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Ευχές για το νέο έτος 
  

Εκφράζω με την ευκαιρία του νέου 

χρόνου τις πιο εγκάρδιες ευχές για 
ευημερία και υγεία.  Αγαπητές φίλες και 
φίλοι, το 2022 ανέδειξε για ακόμη μια 
φορά την αξία και το μεγαλείο του 
εθελοντισμού, αλλά και τον 
επαγγελματισμό του ανθρώπινου 
δυναμικού  των εθελοντικών 
οργανώσεων /ΜΚΟ.  Συγχαίρω τα μέλη 
των Διοικητικών Συμβουλίων, το Έμμισθο 

Προσωπικό και τους Εθελοντές των οργανωμένων φορέων για τη συνέπεια και 
το ήθος τους και εύχομαι δύναμη να συνεχίσουν το έργο που επιτελούν. Κάθε 
νέο έτος δημιουργεί νέες ευκαιρίες.  Ανασυντάσσοντας τις δυνάμεις μας θα 
διανύσουμε το 2023, με αισιοδοξία.   Το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο 
Εθελοντισμού με τη μακρόχρονη και πολυσχιδή του δράση, από το 1973,  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).  Προτεραιότητα μας θα συνεχίσει να είναι η εφαρμογή του 
στρατηγικού μας σχεδίου και θα εστιάσουμε: στην ενδυνάμωση των αρχών και 
των αξιών του εθελοντισμού, στη διασφάλιση ενός ευνοϊκότερου 
περιβάλλοντος λειτουργίας για τις ΜΚΟ,  στην ενδυνάμωση του ανθρώπινου 
δυναμικού των ΜΚΟ για να μπορούν να ανταποκρίνονται στο ανταγωνιστικό και 
γεμάτο προκλήσεις περιβάλλον, στη διαφάνεια, στη χρηστή διοίκηση και στις 
παραγωγικές συμπράξεις για να διασφαλίσουμε  τη βιωσιμότητα αλλά και την 
ποιοτική εξέλιξη των ΜΚΟ.  Πιστεύουμε ότι υπάρχει ένα πλέγμα  κοινών αρχών 
και αξιών, για την περαιτέρω ανάπτυξη της συνεργασίας μεταξύ του ιδιωτικού, 
του δημόσιου και του μη κυβερνητικού τομέα και γι΄ αυτό θα καταβάλουμε 
κάθε δυνατή προσπάθεια για την προώθηση ποιοτικών συμπράξεων. To 2023 
αποτελεί μια ιστορική στιγμή, αφού συμπληρώνονται 50 χρόνια από την ίδρυση 
του Παγκύπριου Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού.  Τα τελευταία 
πενήντα χρόνια υπήρξαν χρόνια ανάπτυξης, προόδου, δημιουργίας και 
αλληλεγγύης.  Όλα τα ζητήματα που απασχολούσαν την κοινωνία ήταν πάντα 
στις προτεραιότητες μας και θα συνεχίσουν να διαπερνούν όλο μας το έργο.  
Εύχομαι ολόψυχα ευτυχισμένο και δημιουργικό το νέο έτος. 
 

Ηλίας Δημητρίου  
Πρόεδρος Παγκύπριου Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού 
 
 
 

  

 

 

 
«εγκάρδιες 

ευχές 

για 

ευημερία 

και  

υγεία» 
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O πανδαμάτορας 

χρόνος 
 

 
Ένας ακόμη χρόνος, το 2022 πριν λίγο καιρό έπεσε 

με παφλασμό στον απύθμενο του παρελθόντος 

ωκεανό και ένας καινούργιος, το 2023 γεμάτος  

ελπίδες και όνειρα ανέτειλε στη ζωή των 

ανθρώπων. Κάθε καινούργιος χρόνος είναι, πρέπει 

να είναι για όλους μας μια καινούργια πρόκληση. 

Πρόσκληση για ενδοσκόπηση, αυτοέλεγχο και 

αναβάθμιση του τρόπου σκέψεως συμπεριφοράς 

και αντιμετώπισης των συνανθρώπων μας. 

 

Όταν μιλούμε για αναβάθμιση εννοούμε βελτίωση 

πορείας προς τα εμπρός, άνοδο των ευγενών 

προσδοκιών μας για τον εαυτό μας και την κοινωνία 

μας. Οι αρχαίοι πρόγονοι μας, μας άφησαν την 

προτροπή «χρόνου φείδου» δηλαδή να 

αξιοποιούμε το χρόνο μας που εύκολα παρέρχεται, 

ώστε να είναι, όσος μας χαρίζει ο Θεός, λυσιτελής, 

δηλαδή πάντοτε χρήσιμος για το καλό προσωπικό 

και κοινωνικό που είναι το υπόβαθρο της ευτυχίας. 

Η ευτυχία δεν είναι καρπός του πλούτου, της 

δύναμης ή των αξιωμάτων. Είναι καρπός της 

εσωτερικής ομορφιάς, της γαλήνης, της 

συνειδήσεως, της χαράς που νοιώθεις όταν 

συμβάλεις στη δημιουργία χαμόγελου στα χείλη 

άπορων ασθενών ή καταπονημένων ανθρώπων. 

 Ο λαός λέει συχνά: ο χρόνος είναι χρήμα. Δεν 

έχει κάποιο νόημα η φράση, εκτός αν  σημαίνει 

ότι δεν τον σπαταλάς σε άχρηστα,  επουσιώδη ή 

επικίνδυνα πράγματα, αλλά για να έχεις τη 

δυνατότητα  εργαζόμενος και παράγοντας να 

καλύπτεις τις προσωπικές και οικογενειακές σου 

ανάγκες και τη δυνατότητα να δίνεις μια 

βακτηρία σ’ αυτόν που την έχει ανάγκη. 

 

Ο χρόνος είναι πολύτιμος, είναι ο 

αργαλειός πάνω στον οποίο 

υφαίνουμε με τα πολύχρωμα 

νήματα του νού και της καρδίας μας 

το ωραίο χαλί πάνω στο οποίο θα 

σύρουμε τα βήματα της ζωής μας. 

 

Χρειάζεται πολλή προσοχή. Να βαδίζουμε στο 

χρόνο με αισθήματα αγάπης, με καλωσύνη και 

αξιοπρέπεια, με σεβασμό στον άλλο και το 

περιβάλλον μας και με μοναδική ελπίδα τη 

συνεχή βελτίωση του εαυτού μας  ενώ ο περνά  

χρόνος.  

 

Η αδράνεια είναι οπισθοδρόμηση. Πρέπει να 

είμαστε  συνεχώς σε εγρήγορση, να αξιοποιούμε 

το χρόνο μας σωστά έχοντας πάντα υπόψη μας 

το «μέτρον άριστον». Ο λόγος του Θεού μας 

λέγει να ζούμε «εξαγοραζόμενοι τον καιρόν 

ημών», αξιοποιώντας δηλαδή το χρόνο μας. 

Μιλώντας για το χρόνο αξίζει 

επίσης να θυμόμαστε την υπόδειξη 

που μας έδωσε ο Θεός όταν 

εγκατέλειψε τον ουρανό και 

κατέβηκε στη λασπωμένη γή μας 

«Ιδού νυν καιρός ευπρόσδεκτος ιδού 

νυν ημέρα σωτηρίας».  

Του ΣΤΑΥΡΟΥ ΟΛΥΜΠΙΟΥ 

Eπίτιμου Προέδρου ΠΣΣΕ 
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 Διανύοντες τις ημέρες της ζωής μας αξίζει να μη 

ξεχνούμε ότι είμαστε πάροικοι και παρεπίδημοι, 

δηλαδή προσωρινοί και ότι μας αναμένει η αιώνια 

ζωή.  Αξίζει να το θυμόμαστε συνεχώς αυτό και να 

ζούμε τέτοια ζωή που θα μας δίδει την ελπίδα της 

σωτηρίας μας. 

 

Μια τελευταία σκέψη. Ο εθελοντισμός, η 

ανιδιοτελής δηλαδή προσφορά, η έγνοια για τον 

άλλο είναι ο αρωματισμένος αέρας που 

αναπνέουμε στην κοπιώδη πολλές φορές πορεία 

του χρόνου και της ζωής μας.  Θερμή ευχή η νέα 

χρονιά να είναι για όλους μας ειρηνική, εν υγεία και 

«πλήρης έργων αγαθών». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σας ευχαριστούμε από καρδιάς που ανοίγετε τον δρόμο για να 

χτίσουμε ένα πιο ανθρώπινο κόσμο. Ο εθελοντισμός αποτελεί 

την πιο στέρεη βάση για να αναπτυχθούν σε μια κοινωνία 

πανανθρώπινες αξίες και έννοιες, όπως η αλληλεγγύη, η 

συμμετοχή, η συμπερίληψη. Ευχές για Καλά Χριστούγεννα και 

ένα Καινούργιο Χρόνο όπου κανένας συνάνθρωπος μας που 

υποφέρει δεν θα μένει αβοήθητος. 

Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, κ. Αννίτα Δημητρίου 
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Ο εθελοντισμός αποτελεί αξία 

ανεκτίμητη. Δίνει φως, ελπίδα, 

αισιοδοξία που τόσο έχουμε 

ανάγκη. Ο Martin Luther King είχε 

πει κάποτε ότι «Το πιο επείγον 

και επίμονο ερώτημα είναι: Τι 

κάνεις για τους άλλους;» Το να 

συμβάλλει λοιπόν κανείς 

ανιδιοτελώς για να γίνει 

καλύτερη η ζωή κάποιων 

συνανθρώπων του δεν είναι 

απλά υπέροχο. Απελευθερώνει 

ουσιαστικά το ανθρώπινο 

μεγαλείο του.  

Εύχομαι από καρδιάς σε όλους 

καλές γιορτές με υγεία, αγάπη 

και περισσότερη εθελοντική 

προσφορά. 

Υπουργός Οικονομικών                                

κ. Κωνσταντίνος Πετρίδης 

 
Εθελοντισμός είναι όλες οι 

δράσεις ανιδιοτελούς αγάπης και 

προσφοράς που κάνουν τον 

κόσμο μας καλύτερο.   

Η ευχή μου προς τους εθελοντές 

για το νέο έτος: Να είναι γεροί 

και δυνατοί, ώστε να συνεχίσουν 

απρόσκοπτα το σημαντικό έργο 

τους. Εμείς ως Υπουργείο 

Παιδείας, Αθλητισμού και 

Νεολαίας θα είμαστε πάντα 

δίπλα τους, καλλιεργώντας στους 

μαθητές και στις μαθήτριές μας 

την εθελοντική συνείδηση και 

διαμορφώνοντας ενεργούς 

πολίτες, ικανούς να 

αναλαμβάνουν δράση για το 

καλό του ανθρώπου και της 

κοινωνίας μας ευρύτερα. 

Υπουργός Παιδείας, Αθλητισμού 

και Νεολαίας, κ. Πρόδρομoς 

Προδρόμου 

 
Ο εθελοντισμός είναι η ουσία της 

ανθρωπότητας σε δράση. 

Εύχομαι ολόψυχα ο νέος χρόνος 

να φέρει χαρά, ηρεμία και 

δύναμη στις ψυχές των 

ανθρώπων που αγωνίζονται 

καθημερινά, μέσα από μικρές ή 

μεγάλες πράξεις, για να 

βελτιώσουν τις ζωές των άλλων – 

είτε αυτοί είναι άλλοι άνθρωποι 

ή άλλα πλάσματα της φύσης.   

Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος,           

κ. Κώστας Καδής 

 

  

 

Eθελοντισμός είναι η ανιδιοτελής προσφορά και αρωγή προς τους 

συνάνθρωπούς μας που για διάφορους λόγους βρίσκονται σε 

δυσμενή και ευάλωτη θέση, και έχουν την ανάγκη ενισχυμένης 

προστασίας και φροντίδας.  Η ευχή μου προς τους εθελοντές για το 

νέο έτος 2023 είναι να συνεχίσουν  το ακούραστο και εξαιρετικής 

σημασίας έργο τους, που συνεπικουρεί το κράτος στην παροχή 

στήριξης στις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού. Υπουργός Εργασίας 

και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. Κυριάκος Ι. Κούσιος 
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Εθελοντισμός είναι η προσφορά 

σε συνανθρώπους μας με μόνο 

κίνητρο την ανιδιοτελή αγάπη, 

χωρίς υλική ανταμοιβή. Στη χώρα 

μας η παρουσία του 

οργανωμένου εθελοντισμού 

γίνεται όλο και πιο αισθητή, με 

αύξηση στον αριθμό των 

εθελοντικών οργανώσεων. Ευχή 

μου είναι ο Θεός να δίνει δύναμη 

και υγεία στους εθελοντές για να 

μπορούν να συνεχίσουν την 

προσφορά τους προς τον 

συνάνθρωπο τους, αλλά και προς 

ολόκληρη την κοινωνία. 

Υπουργός Υγείας, κ. Μιχάλης 

Χατζηπαντέλας 

 

 

 

 
Εθελοντισμός για την Εθνική 

Φρουρά είναι το σύνολο τον 

δράσεων που αναλαμβάνουμε 

σε συνεργασία με κρατικούς 

φορείς, οργανώσεις, ιδρύματα, 

αλλά και η αυτόβουλη ατομική 

ανιδιοτελής πρωτοβουλία του 

προσωπικού μας, με ευγενή 

σκοπό την συνδρομή προς τους 

συνανθρώπους μας, αλλά και την 

ενίσχυση του πνεύματος 

εθελοντικής προσφοράς προς το 

κοινωνικό σύνολο γενικότερα.   

Αναγνωρίζοντας την τεράστια 

αξία της ανιδιοτελούς 

προσφοράς όσων 

δραστηριοποιούνται εθελοντικά, 

προς όφελος της ευρύτερης 

κοινωνίας και των συνανθρώπων 

μας, θα ήθελα να ευχηθώ στον 

καθένα ξεχωριστά υγεία και 

δύναμη για συνέχιση της. Θερμά 

Συγχαρητήρια.     

Αρχηγός Εθνικής Φρουράς 

Αντιστράτηγος Δημόκριτος 

Ζερβάκης.     

 
Ο Εθελοντισμός ενδυναμώνει την 

κοινωνική αλληλεγγύη, ενισχύει 

την ενεργό συμμετοχή και 

συνύπαρξη, δίδοντας νέο νόημα 

και περιεχόμενο στη ζωή μας. 

Γιατί όταν παίρνεις γεμίζουν τα 

χέρια, αλλά όταν δίνεις γεμίζει η 

καρδιά….Ευχόμαστε σε όλους 

τους εθελοντές Χρόνια Πολλά με 

υγεία και δύναμη στην καρδιά, 

ώστε να συνεχίσουν την 

ανιδιοτελή προσφορά τους προς 

τους συνανθρώπους μας. 

Αρχηγός Αστυνομίας, κ. Στέλιος 

Παπαθεοδώρου 

 

 

   

 Εθελοντισμός είναι στάση ζωής, είναι η ικανότητα να παραμερίζεις 

το «εγώ» σου και να προσφέρεις στους λιγότερο τυχερούς. Εξάλλου, 

μέσα από την προσφορά προς τον συνάνθρωπο, εκείνος που κερδίζει 

και γίνεται καλύτερος άνθρωπος είναι πρωτίστως ο ίδιος ο 

εθελοντής.  Εύχομαι μέσα από την καρδιά μου σε όλους τους 

εθελοντές, το 2023 να είναι για αυτούς μια χρονιά γεμάτη υγεία, 

δύναμη και στιγμές προσφοράς. Υφυπουργός Κοινωνικής Πρόνοιας 

κ. Αναστασία Ανθούση 
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Εθελοντισμός είναι η  

ενσυναίσθηση, να μπω στα 

παπούτσια του άλλου, να νιώσω, 

όσο γίνεται τα όσα ο ίδιος βιώνει.  

Να αγανακτήσω και να θυμώσω 

με την αδικία, αλλά την ίδια ώρα 

να συνδράμω και να συντρέξω με 

τα δικά μου μέσα, 

προσβλέποντας σε μια κοινωνία 

αλληλεγγύης. Εύχομαι σε όλους 

εσάς που ανιδιοτελώς 

προσφέρετε, να συνεχίσετε με το 

ίδιο "πάθος" και την ίδια 

αφοσίωση το έργο σας.   

Επίτροπος Προστασίας      

Δικαιωμάτων του Παιδιού                    

κ. Δέσπω Μιχαηλίδου Λιβανίου 

 
Εθελοντισμός είναι η υπεροχή 

του ΕΜΕΙΣ έναντι του ΕΓΩ. Η ευχή 

προς τους εθελοντές για το νέο 

έτος: Να είστε υγιείς για να 

μπορείτε να προσφέρετε στους 

ανθρώπους και στην κοινωνία 

ολόκληρη.  

