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μια ζωή γεμάτη από αγώνες προσφοράς. Αγωνίστρια της ζωής, του πολιτισμού, της κοινωνικής 
ευημερίας και της πατρίδας ΤΗΣ Δρ. ΟλΙβΙαΣ ΠαΤΣαλΙΔΟυ Σελ. 3 ■ Συνέντευξη - Περι φρου ρούμε τις αρχές 
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Πρόληψης και Αντιμετώπισης της Βίας στην Οικογένεια Σελ. 14

Οι ανάγκες των καιρών 
απαιτούν συλλογική προσπάθεια
και ωφέλιμες συνεργασίες



2

ΙΟΥΝΙΟΣ 2021

κοινωνία
Εθελοντισμός
&

Χαιρετισμός του Προέδρου του ΠΣΣΕ

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. 
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εκΔΟΤΙκΗ εΠΙΤρΟΠΗ ΤευΧΟυΣ
Σύνταξη και Υλικό
Δρ. Ολίβια Πατσαλίδου

εΠΙΜελεΙα
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)
80 Παγκύπριες Εθελοντικές Οργανώσεις/ΜΚΟ
340 Τοπικές Εθελοντικές Οργανώσεις/ΜΚΟ, Συμβούλια και 
Επιτροπές Κοινοτικού Εθελοντισμού (ΣΚΕ/ΕΚΕ) - Μέλη των ΕΣΣΕ

Διανύοντας την επόμενη φάση με την άρση των αυστηρών 
περιορισμών που εφαρμόστηκαν λόγω της πανδημίας, η 
κοινωνία επιστρέφει στην καθημερινότητα. Οι εθελοντές και οι 
εθελοντικές οργανώσεις/ΜΚΟ χρειάζεται μόνο να ανασυντάξουν 
τις δυνάμεις τους αφού ήταν εκεί στην πρώτη γραμμή από 
την αρχή της δύσκολης περιόδου της πανδημίας ακόμη και με 
τους περιορισμούς που έπρεπε να εφαρμόσουν, αλλά και τις 
δυσκολίες που χρειάστηκε να αντιμετωπίσουν. 
Συνεχίζουμε δυναμικά γιατί η κοινωνία μάς χρειάζεται. Οι ανάγκες 
των καιρών απαιτούν συλλογική προσπάθεια, συνέργειες και 

ωφέλιμες συνεργασίες για να καταφέρουμε να στηρίξουμε την κοινωνία. Με τη μακρόχρονη 
εμπειρία μας, από το 1973, και το δυναμικό μας συνεχίζουμε να έχουμε ως προτεραιότητα τη 
στήριξη των οργανώσεων και της κοινωνίας γενικότερα. Αναπτύξαμε ειδικές δράσεις για να 
διασφαλίσουμε ένα ευνοϊκότερο περιβάλλον λειτουργίας για τους εθελοντές και τις ΜΚΟ. Κάθε 
βήμα και κάθε δράση στέφθηκε με επιτυχία. Αναπτύξαμε πιο δυναμικές συνεργασίες με διάφορους 
παράγοντες της κοινωνίας και ιδιαίτερα με τον επιχειρηματικό κόσμο, ο οποίος ήταν υποστηρικτής 
των δράσεων μας. Συνεχίσαμε την αγαστή συνεργασία μας με αξιωματούχους και θεσμούς του 
κράτους για να διασφαλίσουμε ότι οι εθελοντές και οι οργανώσεις έχουν όλα τα απαραίτητα 
εφόδια για να συνεχίσουν το δύσκολο έργο τους.
Ο Εθελοντισμός απλώνει χέρια που αγκαλιάζουν και βοηθούν ανθρώπους. Ευχαριστούμε θερμά 
όσους «αγκαλιάζουν» και στηρίζουν το έργο του ΠΣΣΕ, του Ανώτατου Συντονιστικού Σώματος της 
Εθελοντικής Προσφοράς στην Κυπριακή Δημοκρατία.
Εύχομαι σε όλες και όλους δύναμη και κάθε καλό.

Ηλίας Δημητρίου, Πρόεδρος 
Παγκύπριου Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού
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κλαίρη αγγελίδου. 
γενέτειρα  
η αμμόχωστος. 
Έτος γέννησης: 
1932.
εθελόντρια 
με ανεκτίμητη 
προσφορά, 
αγωνίστρια του 
απελευθερωτικού 
αγώνα της 

εΟκα 1955 - 1959, εκπαιδευτικός, 
λογοτέχνιδα, συγγραφέας, ποιήτρια, 
υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού 
της κύπρου.
«Έφυγε» ανήμερα της επετείου  
της έναρξης του απελευθερωτικού 
αγώνα της εΟκα.

Τ ο Παγκύπριο Συντον ιστ ικό 
Συμβού λιο Εθελοντισμού δια-
τηρούσε στενούς και άρρη-
κτους δεσμούς με την αείμνηστη 

Κλαίρη Αγγελίδου, την γυναίκα που 
δη μιούργησε πολύτιμα κεφάλαια 
προς όφελος του πολιτισμού και 
της κοινωνίας και συνέβαλε με το 
ήθος και την προσωπικότητά της 
σε κάθε αγώνα για την ελευθερία, τη 
δικαιοσύνη, την ευημερία, την αξιο -
πρέπεια και την κοινωνική συνοχή. 
Σεμνή και ανιδιοτελής εθελόντρια, ένα 
ανήσυχο και μεγαλειώδες πνεύμα 
που ξεχώρισε σε όλη την εθελοντική 
της διαδρομή, αφού υπηρέτησε τις 
ευπαθείς ομάδες της κοινωνίας και 
προστάτευε τον εθελοντισμό ως κό-
ρην οφθαλμού.
Η δασκάλα του γένους, η πνευματική 
γυναίκα Κλαίρη Αγγελίδου, η οποία 
μ αζί με τα τόσα άλλα, ήταν η οραμα-
τίστρια και η ιδρύτρια από το 1998 

του Οργανισμού «Παιδικό Μουσείο 
Κύπρου», του οποίου μέχρι το 2015 
υπήρξε Πρόεδρος και κατόπιν επίτιμη 
Πρόεδρος. Πράγματι, η σημαντική αυ-
τή φυσιογνωμία των γραμμάτων και 

εν γένει της παιδείας του τόπου μας, 
φρόντισε και μας άφησε ως κλη ρο-
δότημα αυτό το μοναδικό και πολλά 
υποσχόμενο, για τα πολιτιστικά δρώ-
μενα του τόπου μας, κοινωφελές ίδρυ-
μα. Σκοπός του, όπως τον έθεσε η ίδια, 
η υγιής απασχόληση των παι διών και 
των νέων μέσα από πρω τοποριακές 
πολιτ ιστ ικές δράσεις,  ο ι  οποίες 
αναδεικνύουν τις αρχές και τις αξίες 
του ελληνικού πολισμού, καλ λιερ γούν 
δεξιότητες, ευγενή συναισθή ματα κ.ά. 
Μεγάλος της ανεκπλήρωτος καη-
μός, ήταν η δημιουργία μόνιμης 
στέγασης αυτού του μη κερδοσκο-
πικού οργανισμού. Καλύτερο ίσως 
μνημόσυνο για την ίδια, αποτελεί η 
υπόσχεση και το χρέος μας για εκπλή-
ρωσή του.
Αποτίοντας φόρο τιμής στη μεγάλη 
εθελόντρια Κλαίρη Αγγελίδου πα-
ρα θέτουμε πιο κάτω μερικά απο-
σπάσματα από την ιστορία της 

εθε  λο ντ ικής της πορε ίας όπως 
πα ρουσιάστηκε στο πλαίσιο της 
συμμετοχής της στον 3 ο Ευρω-
παϊκό Διαγωνισμό Εθελοντ ικής 
Προσφοράς όπου διακρίθηκε στη 

2η θέση με το αργυρό βραβείο το 
2010. Τα απο σπάσματα αποτελούν 
ένα πολύ μικρό δείγμα της πολύτιμης 
και σπουδαίας παρακαταθήκης που 
άφησε πίσω της στον εθελοντισμό. 
Ανάμεσα στους διάφορους κοινω-
νικούς αγώνες που έδωσε προς 
όφελος της κοινωνίας, δεν μπορούμε 
να μην αναφέρουμε την αμέριστη 
αγάπη της για το Λύκειο Ελληνίδων 
Αμμοχώστου. Συχνά ανέφερε ότι “Το 
Λύκειο έχει τέτοια παράδοση και αυτό 
θα συνεχιστεί ακόμα και όταν εμείς 
δεν θα υπάρχουμε”. Ως πρέσβειρα 
εθελοντισμού, ανάμεσα σε άλλους 
εκλεκτούς πρεσβευτές που καθό-
ρισε το ΠΣΣΕ έδωσε το εξής σεμνό 
μήνυμα: «Ο Εθελοντισμός είναι η πιο 
μεγάλη έκφραση αγάπης για τον 
συνάνθρωπο. Ο άνθρωπος μέσα 
από τον εθελοντισμό εξυψώνεται, 
αλλά και ταπεινώνεται κατά το θέλημα 
του θεού» (Κ. Αγγελίδου, 2015).
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Αγωνίστρια της ζωής,
του πολιτισμού, της κοινωνικής

ευημερίας και της πατρίδας
ΤΗΣ Δρ. Ολίβιας Πατσαλίδου 
Θερμές ευχαριστίες στην κα Κλαίλια Σουρμελή Σκοτεινού για τη συμβολή της 
στην ετοιμασία του Αφιερώματος

ΑΦΙΕΡΩΜΑ

Κλαίρη Αγγελίδου - Μια ζωή γεμάτη από αγώνες προσφοράς

Το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο  
Εθελοντισμού διατηρούσε στενούς  

και άρρηκτους δεσμούς με την αείμνηστη 
Κλαίρη Αγγελίδου.
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Πρωταρχική έγνοια 
της η ανακούφιση 
των ανθρώπων. 

