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

Το 100o τεύχος, το οποίο έχει επετειακό xαρακτήρα, 
μας ταξιδεύει στον χρόνο 

για να αναδείξουμε σημαντικές στιγμές έως σήμερα, 
ώστε να συμπεριληφθεί και αυτό το μοναδικό τεύχος στην ιστορία του ΠΣΣΕ.
Περιλαμβάνει μηνύματα και ευχές από θεσμικούς φορείς και προσωπικότητες,  

σταθμούς της πλούσιας ιστορίας του ΠΣΣΕ αλλά και τις πρόσφατες δράσεις του.

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 όπως είπε ο ποιητής  
Διονύσιος Σολωμός

«πάντα ανοιχτά, πάντα άγρυπνα  
τα μάτια της ψυχής μας».

Αφιερώνουμε την επετειακή αυτή έκδοση  
στους εθελοντές

που ενέπνευσαν το πνεύμα  
της φιλανθρωπίας

και καθιέρωσαν τον εθελοντισμό  
στο νησί μας.

Εκφράζουμε θερμές ευχαριστίες 
σε όλους τους θεσμούς και φορείς  

της πολιτείας
 αλλά και στον επιχειρηματικό κόσμο  

που στηρίζουν το ΠΣΣΕ και τη δράση του.

Οι ανάγκες των καιρών απαιτούν  
συλλογική προσπάθεια, 

συνέργειες και ωφέλιμες συνεργασίες  
για να καταφέρουμε να στηρίξουμε 

την κοινωνία σε κάθε δύσκολη περίοδο.  
Και ακολουθώντας το ποίημα  

του Γιάννη Ρίτσου «Βρες χρόνο»
ευχόμαστε στον καθένα να συνεχίσει

να βρίσκει πάντοτε τον χρόνο  
να προσφέρει

με πνευματικότητα, τις αρετές, τις αξίες
και τα ιδανικά που πρεσβεύει  

ο εθελοντισμός.
«Βρες χρόνο για σκέψη

αυτό είναι η πηγή της δύναμης…
Βρες χρόνο να αγαπάς και να αγαπιέσαι

αυτό είναι το προνόμιο των θεών…
Βρες χρόνο να κοιτάς ολόγυρα σου

είναι πολύ σύντομη η μέρα για να είσαι εγωιστής»
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Χαιρετισμός Προέδρου Κυπριακής Δημοκρατίας

Μήνυμα της Πρώτης Κυρίας και Επίτιμης Προέδρου ΠΣΣΕ

Με ιδιαίτερη χαρά χαιρετίζω το επετειακό τεύχος 
του περιοδικού «Εθελοντισμός και Κοινωνία», 
που εκδίδει το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο 

Εθελοντισμού.
Ένα περιοδικό το οποίο, ως το εκφραστικό μέσο του Συμβουλίου, 
αποτελεί συνέχεια της πλούσιας δραστηριοποίησής του προς 
όφελος των συνανθρώπων μας.
Αναμφίβολα, η Διοίκηση και τα μέλη του Συμβουλίου, 
διακρινόμενα από τις αξίες της αλληλεγγύης και του 
αλτρουισμού, βρέθηκαν σε περιόδους κρίσεων και 
δοκιμασίας για τον τόπο μας στην πρώτη γραμμή, 
συμβάλλοντας στην αντιμετώπιση διαφόρων προκλήσεων, 
ως επίσης στην πρόοδο και την ευημερία της κοινωνίας μας.
Είναι στο πλαίσιο αυτό, που το Παγκύπριο Συντονιστικό 
Συμβούλιο εθελοντισμού αναγνωρίζεται ως στρατηγικός 
συνεργάτης της Πολιτείας όσον αφορά την στοχευμένη 
πολιτική που υιοθετεί για το εθελοντικό κίνημα στον τόπο μας.
Μια πολιτική η οποία θέτει στο επίκεντρό της την αναβάθμιση 
και ενίσχυση της δραστηριότητας των εθελοντών, με 
απώτερο σκοπό την όσο το δυνατόν αποτελεσματικότερη 
παρέμβασή τους στις ποικίλες ανάγκες των πολιτών και 
της κοινωνίας ευρύτερα.
Υπογραμμίζοντας με ικανοποίηση τα ουσιαστικά βήματα 
και τα καταγεγραμμένα αποτελέσματα που έχουν ήδη 
σημειωθεί, θέλω να τονίσω ότι παραμένουμε απόλυτα 
προσηλωμένοι προς την κατεύθυνση αυτή, συνεχίζοντας 
να επενδύουμε και να ενδυναμώνουμε την ισχυρή συμμαχία 
κράτους και εθελοντικών συνόλων.

Επαινώντας γ ια ακόμη μ ία φορά το Παγκύπριο 
Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού και τα μέλη του για 
τη διαχρονική τους δράση, δεν έχω αμφιβολία ότι μέσα 
από την αγαστή μας συνεργασία ο εθελοντισμός στον 
τόπο μας θα καταγράψει ακόμη περισσότερες σελίδες 
προσφοράς στα τεύχη του περιοδικού «Εθελοντισμός και 
Κοινωνία». 

Η παρούσα επετειακή έκδοση σηματοδοτεί  την 
κυκλοφορία του εκατοστού τεύχους του περιοδικού 
“Εθελοντισμός και Κοινωνία”. 

Ένα περιοδ ικό που εκδ ίδε ι  το 
Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο 
Ε θ ε λ ο ν τ ι σ μ ο ύ  κ α ι  τ ο  ο π ο ί ο 
φιλοξενεί στις σελίδες του την 
πλούσια δραστηριότητα και τις 
πρωτοβουλίες που αναπτύσσουν 
τα μέλη του, με στόχο τη στήριξη 
των συνανθρώπων  μας που το 
έχουν ανάγκη.
Δε  χωράε ι  αμφ ιβολ ία ,  ότ ι  ο ι 
εθελοντές, ενεργώντας με μοναδικό 
αλτρου ισμό κα ι  αλληλεγγύη, 
υ π ή ρ ξ α ν  π ρ ω τ ο π ό ρ ο ι  τ ω ν 
προσπαθειών  διαχείρισης των 
όποιων προκλήσεων και δύσκολων καταστάσεων που 
κλήθηκε να αντιμετωπίσει διαχρονικά η πατρίδα μας.
Είναι στο πλαίσιο αυτό που η θεσμοθετημένη συνεργασία 
ανάμεσα στην Πολιτεία και το Παγκύπριο Συντονιστικό 

Συμβουλίο Εθελοντισμού, αναδείχθηκε σημαντική  
συμβάλλοντας τα μέγιστα στην ευημερία της κοινωνίας 

μας.
Καθήκον μας είναι να δώσουμε 
σ υ ν έ χ ε ι α  σ τ η  μ ε γ ά λ η  α υ τ ή 
αλυσίδα προσφοράς προς τον 
συνάνθρωπο, με πρωταγωνιστές 
τους εθελοντές, ενδυναμώνοντας τη 
δράση τους.
Δ ρ ά τ τ ο μ α ι  τ η ς  ε υ κ α ι ρ ί α ς  ν α 
συγχαρώ τον  Πρόεδρο κύρ ιο 
Ηλία Δημητρίου  και τα μέλη του 
Συμβουλίου για τη μέχρι σήμερα 
καταγεγραμμένη προσφορά τους 
στον τόπο, διαβεβαιώνοντας τους 
για την αμέριστη συμπαράσταση 
μας στο πολύτιμο τους έργο.

Τα πρώτα εκατόν τεύχη του περιοδικού “Εθελοντισμός και 
Κοινωνία”, είμαι απολύτως βέβαιη ότι θα ακολουθήσει μια 
ακόμη πιο δυναμική πορεία του Συμβουλίου προς όφελος 
συμπατριωτών μας που το έχουν ανάγκη.

