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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

Μήνυμα του Προέδρου του ΠΣΣΕ για το νέο έτος
Εκφράζω με την ευκαιρία του νέου χρό-
νου τις πιο εγκάρδιες ευχές για ευημερία 
και υγεία. Το τέλος κάθε χρονιάς μας δίδει 
την ευκαιρία για απολογισμό και σκέψη. Το 
2021 περάσαμε δύσκολες στιγμές και αντι-
μετωπίσαμε διάφορες προκλήσεις, κυρίως 
λόγω της πανδημίας COVID-19 στην Κύ-
προ. Εστιάζω στο γεγονός ότι ο εθελοντι-
σμός, η προσφορά υπηρεσιών αλλά και 
το έργο των εθελοντικών οργανώσεων/
ΜΚΟ συνεχίστηκαν σε κάθε άκρη του νη-
σιού μας. Αυτό αγαπητές φίλες και φίλοι 
είναι το μεγαλείο του εθελοντισμού, όπου 
σε κάθε αγώνα και σε κάθε κρίση, ο εθελο-
ντικός/μη κερδοσκοπικός τομέας ξεδιπλώ-
νει το μεγαλείο του. Ως Συμβούλιο θέσαμε 
ως προτεραιότητα τη στήριξη των οργα-
νώσεων μελών μας αλλά και των ανα-
γκών της κοινωνίας γενικότερα. Η εμπειρία 
και το δυναμικό μας, μας βοήθησαν να 
εφαρμόσουμε ένα στρατηγικό πλάνο για 
αντιμετώπιση των προκλήσεων αλλά και 
των αναγκών σε όλα τα επίπεδα.

Κάθε νέο έτος δημιουργεί νέες ευκαιρίες. 
Ανασυντάσσοντας τις δυνάμεις μας θα 
διανύ σουμε το 2022, με αισιοδοξία. Το Πα-
γκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελο-
ντισμού με τη μακρόχρονη και πολυσχιδή 
του δράση θα συνεχίσει να επιτελεί το έργο 
του στη βάση του νομικού πλαισίου που 
διέπει τη λειτουργία του (τον Περί Παγκυ-
πρίου Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντι-
σμού Νόμο 61(Ι)2006).

Προτεραιότητα μας θα συνεχίσει να είναι 
η ενδυνάμωση των αρχών και των  αξιών 
του εθελοντισμού που είναι ένα από τα 
πολυτιμότερα στοιχεία του πολιτισμού και 
της κοινωνίας μας. Η διασφάλιση ενός ευ
νοϊκότερου περιβάλλοντος λειτουργίας 

των ΜΚΟ και η ενδυνάμωση τους για να 
μπορούν να ανταποκρίνονται στο αντα-
γωνιστικό και γεμάτο προκλήσεις περιβάλ-
λον, συνεχίζει επίσης να αποτελεί στρατη
γική επιδίωξη του ΠΣΣΕ. 

Για την ενίσχυση των ΜΚΟ προέχει αναμ-
φίβολα η αποτελεσματική ηγεσία και η 
αποτελεσματική διακυβέρνηση με το κα-
τάλληλο ανθρώπινο δυναμικό, αλλά και 
η υιοθέτηση ενός πλέγματος βέλτιστων 
πρακτικών διακυβέρνησης από όλους 
τους χώρους και τα επίπεδα. Ως Συμβού-
λιο θα συνεχίσουμε να επενδύουμε στο 
ανθρώπινο δυναμικό των ΜΚΟ (διοική-
σεις, 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 αντιμε-
τωπίσουν τις ποικιλόμορφες προκλήσεις. 

Η διαφάνεια, η χρηστή διοίκηση και οι 
παραγωγικές συμπράξεις, θα αποτελέ-
σουν αναμφίβολα μεγάλα κεφάλαια στις 

στρατηγικές μας, για να διασφαλίσουμε τη 
βιωσιμότητα αλλά και την ποιοτική εξέλι
ξη των ΜΚΟ. Η υιοθέτηση πρακτικών από 
τον επιχειρηματικό κόσμο με την κατάλλη-
λη σύνδεση των αρχών της κοινωνικής 
ευαισθησίας, αλλά και η προσαρμογή 
στην νέα ψηφιακή πραγματικότητα, μπο-
ρούν να αποτελέσουν μία καλή βάση στη 
διαμόρφωση των στρατηγικών μας.

Η επίτευξη ισχυρών σχέσεων συνεργα
σίας μεταξύ του ιδιωτικού και του δημο-
σίου τομέα με τις ΜΚΟ αποτελεί ένα άλλο 
σημαντικό κεφάλαιο. Πιστεύουμε ακράδα-
ντα ότι υπάρχει ένα κοινό υπόβαθρο, ένα 
πλέγμα κοινών αρχών και αξιών μεταξύ 
του ιδιωτικού, του δημόσιου και του μη κυ
βερνητικού τομέα.

Σε κάθε μας προσπάθεια, σημαντικότα-
τη είναι και η συνεργασία των πέραν των 
420 οργανώσεων μελών μας αλλά και των 
ΜΚΟ γενικότερα, των χιλιάδων εθελοντών, 
των συνεργατών μας από τον επιχειρημα
τικό κόσμο, το εκπαιδευτικό σύστημα, των 
θεσμών της πολιτείας, των κρατικών υπη-
ρεσιών και άλλων φορέων της κοινωνίας.

Τέλος θεωρώ χρέος να ευχαριστήσω για 
ακόμη μια φορά τις ΜΚΟ που συνέχισαν 
τη δράση τους παρόλες τις δυσκολίες αλ-
λά και όλους όσους τις στήριξαν. Όλοι μα-
ζί ενωμένοι μπορούμε να ξεπερνούμε κά-
θε κρίση και ας μην ξεχνάμε ότι όλα είναι 
εφικτά φτάνει να ΄χουμε όπως είπε ο ποιη-
τής Διονύσιος Σολωμός «ανοιχτά πάντα κι 
άγρυπνα τα μάτια της ψυχής» μας. 

Ηλίας Δημητρίου, Πρόεδρος 
Παγκύπριου Συντονιστικού Συμβουλίου 
Εθελοντισμού
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Ὁρόσημον εἰς τήν ἱστορίαν τῆς ἀνθρωπότητος ἀποτελεῖ 
ἡ Γέννησις τοῦ Σωτῆρος. «Ὁ Λόγος σάρξ ἐγένετο». 
Aκατάλυπτο τό μυστήριο. Σωτηριῶδες τό θαῦμα.  
Μ’ εὐλάβεια καί δέος στέκεται μπροστά σ᾽ αὐτό 

ὁ ἄνθρωπος ὅλων τῶν ἐποχῶν. Ὦ Θεϊκή συγκατάβασις. Ἡ γῆ 
ἀρραβωνίζεται τὸν οὐρανόν, τό φῶς καί τό χῶμα σμίγουν εἰς ἕνα 
φίλημα ἀγάπης. Αὐτός πού ὁραματίσθησαν οἱ Προφῆται, Αὐτός 
πού νοστάλγησαν, οἱ δίκαιοι, Αὐτός πού ἀνεζήτησαν οἱ ἁμαρτωλοί, 
ἐγκαταλείπει τόν οὐρανόν καί κατεβαίνει εἰς τήν λασπωμένη γῆ μας. 
Γίνεται ὁ ἄξονας τῆς ἱστορίας. Στέκεται ἀνάμεσα στό παρελθόν καί 
τό μέλλον καί  καταξιώνει μέ τήν παρουσία του τό παρόν. Φορεῖ 
τὸ ασθενικόν ἔνδυμα τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως, λαμβάνει «δούλου 
μορφήν» διά νά ἑνώση τό πρότυπον μέ τήν εἰκόνα, τὸ πεπερασμένο μέ 
τό ἄπειρο, τό προσιτό μέ τό ἀπρόσιτο. Σαρκοῦται ὁ Θεός καί θεοῦται ὁ 
ἄνθρωπος. Τό ὑπερφυσικόν γίνεται φυσικόν. Τό ἅγιο παιδί ταπεινοῦται 
διά νά ὑψώση καί προσφέρεται διά νά ἁγιάση. «Ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν» διά νά ὑψώση καί προσφέρεται διά νά ἁγιάση. «Ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν» διά νά ὑψώση καί προσφέρεται διά νά ἁγιάση. «Ἐσκήνωσεν ἐν ἡμ
διά νά μεταβάλη τόν πόνον εἰς τραγούδι, τήν ἀπογοήτευσιν εἰς ἐλπίδα,
τήν ἁμαρτίαν εἰς μετάνοιαν. «Παιδίον ἐγεννήθη ἡμῖν» διά νά διανοίξη 
τάς πηγάς τῆς ἀναγεννήσεως καί νά πλημμυρίση τήν ἀνθρωπότητα μέ 
τό φῶς τῆς εὐαγγελικῆς ἀληθείας Του.

