το επιθυμούν. 
Παράλληλα συνεχίζουμε τις προσπά-
θειες για την αξιολόγηση, αναβάθμιση 
και την τελειοποίηση του συστήματος 
αξιολόγησης των Α΄ και Β΄ τάξεων 
Λυκείων/Τεχνικών Σχολών αλλά και 
του Γυμνασίου.
Τα παιδιά με ειδικές ικανότητες, η 
δημιουργία μίας σωστής και δίκαιης 
για όλα τα παιδιά νομοθεσίας για την 
Ειδική Εκπαίδευση, αποτελεί επίσης 
προτεραιότητα της Συνομοσπονδίας. 
Για εμάς η προστασία των παιδιών με 
ειδικές ικανότητες και η διασφάλιση 
της εκπαίδευσής τους αποτελεί αξία 
απαράβατη.
Σε πολλά από τα σχολεία μας βρί-
σκονται παιδιά με μεταναστευτική 
βιογραφία και το θέμα αυτό ταλανίζει 
την εκπαίδευση εδώ και  αρκετά 
χρόνια. Ως Συνομοσπονδία, έχουμε 
καταθέσει εδώ και χρόνια αίτημα 
για τη δημιουργία τάξεων υποδοχής 

Νέα Σχολική Χρονιά – Δυσκολίες 
και Προκλήσεις

ΤΟΥ ΧαΡαλαΜΠΟΥ ΔΙΟνΥΣΙΟΥ
Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου 
ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΓΟΝΕΩΝ 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
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Σκοπός
Η συνένωση των δυνάμεων σε όλα τα επίπεδα για 
αντιμετώπιση των αναγκών της κοινωνίας, των ευάλωτων 
ομάδων και των εθελοντικών οργανώσεων/ΜΚΟ.

Υποστηρικτές Δικτύου
Το Δίκτυο αποτελείται από εταιρείες, επαγγελματίες, 
κρατ ικούς και  ανεξάρτητους φορείς,  την Τοπική 
Αυτοδιοίκηση, οργανωμένα σύνολα, εθελοντές και 
πολίτες.

Τι κάνει το Δίκτυο
■ ενημερώνει και κινητοποιεί για τις ανάγκες που 
υπάρχουν σε κάθε επίπεδο (ευάλωτες ομάδες, εθελοντικές 
οργανώσεις ΜΚΟ, κ.ά.)
■ διασυνδέει και συντονίζει την εξυπηρέτηση των 
αναγκών με τους Υποστηρικτές του Δικτύου που μπορούν 
να προσφέρουν
■ λειτουργεί στη βάση διαδικασιών και πρωτοκόλλων 
για διασφάλιση της χρηστής διοίκησης  
■ ενισχύει τη συνεργασία και χτίζει σχέσεις εμπιστοσύνης

Τι κάνουν οι υποστηρικτές
Όταν μπορούν και χωρίς καμία δέσμευση προσφέρουν 
ότι μπορούν: 
■ υπηρεσίες
■ βοήθεια σε είδος 
■ εξοπλισμό
■ τεχνογνωσία, κ.ά.

Μηχανισμοί Δικτύου
Τ ο  Δ ί κ τ υ ο  Ε θ ε λ ο ν τ ι σ μ ο ύ  λ ε ι τ ο υ ρ γ ε ί  μ έ σ α  α π ό 
καθιερωμένους και αποτελεσματικούς μηχανισμούς 
εντοπισμού και εξυπηρέτησης των αναγκών όπως:
• Σώμα Εθελοντών 
• Διαδικτυακή Πύλη Εθελοντισμού – www.ethelontis.net 
• Γραμμή Στήριξης και Διασύνδεσης τηλ.  22000001 
• Εκστρατείες «Υιοθετήστε» μια Οικογένεια και «Ολα τα 
παιδιά με σχολικά»
• τη μεγάλη δομή των 400+ εθελοντικών οργανώσεων/
ΜΚΟ, μελών του ΠΣΣΕ που προσφέρουν ποιοτικά 
προγράμματα, υπηρεσίες και δράσεις 