Επίτροπος Προστασίας 

Δεδομένων Προσωπικού 

Χαρακτήρα, κ. Ειρήνη Λοϊζίδου 

Νικολαΐδου 

 

 

 
Ο εθελοντισμός είναι στάση ζωής 

που εξυψώνει αξίες και ιδανικά. 

Είναι πηγή έμπνευσης και 

αντανακλά το μεγαλείο της 

ψυχής. Στην Επιτροπή 

Κεφαλαιαγοράς Κύπρου το 

προσωπικό συμμετέχει ενεργά 

σε δράσεις κοινωνικής ευθύνης 

και ο εθελοντισμός αποτελεί 

πολύτιμο κομμάτι της 

κουλτούρας του Οργανισμού. 

Ευχόμαστε το Νέο Έτος 2023 να 

χαρίσει σε όλους τους εθελοντές 

υγεία, ευτυχία, αισιοδοξία και 

δύναμη για να συνεχίσουν το 

αξιέπαινο έργο τους.  Πρόεδρος 

Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 

Κύπρου, Δρ. Γιώργος Θεοχαρίδης 

 

  

Εθελοντισμός είναι η ανιδιοτελής προσφορά προς τους 

συνανθρώπους μας. Όταν κατανοήσουμε το χρέος μας προς την 

κοινωνία, τα παιδιά μας και τους λιγότερο τυχερούς συνανθρώπους 

μας, η αλληλεγγύη είναι ο δρόμος για να προσφέρουμε απλόχερα 

χαμόγελα και χαρά σε όλους όσους έχουν ανάγκη.  Ευχή προς τους 

εθελοντές είναι να συνεχίσουν να είναι παράδειγμα δύναμης και 

μίμησης προς όλους μας με τις σπουδαίες τους πράξεις, ιδιαίτερα σε 

αυτή τη δύσκολη εποχή. Senior Marketing Manager-Marketing and 

Communications-KPMG Limited, κ. Έλενα Μουζούρη 
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Ο εθελοντισμός, είναι στάση 

ζωής. Είναι μια ευκαιρία για τον 

καθένα από εμάς να μάθουμε και 

να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι 

καλλιεργώντας αξίες και ιδανικά 

όπως είναι ο αλτρουισμός, η 

κοινωνική αλληλεγγύη, ο 

σεβασμός στον άνθρωπο και τη 

φύση. Στην Ελληνική Τράπεζα 

προωθούμε την ανάπτυξη της 

εθελοντικής κουλτούρας και 

προσφοράς, και  

εντάσσουμε/εφαρμόζουμε κάθε 

χρόνο σημαντικό αριθμό 

εθελοντικών δράσεων, στα 

πλαίσια της Στρατηγικής ESG, η 

οποία αφορά τη βιωσιμότητα και 

την εταιρική ευθύνη. 

Η Ελληνική Τράπεζα θα ήθελε να 

ευχηθεί σε όλους τους εθελοντές 

πάνω απ’ όλα υγεία, χαρά και 

καλή δύναμη σε όλους, που με 

αίσθημα ευθύνης και ανιδιοτελή 

χαρακτήρα, προσφέρουν χωρίς 

προσδοκία προς το συνάνθρωπο 

και το όφελος της κοινωνίας 

ευρύτερα.  

Επικεφαλής Μονάδας 

Ανθρώπινου Δυναμικού 

Ελληνικής Τράπεζας, κ. Γιώργος 

Χριστοδουλίδης 

 

 

 
 

Εθελοντισμός είναι μια 

ουσιαστική δράση ανιδιοτέλειας 

η οποία θεμελιώνει και 

ενδυναμώνει τον κοινωνικό ιστό. 

Η Alpha Bank Cyprus Ltd εύχεται 

στο Σώμα Εθελοντών, αλλά και 

στον καθένα ξεχωριστά, το νέο 

έτος να τους βρει αισιόδοξους, 

δυνατούς και υγιείς, με άσβεστη 

τη φλόγα της συμμετοχής και της 

προσφοράς τους στα κοινά, που 

γεμίζει την κοινωνία μας με 

ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο. 

κ. Έλενα Κωνσταντίνου Ριρή  

Διευθύντρια Διεύθυνσης 

Marketing και Δημοσίων Σχέσεων 

Alpha Bank Cyprus Ltd 

 

Εθελοντισμός είναι η 

μετουσίωση της έννοιας της 

αγάπης και της προσφοράς. Η 

Cyta, μέσα από την τεχνολογία 

που παρέχει, διευκολύνει το έργο 

του εθελοντισμού. Ευχόμαστε το 

έργο αυτό να συνεχίσει, για έναν 

κόσμο καλύτερο! Cyta 

 
Εθελοντισμός είναι στάση ζωής η 

οποία τοποθετεί στο πυρήνα της 

ανθρώπινης ύπαρξης και δράσης 

την συνεισφορά στον άνθρωπο 

και την προαγωγή 

πανανθρώπινων αξιών όπως η 

αγάπη, η ανεκτικότητα, ο 

σεβασμός, η αλληλεγγύη και η 

συνεργασία.  Εύχομαι ολόψυχα 

σε όλους τους εθελοντές μας το 

2023 να είναι μια καινούργια, 

δημιουργική και επιτυχημένη 

χρονιά γεμάτη όμορφες στιγμές 

με αγάπη, χαρά και ευεξία.   

Ελπίζω η αγάπη για τον 

εθελοντισμό να παραμείνει στην 

καρδιά σας και να συνεχίσετε την 

ανιδιοτελή προσφορά, στήριξη 

και αλληλεγγύη προς το 

συνάνθρωπο σας με την ελπίδα 

για ένα καλύτερο αύριο. 

Kαθ. Ειρήνη Πολυκάρπου 

Πρύτανης, Πανεπιστήμιο UCLan 

Cyprus 
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Αφιέρωμα 
50χρονα Παγκύπριου 

Συντονιστικού Συμβουλίου 

Εθελοντισμού 
 
 

 

 

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 για 

τους φτωχούς, τους 

ασθενείς, ακόμη και 

τους ξένους.  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 κοινωνικής 

πολιτικής του, γεννήθηκε το 1973, το Παγκύπριο 

Συμβούλιο Ευημερίας (ΠΣΕ), σήμερα γνωστό ως 

Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο 

Εθελοντισμού (ΠΣΣΕ). 

 

Το εθελοντικό κίνημα ευτύχησε να έχει πρώτο 

Πρόεδρο τον μακαριστό Μιχαλάκη 

Τριανταφυλλίδη και μέλη ανθρώπους που 

εκπροσωπούσαν δεκαοχτώ συνολικά συμβούλια, 

συνδέσμους και οργανώσεις.  

 

Μέσα στη μαγεία της καθαρεύουσας άλλων 

καιρών καταγράφηκαν στις 27 Δεκεμβρίου 1973, 

στην πρώτη συνεδρία της Διοικούσας Επιτροπής 

του Παγκύπριου Συμβουλίου Ευημερίας, οι 

βασικοί του στόχοι: 

• Η επισήμανσις και προβολή κοινωνικών 

προβλημάτων, 

• Η εν γένει προαγωγή της κοινωνικής ευημερίας 

με συντονισμό των δραστηριοτήτων των 

οργανώσεων ιδιωτικής πρωτοβουλίας, 

• Η ενεργός συμβολή του εις την διαμόρφωσιν 

κοινωνικής πολιτικής. 

 

Οι στόχοι αυτοί περιβλήθηκαν τον μανδύα  της 

άμεσης κάλυψης τους μετά τις τραγικές μέρες του 

πραξικοπήματος και της Τουρκικής εισβολής του 

1974. Για πολλά χρόνια οι εθελοντές στήριζαν 

ανθρώπους μέσα στην απόλυτη δυστυχία και τον 

πόνο, αλλά και το ίδιο το κράτος για να 

αντιμετωπίσει τις ανάγκες των ανθρώπων αυτών, 

αλλά και των ευρύτερων αναγκών της κοινωνίας.  