κ. Νίκος Αναστασιάδης

κα Άντρη Αναστασιάδη 
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Χαιρετισμός Προέδρου Bουλής των Αντιπροσώπων

Μηνύματα πρώην Προέδρων ΠΣΣΕ

Ο εθελοντισμός ως έννοια 
ανθρωποκεντρ ική  που 
α ν τ ι κ α τ ο π τ ρ ί ζ ε ι  μ ι α 

σ υ γ κ ε κ ρ ι μ έ ν η  σ τ ά σ η  ζ ω ή ς , 
επικεντρώνεται  στ ις αξ ίες της 
αλληλεγγύης, της φιλανθρωπίας, 
της κοινωνικής δικαιοσύνης και 
της κοινωνικής συμμετοχής. Δεν 
μπορούμε να φανταστούμε καν 
πώς θα ήταν η ζωή μας χωρίς 
τους/τις εθελοντές/ριες σε κάθε 
έκτακτη ανάγκη και πρόκληση που 
αντιμετώπισε και αντιμετωπίζει ο 
τόπος μας, αλλά και ολόκληρη η 
ανθρωπότητα. Ακόμα και σήμερα 
με τον πόλεμο που β ιώνουμε 
στην περιφέρεια μας. Οι εικόνες 
θα ήταν ακόμα πιο σκληρές και 
απάνθρωπες εάν δεν υπήρχε 
η έγνοια για τον συνάνθρωπο, 
το χέρι εκείνο που θα προσφέρει 
ένα πιάτο φαγητό, μια κουβέρτα, 
μια αγκαλιά... Ακόμη κι ένα ζεστό 
χαμόγελο κατανόησης σε αυτόν, 
αυτήν που υποφέρει. 
Τ ο  Π α γ κ ύ π ρ ι ο  Σ υ ν τ ο ν ι σ τ ι κ ό 
Συμβούλιο Εθελοντισμού (ΠΣΣΕ) 
π ά ν τ α  σ τ η ν  π ρ ώ τ η  γ ρ α μ μ ή 
προσφέρει όλα τα εργαλεία για 
την ανάδειξη του εθελοντικού τομέα και της σημαντικής 
δουλειάς που γίνεται από τους/τις χιλιάδες εθελοντές/

ριες του τόπου μας. Ένα από αυτά 
είναι το Περιοδικό ‘Εθελοντισμός και 
Κοινωνία΄ με πρώτη έκδοση, πριν 
από 20 χρόνια.
Θέλω να εκφράσω τα συγχαρητήρια 
μου στο ΠΣΣΕ για τα 100 τεύχη 
Περιοδικού ‘Εθελοντ ισμός και 
Κοινωνία΄. Ένα περιοδικό που δίνει 
σε όλους και όλες εμάς την ευκαιρία 
να ενημερωθούμε για το αξιόλογο 
έργο, πρωτοβουλίες και εκδηλώσεις 
των εθελοντικών οργανισμών και να 
πληροφορηθούμε για τις θεματικές 
που τους απασχολούν. 
Το Περιοδικό καταγράφει επίσης 
απόψεις και προβληματισμούς των 
εθελοντών/τριων για τα θέματα 
δημοκρατίας, του κράτους δικαίου, 
της πρόνοιας και των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων.  Δεν μπορώ παρά 
να συγχαρώ τον Πρόεδρο του 
ΠΣΣΕ και την εκδοτική επιτροπή για 
την πρωτοβουλία αυτή και να σας 
ευχαριστήσω θεσμικά εκ μέρους 
της Βουλής των Αντιπροσώπων 
για τo υλικό που μας προσφέρετε 
προκειμένου να κατανοήσουμε 
τις προκλήσεις και προοπτικές 
του τομέα και να προβούμε σε 

οποιεσδήποτε νομοθετικές ή άλλες ρυθμίσεις. 
Καλή συνέχεια στο έργο σας!

κα Αννίτα Δημητρίου

Σταύρος Ολύμπιος
Πρόεδρος 1998-2018

είναι το ωραιότερο κόσμημα και 
η υψηλότερη αξία στο κοινωνικό, 
πνευματικό και πολιτιστικό γίγνεσθαι 
της πατρίδας μας.
Επιθυμώ να ευχαριστήσω θερμά 
τ ις  Δ ιο ικούσες Επ ιτροπές που 
με τη ψήφο τους μου έδιναν το 
προνόμιο να υπηρετώ από τη θέση 
του Προέδρου και να συντονίζω 
καθημερινά τους παλμούς της 
καρδιάς μου με τους παλμούς του 
συντονιστικού αυτού σώματος 
και των χιλιάδων εθελοντών της 
Κύπρου μας. Ευχαριστώ επίσης το 
προσωπικό του ΠΣΣΕ για τη στενή 
και  την αγαστή συνεργασία μας.
Εύχομαι  ο  Θεός να ευλογε ί  το 
έργο του ΠΣΣΕ και των εθελοντών 
για να αποτελεί  ο εθελοντισμός 
μ α ς  σ τ ι β α ρ ό  α ν τ ί β α ρ ο  σ τ η ν 
οποιαδήποτε αρνητική κοινωνική 
κατάσταση δημιουργείται. 

Αίνον και εκ βαθέων ευχαρι-
στίαν αναπέμπω στον πα-
νάγαθον Θεόν που με αξίω-

σε επ ί  ε ίκοσι  κα ι  πλέον χρόνια 
να διακονήσω τον εθελοντισμό 
τ ο υ  τ ό π ο υ  μ α ς  α π ό  τ η  θ έ σ η 
του Πρόεδρου του Παγκυπρίου 
Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελο-
ντισμού, το οποίο έχει γράψει και 
εξακολουθεί να γράφει ιστορία στον 
τόπο μας. Μια ιστορία αγάπης, 
προσφοράς,  αλτρουισμού κα ι 
αυτοθυσίας.
Το ΠΣΣΕ αποτελεί, πρέπει να αποτελεί, 
τον συντονιστή, τον καθοδηγητή 
και εμπνευστή του εθελοντισμού 
στον τόπο μας. Ο εθελοντισμός 
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Η αείμνηστη Μ. Νεοφύτου, 
η  οπο ία  απεβ ίωσε  στ ις 
6/1/22, ήταν μια γυναίκα 

με όραμα γ ια την κοινωνική 
εργασία και τον εθελοντισμό 
α λ λ ά  κ α ι  π ροα σπ ί τρ ι α  τω ν 
ευάλωτων ομάδων.  Μας αφήνει 
παρακαταθήκη, ένα πλούσιο 
κοινωνικό έργο.

Ο αείμνηστος Αρχιμανδρίτης 
Αλέξιος απεβίωσε στις 
12/6/21.  Ένας ξεχωριστός 

άνθρωπος, με απροσμέτρητη 
κοινωνική προσφορά και πίστη 
σ τ ι ς  α ξ ί ε ς  τ η ς  ο ρ θ ό δ ο ξ η ς 
εκκλησίας μας.  Μας αφήνε ι 
παρακαταθήκη, ένα πλούσιο 
κοινωνικό έργο.
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Είναι με χαρά που γράφω αυτές τις 
λίγες γραμμές για να εκφράσω 
τα αισθήματά μου ως μια από 

τις Προέδρους του Παγκύπριου 
Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντι-

σμού με την ευκαιρία της έκδοσης 
του 100ου τεύχους του Περιοδικού. 
Είχα τη χαρά και τη τιμή να Προεδρεύω 
του ΠΣΣΕ, που τότε ονομαζόταν 
Παγκύπριο Συμβούλιο Ευημερίας 
(ΠΣΕ), κατά τη περίοδο 1988-1994, 

μ ια εποχή και  μ ια εμπε ιρία που 
σημάδεψε και εμένα ως άτομο αλλά 
και το Συμβούλιο μας με τις αλλαγές 
που επιφέραμε. Καταφέραμε το 1989 
με τον περί Παγκυπρίου Συμβουλίου 
Ευημερίας Νόμο 152/89  να αποκτή-
σει το Συμβούλιο μας νομική οντό-
τητα για να μπορεί να ασκεί πιο 
α π ο τ ε λ ε σ μ α τ ι κ ά  τ ο  ρ ό λ ο  τ ο υ . 
Επίσης ιδρύσαμε το πρώτο επίσημο 
και οργανωμένο Σώμα Εθελοντών, 
προσφέροντάς στα μέλη μας τις 
απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες 
για πιο αποτελεσματική προσφορά. 
Ο εθελοντισμός είναι μια αμφίδρομη 
διαδικασία που σε κινητοποιεί όχι 
μόνο σε δράσεις αλλά να σκεφτείς 
και να συναισθανθείς. Η συνεργασία 
μου με τον αξιοθαύμαστο κόσμο 
των εθελοντ ικών οργανώσεων 
ενδυνάμωσε ακόμα περισσότερο 
την πεποίθηση μου ότι η δύναμη 
της συλλογικής δράσης δύναται να 
πολεμήσει τη μιζέρια, το αίσθημα 
της απομόνωσης και της μοναξιάς 
και να απαλλάξει τον άνθρωπο από 
τον ατομικισμό και να καλλιεργήσει 
συναισθήματα αγάπης, προσφοράς 
και αλληλεγγύης. 

