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Χαιρετισμός του Προέδρου του ΠΣΣΕ
Η πανδημία COVID-19 συνεχίζεται, αλλά με την εμπειρία
που έχουμε αποκτήσει μέχρι σήμερα, φαίνεται να είμαστε
πιο έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις. Με
αισιοδοξία και με τη συνεργασία όλων θα καταφέρουμε να
ξεπεράσουμε και αυτή την κρίση.
Το τεύχος αυτό φιλοξενεί συνεντεύξεις και άρθρα συνεργα
τών μας αλλά και άλλων προσώπων και φορέων που
αναδεικνύουν πτυχές της επικαιρότητας και θεμάτων που
ενδιαφέρουν την κοινωνία γενικότερα.
Η κοινωνία δεν έχει άλλη επιλογή παρά να παραμένει σε ετοιμότητα. Σαν μια γροθιά οι
εθελοντές ήταν και παραμένουν στην πρώτη γραμμή για αντιμετώπιση της πανδημίας
COVID-19 στην Κύπρο αλλά και για να συνεχιστεί απρόσκοπτα η παροχή υπηρεσιών των
ΜΚΟ προς τις ευάλωτες ομάδες της κοινωνίας. Κύμα αλληλεγγύης από την Κύπρο και
προς τον δοκιμαζόμενο λαό του Λιβάνου. Οι εθελοντές είναι εδώ και είναι πάντα έτοιμοι!
Tο Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού, ένας θεσμός με πολυδιάστατο έργο
και μακρά ιστορία, μένει πάντα δίπλα σας, σε κάθε αγώνα και σε κάθε κρίση.
Εύχομαι σε όλες και όλους υγεία, ασφάλεια, κουράγιο αλλά και δύναμη. Ενωμένοι
μπορούμε να τα καταφέρουμε.
Ηλίας Δημητρίου, Πρόεδρος
Παγκύπριου Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού

Το Περιοδικό «ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ και ΚΟΙΝΩΝΙΑ» αποτελεί
τη συνέχεια του «Ενημερωτικού Δελτίου» του Παγκύπριου
Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού (ΠΣΣΕ) η πρώτη
έκδοση του οποίου κυκλοφόρησε στις 19.3.2002.
ΕΚΔΟΤΗΣ
ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ
(ΠΣΣΕ)
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΟΤΗ
Σούδας 11, 2035, Στρόβολος, Λευκωσία
T.Θ. 24649, 1302 Λευκωσία
Τηλ. + 357 22 514 786
www.volunteerism-cc.org.cy
info@volunteerism-cc.org.cy
www.ethelontis.net
Find us on Facebook

ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΕΥΧΟΥΣ
Ηλίας Δημητρίου
Αλέκα Γράβαρη Πρέκα
Δρ. Ολίβια Πατσαλίδου
Χρυστάλλα Τοπουζή
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)
82 Παγκύπριες Εθελοντικές Οργανώσεις/ΜΚΟ
334 Τοπικές Εθελοντικές Οργανώσεις/ΜΚΟ, Συμβούλια και
Επιτροπές Κοινοτικού Εθελοντισμού (ΣΚΕ/ΕΚΕ) – Μέλη των
ΕΣΣΕ
ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ: Η. LOIZIDES LTD
Printers & Lithographers
Tηλ.: 22351702 Εmail: info@hloizides.com
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Ντροπή για το ανθρώπινο γένος
ΤΗΣ Αλέκας Γράβαρη - Πρέκα
Δημοσιογράφος - Πρώην Ανώτερη Λειτουργός
Προγραμμάτων ΡΙΚ

Ο

κέδρος, το σύμβολο του
Λ ι β ά ν ο υ , γ ι α ά λ λ η μ ι α
φορ
 ά διπλώθηκε στα
δυό, σαν να τον κτύπησε
αστροπελέκι. Ωστικό κύμα από
εκρήξ εις αποθηκευμένου στο λιμάνι
αμμωνίου αφάνισε τα πάντα, λες και
κάποιος περίμενε την ώρα να ρίξει στα
τάρταρα την ιστορική πόλη. Η Βηρυτός,
το θρυλικό πολυτραγουδημένο
Βερούτι της λαϊκής μας παράδοσης
θρηνεί στα συντρίμμια μιάς βιβλικής
καταστροφής. Η βασίλισσα της
Μεσογείου μετρά από τις 4 Αυγού
στου τις πληγές της. Πέρα από το
θρήνο για τους νεκρούς, τη φροντίδα
για τις χιλιάδες τραυματίες έχει να
αντιμετωπίσει και τον κορωνοϊό στα
νοσοκομεία.
Πέρα από τις χιλιάδες ξεσπιτωμένους
ο Λίβανος παλεύει δεκαετίες τώρα με
τη φτώχεια, αποτέλεσμα των αιώνιων

Η Βηρυτός θρηνεί
στα συντρίμμια
μιας βιβλικής
καταστροφής
διαφωνιών, της πάλης για επικράτηση
των πολυάριθμων θρησκειών,
δογμάτων, ιδεολογιών των κατοίκων
της πανέμορφης χώρας. Που υπήρξε
πριν από δεκάδες χρόνια σύμβολο
πλούτου και ευημερίας.
Η Βηρυτός, όνειρο ένα ταξίδι στη
λάγνα ερωτική ανατολή για όσους
το μπορούσαν, για ξέδομα στα φη
μισμένα καμπαρέ «ναούς» για την
ανθρώπινη δίψα για το αλλιώτικο.
Οι δεσμοί μας με τη γειτονική χώρα
πανάρχαιοι. Η πρωτεύουσά της μας
εφοδίασε με επιστήμονες. Επιλογή
ακόμα και ένα Σαββατοκύριακο εκεί
για τους τελειόφοιτους των σχολείων

μας. Το «διαμάντι της Μεσογείου»,
με τους δυναμικούς, ακούραστους
κατοίκους, κυνηγούς της ευμάρειας,
της μάθησης και της άμεσης σχέσης
με το καινούργιο δεν υπάρχει.
Μπάζα και συντρίμμια παντού, κάτω
από αυτά κάποιοι ψάχνουν ακόμα
τους αγαπημένους τους, έχοντας
να παλέψουν με το κεφάλι ψηλά για
ένα καλύτερο αύριο που δεν φαίνεται
να έρχεται, αφού οι συγκρούσεις
ανάμεσα σε θρησκείες και ιδεολογίες
κατατρώνε τα θεμέλια για συνέχιση
της ιστορίας της χώρας.
Σωριασμένα σε ερείπια εκπληκτικής
ομορφιάς αρχιτεκτονικά δημιουργή
ματα, όπως το παλάτι «Palais De La
Residence», με τα αριστουργηματικά
βιτρό που στη θέση τους χάσκουν
τρύπες.
Πας πολλά χρόνια πίσω, όταν η χώρα
πέρασε από διάφορους κατακτητές,
οθωμανική κατοχή, βενετσιάνικη
επιμέλεια, γαλλική εντολή, όπως εί
χαμ ε και εμείς οθωμανική κατοχή,
ενετική και αγγλική αποικιοκρατική
διακυβέρνηση.
Μουσεία εκπληκτικής ομορφιάς, ναοί
σύγχρονης τέχνης, πολιτιστικά κέντρα,
καταστήματα, εργαστήρια, σπίτια όλα
σωροί μπετόν και σιδηροκατασκευών.
Πονά η ψυχή των Μαρωνιτών που
κυνηγημένοι άπλωσαν ρίζες εδώ
και έκαναν την Κύπρο πατρίδα τους
κρατώντας ζωντανές τις παραδόσεις
τους. Ο Κορμακίτης εστία τους κύ
ρια, 46 χρόνια τώρα ζουν εκεί εγκλω
βισμένοι.
Η παγκόσμια συγκίνηση για την
τραγωδία μεταφράστηκε σε χιλιάδες
τόνους βοήθειας για τις ανάγκες των
κατοίκων.
Η Κύπρος δικαιούται να νοιώθει
περήφανη για τη συνδρομή της σε
είδη πρώτης ανάγκης και χρήματα
που συγκέντρωσε η αγάπη των
ανθρώπων της για τον άνθρωπο.
Ασύλληπτη και η οργάνωση να
φθάσουν το συντομότερο στον
προορισμό τους.
Ένα έγκλημα έγινε στην πανέμορφη