Με την πάροδο του 

χρόνου το ΠΣΣΕ 

κατάφερε να εμπνεύσει 

ανθρώπους και να 

φωτίσει στρατιές 

εθελοντών να 

προσφέρουν στα κοινά, 

αλλά και τα 

οργανωμένα σύνολα να 

εντοπίζουν λύσεις για 

αντιμετώπιση των 

σύγχρονων ζητημάτων 

της κοινωνίας μας. 
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Από τότε η εθελοντική προσφορά αναπτύχθηκε, 

με την δυναμική που ενέπνευσε ο θεσμός του 

Παγκύπριου Συμβουλίου Ευημερίας, σε ποιοτικά 

προγράμματα και δράσεις, αλλά και ουσιαστικές 

πρωτοβουλίες για αντιμετώπιση κάθε μικρής και 

μεγάλης κρίσης στο νησί μας.  Με την πάροδο του 

χρόνου το ΠΣΕ κατάφερε να εμπνεύσει 

ανθρώπους και να φωτίσει στρατιές εθελοντών 

να προσφέρουν στα κοινά, αλλά και τα 

οργανωμένα σύνολα να εντοπίζουν λύσεις για 

αντιμετώπιση των σύγχρονων ζητημάτων της 

κοινωνίας μας. Με το πέρασμα του χρόνου 

δημιουργήθηκαν διάφορα κοινωνικά 

προγράμματα και σχεδιάστηκαν πρωτοβουλίες 

για να καλύψουν τις ανάγκες της κοινωνίας. 

 

Ο εντυπωσιακός 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. 

 

Τον Φεβρουάριο του  2023 γιορτάζουμε 50 χρόνια 

γόνιμης προσφοράς του ΠΣΣΕ. To πηδάλιο του 

Συμβουλίου οδήγησαν δυναμικοί εθελοντές, 

αλλά και εξέχουσες προσωπικότητες του τόπου 

μας.  

 

Μιχαλάκης Τριανταφυλλίδης 1973-1985 

Φοίβος Ζαχαριάδης 1986-1988 

Ανδρούλλα Βασιλείου 1989-1994 

Αρχιμανδρίτης Αλέξιος 1994-1995 

Μαλάμω Νεοφύτου 1995-1998 

Λυγία Φυσεντζίδου 1998 

Σταύρος Ολύμπιος 1998-2018 

Ηλίας Δημητρίου 2018-σήμερα 

 

Το ΠΣΣΕ έχει μια μακρά ιστορία και αποτελεί ένα 

ισχυρό θεσμό του πολιτισμού και της κοινωνίας 

μας σε κάθε τομέα προσφοράς,  την ευημερία, τον 

πολιτισμό, τον 

αθλητισμό, το 

περιβάλλον, 

τα ανθρώπινα 

δικαιώματα, 

την κοινοτική 

ανάπτυξη. 

 

Ο εθελοντικός 

τομέας του 

νησιού μας 

σήμερα οριοθετεί τον πολιτισμό μας και περπατά 

στις κορυφογραμμές της αγάπης, της 

συμπαράστασης και της προσφοράς.  Είναι ένα 

λαμπυρίζον μαργαριτάρι στο περιδέραιο της 

πατρίδας μας του οποίου τη λαμπρότητα έχουμε 

όλοι υποχρέωση να διατηρήσουμε και να 

προστατεύσουμε ως κόρη οφθαλμού. 

 

Ο εθελοντισμός σήμερα έχει μια πολυεπίπεδη 

διάσταση και αξιοζήλευτη ποιοτική προσφορά 

που εύκολα μπορεί να ψηλαφίσει ο καθένας, σε 

οποιαδήποτε οργάνωση και εάν επισκεφθεί, σε 

οποιοδήποτε γεωγραφικό σημείο του νησιού μας 

και αν βρεθεί και σε οποιαδήποτε δύσκολη 

περίσταση δημιουργηθεί. 

 

Το ΠΣΣΕ θα συνεχίσει το έργο  και την προσφορά 

του στηρίζοντας τους εθελοντές αλλά και τις 

οργανώσεις, ώστε να διασφαλίσουμε ότι κάθε 

μέρος του εθελοντικού οικοδομήματος θα 

παραδίδει σε κάθε νέα γενιά όλα τα απαραίτητα 

εφόδια για να μπορεί να επιτελεί ο εθελοντισμός 

τον αναντικατάστατο προορισμό του.  

 

Είμαστε βέβαιοι ότι, αν δεν το έχετε ήδη κάνει, να 

αναζητήσετε να περπατήσετε τα μαγευτικά και 

ανεπανάληπτα μονοπάτια της εθελοντικής 

προσφοράς που αποτελεί τον πλούτο και την 

παράδοση του λαού μας και να ανακαλύψετε τη 

μαγεία στην οποία ο κάθε δρόμος θα σας 

οδηγήσει. 

To πηδάλιο του 

Συμβουλίου 

οδήγησαν δυναμικοί 

εθελοντές, αλλά και 

εξέχουσες 

προσωπικότητες του 

τόπου μας 
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Οι εθελοντικές οργανώσεις είναι τα μετερίζια, 

είναι οι Θερμοπύλες που θα εμποδίσουν τον 

ατομισμό, την ιδιοτέλεια και την αδιαφορία να 

εισχωρήσουν στο κοινωνικό σώμα της πατρίδας 

μας και να αλλοιώσουν την μακραίωνη φωτεινή 

του προσωπικότητα.   

 

Το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο 

Εθελοντισμού (ΠΣΣΕ) είναι ένας θεσμός με μακρά 

ιστορία.  Η μεγάλη και καλά οργανωμένη δομή 

μας, η φιλοσοφία, η κουλτούρα, η συνέπεια προς 

τις αρχές και τις 

αξίες που 

πρεσβεύουμε, 

μας βοηθούν να 

ενώνουμε τους 

ανθρώπους, τους 

φορείς και κάθε 

τομέα της 

κοινωνίας για να 

πετυχαίνουμε 

ακόμα και αυτό 

που στην αρχή 

φαίνεται 

ανέφικτο.  Δεν λησμονούμε ότι όλα ξεκίνησαν από 

φωτισμένους ανθρώπους που οραματίστηκαν 

την αναγκαιότητα σύστασης ενός Συντονιστικού 

Συμβουλίου Εθελοντισμού.  Όσοι ζήσαμε από 

κοντά τα γεγονότα της πρόσφατης ιστορίας του 

τόπου μας, του τελευταίου μισού αιώνα, 

γνωρίζουμε πολύ καλά τις αγωνίες και τους 

αγώνες που έδωσε το Συμβούλιο αλλά και τόσοι 

άλλοι οργανωμένοι φορείς αλλά και εθελοντές 

που συντόνισαν σημαντικές άτυπες εθελοντικές 

πρωτοβουλίες.   

Tο Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο 

Εθελοντισμού θα συνεχίσει άοκνα τις 

προσπάθειες του για να διασφαλίσει ένα 

καλύτερο και ευνοϊκότερο περιβάλλον για τους 

εθελοντές και 

τις 

οργανώσεις, 

να συμβάλλει 

στη 

διαμόρφωση 

πολιτικών,  να 

συντονίζει τις 

οργανώσεις 

μέλη του, τόσο 

μεταξύ τους 

όσο και με τις 

αρμόδιες 

κρατικές υπηρεσίες, αλλά και να χτίζει σχέσεις 

εμπιστοσύνης με τον επιχειρηματικό κόσμο, να 

καθοδηγεί και να ενδυναμώνει τους 

οργανωμένους φορείς.     

Θα συνεχίσουμε να αναπτύσσουμε δράσεις 

συλλογικά, να ενώνουμε τους ανθρώπους και 

κάθε φορέα της κοινωνίας που τους συνδέουν 

κοινοί στόχοι ή κίνδυνοι,  προς όφελος της 

κοινωνίας και του εθελοντισμού, αφού μόνο μέσα 

από συνέργειες 

μπορούμε να 

πετύχουμε θετικό 

αντίκτυπο στην 

κοινωνία. 

Με τη συνεργασία 

όλων, θα 

καταβάλουμε κάθε 

δυνατή προσπάθεια  

για να 

ενδυναμώσουμε 

περισσότερο τις 

αρχές και τις αξίες του 

εθελοντισμού που 

είναι ένα από τα 

πολυτιμότερα στοιχεία του πολιτισμού και της 

κοινωνίας μας.   