Ένα δυναμικό 
ΔΙΚΤΥΟ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ 

για αντιμετώπιση των αναγκών της κοινωνίας

Το Περιοδικό «ΕΘΕλΟνΤΙΣΜΟΣ και ΚΟΙνΩνΙα» αποτελεί 
τη συνέχεια του «Ενημερωτικού Δελτίου» του Παγκύπριου 
Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού (ΠΣΣΕ) η πρώτη 
έκδοση του οποίου κυκλοφόρησε στις 19.3.2002. 

ΕΚΔΟΤΗΣ
ΠαΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥνΤΟνΙΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥλΙΟ ΕΘΕλΟνΤΙΣΜΟΥ 
(ΠΣΣΕ)

ΣΤΟΙΧΕΙα ΕΚΔΟΤΗ
Σούδας 11, 2035, Στρόβολος, Λευκωσία 
T.Θ. 24649, 1302 Λευκωσία  
Τηλ. + 357 22 514 786 
www.volunteerism-cc.org.cy 
info@volunteerism-cc.org.cy
www.ethelontis.net 
Find us on Facebook 

ΤΥΠΟΓΡαΦΕΙΟ: Η. LOIZIDES LTD
Printers & Lithographers
Tηλ.: 22351702   Εmail: info@hloizides.com

ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΕΥΧΟΥΣ
Σύνταξη και Υλικό
Δρ. Ολίβια Πατσαλίδου

Επιμέλεια
Ηλίας Δημητρίου
Κλαίλια Σουρμελή Σκοτεινού
Δρ. Ολίβια Πατσαλίδου
Χρυστάλλα Τοπουζή

ΠαΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥνΤΟνΙΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥλΙΟ ΕΘΕλΟνΤΙΣΜΟΥ
Το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού 
αναγνωρίζεται ως το Ανώτατο Συντονιστικό Σώμα 
Εθελοντικής Προσφοράς με βάση το Νόμο 61(Ι)2006 που 
διέπει τη λειτουργία του.

Μέλη ΠΣΣΕ
6 Επαρχιακά Συντονιστικά Συμβούλια Εθελοντισμού (ΕΣΣΕ)
81 Παγκύπριες Εθελοντικές Οργανώσεις/ΜΚΟ
334 Τοπικές Εθελοντικές Οργανώσεις/ΜΚΟ, Συμβούλια και 
Επιτροπές Κοινοτικού Εθελοντισμού (ΣΚΕ/ΕΚΕ) - Μέλη των ΕΣΣΕ

ΓΙνΕ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ του Δικτύου Εθελοντισμού
Οι ανάγκες των καιρών απαιτούν συλλογική προσπάθεια και ωφέλιμες συνεργασίες 

Επικοινώνησε σήμερα μαζί μας 
Τηλ. 22514786 │ email: info@volunteerism-cc.org.cy
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περίοδο 2020-2022 στην περιοχή Πρωταρά- Αγίας 
Νάπας υποστηρίζει  τις  τουριστικές εταιρείες και τους 
τουριστικούς προορισμούς για την εξάλειψη χρήσης, 
την ανακύκλωση και την εφαρμογή καινοτόμων ιδεών 
για την αντικατάσταση του πλαστικoύ με άλλες ύλες 
φιλικές στο περιβάλλον..  

Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι από τα αποτελέσματα του 
προγράμματος μέχρι σήμερα γιατί έχουμε ενεργοποιήσει 
όλη την βιομηχανία, κυρίως ξενοδοχειακές μονάδες 
και επισιτιστικές επιχειρήσεις, για να συμμετέχουν και 
να συμβάλουν αποτελεσματικά στην άμβλυνση  του 
προβλήματος. Το πρόγραμμα  “Keep Our Sand and Sea 
Plastic Free” θα συνεχιστεί  με τους ίδιους συνεργάτες 
για τα επόμενα 3 χρόνια  καλύπτοντας ολόκληρη την 
Κύπρο. Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Αειφόρου Τουρισμού 
είναι ο φορέας που θα το υλοποιήσει.
 