πόλη, ή από χέρι εχθρικό, ή από
ασύγγνωστη αμέλεια. Τα ζήσαμε,
τα ξέρουμε και φτάνει πάντα στα
αυτιά μας η κραυγή ενός εξάχρονου
Χρηστάκη ή ενός Τζιχάτ: «μαμά δεν
θέλω να πεθάνω». Ντροπή για «τις
τρέλες των ανθρώπων ή των θεών»
όπως έγραψε ο Σεφέρης στο ποίημά
του « Ελένη» εμπνευσμένο από την
Κύπρο όταν ήταν πρέσβης στη
Βηρυτό. Όλα «για ένα πουκάμισο
αδειανό, για μια Ελένη» που μπορεί να
μην είναι τίποτα άλλο παρά δίψα για
επικράτηση, για εξουσία.
Ντροπή για το ανθρώπινο γένος.

Ένα έγκλημα έγινε
στην πανέμορφη πόλη,
ή από χέρι εχθρικό,
ή από ασύγγνωστη
αμέλεια.
Τα ζήσαμε,
τα ξέρουμε και φτάνει
πάντα στα αυτιά μας
η κραυγή
ενός εξάχρονου
Χρηστάκη
ή ενός Τζιχάτ:
«μαμά δεν θέλω
να πεθάνω».
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Προστασία της ανθρώπινης ζωής
και της υγείας και διασφάλιση του
σεβασμού για όλους τους ανθρώπους
Συνέντευξη
ΜΕ ΤΗΝ κ. Φωτεινή Παπαδοπούλου
Πρόεδρος του Κυπριακού Ερυθρού Σταυρού (ΚΕΣ)

Τ

ο πολύπλευρο ανθρωπιστικό
έργο του Κυπριακού Ερυθρού
Σταυρού και το μεγαλείο της
εθελοντικής προσφοράς,
καταθέτει η κ. Φωτεινή Παπαδοπούλου
σε συνέντευξή της στο Περιοδικό
«ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ και ΚΟΙΝΩΝΙΑ».
Η κ. Παπαδοπούλου απαντώντας
σε ερωτήσεις μας αναφέρεται
στη δράση που έχει αναπτύξει ο
Κυπριακός Ερυθρός Σταυρός (ΚΕΣ)
κατά την περίοδο της πανδημίας για
να στηρίξει την κυπριακή κοινωνία
αλλά και την άμεση ανταπόκριση του
ΚΕΣ για ανακούφιση των πληγέντων
του Λιβάνου μετά την έκρηξη.

Εθελοντισμός και ανθρωπιστική
βοήθεια κατά την περίοδο της
πανδημίας COVID-19 στην Κύπρο.
Παρακαλώ σχολιάστε.
Φ. Παπαδοπούλου: Ως ανθρωπιστικός
Οργανισμός, ο Κυπριακός Ερυθρός
Σταυρός έχει αποστολή να προστατεύει
την ανθρώπινη ζωή και την υγεία
και να διασφαλίζει τον σεβασμό για
όλους του ανθρώπους χωρίς καμμιά
διάκριση, γένους, φύλου, κοινωνικής
θέσης, θρησκείας ή πολιτικής τοπο
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θέτησης, είτε σε καιρό ειρήνης είτε
σε καιρό πολέμου. Βασίζεται στις 7
αρχές του, που είναι ο Ανθρωπισμός,
η Αμεροληψία, η Ουδετερότητα, η
Ανεξαρτησία, η Εθελοντική Υπηρεσία,
η Ενότητα και ο Διεθνής Χαρακτήρας.
Επομένως, όταν ξέσπασε η Πανδημία
του Covid-19 στην Κύπρο, ο Ερυθρός
Σταυρός αμέσως ανταποκρίθηκε
στην έκκληση των Αρχών για βοήθεια
στους συνανθρώπους μας που δεν
μπορούσαν να βγαίνουν από το
σπίτι τους διότι ανήκαν στις ευάλωτες
ομάδες του πληθυσμού και πρέπει να
πω ότι μετά από έκκλησή μας πάρα
πολλοί εθελοντές μας δήλωσαν παρών
και ανέλαβαν δράση. Αυτό είναι προς
τιμή της κυπριακής κοινωνίας.
Ποιες οι δράσεις του ΚΕΣ κατά την
πανδημία COVID-19, για να στηρίξει
την κυπριακή κοινωνία;
Φ. Παπαδοπούλου: Μετά την
εξαγγελία περιοριστικών μέτρων από
την Κυβέρνηση για την αντιμετώπιση
της πανδημίας και την εκτίμηση
ότι αρκετοί συνάνθρωποί μας θα
δυσκολεύονταν να ζήσουν κανονικά
μέσα από αυτή την πρωτόγνωρη
κατάσταση, συνεδριάσαμε για να
δούμε πως θα προχωρούσαμε και

θα στηρίζαμε τις προσπάθειες του
κράτους για τον περιορισμό των
επιπτώσεων από τον κορωνοϊό. Από
τα μέσα Μαρτίου, ξεκινήσαμε ένα
πρόγραμμα κατ’ οίκον παράδοσης
αγαθών πρώτης ή καθημερινής
ανάγκης σε άτομα της τρίτης ηλικίας
ή που ανήκαν στις ευάλωτες ομάδες
του πληθυσμού. Αυτά τα άτομα δεν
μπορούσαν να βγουν από το σπίτι
τους για να έχουν τα απαραίτητα,
όπως τρόφιμα, φάρμακα ή άλλα
χρειώδη. Κάποιοι επίσης χρειάζονταν
οξυγόνο, φάρμακα από το Γενικό
Νοσοκομείο, υπήρχαν μωρά που
χρειάζονταν ειδικό γάλα, τροφές κ.ά.
Αυτό το πρόγραμμα ήταν παγκύπριο
και τον Γενικό Συντονισμό είχε η κυρία
Λήδα Κουρσουμπά, Α’ Αντιπρόεδρος
του Κυπριακού Ερυθρού Σταυρού.
Λειτούργησε με μεγάλη επιτυχία και
αποτελεσματικότητα. Αρκεί να σας
αναφέρω ότι καταγράψαμε πάνω
από 5000 τηλεφωνικές κλήσεις.
Οι εθελοντές μας, όπως και το προ
σωπικό των Γραφείων Διοίκησης και
των Κλάδων, σε όλες τις επαρχίες,
δούλεψαν ασταμάτητα, ακόμη και
στις γιορτές του Πάσχα, για να αντα
ποκριθούν. Τηρούσαν όλοι, όλα τα
μέτρα ασφαλείας και αυτό χάρη στην

Θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς όλους
τους εθελοντές που δούλεψαν με πολύ
ζήλο την περίοδο της πανδημίας
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άμεση εξασφάλιση του κατάλληλου
εξοπλισμού με μέριμνα της Διεύθυνσης
του Κυπριακού Ερυθρού Σταυρού.
Ανταποκριθήκαμε σε όλα τα αιτήμ 
ατα που υποβλήθηκαν. Το όλο πρό
γραμμα υλοποιήθηκε σε απόλυτη και
άψογη συνεργασία με τους Κλάδους
μας και με τη βοήθεια εθελοντών.
Όσον αφορούσε την εξυπηρέτηση
συνανθρώπων μας που δεν μπορού
σαν να επωμιστούν το κόστος των
αναγκαίων αγαθών, ανέλαβε την πλ
ηρωμή εξ ολοκλήρου ο Κυπριακός
Ερυθρός Σταυρός.
Εδώ θέλω να ευχαριστήσω θερμά τους
δωρητές, που μας στήριξαν σε αυτήν
την έκτακτη ανάγκη. Επιπρόσθετα, οι
Κλάδοι μας συνέχισαν την παροχή
τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης
σε εκείνους που βοηθούσαμε και
προηγουμένως και όλοι οι Κλάδοι
και το Τμήμα Νέων έδωσαν το Πάσχα
τρόφιμα και Κουπόνια Αγάπης στους
δικαιούχους.
Επίσης, συνεχίσαμε να ετοιμάζουμε τα
φάρμακα για τους εγκλωβ ισμένους
και τα Ηνωμένα Έθνη ανέλαβαν την
μεταφορά τους, όπως πάντα, στους
δικαιούχους. Συνεχίσαμε, επίσης, την
στήριξή μας στο Κέντρο Υποδοχής
Μεταναστών στην Κοκκινοτριμιθιά,
για την Πρώτη Παρέμβαση στους
μετανάστες, που φιλοξενούνταν εκεί.
Μια άλλη δράση που αναπτύξαμε
μέσα στην Πανδημία, ήταν η Ψυχο
κοινωνική Στήριξη σε άτομα που
τη χρειάζονταν. Αυτή η υπηρεσία
ονομάστηκε «ΑΣ ΜΙΛΗΣΟΥΜΕ», ήταν
στελεχωμένη από εθελοντές του
Κυπριακού Ερυθρού Σταυρού και
σκοπό είχε να προσφέρει τηλεφωνική
συντροφιά σε άτομα της τρίτης
ηλικίας που ένιωθαν την ανάγκη να
μιλήσουν με κάποιον που είχε την
διάθεση να τα ακούσει.
Αυτές ήταν οι δράσεις μας, τον
καιρό της πανδημίας και πιστεύω
ότι βοηθήσαμε και προσφέραμε τις
κατάλληλες υπηρεσίες στην κυπριακή
κοινωνία. Ακόμη μια φορά θέλω να
ευχαριστήσω από καρδιάς όλους
τους εθελοντές που δούλεψαν με
πολύ ζήλο όλη αυτήν την περίοδο.
Ανθρωπιστική βοήθεια στο Λίβανο
μετά την έκρηξη του Αυγούστου 2020.
Πώς έχει συνδράμει ο Κυπριακός
Ερυθρός Σταυρός και η Επιτροπή
Διαχείρισης Κρίσεων;
Φ. Παπαδοπούλου: Για τον Λίβανο, μια
γειτονική μας χώρα με την οποία έχουμε
πολλούς δεσμούς, για χρόνια τώρα,
αμέσως νιώσαμε, όλοι, την ανάγκη
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να βοηθήσουμε όσο περισσότερο
μπορούσαμε. Αμέσως ήρθαμε σε
επαφή με τα γραφεία του Ερυθρού
Σταυρού του Λιβάνου για να δούμε
πώς μπορούσαμε να ανταποκριθούμε
καθώς και με τη Διεθνή Ομοσπονδία
Ερυθρού Σταυρού- Ερυθράς Ημι
σελήνου.
Στηρίξαμε αμέσως την προσπάθεια
του Επιτρόπου Εθελοντισμού και
Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων για
συλλογή ξηράς τροφής και αποστολή
βοήθειας στην Κυβέρνηση του Λιβά
νου. Επιπρόσθετα, ετοιμάσαμε ένα
μεγάλο αριθμό πακέτων (600) με
τρόφ ιμα που στάλθηκαν πριν λίγες
μέρες και θα τα παραλάβει ο Ερυθρός
Σταυρός του Λιβάνου. Ένα μέρος
από τα πακέτα είναι εξειδικευμένα για
άτομα της τρίτης ηλικίας, άτομα με
διαβήτη, για νεογέννητα κ.ά.

ήταν σε είδη πρώτης ανάγκης, όπως
τρόφιμα, φάρμακα, ρουχισμό, που
στείλαμε σε γειτονικές χώρες, όπως
στην Ελλάδα, την Παλαιστίνη, τον
Λίβανο και το Ιράκ.
Λόγω του μεγάλου κόστους και του
χρονοβόρου τρόπου αποστολής
της ανθρωπιστικής βοήθειας, τα
τελευταία χρόνια, στέλναμε χρηματικά
ποσά μέσω εκκλήσεων του Διεθνούς
Κινήματος του Ερυθρού Σταυρού και
της Ερυθράς Ημισελήνου.
Σε μερικές άλλες περιπτώσεις ο Κυ
πριακός Ερυθρός Σταυρός ανέλ α
βε την δημιουργία μεγάλων έργων
υποδομής σε διάφορες χώρες που
υπέστησαν φυσικές καταστροφές.
Το μεγαλύτερο από αυτά είναι η
ανέγερση μιας πλήρως εξοπλισμένης
μονάδας για τα θύματα του Τσουνάμι
στην Σρι Λάνκα, το 2008, στην περιο