Παρουσίαση υποψηφιότητας Κλαίρης Αγγελίδου  
στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Εθελοντικής Προσφοράς 

στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο 
υπό την αιγίδα του Γάλλου Προέδρου Νικολά Σαρκοζί.

Με βάση τα ελληνικά ιδεώδη, συμμε-
τείχε στους αγώνες για διασφάλιση 
του δικαιώματος των γυναικών στην 
εκπαίδευση και την πλήρη και ίση 
συμμετοχή στην κοινωνία. Με την 
έναρξη του απελευθερωτικού αγώνα 
κατά του αγγλικού ζυγού, φοιτήτρια 
στο Πανεπιστήμιο της αθήνας, εντά-
χθηκε στην εΟκα και στην κορύ φωση 
του αγώνα παντρεύτηκε τον Νίκο 
αγγελίδη. 
Το 1974 δημιούργησε Συντονιστική 
επιτροπή για την φροντίδα των 
προσφύγων και έκανε επισκέψεις σε 
προσφυγικούς καταυλισμούς και 
συνοικισμούς. 
Πρωταρχική έγνοια της η ανακούφιση 
των ανθρώπων. ανάλαβε την απο στο-
λή δεμάτων με φαγητό και ρού χα στην 
βόρεια Ήπειρο, στη γεωργία και στην 
κένυα. Ήταν ανά με σα στα ιδρυτικά μέλη 
του κυπρια κού Οργανισμού γυναικών 
επαγγελματιών επιχειρηματιών και 
διαδραμάτισε πρωταγωνιστικό ρόλο σε 
διάφορες οργανώσεις, τον κυπριακό 
ερυθρό Σταυρό, το Σύνδεσμο Τυφλών, 
το Σύνδεσμο για την ευημε ρία των 
ασθενών και άλλων. υπήρξε ιδρυτικό 
και ενεργό μέλος αλλά υπηρέτησε και 
από τη θέση της Προέδρου σε αρκετά 
οργανωμένα σύνολα, ενώ πρόσφερε 
τ ις υπηρεσίες σε προγράμματα 
οργανώσεων για τους τυφλούς, τους 
διαβητικούς και την πρόληψη ουσιών 

εξάρτησης. αρχηγός του κινήματος 
εκτοπισμένων γυναικών κύπρου 
οργάνωσε πέραν των 20 ειρηνικών 
διαδηλώσεων στην πράσινη γραμμή 
και ειδικά συνέδρια. Μετά την Τουρκική 
εισβολή επαναλειτούργησε το λύκειο 
ελληνίδων αμμοχώστου, μία από τις 
παλαιότερες γυναικείες οργανώσεις 
προαγωγής του πολιτισμού, μέλος 
του Διεθνούς λυκείου. Διαδραμάτισε 
πρωταγωνιστικό ρόλο στη δη μιουργία 
κατασκηνωτικού Χώρου ο οποίος 
φιλοξένησε παιδιά από το Cherno-
bil, τη Μαύρη Θάλασσα, την βόρειο 
Ήπειρο, βηθλέεμ, παιδιά από ευάλωτες 
οικογένειες, παιδιά με ειδικές ανάγκες, 
κ.ά. Το 1991 εκλέγηκε μέλος της βουλής 
των αντιπροσώπων και από το 1993-
1997 διετέλεσε υπουργός Παιδείας 
και Πολιτισμού. υπηρέτησε ως μέλος 
του κοινωφελούς Ιδρύμα τος Ωνάση 
και από το 2005-2009 υπηρέτησε 
ως Πρόεδρος του Συμβουλ ίου 
Ιστορικής Μνήμης αγώνα εΟκα 
1955-1959 (2005-2009) «Το γεγονός 
ότι γεννήθηκα σε ένα τόπο που 
είναι σκλαβωμένος και σε μια πολύ 
μικρή πόλη που υπήρχε πάρα πολύ 
φτώχεια και πάρα πολύς πόνος με 
έκαναν να θέλω να αφιερώσω τη 
ζωή μου σε αυτά τα δύο πράγματα 
και προσπάθησα να το κάνω και 
αγωνίζομαι να το κάνω μέχρι σήμερα» 
(κ. αγγελίδου, 2010)

« Στερνός Λόγος» 
«Φύλαξε το κλειδί. Είναι του σπιτιού.

Όταν θα πας, ν’ ανοίξεις.
Σε τόπο φύλαξέ το σίγουρο

και κάπου- κάπου να το καθαρίζεις.
Δεν πρέπει να σκουριάσει.

Να’ ναι έτοιμο, μόλις σας πούνε
να γυρίσετε...

Έχω κλειδώσει δυο φορές  
την ξώπορτα.

Πρέπει να την τραβήξεις  
προς τα έξω,

μην ξεχάσεις...
Εγώ δε θα γυρίσω,  

όπως το λογάριαζα.
Εσύ θα πας.

Θα ξαναδείς το περιβόλι  
και την καρυδιά
που φύτεψα...

Πρόσεχε το κλειδί.
Η αυλή μας θα μοσκομυρίζει

γιασεμιά.
Το κλήμα θα’ χει σίγουρα καρπό...

Μόνο που χρόνια τώρα έμεινε 
ακλάδευτο.

Όταν θα πας, να φέρεις το Μηνά  
να το κλαδέψει.

Και μην ξεχάσεις τα βασιλικά  
στη γλάστρα.

Θα’ ναι όμορφα, Χαρά Θεού, 
 μες στην αυλή μας.

Μην κλαις.
Μονάχα το κλειδί να το φυλάξεις 

καλά.
Ξέρεις τι δυσκολία θα’ χεις,  

αν το χάσεις;
Πού να’ βρεις μάστορη να σου 

αλλάξει κλειδαριά,
όταν στην Πόλη θα γυρίσεις».

Κλαίρη Αγγελίδου,  
Πηγή: από τη βραβευμένη ποιητική 

συλλογή «Νόστιμο Ήμαρ»
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Γ εννήθηκε το 1959 και κατάγεται από το Βουνό της 
Κερύνειας. Σπούδασε νομικά και ηλεκτρολογία. 
Εργάζεται στη CYTA από το 1983. Έχει υπηρετήσει 
εθελοντικά ως μέλος αλλά και ως Πρόεδρος σε 

διάφορα εθελοντικά οργανωμένα σύνολα. Από το 2018 
υπηρετεί εθελοντικά το εθελοντικό κίνημα ως Πρόεδρος 
του ΠΣΣΕ.

Καταλυτικό χαρακτηρίζει το ρόλο του Παγκύπριου 
Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού (ΠΣΣΕ) ο 
Πρόεδρος του, Ηλίας Δημητρίου, σε συνέντευξη του 
στο Περιοδικό «ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ και ΚΟΙΝΩΝΙΑ». Ο Ηλίας 
Δημητρίου απαντώντας σε ερωτήσεις μας σχολιάζει τις 
κρίσιμες περιόδους που περάσαμε ως κοινωνία και ως 
εθελοντικό κίνημα λόγω της πανδημίας, περιγράφει τη 
δομή του οργανωμένου εθελοντισμού και το ρόλο των 
Συντονιστικών Σωμάτων Εθελοντισμού που λειτουργούν 
με ειδική νομοθεσία, ενώ καταθέτει τη σημασία της 
εθελοντικής προσφοράς.

