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ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 
Χαιρετισμός της Επίτιμης Προέδρου του 
Παγκύπριου Συντονιστικού Συμβουλίου 

Εθελοντισμού κυρίας Άντρης Αναστασιάδη στη 
Διάσκεψη Τύπου για την κήρυξη της έναρξης 

Εβδομάδας Εθελοντισμού 
 

Δευτέρα 28 Νοεμβρίου 2022, 11:00πμ, 
Δημοσιογραφική Εστία 

 
 
 
Αγαπητές φίλες και φίλοι, 
 
 
 
Με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζω στη σημερινή 

διάσκεψη τύπου, που σηματοδοτεί την έναρξη των 

δράσεων «Εβδομάδας Εθελοντισμού» στην Κύπρο, 

οι εκδηλώσεις της οποίας θα πραγματοποιηθούν από 

1η μέχρι 8η  Δεκεμβρίου, υπό το σύνθημα «Κάνε την 

ιδέα πράξη». 
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Μέσα από ένα πλούσιο πρόγραμμα κοινωνικών και 

περιβαλλοντικών δραστηριοτήτων, το Παγκύπριο 

Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού προσκαλεί τον 

κάθε ενεργό πολίτη να κινητοποιηθεί με γνώμονα την 

ανιδιοτελή προσφορά στο κοινό καλό. 

Με ορόσημο την 5η Δεκεμβρίου, που καθιερώθηκε 

από την Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, το 1985, ως 

Διεθνής Ημέρα Εθελοντών, επιδιώκεται η 

ευαισθητοποίηση όλων μας γύρω από το μεγαλείο του 

εθελοντισμού ως μια αξία, ικανή να καλλιεργεί την 

αλληλεγγύη και τη συνεργασία μεταξύ των 

ανθρώπων, δημιουργώντας υγιής συνθήκες και 

αίσθηση προστασίας στον κοινωνικό ιστό. 

Οι δράσεις της «Εβδομάδας Εθελοντισμού» 

πραγματοποιούνται με την ενεργό συμμετοχή των 

μελών του Παγκύπριου Συντονιστικού Συμβουλίου 

Εθελοντισμού, που αποτελεί και τον φορέα 

υλοποίησης. 
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Πρόκειται για μια μεγάλη και οργανωμένη δομή με 

μακρά ιστορία, η οποία με εμπειρογνωμοσύνη 

υπηρετεί και ενώνει τους ανθρώπους. Διαχρονικός 

στόχος της «Εβδομάδας Εθελοντισμού», που 

διοργανώνεται και υλοποιείται με συνέπεια και 

επιτυχία εδώ και 29 χρόνια, αποτελεί η ενεργός 

εμπλοκή του συνόλου της κοινωνίας, είτε προέρχεται 

από κρατικούς/ ημικρατικούς φορείς, εκπαιδευτικά 

ιδρύματα, επιχειρήσεις, Μη Κυβερνητικές 

Οργανώσεις καθώς και άλλα οργανωμένα σύνολα, 

στην διεξαγωγή εθελοντικών δράσεων. 

Είμαι βέβαιη ότι και φέτος, έχοντας ως μοναδικό 

κίνητρο την αγάπη και την ευημερία του ανθρώπου, 

θα υπάρξει η αναμενόμενη θετική ανταπόκριση του 

κοινού. Άλλωστε, η εθελοντική εργασία ανέκαθεν 

αποτελούσε σημαντικό κομμάτι του πολιτισμού μιας 

κοινωνίας και η δική μας δεν αποτελεί εξαίρεση. Και 

είμαστε περήφανοι, γιατί οι συμπατριώτες μας σε 

πολλές δοκιμασίες που προκύπτουν, οπού κι αν ζουν, 

εκδηλώνουν έμπρακτα και αυθόρμητα τις ευαισθησίες 



4 
 

τους και πολλές φορές μάλιστα από το υστέρημα 

τους, συμπαραστέκονται  σε κάθε ανθρώπινη ανάγκη. 

Ο πόνος και η συμφορά του διπλανού μας, δεν μας 

αφήνει αδιάφορους και αυτό είναι πολύ σημαντικό! 

Δίκαια, λοιπόν, θα λέγαμε πως επιβεβαιώνονται τα 

λόγια του ποιητή, Γιώργου Σεφέρη, ο οποίος 

επισημαίνει εμφαντικά στα γραφόμενα του ότι « Η 

Κύπρος είναι ένας τόπος όπου το θαύμα λειτουργεί 

ακόμα!» 