Σήμερα, μετά από μια διαδρομή 
49  χρόνων το  ΠΣΣΕ  μπορε ί  να 
περηφανεύεται ότι μέσα από την 
εξέλιξη και τ ις δράσεις του, έχε ι 
καταξιωθεί στα μάτια της κοινωνίας 
μας ως ο στυλοβάτης του εθελοντι-
σμού και της κοινωνίας μας. Ακούει 
και αφουγκράζεται τις ανάγκες του 
κόσμου και ανταποκρίνεται άμεσα. 
Όλοι  εμε ίς  που στηρίζουμε τον 
εθελο ντισμό έχουμε αντιληφθεί ότι ο 
εθελοντισμός είναι μια αποστολή που 
ενώνει και μετατρέπεται σε δύναμη. 
Σήμερα, μετά τ ις διαδοχικές κρί-
σεις που μας έπληξαν: την οικο-
νομική κρίση,  τη πανδημία, και 
την απαράδεχτη εισβολή της Ρω-
σίας στην Ουκρανία με όλα τα 
συνεπακόλουθα (ανθρωπιστικά, 
κοινωνικά, οικονομικά),  καταδεικνύει 
ότι ο εθελοντισμός είναι απαραίτητο 
όπλο και επιτάσσει να αφιερώσουμε 
όλοι μας χρόνο, υλική και οικονομική 
βοήθεια για όλους αυτούς που έχουν 
ανάγκη. Είμαι βέβαιη ότι το ΠΣΣΕ και 
η στρατιά των εθελοντών του θα 
συνεχίσουν με αμείωτο ενθουσιασμό 
να ανταποκρίνονται  όπως πάντα 
στο καθήκον τους. 

λυγία Φυσεντζίδου
Πρόεδρος 1998

Αείμνηστη Μαλάμω Νεοφύτου
Πρόεδρος 1995-1998

Αείμνηστος Αρχιμανδρίτης Αλέξιος 
Πρόεδρος 1994-1995

Μιχαλάκη Τριανταφυλλίδη. Κάθε χρόνο 
διεξαγότα Παγκύπρια Συνέλευση σε 
άλλη πόλη…θυμάμαι η τελευταία πριν 
τα γεγονότα της εισβολής, έγινε στην 
Κερύνεια, στο ξενοδοχείο Κατσελή. 
Ήταν ωραίες εποχές, οι οποίες έθεσαν 
τις βάσεις για την ανάπτυξη του 
Συμβουλίου.  Μέσω των συναντήσεων 
είχαμε την ευκαιρία να συνδεθούμε με 
τους εθελοντές των άλλων πόλεων, 
και να ενημερωθούμε για τις δράσεις 
της κάθε πόλης. Ήταν  ευχάριστες και 
παραγωγικές συναντήσεις για τον 
εθελοντισμό!
Στην πορεία του χρόνου το ΠΣΣΕ έχει 
αναπτύξει ένα πολυσχιδές έργο και 
εκφράζω τα θερμά μου συγχαρητήρια 
για ότι έχει επιτευχθεί και καλή επιτυχία 
σε ότι αναλάβει το Συμβούλιο.

έγινε στο Λήδρα Πάλας (το πρώτο 
ξακουστό τότε ξενοδοχείο) με πρώτο 
Παγκύπριο Πρόεδρο τον αείμνηστο 

Να σας ευχαριστήσω για την 
ευκαιρία που μου δίνετε να 
απευθύνω αυτό τον χαιρετισμό, 

με την ευκαιρία της έκδοσης του 100ου 
τεύχους του Περιοδικού.   Να αναφέρω 
ότι, από την ίδρυση του το 1973 στο 
«Παγκύπριο Συμβούλιο Ευημερίας» 
( ό π ω ς  α ρ χ ι κ ά  ο ν ο μ α ζ ό τ α ν ) , 
συμμετείχα ως εκπρόσωπος του 
Συνδέσμου «Κοινωνικής Πρόνοιας» 
(η οποία ήταν Παγκύπρια Οργάνωση 
με πρώτο Πρόεδρο τον αείμνηστο 
Μιχαλάκη Τριανταφυλλίδη).
Η πρώτη Παγκύπρια Συνέλευση του 
Παγκύπριου Συμβουλίου Ευημερίας, 

Ανδρούλλα Βασιλείου
Πρόεδρος 1988-1994
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Σε μια άκρως ενδ ιαφέρουσα 
σ υ ν έ ν τ ε υ ξ η  σ τ ο  Π ε ρ ι ο δ ι κ ό 
«ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ και ΚΟΙΝΩΝΙΑ», 

ο Πρόεδρος του Παγκύπριου Συντο-
νιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού 
(ΠΣΣΕ) Ηλίας Δημητρίου, εξηγεί τη 
σημασία της έκδοσης του 100ου 
επετειακού αυτού τεύχους, καταθέτει 
το όραμά του για το ΠΣΣΕ και τον 
εθελοντισμό γενικότερα και αναφέρει 
επιγραμματικά τις προτεραιότητες του 
Συμβουλίου. Κλείνοντας τη συνέντευξη 
του, δίνει τα δικά του σημαντικά 
μηνύματα, ατενίζοντας το μέλλον με 
αισιοδοξία. 

Αυτό το τεύχος είναι το 100ο στη 
σειρά της έκδοσης από το 2002. Τί 
σηματοδοτεί; 
Η.Δ. Καταρχήν νοιώθω την ανάγκη 
να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου, 
που από τη θέση του Προέδρου του 
ΠΣΣΕ, βιώνω αυτή τη σημαντική στιγμή 
της έκδοσης του 100ου αξιόλογου 
αυτού τεύχους. Για να απαντήσω 
όμως την ερώτηση, το τεύχος αυτό 
αναμφίβολα σηματοδοτεί πολλά 
και αλληλένδετα πράγματα. Είναι 
σίγουρα επίτευγμα το γεγονός ότι 
καταφέραμε αισίως να εκδίδουμε με 
συνέπεια αυτή την σημαντική έκδοση 
από το 2002 και να φτάνουμε σήμερα 
στα 100 τεύχη. Κάθε τεύχος είχε και έχει 
τη σημασία του και το περιεχόμενο 
του εκφράζει τη φωνή του ΠΣΣΕ αλλά 
και τη σκληρή συλλογική δουλειά και 
το έργο που επιτελεί το Συμβούλιο. Τα 
τεύχη μας φιλοξένησαν συνεντεύξεις 
από εξέχουσες προσωπικότητες, 
ιστορίες εθελοντών, τη δράση του 
ΠΣΣΕ, αφιερώματα σε πρόσωπα και 
χρονικές περιόδους, αλλά και υλικό 
που προβάλλει τη στήριξη που μας 
προσφέρουν οι συνεργάτες του 
Δικτύου μας. 

Το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβού-
λιο Εθελοντισμού μέσα από την 
πορεία του, από το 1973, έχει να 
επιδε ίξε ι  σημαντικά επιτεύγματα 
ως αποτέλεσμα της ουσιαστικής 
παρέμβασής του σε τομε ίς της 
αρμοδιότητάς του αλλά και ευρύτερα 
στο κοινωνικό γίγνεσθαι. Δρώντας, 
από την ίδρυσή του, σε ένα περιβάλλον 

έντονων αλλαγών, το ΠΣΣΕ κατάφερε 
όχι μόνο να καθιερώσει την παρουσία 
του αλλά και την αξιοπιστία του σε 
όλα τα επίπεδα. Αυτό το τεύχος 
επιβεβαιώνει, μεταξύ άλλων, την 
εξέλιξη και τη συνέχεια του θεσμού του 
ΠΣΣΕ αλλά και της δράσης του. 

Ποιο είναι το όραμά σας για το ΠΣΣΕ 
και τον εθελοντισμό γενικότερα;
Η.Δ. Το ΠΣΣΕ αποτελεί βάσει ειδικής 
νομοθεσίας το Ανώτατο Συντονιστικό 
Σώμα της εθελοντικής προσφοράς 
και των εθελοντικών οργανώσεων 
(ΜΚΟ) στην Κυπριακή Δημοκρατία. 
Το όραμά μου για το ΠΣΣΕ είναι να 
συνεχίσει σε βάθος χρόνου να επιτελεί 
το δύσκολο έργο του, να ενισχύεται 
με τη δύναμη των εθελοντών που 
απαρτίζουν τη Διοικούσα Επιτροπή 
αλλά και να διευρύνει τη δομή του 
(τις οργανώσεις μέλη του) αλλά και 
την πολυσχιδή δράση του και τις 
υπηρεσίες που προσφέρει για να 
παράγει ποιοτικά αποτελέσματα σε 
κάθε επίπεδο. Προτεραιότητα του ΠΣΣΕ 
είναι και θα είναι η ενδυνάμωση και η 
στήριξη των εθελοντών της πρώτης 
γραμμής αλλά και των εθελοντικών 
οργανώσεων/ΜΚΟ και μέσα από 
τη δράση και τις παρεμβάσεις μας 
να διασφαλίζουμε ένα ευνοϊκό και 

υποστηρικτικό περιβάλλον για τη 
λειτουργία και την προσφορά τους.