Για τον Λίβανο, μια γειτονική μας χώρα
με την οποία έχουμε πολλούς δεσμούς,
για χρόνια τώρα, αμέσως νιώσαμε όλοι,
την ανάγκη να βοηθήσουμε
όσο περισσότερο μπορούσαμε.
Δεν θα μπορούσα να παραβλέψω
την μεγάλη βοήθεια από την εταιρεία
Lidl Κύπρου, που από την πρώτη
στιγμή επικοινώνησαν μαζί μας για να
στηρίξουν τη δράση μας με δικά τους
προϊόντα, αξίας άνω των 10.000 ευρώ.
Είχαμε επίσης την προσφορά της
εταιρείας MEDOCHEMIE, που μας
πρόσφερε αντιβιοτικές ενέσεις και
τους ευχαριστούμε θερμά.
Η δική μας προσφορά, βεβαίως, είναι
μικρή, ανάλογα με την καταστροφή
που έγινε αλλά συνεχίζουμε να είμαστε
σε επαφή με τον Ερυθρό Σταυρό στον
Λίβανο και να ενημερωνόμαστε για
περαιτέρω βοήθεια. Ευχαριστούμε
και πάλι τον γενναιόδωρο κόσμο
της Κύπρου και θα δούμε πώς θα
προχωρήσουμε στην συνέχεια.
Ποιες άλλες κρίσεις, εντός και εκτός
Κύπρου διαχειρίστηκε η Επιτροπή
Διαχείρισης Κρίσεων (ΕΔΚ) του
Κυπριακού Ερυθρού Σταυρού;
Φ. Παπαδοπούλου: Έχουμε προσφέ
ρει ένα πρόγραμμα Ανθρωπιστικής
βοήθειας στο εξωτερικό. Βοήθεια που

χή Galle. Αυτό το έργο είχε γίνει με
την συνεργασία του Παγκύπριου
Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελο
ντισμού, μέσω ενός μεγάλου ερά
νου. Πήγαμε στα εγκαίνια της Μονά
δας, στην Σρι Λάνκα και το ΠΣΣΕ
αντιπροσώπευε η κ. Κλαίλια Σουρμελή
Σκοτεινού.
Είχαμε επίσης την ανέγερση ενός
Τηλεφωνικού Κέντρου Πρόληψης
Εκτάκτων Αναγκών στην Αϊτή, το
2011, την ανέγερση ενός Ιατρικού
Κέντρου στην Καράτουλα Ωλένης,
της πυρόπληκτης περιοχής
της Πελοποννήσου, το 2012 σε
συνεργασία και πάλι με το ΠΣΣΕ και
ο νυν Πρόεδρος του ΠΣΣΕ, ο κύριος
Ηλίας Δημητρίου ήταν μαζί μας.
Με τις φωτιές στην Ελλάδα, στο
Μάτι, μετά από συνεννόηση με τον
Δήμ αρχο Μαραθώνος, τον κύριο
Στέργιο Τσίρκα, ο Κυπριακός Ερυθρός
Σταυρός θα αναλάβει την ανακαίνιση
δύο παιδότοπων στο κέντρο της
περιοχής. Είχαμε διεξάγει ένα έρανο
και ξεκινούμε τώρα να υλοποιήσουμε
το όλο έργο.
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Διαχείριση Κρίσεων
Συνέντευξη
ΜΕ ΤΟΝ κ. Γιάννη Γιαννάκη
Επίτροπος Εθελοντισμού και ΜΚΟ

Σ

ημαντικό το ρόλο του εθελοντισμού σε καταστάσεις
εκτάκτου ανάγκης αλλά και σε πρωτόγνωρες
συνθήκες, χαρακτηρίζει ο Επίτροπος Εθελοντισμού
και ΜΚΟ σε συνέν τευξ η του στο Περιοδικό «ΕΘΕ
ΛΟΝΤΙΣΜΟΣ και ΚΟΙΝΩΝΙΑ». Ο Επίτροπος απαντώντας σε
ερωτήσεις μας αναφέρεται στην περίοδο της πανδημίας,
στην εφαρμογή του Πρωτοκόλλου Διαχείρισης Εθελοντών
σε περιόδους κρίσης αλλά και στην ανταπόκριση της
κυπριακής κοινωνίας για τη βοήθεια που έχει παρασχεθεί
στο Λίβανο.
Κρίσεις και Πανδημία στην Κύπρο, παρακαλώ σχολιάστε.
Γ. Γιαννάκη: Σε καταστάσεις εκτάκτων αναγκών ο
εθελοντισμός θα πρέπει να λειτουργεί στη βάση αυστηρών
οδηγιών, πολιτικών, συντονισμού και πρωτοκόλλων.
Χρειάζεται εξειδικευμένη γνώση για την διαχείριση εθελοντών
σε έκτακτες καταστάσεις, τόσο στον τρόπο διαχείρισης της
έκτακτης κατάστασης (σεισμός, ακραία καιρικά φαινόμενα,
μεγάλες πυρκαγιές, μεταναστευτικά ρεύματα κ.λ.π.), όσο και
στη διαχείριση των εθελοντών στο συγκεκριμένο επεισόδιο.
Στην περίοδο της πανδημίας η εθελοντική προσφορά
ανέδειξε ακόμα μια φορά το ρόλο που μπορεί να έχει σε
πρωτόγνωρες καταστάσεις. Με σοβαρότητα και πειθαρχία,
σ’ ένα πολύ δύσκολο περιβάλλον, ακολουθώντας πιστά
τα πρωτόκολλα τα οποία είχε σχεδιάσει και εκδώσει το
Γραφείο του Επιτρόπου Εθελοντισμού και ΜΚΟ ειδικά για την
πανδημία, οι εθελοντές μας ήταν οι ήρωες στα μετόπισθεν.
Δημιουργώντας ένα δίχτυο στήριξης και προσφοράς,
ενεργοποιήθηκαν και πρόσφεραν όπου χρειαζόταν.
Η Κύπρος, με την επιτυχή εφαρμογή του Πρωτοκόλλου
Διαχείρισης Εθελοντών σε Περιόδους Κρίσης, το ανέδειξε
ως Ευρωπαϊκή Καλή Πρακτική ως προς τον τρόπο με
τον οποίο διαχειριστήκαμε την εθελοντική προσφορά. Η
πανδημία ανέδειξε την αναγκαιότητα του εθελοντισμού