Σήμερα, τονίζεται περισσότερο από κάθε άλλη φορά η σημασία που πρέπει να δοθεί στο σχεδιασμό και την 
εφαρμογή  μίας ενιαίας εθνικής στρατηγικής αειφόρου τουρισμού. Η αειφόρος τουριστική ανάπτυξη η οποία 
υποστηρίζει ισάξια τους πυλώνες της οικονομίας, της κοινωνίας και του περιβάλλοντος, είναι και η μόνη επιλογή για 
το παρόν και μέλλον του τουρισμού μας Διεθνείς μελέτες αποδεικνύουν  ότι οι τουρίστες αναζητούν προορισμούς 
που σέβονται το περιβάλλουν, την τοπική παράδοση και πολιτισμό και συμβάλλουν στην ευημερία της κοινωνίας.  
Το CSTI θα συνεχίσει να εργάζεται με τον ίδιο ζήλο των προηγούμενων χρόνων για μια βιώσιμη ανάπτυξη που 
να “ικανοποιεί τις ανάγκες του παρόντος χωρίς να θέτει σε κίνδυνο την ικανότητα των μελλοντικών γενεών να 
ικανοποιήσουν τις δικές τους ανάγκες”.

Kοινωνία σε δράση
Συλλογή ειδών ένδυσης για παιδιά ευάλωτων οικογενειών στα καταστήματα DPAM
Στο πλαίσιο της συνεργασίας του ΠΣΣΕ με την εταιρεία DPAM, στη βάση Μνημονίου Συνεργασίας, η εταιρεία 
DPAM έχει τοποθετήσει κουτιά σε όλα τα καταστήματα της στην Κύπρο (Λευκωσία: Mall of Cyprus, Nico-
sia Mall, Λεμεσός: My Mall, Λάρνακα: Metropolis Mall), για συλλογή παιδικών ειδών ένδυσης (καινούριων ή 
μεταχειρισμένων σε πολύ καλή κατάσταση). Τα είδη που θα συλλέγονται θα διατίθενται σε ευάλωτες οικογένειες 
μέσω των Σωμάτων Εθελοντών στις διάφορες επαρχίες.

8η παγκύπρια εκστρατεία  «ΟΛΑ τα παιδιά με σχολικά»
Με τη συμβολή του συνόλου της κοινωνίας (πολιτών, εταιρειών, φορέων εθελοντών, κ.ά.), το ΠΣΣΕ μέσω των 
Σωμάτων Εθελοντών του, στήριξε παιδιά ευάλωτων οικογενειών προσφέροντας τους τα απαραίτητα για τη νέα 
σχολική χρονιά ώστε να επιστρέψουν στο σχολείο με χαρά και αισιοδοξία. 

YΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΣ
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Η νέα σχολική χρονιά αναμένεται 
να είναι μία ακόμα χρονιά 
δύσκολη, γεμάτη προκλήσεις. 
Θα είναι δύσκολη όχι μόνο 

γιατί παραμένουν ανοικτά αρκετά 
εκπαιδευτικά θέματα, αλλά και γιατί 
η πανδημία συνεχίζει να απελαύνει 
δυσκολεύοντας και επιβαρύνοντας 
την εκπαιδευτική διαδικασία.
Η Συνομοσπονδία πριν ακόμα τελειώ-