Το μεγαλείο του εθελοντισμού είναι 
δεδομένο και τεκμηριώνεται σε κάθε 
αγώνα και σε κάθε κρίση πριν και 
μετά από τη σύσταση του κυπριακού 
κ ρ ά τ ο υ ς .  Ό ρ α μ α  μ ο υ  γ ι α  τ ο ν 
εθελοντισμό είναι να καταστεί πιο 
δυνατός και βιώσιμος, να υπάρχουν 
άνθρωποι σε κάθε επίπεδο που να 
αναγνωρίζουν τη σημασία του και να 
προσπαθούν να ενδυναμώνουν τις 
αρχές και τις αξίες του εθελοντισμού 
που είναι ένα από τα πολυτιμότερα 
στοιχε ία του πολιτ ισμού και της 
κοινωνίας μας. 

Ποιες είναι οι προτεραιότητές σας ως 
Συμβούλιο;
Η.Δ.  Θα συνεχίσουμε με σθένος 
την πολυσχιδή μας δράση για να 
επιτελούμε ποιοτικό έργο στη βάση 
του νομικού πλαισίου που διέπει τη 
λειτουργία μας (τον Περί Παγκυπρίου 
Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντι-
σμού Νόμο 61(Ι)2006).

Προτεραιότητά μας θα συνεχίσει 
να είναι η ενδυνάμωση των αρχών 
και των αξιών του εθελοντισμού, 
η διασφάλιση ενός ευνοϊκότερου 

Mε τον Πρόεδρο του ΠΣΣΕ κ. Ηλία Δημητρίου
Συνέντευξη 

ΤΗΣ Δρ. Ολίβιας Πατσαλίδου
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περιβάλλοντος λειτουργίας των ΜΚΟ 
αλλά και η ενδυνάμωσή τους για να 
μπορούν να ανταποκρίνονται στο 
ανταγωνιστικό και γεμάτο προκλήσεις 
περιβάλλον.

Για την ενίσχυση των ΜΚΟ προέχει 
αναμφίβολα η αποτελεσματική ηγεσία 
και η αποτελεσματική διακυβέρνηση 
μ ε  τ ο  κ α τ ά λ λ η λ ο  α ν θ ρ ώ π ι ν ο 
δυναμικό, αλλά και η υιοθέτηση ενός 
πλέγματος βέλτιστων πρακτικών 
διακυβέρνησης από όλους τους 
χώρους και τα επίπεδα. Ως Συμβούλιο 
θα συνεχίσουμε να επενδύουμε στο 
ανθρώπινο δυναμικό των ΜΚΟ 
(διοικήσεις, έμμισθο προσωπικό και 
εθελοντές) αλλά και στην ενίσχυση 
των δομών τους γενικότερα, γιατί 
μόνο έτσι θα επιτύχουμε τον συνεχή 
εκσυγχρονισμό των ΜΚΟ και θα 
τις ενισχύσουμε να μπορούν να 
αντιμετωπίσουν τις ποικιλόμορφες 
προκλήσεις. 

Η διαφάνεια, η χρηστή διοίκηση και 
οι παραγωγικές συμπράξεις, θα 

αποτελέσουν αναμφίβολα μεγάλα 
κεφάλαια στις στρατηγικές μας, για 
να διασφαλίσουμε τη βιωσιμότητα 
αλλά και την ποιοτική εξέλιξη των 
ΜΚΟ. Η υιοθέτηση πρακτικών από 
τον επιχειρηματικό κόσμο με την 
κατάλληλη σύνδεση των αρχών της 
κοινωνικής ευαισθησίας, αλλά και 
η προσαρμογή στην νέα ψηφιακή 
π ρ α γ μ α τ ι κ ό τ η τ α ,  μ π ο ρ ο ύ ν  ν α 
αποτελέσουν μία καλή βάση στη 
διαμόρφωση των στρατηγικών μας.
Η επίτευξη ισχυρών σχέσεων συνεργα-
σίας μεταξύ του ιδιωτικού και του 
δημοσίου τομέα με τις ΜΚΟ αποτελεί 
ένα άλλο σημαντ ικό κεφάλαιο. 
Πιστεύουμε ακράδαντα ότι υπάρχει 
ένα κοινό υπόβαθρο, ένα πλέγμα 
κοινών αρχών και αξιών μεταξύ του 
ιδιωτικού, του δημόσιου και του μη 
κυβερνητικού τομέα.

Σε  κάθε μας προσπάθεια,  ε ίναι 
σ η μ α ν τ ι κ ή  η  ε ν δ υ ν ά μ ω σ η  τ η ς 
συνεργασίας των πέραν των 420 
οργανώσεων μελών μας αλλά και 
των ΜΚΟ γενικότερα, των χιλιάδων 

εθελοντών, των συνεργατών μας 
από τον επιχε ιρηματ ικό κόσμο, 
το  εκπα ιδευτ ι κό  σύστημα,  των 
θεσμών της πολιτείας, των κρατικών 
υπηρεσιών και άλλων φορέων της 
κοινωνίας.

Ένα καταληκτικό σχόλιο…
Η.Δ. Όλα είναι εφικτά φτάνει να ́ χουμε 
όπως είπε ο ποιητής Διονύσιος 
Σολωμός «ανοιχτά πάντα κι άγρυπνα 
τα μάτια της ψυχής» μας. Αφιερώνω 
το επετειακό 100ο αυτό τεύχος στους 
εθελοντές που ενέπνευσαν το πνεύμα 
της φιλανθρωπίας και καθιέρωσαν 
τον εθελοντ ισμό στο νησί  μας 
αλλά και να δημιουργούν στρατιές 
εθελοντών μέχρι σήμερα. Εύχομαι 
σε όλους να ‘βρίσκουμε χρόνο’ να 
προσφέρουμε και ακολουθώντας 
το  γνωστό πο ίημα του  Γ ιάννη 
Ρίτσου «Βρες χρόνο» παραθέτω τα 
εξής: «Βρες χρόνο για σκέψη-αυτό 
είναι η πηγή της δύναμης», «Βρες 
χρόνο να κοιτάς ολόγυρα σου-είναι 
πολύ σύντομη η μέρα για να είσαι 
εγωιστής».

Τα πρώτα Ενημερωτικά Δελτία και η εξέλιξη 
στο σημερινό Περιοδικό

«Εθελοντισμός & Κοινωνία»

Στα 100 τεύχη που έχουμε εκδώσει, φιλοξενήθηκε με 
ποικιλόμορφους τρόπους (άρθρα, συνεντεύξεις, 
ενημερωτικό υλικό, κ.ά.), η πολυσχιδής δράση του 

ΠΣΣΕ.  Βασικό μέρος του επετειακού αυτού τεύχους 
είναι να αναδυθούν θύμησες από περασμένες εποχές 
και ιστορικές στιγμές του Συμβουλίου. Σε κάποιες 
περιπτώσεις το ένα φέρνει το άλλο και αναπόφευκτα 
συγκρίνουμε το χθες με το σήμερα ή απλά παραθέτουμε 

τα γεγονότα για να τονιστεί η σημασία της συνέχειας 
και της συνοχής της πολυσχιδούς δράσης μας στην 
πάροδο του χρόνου.  Η στήλη αυτή περιλαμβάνει τα 
πιο σημαντικά επιτεύγματα, σημαντικούς σταθμούς 
έναρξης νέων συνεργασιών αλλά και δράσεων που 
συνεχίζονται μέχρι σήμερα από το Συμβούλιο, τα οποία 
πλαισιώνονται από πληθώρα παράλληλων δράσεων 
που υλοποιήθηκαν σε κάθε χρονιά. 

1ο τεύχος  2002 41ο τεύχος 2007 86o τεύχος 2017 94ο τεύχος 2020
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1973
Ιδρυτική συνέλευση Παγκύπριου 
Συμβουλίου Ευημερίας (24/2/73)

Πρόεδροι ΠΣΣε
• Πρόεδρος ΠΣΕ – Μιχαλάκης 
   Τριανταφυλλίδης 1973-1985
• Φοίβος Ζαχαριάδης 1986-1988
• Ανδρούλλα Βασιλείου 1988-1994
• Αρχιμανδρίτης Αλέξιος 1994-1995
• Μαλάμω Νεοφύτου 1995-1998
• Λυγία Φυσεντζίδου 
   Μάιο-Σεπτέμβριο 1998
• Σταύρος Ολύμπιος 1998-2018
• Ηλίας Δημητρίου 2018-Σήμερα

1974
1974 - Ανάπτυξη ειδικών δράσεων 
μετά την εισβολή

1 9 7 4  -  Τ ο  Π Σ Ε  σ υ ν τ ο ν ί ζ ε ι  τ ο 
χρ ιστουγενν ιάτ ι κο  δώρο των 
προσφυγόπουλων
2015 - Το ΠΣΣΕ οργανώνει από το 