Σχολιάστε το σύνθημα του ΠΣΣΕ «Είμαι Εθελοντής, εσείς;» 
Πρέπει να αφιερώνουμε τη ζωή μας στον εθελοντισμό. 
Δεν έχει σημασία, εάν αντιμετωπίζουμε οι ίδιοι δυσκολίες. 
Πάντοτε, ανεξαρτήτως των βεβαρημένων εργασιακών και 
άλλων μας υποχρεώσεων, πρέπει να βρίσκουμε χρόνο 
για εθελοντισμό και να προσφέρουμε ακόμη και από το 
υστέρημα μας. Γι’ αυτό πρέπει να φροντίζουμε να βρίσκουμε 
και το χρόνο και τον τρόπο για να προσφέρουμε χαμόγελα 
σε όσους μας χρειάζονται περισσότερο. Προτρέπω κάθε 
πολίτη να ‘περπατήσει’ τα ανεπανάληπτα μονοπάτια του 
εθελοντισμού για να ζήσει το μεγαλείο της εθελοντικής 
προσφοράς.
Περάσαμε κρίσεις και προκλήσεις ως κοινωνία και 
εθελοντικό κίνημα. Ποιος είναι ο ρόλος του ΠΣΣΕ; 

Περιφρουρούμε τις αρχές
και τις αξίες του εθελοντισμού, 
συντονίζουμε και στηρίζουμε 

τις εθελοντικές οργανώσεις/ΜΚΟ
Συνέντευξη 

ΤΗΣ Δρ. Ολίβιας Πατσαλίδου

Με ΤΟΝ κ. Ηλία Δημητρίου
Πρόεδρο Παγκύπριου Συντονιστικού Συμβουλίου 
Εθελοντισμού

Σε κάθε κρίση έχουμε υποχρέωση να προστατεύουμε τους 
εθελοντές της πρώτης γραμμής, και τα μέλη των Διοικητικών 
Συμβουλίων, αλλά και τον εθελοντισμό μας γενικότερα για 
να επιτελεί τον αναντικατάστατο προορισμό του. 
Συνεχίζουμε να διανύουμε μία δύσκολη περίοδο λόγω 
της πανδημίας του κορωνοϊού. Οι δυσκολίες και οι 
προσκλήσεις είναι αρκετές. Το Παγκύπριο Συντονιστικό 
Συμβούλιο Εθελοντισμού έθεσε εξαρχής ως προτεραιότητά 
του τη στήριξη των οργανώσεων μελών του (εθελοντικών 
οργανώσεων/ΜΚΟ) και των ευπαθών ομάδων της 
κοινωνίας, αναλαμβάνοντας σημαντικές ενέργειες. Θα 
συνεχίσουμε να επιτελούμε απρόσκοπτα το έργο μας 
και να αναδεικνύουμε το μεγαλείο του εθελοντισμού, 
αφού σε κάθε κρίση, οι εθελοντές των διοικητικών 
συμβουλίων και της πρώτης γραμμής αλλά και το 
προσωπικό των οργανώσεων, ενώνουν τις δυνάμεις τους, 
για να συμβάλουν σε κάθε αγώνα και σε κάθε κρίση. 
Χαρτογραφούμε τις ανάγκες των οργανώσεων μελών μας 
και προβαίνουμε σε ενέργειες προς τα αρμόδια Υπουργεία 

και φορείς με σκοπό την ικανοποίηση των αναγκών αλλά 
και επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν. 
Συνεχίζουμε να επεκτείνουμε τη συνεργασία μας με τον 
επιχειρηματικό κόσμο και ανανεώνουμε τη συνεργασία 
μας με αξιόλογες εταιρείες που στηρίζουν το έργο του 
ΠΣΣΕ. Με αισιοδοξία ανασυντάσσουμε τις δυνάμεις μας.

Πώς θα περιγράφατε την δομή του εθελοντισμού;
Στο νησί μας υπάρχει μία καλά οργανωμένη δομή για 

Πρέπει να φροντίζουμε  
να βρίσκουμε και το χρόνο και 
τον τρόπο για να προσφέρουμε 

χαμόγελα σε όσους μας 
χρειάζονται περισσότερο. 
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τον εθελοντισμό. Οι εθελοντικές οργανώσεις/ΜκΟ, τα 
Συμβούλια και οι επιτροπές κοινοτικού εθελοντισμού, 
εξυπηρετούν τις ανάγκες τις κοινωνίας. Τα επαρχιακά 
Συντονιστικά Συμβούλια εθελοντισμού (εΣΣε) και το 
Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο εθελοντισμού (ΠΣΣε), 
συντονιστικοί θεσμοί των εθελοντικών οργανώσεων/
ΜΚΟ, που λειτουργούν από τη δεκαετία του 1970, έχουν 
συγκεκριμένες αρμοδιότητες με βάση τον Περί Παγκυπρίου 

Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού Νόμο του 
61(Ι)2006, ο οποίος αντικατέστησε το προηγούμενο νομικό 
πλαίσιο (Τον Περί Παγκυπρίου Συμβουλίου Ευημερίας 
Νόμο). 
Διάφορες ρυθμίσεις όπως, τα καταστατικά, οι νομοθεσίες, 
οι εσωτερικοί κανονισμοί, τα πρωτόκολλα και οι διαδικασίες, 
αποτελούν τις ασφαλιστικές δικλείδες για την ορθή 
λειτουργία των οργανώσεων, τον καθορισμό των ρόλων/
αρμοδιοτήτων των εθελοντών μελών των Συμβουλίων 
αλλά και του έργου που επιτελούν, διασφαλίζοντας τη 
διαφάνεια και τη χρηστή διοίκηση, αλλά και την ποιοτική 
προσφορά.

Όπως είναι γνωστό το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο 
εθελοντισμού συστάθηκε το 1973 όταν διαπιστώθηκε η 
ανάγκη για συντονισμό των εθελοντικών οργανώσεων, 
για χάραξη πολιτικής στον τομέα του εθελοντισμού και 
για υπεύθυνη συνεργασία με το κράτος, με σκοπό την 
υποστήριξη των οργανώσεων, την περαιτέρω ανάπτυξη 
και προώθηση του εθελοντισμού και του εθελοντικού 
τομέα/ΜΚΟ γενικότερα.
Η πορεία του Παγκύπριου Συντονιστικού Συμβουλίου 
Εθελοντισμού καταγράφει ένα πολυσχιδές έργο για 
την προστασία, στήριξη, συντονισμό και ανάπτυξη 
των μη κυβερνητικών/μη κερδοσκοπικών εθελοντικών 
οργανώσεων και του εθελοντισμού γενικότερα. Στην 
μεγάλη αυτή πορεία, από το 1973, διαφαίνεται και το 
κοινό όραμα για τη συνεχή ανάπτυξη και βελτίωση της 
ποιότητας του εθελοντισμού στην Κυπριακή Δημοκρατία 
και τη μεγιστοποίηση της συμβολής του στην κοινωνία. 

Ποια είναι τα πρόσωπα που διοικούν τις εθελοντικές 
οργανώσεις/ΜΚΟ;
Στις εθελοντικές οργανώσεις/ΜΚΟ και στα Συντονιστικά 
Συμβούλια Εθελοντισμού, ο Πρόεδρος και τα μέλη της 
Διοικούσας Επιτροπής/των Διοικητικών Συμβουλίων είναι 
εθελοντές που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους χωρίς 
κανένα αντάλλαγμα και χωρίς καμία αμοιβή. Τα μέλη 
εθελοντές των Συμβουλίων δεν διορίζονται αλλά εκλέγονται 
με δημοκρατικές διαδικασίες και προσφέρουν εθελοντικά 

τις υπηρεσίες τους. Τις εθελοντικές οργανώσεις/ΜΚΟ αλλά 
και τα Συντονιστικά Συμβούλια Εθελοντισμού έχουν ηγηθεί 
και υπηρετήσει εθελοντικά αξιόλογα πρόσωπα από τη 
σύστασή τους μέχρι σήμερα. 
 
Ποια η συνεργασία του ΠΣΣΕ με το κράτος;
Από τη σύστασή του το 1973, το ΠΣΣΕ ανέπτυξε στενή και 
αγαστή συνεργασία με όλους τους θεσμούς του κράτους, 
την Εκτελεστική αλλά και τη Νομοθετική εξουσία, η οποία 
έχει επιφέρει αρκετούς καρπούς.

Εθελοντισμός είναι…
Ο εθελοντισμός είναι δείκτης του πολιτισμού μιας 
κοινωνίας, κατάθεση ψυχής και υπέρβασης εαυτού, για 
προσφορά στην κοινωνία. Ο «εθελοντής» σημαίνει κάθε 
φυσικό πρόσωπο το οποίο προσφέρει, χωρίς οποιοδήποτε 
αντάλλαγμα, οικονομικό ή άλλο, υπηρεσίες ή μέσα σε 
άτομα ή ομάδες ατόμων ή στο κοινωνικό σύνολο, για 
αντιμετώπιση κοινωνικών αναγκών (Νόμος ΠΣΣΕ 2006). 
 
