
              
 
 
 

              

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 



 
 
 
 

                                    

  
  

 

 

 

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 



              
 
 
 

              

 

  
 

 
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 



 
 
 
 

                                    

  
  

 

 
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 



              
 
 
 

              

 

  
 

 
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 

 

 