σει η προηγούμενη σχολική χρονιά 
ξεκίνησε συζητήσεις ανάμεσα στα 
θεσμικά της όργανα, καθώς και με τις 
Αρμόδιες Αρχές για μία πετυχημένη 
και ασφαλή νέα σχολική χρονιά.
Ο σχεδ ιασμός δ ιαχε ίρ ισης της 
πανδη μίας με απώτερο σκοπό τη 
θωράκιση του δημόσιου σχολείου 
ώστε να αποτελεί έναν υγειονομικά 
ασφαλή χώρο και  ένα φυτώριο 
μάθησης ανεξαρτήτως συνθηκών, 
βρ ίσκετα ι  στ ις  προτερα ιότητες 
του Δ ιο ικητ ικού Συμβουλ ίου.  Η 
αναθεώρηση των υγειονομικών 
πρωτοκόλλων, η διενέργεια τεστ 
ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου στα 
σχολεία, το πρόγραμμα εμβολιασμού 
της κυβέρνησης και η διαχείριση 

κρουσμάτων και των στενών επαφών, 
τέθηκαν ενώπιον του Υπουργείου 
κα ι  κατατέθηκαν ε ισηγήσε ις .  Η 
επανέναρξη της λει τουργίας των 
κινητών μονάδων διενέργειας τεστ 
ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου και η 
δωρεάν παροχή τους στους μαθητές 
είναι ένα από τα βασικά αιτήματα της 
Συνομοσπονδίας. 
Η αποτελεσματική και αποδοτική λει-
τουργία της τηλεκπαίδευσης αποτελεί 
ένα στοίχημα που όλοι οι εκπαιδευτικοί 
εταίροι πρέπει, επιτέλους, να κερδί-
σουν για το καλό των παιδιών και 
της εκπαίδευσης. Η ολοκλήρωση της 
ψηφιακής αναβάθμισης των σχολικών 
μονάδων και η παροχή σε όλους τους 
μαθητές κατάλληλου εξοπλισμού για 
να μπορούν να έχουν ισότιμη πρόσβ-
αση στην τηλεκπαίδευση αποτελούν 
επίσης αιτήματα αλλά και στόχους 
της Συνομοσπονδίας.  
Τα δύο τελευταία χρόνια η εκπαίδευση 
υπήρξε ένα από τα θύματα της 
πανδημίας και έχει δημιουργήσει 
μαθησιακά κενά στους μαθητές. 
Κενά τα οποία το Υπουργείο οφείλει 
να καλύψει παρέχοντας εκπαιδευτικό 
χρόνο για τον σκοπό αυτό. Με αυτό 
ως δεδομένο και με δεδομένη τη 
συνέχιση της πανδημίας, ζητήσαμε 
από το Υπουργείο την αναστολή, 
μόνο για τη νέα σχολική χρονιά, 
της εφαρμογής των Εξετάσεων 
Τετραμήνων για τη Γ΄ τάξη Λυκείων 
και  Τεχν ικών Σχολών.  Ζητήσαμε 
επίσης όπως οι Παγκύπριες Εξε-
τάσεις το 2022 διεξαχθούν όπως 
διεξάχθηκαν φέτος. Τα ασφυκτικά 
χρονοδιαγράμματα που θα επιφέρει 
η εφαρμογή των τετραμήνων στη 
Γ΄ τάξη και η αύξηση του άγχους 
στους τελειόφοιτους, τους οποίους 
η ψυχολογία ταλαιπωρείτα ι  γ ια 
δύο χρόνια, αποτελούν ακόμα δύο 
λόγους για τους οποίους οφείλουμε 
να προβούμε σε εκείνες τις διευθε-