Γιατί να γίνει κάποιος εθελοντής;
Θα ήθελα να δανειστώ τα αξιόλογα λόγια του ποιητή 
Διονύσιου Σολωμού. «Ένα χέρι που απλώνεται μπορεί να 
σώσει έναν άνθρωπο, ένα βλέμμα μπορεί να τον τραβήξει 
απ΄ τη θλίψη, και η ψυχή ορθώνεται, φτάνει να ΄χουμε 
πάντα ανοιχτά, πάντα άγρυπνα τα μάτια της ψυχής μας». 
Θα ήθελα να αναφερθώ και στο ποίημα του Γιάννη Ρίτσου 
«Βρες χρόνο» και ευχόμαστε ως Διοικούσα Επιτροπή 
του ΠΣΣΕ, στον καθένα να βρίσκει πάντοτε τον χρόνο να 
προσφέρει με πνευματικότητα, τις αρετές, τις αξίες και τα 
ιδανικά που πρεσβεύει ο εθελοντισμός.

Ποιο είναι το καταληκτικό σας σχόλιο;
Προτεραιότητά μας είναι να περιφρουρούμε τις αρχές 
και τις αξίες του εθελοντισμού, να προστατευτούμε τους 
εθελοντές και να στηρίζουμε με κάθε τρόπο τις εθελοντικές 
οργανώσεις/ΜΚΟ. Με πέραν των 400 οργανώσεων 
μελών σε παγκύπριο επίπεδο αλλά και κατ’ επέκταση 
των μελών των Επαρχιακών Συντονιστικών Συμβουλίων 
Εθελοντισμού σε επαρχιακό και τοπικό επίπεδο, θα 
καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διασφάλιση 
ενός ευνοϊκότερου περιβάλλοντος για τη λειτουργία και 
ανάπτυξη των οργανώσεων, που να προωθεί τη διαφάνεια 
και τη χρηστή διοίκηση. 

Η πορεία του Παγκύπριου  
Συντονιστικού Συμβουλίου  
Εθελοντισμού καταγράφει 

ένα πολυσχιδές έργο 

θα καταβάλουμε κάθε δυνατή 
προσπάθεια για τη διασφάλιση 

ενός ευνοϊκότερου  
περιβάλλοντος για τη λειτουργία 
και ανάπτυξη των οργανώσεων, 

που να προωθεί τη διαφάνεια 
και τη χρηστή διοίκηση. 
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Αποσπάσματα που αγγίζουν την ψυχή 

Μνήμες: Ο μήνας Ιούλιος…
Εθελόντρια, Κλαίλια Σουρμελή Σκο-
τεινού: 
Ο Άνθρωπος είναι όν κοινωνικό 
και  η αποκορύφωση αυτής της 
κοινωνικοποίησης εκφράζεται μέσα 
από την εθελοντ ική προσφορά 
προς τον συνάνθρωπό του. Αυτό 
το συναίσθημα με συνεπήρε από 
τα μαθητ ικά μου χρόνια και  με 
συνεπαίρνει μέχρι τώρα που είμαι 
συνταξιούχος.

Εθελοντισμός σημαίνει  να δίνω 
μέρος από τον εαυτό μου για να 
προσφέρω χαρά,  υποστήριξη, 
ενθάρρυνση και κάθε είδους βοήθεια 
προς τον συνάνθρωπό μου και αυτό 
όχι από υποχρέωση αλλά γιατί ο 
εθελοντισμός δίνει χαρά και νόημα 
στη δική μου ζωή. 

Μια και ο μήνας Ιούλιος γεμίζε ι 
πάντα την καρδιά και τη σκέψη κάθε 
Ελληνοκύπριου με στιγμές από τις 
μαύρες εκείνες μέρες του Ιουλίου 
του 1974, να μου επιτρέψετε να 
μοιραστώ μαζί σας, ως εθελόντρια 
του Κυπριακού Ερυθρού Σταυρού 
σε ένα ορεινό χωριό της Ελεύθερης 
Κύπρου με εκατοντάδες πρόσφυγες, 
συναισθήματα χαράς και αγωνίας 
που έν ιωσα τ ις  μέρες  εκε ίν ες . 
Συναισθήματα που ένιωθα μαζί με 
τους εκατοντάδες συνανθρώπους 
μας που με λαχτάρα ερχόντουσαν να 
στείλουν μέσω του Ερυθρού Σταυρού 
μηνύματα, ψάχνοντας τους χαμένους 
συγγενείς τους, και να περιμένουν 
με ανυπομονησία μήπως φτάσει και 
γι΄ αυτούς ένα μήνυμα που θα τους 
έφερνε τη χαρμόσυνη είδηση ότι είναι 
ζωντανός ο πατέρας, ο αδελφός, ο 
γιος έστω και αν ήταν αιχμάλωτός 
στις φυλακές στα βάθη της Τουρκίας. 
Συναισθήματα μοναδικά και αξέχαστα 
που  μόνο  ο  Εθελοντ ισμός  θα 
μπορούσε να μας κάνει να νιώσουμε.

Λόγω του μήνα έκδοσης του Περιοδικού, τα αποσπάσματα αναδύουν μνήμες  
της εισβολής του 1974 στην Κύπρο. 

Τις Κυριακές μαθητές ερχόντουσαν 
μαζ ί  μας  σε  επ ισκέψε ις  στους 
προσφυγ ικούς  καταυλ ισμούς , 
φέρνοντας μαζί τους ότι πολυτιμότερο 
είχαν, για να δώσουν χαρά στα 
παιδιά των καταυλισμών. Θυμάμαι 
μεταξύ άλλων τον Χριστάκη Φ. με το 
σαξόφωνό του και τον Αράμ Χ. με 
την κιθάρα του. Δε θα ξεχάσω τον 
δεκατετράχρονο τότε Λαζάρου να 
κουβαλά μαζί του τα αριθμημένα 
τεύχη του τότε παιδικού περιοδικού 
«Ο Μικρός Ήρωας» που συστηματικά 
και με επιμέλεια φύλαγε τόσα χρόνια, 
δεμένα με μεγάλη προσοχή και 
τα έφερε για να τα δώσει με πολλή 
αγάπη στα συνομήλικά του παιδιά 
των καταυλισμών. Και ο Λαζάρου, 
παρόλο που έβλεπε τον θησαυρό 
του να γίνεται ‘φύλλο και φτερό’ στα 
πεινασμένα για διάβασμα χέρια των 
παιδιών, γεμάτος συγκίνηση μας είπε: 
«Είμαι πολύ χαρούμενος που τους 
άρεσαν, δε θα ξεχάσω ποτέ αυτή τη 
μέρα, σας ευχαριστώ και θέλω να 
έρχομαι κάθε Κυριακή μαζί σας».

Μνήμες - Καλοκαίρι 1974, Πρόσφυγες
Εθελοντής, Χρίστος Παπαδόπουλος:
Ήταν μια δραματική περίοδος που 

εξελίσοντο σκηνές που μόνο σε 
κινηματογραφικές ταινίες έβλεπες. 
Όλοι οι υπάλληλοι των διαφόρων 
Υπη ρεσιών μαζί με αρκετούς εθελο-
ντές εργάζοντο νυχθημερόν για να 
βοηθήσουν τις χιλιάδες των προ σφύ-
γων που κατέφθαναν στην πόλη της 
Λεμεσού.

Θυμάμαι, ως πρώτος Λειτουργός των 
Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας, 
τότε, στο γηροκομείο « Άγιος Παντε-
λεήμονας», στη Λεμεσό, όπου φι-
λο ξενούντο δεκάδες ηλικιωμένοι 
πρόσφυγες από τα κατεχόμενα. Δεν 
ξεχνώ που τότε επιτράπηκε στους 
ηλικιωμένους να έχουν τους σκύλους, 
τις γάτες ακόμη και τα κοτόπουλά 
τους μαζί τους. Μπορούσαν επί-
σης να καλλιεργούν και διάφορα 
κηπευτικά. Εκεί δημιουργήθηκε και ο 
πρώτος παγκύπριος σύνδεσμος «Οι 
Φίλοι των Γερόντων» (1977), όπου 
ήταν όλοι εθελοντές.

Σημαντικό γεγονός στις 17/7/1983, 
όπου οι νέοι των Κέντρων Νεότητας 
Λεμεσού διοργάνωσαν το Μα ρα θώ-
νιο Αγάπης για τους αγνοού με νους 
της εισβολής του 1974.