«Ὁ κόσμος χρειάζεται σήμερα τό μήνυμα 
πού μᾶς ἔρχεται ἀπό τήν Φάτνην»

Του ΣΤΑΥΡΟΥ ΟλΥΜΠΙΟΥ
Eπίτιμου Προέδρου ΠΣΣΕ

 άρθρο γράφεται στην καθαρεύουσα για να συνάδει περισσότερο με 
την αγιογραφική γλώσσα των ευαγγελικών ρητών που παρεμβάλλονται, 
με την ευχή όλοι μας να πάμε πίσω και να λουσθούμε με το φως της 
φάτνης του Χριστού για να έρθει και η δική μας εσωτερική αναγέννηση.

«Διέλθωμεν δή ἕως Βηθλεέμ καί ἴδωμεν τό ρῆμα τοῦτο τό γεγονός 
ὅ ὁ Κύριος ἐγνώρισεν ἡμῖν». Ἄς πᾶμε καί φέτος «ἕως Βηθλεέμ» 
ὄχι διά να διεισδύσωμεν εἰς τήν θεολογίαν τῆς κενώσεως ἤ νά 
προσπελάσωμεν μέ τό λογικό μας τό θαῦμα τῆς Θείας οἰκονομίας 
ἀλλά διά νὰ δεχθῶμεν τό μήνυμα τῆς σωτηρίας καί νά λάβωμεν την 
ὑπόμνησιν τῶν εὐθυνῶν μας. Διά νά ἀποθέσωμεν εἰς τά πόδια τοῦ 
Θείου Βρέφους τάς ἀγωνίας, τάς ἐλπίδας, τά προβλήματα καί τούς 
ὁραματισμούς μας. Διά να προσφέρωμεν τόν ἑαυτόν μας καί νά 
θρυμματίσωμεν μπροστά εἰς την ἄσπιλην ἀθωότητά Του, τάς πολλάς 
κακίας μας. 

Οἱ ἄγγελοι δεν εἶπαν εἰς τούς ποιμένας ὅτι ἐγεννήθη ἁπλῶς ἕνας
Σωτήρας. Τούς εἶπαν «ἐτέχθη ὑμῖν σήμερον Σωτήρ». Ὁ ᾿Ιησοῦς 
γεννᾶται διά τόν καθένα ἀπό τούς ποιμένας. Ἡ γέννησίς Του 
παραμένει διά τόν καθένα μας ἕνα θέμα ἐντελῶς προσωπικόν. Οἱ 
ποιμένες ἀποδέχθησαν εἰς ὅλον τό βάθος της ψυχής των τὸ γεγονός 
τῆς γεννήσεως καί τό διελάλησαν «καί πάντες οἱ ἀκούσαντες 
ἐθαύμασαν περί τῶν λαληθέντων ὑπό τῶν ποιμένων πρός αὐτούς». 
Νά διαλαλοῦμε καί ἐμεῖς τὸ θαῦμα. Νά δημιουργοῦμε τόν θαυμασμόν 
πού ὁδηγεῖ εἰς τήν ταπείνωσιν καί τήν μετάνοιαν.

Ὁ κόσμος χρειάζεται σήμερα τό μήνυμα πού μᾶς ἔρχεται ἀπό τήν 
Φάτνην, τό μήνυμα τῆς εἰρήνης, τῆς ἀγάπης καί τῆς δικαιοσύνης.

Ασφυκτιᾶ ἡ ἀνθρωπότης μέσα εἰς τάς συμπληγάδας τῶν προβλημάτων 
της, πνίγεται εἰς τά αἵματα καί τά δάκρυα πού πλημμυριζουν τόν 
πλανήτη μας καί περιμένει τόν φωτισμόν, τήν καθοδήγησιν, τήν 
ἐλπίδαν, τήν λύτρωσιν. Ἐδόθη αὐτή μέ την ἐνανθρώπισηΧρειάζεται 
ὅμως ἡ ἀποδοχή της. Να κάμουμε τήν λύτρωσιν ἀποδεκτήν. Διά να 
γυρίσωμεν πίσω, ὅπως οἱ Μάγοι, «δι’ ἄλλης ὁδοῦ». Νά ἀλλάξωμεν 
κατεύθυνσιν βίου, διά να καθαγιασθῆ ἡ ζωή μας ἀπό τόν ϑεσπέσιον 
ἀγγελικόν ὑμνὸν. «Δόξα ἐν ὐψίστοις Θεῷ καί ἐπί γῆς εἰρήνη ἐν 
ἀνθρώποις εὐδοκία».
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εθελοντισμός είναι: Η σημαντική ανθρώ-
πινη δράση προσφοράς βασισμένη στις 
αρχές και αξίες της αλληλεγγύης και του 
 αλτρουισμού, η οποία διαχρονικά αναγνω-
ρίστηκε υψίστης σημασίας όσον αφορά την 
αντιμετώπιση διαφόρων προβλημάτων στις 
τοπικές και τη διεθνή κοινωνία.
Η ευχή μου προς τους εθελοντές: Έχοντας 
την ίδια δύναμη ψυχής που έφτασε πολλές 
φορές στα όρια της αυταπάρνησης και της 
αυτοθυσίας, αποτελώντας κίνητρο για τον 
καθένα να συνεχίσετε τη μεγάλη αυτή αλυσί-
δα προσφοράς στους συνανθρώπους μας 
που το έχουν ανάγκη.

Άντρη Αναστασιάδη, 
Επίτιμη Πρόεδρος Παγκύπριου Συντονιστικού 
Συμβουλίου Εθελοντισμού

Η συνεισφορά του εθελοντικού κινήματος εί-
ναι ανεκτίμητη. Η δράση όλων των εθελοντών 
και εθελοντριών, σε τόσους πολλούς τομείς, 
αξίζει να αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση 
γιατί αφυπνίζει αρχές και πανανθρώπινες αξί-
ες. Νιώθουμε περήφανοι γιατί το εθελοντικό 
κίνημα της Κύπρου δεν είναι μόνο από τα μα-
ζικότερα αλλά αποτελεί και πρότυπο μεταξύ 
των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά 
και ευρύτερα και των χωρών της υφηλίου. Η 
ανιδιοτελής προσφορά καθίσταται μια πρα-
κτική που φέρνει τον άνθρωπο στο προσκή-
νιο και αναγάγει την αλληλεγγύη στην καθ’ 
αυτό πράξη του αλτρουϊσμού και των κοινω-
νικών αρετών. Η πανδημία, οι φυσικές κατα-

στροφές, οι οικονομικές συνέπειες από απρό-
βλεπτα γεγονότα αναδεικνύουν την αξία του 
εθελοντισμού σαν της ύστατης κοινωνικής 
προσφοράς. εκφράζω ευγνωμοσύνη και 
ένα μεγάλο ευχαριστώ προς κάθε εθελόντρια 
και κάθε εθελοντή. Θέλω μαζί με τις ευχές μου 
να διαβεβαιώσω πως η ευημερία των πολιτών 
είναι ύψιστη προτεραιότητα μας. Μαζί, πολί-
τες και κράτος θα εργαστούμε για να κάνου-
με αυτό το στόχο πραγματικότητα. Εύχομαι σε 
όλες και όλους καλό και ελπιδοφόρο 2022.

Νίκος Αναστασιάδης, 
Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας 

Στους εθελοντές ευχόμαστε…Στους εθελοντές ευχόμαστε…Στους εθελοντές ευχόμαστε…Στους εθελοντές ευχόμαστε…Στους εθελοντές ευχόμαστε…
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εθελοντισμός είναι... Να 
νοιάζομαι, να αγαπώ και 
να το δείχνω με κάθε μου 
πράξη.
Η ευχή σας προς τους 
εθελοντές για το νέο 
έτος: Χρόνια πολλά και 
καλή χρονιά. Σας ευχαρι-
στούμε, πραγματικά από 
καρδιάς, που μας δείχνε-
τε καθημερινά τον τρόπο 

πώς να γινόμαστε καλύτεροι άνθρωποι.