Στην περίοδο της πανδημίας
η εθελοντική προσφορά
ανέδειξε ακόμα μια φορά
το ρόλο που μπορεί να έχει
σε πρωτόγνωρες καταστάσεις.
αλλά και την αποτελεσματικότητά του, ιδιαίτερα όταν
οι δράσεις συντονίζονται σωστά, υπάρχει σχεδιασμός
και πρωτόκολλα, και όλα γίνονται σε συνεργασία με
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τις αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους. Στο Πρωτόκολλο
Διαχείρισης Εθελοντών σε Περιόδους Κρίσης του Γραφείου
του Επιτρόπου Εθελοντισμού και ΜΚΟ, είχαν εγγραφεί
περισσότερα από 1650 άτομα στα οποία περιλαμβάνονται
οργανωμένα σύνολα και φορείς, όπως Κόμματα,
Εκπαιδευτικές Οργανώσεις, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις,
Λέσχες Μοτοσικλετιστών, Σύνδεσμοι Εφέδρων, Ομάδες
Διάσωσης. Αξιοποιήθηκαν περίπου 850 εθελοντές σε όλη
την ελεύθερη Κύπρο, ενεργοποιώντας τον ελάχιστο αριθμό
εθελοντών με στοχευμένες δράσεις, ώστε να μειώνεται
η οποιαδήποτε μικρή πιθανότητα ενδυνάμωσης της
αλυσίδας, της πανδημίας για προστασία της Δημοσίας
υγείας. Ως αποτέλεσμα των πιο πάνω είχαμε τα ακόλουθα:
1. Πραγματοποιήθηκαν παραδόσεις με προσωπικά είδη
πρώτης ανάγκης και καθαριστικά, από εθελοντές σε όλη
την Κύπρο, σε 7275 άτομα τα οποία ήταν σε αναγκαστική
καραντίνα σε ξενοδοχεία.
2. Έχουν ολοκληρωθεί μέσω του προγράμματος των
Κινητών Μονάδων, 1180 κατ’ οίκον παραδόσεις σε
όλη την Κύπρο σε φάρμακα και είδη πρώτης ανάγκης
σε ηλικιωμένους και άτομα με προβλήματα υγείας, τα
οποία δεν έχουν υποστηρικτικό περιβάλλον. Η δράση αυτή
εφαρμόστηκε σε συνεργασία με τον Επίτροπο Ορεινών
Περιοχών, την Ένωση Δήμων, την Ένωση Κοινοτήτων και
με Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις για άτομα με αναπηρία
και προβλήματα υγείας.
3. Το Κέντρο Συντονισμού των Κινητών Μονάδων του
προγράμματος του Υπουργείου Εργασίας, εκτός από τη
στελέχωση από δημόσιους λειτουργούς του ΚΕΠΑ και της
ΑΝΑΔ, το στελέχωνε και με μεγάλο αριθμό εθελοντών σε
καθημερινή βάση.
4. Έγιναν 67 παραδόσεις ειδικής φαρμακευτικής αγωγής σε
συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας από την εξειδικευμένη
ομάδα Εθελοντών οι οποίοι είχαν εκπαιδευτεί και εξοπλιστεί
με το ανάλογο ιατρικό υλικό.
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5. Είχαμε και στελέχωση των δυο τηλεφωνικών κέντρων του
Υπουργείου Υγείας με 45 εθελοντές.
Ανεκτίμητη ακόμα μια φορά η προφορά των εθελοντών
μας, η οποία αναγνωρίζεται τόσο από την Πολιτεία όσο
και από την κοινωνία.
Ανθρωπιστική βοήθεια στον Λίβανο μετά την έκρηξη
του Αυγούστου 2020. Πώς έχει συνδράμει η Κυπριακή
Δημοκρατία και πώς σχολιάζετε την ετοιμότητα και την
ανταπόκριση της κυπριακής κοινωνίας για τη βοήθεια
που έχει παρασχεθεί στο Λίβανο;
Γ. Γιαννάκη: Το Υπουργείο Εξωτερικών της Κυπριακής Δη
μοκ ρατίας ανέλαβε το συντονισμό και την επικοινωνία
με τον Λίβανο ώστε να καθοριστούν οι ανάγκες και να
αποσταλεί αμέσως βοήθεια προς τον πολύπαθο λαό του.
Έκτος από της ομάδες διάσωσης της Αστυνομίας και της
Πυροσβεστικής οι οποίες είχαν αποσταλεί άμεσα στον
Λίβανο, η Κυπριακή Δημοκρατία θα αποστείλει και βοήθεια
5.000.000 ευρώ η οποία θα αξιοποιηθεί σε υποδομή και θα
έχει άμεσο όφελος για τους πολίτες του Λιβάνου.
Επιπρόσθετα, το Γραφείο μου ενεργοποίησε το Παγκύπριο
Συντονιστικό Κέντρο Ανθρωπιστικής Βοήθειας, υποδομή η
οποία είχε δημιουργηθεί για έκτακτες καταστάσεις, όπως για
τον συντονισμό της παγκύπριας προσπάθειας συλλογής
ειδών ξηράς τροφής για τη σίτιση του λαού του Λιβάνου. Η
ανάγκη αυτή καθορίστηκε στα ακόλουθα είδη: Κονσέρβες
(όλων των ειδών), δημητριακά, παξιμάδια και κράκερ,
αλεύρι γενικής χρήσης και σκόνη γάλατος για παιδιά. Ο
λόγος επιλογής αυτών των ειδών ήταν η ανθεκτικότητα
στις καιρικές συνθήκες, έχουν μεγάλη χρονική διάρκεια
ανάλωσης και μπορούν να καταναλωθούν αμέσως χωρίς
να χρειάζεται μαγειρικός εξοπλισμός. Καθορίστηκαν και
τα πέντε σημεία περισυλλογής των ειδών ανά επαρχία.
Χιλιάδες πολίτες, εκατοντάδες εταιρείες και επιχειρήσεις,
τοπικές Αρχές, η Εκκλησία, Μη Κυβερνητικές και Εθελοντικές
Οργανώσεις, και άλλοι φορείς πρόφεραν απλόχερα με
αποτέλεσμα να μαζευτούν πάνω από 240 τόνοι αυτών
των ειδών και να αποσταλούν με πλοία στον Λίβανο.
Στην επιχείρηση διαχωρισμού, ελέγχου, συσκευασίας και
μεταφοράς συνέβαλαν εκατοντάδες εθελοντές, η Εθνική
Φρουρά και η Πολιτική Άμυνα. Είχαμε στενή συνεργασία
και με τον Ερυθρό Σταυρό.

τον Πρόεδρο και το Διοικητικό Συμβούλιο του Παγκύπριου
Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού. Σε θέματα
νομοθεσιών, πολιτικών αποφάσεων, η στενή συνεργασία
που υπάρχει μεταξύ μας, συμβάλλει στην αναβάθμιση
του εθελοντισμού στον τόπο μας. Η συνεργασία αυτή
επεκτείνεται και σε κοινές δράσεις και πρωτοβουλίες, ώστε
να δημιουργούμε ένα ευνοϊκό περιβάλλον στο οποίο ο
εθελοντισμός θα ενισχυθεί ακόμα περισσότερο.

Λίγα λόγια για τη συνεργασία σας με το Παγκύπριο
Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού.
Γ. Γιαννάκη: Σε όλα τα θέματα τα οποία αφορούν τον
Εθελοντισμό στον τόπο μας, υπάρχει στενή συνεργασία με
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Κρίσιμη η κατάσταση στο Λίβανο
Συνέντευξη
ΜΕ ΤΗΝ κ. Στάλω Χαπίπι
Πρόεδρος και ένα από τα ιδρυτικά μέλη της Κυπριακής Κοινότητας
του Λιβάνου

Κ

επιθυμία να φύγουν από τον Λίβανο.
Άλλοι έφυγαν με δικά τους έξοδα και
επαναπατρίστηκαν στην Κύπρο και
άλλοι με ειδική πτήση που στάλθηκε από
την Κυπριακή Κυβέρνηση. Υπάρχουν
όμως και αυτοί που για διάφορους
λόγους δεν μπορούν να εγκαταλείψουν
την χώρα αλλά αντιμετωπίζουν
οικονομικά προβλήματα.