 

 
 

 

Η φιλοσοφία, η 

κουλτούρα, η συνέπεια 

προς τις αρχές και τις 

αξίες που πρεσβεύουμε, 

μας βοηθούν να 

ενώνουμε τους 

ανθρώπους, τους φορείς 

και κάθε τομέα της 

κοινωνίας 

Όλα ξεκίνησαν από 

φωτισμένους 

ανθρώπους που 

οραματίστηκαν την 

αναγκαιότητα σύστασης 

ενός Συντονιστικού 

Συμβουλίου 

Εθελοντισμού 

Θα συνεχίσουμε να 

αναπτύσσουμε 

συλλογικές δράσεις και 

να ενώνουμε τους 

ανθρώπους και κάθε 

φορέα της κοινωνίας, 

αφού μόνο μέσα από 

συνέργειες μπορούμε 

να πετύχουμε θετικό 

αντίκτυπο στην 

κοινωνία 
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Ένα ΜΟΝΑΔΙΚΟ πλαίσιο  

που αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα και προσφέρει  

ΜΟΝΑΔΙΚΑ χαμόγελα 

 

Της Δρ. ΟΛΙΒΙΑΣ ΠΑΤΣΑΛΙΔΟΥ 

  

 

H αγάπη ξεχείλιζε πάντα σε αυτό τον τόπο όσο 

υπήρχαν προβλήματα και ανάγκες στην 

κοινωνία.  Όταν η ‘Ανάγκη’ βαδίζει ‘μόνη’, στο 

δρόμο της υπάρχουν μόνο εμπόδια.  Όταν 

όμως η ‘Ανάγκη’ συναντά ανθρώπους και 

κοινότητες, με όραμα, ευαισθησία και διάθεση 

για εθελοντική προσφορά, τότε η αγάπη και η 

αλληλεγγύη μπορούν να συνοδεύουν και να 

στηρίζουν την  ‘Ανάγκη’ και να προσφέρουν 

μοναδικά χαμόγελα! 

 

  

 

 

«Σωτηριῶδες 

τό θαῦμα» 

όταν 

γεννιέται ένα 

«μοναδικό 

χαμόγελο» 

ενός  

μοναδικού 

παιδιού 

 

 

 

ευτυχία 
Πίσω από ένα ‘μοναδικό’ χαμόγελο 

ενός ευάλωτου παιδιού διερωτάται 

κανείς τι να είναι αυτό που προκαλεί 

τόση ευτυχία.  

 

 

Το Πολυθεματικό 

Κέντρο 

αγκαλιάζει τη 

διαφορετικότητα 

και τις σύνθετες 

ανάγκες ατόμων 

με σπάνια 

γενετικά 

σύνδρομα και όχι 

μόνο 

 

ο λίθος  

Όταν οι θεραπείες και οι νοσηλείες 

γίνονται ρουτίνα… αλλά βλέπεις στα 

παιδιά το πείσμα να τα καταφέρουν… 

Όταν βλέπεις τη δίψα των παιδιών για 

ζωή, παρόλες τις προκλήσεις, ψάχνεις 

να βρεις το λόγο ή και τον  ‘λίθο’. 
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Σε αυτό το εορταστικό τεύχος και με ιδιαίτερη συγκίνηση, φιλοξενούμε άρθρο για 

το ΠΟΛΥΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ‘ΜΟΝΑΔΙΚΑ ΧΑΜΟΓΕΛΑ’ ακριβώς επειδή μας βοηθά 

να θυμηθούμε το μήνυμα που έρχεται από την ‘φάτνην,’ το μήνυμα της αγάπης, 

της αλληλεγγύης και της ενότητας.  «Πάμε» στην Βηθλεέμ «διά νά ἀποθέσωμεν 

εἰς τά πόδια τοῦ Θείου Βρέφους» τις αγωνίες, τις ελπίδες, τα προβλήματα και 

τους οραματισμούς μας.  Πήγαμε στο Πολυθεματικό Κέντρο και επιβεβαιώσαμε 

ότι ακόμη και σήμερα, μπορούμε όλοι να διανύσουμε το μοναδικό ταξίδι προς 

την Βηθλεέμ και να λάβουμε τα μηνύματα από την ‘φάτνην’. Συναντήσαμε τους 

πρωταγωνιστές, τους συντελεστές, τους υποστηρικτές αλλά και τους αφανείς 

ήρωες.  Είδαμε πώς ένα μοναδικό Κέντρο, μέσα από την πολυεπίπεδη προσέγγιση 

των επαγγελματιών αλλά και την σκληρή ανιδιοτελή προσφορά των εθελοντών 

μπορεί να προσφέρει μοναδικά χαμόγελα… «Σωτηριῶδες (τελικά) τό θαῦμα» 

όταν οι επαγγελματίες, οι εθελοντές και οι κοινότητες μπορούν να 

δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις για να γεννηθεί ένα «μοναδικό χαμόγελο» ενός  

μοναδικού παιδιού. 

  

Η 

διεπιστημονική 

και 

πολυθεματική 

προσέγγιση, ο 

κύριος άξονας 

του Κέντρου 

«Μοναδικά 

Χαμόγελα» 

   

 

Το πολυθεματικό Κέντρο Αξιολόγησης και 

Παρέμβασης «Μοναδικά Χαμόγελα», δημιουργήθηκε 

για να καλύψει το μεγάλο κενό στον τομέα της 

διεπιστημονικότητας στη χώρα μας, ώστε κάθε παιδί με 

σπάνια γενετικά νοσήματα, νευροαναπτυξιακές 

αποκλίσεις, αναπτυξιακές διαταραχές, μαθησιακές 

ή/και ψυχοσυναισθηματικές δυσκολίες, ακουστική, 

οπτική αναπηρία, κ.ά, να έχει πρόσβαση σε 

εξειδικευμένες θεραπείες υψηλής ποιότητας, μέσα σε 

ένα συστημικό πλαίσιο το οποίο δεν αφορά μόνο το 

παιδί, αλλά και τα γύρω του υποστηρικτικά 

περιβάλλοντα, όπως είναι η οικογένεια και το σχολείο.    

Υπηρεσίες που παρέχει το Κέντρο 
• Αξιολογήσεις 

- Εργοθεραπευτική αξιολόγηση 

- Φυσιοθεραπευτική αξιολόγηση 

- Ψυχολογική και ψυχομετρική αξιολόγηση 

- Μαθησιακή Αξιολόγηση 

- Λογοπαθολογική-Λογοθεραπευτική Αξιολόγηση 

- Εργαστηριακός έλεγχος κατάποσης (VFSS) 

 

• Πολυθεματικές Συναντήσεις 

-στο Κέντρο 

-στο σχολείο 

 

 
• Εξατομικευμένες Θεραπείες- Παρεμβάσεις 
- Παιδιατρική Φυσιοθεραπεία 
- Εργοθεραπεία 

- Λογοθεραπεία/Επαυξητική και Εναλλακτική 
Επικοινωνία 
- Λογοθεραπεία/Σίτιση και Κατάποση 
(videofluroscopic Swallow Study- VFSS) 
- Ειδική Εκπαίδευση 
- Συμβουλευτική-Ψυχοθεραπεία 

• Ομαδικές θεραπείες-Παρεμβάσεις 

- Συνθεραπείες 

- Ομάδες ψυχοεκπαίδευσης γονέων 
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 Μέσα από ένα ταξίδι 9 χρόνων από την ίδρυση του Συνδέσμου ΠΣΣΓΠ – 

Μοναδικά Χαμόγελα το 2014 με κοινό όραμα για ένα  διεπιστημονικό 

Πολυθεματικό Κέντρο όπου τα παιδιά μας και τα παιδιά όλης της Κύπρου να 

έχουν πρόσβαση σε εξειδικευμένες παρεμβάσεις το 2021 καταφέραμε αυτό το 

στόχο.  Αναπολώ με συγκίνηση τις δυσκολίες, τις 

προκλήσεις, αλλά κυρίως όσους αγκάλιασαν το 

όραμα μας και συμμερίστηκαν τους φιλόδοξους στόχους μας (τα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου, την επιστημονική επιτροπή, τους εθελοντές, την 

κοινότητα, τις δομές/τους φορείς, τους γονείς, τους επαγγελματίες, τους 

χορηγούς μας)  για να μπορούμε σήμερα να προσφέρουμε ΜΟΝΑΔΙΚΑ 

ΧΑΜΟΓΕΛΑ.  Όραμα μας η υποστήριξή της παρούσας δομής και στο μέλλον η 

επέκταση σε κάλυψη αναγκών ενηλίκων, περισσότερων υπηρεσιών 

αποφόρτισης γονέων και δραστηριοτήτων για παιδιά. Όλα αυτά φυσικά με πιστό σύμμαχο μας την επόμενη 

γενιά και όλους τους φίλους του Συνδέσμου, γιατί η Φύση μας έκανε Σπάνιους αλλά όλοι εσείς μας κάνετε 

δυνατούς!  Κάτια Κυριάκου – Πρόεδρος Συνδέσμου 

  

  