Αννίτα Δημητρίου, 
Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων

εθελοντισμός είναι: Η ανιδιοτελής προσφο-
ρά στον συνάνθρωπό μας και στην κοινωνία. 
Μία σημαντική αρωγή για την ευημερία και 
ανάπτυξη του κοινωνικού συνόλου, ιδιαίτερα 
τα τελευταία δύσκολα χρόνια που διανύουμε. 
Η ευχή μου στους εθελοντές της Κύπρου 
για το 2022, είναι να συνεχίσουν και την νέα 
χρονιά το έργο στο οποίο έχουν αυτόβου-
λα ταχθεί, προσφέροντας μ’ αυταπάρνηση 
εαυτούς στο πλευρό των συμπολιτών μας, 
αποτελώντας φωτεινό παράδειγμα ήθους κι 
ανθρωπιάς. Υγεία και κάθε ευτυχία στους εθε-
λοντές της Κύπρου και τις οικογένειές τους.

Ζέτα Αιμιλιανίδου, 
Υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας 
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

εθελοντισμός είναι η αγάπη που γίνεται πρά-
ξη, μέσα από την ανιδιοτελή προσφορά και 
ενισχύει τις δράσεις και ενέργειες του κρά-
τους.
Για αυτό και εύχομαι υγεία και ασφάλεια 
στους εθελοντές μας και στις οικογένειές 
τους. Είμαι σίγουρη πως το 2022 θα συνεχί-
σετε με τον ίδιο ζήλο να προσφέρετε απλό-
χερα στον συνάνθρωπο. Η κοινωνία μας 
έχει ανάγκη, όσο ποτέ άλλοτε, να δείξου-
με έμπρακτα την αλληλεγγύη και τη στήριξή 
μας ο ένας στον άλλον. Καλό και παραγω-
γικό νέο έτος.

Στέφη Δράκου, 
Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως

Εθελοντισμός για την Εθνική Φρουρά είναι 
το σύνολο των συντονισμένων δράσεων σε 
συνεργασία με κρατικούς φορείς, οργανώ-
σεις και ιδρύματα με σκοπό την παροχή βοή-
θειας προς τους συνανθρώπους μας αλλά 
και την καλλιέργεια πνεύματος εθελοντικής 
συνείδησης και προσφοράς προς το κοινω-
νικό σύνολο γενικότερα. 

ευχή στους εθελοντές: Αναλογιζόμενος την 
τεράστια αξία της ανιδιοτελούς προσφοράς 
όσων δραστηριοποιούνται στο πεδίο των 
εθελοντικών δράσεων, θα ήθελα να ευχηθώ 
στον καθένα ξεχωριστά υγεία και δύναμη για 
συνέχιση της. Συγχαρητήρια. 

Αντιστράτηγος Δημόκριτος Ζερβάκης, 
Αρχηγός της Εθνικής Φρουράς

εθελοντισμός είναι σεβασμός και αγάπη 
προς τον άνθρωπο! Η ευχή μου προς τους 
εθελοντές για το νέο έτος: Καλή Δύναμη, 
Υγεία, Υπομονή και Διάθεση για προσφορά! 

Ειρήνη Λοϊζίδου Νικολαΐδου, 
Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων 
Προσωπικού Χαρακτήρα

Ο εθελοντισμός είναι μία δραστηριότητα πί-
σω από την οποία βρίσκονται άνθρωποι με 
ψηλό το αίσθημα της προσφοράς, της ανι-
διοτέλειας, της βοήθειας σε ανθρώπους που 
έχουν ανάγκη στήριξης και αγάπης.
Η ευχή μου προς τους εθελοντές για το νέο 
έτος: Να παραμείνουν Άνθρωποι και ο Θεός 
θα είναι πάντα δίπλα τους να τους ανταμείβει 
με την ευσπλαχνία του. 

Ιωσηφίνα Αντωνίου, 
Επίτροπος Ισότητας των Φύλων
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εθελοντισμός είναι η ανιδιοτελής προσφο-
ρά σε μεμονωμένα άτομα ή σε συλλογικές 
κοινωφελείς δράσεις, χωρίς κίνητρα υλικής 
ή άλλης ανταμοιβής. Η προσφορά λίγου 
από τον ελεύθερο χρόνο μας για ενίσχυση 
της κοινωνικής ευημερίας, ενσωμάτωσης 
και συνοχής. Εθελοντισμός είναι η έμπρακτη 
αλληλεγγύη και η παροχή βοήθειας σε συ-
νανθρώπους μας και η υποστήριξη δράσε-
ων και συλλογικών πρωτοβουλιών για μια 
πιο δίκαιη κοινωνία. Εθελοντισμός είναι αυτό 
ακριβώς που χρειάζεται η κοινωνία μας συ-
μπληρωματικά με την κρατική πρόνοια σε 
μια εποχή που η ανθρωπότητα έχει να αντι-
μετωπίσει οικονομικές, κοινωνικές, πολιτι-
σμικές, περιβαλλοντικές, πολιτικές και άλλες 
προκλήσεις. Ο εθελοντισμός είναι αξία και 
στάση ζωής. 
Σε όλες και όλους τους εθελοντές εύχομαι 
να συνεχίσουν να προσφέρουν ανιδιοτελώς 
σε όλους, όσοι το έχουν ανάγκη, να συνερ-
γούν για μια δίκαιη κοινωνία, να συνεχίσουν 
να είναι ενεργοί πολίτες. Εύχομαι το 2022 που 
ανατέλλει να είναι δημιουργικό, γόνιμο και 
παραγωγικό, γεμάτο χαμόγελα και ξέγνοια-
στες στιγμές. 

Καθηγητής Πέτρος Πασιαρδής, 
Πρύτανης Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου

εθελοντισμός είναι: Η ανιδιοτελής Προσφο-
ρά προς τον συνάνθρωπο.
ευχή προς τους εθελοντές για το νέο έτος: 
Θερμές ευχαριστίες σε όλους τους εθελοντές 
για το αξιόλογο έργο τους το οποίο συν-
δράμει τα μέγιστα στην κοινωνικο-οικονομι-
κή ανάπτυξη και συνοχή της χώρας. Η πα-
ρουσία και δράση σας είναι ουσιώδης για 
τη προώθηση του ιδεώδους του εθελοντι-
σμού. Ευχές στους εθελοντές και τις οικογέ-
νειες τους για ένα Καλό Νέο έτος με Υγεία και 
 Πρόοδο σε όλα τα μέτωπα.

Καθηγητής Πανίκκος Πουτζιουρή, Πρύτανης 
Πανεπιστήμιου UCLan Cyprus

εθελοντισμός δεν είναι απλά ένας όρος, 
 αλλά στάση ζωής που ο καθένας πρέπει να 
υιοθετήσει για να δώσει νέο περιεχόμενο στη 
ζωή του αλλά και χαρά στους συνανθρώ-
πους του. Είναι μια πράξη που φανερώνει 
ενέργεια και καλοσύνη. Είναι μια συνεισφο-
ρά στον συνάνθρωπο, στον ίδιο μας τον 
εαυτό και πάνω απ’ όλα στην πατρίδα μας .
Για το νέο έτος, εύχομαι στους εθελοντές 
να προσπαθήσουν ακόμη περισσότερο, να 
προσφέρουν ακόμα περισσότερο, να στηρί-
ξουμε όλοι τον εθελοντισμό ακόμα περισσό-
τερο, για να γίνει η χώρα μας πιο αισιόδοξη, 
πιο φιλική και πιο ανθρώπινη. 

Δρ Χριστίνα Γιαννάκη, 
Γενική Διευθύντρια Υπουργείου Υγείας

εθελοντισμός είναι: Στάση και αξία ζωής. Ο 
εθελοντισμός είναι το «δίκτυ προστασίας» 
όλων αυτών που για διάφορους λόγους ξε-
φεύγουν από το δίκτυο της κοινωνικής προ-
στασίας τους κράτους, συνδράμει στην 
προάσπιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων 
και την ενδυναμώνει την κοινωνική συνοχή.
ευχή προς τους εθελοντές για το νέο έτος: 
Να συνεχίσουν να εκφράζουν την αλλη-
λεγγύη τους μέσα από ανιδιοτελείς πράξεις 
που είναι χρήσιμες στην κοινωνία, να συμμε-
τέχουν και να προσφέρουν στο σύνολο. Η 
 δική μας δέσμευση είναι ότι θα είμαστε κοντά 
τους, να στηρίζουμε τις προσπάθειες τους, 
να αναγνωρίζουμε και να επιβραβεύουμε το 
έργο τους. Ως Πανεπιστήμιο έχουμε καθιε-
ρώσει ετήσιο βραβείο Ήθους και Κοινωνικής 
Προσφοράς για φοιτητές και φοιτήτριες μας 
που η εθελοντική δράση τους εντός και εκτός 
Πανεπιστημίου έχει άμεσο αντίκτυπο σε ευά-
λωτες ομάδες του πληθυσμού και τους καθι-
στά ενεργό κομμάτι της κοινωνίας.

