
 

 

 

 

 

 

 

 

Μήνυμα Παγκύπριου Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού (ΠΣΣΕ)  

για τη Διεθνή Ημέρα Εθελοντών (5 Δεκεμβρίου) 

Η Διεθνής Ημέρα Εθελοντών για την κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη, καθιερώθηκε από τον ΟΗΕ να 
εορτάζεται στις 5 Δεκεμβρίου, βάσει ψηφίσματος της Γενικής του Συνέλευσης το 1985.  Η Διεθνής 
Ημέρα Εθελοντών αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για να aναγνωριστεί η σημασία του 
εθελοντισμού και ο ρόλος που διαδραματίζουν οι εθελοντές στην κοινωνία.  
 

Ο εθελοντισμός απλώνει χέρια που αγκαλιάζουν και βοηθούν ανθρώπους.  

Ένα χέρι που απλώνεται μπορεί πραγματικά να σώσει έναν άνθρωπο, 

ένα βλέμμα μπορεί να τον τραβήξει απ΄ τη θλίψη και η ψυχή ορθώνεται, 

φτάνει να ΄χουμε όπως είπε ο ποιητής Διονύσιος Σολωμός «ανοιχτά 

πάντα κι άγρυπνα τα μάτια της ψυχής» μας.   

 
Ο εθελοντισμός δεν έχει ούτε πλαίσια ούτε όρια, αλλά έχει αφετηρία την αγάπη με σκοπό την 
αντιμετώπιση των αναγκών και των προβλημάτων της κοινωνίας σε όλα τα επίπεδα (ευημερία, 
περιβάλλον, πολιτισμό, ανθρώπινα δικαιώματα, κ.ά.). Ο εθελοντισμός μας βοηθά να 
αποκτήσουμε δεξιότητες, κοινωνικές και επαγγελματικές αλλά και να αναπτύξουμε νέες ικανότητες. 
 
Οι εθελοντές της Κύπρου μας, βοήθησαν το ταλαιπωρημένο νησί μας να επιβιώσει μέσα σε πολλές 
αντίξοες συνθήκες στηρίζοντας ανθρώπους και κοινότητες.  Οι διαχρονικές και ακατάλυτες αξίες 
του εθελοντισμού κατάφεραν να εμπνεύσουν ανθρώπους και να δημιουργήσουν στρατιές 
εθελοντών μέχρι σήμερα.   
 
Το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού,  με σκοπό την αναγνώριση της Διεθνούς 
Ημέρας Εθελοντών, διοργανώνει εδώ και  είκοσι έξι χρόνια την Εβδομάδα Εθελοντισμού (από 1η -
8η Δεκεμβρίου), η οποία πάντα είναι εμπλουτισμένη με αξιόλογες δράσεις εθελοντισμού.  
Απευθύνουμε θερμά συγχαρητήρια σε όσους συμμετέχουν με δράσεις τους στην Εβδομάδα 
Εθελοντισμού και συμβάλλουν να αναδεικνύεται κατ’ έτος η  Κύπρος μας στο επίκεντρο των 
διεθνών εορτασμών για τη Διεθνή Ημέρα.   
 
Αφιερώνουμε, τη φετινή Εβδομάδα Εθελοντισμού στους χιλιάδες εθελοντές που προσφέρουν 
οργανωμένα σε εθελοντικές οργανώσεις/ΜΚΟ, στους εθελοντές των Σωμάτων Εθελοντών, στους 
πολίτες που άτυπα και μη οργανωμένα προσφέρουν ανιδιοτελώς τις υπηρεσίες τους στην 
κοινωνία, αλλά και σε όλους τους φορείς, κρατικούς/ημικρατικούς, εκπαιδευτικά ιδρύματα, 
εταιρείες/επιχειρήσεις και οργανωμένα σύνολα της κοινωνίας που αναπτύσσουν κοινωνικές και 
εθελοντικές δράσεις.   
 
Η αθόρυβη και χωρίς καμία χρηματική αμοιβή ή αντάλλαγμα προσφορά είναι αξιέπαινη και 
δηλώνει τη στάθμη του πολιτισμού της κοινωνίας μας.   Γι’ αυτό και έχουμε την υποχρέωση να 
απονέμουμε σε κάθε εθελοντή φόρο τιμής για την αφοσίωση του και τη συμβολή του στην 
κοινωνία.   
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