 Θεωρώ  ότι τα ΜΟΝΑΔΙΚΑ ΧΑΜΟΓΕΛΑ αποτελούν ένα χώρο στον οποίο η 

διαφορετικότητα καλωσορίζεται και αγκαλιάζεται. Πρόκειται για ένα Κέντρο το 

οποίο στηρίζει τη λειτουργία του πάνω σε ένα κώδικα ηθικής και δεοντολογίας, 

της οποίας επίκεντρο είναι το παιδί και οι ανάγκες του. Προσπάθειά μας, είναι 

να διαχειριστούμε ή αν είναι δυνατόν και να προλάβουμε 

τις δυσκολίες οι οποίες ενδέχεται να επηρεάσουν σε ένα 

βαθμό το παιδί και να του χαρίσουμε πρόσβαση στο επικοινωνώ, ανακαλύπτω, 

μαθαίνω, νοιώθω, παίζω και απολαμβάνω. Συνοδοιπόροι μας στο ταξίδι αυτό δεν είναι 

άλλοι από τους γονείς και τους άλλους επαγγελματίες οι οποίοι ενδέχεται να 

εργάζονται με το παιδί.   Όραμα μου είναι όπως το Κέντρο αυτό, αποτελέσει την 

απαρχή δημιουργίας παρόμοιων κρατικών όμως δομών, οι οποίες να εργάζονται με 

την διεπιστημονικότητα και οι οποίες να μπορούν να δρουν απρόσκοπτα με βάση τις 

πραγματικές ανάγκες ενός παιδιού. Σήμερα δυστυχώς οι παροχές δίνονται κάτω από 

το πρίσμα της οικονομικής στενότητας.  Εύχομαι η πολιτεία να κατανοήσει την ευθύνη 

που έχει προς τα άτομα με αναπηρίες ή εκπαιδευτικές ανάγκες και όπως προχωρήσει σε νομοθετική ρύθμιση 

των ζητημάτων, ώστε να μπορούμε να ζήσουμε απρόσκοπτα σε ένα κράτος ουσιαστικής πρόνοιας.                

Δρ. Αναστασία Χ’ Γιαννακού - Επιστημονική Υπεύθυνη Κέντρου, Ειδική Παιδαγωγός, Ph.D. 

 

 

 

 

«η Φύση μας έκανε 

Σπάνιους αλλά όλοι 

εσείς μας κάνετε 

δυνατούς» 

«ένας χώρος 

στον οποίο η 

διαφορετικότητα 

καλωσορίζεται 

και 

αγκαλιάζεται» 
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 Η μόνη πραγματική αναπηρία είναι η 

ανικανότητα στην αποδοχή της διαφορετικότητας. Το 

Πολυθεματικό Κέντρο δημιουργήθηκε με τη στήριξη 

της κυπριακής κοινότητας στο σύνολο, και αυτό μας 

δίνει μια ηλιαχτίδα ελπίδας ότι σαν κοινωνία 

προχωράμε στη σωστή κατεύθυνση. Εύχομαι μια πλήρη και πραγματική 

ενσωμάτωση των Μοναδικών μας Χαμόγελων στη κοινωνία χωρίς διακρίσεις. Εμείς σίγουρα τους 

προετοιμάζουμε και τους ακολουθούμε με μεγάλη περηφάνια αναγνωρίζοντας τις δυνατότητες τους. 

Στάλω Κυριακίδου - Διοικητική Διευθύντρια Κέντρου 

 

  

 

«Αναπολώ με συγκίνηση τις 
δυσκολίες, τις προκλήσεις, 

αλλά κυρίως όσους 
αγκάλιασαν το όραμα μας και 

συμμερίστηκαν τους 
φιλόδοξους στόχους μας…για 

να μπορούμε να προσφέρουμε 
μοναδικά χαμόγελα»   

Κάτια Κυριάκου-Πρόεδρος 
Συνδέσμου 

«Όραμα μου είναι όπως το Κέντρο, 
αποτελέσει την απαρχή δημιουργίας 

παρόμοιων κρατικών δομών, οι οποίες 
να εργάζονται με την 

διεπιστημονικότητα και να μπορούν να 
βλέπουν απρόσκοπτα ένα παιδί και όχι 

κάτω από το πρίσμα της οικονομικής 
στενότητας»  

Δρ. Αναστασία Χ’ Γιαννακού - 
Επιστημονική Υπεύθυνη Κέντρου 

 

 
 

«Η μόνη πραγματική αναπηρία 
είναι η ανικανότητα στην 

αποδοχή της διαφορετικότητας» 
Στάλω Κυριακίδου  

Διοικητική Διευθύντρια Κέντρου 
 
 
 
 

«Το Πολυθεματικό 

Κέντρο δημιουργήθηκε 

με τη στήριξη της 

κυπριακής κοινότητας» 
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ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΣΣΕ  Η δράση δεν σταματά… 

συνεχίζουμε δυναμικά 

   

Oλοκληρώθηκε 

με μεγάλη 

επιτυχία η 29η 

Eβδομάδα 

Εθελοντισμού 2022 

η οποία ξετύλιξε και φέτος το 

μεγαλείο της αλληλεγγύης και της 

εθελοντικής προσφοράς. 

Κινητοποιήθηκε το σύνολο της κοινωνίας 

(κρατικοί/ημικρατικοί φορείς, εκπαιδευτικά 

ιδρύματα, επιχειρήσεις, ΜΚΟ και άλλα οργανωμένα 

σύνολα) υλοποιώντας ένα μεγάλο έργο με 

ποικιλόμορφες δράσεις. Το Πρόγραμμα 

Δραστηριοτήτων της Εβδομάδας Εθελοντισμού 

κατέγραψε ένα μικρό μόνο δείγμα εθελοντικών 

δράσεων, αφού υπάρχουν τόσα πολλά άλλα που 

υλοποιούνται και προγραμματίζονται καθ’ όλη τη 

διάρκεια του χρόνου. Ευχαριστούμε όλους για τη 

συμβολή τους.  Με τη δική σας στήριξη στηρίζουμε 

τις ανάγκες της κοινωνίας και βοηθάτε να 

αναδεικνύουμε την Κύπρο μας στο επίκεντρο των 

διεθνών εορτασμών για τη Διεθνή Ημέρα 

Εθελοντών. 

 Δημοσιογραφική Διάσκεψη 
Σε Δημοσιογραφική Διάσκεψη, που 

πραγματοποιήθηκε στις 28/11/22 στη 

Δημοσιογραφική 

Εστία, στην 

παρουσία της 

επίτιμης 

Προέδρου κ. 

Άντρης 

Αναστασιάδη, η 

οποία απηύθυνε χαιρετισμό, ο Πρόεδρος του 

Παγκύπριου Συντονιστικού Συμβουλίου 

Εθελοντισμού (ΠΣΣΕ), κ. Ηλίας Δημητρίου, κήρυξε 

την έναρξη της 

Εβδομάδας 

Εθελοντισμού 

2022 (1-8 

Δεκεμβρίου) και 

ανέγνωσε το 

Μήνυμα  του 

ΠΣΣΕ  για τη 

Διεθνή Ημέρα Εθελοντών και την Εβδομάδα 

Εθελοντισμού, όπου μεταξύ άλλων ανέφερε: «Ο 

Εθελοντισμός απλώνει χέρια που αγκαλιάζουν και 

βοηθούν ανθρώπους. Γι’ αυτό και οι διαχρονικές 

και ακατάλυτες 

αξίες του 

εθελοντισμού 

καταφέρνουν 

να εμπνέουν 

ανθρώπους και 

να δημιουργούν 

στρατιές εθελοντών μέχρι σήμερα, για προαγωγή 

της ευημερίας, του περιβάλλοντος, του 

πολιτισμού, του αθλητισμού, για προώθηση της 

διαφάνειας, της ισότητας, των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων και τόσων άλλων».    
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Τελετή έκφρασης ευχαριστιών στους 

υποστηρικτές του ΠΣΣΕ 

Στο πλαίσιο της Δημοσιογραφικής Διάσκεψης 

πραγματοποιήθηκε σεμνή τελετή έκφρασης 

ευχαριστιών σε εταιρείες και οργανισμούς που 

στηρίζουν τις εκστρατείες και το έργο του ΠΣΣΕ. 

 

Δεξίωση στο Προεδρικό Μέγαρο 
Η αίθουσα εκδηλώσεων του Προεδρικού Μεγάρου, 

ήταν κατάμεστη στις 28 Νοεμβρίου 2022, από 

πλήθος εθελοντών και υποστηρικτών του 

εθελοντικού κινήματος από όλη την Κύπρο, στο 

πλαίσιο της καθιερωμένης Δεξίωσης που παραθέτει 

ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Νίκος 

Αναστασιάδης και η Πρώτη Κυρία Άντρη 

Αναστασιάδη, προς τιμήν των εθελοντών για τη 

Διεθνή Ημέρα Εθελοντών, που φέτος συμπίπτει με τα 

50 χρόνια από την ίδρυση  του Παγκύπριου 

Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού.   