Καθηγητής Παναγιώτης Ζαφείρης, 
Πρύτανης Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου

Ο εθελοντισμός αποτελεί ποιοτικό δείκτη μέ-
τρησης της ευημερίας μιας κοινωνίας. Μέ-
σα από αυτόν αντανακλάται το ανθρώπινο 
πρόσωπο της κοινωνίας και αναδύονται οι 
ανθρώπινες σχέσεις. 
εύχομαι με τη νέα χρονιά, το έργο σας να 
συμβάλει στο μέγιστο δυνατό βαθμό στη 
δημιουργία ενός κοινωνικού περιβάλλοντος 
που έχει ως επίκεντρό του τον άνθρωπο, τα 
δικαιώματά του και την ενσυναίσθηση για 
τους γύρω μας για μια ισότιμη κοινωνία. 

Δέσπω Μιχαηλίδου, Επίτροπος Προστασίας 
των Δικαιωμάτων του Παιδιού

εθελοντισμός είναι ακτίδα φωτός και πρό-
τυπο συμπεριφοράς, ευαισθησίας, αλτρου-
ισμού, ανιδιοτέλειας, κοινωνικής αλληλεγγύ-
ης, αγάπης και πολιτισμού. 
Ο ΕΘΕλΟΝΤΙΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΖΩΗ!  
Στους εθελοντές εύχομαι ολόψυχα καλή και 
δημιουργική χρονιά, με υγεία, δύναμη κι ευλο-
γία, ώστε να συνεχίσετε το θεάρεστο έργο σας 
και να μας εμπνέετε με το παράδειγμά σας. 

Κώστας Χαμπιαούρης, 
Επίτροπος Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων





«Ο εθελοντισμός είναι αγάπη για τη ζωή. 
Είναι η ματιά που ενώνει το βαθύτερο είναι 
μας, με την δράση και την πραγματικότητα 
της ουσίας της ύπαρξης μας. Είναι η απόδει-
ξη ότι η ζωή δεν είναι μόνο άσπρο ή μαύρο. 
Σε δύσκολες φάσεις της ανθρώπινης πορεί-
ας μας, όταν είμαστε στο μαύρο σκοτάδι της 
απελπισίας ή των δυσκολιών, μέσα από τον 
εθελοντισμό ανοίγει μια τρυπούλα φωτός 
που σαν πυγολαμπίδα οδηγεί το σώμα και 
το νου μας προς μια διέξοδο. βρίσκουμε πά-
λι την ρότα μας γιατί κάποιος μας βοήθησε 
γι’ αυτό. Και το πιο σπουδαίο είναι ότι λαμβά-
νουμε βοήθεια συχνά από ανθρώπους που 
τους γνωρίζουμε λίγο ή και καθόλου. Οι εθε-
λοντές δεν ζητούν ανταλλάγματα, γι’ αυτούς 
η δράση και η προσφορά είναι μέρος της 
ζωής τους με ακοστολόγητη εργατοώρα.
Στους εθελοντές εύχομαι να έχουν υγεία και 
δημιουργική ενέργεια. Η εποχή μας χρειάζε-
ται όραμα και δράση από πολλούς ανθρώ-
πους ταυτόχρονα. Σκοπός μας πιστεύω ότι 
πρέπει να είναι η υλοποίηση των 17 στόχων 
βιώσιμης ανάπτυξης. Όλες οι εθελοντικές 
δράσεις ατόμων και οργανώσεων συνδέο-
νται ή αποτελούν μέρος ενός ή και περισσό-
τερων στόχων βιώσιμης ανάπτυξης. Έτσι θα 
μπορέσει ο πλανήτης, άρα και η ανθρωπό-
τητα να επιβιώσει με τρόπο δίκαιο καλύπτο-
ντας τις ανάγκες των σημερινών και των μελ-
λοντικών γενεών. 
Στην εξίσωση των σκέψεων και των συναι-
σθημάτων των εθελοντών χωράνε όλα όσα 
περιγράφει ο αείμνηστος Τάσος Κουράκης 
στο ποίημα του «λίμνη βικτόρια»
Ζητώ μίαν άλλη αριθμητική 
όπου να μπορούν να αθροίζονται 
τα μήλα, οι βροχές και το χαμόγελο
μίαν άλλη ανατομία 
που να περιγράφει όχι μόνο τα χέρια 
αλλά τα φτερά της ψυχής 
και τα μάτια του ονείρου

Και μίαν οικονομία που να υπολογίζει 
μαζί με τα ομόλογα
τα δάκρυα, το στεναγμό και την απόγνωση,
όπου στα βιβλιάρια να προβλέπονται
όχι μόνο κωδικοί αναλήψεων 
αλλά και κωδικοί καταθέσεων των δειλινών, 
των Χριστουγέννων και των χτύπων 
της καρδιάς» 

Σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που μας δίνε-
ται να στείλουμε τις ευχές μας και δηλώνουμε 
πάντα στη διάθεσή σας για ότι χρειαστείτε. 

Ιωάννα Παναγιώτου, 
Εκτελεστική Διευθύντρια CIIM

εθελοντισμός είναι στάση ζωής. Μέσα από 
την εθελοντική δράση, ο άνθρωπος εξελίσ-
σεται και υιοθετεί αξίες με ιδιαίτερη σημασία, 
όπως η προσφορά και η αλληλεγγύη. Ο εθε-
λοντισμός είναι κινητήριος δύναμη, μια ανι-
διοτελής πράξη που βρίσκει έδαφος και καρ-
ποφορεί, πολλαπλασιάζει το καλό το οποίο 
προσφέρει.
ευχή στους εθελοντές: Οι εθελοντές αποτε-
λούν πολύτιμους κρίκους της αλυσίδας για 
την κοινωνική ευημερία του τόπου μας. Αξί-
ζουν το σεβασμό και την ευγνωμοσύνη μας 
για όλα όσα προσφέρουν ακούραστα όλα 
αυτά τα χρόνια. Εύχομαι να είναι πάντα καλά 
και να αντλούν δύναμη από το πολύ σημα-
ντικό έργο που επιτελούν για να συνεχίσουν 
απρόσκοπτα την προσφορά τους στην κοι-
νωνία. 

Μιχάλης Αντωνιάδης, Πρόεδρος KPMG

Κάθε εθελοντική δράση, ενέργεια, εκδήλωση 
στην οποία έχουμε την ευκαιρία να συμβά-
λουμε αποτελεί θετικό πρόσημο στη δική μας 
ζωή ως άνθρωποι και ενεργοί πολίτες. Ταυ-
τόχρονα, η προσφορά μας αυτή ωφελεί τις 
ζωές των συνανθρώπων μας, της κοινωνίας 
και της χώρας μας. Ο εθελοντισμός τα κάνει 
όλα καλύτερα.
Κάθε εθελοντής και εθελόντρια να συνεχίσει 
να αφήνει το θετικό αποτύπωμα που βελτιώ-
νει τον κόσμο μας μέσω της προσφοράς 
του. Η καθαρότητα της ανιδιοτελούς προ-
σφοράς είναι αυτή που μας αγγίζει όλους 
και κάνει το μέλλον μας φωτεινότερο. 

Δημήτρης Κατωπόδης, 
Διευθυντής Leroy Merlin Κύπρου

Για την Cyprus Millers by Hadjigiorkis, εθελο-
ντισμός είναι η υπέρβαση των στενών  ορίων 
της προσωπικής μας εμπειρίας, η αφοσίω-
ση στον άνθρωπο και το περιβάλλον, η συ-
νεργασία έτσι ώστε να αφουγκραστούμε τις 
ανάγκες της κοινωνίας και να ανταποκρι-
θούμε σε αυτές και η έμπνευση μιας καινοτό-
μου ματιάς στην συλλογικότητα και την αλ-
ληλεγγύη για το κοινό καλό. 
ευχόμαστε στους εθελοντές να έχουν μια 
ευλογημένη χρονιά και τη δύναμη να συνεχί-
σουν το έργο τους. 

Σάββας Κοσιής, Γενικός Διευθυντής

εθελοντισμός είναι: Η ανιδιοτελής προσπά-
θεια να δημιουργήσεις έναν καλύτερο κό-
σμο, ειδικά για εκείνους που το έχουν μεγα-
λύτερη ανάγκη.
Η ευχή σας προς τους εθελοντές για το νέο 
έτος: Εύχομαι το νέο έτος να φέρει στους εθε-
λοντές υγεία και πολλές ευτυχισμένες στιγ-
μές. Άλλωστε το έργο των εθελοντών έχει 
χαρίσει το χαμόγελο σε πολλούς συνανθρώ-
πους μας, τους οποίους και στηρίζουν με τη 
δράση τους. Ταυτόχρονα ευελπιστώ η νέα 
χρονιά να στρέψει ακόμα περισσότερους 
φορείς, στο πλευρό των σπουδαίων αυτών 
ανθρώπων και του έργου τους. 