ρίσιμη περιέγραψε την κα
τάσταση στο Λίβανο, σε συνέ
ντευξ ή της τέλος Αυγούστου
του 2020, στο Περιοδικό
«ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ και ΚΟΙΝΩΝΙΑ» η
κ. Στάλω Χαπίπι, Πρόεδρος και ένα
από τα ιδρυτικά μέλη της Κυπριακής
Κοινότητας του Λιβάνου. Η κ. Χαπίπι
απαντώντας σε ερωτήσεις μας ανα
φέρεται στην κατάσταση σε επίπεδο
κοινωνίας αλλά και στα νοσοκομεία
μετά την έκρηξη και λόγω της πανδημίας
Covid-19, στη διαχείριση των αναγκών,
καθώς και στη συμβολή του εθελ ο
ντισμού στην αντιμετώπιση της κρίσης.
Ως Πρόεδρος της Κυπριακής
Κοινότ ητας του Λίβανου και για
πολλά χρόνια ενεργό μέλος της,
παρακαλούμε περιγράψετε μας την
κατάσταση που βιώσατε.
Σ. Χαπίπι: Η κατάσταση στον Λίβανο
είναι κρίσιμη. Μετά το πρώτο σοκ
ο κόσμος προσπαθεί να βρει το
κουράγιο να συνεχίσει τον αγώνα για
την επιβίωσή του. Κηδείες και διαβίωση
στα χαλάσματα για πολλές οικογένειες.

Δεν είναι η πρώτη
φορά που η Κύπρος
στάθηκε δίπλα στον
κόσμο του Λιβάνου
Ποια είναι η κατάσταση στα νοσο
κομεία της χώρας τα οποία εκτός
των τραυματιών αντιμετωπίζουν και
τη μεγάλη έξαρση της πανδημίας
Covid-19;
Σ. Χαπίπι: Τα νοσοκομεία έχουν πάθει
εκτεταμένες ζημιές, θα πάρει αρκετό
καιρό για να επιδιορθωθούν και φυσικά
αρκετά χρήματα. Ελπίζω η χρηματική
βοήθεια που δίνεται από διάφορες
χώρες να δοθεί εκεί όπου χρειάζεται.
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Ο Λίβανος αντιμετωπίζει σοβαρό πρό
βλημα και με την πανδημία του Covid-19,
πολλά τα κρούσματα καθημερινά (300,
400, 500 οι τελευταίοι αριθμοί την μέρα).
Τα νοσοκομεία δεν μπορούν πλέον να
δεχτούν άλλους ασθενείς, ούτε έχουν
τα μηχανήματα για αντιμετώπιση των
πολύ σοβαρών περιστατικών.
Ποια προβλήματα και ποιες ανάγκες
παρουσιάστηκαν και πώς τις διαχει
ριστήκατε;
Σ. Χαπίπι: Η Κύπρος από την πρώτη
στιγμή κατάφερε να μαζέψει και να
στείλει μεγάλη βοήθεια προς τον
Λίβανο. Βοήθεια σε φάρμακα, τρόφιμα,
ρούχα και χρήματα. Χρηματική βοήθεια
θα δοθεί και από την Κυβέρνηση της
Κύπρου σε νοσοκομεία ή σχολεία
ή όπου χρειαστεί. Σαν Κυπριακή
Kοινότητα του Λιβάνου προτεραιότητα
αρχικά ήταν να μάθουμε αν είχαμε
τραυματίες ή επείγοντα περιστατικά.
Είχαμε τραυματίες (3, 4 περιπτώσεις)
αλλά ευτυχώς όχι σοβαρούς τραυ
ματισμούς. Είχαμε γύρω στις 8
οικογένειες που έχουν πάθει σοβαρές
ζημιές στα σπίτια τους, συν την
Κυπριακή Πρεσβεία και την οικία του
Πρέσβη και Προξένου που έχουν επί
σης εκτεταμένες ζημιές. Μετά την
έκρηξη, πολλοί Κύπριοι εξέφρασαν την

Ποια η δράση των εθελοντικών
οργανωμένων συνόλων μετά
την έκρηξη και πόσο στήριξε τον
πληθυσμό της χώρας η πραγμα
τικά μεγαλειώδης παγκόσμια
α ν τ α π ό κ ρ ι σ η τ ω ν ε θ ε λ ο ν τ ι κ ώ ν
οργανώσεων;
Σ. Χαπίπι: Όλα τα εθελοντικά οργα
νωμένα σύνολα έχουν στείλει την
βοήθεια μέσω της κυβέρνησης
και σε συνεργασία της Κυπριακής
Πρεσβείας στον Λίβανο. Ανέλαβαν
εκεί με διάφορες Μη Κυβερνητικές
οργανώσεις πού να σταλεί η βοήθεια.
Ποιος ο ρόλος του εθελοντισμού
στην αντιμετώπιση των κρίσεων;
Σ. Χαπίπι: Οι εθελοντές έχουν παίξει τον
μεγαλύτερο ρόλο στην αντιμετώπιση
των κρίσεων και ειδικά σε αυτή την
περίπτωση.
Πως νοιώσατε ως Κυπρία, την πραγμα
τικά συγκινητική ανταπόκριση του
κοινού στις εκκλήσεις για βοήθεια;
Σ. Χαπίπι: Ως Κυπρία ένιωσα μεγάλη
περηφάνια για την ανταπόκριση του
κόσμου να βοηθήσει. Δεν είχα καμία
αμφιβολία ότι η Κύπρος θα βοηθούσε.
Δεν είναι η πρώτη φορά που η
Κύπρος στάθηκε δίπλα στον κόσμο
του Λιβάνου. Κύπρος και Λίβανος
διατηρούν εξαιρετικές σχέσεις.
Η κ. Στάλω Χαπίπι, Πρόεδρος και ένα
από τα ιδρυτικά μέλη της Κυπριακής
Κοινότητας του Λιβάνου, ζει εδώ και
27 χρόνια στο Λίβανο. Η κ. Χαπίπι
παρέθεσε την συνέντευξή της με
την επιστροφή της στην Κύπρο, τον
Αύγουστο του 2020.
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Ενίσχυση της συνεργασίας
και της κατανόησης μεταξύ των νέων
Οργάνωση YEU CYPRUS
Νεολαία για Ανταλλαγή και Κατανόηση
Κύπρου

O

YEU CYPRUS (Νεολαία για Ανταλλαγή και
Κατανόηση Κύπρου) είναι μια μη πολιτική, μη
κυβερνητική οργάνωση (ΜΚΟ) με έδρα την
Λευκωσία, Κύπρο. Ιδρύθηκε το 1995 με στόχο την
ενίσχυση της συνεργασίας και της καλύτερης κατανόησης
μεταξύ των νέων του κόσμου μέσω της ανταλλαγής
πληροφοριών, εμπειριών και ιδεών.
Είναι μία από τις μεγαλύτερες οργανώσεις νεολαίας στην
Κύπρο με περισσότερα από 300 μέλη. Θεωρείται ένας
από τους πιο δραστήριους οργανισμούς του νησιού
πραγματοποιώντας πολλές δραστηριότητες τόσο σε
διεθνές όσο και σε τοπικό επίπεδο.
Στόχος της οργάνωσης είναι η συνεργασία και η κατα
νόηση των νέων, και η προαγωγή της αποδοχής και της
ειρηνικής συμβίωσης μέσω της ανταλλαγής ιδεών και
απόψεων. Ο στόχος αυτός επιτυγχάνεται με τη διοργά
νωση και τη συμμετοχή σε τοπικές δραστηριότητες,
όπως ψυχαγωγικά και εκπαιδευτικά διήμερα, σεμινάρια,
εκδρομές, ομάδες συζητήσεων κτλ. Ταυτόχρονα όμως, η
οργάνωση έχει και έντονη διεθνή δράση. Διοργανώνει και
συμμετέχει σε ανταλλαγές νέων, δίνοντας την ευκαιρία στα
μέλη της να ταξιδέψουν σε χώρες ολόκληρης της Ευρώπης
και να συμμετέχουν σε δράσεις νεολαίας.
Η οργάνωση στηρίζει τα δικαιώματα των νέων και ενισχύει
την αντιπροσώπευση τους στην Κυπριακή κοινωνία και
πέραν αυτής χαράσσοντας πολιτική ή στη προώθηση
υφιστάμενων πολιτικών. Μέρος αυτής της προσπάθειας
είναι και η αντιπροσώπευση του οργανισμού στο
Διοικητικό Συμβούλιο του Συμβουλίου Νεολαίας Κύπρου
αλλά και στο Συμβούλιο Νεολαίας του Δήμου Λευκωσίας.
Επίσης ο οργανισμός είναι μέλος του YEU International