2015 την εκστρατεία «Υιοθετήστε» 
μια οικογένεια τα Χριστούγεννα

Στο μικρό νησί των Αγίων και μέσα σε πολλές αντίξοες 
συνθήκες αναπτύχθηκε πριν από πολλές δεκαετίες ο 
εθελοντισμός. Η Κύπρος μεταμορφώθηκε σε νησί της 

προσφοράς και της φιλανθρωπίας προς τους φτωχούς, 
τους ασθενείς, ακόμη και τους ξένους. Η εθελοντική 
προσφορά ξεκίνησε κυρίως από γυναίκες ως φιλανθρωπία 
στο χώρο της εκκλησίας. Αξίζει βέβαια να σημειωθεί ότι το 
εθελοντικό κίνημα στην πάροδο του χρόνου στελεχώθηκε 
με μεγάλο αριθμό ανδρών ισάξιας προσφοράς. Και 
επειδή η αγάπη ξεχείλιζε πάντα σ’ αυτό τον τόπο, όσο 
παρουσιάζονταν άνθρωποι με προβλήματα και αφού 
διαπιστώθηκε η ανάγκη για συντονισμό των εθελοντικών 
οργανώσεων, αλλά και για υπεύθυνη συνεργασία με το 
κράτος στη διαμόρφωση και εφαρμογή της πολιτικής του, 
γεννήθηκε το 1973, το Παγκύπριο Συμβούλιο Ευημερίας 
(ΠΣΕ), σήμερα γνωστό ως Παγκύπριο Συντονιστικό 
Συμβούλιο Εθελοντισμού (ΠΣΣΕ).
Από τότε η εθελοντική προσφορά αναπτύχθηκε, με την 
δυναμική που ενέπνευσε ο θεσμός του Παγκύπριου 
Συμβουλίου Ευημερίας, σε ποιοτικά προγράμματα και 
δράσεις. Με την πάροδο του χρόνου το ΠΣΕ κατάφερε να 
εμπνεύσει ανθρώπους και να φωτίσει στρατιές εθελοντών 
να προσφέρουν στα κοινά, να φροντίζουν με αγάπη 
τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού μας αλλά και να 

εντοπίζουν λύσεις για αντιμετώπιση των σύγχρονων 
κοινωνικών ζητημάτων της κοινωνίας μας. Με το πέρασμα 
του χρόνου δημιουργήθηκαν διάφορα κοινωνικά 
προγράμματα για να καλύψουν τις ανάγκες της κοινωνίας. 
Ο ουσιαστικός ρόλος του ΠΣΣΕ οδήγησε το κράτος να 
του προσφέρει ένα αναβαθμισμένο νομικό πλαίσιο για να 
καταστεί ένας πιο δυναμικός θεσμός με την ψήφιση του 
Περί Παγκυπρίου Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού 
Νόμου του 2006. Το 2022 κλείνουν 49 χρόνια γόνιμης 
προσφοράς του ΠΣΣΕ. Ο εθελοντικός τομέας του 
νησιού μας σήμερα έχει μια πολυεπίπεδη διάσταση και 
αξιοζήλευτη ποιοτική προσέγγιση που εύκολα διακρίνεται 
σε οποιαδήποτε οργάνωση και εάν επισκεφθείς, σε 
οποιοδήποτε γεωγραφικό σημείο του νησιού και αν βρεθείς.
Το ΠΣΣΕ είναι πλέον ένας καθιερωμένος και ισχυρός θεσμός 
με δράσεις σε κάθε τομέα προσφοράς, την ευημερία, την 
υγεία, τον πολιτισμό, τον αθλητισμό, το περιβάλλον, τα 
ανθρώπινα δικαιώματα, την κοινοτική ανάπτυξη, κ.ά.
Ευχόμαστε η επετειακή αυτή έκδοση του Περιοδικού να 
γίνει πρόκληση για να αναζητήσετε, εάν δεν το έχετε ήδη 
κάνει, τα μαγευτικά και ανεπανάληπτα μονοπάτια της 
εθελοντικής προσφοράς και της κοινωνικής ευθύνης και 
να ανακαλύψετε τη μαγεία στην οποία ο κάθε δρόμος θα 
σας οδηγήσει.

Ιστορική αναδρομή 
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1975
Ανάπτυξη ε ιδ ικών δράσεων γ ια 
ανακούφιση των εκτοπισθέντων, 
των εγκλωβισμένων και γενικότερη 
συμβολή στην αντιμετώπιση των 
επιπτώσεων της εισβολής.

1977
1977 -1η Εκπαίδευση εθελοντικών 
οργανώσεων

1988 - Το ΠΣΕ ιδρύει Επιμορφωτικό 
Ινστιτούτο Κοινωνικής Πρόνοιας
2001  -  Το  ΠΣΕ  επενδύε ι  στην 
εκπαίδευση του προσωπικού των 
παιδοκομικών σταθμών
1997 - Έναρξη κατάρτισης οργα-
νώσεων μελών και στο εξωτερικό
2001-Σήμερα Προγράμματα κα-
τάρτισης από το Κέντρο Επι μόρφω-
σης Ανάπτυ ξης και Έρευνας

1978
1978 - Προώθηση αιτήματος για 
εφαρμογή αυστηρότερων ελέγχων 
για τους εράνους

2007 - Το ΠΣΣΕ συνεχίζει τον αγώνα 
του για πάταξη των παράνομων 
εράνων
2022 - Προστασία των πολιτών 
από τους παράνομους εράνους 
(Εκστρατεία ενημέρωσης)

1987
Κ α θ ι έ ρ ω σ η  Ε ο ρ τ α σ μ ο ύ  5 η ς 
Δεκεμβρ ίου  (Δ ι εθνούς Ημέρας 
Εθελοντών)

1989
Κατοχύρωση λειτουργίας ΠΣΣΕ με 
νομοθεσία - Ο Περί Παγκυπρίου 
Συμβουλίου Ευημερίας Νόμος

Β Συνδιάσκεψη (Συνέδριο) ΠΣΕ

1991
Ίδρυση Σώματος 
Εθελοντών

1993
Κανονισμοί  Λε ι τουργίας γ ια το 
Συμβούλιο (ΠΣΕ)

1994
1994 - Καθιερώνεται η Εβδομάδα 
Εθελοντισμού

2004 - Εορταστική Εκδήλωση

1 9 9 4 -  Θ ε σ μ ο θ έ τ η σ η  Ε π ί τ ι μ ω ν 
Προέδρων

1994-Aνακήρυξη Λίλας Κληρίδη ως 
Πρώτης Επίτιμης Προέδρου του ΠΣΕ 
σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση
2003 - Επίτιμη Πρόεδρος του ΠΣΕ η 
Φωτεινή Παπαδοπούλου
2008 -  Ανακήρυξη της Έλσης 
Χριστόφια σε Επίτιμη Πρόεδρο του 
ΠΣΣΕ
2013 - Επίτιμη Πρόεδρος του ΠΣΣΕ η 
Άντρη Αναστασιάδη

1996
Θεσμοθέτηση Διαγωνισμού Έκθεσης 
Ιδεών στα σχολεία σε συνεργασία 
του ΠΣΕ με το Υπουργείο Παιδείας και 
Πολιτισμού

1998
Ο ταμίας του ΠΣΕ εξελέγη ταμίας του 
Διεθνούς Συμβουλίου Κοινωνικής 
Ευημερίας

Εκδήλωση του ΠΣΕ για τη Διεθνή Ημέρα 
Εθελοντών και τα 25χρονα του ΠΣΕ

1999
Σύσταση Βουλής Γερόντων

2001
• Το ΠΣΕ αναλαμβάνει την Προεδρία 
και το συντονισμό του Διεθνούς Έτους 
Εθελοντών στην Κύπρο
• Ο Υπουργός Εργασίας τίμησε τις 
εθελοντικές οργανώσεις για το Έτος 
Εθελοντισμού 2001
• Σύσταση Κέντρου Επιμόρφωσης 
Ανάπτυξης και Έρευνας του ΠΣΣΕ
• Το ΠΣΕ θέτει ως προτεραιότητα 
την αναβάθμιση του οργανωμένου 
εθελοντισμού στην Κύπρο

• Εγκαίνια ιδιόκτητου οικήματος του 
ΠΣΕ

2002
1η Έκδοση Ενημερωτικού Δελτίου 

ΜΑЇΟΣ 2022
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2004
Το ΠΣΕ καλεί  τους εθελοντές να 
συμβάλουν στη διοργάνωση των 
Ολυμπιακών Αγώνων του 2004

2005
• Συγκέντρωση σχεδόν μισού εκατομ-
μυ ρίου λιρών από τον Παγκύπριο 
έρανο για ανακούφιση των θυμάτων 
της Ν.Α. Ασίας – ΠΣΕ και Κυπριακός 
Ερυθρός Σταυρός
•  Εφαρμογή του θεσμού της κοινοτι-
κής εργασίας
•  Θεσμοθέτηση προγράμματος 
«Νεολαία και Εθελοντισμός»