Δήμητρα Ονουφρίου, 
Επικεφαλής Μάρκετινγκ, Κέντρου Κάρτας 
και Ανάπτυξης Προϊόντων AstroBank
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Σε μια άκρως ενδιαφέρουσα συνέντευξη στο 
Περιοδικό «ΕΘΕλΟΝΤΙΣΜΟΣ και ΚΟΙΝΩΝΙΑ», ο 
Επίτροπος του Πολίτη κ. Παναγιώτης Σεντώνας μιλά 
για τη σημασία της συµµετοχικής και διαβουλευτικής 

δηµοκρατίας, ως κλειδί για την ανανέωση της σχέσης των 
πολιτών µε το κράτος, τη σημασία του Ευρωπαϊκού Έτους 
Νεολαίας - 2022, την άριστη σχέση που έχει αναπτυχθεί 
με το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού 
και αναδεικνύει τη σημασία της συμμετοχικότητας και του 
συν-σχεδιασμού για την επίτευξη των Στόχων βιώσιμης 
(Αειφόρου) Ανάπτυξης.

Ο κ. Σεντώνας, απαντώντας σε ερωτήσεις μας, ενημερώνει 
για τις αρμοδιότητες του Γραφείου του, αναφέρεται στην 
αγαστή συνεργασία του με το Παγκύπριο Συντονιστικό 
Συμβούλιο Εθελοντισμού, μιλά για την Ατζέντα 2030, τους 
17 Στόχους βιώσιμης Ανάπτυξης και τις προοπτικές που 
προσφέρει ο εθελοντισμός, στο πλαίσιο της Ατζέντας, και 
στέλνει το δικό του μήνυμα για το νέο έτος.

Ποιες οι αρμοδιότητες σας και ποιους στόχους έχετε θέσει;
Π. Σεντώνας: Κύρια αρμοδιότητα του Γραφείου μου 
είναι η προώθηση της συµµετοχικής και διαβουλευτικής 
δηµοκρατίας, καθώς αποτελεί το κλειδί για την ανανέωση 
της σχέσης των πολιτών µε το κράτος και για την 
ανάκτηση της εµπιστοσύνης τους στους θεσµούς. Αυτό 
θα οδηγήσει στην επί της ουσίας συµµετοχή και στην 
πραγµατική επιρροή των πολιτών στη διαµόρφωση 
δηµόσιων πολιτικών. Όπως αναφέρει η Ευρωπαϊκή 
Ένωση, αλλά και σηµαντικοί διεθνείς θεσµοί, όπως είναι 
το Συµβούλιο της Ευρώπης και τα Ηνωµένα Έθνη, τα 
κράτη έχουν υποχρέωση να παρέχουν στους πολίτες 
τους τα εργαλεία, τους διαύλους και τις ικανότητες, ώστε 
οι απόψεις τους να ακούγονται στη δηµόσια σκηνή και 
να συµβάλλουν άµεσα στη διαµόρφωση των πολιτικών. 
Το σχέδιο δράσης του Γραφείου επικεντρώνεται σε αυτά 
τα θέµατα και έχουµε δροµολογήσει συγκεκριµένες 
δράσεις, όπως είναι το «Φόρουµ για τη ∆ηµοκρατία» που 
θα γίνει την ερχόµενη άνοιξη, σε συνεργασία και µε τη 
βουλή των Αντιπροσώπων, το Πρόγραµµα «Καινοτοµία 
και Συµµετοχική ∆ηµοκρατία» που αρχίζει τον Φεβρουάριο, 
όπως επίσης και το «Ελεύθερο Πανεπιστήµιο των Πολιτών».

Επίσης, Το Γραφείο μου ανέλαβε τον εθνικό συντονισμό 
για το Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας - 2022. Η Ευρωπαϊκή 

Ανανέωση της σχέσης 
των πολιτών με το κράτος 

Συνέντευξη 

Η συµµετοχική 
και διαβουλευτική δηµοκρατία 

αποτελεί το κλειδί 
για την ανανέωση της σχέσης 

των πολιτών µε το κράτος.

ΤΗΣ Δρ. Ολίβιας Πατσαλίδου

Με τον κ. Παναγιώτη Σεντώνα
Επίτροπο του Πολίτη





Ένωση αποφάσισε να ορίσει το 2022 ως Ευρωπαϊκό 
Έτος Νεολαίας, έχοντας διαγνώσει τον σοβαρό αρνητικό 
αντίκτυπο που είχε η πανδημία του κορωνοϊού στους νέους 
ανθρώπους: στην εκπαίδευσή τους, την απασχόληση, την 
κοινωνική ένταξη, την ψυχική τους υγεία. βασικός σκοπός 
της Ένωσης 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 στην ενθάρρυνση της συμμετοχής των 
νέων στη δημοκρατική και κοινωνική ζωή των κρατών 
μελών, στο πλαίσιο και της προσπάθειας για οικοδόμηση 
μιας πιο πράσινης, πιο ψηφιακής και χωρίς αποκλεισμούς 
Ευρώπης. βρισκόμαστε σε άμεση επαφή με την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, αλλά και όλους τους εταίρους στην Κύπρο, για 
την προετοιμασία όσων θα λάβουν χώρα εντός του 2022.

Ποια η σχέση του Γραφείου σας με το Παγκύπριο 
Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού;
Π. Σεντώνας: Μια λέξη χαρακτηρίζει τη σχέση του Γραφείου 
μου με το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού 
(ΠΣΣΕ): άριστη. Από την πρώτη στιγμή του διορισμού μου 
στη θέση του Επιτρόπου του Πολίτη, τόσο το ΠΣΣΕ όσο και 
εγώ εκδηλώσαμε την πρόθεση για μια αγαστή συνεργασία 
και διασφάλιση συνεργειών για το καλύτερο δυνατό 
αποτέλεσμα. Το ΠΣΣΕ έχει θεσπιστεί με νομοθεσία, η πολιτεία 
επενδύει στη λειτουργία του και έχει μέχρι σήμερα προσφέρει 
πάρα πολλά στην κυπριακή κοινωνία. βασική μου θέση είναι 
ότι το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού θα 
πρέπει να ενδυναμωθεί, για να υπηρετήσει στον μέγιστο 
βαθμό τους σκοπούς λειτουργίας του και τον θεσμικό του 
ρόλο στα θέματα εθελοντισμού, κοινωνικής ευημερίας και 
όχι μόνο, όπως αυτός καθορίζεται στη σχετική Νομοθεσία.

Mιλήστε μας για την Ατζέντα 2030 και τους 17 Στόχους 
Βιώσιμης Ανάπτυξης.
Π. Σεντώνας: Πρόσφατα, το Γραφείο μου διοργάνωσε το 
Συνέδριο «Πολίτες - Πολιτικοί - Πολιτικές», παρουσιάζοντας 
τον σχεδιασμό της Ατζέντας 2030. Μέσα από το Συνέδριο, 
θελήσαμε να αναδείξουμε τη σημασία της συμμετοχικότητας 
και του συν-σχεδιασμού για την επίτευξη των Στόχων βιώσιμης 
(Αειφόρου) Ανάπτυξης. Δεν θα μπορέσουμε να βαδίσουμε 
προς τον ορίζοντα που θέτουν οι Στόχοι – που είναι η 
δημιουργία δίκαιων, αειφόρων και ανθεκτικών κοινωνιών 
– αν δεν κοιτάξουμε όλοι προς την ίδια κατεύθυνση. Με τη 
συμμετοχή εκπροσώπων της κυβέρνησης, του κοινοβουλίου, 
της ακαδημαϊκής κοινότητας, οργανώσεων της κοινωνίας 
των πολιτών και του επιχειρηματικού κόσμου, συζητήσαμε 

για το πώς μπορούν να γίνουν πράξη συνέργειες και 
συνεργασίες για την επίτευξη των Στόχων, αλλά και πώς 
διασφαλίζεται η συμμετοχή των πολιτών και των κοινωνικών 

εταίρων στη λήψη και υλοποίηση των αποφάσεων. Εξ άλλου, 
είναι ευθύνη των κρατών να κινητοποιήσουν, να εμπλέξουν 
και να υποστηρίξουν όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς 
και εταίρους – κοινωνία των πολιτών, τοπική αυτοδιοίκηση, 
ακαδημαϊκή κοινότητα, τον κόσμο του επιχειρείν – προ-
κειμένου ο καθένας να συνεισφέρει, από το δικό του πλαίσιο 
αναφοράς, στην επίτευξη των Στόχων.