Στο χαιρετισμό 

του ο Πρόεδρος 

της Κυπριακής 

Δημοκρατίας, κ. 

Νίκος 

Αναστασιάδης, 

μεταξύ άλλων,  

 εξήρε το σημαντικό έργο που επιτελούν το 

Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο 

Εθελοντισμού και το σύνολο του εθελοντικού 

κινήματος. 

Στην ομιλία του ο Πρόεδρος του ΠΣΣΕ, κ. Ηλίας 

Δημητρίου, εξέφρασε, εκ μέρους της Διοικούσας 

Επιτροπής του ΠΣΣΕ και των χιλιάδων εθελοντών, 

θερμές ευχαριστίες στον Πρόεδρο της Κυπριακής 

Δημοκρατίας κ. Νίκο Αναστασιάδη και στην 

Πρώτη Κυρία Άντρη Αναστασιάδη, για τη 

φιλοξενία της εκδήλωσης.  Ως έκφραση τιμής και 

ευχαριστιών για τη συνεχή στήριξη τους στο ΠΣΣΕ, 

επιδόθηκαν συμβολικά δώρα στον ΠτΔ και στην 

Πρώτη Κυρία. 

 
Ο κ. Δημητρίου επεσήμανε ότι ο επετειακός 

χαρακτήρας της εκδήλωσης με αφορμή τη 

συμπλήρωση 50 χρόνων δράσης και προσφοράς 

του Παγκύπριου Συντονιστικού Συμβουλίου 

Εθελοντισμού, αποτελεί μόνο την έναρξη 

διάφορων δράσεων που θα ακολουθήσουν το 

2023.   Ανέφερε ότι «ιστορικά, οι εθελοντές της 

Κύπρου υπερασπίστηκαν με απαράμιλλο σθένος 

την κοινωνική δικαιοσύνη, την ειρήνη, τα 

ανθρώπινα δικαιώματα ενώ εργάστηκαν άοκνα 

για την προώθηση της ευημερίας, της κοινωνικής 

συνοχής, του πολιτισμού, του αθλητισμού, της 
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προστασίας του περιβάλλοντος.  Οι εθελοντές της 

Κύπρου μας, βοήθησαν το ταλαιπωρημένο μας νησί 

να επιβιώσει μέσα σε πολλές αντίξοες συνθήκες 

στηρίζοντας ανθρώπους και κοινότητες, αθόρυβα 

πολλές φορές αλλά με ανιδιοτέλεια».  

 

7ος Δαγωνισμός Εταιρικού Εθελοντισμού & 

Εθελοντικής Προσφοράς 

O Πρόεδρος της Δημοκρατίας και o Πρόεδρος του 

ΠΣΣΕ επίδωσαν τιμητικές διακρίσεις σε εταιρείες και 

οργανισμούς δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου που 

διακρίθηκαν στον Διαγωνισμό που προκήρυξε το 

ΠΣΣΕ το 2022.  

 

ΒΡΑΒΕΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ  

 

Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία ΛΤΔ 

 

Την τιμητική 

διάκριση 

παρέλαβε η κ. 

Δήμητρα 

Ελευθερίου, 

Λειτουργός 

Υπηρεσίας 

Διακυβέρνησης 

Ανθρώπινου 

Δυναμικού 

      

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου  

  

 

Την τιμητική 

διάκριση 

παρέλαβε η κ. 

Νικολέττα Λιβέρα, 

Λειτουργός 

Στρατηγικής, 

Διεθνών Σχέσεων 

& Επικοινωνίας 

 ΒΡΑΒΕΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ  

Μιτσίδης Δημόσια Εταιρεία Λτδ 

  

 

Την τιμητική 

διάκριση παρέλαβε 

η κ. Μαριέττα 

Μιτσίδου, 

Διευθύντρια 

Marketing 

 
ΒΡΑΒΕΙΟ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

Κωτσόβολος – Dixons South East Europe  

  

Την τιμητική 

διάκριση παρέλαβε 

ο κ. Κωνσταντίνος 

Ιωάννου, 

Εμπορικός 

Διευθυντής για την 

Κύπρο 

 
 

HERMES AIRPORTS LTD 
  

Την τιμητική 

διάκριση παρέλαβε 

η κ. Ελένη 

Καλογήρου, 

Ανώτατη 

Εκτελεστική 

Διευθύντρια  

 

 

EΠΑΙΝΟΣ - Infocredit Group Ltd  

 

Την τιμητική 

διάκριση παρέλαβε 

ο κ. Θεόδωρος 

Κρίγγου, 

Διευθύνων 

Σύμβουλος  
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Bραβεία 17ου Διαγωνισμού «Νεολαία 

και Εθελοντισμός» 2021-2022 

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης στο Προεδρικό 

Μέγαρο, απονεμήθηκαν από τον Πρόεδρο της 

Δημοκρατίας και τον Πρόεδρο του ΠΣΣΕ, τα 

βραβεία στα εκπαιδευτικά ιδρύματα που 

διακρίθηκαν στον 17ο  Διαγωνισμό του 

Προγράμματος «Νεολαία και Εθελοντισμός» 2021-

2022. 

 

Μουσικές νότες στην εκδήλωση 

 
Φιλαρμονική των Προσκόπων Επαρχιακής 

Εφορείας Λεμεσού 

 

 
Φωνητικό Σύνολο «το Σπίτι του Μάριου» του 

Συνδέσμου Γονέων και Φίλων παιδιών με ειδικές 

ανάγκες Λεμεσού 

 

  

Επενδύουμε στην κατάρτιση των ΜΚΟ 
Σεμινάρια Κέντρου Επιμόρφωσης – Ανάπτυξης και 

Έρευνας ΠΣΣΕ 

Οκτώβριος-Νοέμβριος 2022 

 

 
 

 
Σεμινάριο: Στρατηγική προσέγγισης και εκτέλεσης 

επιτυχημένων χορηγιών για ΜΚΟ - πρακτική 

εφαρμογή, 21/11/22 – Λευκωσία 

 

 
Σεμινάριο: Χρήση Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης από 

τις ΜΚΟ-πρακτική εφαρμογή, 12 & 20 Οκτωβρίου 

2022 - Λευκωσία 
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Διάλογος ΜΚΟ με τον Υπουργό Υγείας 

 

 Διάλογος MKO με την Υφυπουργό 
Κοινωνικής Πρόνοιας 

Με μεγάλη επιτυχία διοργανώθηκαν από το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού 

(ΠΣΣΕ) οι συναντήσεις διαλόγου μεταξύ των Εθελοντικών Οργανώσεων/ΜΚΟ και του Υπουργού 

Υγείας στις 27 Οκτωβρίου 2022 και της Υφυπουργού Κοινωνικής Πρόνοιας στις 9 Δεκεμβρίου 2022 

στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Υπουργείου Οικονομικών. 

 
Ο Υπουργός Υγείας κ.  Μιχάλης Χατζηπαντέλας, 

ευχαρίστησε το ΠΣΣΕ για την πρωτοβουλία του να 

διοργανώσει το διάλογο με τις ΜΚΟ που 

δραστηριοποιούνται στον τομέα της υγείας και 

επεσήμανε ότι μέσω του διαλόγου δίνεται  η 

δυνατότητα του Υπουργείου Υγείας να 

αφουγκραστεί τα πραγματικά προβλήματα που 

αντιμετωπίζουν οι ασθενείς στην ολότητα τους και 

να απαντήσει στα ερωτήματα που προβληματίζουν 

τις οργανώσεις.   Ευχαρίστησε τις ΜΚΟ για τη 

σημαντική  προσφορά τους και την αγάπη και την 

αφοσίωση με την οποία εργάζονται στον τομέα που 

εξυπηρετούν και διαβεβαίωσε ότι το Υπουργείο 

Υγείας θα συνεχίσει να στηρίζει έμπρακτά τις 

δράσεις και τις προσπάθειες τους. 

 

 
Η Υφυπουργός Κοινωνικής Πρόνοιας κ.  Αναστασία 

Ανθούση άκουσε με προσοχή τις απόψεις και τα 

προβλήματα των εκπροσώπων των ΜΚΟ και σε 

πνεύμα εποικοδομητικού διαλόγου έδωσε τις 

αναγκαίες απαντήσεις συμβάλλοντας στην επίλυση 

πολλών προβλημάτων τους.  Ευχαρίστησε το ΠΣΣΕ για 

την πρωτοβουλία του στη διοργάνωση των ετήσιων 

αυτών Διαλόγων με τις ΜΚΟ και συνεχάρη τις 

εθελοντικές οργανώσεις/ΜΚΟ για το δύσκολο έργο 

το οποίο επιτελούν. Επεσήμανε ότι ο διάλογος με τις 

εθελοντικές οργανώσεις είναι σημαντικός και δίνει 

την ευκαιρία της προσωπικής επαφής του κράτους με 

τις οργανώσεις.  