• 1η Δεξίωση Προεδρικού ζεύγους 
προς τους εθελοντές για τη Διεθνή 
Ημέρα Εθελοντών στο Προεδρικό 
Μέγαρο

2018 - Εορτασμός 5ης Δεκεμβρίου 
στο Προεδρικό Μέγαρο

2006
Ψήφιση νέου Νόμου για το Συμβούλιο

2007
Έρανος πυροπαθών Ελλάδας (ΠΣΣΕ-
Κυπρ ιακός Ερυθρός Σταυρός) 

2012-Εγκαίνια Περιφερειακού Ιατρείου 
της κοινότητας Καράτουλα του Δήμου 
Ωλένης Πελοποννήσου

2010
•  Δημιουργία Διαδικτυακής Πύλης 
Εθελοντισμού
•  O Πρόεδρος του ΠΣΣΕ διετέλεσε ένας 
από τους εθνικούς πρεσβευτές του 
Ευρωπαϊκού Έτους Κατά της Φτώχειας 
και του Κοινωνικού Αποκλεισμού στην 
Κύπρο το 2010
•  Θεσμοθέτηση διαλόγου μεταξύ 
του εθελοντ ικού τομέα κα ι  της 

Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων
•  Το ΠΣΣΕ διοργανώνει τον πρωτοπο-
ριακό θεσμό της Κοινωνίας των Πολι-

τών στη Βουλή των Αντιπροσώπων

2011
•  H Επίτιμη Πρόεδρος του ΠΣΣΕ Έλση 
Χριστόφια και ο Πρόεδρος του ΠΣΣΕ 
εγκαινιάζουν την περιοδεία του Ευρω-
παϊκού Έτους στην Κύπρο
•  Έκθεση φωτογραφίας «Ιστορική 
α ν α δ ρ ο μ ή  τ ο υ  ε θ ε λ ο ν τ ι σ μ ο ύ 
στην Κύπρο» στη Βουλή των Αντι-
προσώπων
•  Ο Πρόεδρος του ΠΣΣΕ καταθέτει 
για ψήφιση την Εθνική Διακήρυξη για 

τον Εθελοντισμό στη 2η Σύνοδο της 
Κοινωνίας των Πολιτών, στις 22/10/11

2012
•  Δημοσιογραφική διάσκεψη για τη 
δημιουργία ομάδας εθελοντών του 
Σώματος Εθελοντών στα νοσοκομεία
•   Ευρωπαϊκή διάκριση του ΠΣΣΕ 
στον Ευρωπαϊκό διαγωνισμό για το 
Διεθνές Έτος Ενεργού Γήρανσης και 
Αλληλεγγύης μεταξύ των γενεών
(στην κατηγορία «Προσωπικό Έργο 
Ζωής» όπου η «Ιστορία Ζωής» της 
Αλέκας Γράβαρη Πρέκα συγκίνησε την 
Ευρώπη και τιμήθηκε με το 3ο βραβείο 
στην κατηγορία στις 3 Νοεμβρίου 
2012 στις Βρυξέλλες)

2013
Απονομή πλακέτας στον Πρόεδρο 
της Κυπριακής Δημοκρατίας

2015
• 1ος Διαγωνισμός Εταιρικής Κοι-
νω νικής Ευθύνης στον τομέα του 
εθελοντισμού
•  Εκστρατείες του Σώματος Εθελοντών 
«Υιοθετήστε» μια οικογένεια και «ΟΛΑ» 
τα παιδιά με σχολικά
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2016
•  Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας 
με την Πολιτική Άμυνα
•  Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας 
με τους Φούρνους ΖΟΡΠΑ

2017
•  Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας 
με την Επίτροπο Περιβάλλοντος
•  Έκφραση τιμής από τον Πρόεδρο 
της Δημοκρατίας στον πρόεδρο του 
ΠΣΣΕ, για τη διαχρονική προσφορά 
του στον εθελοντισμό
•  Έναρξη εκστρατείας «Εθελοντισμός 
για πράσινες κοινότητες»
•  Πιστοποίηση ΠΣΣΕ από την ΕΕ, ως 
οργανισμός αποστολής εθελοντών 
ανθρωπιστικής βοήθειας σε τρίτες 
χώρες

2018
•  Λεύκωμα ΠΣΣΕ (ιστορική αναδρομή 
δράσης ΠΣΣΕ)
•  Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας 
με την Αστυνομία Κύπρου
•  Έρανος ΠΣΣΕ υπέρ των πυρόπληκτων 
της Αττικής 
•  Πιστοποίηση ΠΣΣΕ με το διεθνές 
πρότυπο ποιότητας ISO:9001:2015
•   Διάκριση ΠΣΣΕ με το βραβείο 

«Αργυρός Προστάτης του Περι-
βάλλοντος» 

2019
•  Μεταστέγαση σε νέο ιδιόκτητο 
οίκημα
•  Υπογραφή Μνημονίου συνεργασίας 
με το Cyprus International Institute of 
Management (CIIM)
•  Υπογραφή Μνημονίου συνεργασίας 
με τον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου
•  Υπογραφή Μνημονίου συνεργασίας 
με τη Τσιμεντοποϊία Βασιλικού

2020
•  Χαρτογράφηση αναγκών ΜΚΟ 
λόγω της πανδημίας COVID-19 στην 
Κύπρο
•  Προώθηση προβλημάτων στους 
αρμόδιους φορείς του κράτους και 
διαχείριση θεμάτων για υποστήριξη 
των ΜΚΟ λόγω της πανδημίας COV-
ID-19
•  Λειτουργία τηλεφωνικής γραμμής 
στήριξης και διασύνδεσης λόγω της 
πανδημίας 
•  Ειδικές δράσεις ΠΣΣΕ για στήριξη 
των οργανώσεων μελών του κατά την 
πανδημία 

2021
•   Δίκτυο Εθελοντ ισμού (ένταξη 
συνεργατών και  υποστηρικτών 
δράσεων ΠΣΣΕ  στο  Δ ίκ τυο  γ ια 
δ ι α σ ύ ν δ ε σ η  τ ω ν  α ν α γ κ ώ ν  μ ε 
εταιρείες και φορείς που μπορούν να 
προσφέρουν) 
•  Πρακτική επέκτασης του εξ αποστά-
σεως εθελοντισμού (λόγω της πανδη-
μίας του κορωνοιού)
•  Υπογραφή Μνημονίου συνεργασίας 
με το UCLan Cyprus
•  Υπογραφή Μνημονίου συνεργασίας 
με το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος
•  Υπογραφή Μνημονίου συνεργασίας 
με το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου

2022
•  Υπογραφή Συνεργασίας για τη 
δράση «Κανένα πα ιδάκ ι  χωρ ίς 
αρκουδάκι»
•  Μνημείο Εθελοντή (πρωτοβουλία 
ΕΣΣΕ Λεμεσού)

•  Μνημόνιο Συνεργασίας με το ΑΞΙΚ 
(Ανώτερο Ξενοδοχειακό Ινστιτούτο 
Κύπρου)
•  Μνημόνιο Συνεργασίας με το ΤΕΠΑΚ 
(Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου)
•  Πρεσβευτής Εθελοντισμού ΠΣΣΕ 
2022- 2023, ο Μάριος Γεωργίου, Πρω-
ταθλητής Ενόργανης Γυμνα στικής

…….και συνεχίζουμε 
δυναμικά τη δράση 
μας αλλά και σχεδιά-
ζουμε νέες δράσεις
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ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΣΣΕ
Η δράση δεν σταματά… συνεχίζουμε δυναμικά

Το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού 
και το Συντονιστικό Σώμα της Βουλής των Γερόντων 

πραγματοποίησαν την 23η Σύνοδο της Βουλής των 
Γερόντων στις 18 Μαρτίου 2022, στο Συνεδριακό Κέντρο 
Φιλοξενία με θέμα: «Η Τρίτη Ηλικία μπροστά στο Φάσμα 
του Κορωνοϊού». Στην Σύνοδο της Βουλής των Γερόντων 
προήδρευσε η κα Αννίτα Δημητρίου. Κατατέθηκαν 
οι εκθέσεις των Επιτροπών Κοινωνικής Πρόνοιας και 
Υγείας από τους Προέδρους των Επιτροπών κ. Αντώνη 
Δημητριάδη και κ. Τάκη Αγαθοκλέους αντίστοιχα και 
διεξήχθη γόνιμος και εποικοδομητικός διάλογος για 
αντιμετώπιση προβλημάτων που απασχολούν τους 
ηλικιωμένους σε θέματα υγείας και πρόνοιας. 