Υπό την αιγίδα του ΟΗΕ, κινητοποιούνται οι κυβερνήσεις 
των κρατών και το σύνολο της κοινωνίας, να στηρίξουν τις 
προοπτικές που προσφέρει ο εθελοντισμός, στο πλαίσιο 
της Ατζέντας 2030. Τι δράσεις αναμένεται να αναπτυχθούν 
από τους αρμόδιους φορείς στην Κύπρο;
Π. Σεντώνας: Οι αρμόδιοι φορείς στην Κύπρο, μεταξύ των 
οποίων συγκαταλέγεται και το Γραφείο μου, πρέπει να 
κινηθούν προς δύο κατευθύνσεις: Από τη µία στην παροχή 
των διόδων, έτσι ώστε οι οργανώσεις της κοινωνίας των 
πολιτών να συµµετέχουν στον κύκλο χάραξης πολιτικών και 
να καταθέτουν τις απόψεις τους στο πεδίο δράσης τους. Από 
την άλλη, θα πρέπει να ενδυναµωθεί ο ρόλος τους, η διαφανής 
και αποτελεσµατική δραστηριοποίησή τους. Για παράδειγµα, 
τον περασµένο Νοέµβριο, διοργανώσαµε, µαζί µε τον 
Οργανισµό Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων και Πολιτιστικών 
Σχέσεων, σειρά παρουσιάσεων, σε όλη την Κύπρο, για το 
νέο Πρόγραµµα της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Πολίτες, Ισότητα, 
∆ικαιώµατα και Αξίες», το οποίο έχει προϋπολογισµό €1,8 
δισ. Ένα Πρόγραµµα εξέχουσας σηµασίας, που εστιάζει 
στην ανάπτυξη πιο ανοικτών, δηµοκρατικών, ισότιµων και 
συµπεριληπτικών κοινωνιών. Θεωρώ ότι είναι υποχρέωσή 
µας να κάνουµε ό,τι είναι δυνατόν, προκειµένου οι δικαιούχοι 
τέτοιου είδους προγραµµάτων να ενηµερώνονται εγκαίρως 
και σωστά, έτσι ώστε να αξιοποιούνται προς όφελος της
χώρας µας και της κοινωνίας οι ευκαιρίες που προσφέρονται.

Ποιο μήνυμα θέλετε να στείλετε για το νέο έτος;
Π. Σεντώνας: Το μήνυμά μου για το νέο έτος είναι να 
εξέλθουμε πιο δυνατοί από την πανδημία, αλλά και τις 
άλλες σοβαρές προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε λόγω 
αυτής. Καθώς το 2022 είναι το Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας, 
θα πρέπει να ακούμε με ορθάνοικτα αυτιά τους νέους 
και τις νέες μας, λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη τους 
προβληματισμούς και τις εισηγήσεις τους, ακόμη και τις πιο 
απαιτητικές. Ειδικότερα στο ΠΣΣΕ θα ήθελα να ευχηθώ να 
συνεχίσει ακόμα πιο δυναμικά το πλούσιο και πολυσχιδές 
του έργο για μια καλύτερη κοινωνία. 

Δεν θα µπορέσουµε
να βαδίσουµε προς τον ορίζοντα 

που θέτουν οι Στόχοι... 
αν δεν κοιτάξουµε όλοι 

προς την ίδια κατεύθυνση.
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Ιστορία και εθελοντισμός
Ηστήλη αυτή έχει σκοπό να αναδύει θύμησες και 

περασμένες εποχές. Το ένα φέρνει το άλλο και η 
αναπόληση μας παρασέρνει στα Χριστούγεννα του 

1974.  Το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού 
με την τότε επωνυμία (Παγκύπριο Συμβούλιο Ευημερίας) 
ήταν στην πρώτη γραμμή για να στηρίξει και να προσφέρει 

ανακούφιση στα προσφυγόπουλα. Αρκετά από τα 
ίδια ‘συστατικά’ παραμένουν και σήμερα με άλλους 
παράγοντες να διαμορφώνουν τις σημερινές ανάγκες.   
Ανεξαρτήτως των λόγων και των παραγόντων που 
δημιουργούν τις ανάγκες, το ΠΣΣΕ πάντα στις επάλξεις 
συνεχίζει να στηρίζει τις ανάγκες της κοινωνίας.  

Xριστούγεννα 1974 Χριστούγεννα 2021

ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΣΣΕ
Η δράση δεν σταματά… συνεχίζουμε δυναμικά

Το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού 
(ΠΣΣΕ) πραγματοποίησε Γενική Συνέλευση, στις 8 

Δεκεμβρίου 2021 στη λευκωσία. Μετά από αρχαιρεσίες 
εξελέγη η νέα Διοικούσα Επιτροπή του ΠΣΣΕ για την 

επόμενη διετία 2021 – 2023 η οποία καταρτίστηκε σε 
σώμα ως ακολούθως: 
Πρόεδρος, Ηλίας δημητρίου
Αντιπρόεδρος, Ανδρέας Σεργίου
Γραμματέας, Γιαννούλα Κυριακίδου
Ταμίας, Νίκος Δρυμιώτης
Οργανωτικός Γραμματέας, Χρύσω Αργυρού
βοηθός Ταμίας, Κωστάκης Μιχαήλ
Μέλη: Ιωάννης Αντωνιάδης, Αντώνης Δημητριάδης, 
Δήμος Θωμά, Ελευθέριος Κόκκινος, Άντρη λάμπρου, 
Μενέλαος Μενελάου, Γιώτα Νικολαΐδη, Ανδρέας Παπα-
γεωργίου, Ανδρούλλα Πασχαλίδου, Γιώργος Πενηνταέξ, 
Κλαίλια Σουρμελή Σκοτεινού, Σωκράτης Σωκράτους, 
Μάμας Φιλίππου, Φρόσω Φράγκου, Ανδρέας Χατζη-
ιωάν νου, βάσος Χριστοδούλου, Πόλα Χριστοφίδου.

Νέα διοικούσα επιτροπή





Ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία η 28η Εβδομάδα 
Εθελοντισμού 2021 η οποία ξετύλιξε και φέτος 
το μεγαλείο του εθελοντισμού. Κινητοποιήθηκε 

το σύνολο της κοινωνίας (κρατικοί/ημικρατικοί φορείς, 
εκπαιδευτικά ιδρύματα, επιχειρήσεις, ΜΚΟ και άλλα 

οργανωμένα σύ νολα) υλοποιώντας 
ένα μεγάλο έργο ποικιλό μορφων και 
πλούσιων δράσεων. Το Πρόγραμμα 
δραστηριοτήτων  της Εβδομάδας 
Εθελοντισμού κατέγραψε ένα μικρό 
μόνο δείγμα εθελοντικών δράσεων, 
αφού υπάρχουν τόσα πολλά άλλα 
π ο υ  υ λ ο π ο ι ο ύ ν τ α ι  α θ ό ρ υ β α  ή 
προγραμματίζονται, επεκτείνονται και 
διοργανώνονται καθ’ όλη τη διάρκεια 
του χρόνου. Ευχαριστούμε όλους 
για τη συμβολή τους γιατί με τη δική 
σας στήριξη στηρίζουμε τις ανάγκες 
της κοινωνίας και μας βοηθάτε να 
αναδεικνύουμε την Κύπρο μας στο επίκεντρο των διεθνών 
εορτασμών για τη Διεθνή Ημέρα Εθελοντών.

Σε Δημοσιογραφική Διάσκεψη, που πραγματοποιήθηκε 
στις 29/11/21 στο Ολυμπιακό Μέγαρο, στην παρουσία 
της επίτιμης Προέδρου κας Άντρης Αναστασιάδη, η 
οποία απηύθυνε χαιρετισμό, ο Πρόεδρος του Παγκύπριου 
Συντονιστ ικού Συμβουλίου Εθελοντ ισμού (ΠΣΣΕ), 
κ. Ηλίας Δημητρίου, κήρυξε την έναρξη της Εβδομάδας 
Εθελοντισμού 2021 (1-8 Δεκεμβρίου) και ανέγνωσε το 
Μήνυμα του ΠΣΣΕ για τη Διεθνή Ημέρα Εθελοντών όπου 
μεταξύ άλλων ανέφερε «Ας επικεντρώσουμε την προσοχή 
μας στο δυναμικό μήνυμα του Οργανισμού Ηνωμένων 
Εθνών για τη Διεθνή Ημέρα Εθελοντών 2021 «Volunteer 
now for our common future» (Γίνε εθελοντής τώρα για 
το κοινό μας μέλλον) και να καταβάλουμε όλοι μία κοινή 
προσπάθεια να στηρίξουμε τη δυναμική του εθελοντισμού 
για να δημιουργήσουμε ένα καλύτερο αύριο. Ας 
συνενώσουμε τις δυνάμεις μας και να εργαστούμε 
συλλογικά από τώρα, εάν θέλουμε να διασφαλίσουμε το 
μέλλον των επόμενων γενεών». 