ΤHΣ Χρυστάλλας Τοπουζή

Διανομή συσσιτίου σε προσφυγικό συνοικισμό από εθελοντές του Κυπριακού 
Ερυθρού Σταυρού το 1974.
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Δίκτυο εθελοντισμού

Μ ε σκοπό τη συνένωση 
των δυνάμεων σε όλα τα 
επίπεδα για αντιμετώπιση 
των αναγκών της κοινω-

νίας, των ευάλωτων ομάδων και 
των εθελοντ ικών οργανώσεων/
ΜΚΟ, το Παγκύπριο Συντονιστικό 
Συμβούλιο εθελοντισμού  (ΠΣΣΕ) 
διευρύνει συνεχώς το δίκτυο των 
συνεργατών και των υποστηρικτών 
του και προσκαλεί εταιρείες, κρα-
τικούς και ανεξάρτητους φορείς, την 
Τοπική Αυτοδιοίκηση, εθελοντές, 
επαγγελματίες, τους πολίτες, κ.ά. να 
στηρίξουν τη δράση του, τις εκστρατείες 
του και τους μηχανισμούς του.  
Το Δίκτυο εθελοντισμού του ΠΣΣΕ:
■ ενισχύει τη συνεργασία μεταξύ όλων 
των παραγόντων της κοινωνίας. 
■ κινητοποιεί και ενημερώνει όσους 
στηρίζουν το Δίκτυο Εθελοντισμού 
για τις ανάγκες που υπάρχουν σε 
κάθε επίπεδο (ευάλωτες ομάδες, 
εθελοντικών οργανώσεων/ΜΚΟ, κ.ά.)
■ διασυνδέει και συντονίζει την εξυ-
πηρέτηση των κοινωνικών αναγκών 
με τους παράγοντες του Δικτύου που 

μπορούν να προσφέρουν
■ λειτουργεί στη βάση διαδικασιών και 
πρωτοκόλλων για διασφάλιση της 
διαφάνειας και της χρηστής διοίκησης, 
αλλά και της αποτελεσματικής διαχεί-
ρισης των αναγκών. 

Μηχανισμοί Δικτύου για εντοπισμό 
και εξυπηρέτηση των αναγκών:
Το Δίκτυο Εθελοντισμού λειτουργεί 
μ έ σ α  α π ό  κ α θ ι ε ρ ω μ έ ν ο υ ς  κ α ι 
απο τελεσματικούς μηχανισμούς 
εντοπισμού και εξυπηρέτησης των 
κοινωνικών αναγκών όπως:
■ το Σώμα εθελοντών το οποίο λει-
τουργεί σε κάθε επαρχία από το 1991
■ τη Διαδικτυακή Πύλη εθελοντισμού 
- www.ethelontis.net (μία πλατφόρμα 
εγγραφής εθελοντών, καταγραφής 
αναγκών και σύζευξης της προσφο-
ράς με τις ανάγκες). 
■ τη γραμμή Στήριξης και Διασύνδεσης 
του ΠΣΣΕ - τηλ. 22000001 (η οποία πα-
ρέχει κοινωνική ενδυνάμωση μέσα 
από τη στήριξη, την πληροφόρηση και 
τη διασύνδεση με άλλες υπηρεσίες).
■ τις εκστρατείες «Υιοθετήστε» μια 

Οικογένεια και «ΟΛΑ τα παιδιά με 
σχολικά»
■ τη μεγάλη δομή των πέραν των 400 
εθελοντικών οργανώσεων/ΜΚΟ που 
είναι μέλη στο ΠΣΣΕ και προσφέρουν 
ποιοτικά προγράμματα, υπηρεσίες 
και αναπτύσσουν σημαντικές δράσεις

Μπορείτε να στηρίξετε κι εσείς με 
οποιοδήποτε τρόπο μπορείτε το 
Δίκτυο εθελοντισμού επικοινωνώντας 
με το ΠΣΣε (τηλ. 22514786, 
email: info@volunteerism-cc.org.cy).
Οι υποστηρικτές του Δικτύου εθε-
λοντισμού, 
● ενημερώνονται για τις ανάγκες που 
υπάρχουν 
● και όταν μπορούν, χωρίς καμία 
δέσμευση, προσφέρουν ότι μπορούν: 
είδη πρώτης ανάγκης, εξοπλισμό, 
τεχνογνωσία, παροχή υπηρεσιών, κ.ά.

Το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθε
λοντισμού είναι το Ανώτατο Συ ντο νιστικό Σώμα 
της εθελοντικής προσφοράς στην Κυπριακή 
Δημοκρα τίας, βάσει νομοθεσίας, με 48 χρόνια 
λειτουργίας και προσφοράς.

ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΟ δυναμικό ΔΙΚΤΥΟ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ  
για αντιμετώπιση των αναγκών της κοινωνίας

Του Παγκύπριου Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού
Κινητοποίηση παραγόντων της κοινωνίας για στήριξη του Δικτύου
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Πρόγραμμα «Νεολαία & εθελοντισμός»

Για αναγνώριση του εθελοντικού έργου των εκπαιδευτικών 
ιδρυμάτων που διακρίνονται στο διαγωνισμό του 
Προγράμματος «Νεολαία και Εθελοντισμός» που υλοποιεί 
το ΠΣΣΕ, τοποθετούνται πινακίδες διάκρισης στο χώρο 
τους και τους απονέμονται τιμητικές πλακέτες.

αποκαλυπτήρια πινακίδας διάκρισης και επίδοση 
πλακετών για τις διακρίσεις στο Διαγωνισμό

2019-2020

ΙΟΥΝΙΟΣ 2021

κοινωνία
Εθελοντισμός
&

ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΣΣΕ σε εξέλιξη
ΔΙαγΩΝΙΣΜΟΣ εΤαΙρΙκΗΣ κΟΙΝΩΝΙκΗΣ 
ευΘυΝΗΣ & εΘελΟΝΤΙΣΜΟυ

Tο Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού 
(ΠΣΣΕ) προκήρυξε τον 6ο διαγωνισμό εταιρικής κοινωνικής 
ευθύνης και εθελοντισμού και καλεί εταιρείες δημοσίου και 
ιδιωτικού δικαίου, που ανταποκρίνονται στους σκοπούς 
του διαγωνισμού, να υποβάλουν τη συμμετοχή τους.
 
Σκοπός διαγωνισμού: Να αναδειχθούν οι εταιρείες και 
οι καλές πρακτικές/δράσεις που έχουν αναπτύξει στους 
τομείς της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, του εθελοντισμού 
και της φιλανθρωπίας κατά το 2020 και το πρώτο εξάμηνο 
του 2021 οι οποίες συμβάλλουν στη:
■  βελτίωση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η 
κοινωνία 
■ ή/και στην επίτευξη των 17 στόχων βιώσιμης ανάπτυξης 
του ΟΗΕ
■ ή/και στη συνεργασία και στην παροχή στήριξης προς 
τις εθελοντικές οργανώσεις/ΜΚΟ. 

Στο διαγωνισμό μπορούν να υποβληθούν και ειδικές 
δράσεις που έχουν αναπτυχθεί την περίοδο της πανδημίας 
COVID-19, οι οποίες έχουν βοηθήσει την κοινωνία. 

Προθεσμία υποβολής συμμετοχών: 23 Ιουλίου 2021
υποβολή αίτησης συμμετοχής:  Η συμμετοχή στο 
διαγωνισμό προϋποθέτει τη συμπλήρωση μίας αίτησης 
που είναι αναρτημένη σε κεντρικό σημείο στην ιστοσελίδα 
του ΠΣΣΕ, www.volunteerism-cc.org.cy, που αναγράφει 
«6ος ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ 
ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ».

εκστρατεία συλλογής σχολικών ειδών 
για τα παιδιά ευάλωτων οικογενειών 

 «Ολα τα παιδιά με σχολικά» 

Έχεις στην καρδιά σου αγάπη; 
Βοήθησε ένα παιδί να αρχίσει το 

σχολείο με χαμόγελο!

Το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο εθελοντισμού 
(ΠΣΣΕ),  ανακοίνωσε την έναρξη της παγκύπριας 
εκστρατείας συλλογής σχολικών ειδών για τα παιδιά 
ευάλωτων οικογενειών «ΟΛΑ τα παιδιά με σχολικά». Σκοπός 
της εκστρατείας, η οποία υλοποιείται για 7η συνεχόμενη 
χρονιά, είναι να έχουν όλα τα παιδιά τα απαραίτητα 

σχολικά είδη τον ερχόμενο Σεπτέμβριο με την έναρξη της 
νέας σχολικής χρονιάς.
Οι εκστρατείες του ΠΣΣΕ, οι οποίες λειτουργούν με ειδικά 
πρωτόκολλα διαδικασιών στη βάση της χρηστής διοίκησης 
και της διαφάνειας, βοήθησαν μέχρι σήμερα πέραν των 
13,500 ευάλωτων οικογενειών. 
Η μακρόχρονη εμπειρία μας, από το 1973 και το δυναμικό 
μας, είναι οι κύριοι συντελεστές των επιτυχιών της κάθε μας 
εκστρατείας. Οι ανάγκες των καιρών απαιτούν συλλογική 
προσπάθεια, συνέργειες και ωφέλιμες συνεργασίες για 
να καταφέρουμε να στηρίξουμε την κοινωνία σε κάθε 
δύσκολη περίοδο. 
Η δύσκολη περίοδος που διανύουμε λόγω της πανδημίας, 
έχει πλήξει πολλές οικογένειες. Ας μην λησμονήσουμε 
τους συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη τη βοήθειά 
μας. Όλοι μαζί, προσφέροντας ότι μπορεί ο καθένας, 
ας στηρίξουμε τα παιδιά ευάλωτων οικογενειών για να 
αρχίσουν τη νέα σχολική χρονιά με χαρά και αισιοδοξία.