 

Ο Πρόεδρος του ΠΣΣΕ, κ. Ηλίας Δημητρίου, ευχαρίστησε τους εκπροσώπους των εθελοντικών οργανώσεων για 

τη συμμετοχή τους, τον Υπουργό Υγείας και την Υφυπουργό Κοινωνικής Πρόνοιας που στηρίζουν το θεσμό 

αυτό, για να δίνουν ‘φωνή’ στις ΜΚΟ σε αυτούς τους σημαντικούς θεσμοθετημένους διαλόγους. 
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Δράση «Κανένα παιδάκι χωρίς 

αρκουδάκι» 
600 παιδιά 

ευάλωτων 

οικογενειών με 

αρκουδάκια στην 

αγκαλιά τους  

 
Με μεγάλη επιτυχία 

πραγματοποιήθηκε 

στις 9/12/2022 η 

Δράση «Κανένα 

Παιδάκι χωρίς Αρκουδάκι» από το Παγκύπριο 

Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού (ΠΣΣΕ) σε 

συνεργασία με τον Συντονιστή/Εθελοντή της, 

Γιώργο Καμπούρη. Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο του 

ποδοσφαιρικού αγώνα μεταξύ Πάφος F.C. και 

ΑΠΟΕΛ που διεξήχθη την Παρασκευή, 9 

Δεκεμβρίου 2022, στις 19:00 στο Στάδιο Στέλιος 

Κυριακίδης στην Πάφο, οι φίλαθλοι, έφεραν μαζί 

τους λούτρινα παιχνίδια/αρκουδάκια τα οποία 

έριξαν με πολλή αγάπη στο γήπεδο πριν την έναρξη 

του αγώνα. Τα 600 αρκουδάκια, συλλέχθηκαν από 

εθελοντές και αφού απολυμάνθηκαν, 

συσκευάστηκαν σε τσαντούλες με διάφορα είδη 

πρώτης ανάγκης που πρόσφεραν χορηγοί αλλά και 

πολλά προϊόντα που πρόσφεραν πολλοί 

συνάνθρωποι μας και δόθηκαν σε παιδιά 

ευάλωτων οικογενειών μέσω εθελοντικών/μη 

κυβερνητικών οργανώσεων στο πλαίσιο και της 

εκστρατείας ‘Υιοθετήστε μια οικογένεια τα 

Χριστούγεννα’. Το ΠΣΣΕ εκφράζει θερμές 

ευχαριστίες στους φιλάθλους που πρόσφεραν τα 

αρκουδάκια και στις εταιρείες που πρόσφεραν 

υπηρεσίες και είδη για να πραγματοποιηθεί η 

δράση. Ιδιαίτερες ευχαριστίες εκφράζονται και σε 

όλους τους εθελοντές που πρόσφεραν τις 

υπηρεσίες τους με χαμόγελο και αγάπη για την 

επιτυχία της δράσης.  

 

  

Στο Στάδιο Στέλιος Κυριακίδης στην Πάφο 

 

 
Οι τσαντούλες που ετοιμάστηκαν με τα αρκουδάκια 

και διάφορα είδη πρώτης ανάγκης 
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Eπίσκεψη στο Ριζοκάρπασο 
Επίσκεψη αντιπροσωπείας ΠΣΣΕ και ΕΣΣΕ 

Αμμοχώστου στα σχολεία του κατεχόμενου 

Ριζοκαρπάσου–21/12/22 

 
 

Μνημόνια Συνεργασίας  
 

 

ΠΣΣΕ με το 

Γραφείο του 

Επιτρόπου του 

Πολίτη 1/11/22 

 
 

 

 

 

 

ΠΣΣΕ με την Clip 

News Α.Ε. 

21/10/22 

 

 

 

 

Εθελοντές στο Διεθνή Μαραθώνιο 
Συμμετοχή 
Σώματος 

Εθελοντών 
Λάρνακας στον 
5ο Radisson Blu 

Διεθνή 
Μαραθώνιο 
Λάρνακας  
20/11/22 

 Βραβεία 26ου Διαγωνισμού Έκθεσης 

Ιδεών ΠΣΣΕ 
«Οι εθελοντές ενώνουν τις δυνάμεις τους 

και στηρίζουν την κοινωνία» - 22/10/22 

 

Διαδραστική αφήγηση παραμυθιού 

για παιδιά ευάλωτων οικογενειών          
σε συνεργασία με τη Βιβλιοθήκη του 

Πανεπιστημίου Κύπρου – 3/12/22  

 
 

29ο Συνέδριο ΠΣΣΕ  
σε συνεργασία με το Επαρχιακό Συντονιστικό 

Συμβούλιο Εθελοντισμού (ΕΣΣΕ) Αμμοχώστου  

 

Θέμα «Νεολαία και Εθελοντισμός»  22/10/22 
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Κοινωνία σε δράση 
 

Εκστρατεία «Υιοθετήστε μια 

Οικογένεια τα Χριστούγεννα» 

 
Η αγάπη «ξεχείλισε» και φέτος καθώς το 

σύνολο της κοινωνίας (πολίτες, 

εταιρείες, οργανισμοί, φορείς 

εθελοντών, κ.ά.)  «αγκάλιασαν» την 

εκστρατεία για τη στήριξη ευάλωτων 

οικογενειών ώστε να έχουν τα 

απαραίτητα τη γιορτινή περίοδο.  

 

Υποστηρικτές εκστρατείας  

 

 

 
 

 

ΕΧΟΥΝ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΕΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΣΤΗΝ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ/ΦΟΡΕΙΣ  

 
Infocredit Group Ltd 

 
TGI FRIDAYS 

 
Themis Portfolio 

Management 
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Universal Life 

 

Κωτσόβολος 

 

Εθνική Αρχή Στοιχημάτων 

 

 
BD Swiss 

 
Γυμνάσιο Ριζοκαρπάσου 

  

 
Παγκύπριο Λύκειο Λάρνακας 

 
Μαθητές και Καθηγητές Λανιτείου Λυκείου  

Λεμεσού 
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 Κλάδος Ισότητα – Αστυνομία Κύπρου 
 

Τμήμα Ευρωπαϊκών Σχέσεων Αστυνομίας Κύπρου 

Αστυνομική Διεύθυνση Πάφου 
 

Αστυνομική Διεύθυνση Επαρχίας Λάρνακας 

Διεύθυνση Ασφάλειας Αερολιμένα Λάρνακας 
 

ΚΕΔ Αερολιμένα Λάρνακας 

Αστυνομική Διεύθυνση Αμμοχώστου  

Το Φιλανθρωπικό Ίδρυμα Χαράλαμπου & Έλενας 

Παττίχη,  με  δράσεις  Κοινωνικής Υπευθυνότητας, 

Προσφοράς  και  Φιλανθρωπίας  αγκαλιάζει  και 

στηρίζει  πάντα  με  υψηλό  αίσθημα  ευθύνης  τις 

ευάλωτες κοινωνικές  ομάδες  των συνανθρώπων μας. 
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Αρχή Λιμένων Κύπρου Δημοτικό σχολείο The G C School of Careers 

 
Τhe English School 

 
Lions Club of Nicosia 

C. Savva & Associates Ltd 

Άλλοι φορείς που πρόσφεραν στην εκστρατεία: 

Alpha Bank  

Cardet/Innovade LI/IoD  

Charalambos & Elena Pattihis Foundation 

CIIM-Cyprus International Institute of Management  

Happy Land 

Hermes Airports 

Joannides+Co Ltd 

KPMG Cyprus 

Ladies Circle 1 Nicosia 

Playtech Cyprus 

Δήμος Στροβόλου 

Διάδρασις Συμβουλευτικες Υπηρεσίες Λτδ 

Ελληνική Τράπεζα 

ΕΠΟΕΤ (ΟΗΟ-ΣΕΚ) 

ΕΥΡΥΚΑ ΛΤΔ 

Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων  

Προσωπικό Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου 

Προσωπικό Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας 

Τσιμεντοποία Βασιλικού 

Τυπογραφείο R.P.M. Lithographica Ltd  

Φούρνοι Ζορπάς 

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 
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