28η εβδομάδα εθελοντισμού
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Στις 12/1/22 το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο 
Εθελοντισμού πραγματοποίησε σεμνή τελετή 
επίδοσης των τιμητικών διακρίσεων στις εταιρείες 

που διακρίθηκαν στο διαγωνισμό, στην παρουσία 
της Πρώτης Κυρίας και Επίτιμης Προέδρου του ΠΣΣΕ 

κας Άντρης Αναστασιάδη, μελών της Διοικούσας 
Επιτροπής του ΠΣΣΕ αλλά και της Επιτροπής που 
αξ ιολόγησε τ ις  α ι τήσε ις  που υποβλήθηκαν στο 
πλαίσιο του διαγωνισμού. 

Το ΠΣΣΕ εκφράζε ι  θερμές ευχαριστ ί ες  προς τον 
επιχειρηματικό κόσμο που στηρίζει με τη συμμετοχή του 
το Διαγωνισμό, επισημαίνοντας την αξιόλογη κοινωνική 
δράση που κατ’ έτος αναπτύσσουν οι εταιρείες προς 
όφελος της κοινωνίας.   

Στην τελετή επιδόθηκαν ισότιμα τιμητικές διακρίσεις από την 
κα Ανaστασιάδη και τον Πρόεδρο του ΠΣΣΕ Ηλία Δημητρίου 
στις εταιρείες:

ειδική διάκριση/βραβείο δράσης σχετικής με τη πανδημία 
COVID19 
Ελληνικά Πετρέλαια Κύπρου (ΕΚΟ)

Βραβείο εταιρικού εθελοντισμού για υλοποίηση δράσεων 
της εΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ εΥΘΥΝΗΣ
Τσιμεντοποιία βασιλικού Δημόσια Εταιρεία λΤΔ  
Leroy Merlin Cyprus
Βραβείο εθελοντισμού και Φιλανθρωπίας
Σάββας Χατζηγιώρκης και Υιοι λτδ
AstroBank Public Co Ltd

6ος δΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «εταιρική Κοινωνική ευθύνη 
και εθελοντισμός»

Τελετή επίδοσης τιμητικών διακρίσεων
και εθελοντισμός»

Τελετή επίδοσης τιμητικών διακρίσεων
και εθελοντισμός»

Leroy Merlin Cyprus, Ευστάθιος Λάμπρου,  
μέλος ομάδας CSR Leroy Μerlin Κύπρου.

Ελληνικά Πετρέλαια Κύπρου (ΕΚΟ), 
Παναγιώτης Ευαγγελίδης, Εκπρόσωπος Δημοσίων 
Σχέσεων.

Τις τιμητικές διακρίσεις παρέλαβαν εκ μέρους των εταιρειών οι:





Στις 12/1/22 το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο 
Εθελοντισμού πραγματοποίησε την πρώτη συνεδρία 
της Διοικούσας Επιτροπής στην παρουσία της 

Πρώτης Κυρίας και Επίτιμης Προέδρου του ΠΣΣΕ κας 
Άντρης Αναστασιάδη.

Η συνεδρία άρχισε με μονόλεπτη σιγή, εις μνήμη της 
Μαλάμως λύρα Νεοφύτου η οποία υπηρέτησε ως μέλος 
της Διοικούσας Επιτροπής του ΠΣΣΕ από το 1979 – 1986 και 
από 1992 – 2004 και διετέλεσε Πρόεδρος του ΠΣΣΕ από το 
1995 – 1998.  
Με την καθιερωμένη κοπή της βασιλόπιτας η κα Αναστα
σιάδη ευχήθηκε στα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής και 
στους εθελοντές, καλή χρονιά και δύναμη να συνεχίσουν 
τη μεγάλη αλυσίδα προσφοράς στους συνανθρώπους 
μας που το έχουν ανάγκη.

Ο Πρόεδρος του ΠΣΣε κ. Ηλίας δημητρίου εξέφρασε, τις 
πιο εγκάρδιες ευχές για ευημερία και υγεία και ανέφερε: 
«Ανασυντάσσοντας τις δυνάμεις μας θα διανύσουμε το 
2022, με αισιοδοξία και το ΠΣΣΕ με τη μακρόχρονη και 
πολυσχιδή του δράση θα συνεχίσει να επιτελεί το έργο του 
στη βάση του νομικού πλαισίου που διέπει τη λειτουργία 
του (τον Περί Παγκυπρίου Συντονιστικού Συμβουλίου 
Εθελοντισμού Νόμο 61(Ι)2006)».  
Στο πλαίσιο των εργασιών της συνεδρίας η Διοικούσα 
Επιτροπή αποφάσισε την επίδοση τιμητικής διάκρισης 
στον κ. Χαράλαμπο και στην κ. Έλενα Παττίχη  (φιλανθρω
πικό Ίδρυμα Χαράλαμπου και Έλενας Παττίχη) για τη 
γενναιόδωρη εισφορά των €10,000, στηρίζοντας την 
εκστρατεία του ΠΣΣΕ «Υιοθετήστε» μια οικογένεια.

εργασίες πρώτης συνεδρίας διοικούσας επιτροπής 
του Παγκύπριου Συντονιστικού Συμβουλίου εθελοντισμού

Κοπή βασιλόπιττας

AstroBank Public Co Ltd, Δήμητρα Ονουφρίου, 
Επικεφαλής Μάρκετινγκ, Κέντρου Κάρτας και 
Ανάπτυξης Προϊόντων.

Σάββας Χατζηγιώρκης και Υιοι Λτδ, Σάββας Κοσιής, 
Γενικός Διευθυντής.
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Τ ο Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού 
(ΠΣΣΕ) οργάνωσε την καθαριότητα σημείων ήπιας 

ρύπανσης, στο πλαίσιο της εκστρατείας, μετά από 
α ν ά θ ε σ η  α π ό  τ ο 
Υπουργείο Γεωργίας, 
Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Περιβάλλοντος και 
σε συνεργασία με την 
Επίτροπο Περι βάλ λο-
ντος, τον Επίτροπο του 
Πολίτη, το Υπουργείο 

Γ ια 8η συνεχή χρονιά, το Παγκύπριο Συντονιστικό 
Συμβούλιο Εθελοντισμού (ΠΣΣΕ), υλοποίησε την 

παγκύπρια αυτή εκστρατεία προσφέροντας βοήθεια 
σε ευάλωτες οικογένειες με σκοπό να νιώσουν τη χαρά 
των Χριστουγέννων και να έχουν τα απαραίτητα για τη 
γιορτινή περίοδο.  Με τη συνένωση δυνάμεων διάφορων 
φορέων της κοινωνίας, αποδείχθηκε έμπρακτα με δράσεις 
κοινωνικής υπευθυνότητας και πράξεις εθελοντισμού, 
ότι τίποτα δεν μπορεί να περιορίσει την αγάπη και 

την προσφορά. Πάντα στις επάλξεις, τα Επαρχιακά 
Συντονιστικά μας Συμβούλια που λειτουργούν το Σώμα 
Εθελοντών σε κάθε επαρχία, διοχέτευσαν κάθε προσφορά 
που μας δόθηκε σε οικογένειες και παιδιά, δίνοντας χαρά 
και ελπίδα. Ευχαριστούμε θερμά τους ακούραστους 
εθελοντές, τον κάθε πολίτη,  φορέα και εταιρεία ξεχωριστά 
αλλά ιδιαίτερα τους υποστηρικτές της εκστρατείας 
που πρόσφεραν απλόχερα κουπόνια και είδη για την 
υποστήριξη των ευάλωτων οικογενειών.

Εσω τερικών και το Υφυπουργείο Τουρισμού. Η εκστρατεία 
η οποία άρχισε στις 8 Νοεμβρίου και ολοκληρώθηκε στις 
8 Δεκεμβρίου 2021, υποστηρίχθηκε από εθελοντές, ΜΚΟ, 
εταιρείες και άλλους οργανωμένους φορείς της κοινωνίας. 