Αποκαλυπτήρια πινακίδας διάκρισης στο Δημοτικό 
Σχολείο Πέρα Χωρίου και Νήσου Α΄

Επίδοση πλακέτας στο The 
Heritage Private School στη 
Λεμεσό

Επίδοση πλακέτας στο 
L.I.T.C. Russian -English Pri-
vate School στη Λεμεσό 
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Ο Ανδρέας Σεργίου 
μ α ς  μ ι λ ά  γ ι α 
τη  ζωή του κα ι 

μας ταξιδεύει σε άλλες 
εποχές. Παιδί πολυμελούς 
οικογένειας, ανατράφηκε 
σε περι βάλλον με βαθιά 
πίστη στον Θεό και γνήσια 
αγά πη προς την πατρίδα. 
Γαλουχήθηκε με αρχές, 
αξίες και ιδανικά που του 
έδωσαν την ευκαιρία να 
πραγματώσει τα όνειρά 
του και να αγωνιστεί για 
την ελευθερία και  την 
ευημερία. Τα βιώματα του 
και σημαντικές ιστορικές στιγμές έχουν διαμορφώσει τον 
χαρακτήρα και την προσωπικότητά του και συνέβαλαν 
στην πηγαία ανάγκη για κοινωνική δράση.

Το πότισμα των κηπευτικών, λαχανικών και φρούτων: O 
πατέρας μου έκανε πολύ καλή διαχείριση των οικονομικών 
της οικογένειας. Ποτέ του δεν έβαζε όλα τα αυγά σ’ ένα 
καλάθι. Αυτό φαίνεται μέσα από την πληθώρα προϊόντων 
που καλλιεργούσε στα περιβόλια του (πατάτες, καρότα, 
ντομάτες, αγγουράκια, πεπόνια, αγκινάρες, σησάμι, 
αραβόσιτο, βαμβάκι, σταφύλια, ελιές, εσπεριδοειδή) 
και από την παράλληλη αξιοποίηση της κτηνοτροφίας, 
αφού για πολλά χρόνια έκτρεφε 40 περίπου πρόβατα και 
κατσίκες. Αναπόφευκτα λοιπόν περνούν από τη μνήμη 
μου οι ώρες που πέρασα ποτίζοντας όλη την παραγωγή, 
που είχε φυτέψει ο πατέρας μου, για να μη λείψει τίποτα 
από την οικογένεια.

Ο πόθος για την ελευθερία και η συμμετοχή 
στον αγώνα της ΕΟΚΑ:
Ήμουν 14 ετών όταν συμμετείχα με μαθητές του Παγκυπρίου 
Γυμνασίου στις μάχες της Σεβέρειου Βιβλιοθήκης το 1956. 
Στα 15 μου χρόνια, το 1957, έδωσα τον όρκο της ΕΟΚΑ 
και έλαβα μέρος σε πολλές διαδηλώσεις. Μου ανατέθηκε 
η θέση του υπεύθυνου της ΑΝΕ (Άλκιμος Νεολαία ΕΟΚΑ) 
και σχεδόν κάθε Σάββατο περνούσα όλη τη νύκτα 
καθισμένος στο ανώγειο του σπιτιού μου στην Κοντέα 
γράφοντας συνθήματα του αγώνα και ετοιμάζοντας τα 
πανό και τις προκηρύξεις. Μαζί με τους συντρόφους 
μου μοιράζαμε τις προκηρύξεις με θάρρος και τόλμη, 
αφού γνωρίζαμε πως αν μας έπιαναν, θα μας έβαζαν 
στα κρατητήρια. Μας έδινε δύναμη ο πόθος μας για την 
ελευθερία, είχαμε ιδανικά και θέλαμε να δημιουργήσουμε 
μια νέα τάξη πραγμάτων χωρίς κατακτητές. Στα πλαίσια 
της θέσης του υπεύθυνου της ΑΝΕ γνωρίστηκα με τους 
ήρωες Φώτη Πίττα και Μιχαήλ Καϊλή (Σιάλο).

Ιστορίες Ζωής (εθελοντών)

ΤΗΣ Δρ. Ολίβιας Πατσαλίδου

Αρχές, αξίες και ιδανικά

Για μένα η ανιδιοτελής  
προσφορά σημαίνει  

πλήρης εναρμονισμός με την 
πεμπτουσία της χριστιανικής 

διδασκαλίας, δηλαδή εφαρμογή 
του χριστιανισμού στην πράξη, 
με αποτέλεσμα η ζωή να έχει 

πραγματικό νόημα.

ΜΕ ΤΟΝ ανδρέα Σεργίου

Συνέντευξη 

ΓεΝΝΗΘΗκα ΣΤΗΝ κΟΝΤΈα της επαρχίας Αμμοχώστου 
το 1942 και σήμερα ζω στην Ξυλοτύμβου. Αποφοίτησα 
από το Δημοτικό Σχολείο Κοντέας το 1954 και το 

Παγκύπριο Γυμνάσιο Λευκωσίας το 1960. Σπούδασα 
στην Παιδαγωγική Ακαδημία Κύπρου και υπηρέτησα ως 
δάσκαλος για 40 χρόνια. Το 1997 διετέλεσα διευθυντής μέχρι 
το 2001, όπου αφυπηρέτησα πρόωρα για να υπηρετήσω 
στη θέση του Κοινοτάρχη Ξυλοτύμβου.

Οι πιο έντονες αναμνήσεις της παιδικής 
του ηλικίας: 
Ο παππούς μου ο Σέργης που είχε έντονη δράση στα κοινά: 
Με τον παππού μου τον Σέργη (γενάρχη της οικογένειάς 
μας) είχα μια ιδιαίτερη σχέση, αφού από πολύ μικρός σχεδόν 
καθημερινά του έπαιρνα φαγητό, που ετοίμαζε η μητέρα 
μου και εκείνος μου έδινε πάντα την ευχή του. Με νοσταλγία 
θυμούμαι τις όμορφες ιστορίες που μου διηγιόταν. Ήταν 
ένας άνθρωπος δραστήριος που του άρεσε να ασχολείται 
με τα κοινά και είχε διατελέσει και κοινοτάρχης. Απεβίωσε σε 
ηλικία 100 ετών στις 15/01/1963.
Oι μυρωδιές από το σπιτικό ψωμί και το κρασί: Aπό τα 
παιδικά μου χρόνια έχω κρατήσει στη μνήμη μου ζωντανές 
τις εικόνες και τις μυρωδιές που αναδύονταν από το αχνιστό 
ψωμί και από το σπιτικό κρασί. Η μητέρα μου ζύμωνε 22 
ψωμιά την εβδομάδα για την εννιαμελή οικογένειά μας. Ο 
πατέρας μου έφτιαχνε με μαεστρία το κρασί και τη ζιβανία 
από τους αμπελώνες μας.
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το Βραβείο καθαριότητας και συμβάλαμε βοηθώντας 
την Κοινοτική Αρχή στον καταρτισμό προγράμματος 
ανάπτυξης της κοινότητας.
Από το 1985 μέχρι το 1990 δημιουργήσαμε τη διαχειριστική 
Επιτροπή Κοινοτικού Παιδοκομικού Σταθμού Ξυλοτύμβου 
και λειτουργήσαμε στις 03/01/1990 το πρόγραμμα 
«Κοινοτικός Βρεφοπαιδοκομικός Σταθμός Ξυλοτύμβου» για 
να αντιμετωπιστούν οι κοινωνικές ανάγκες της Ξυλοτύμβου.
Με τη διδασκαλική μου ιδιότητα υπήρξα για αρκετό χρονικό 
διάστημα Γενικός Αντιπρόσωπος και αντιπρόεδρος 
της Π.Ο.Ε.Δ. Αμμοχώστου και εκπρόσωπος στην 
ψυχοπαιδαγωγική Επιτροπή. 
Από το 2002 μέχρι το 2011 διετέλεσα κοινοτάρχης 
Ξυλοτύμβου και επί των ημερών μου παραδόθηκε το Πάρκο 
Λαϊκών Ποιητών και Καλλιτεχνών Ξυλοτύμβου, έγιναν 
πολλές δενδροφυτεύσεις και βραβεύτηκαν αριστούχοι 
μαθητές, φοιτητές και αθλητές.