τήσεις ούτως ώστε οι τελειόφοιτοι 
να έχουν μία αποδοτική σχολική 
χρονιά που θα τους διευ κολύνει 
στην πραγματοποίηση των ονείρων 
τους.  Παράλληλα με  το α ίτημά 
μας για αναστολή της εφαρμογής 
της νομοθεσίας, ζη τήσαμε όπως 
ξ ε κ ι ν ή σ ε ι  έ ν α ς  δ ο μ η μ έ ν ο ς  κ α ι 
σ ο β α ρ ό ς  δ ι ά λ ο γ ο ς  α ν ά μ ε σ α 
στους εκπαιδευτ ικούς εταίρους 
για τη δημιουργία του καλύτερου 
δυνατού συστήματος αξιολόγησης 
των τελειόφοιτων μαθητών. Ενός 
συστήματος που θα διασφαλίζει 
την απόκτηση ενός αξ ιόπιστου 
α π ο λ υ τ η ρ ί ο υ  κ α θ ώ ς  κ α ι  τ η ν 
πρόσβαση στα πανεπιστήμια για 
όσους το επιθυμούν. 
Παράλληλα συνεχίζουμε τις προσπά-
θειες για την αξιολόγηση, αναβάθμιση 
και την τελειοποίηση του συστήματος 
αξιολόγησης των Α΄ και Β΄ τάξεων 
Λυκείων/Τεχνικών Σχολών αλλά και 
του Γυμνασίου.
Τα παιδιά με ειδικές ικανότητες, η 
δημιουργία μίας σωστής και δίκαιης 
για όλα τα παιδιά νομοθεσίας για την 
Ειδική Εκπαίδευση, αποτελεί επίσης 
προτεραιότητα της Συνομοσπονδίας. 
Για εμάς η προστασία των παιδιών με 
ειδικές ικανότητες και η διασφάλιση 
της εκπαίδευσής τους αποτελεί αξία 
απαράβατη.
Σε πολλά από τα σχολεία μας βρί-
σκονται παιδιά με μεταναστευτική 
βιογραφία και το θέμα αυτό ταλανίζει 
την εκπαίδευση εδώ και  αρκετά 
χρόνια. Ως Συνομοσπονδία, έχουμε 
καταθέσει εδώ και χρόνια αίτημα 
για τη δημιουργία τάξεων υποδοχής 

Νέα Σχολική Χρονιά – Δυσκολίες 
και Προκλήσεις

ΤΟΥ ΧαΡαλαΜΠΟΥ ΔΙΟνΥΣΙΟΥ
Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου 
ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΓΟΝΕΩΝ 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
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Σκοπός
Η συνένωση των δυνάμεων σε όλα τα επίπεδα για 
αντιμετώπιση των αναγκών της κοινωνίας, των ευάλωτων 
ομάδων και των εθελοντικών οργανώσεων/ΜΚΟ.

Υποστηρικτές Δικτύου
Το Δίκτυο αποτελείται από εταιρείες, επαγγελματίες, 
κρατ ικούς και  ανεξάρτητους φορείς,  την Τοπική 
Αυτοδιοίκηση, οργανωμένα σύνολα, εθελοντές και 
πολίτες.

Τι κάνει το Δίκτυο
■ ενημερώνει και κινητοποιεί για τις ανάγκες που 
υπάρχουν σε κάθε επίπεδο (ευάλωτες ομάδες, εθελοντικές 
οργανώσεις ΜΚΟ, κ.ά.)
■ διασυνδέει και συντονίζει την εξυπηρέτηση των 
αναγκών με τους Υποστηρικτές του Δικτύου που μπορούν 
να προσφέρουν
■ λειτουργεί στη βάση διαδικασιών και πρωτοκόλλων 
για διασφάλιση της χρηστής διοίκησης  
■ ενισχύει τη συνεργασία και χτίζει σχέσεις εμπιστοσύνης

Τι κάνουν οι υποστηρικτές
Όταν μπορούν και χωρίς καμία δέσμευση προσφέρουν 
ότι μπορούν: 
■ υπηρεσίες
■ βοήθεια σε είδος 
■ εξοπλισμό
■ τεχνογνωσία, κ.ά.