που βρίσκεται κάτω από την ομπρέλα του Ευρωπαϊκού
Φόρουμ Νεολαίας και στο δίκτυο Anna-Lindh.
Όλες οι δράσεις της οργάνωσης βασίζονται στη μέθοδος
της μη-τυπικής εκπαίδευσης κατά την οποία η γνώση
εκμαιεύεται από τους συμμετέχοντες μέσα από μια πληθώρα
δημιουργικών και βιωματικών δραστηριοτήτων. Τα τελευταία
χρόνια ο οργανισμός έχει επικεντρωθεί συγκεκριμένα σε
δράσεις περιβαλλοντικού χαρακτήρα, στην προώθηση
της πολιτιστικής κληρονομιάς, στην εκπαίδευση σε θέματα
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στην προώθηση των δικαιώματα
μειονοτήτων, στην καταπολέμηση του ρατσισμού και της
ξενοφοβίας αλλά και στην προώθηση των στόχων βιώσιμης
ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών και της ατζέντας 2030.
O οργανισμός έχει επί του παρόντος τρεις υπαλλήλους,
επτά εθελοντές μέσω ενός μακροπρόθεσμου εθελοντικού
προγράμματος ESC και εννέα ενεργούς εθελοντές ως
μέρος του Διοικητικού Συμβουλίου. Όλοι οι εργαζόμενοι και
οι εθελοντές είναι νέοι με εμπειρία στη νεολαία, στον τομέα
των ΜΚΟ και έχουν κίνητρα για τη δημιουργία ποιοτικών
ευκαιριών για νέους στην Κύπρο και στην Ευρώπη.
Επιπλέον, είναι όλοι έμπειροι σε κινητικότητες και έργα
μέσω της μη-τυπικής και της βιωματικής μάθησης, μερικοί
από αυτούς να είναι και εκπαιδευτές.
Για να γίνει κάποιος μέλος στον οργανισμό ή αν ενδια
φέρεται να μάθει περισσότερα για τον οργανισμό, μπορεί
να επικοινωνήσει στο info@yeucyprus.org ή αποστέλλοντας
μήνυμα σε ένα από τους λογαριασμούς του Οργανισμού
στα κοινωνικά τους δίκτυα.

Στόχος η συνεργασία,
η κατανόηση των νέων
και η προαγωγή της αποδοχής
και της ειρηνικής συμβίωσης
μέσω της ανταλλαγής ιδεών
και απόψεων.
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Tο ΠΣΣΕ στις επάλξεις κάθε αγώνα
ΤΟ ΠΣΣΕ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ
ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ
ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΚΑΙ
ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΔΥΝΑΜΙΚΑ
ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ

■ Κινητοποίηση εθελοντών για στήριξη
του Λιβάνου
■ «ΟΛΑ τα παιδιά με ΣΧΟΛΙΚΑ»
■ 16ος Διαγωνισμός Προγράμματος
«Νεολαία & Εθελοντισμός»
■ Συνάντηση με την Υπουργό Δικαιοσύνης
και Δημόσιας Τάξης
■ Συνάντηση με τον Επίτροπο Εθελοντισμού
και ΜΚΟ
■ Γραμμή Στήριξης και Διασύνδεσης
■ Κέντρο Επιμόρφωσης Ανάπτυξης & Έρευνας
■ Στήριξη οργανώσεων μελών

Κινητοποίηση εθελοντών για στήριξη
του Λιβάνου

16ος Διαγωνισμός Προγράμματος
«Νεολαία & Εθελοντισμός»

Το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού
στηρίζοντας την ανθρωπιστική βοήθεια που ανακοίνωσε
η Κυπριακή Κυβέρνηση προς τον δοκιμαζόμενο λαό του
Λιβάνου, μετά την φονική έκρηξη στη Βηρυτό, κάλεσε
όλους, τους εθελοντές, τις εθελοντικές οργανώσεις/
ΜΚΟ, τα οργανωμένα σύνολα και όλους τους φορείς
της κοινωνίας να συνδράμουν με ξηρά τροφή μακράς
διάρκειας για την κάλυψη των αναγκών του. Ενωμένοι,
όπως σε κάθε άλλη κρίση, αναδείξαμε για ακόμη μία
φορά τις αρχές της αλληλεγγύης και της ανιδιοτελούς
προσφοράς και συμβάλαμε στις προσπάθειες για
αντιμετώπιση των συνεπειών της φονικής έκρηξης.

Προκηρύσσεται και φέτος, ο Διαγ ω
νισμός του Προγράμματος «Νεολαία &
Εθελοντισμός», μία πρωτοβουλία του
ΠΣΣΕ που εφαρμόζεται από το 2005 με
την υποστήριξη και συνεργασία του
Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλη
τισμού και Νεολαίας. Το Πρόγ ραμμα
υλοποιείται με επιτυχία στα δημόσια και
ιδιωτικά σχολεία Προδημοτικής, Δημοτικής, Μέσης, Γενικής
και Τεχνικής Εκπαίδευσης καθώς και στην Τριτοβάθμια
Εκπαίδευση. Τα εκπαιδευτικά ιδρύματα που ενδιαφέρονται να
συμμετάσχουν στο διαγωνισμό μπορούν να επισκεφθούν
την ιστοσελίδα του ΠΣΣΕ (www.volunteerism-cc.org.cy) για
περισσότερες πληροφορίες.