Μια ζωή αφιερωμένη στον εθελοντισμό:
Για πολλά χρόνια μέχρι σήμερα υπήρξα ενεργό μέλος σε 
διάφορα ιδρύματα, συνδέσμους και σωματεία κατά τρόπο 
που να έχει ταυτιστεί η ζωή μου με την προσφορά και 
τον εθελοντισμό. Υπηρετώ, από τη θέση του Προέδρου, 
του ΣΚΕ Ξυλοτύμβου από το 1992 μέχρι σήμερα. Με 
ενεργό συμμετοχή στο Επαρχιακό Συντονιστικό Συμβούλιο 
Εθελοντισμού Λάρνακας (ΕΣΣΕΛ), όπου από το 2012 
διατελώ ως Πρόεδρος, υλοποιώ το όραμα για δημιουργία 
ιδιόκτητου οικήματος. Από το 1996 εκπροσωπώ το ΕΣΣΕ 

Λάρνακας και στη Διοικούσα Επιτροπή του Παγκύπριου 
Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού (ΠΣΣΕ), όπου από 
το 2018, υπηρετώ από τη θέση του Αντιπροέδρου. 
Για μένα η ανιδιοτελής προσφορά σημαίνει πλήρης 
εναρμονισμός με την πεμπτουσία της χριστιανικής 
διδασκαλίας, δηλαδή εφαρμογή του χριστιανισμού στην 
πράξη, με αποτέλεσμα η ζωή να έχει πραγματικό νόημα.

Τα οργανωμένα σύνολα και η φιλανθρωπία 
το 1955 - 1959:
Mε την ίδρυση του ΑΚΕΛ (Ανορθωτικό Κόμμα Εργαζομένων 
του Λαού) το 1941 και της ΠΕΚ (Παναγροτική Ένωση 
Κύπρου) το 1942 ανοίγει το κεφάλαιο των δύο παρατάξεων 
της Αριστεράς από τη μια και της Δεξιάς από την άλλη. Έτσι 
και τα Σωματεία, οργανωμένα σύνολα της Κύπρου από το 
1941 μέχρι και το 1974 ανήκουν φανερά ή συγκαλυμμένα 
είτε στη μια είτε στην άλλη παράταξη. Με την πάροδο 
του χρόνου η παραταξιακή και κομματική αντιπαράθεση 
δημιούργησε τις ΛΑΪΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ για την Αριστερή 
παράταξη και τα ΕΘΝΙΚΟΦΡΟΝΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ για τη Δεξιά 
παράταξη.
Τα οργανωμένα σύνολα το 1955-1959 με την ομπρέλα 
ΕΘΝΙΚΟΦΡΟΝΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ήταν η ΠΕΚ, τα Θ.Ο.Ι . 
(Θρησκευτικά Ορθόδοξα Ιδρύματα), η Ο.Χ.Ε.Ν. (Ορθόδοξη 
Χριστιανική Ένωση Νέων) και η ΣΕΚ, ενώ με την ομπρέλα 
ΛΑΪΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ήταν η ΠΕΟ, η ΕΚΑ και η ΠΟΓΟ.
Η φιλανθρωπία το 1955-1959 ήταν στην καθημερινότητα 
του Κυπριακού Λαού, αφού με την κατάσταση εκτάκτου 
ανάγκης (κέρφιου) υπήρχαν πάντοτε υλικές ανάγκες τόσο 
σε άτομα, όσο και σε κοινότητες. Η βοήθεια βέβαια δινόταν 
από φιλανθρωπικές οργανώσεις, οι οποίες συγκαλυμ-
μένα λειτουργούσαν ως βραχίονες της Ε.Ο.Κ.Α.

Ο εθελοντισμός μετά την εισβολή:
Mετά την Τουρκική εισβολή του 1974 ο εθελοντισμός 
κλήθηκε από τις νέες συνθήκες, που διαμορφώθηκαν, να 
δραστηριοποιηθεί σε νέους τομείς, όπως η επανασύνδεση 
οικογενειών, η καταγραφή των αιχμαλώτων, η διακρίβωση 
της τύχης των αγνοουμένων, η ανακούφιση των εκτο-
πισμένων, η προσωρινή στέγαση των προσφύγων, 
η ψυχολογική στήριξη διαλυμένων οικογενειών, η 
επαναλειτουργία των σχολείων, η αναδάσωση καμένων 
δασών κ.ά.
Οι εθελοντές με πρωτεργάτη τον Ερυθρό Σταυρό 
συνέβαλαν τα μέγιστα να προληφθεί/αποφευχθεί η πλήρης 
κατάρρευση ενισχύοντας τις δομές των κυβερνητικών 
υπηρεσιών και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Πλούσια κοινωνική και πολιτιστική δράση:
To 1965 σε ηλικία 23 ετών πρωτοστάτησα στην ίδρυση 
του ΣΚΕ (Συμβουλίου Κοινοτικής Ευημερίας) Κοντέας με 
την ιδιότητα του οποίου βοηθούσαμε άπορες οικογένειες. 
Επίσης κερδίζαμε για 3 συνεχή χρόνια (1966,1967 και 1968) 
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Kοινωνία σε δράση
Η κοινωνία «αγκάλιασε» την εκστρατεία «υιοθετήστε μια οικογένεια το Πάσχα» 

Με το σύνθημα «Έχεις στην καρδιά σου αγάπη; Βοήθησε μια οικογένεια που έχει ανάγκη» πραγμα-
τοποιήθηκε η 7η παγκύπρια εκστρατεία «Υιοθετήστε μια οικογένεια το Πάσχα» κατά την οποία κινητοποιήθηκε 
η ΚΟΙΝΩΝΙΑ και με τη συμβολή της, το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού στήριξε, μέσω των 
Επαρχιακών Συντονιστικών Συμβουλίων Εθελοντισμού/Σωμάτων Εθελοντών 1000 ευάλωτες οικογένειες.
Ευχαριστούμε θερμά τους πολίτες, τις εταιρείες και όλους τους φορείς που συμμετείχαν στην εκστρατεία 
προσφέροντας δωροκουπόνια από υπεραγορές, είδη πρώτης ανάγκης, είδη για το πασχαλινό τραπέζι, 
λαμπάδες, πασχαλινά εδέσματα, δώρα για τα παιδιά κ.ά. 

Ευχαριστούμε!
υποστηρικτές εκστρατείας:

Άλλοι φορείς και ομάδες ατόμων που υποστήριξαν την εκστρατεία:

ΤΗΣ Αλεξάνδρας Κυριάκου

ALPHA BANK

Προσωπικό Pek 
ltd Cyprus

Προσωπικό Επαρχιακής 
Διοίκησης Κύπρου (κλάδος 

διαχείρισης Τουρκοκυπριακών 
περιουσιών)

Leroy Merlin

Alfa Romeo club Cyprus

Melco Resorts
and Entertainment

Trident Trust Company 
(Cyprus) Limited

Προσωπικό Αρχής Λιμένων 
Κύπρου 

Ladies Circle 5 Pafos 

McDonald’s Cyprus 

Προσωπικό Risk management 
division BANK OF CY 

Προσωπικό 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ 

ΚΥΠΡΟΥ 

NEΔΗΣΥ
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Round Table 7 Paphos

Επιτροπή Προστασίας και Ευημερίας Παιδιού 
Πάφου

Playtech

The Grammar School Nicosia

Θύρα 7 Πάφου Μαρία Μενοίκου (Personal n Professional 
Development Coach) και η ομάδα της

Tangent Club Κύπρου, 
παράρτημα Πάφου

ευχαριστίες εκφράζουμε και σε όσους υποστηρικτές στήριξαν το έργο του ΠΣΣε αλλά δεν 
επιθυμούσαν δημοσιοποίηση της προσφοράς τους.
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Iδρύθηκε το 1990 και είναι μη κυ-
βερνητικός -  μη κερδοσκοπικός 
οργα νισμός. Αποστολή του αποτελεί 
η παροχή προγραμμάτων για την 
πρόληψη και  αντ ιμετώπιση της 
ενδοοικογενειακής βίας με κυριότερο 
στόχο την στήριξη, ασφάλεια, καθο-
δήγηση, κινητοποίηση και προστασία 
των γυναικών που δέχονται βία και 
των παιδιών τους. 