Φίλες και φίλοι, 

Η «Εβδομάδα Εθελοντισμού», μέσα από την 

προώθηση κοινωφελών δραστηριοτήτων, μας 

υποδεικνύει ότι η συλλογική ευημερία και η ποιότητα 

ζωής, αποτελεί προσωπική υπόθεση κάθε 

ευσυνείδητου πολίτη. Επιπρόσθετα, αποτελεί μια 

αξιόλογη προσπάθεια, που διατρανώνει τη σημασία, 

την αξία και το περιεχόμενο των εθελοντικών 

συνεισφορών. 
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Δράττομαι της ευκαιρίας στο σημείο αυτό για να 

επισημάνω ότι το όραμα του εθελοντισμού θα πρέπει 

να αναγνωριστεί, να διευκολυνθεί και να προβληθεί, 

ακριβώς γιατί οι εθελοντικές πρωτοβουλίες 

λειτουργούν ως παραδείγματα προς μίμηση. Η 

Κυβέρνηση, στηρίζοντας και ενθαρρύνοντας το 

εθελοντικό κίνημα, δημιούργησε το Γραφείο του 

Επιτρόπου του Πολίτη, θεσμοθετώντας το νομοθετικό 

πλαίσιο για προώθηση της ενεργού πολιτότητας και 

της συμμετοχικής διακυβέρνησης. Στο πλαίσιο αυτό 

στηρίζεται, μεταξύ άλλων, και ενδυναμώνεται ο ρόλος 

των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων. Πέρα όμως από 

τις πρωτοβουλίες της Κυβέρνησης, η πρόοδος που, 

κατά γενική ομολογία, επιτυγχάνεται με την 

αυθόρμητη συμμετοχή των ενεργοποιημένων 

πολιτών για ζητήματα κοινωνικά, εκπαιδευτικά, 

περιβαλλοντικά, πολιτισμικά κ.α, είναι πολύ 

σημαντική και άξια επαίνου. 
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Καταληκτικά, θα ήθελα να εκφράσω τα θερμά μου 

συγχαρητήρια στον Πρόεδρο του Παγκύπριου 

Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού, κύριο Ηλία 

Δημητρίου όπως και όλα τα μέλη για την αφοσίωση 

και την συνέπεια με την οποία αγωνίζονται, 

επιδιώκοντας, παρά τα εμπόδια και τις δυσκολίες, να 

προσφέρουν πάντα υλική και ηθική βοήθεια στους 

γύρω τους, διατηρώντας την πίστη και την ελπίδα ενός 

καλύτερου κόσμου ζωντανή! 

Τέλος, θα ήταν παράλειψη να μην απευθύνω θερμές 

ευχαριστίες στους υποστηρικτές της όλης 

προσπάθειας αλλά και προς όλους εσάς, τους 

εκπροσώπους των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης για 

την ανταπόκριση και την εδώ παρουσία σας. 

Βασιζόμαστε, όπως πάντοτε, και στη δική σας 

συνεργασία, προκειμένου να επιτευχθεί με επιτυχία ο 

ευγενικός σκοπός της «Εβδομάδας Εθελοντισμού». 

Φίλες και φίλοι, 
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Διανύοντας την τελευταία μου θητεία ως Επίτιμη 

Πρόεδρος του Παγκύπριου Συντονιστικού 

Συμβουλίου Εθελοντισμού αισθάνομαι έντονη την 

ανάγκη να εκφράσω τη συγκίνηση και την 

ευγνωμοσύνη μου για την ευκαιρία που μου δόθηκε 

να γνωρίσω, να συνομιλήσω, να συνεργαστώ και να 

συμπράξω με τη διοίκηση και τα μέλη του Παγκύπριου 

Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού. 

Παράλληλα, θα ήθελα να εκφράσω την τιμή και τον 

σεβασμό προς όλους τους εθελοντές, οι οποίοι με 

γενναιοδωρία προσφέρουν πολύτιμο χρόνο, κόπο, 

υπηρεσίες, με άλλα λόγια ένα κομμάτι της ψυχής τους, 

και αναμφίβολα επιτελούν ανθρωπιστικό έργο, 

εξυψώνοντας τις πιο μεγάλες αξίες της ζωής, που δεν 

είναι άλλες από την αξιοπρέπεια και την αγάπη, για 

τον εαυτό μας μα κυρίως για τους άλλους! 

 

Σας ευχαριστώ. 
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