Μηχανισμοί Δικτύου
Τ ο  Δ ί κ τ υ ο  Ε θ ε λ ο ν τ ι σ μ ο ύ  λ ε ι τ ο υ ρ γ ε ί  μ έ σ α  α π ό 
καθιερωμένους και αποτελεσματικούς μηχανισμούς 
εντοπισμού και εξυπηρέτησης των αναγκών όπως:
• Σώμα Εθελοντών 
• Διαδικτυακή Πύλη Εθελοντισμού – www.ethelontis.net 
• Γραμμή Στήριξης και Διασύνδεσης τηλ.  22000001 
• Εκστρατείες «Υιοθετήστε» μια Οικογένεια και «Ολα τα 
παιδιά με σχολικά»
• τη μεγάλη δομή των 400+ εθελοντικών οργανώσεων/
ΜΚΟ, μελών του ΠΣΣΕ που προσφέρουν ποιοτικά 
προγράμματα, υπηρεσίες και δράσεις 

Ένα δυναμικό 
ΔΙΚΤΥΟ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ 

για αντιμετώπιση των αναγκών της κοινωνίας

Το Περιοδικό «ΕΘΕλΟνΤΙΣΜΟΣ και ΚΟΙνΩνΙα» αποτελεί 
τη συνέχεια του «Ενημερωτικού Δελτίου» του Παγκύπριου 
Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού (ΠΣΣΕ) η πρώτη 
έκδοση του οποίου κυκλοφόρησε στις 19.3.2002. 

ΕΚΔΟΤΗΣ
ΠαΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥνΤΟνΙΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥλΙΟ ΕΘΕλΟνΤΙΣΜΟΥ 
(ΠΣΣΕ)

ΣΤΟΙΧΕΙα ΕΚΔΟΤΗ
Σούδας 11, 2035, Στρόβολος, Λευκωσία 
T.Θ. 24649, 1302 Λευκωσία  
Τηλ. + 357 22 514 786 
www.volunteerism-cc.org.cy 
info@volunteerism-cc.org.cy
www.ethelontis.net 
Find us on Facebook 

ΤΥΠΟΓΡαΦΕΙΟ: Η. LOIZIDES LTD
Printers & Lithographers
Tηλ.: 22351702   Εmail: info@hloizides.com

ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΕΥΧΟΥΣ
Σύνταξη και Υλικό
Δρ. Ολίβια Πατσαλίδου

Επιμέλεια
Ηλίας Δημητρίου
Κλαίλια Σουρμελή Σκοτεινού
Δρ. Ολίβια Πατσαλίδου
Χρυστάλλα Τοπουζή

ΠαΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥνΤΟνΙΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥλΙΟ ΕΘΕλΟνΤΙΣΜΟΥ
Το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού 
αναγνωρίζεται ως το Ανώτατο Συντονιστικό Σώμα 
Εθελοντικής Προσφοράς με βάση το Νόμο 61(Ι)2006 που 
διέπει τη λειτουργία του.

Μέλη ΠΣΣΕ
6 Επαρχιακά Συντονιστικά Συμβούλια Εθελοντισμού (ΕΣΣΕ)
81 Παγκύπριες Εθελοντικές Οργανώσεις/ΜΚΟ
334 Τοπικές Εθελοντικές Οργανώσεις/ΜΚΟ, Συμβούλια και 
Επιτροπές Κοινοτικού Εθελοντισμού (ΣΚΕ/ΕΚΕ) - Μέλη των ΕΣΣΕ

ΓΙνΕ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ του Δικτύου Εθελοντισμού
Οι ανάγκες των καιρών απαιτούν συλλογική προσπάθεια και ωφέλιμες συνεργασίες 

Επικοινώνησε σήμερα μαζί μας 
Τηλ. 22514786 │ email: info@volunteerism-cc.org.cy

Alpha Bank Γκολ στη Ζωή Δήμος Στροβόλου

Ελληνική Τράπεζα Φάνος Ν.Επιφανίου Δ.Ε. ΛτδΔικηγορικό γραφείο
George Z. Georgiou & Associates LLC

ΕΧΟΥΝ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΕΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΣΤΗΝ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ/ΦΟΡΕΙΣ: 