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες του 
ΣΠαβΟ είναι:
■ γραμμή βοήθειας 1440  
Ενημέρωση για τα δικαιώματα και 
τις επιλογές. στήριξη/καθοδήγηση/

Σύνδεσμος Πρόληψης και Αντιμετώπισης της Βίας στην Οικογένεια 

συμβουλευτική. Γραπτές αναφορές 
στις Αρμόδιες Αρχές. Διασύνδεση 
με  υφιστάμενες υπηρεσίες  του 
συνδέσμου. 
■ γραμμή βοήθειας SMS 99 984042  
Αν δεν μπορείς να μιλήσεις/Αν 
βρίσκεσαι σε κίνδυνο.
■ υπηρεσία Live Chat - Μέσω της ιστο-
σελίδας μας www.domviolence.org.cy.
■ ατομικά ραντεβού - Συμβουλευτική 
ενδυνάμωση και καθοδήγηση σε 
άτομα που δέχονται βία. 
■ 3 Χώροι Φιλοξενίας - Για τις γυναίκες 
και  τα παιδιά τους -  Ασφάλεια, 
υπηρεσία φύλαξης, επαίδευσης και 
στήριξης παιδιών, συμβουλευτική στις 

Το κΣτ΄Δημοτικό Σχολείο λεμεσού 
Παναγίας Τριχερούσας και το Κ΄ 
Δημοτικό Αγίου Παντελεήμονα, 
έθεσαν ως όραμά τους την ενίσχυση 
του δείκτη ευτυχίας των παιδιών και 
για να υλοποιήσουν το όραμά τους 
οργάνωσαν τη δράση «Απλώνω 
ευτυχία». Σε μια φανελίτσα τα παιδιά 
αποτύπωσαν με λόγια και σχέδια τι 
σημαίνει για το καθένα ευτυχία. Στη 
συνέχεια «η μπουγάδα της ευτυχίας», 
όπως ονομάστηκε, απλώθηκε σε 
σχοινιά, εντός και εκτός των σχολείων, 
έχοντας ως συμβολικό στόχο να 
«ανάψει» το φως που θα βοηθήσει 
να διακρίνουμε πως η ευτυχία είναι σε 
αυτά που βρίσκονται γύρω μας και 
σε αυτά που ήδη έχουμε. 

Στις 29 Μαΐου, σε εκδήλωση στη 
Λεμεσό, στην οποία παρευρέθηκε και 
απηύθυνε χαιρετισμό ο Πρόεδρος 
του ΠΣΣε Ηλίας Δημητρίου,  «ο ι 
μπουγάδες» των σχολε ίων που 
συμμετείχαν στη δράση ενώθηκαν 
για να στείλουν μήνυμα ψυχικής 
ενδυνάμωσης σε μικρούς και μεγά-
λους, αλλά και για να θυμίσουν σε 
όλους/ες την αξία της προσφοράς 
και του εθελοντισμού.

γυναίκες, υποβοήθηση σε διαδικασίες.
■ εναλλακτικές Δομές Φιλοξενίας 
Λόγω της αύξησης των περιστατικών 
ενδοοικογενειακής βίας κατά την 
περίοδο του εγκλεισμού, ο ΣΠΑΒΟ 
λε ι τουργε ί  επ ιπρόσθετες δομές 
φιλοξενίας, για τις γυναίκες και τα 
παιδιά τους. 
■ Πρόγραμμα Δραστών - «Πρωτέας»  
Ατομικά ραντεβού σε άτομα που 
ασκούν ενδοοικογενειακή βία. 
■ κοινωνική υπηρεσία - Αξιολόγηση 
και Κάλυψη αναγκών σε άτομα που 
βιώνουν ενδοοικογενειακή βία ή/και 
που έχουν διαφύγει. 
Επικοινωνήστε στο 22 813116 ή/και 

Γνωρίστε τα μέλη μας

Το ΠΣΣΕ υποστήριξε τη δράση «Απλώνω ευτυχία»



Ένας θεσµός µε πολυδιάστατο έργο
και µακρά ιστορία

Μένουµε πάντα δίπλα σας
σε κάθε αγώνα και σε κάθε κρίση

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 το 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.
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social.services@domviolence.org.cy.
■ Προληπτικές υπηρεσίες - Παροχή 
εκπαιδεύσεων,  σεμιναρίων στο 
κοινό, οργανισμούς, εθελοντές, 
επαγγελματίες, σχολεία κ.α.
■ ερευνητικό κέντρο - Συμμετοχή σε 
Εθνικά και Ευρωπαϊκά Προγράμματα. 
Στατιστικά δεδομένα και διεξαγωγή 
ερευνών. 
■ γραμμή Στήριξης Παιδιών και 
εφήβων - 116111 και γραμμή για 
εξαφανισμένα Παιδιά - 116000 σε 
συνεργασία με το HRC Policy Centre. 
■ Σπίτι της γυναίκας (Στγ) - Μετά από 
Υπουργική Απόφαση, ανατέθηκε η 
λειτουργία του στο ΣΠΑΒΟ. Το ΣτΓ 
λειτουργεί από την 01/12/2020, ως ένα 
διεπιστημονικό κέντρο, φιλικό προς 
τα θύματα βίας, όπου επαγγελματίες 
από διάφορες ειδικότητες και κρατικοί 

λειτουργοί, όπως κλινικοί ψυχολόγοι, 
κ ο ι ν ω ν ι κ ο ί  λ ε ι τ ο υ ρ γ ο ί ,  ε ι δ ι κ ά 
εκπαιδευμένα μέλη της Αστυνομίας, 
εργάζονται κάτω από την ίδια στέγη για 
σκοπούς παροχής της κατάλληλης 
στήριξης σε γυναίκες θύματα βίας 
και στα εξαρτώμενά τους, με τρόπο 
που να προάγει τα δικαιώματα και το 
συμφέρον των θυμάτων βίας αλλά 
και των μελών της οικογένειάς τους. 
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες είναι: 
άμεση/βραχεία ψυχολογική στήριξη, 
κο ινων ικο-ο ικονομ ική  στήρ ιξη , 
ιατρική εξέταση για επιβεβαίωση 
της κακοποίησης και παραπομπή 
για θεραπεία, λήψη γραπτής και 
οπτικογραφημένης κατάθεσης του 
θύματος από μέλη του Κλιμακίου 
της Βίας της Αστυνομίας και λήψη 
μέτρων ασφάλειας και προστασίας, 

υπηρεσ ί ες  παραπομπής  ή/κα ι 
συνοδείας (όποτε αυτό απαιτείται), 
νομικές υπηρεσίες. 
Όλες οι παρεχόμενες υπηρεσίες 
λειτουργούν 24 ώρες, 365 ημέρες το 
χρόνο, είναι δωρεάν και βασίζονται 
στ ις  αρχές του σεβασμού,  της 
εχεμύθειας και της εμπιστευτικότητας. 
Στελεχώνονται από επαγγελματίες 
Ψυχολόγους και άλλους ειδικούς. 
 
επικοινωνήστε μαζί μας μέσω της 
«γραμμής βοήθειας 1440», μέσω 
μηνύματος στο 99 984042, μέσω Live 
Chat στην ιστοσελίδα μας 
www.domviolence.org.cy, μέσω 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο 
info@domviolence.org.cy ή στα 
Μέσα κοινωνικής Δικτύωσής μας. 
#Δεν είσαι μόνη #Δεν είσαι η μόνη
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   Βελτιώσαμε τους δείκτες ενεργειακές 
μας απόδοσης σε όλους τους τύπους 
ακινήτων μας

   Εφαρμόζουμε ένα αποτελεσματικό 
σύστημα διαχείρισης ενέργειας 

(Πιστοποίηση κατά ISO 50001)

   Επενδύουμε στην ηλεκτροκίνηση με 
την εγκατάσταση σταθμού πράσινης 
φόρτισης, μειώνοντας το ενεργειακό μας 
αποτύπωμα

   Λειτουργούμε με σύγχρονες, φιλικές στο 
περιβάλλον μονάδες ψύξης με προπάνιο 
R-290 και CO2

   Αφαιρούμε το μαύρο πλαστικό από 
όλες τις συσκευασίες προϊόντων ιδιωτικής 
ετικέτας, μέχρι το τέλος του 2021

   01.01.2020 αποσύραμε πρώτοι και 
οριστικά τα πλαστικά μίας χρήσης από
τα καταστήματά μας

   Αποσύραμε την πλαστική σακούλα
μίας χρήσης και εξοικονομούμε ετησίως
45 τόνους πλαστικού

   Δεσμευόμαστε για 20% λιγότερο 
πλαστικό στις συσκευασίες προϊόντων 
ιδιωτικής ετικέτας ως το 2025

   Στοχεύουμε στη μέγιστη δυνατή 
ανακυκλωσιμότητα για το 100% των 
συσκευασιών των προϊόντων ιδιωτικής 
ετικέτας ως το 2025

Στη Lidl Κύπρου φροντίζουμε το περιβάλλον που μοιραζόμαστε. 

Φύσει και θέσει υπέρ του πλανήτη 