εκστρατεία Καθαριότητας της Κύπρου «δες το Καθαρά» 

Παγκύπρια εκστρατεία «Υιοθετήστε» μια οικογένεια τα Χριστούγεννα

διοργάνωση Β΄ Φάσης  ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΣΗΜεΙΩΝ ΗΠΙΑΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ

«Αγκαλιάσαμε» 2800 οικογένειες

Ολοκληρώθηκε η έκδο-
σ η  ε ν η μ ε ρ ω τ ι κ ο ύ 

φυλ λαδίου στο πλαίσιο 
διεξαγωγής παγκύπριας 
εκστρατείας ενημέρωσης 
των  πολ ι τών  γ ια  τους 
παράνομους εράνους. Η 
εκστρατεία διεξάγεται από 
το Παγκύπριο Συντονιστικό 
Συμβούλιο Εθελοντισμού 
(ΠΣΣΕ) σε συνεργασία με 
την Αστυνομία Κύπρου. 

Το Παγκύπριο Συνοντιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού 
(ΠΣΣΕ) μετά από συνεννόηση με τους Διοργανωτές 

του Μαραθωνίου λάρνακας πέτυχε να κινητοποιήσει 
εθελοντές του Σώματος Εθελοντών λάρνακας οι οποίοι 
βοήθησαν εθελοντικά σε διάφορους σταθμούς κατά τη 
διεξαγωγή του Μαραθωνίου. 

Προστασία των πολιτών
από τους παράνομους εράνους

Mαραθώνιος λάρνακας





Το ΠΣΣΕ πραγματοποίησε επίσης επαφές με Υπουργούς 
και άλλους φορείς με σκοπό την περαιτέρω ανάπτυξη 

συνεργασίας σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος.

Συνάντηση με τον 
Υπουργό Άμυνας
Στις 14/9/21 πραγ μα-
τοποιήθηκε συνάντη ση, 
με τον Υπουργό Άμυνας 
κ. Χαράλαμπο Πετρίδη 
στην παρου σία του 

Γενικού Διευθυ ντή του Υπουργείου κ. Ανδρέα λουκά και του 
Υπαρχηγού του ΓΕΕΦ Αντιστράτηγου Κώστα Χρυσηλίου, 
με επίκεντρο της συνάντησης τη πρόθεση για υπογραφή 
Μνημονίου Συνεργασίας.

Συνάντηση με τον Υπουργό Παιδείας, Πολιτισμού, 
Αθλητισμού και Νεολαίας
Στις 23/11/21 πραγμα το ποιήθηκε συνάντηση, με τον 
Υπουργό Παιδείας, Πολιτισμού, 
Αθλητ ισμού και  Νεολαίας 
κ. Πρόδρομο Προδρόμου, κατά 
την οποία έγινε ανταλλαγή 
απόψεων γ ια  τ ις  δράσε ις 
που αναπτύσσει το ΠΣΣΕ στα 
εκπαιδευτικά ιδρύματα με τη 
συνεργασία του Υπουργείου 
και επιβεβαιώθηκε η συνέχιση 

αλλά και ενίσχυση των δράσεων αυτών, για ενίσχυση των 
αρχών και των αξιών του εθελοντισμού στους μαθητές 
και στους νέους. Επίκεντρο της συνάντησης αποτέλεσε 
η αμοιβαία πρόθεση για στενή συνεργασία στον τομέα 
της προαγωγής του εθελοντισμού, προς όφελος των 
νέων και της κοινωνίας γενικότερα αλλά και η υπογραφή 
Μνημονίου Συνεργασίας.

Συνάντηση με το CIIM  Cyprus International Institute 
of Management
Στις 24/11/21  πραγματο ποιή θηκε 
συνάντηση με την κ.  Ιωάν να 
Παναγιώτου,  Εκτελεστι κή Διευ-
θύντρια στο CIIM με σκοπό 
την ανάπτυξη περαιτέρω δρά-
σεων στη βάση του Μνημο νίου 
Συνεργασίας των δύο μερών. 

Συνάντηση με την Κυπριακή Ολυμπιακή επιτροπή 
(ΚΟε) 
Σ τ ι ς  1 8 / 1 0 / 2 1  π ρ α γ μ α τ ο -
ποιήθηκε συνάντηση με τον 
κ .  Γεώργιο Χρυσοστόμου, 
Πρόεδρο της Κυπριακής Ολυ-
μπιακής Επιτροπής (ΚΟΕ) όπου 
αποφασίστηκε η επέκταση της 
συνεργασίας σε τομείς κοινού 
ενδιαφέροντος. 

Το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού 
(ΠΣΣΕ) υπέγραψε Μνημόνια Συνεργασίας με διάφορους 

φορείς με σκοπό την εγκαθίδρυση πλαισίων συνεργασίας 
σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος για την ανάπτυξη δράσεων 
με αμοιβαίο όφελος και προς όφελος των ΜΚΟ και της 
κοινωνίας γενικότερα. 

Mνημόνια Συνεργασίας 

επαφές με κρατικούς και άλλους φορείς

Υπογραφή Μνημονίου 
Συνεργασίας με το 
Πανεπιστήμιο UCLan 
Cyprus στις 7/12/2021.

Υπογραφή Μνημονίου 
Συνεργασίας με το 
Ανοικτό Πανεπιστήμιο 
Κύπρου (ΑΠΚΥ), στις 
21/12/2021.

Υπογραφή Μνημονίου 
Συνεργασίας με το 
Υπουργείο Γεωργίας, 
Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Περιβάλλοντος 
(ΥΓΑΑΠ) στις 22/12/21.

Υπογραφή Μνημονίου 
Σ υ ν ε ρ γ α σ ί α ς  μ ε  τ ο 
Ανώ τερο Ξενοδοχειακό 
Ι ν σ τ ι τ ο ύ τ ο  Κ ύ π ρ ο υ 
(ΑΞΙΚ) στις 7/1/2022.

Υπογραφή Πρωτοκόλ-
λου  Συνεργασίας 
με το Τεχνολογικό 
Πανεπιστήμιο Κύπρου 
(ΤΕΠΑΚ)  στις 20/1/22.
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ALPHA BANK

Kοινωνία σε δράση
Η κοινωνία «αγκάλιασε»

την Εκστρατεία «Υιοθετήστε» μια Οικογένεια τα Χριστούγεννα
και τις Δράσεις Στήριξης των ΜΚΟ και των ευάλωτων ομάδων

Με την υποστήριξη και την προσφορά σας, βοηθούμε και στηρίζουμε την κοινωνία.

Σας ευχαριστούμε!

εκστρατεία «Υιοθετήστε» μια Οικογένεια τα Χριστούγεννα

ΤΗΣ Αλεξάνδρας Κυριάκου





Renaissance Capital

Εθνική Αρχή ΣτοιχημάτωνΑστυνομία Κύπρου
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Μαθητές και Προσωπικό Γυμνασίου ριζοκαρπάσου

Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Περιβάλλοντος

Φάνος Ν. Επιφανίου

Κλάδος Αστυνομικού Σώματος Ισότητα

Υφυπουργείο Τουρισμού και Μύλοι Χατζηγιώρκη

UNIVERSAL LIFE

επίδοση ευχαριστιών σε εταιρείες και φορείς που στηρίζουν
τη δράση του ΠΣΣε

Στη δημοσιογραφική διάσκεψη εβδομάδας εθελοντισμού 2021

HERMES AIRPORTSCYPRUS MILLERS BY HADJIGIORKIS

CARDET Ltd / INNOVADE LI
IOD (INSTITUTE OF DEVELOPMENT N.CHARALAMBOUS)

εξΑΤΑξΙΟ 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΡΙζΟΚΑΡΠΑΣΟΥ
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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.

Απονομή τιμητικής διάκρισης στην 
ελληνική Τράπεζα, για την πρωτοβουλία 

#HBVOLUNTEERSCHaLLENGE 
Στο πλαίσιο της Εβδομάδας Εθελοντισμού 

2020 το προσωπικό της Ελληνικής Τράπεζας 
συμμετείχε σε περισσότερες από 200 δράσεις 

κατά την εορταστική περίοδο.

εκστρατεία ΠΣΣε «ενώνουμε τις δυνάμεις 
μας και είμαστε κοντά σας» για στήριξη 

των πυρόπληκτων κοινοτήτων στην 
ορεινή λεμεσό και λάρνακα

KPMG ΚΥΠρΟΥ

ΕΥρΥΚΑ λΤΔ

JOANNIDES+CO

Προσφορά 
εργαλείων από το 

LEROY MERLIN

Προσφορά 67 
δωροεπιταγών €20.000  
στις κοινότητες Οράς 
και Αρακαπά, από την 
εταιρεία ΚΩΤΣΟβΟλΟΣ

LANDMARK NICOSIA FOUNDATION

ΚΥΠρΙΑΚΗ ΟλΥΜΠΙΑΚΗ ΕΠΙΤρΟΠΗ



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 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.