«Η Βουλή των Αντιπροσώπων 
στηρίζει δυναμικά τον θεσμό αυτό, 
όπως και άλλους θεσμούς, στο 
πλαίσιο της ενίσχυσης της ενεργού 
πολιτότητας, της συμμετοχικής 
δημοκρατίας, του πλουραλισμού 
και της διαφάνειας, με στόχο την 
ανάδειξη των προβλημάτων της 
κοινωνίας των πολιτών, ιδιαίτερα 
των ανθρώπων της τρίτης ηλι-

κίας,  και συνακόλουθα την επίλυσή τους. … Η Βουλή 
των Γερόντων αποτέλεσε διαχρονικά το βήμα για διάλογο, 
προβληματισμό και επικοινωνία του κοινοβουλίου με τα 
ώριμα μέλη της κοινωνίας μας, το βήμα από το οποίο 
οι πρεσβύτεροι συμπολίτες μας έχουν την ευκαιρία να 
ακουστούν, να προωθήσουν τα αιτήματά τους και να 
διεκδικήσουν το αναφαίρετο και αυτονόητο δικαίωμα 
της αξιοπρεπούς διαβίωσης και ποιότητας ζωής…Ως 
Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, αισθάνομαι 
ιδιαίτερη τιμή που προεδρεύω της σημερινής συνόδου και 
σας διαβεβαιώνω ότι το κοινοβούλιο θα στέκεται πάντα 
δίπλα στα άτομα της τρίτης ηλικίας, διατηρώντας διαρκώς 
ανοικτές τις διόδους επικοινωνίας με αγάπη και ευαισθησία, 
καταβάλλοντας κάθε δυνατή προσπάθεια για επίλυση των 
προβλημάτων τους». Απόσπασμα Χαιρετισμού κ. Αννίτας 
Δημητρίου, Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων

«Η Βουλή των Γερόντων είναι 
ένας θεσμός που έχει καταξιωθεί 
όλα αυτά τα χρόνια μέσα από 
την  ανάδε ι ξη ,  προβολή  κα ι 
προώθηση των θεμάτων που 
απασχολούν τα άτομα της τρίτης 
ηλικίας… Είναι αξιέπαινο, ότι 
σε αυτό το κοινωνικό γεγονός 
δ ίδετα ι  η  ευκαιρ ία στους 56 
εκπροσώπους των οργανωμένων 

συνόλων, να παρουσιάσουν αυτά που τους απασχολούν 
και να συμβάλουν σε εποικοδομητική συζήτηση για την 
αντιμετώπισή τους. Η Βουλή των Γερόντων στην πάροδο 
του χρόνου, μέσα από το έργο και τη δράση των δύο 
Επιτροπών, της Κοινωνικής Πρόνοιας και της Υγείας, 
κατάφερε να εντοπίσει και να προωθήσει θέματα και ανάγκες 
των ηλικιωμένων αλλά και να δώσει την ευκαιρία σε αυτά τα 
άτομα να «έχουν φωνή» μέσα από το βήμα της Βουλής 
των Αντιπροσώπων. Τα πιο πάνω απορρέουν και από την 
όλη φιλοσοφία του θεσμού της Βουλής των Γερόντων, ο 
οποίος επιδιώκει και επιτυγχάνει μεταξύ άλλων τη συνένωση 
δυνάμεων από τόσα πολλά και διαφορετικά οργανωμένα 
σύνολα, την ενίσχυση της ενεργού συμμετοχής των 
ατόμων της τρίτης ηλικίας,  την αναγνώριση και αξιοποίηση 
της προσφοράς και της συσσωρευμένης εμπειρίας των 
ηλικιωμένων, την συλλογική προώθηση των θεμάτων της 
τρίτης ηλικίας μέσω ενός βήματος και πλαισίου όπως είναι 
η Βουλή των Γερόντων». Απόσπασμα Χαιρετισμού κ. Ηλία 
Δημητρίου, Προέδρου του Παγκύπριου Συντονιστικού 
Συμβουλίου εθελοντισμού και του Συντονιστικού Σώματος 
της Βουλής των Γερόντων

«Μέσω του θεσμού αυτού, τα 
άτομα της τρίτης ηλικίας έχουν 
τη δυνατότητα να θέσουν στο 
επ ίκεντρο τα  ζητήματα που 
α π α σ χ ο λ ο ύ ν  π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο 
τη δική τους ηλικιακή ομάδα, 
να προτείνουν λύσεις και να 
απαι τήσουν ενημέρωση κα ι 
δράση για επίλυση των όσων 
ο ι  ίδ ιο ι  κρ ίνουν ότ ι  ε ίνα ι  τα 

σημαντικότερα που τους απασχολούν…Θέλω να σας 
διαβεβαιώσω ότι η μέριμνα της Πολιτείας για βελτίωση 
της ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων και διασφάλιση 
της αξιοπρεπούς διαβίωσής τους θα συνεχίσει να 
είναι ουσιαστική και διαρκής. Ως Υπουργείο έχουμε 
υποχρέωση να συνεχίζουμε τις προσπάθειές μας για να 
προσφέρουμε λύσεις στα θέματα που αφορούν τους 
ηλικιωμένους μας και να προωθούμε μέτρα και σχέδια 
που θα στοχεύουν στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής 
τους… θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω για τη δέσμευση 
της Κυβέρνησης για αποτελεσματική συμβολή στη 
διατήρηση της κοινωνικής συνοχής, τη διασφάλιση της 
αλληλεγγύης μεταξύ όλων των ηλικιακών ομάδων και 
στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που αντιμετωπί-
ζει η τρίτη ηλικία». Απόσπασμα Χαιρετισμού Υπουργού 
εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
(από τον κ. Ανδρέα Ζαχαριάδη, Γενικό Διευθυντή του 
Υπουργείου εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων εκ μέρους της Υπουργού) 

Βουλή των Γερόντων
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«Πρωτίστως θα ήθελα να εκφρά-
σω τον απεριόριστο σεβασμό μου 
προς τα πρεσβύτερα μέλη της 
κοινωνίας μας για την ανεκτίμητη 
και διαχρονική προσφορά τους 
στην χώρα μας. Το έργο σας που 
επιτελε ίτε όλα αυτά τα χρόνια, 
μ ε  δ η μ ι ο υ ρ γ ι κ ή  δ ρ ά σ η ,  ε ί ν α ι 
α ξ ι έ π α ι ν ο  κ α ι  π ο λ υ σ ή μ α ν τ ο , 
καθότι διαμέσου σας ακούγεται η 

φωνή των πρεσβυτέρων για διασφάλιση των δικαιωμάτων 
σας… Βρισκόμαστε σήμερα εδώ και έχουμε καθήκον να 
ακούσουμε τα αιτήματά σας, να αφουγκραστούμε τις 
ανησυχίες σας, να καταγράψουμε τις εισηγήσεις σας και 
να δώσουμε απαντήσεις και λύσεις σε θέματα που σας 
απασχολούν… Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι το Υπουργείο 
Υγείας έχει υποχρέωση να συνεχίσει τις προσπαθείς του 
για να προσφέρουμε λύσεις στα θέματα που αφορούν 
τους ηλικιωμένους μας και να προωθούμε δράσεις που 
στοχεύουν στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής τους». 
Απόσπασμα Χαιρετισμού Υπουργού Υγείας (από τη Δρ 
Χριστίνα Βασιλείου Γιαννάκη, Γενική Διευθύντρια του 
Υπουργείου  Υγείας εκ μέρους του Υπουργού) 

[Η Βουλή των Γερόντων είναι ένας 
θεσμός] … «που έχει καθιερωθεί 
στην πολιτική και κοινωνική σκηνή 
του τόπου μας, αφού δίνει βήμα 
στην πολύ ξεχωριστή ομάδα των 
ηλικιωμένων μας και αναδεικνύει 
τα με ίζονα θέματα που τους 
απασχολούν. Η παρουσία εδώ 
όλων δείχνει έμπρακτα τη στήριξη 
της πολιτείας και της κυβέρνησης 

για αυτή την ξεχωριστή ομάδα των αγαπημένων μας 
παππούδων, γιαγιάδων, γονιών, μητέρας και πατέρα... 
Αναγνωρίζοντας την προσφορά των ηλικ ιωμένων 
συμπολιτών μας στη διαμόρφωση της σημερινής κοινωνίας, 
κύριο μέλημα της κυβέρνησης και του Υφυπουργείου 
Κοινωνικής Πρόνοιας είναι να διασφαλίσει την αξιοπρεπή 
διαβίωση για όλους τους ηλικιωμένους συμπολίτες μας 
μέσα από στοχευμένα σχεδιασμένες πολιτικές που θα 
προσφέρουν ουσιαστική στήριξη στα άτομα της τρίτης 
ηλικίας, συνεχίζοντας το έργο της Υπουργού Εργασίας όλα 
αυτά τα τελευταία χρόνια». Απόσπασμα Χαιρετισμού κ. 
Αναστασίας Ανθούση, Υφυπουργού Κοινωνικής Πρόνοιας  