 Άλλες εταιρείες/φορείς:    
- KPMG Κύπρου                             - Universal Life                    - Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου
- Parga Book Center                     - PPD Global                        - Εύρηκα

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ: 
Η Τσιμεντοποιία Βασιλικού και το CIIM – Cyprus International Institute of Management παραχώρησαν 
τους χώρους τους ως σημεία συλλογής στο πλαίσιο της εκστρατείας δίνοντας την ευκαιρία στο κοινό, τους 
συνεργάτες τους, κ.ά. να προσφέρουν σχολικά και άλλα είδη. Τα είδη που συλλέχθηκαν παραδόθηκαν στα 
Σώματα Εθελοντών και μέσω αυτών σε παιδιά ευάλωτων οικογενειών.

Στην προώθηση και προβολή της εκστρατείας,  ως χορηγοί επικοινωνίας,  έχουν συμβάλει: 
• το Uclan Cyprus, ενημερώνοντας το δίκτυο συνεργατών, τους φοιτητές και αποφοίτους του, προβάλλοντας 

το σποτ της εκστρατείας στις οθόνες του Πανεπιστημίου, τοποθετώντας φυλλάδια και αφίσες στους 
χώρους του Πανεπιστημίου, κ.ά.,   

• οι Φούρνοι Ζορπάς, προβάλλοντας το σποτ της εκστρατείας στις οθόνες των καταστημάτων τους και 
• το τυπογραφείο R.P.M. Lithographica LTD, προσφέροντας δωρεάν εκτύπωση των φυλλαδίων της 

εκστρατείας. 

Ευχαριστίες εκφράζουμε και σε όσους υποστηρικτές στήριξαν το έργο του ΠΣΣΕ αλλά δεν επιθυμούσαν 
δημοσιοποίηση της προσφοράς τους ή οι συνθήκες δεν επέτρεψαν τη λήψη φωτογραφιών.



Το 1973 συστάθηκε το Παγκύπριο Συμβούλιο Ευημερίας (ΠΣΕ), όταν διαπιστώθηκε η ανάγκη 
για συντονισμό των εθελοντικών οργανώσεων, χάραξη πολιτικής στον τομέα της εθελοντικής 
κοινωνικής πρόνοιας και για υπεύθυνη συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Κυπριακής 
Δημοκρατίας στη διαμόρφωση και εφαρμογή της κοινωνικής πολιτικής του κράτους. 

Η ουσιαστική συμβολή του ΠΣΕ σε θέματα της αρμοδιότητάς του, οδήγησε το κράτος να του 
προσφέρει με την ψήφιση του ‘Περί Παγκυπρίου Συμβουλίου Ευημερίας Νόμου’ (152/89) 
την αναγκαία νομική υπόσταση για να ασκεί πιο αποτελεσματικά τον ρόλο του. Η συνεχής 
επιτυχημένη πορεία του ΠΣΕ και το όραμά του για τη συνεχή αναβάθμιση της λειτουργίας του 
εθελοντικού τομέα υπέδειξαν την ανάγκη για την περαιτέρω αναβάθμισή του για να μπορεί να 
ανταποκριθεί πιο αποτελεσματικά στο ρόλο και τις ευθύνες του. 

Γι’ αυτό το 2006 ψηφίστηκε ο ‘Περί Παγκυπρίου Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού 
Νόμος 61(Ι)/2006’ με τον οποίο το Συμβούλιο μετονομάστηκε σε Παγκύπριο Συντονιστικό 
Συμβούλιο Εθελοντισμού (ΠΣΣΕ) και απόκτησε καινούρια διάσταση, νέο πλαίσιο λειτουργίας 
αλλά και καινούριες ευθύνες.

Ένας θεσμός με πολυδιάστατο έργο
 και μακρά ιστορία

                              Μένουμε πάντα δίπλα σας
                             σε κάθε αγώνα και σε κάθε κρίση

 από το 1973