« Π ι σ τ ε ύ ω  α κ ρ ά δ α ν τ α ,  π ω ς 
τόσο η Βουλή των Νέων, όσο 
κα ι  η  Βουλή  των  Γ ερόντων 
α π ο   τ ε λ ο ύ ν  θ ε σ μ ο ύ ς  π ο υ 
συμβάλλουν ενεργά στον κοινω-
νικό προβληματισμό και στην 
π ρ ο ώ θ η σ η  τ ω ν  δ ι α φ ό ρ ω ν 
ζητημάτων που απασχολούν 
τους νέους και την Τρίτη Ηλικία, 
ε ν ώ  π α ρ ά λ λ η λ α  ε ν ι σ χ ύ ο υ ν 

τον κοινωνικό ρόλο που διαδραματίζει η Βουλή των 
Αντιπροσώπων. Το έργο μας λοιπόν είναι εκ των ων ουκ 
άνευ…» Απόσπασμα Χαιρετισμού Προέδρου της 5ης 
Βουλής των Νέων Αντιπροσώπων (από την κ. Χριστίνα 
Γιανναπή εκ μέρους της Προέδρου)

« Σ τ α  υ γ ι ή ,  α π ο τ ε λ ε σ μ α τ ι κ ά 
και συνεχώς αναπτυσσόμενα 
κράτη ιστορικά πάντα υπήρχε 
ένα άγραφο ιερό συμβόλαιο 
μεταξύ της τρίτης γενεάς με την 
δεύτερη και πρώτη γενεά... Η 
τρίτη γενεά παραδίδει την δάδα 
της εξουσίας, της πολιτείας και 
γνώσης που έχει  συμμαζέψει 
στην δεύτερη γενεά και η πρώτη 

γενεά προετοιμάζεται να συμμετέχει στην εξουσία με την 
δεύτερη γενεά την οποία με την πάροδο του χρόνου 
θα διαδεχθεί. Το καθήκον της δεύτερης και πρώτης 
γενεάς είναι να παραλάβει με ευλάβεια την δάδα της 
εξουσίας, της πολιτείας και της γνώσης, να επεξεργαστεί 
εις βάθος αυτή την παρακαταθήκη, και να συγκρατήσει 
αναπτύσσοντας τα θετικά στοιχεία, να καινοτομήσει 
και  να απαλλαχτε ί  από τα κακά έχοντας…. Εμείς 
η πρώτη γενιά σας διαβεβαιώνουμε ότι θα κάνουμε 
το καθήκον μας έναντι εσάς την τρίτη γενιά. Επειδή 
πρώτο σας το οφείλουμε και δεύτερο ο τρόπος που 
θα συμπεριφερθούμε θα παραδειγματίσει την επόμενη 
γένια μεταλαμπαδεύοντας και διδάσκοντας το πνεύμα 
σεβασμού, αλληλοεξάρτησης και αλληλοϋποστήριξης 
μεταξύ των τριών γενεών αντιμετωπίζοντας ο ένας τον 
άλλο σαν μέλη πολίτες της ίδιας οικογένειας, του ίδιου 
κράτους, της Κύπρου μας».  Απόσπασμα Χαιρετισμού 
εκ μέρους της Κυπριακής Παιδοβουλής (από τον κ. Μι-
χά λη Τσαγγαρίδη) 
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«Είναι πραγματικά με ιδιαίτερη χαρά και τιμή που τελώ 
σήμερα τα αποκαλυπτήρια του Μνημείου του Εθελοντή, 

το οποίο αποτελεί το ελάχιστο δείγμα στη σημαίνουσα 
δράση που αναπτύσσουν διαχρονικά οι εθελοντές, με 
υψηλό αίσθημα ευθύνης απέναντι στον συνάνθρωπο 
και την πατρίδα μας… Θα περιοριστώ να εκφράσω για 
ακόμα μια φορά τις ευγνώμονες ευχαριστίες ολόκληρης της 
πολιτείας, στον σκαπανέα και οραματιστή του κινήματος 
εθελοντισμού φίλτατο Σταύρο Ολύμπιο, στο Επαρχιακό και 
Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού, αλλά και 
στο σύνολο του εθελοντικού κινήματος στη χώρα μας για 
την ευγενή δραστηριότητα που αναπτύσσουν με γνώμονα 
πάντα το αίσθημα της αλληλεγγύης και της προσφοράς 
στην κοινωνία».  Απόσπασμα Χαιρετισμού Προέδρου της 
Κυπριακής Δημοκρατίας

Μνημείο εθελοντή
Πρωτοβουλία του επαρχιακού Συντονιστικού Συμβουλίου εθελοντισμού λεμεσού

Στις 4/3/2022 ο Πρόεδρος του ΠΣΣΕ, κ. Ηλίας Δημητρίου 
και ο Συντονιστής/Εθελοντής της Δράσης «Κανένα 

Παιδάκι χωρίς Αρκουδάκι», κ. Γιώργος Καμπούρης, 
υπέγραψαν συμφωνία συνεργασίας για την υλοποίηση 
της δράσης στην Κύπρο με στόχο να καταστεί θεσμός 
όπως υλοποιείται με επιτυχία στο εξωτερικό.  Η συγκεκριμένη 
πρωτοβουλία έχει σκοπό να συλλέγει αρκουδάκια 
στο πλαίσιο ποδοσφαιρικών αγώνων, τα οποία θα 
προσφέρουν οι φίλαθλοι και ακολούθως την παράδοσή 
τους από εθελοντές, σε παιδιά  που έχουν ανάγκη.

«Κανένα Παιδάκι χωρίς Αρκουδάκι» 
Σημαντική συμφωνία συνεργασίας, η οποία θα σκορπίσει περισσότερη αγάπη 

στην κυπριακή κοινωνία

Kοινωνία σε δράση
Δωρεά βιβλίων σε εθελοντικές οργανώσεις μέλη του ΠΣΣε

8η παγκύπρια εκστρατεία «Υιοθετήστε» μια οικογένεια το Πάσχα  
Η κοινωνία «άπλωσε» τα χέρια της και αγκαλιάσαμε πολλές ευάλωτες οικογένειες

Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου, στο πλαίσιο 
της κοινωνικής της προσφοράς και αξιοποιώντας 

την ευρύτερη συνεργασία ανάμεσα στο Πανεπιστήμιο 
Κύπρου και το ΠΣΣΕ στη βάση Μνημονίου Συνεργασίας, 
προχώρησε στη δωρεά 200 περίπου βιβλίων από τη 
συλλογή πολλαπλών αντιτύπων της προς αξιοποίηση 
από εθελοντικές οργανώσεις μέλη του ΠΣΣΕ.

Το ΠΣΣΕ, πραγματοποίησε και φέτος, μέσω του Σώματος Εθελοντών, την καθιερωμένη εκστρατεία και στηρίξαμε 
ευάλωτες οικογένειες, προσφέροντας τα απαραίτητα για το Πάσχα.
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εΧΟΥΝ ΣΥΜΜεΤΑΣΧεΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦεΡεΙ ΣΤΗΝ εΚΣΤΡΑΤεΙΑ ΟΙ εΤΑΙΡεΙεΣ/ΦΟΡεΙΣ:

ALPHA BANK

CARDET (Center for the Advancement 
of Research & Development in Educational 

Technology)

GRS Recruitments 

Δόκιμοι Πυροσβέστες Κύπρου

Δημοτικό Σχολείο Καμπιού Φαρμακά

Φάνος Ν.Επιφανίου Δ.Ε. Λτδ

Φοιτητές μαθήματος 
«Εθελοντισμός, Θεωρία και Πράξη», Τμήμα 

Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, 
Πανεπιστήμιο Κύπρου

ΕΜΑΚ Λάρνακας

VTT Vasiliko Ltd 

Leroy Merlin

Τσιμεντοποιία Βασιλικού 
Δημόσια Εταιρεία Λτδ

CDA College Λεμεσού

Πυροσβεστική Υπηρεσία 
Λάρνακας – Αεροδρομίου

Cablenet

Άλλες εταιρείες/φορείς
Coca-Cola HBC Κύπρου, 

McDonalds Cyprus, Νede-
co Εlectronis, Τhe Grammar 
School, Α Δημοτικό Σχολείο 

Παλιομετόχου, Εύρηκα, Όμιλος 
Φώτος Φωτιάδης, Σχολή ΠΑΣΚΑΛ 

Λεμεσού
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Ένας θεσµός µε πολυδιάστατο έργο
και µακρά ιστορία

Μένουµε πάντα δίπλα σας
σε κάθε αγώνα και σε κάθε κρίση

από το 1973
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 αρμοδιότητας 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.