«ΟΛΑ τα παιδιά με ΣΧΟΛΙΚΑ»
Παρόλες τις αντίξοες συνθήκες, στηρίξαμε και φέτος με τα
απαραίτητα σχολικά είδη, παιδιά ευάλωτων οικογενειών.
Εκφράζουμε θερμές ευχαριστίες, στους πολίτες, στα
οργανωμένα σύνολα, στις εταιρείες και όλους όσους
αγκαλιάζουν με τόση αγάπη τα παιδιά των ευάλωτων
οικογενειών, προσφέροντας σχολικά είδη, σε παγκύπρια
βάση. Ευχαριστούμε ιδιαίτερα την RCB BANK, την ALPHA
BANK και την MALLOUPPAS & PAPACOSTAS PUBLIC CO.
LTD, για τη σημαντική συμβολή τους.
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Συνάντηση με την Υπουργό Δικαιοσύνης
και Δημόσιας Τάξης
Αντιπροσωπεία του ΠΣΣΕ, αποτελούμενη από τον Πρόεδρο,
Ηλία Δημητρίου και τη Γραμματέα Γιαννούλα Κυριακίδου
πραγματοποίησαν συνάντηση στις 7 Αυγούστου
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2020, με την Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημόσιας
Τάξεως κ. Έμιλυ Γιολίτη. Στο πλαίσιο της συνάντησης
διεξήχθη εποικοδομητική συζήτηση για θέματα κοινού
ενδιαφέροντος με επίκεντρο την αναβάθμιση του θεσμού
του Προγράμματος «Κοινοτική Εργασία Χωρίς Αμοιβή»
(ΚΕΧΑ), θεσμό τον οποίο εφαρμόζει το ΠΣΣΕ από το 2003
σε συνεργασία με τα αρμόδια Υπουργεία.
Η Υπουργός και ο Πρόεδρος του ΠΣΣΕ επαναβεβαίωσαν την
ανάγκη συνέχισης και αναβάθμισης του Προγράμματος
ΚΕΧΑ και διαβεβαίωσαν ότι η αγαστή συνεργασία μεταξύ
Υπουργείου και ΠΣΣΕ θα συνεχιστεί προς όφελος της
κοινωνίας.

χειριστές/τριες, διαφόρων ειδικοτήτων, που στελεχώνουν
τη γραμμή είναι εκπαιδευμένοι και έμπειροι να σας
ακούσουν και να σας βοηθήσουν.
Ημέρες/Ώρες Λειτουργίας: Δευτέρα – Παρασκευή
08:00 – 15:00

Συνάντηση με τον Επίτροπο
Εθελοντισμού και ΜΚΟ
Μέσα στα πλαίσια της στενής συνεργασίας με τον
Επίτροπο Εθελοντισμού και ΜΚΟ, πραγματοποιήσαμε
συνάντηση στις 17/6/20 στο Γραφείο του, με σκοπό την
αλληλοενημέρωση για θέματα αναφορικά με τις δράσεις

Κέντρο Επιμόρφωσης Ανάπτυξης
& Έρευνας
Το Πιστοποιημένο από την ΑνΑΔ, Κέντρο Επιμόρφωσης
Ανάπτυξης και Έρευνας (ΚΕΑΕ) του ΠΣΣΕ
πραγματοποίησε τα σεμινάρια:

■

«Στρατηγική προσέγγισης χο
Επενδύουμε
ρηγών και εκτέλεση επιτυχημένων
χορηγιών για τις ΜΚΟ» διάρκειας 12
στην
ωρών, στις 11/3/20 και 24/6/20 σε
κατάρτιση
συνεργασία με το ΕΣΣΕ Λάρνακας.
■ «Ο επαγγελματισμός ως απα
ραίτητο εργαλείο στην ομαλή λει
τουργία μιας ΜΚΟ για την επίτευξη των
στόχων της» διάρκειας 12 ωρών, στις 10/3/20 και 21/7/20
σε συνεργασία με το ΕΣΣΕ Λεμεσού.
και τα μέτρα που αναπτύχθηκαν και υλοποιήθηκαν κατά
την περίοδο της πανδημίας Covid-19 και για θέματα που
σχετίζονται με τον εθελοντισμό γενικότερα. Ο Πρόεδρος
του ΠΣΣΕ και ο Επίτροπος Εθελοντισμού επιβεβαίωσαν
την ανάγκη συνέχισης της αγαστής συνεργασίας μεταξύ
των δύο φορέων.

Συνεχίζει τη λειτουργία της η ΓΡΑΜΜΗ
ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ
Για συνέχιση της πρόληψης και αντιμετώπισης του COVID-19 στην Κύπρο, το ΠΣΣΕ διατηρεί, σε συνεργασία με τα
Επαρχιακά Συντονιστικά Συμβούλια Εθελοντισμού (ΕΣΣΕ)
τη λειτουργία ειδικής τηλεφωνικής ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ, με σκοπό την κοινωνική ενδυνάμωση
μέσα από την στήριξη, την πληροφόρηση και την
διασύνδεση με άλλες υπηρεσίες. Η Γραμμή λειτουργεί στη
βάση επιστημονικού εγχειριδίου λειτουργίας, εκπαίδευσης
και εποπτείας των χειριστών/τριών. Οι επαγγελματίες

Συνεχής στήριξη των οργανώσεων μελών
Παρακολουθούμε με άγρυπνα μάτια τις εξελίξεις και
στηρίζουμε τις οργανώσεις μέλη μας στα προβλήματα
που αντιμετωπίζουν λόγω της πανδημίας αλλά και άλλων
προκλήσεων. Με την παρέμβαση του ΠΣΣΕ και τις επαφές
με τα αρμόδια Υπουργεία και αξιωματούχους του κράτους
διευθετούνται διάφορα ζητήματα, ώστε να διασφαλιστεί
ότι οι ΜΚΟ έχουν όλα τα απαραίτητα μέσα για να
συνεχίσουν το έργο τους. Το ΠΣΣΕ συνεχίζει επίσης ειδικές
δράσεις που έχει αναπτύξει για τη στήριξη των Διοικητικών
Συμβουλίων, των επαγγελματιών και των εθελοντών των
ΜΚΟ. Περισσότερες πληροφορίες στην ειδική σελίδα COVID-19 που έχει δημιουργήσει το ΠΣΣΕ στην ιστοσελίδα του
(www.volunteerism-cc.org.cy).
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Βία στην οικογένεια σε συνθήκες
πανδημίας (COVID-19)
ΤΗΣ Δρ. Άντρης Ανδρονίκου
Επιστημονική Διευθύντρια ΣΠΑΒΟ

Ο

ι κυβερνώντες, αντιμέτωποι
με την πανδημία COVID-19 κλήθηκαν όπως
και σε πολλές χώρες να
λάβουν μέτρα με στόχο την πρόληψη
και αντιμετώπιση της εξάπλωσης
του ιού. Ο περιορισμός στο σπίτι ως
μέτρο ασφαλείας δεν λειτούργησε το
ίδιο προστατευτικά για τις γυναίκες
και τα παιδιά θύματα βίας, εφόσον
το μέτρο αποτέλεσε εργαλείο στα
χέρια των δραστών το οποίο ενέτεινε
τον έλεγχο και την εξουσία τους στη
πατριαρχικά δομημένη Κυπριακή
κοινωνία, με αποτέλεσμα την αύξηση
της συχνότητας, της έντασης και
επικινδυνότητας της βίας στην
οικογένεια.
Οι γυναίκες παγιδεύτηκαν ολόπλευρα
στον κύκλο της κακοποίησης
μέσα από: α) την μεγάλη χρονικά
υποχρεωτική παραμονή τους στο
σπίτι με τον κακοποιό τους, β) την
επέκταση της απομόνωσής τους
από την κοινωνική και εργασιακή
ζώνη που άλλοτε αποτελούσαν
διέξοδο για τις ίδιες, χρόνο
παύσης της κακοποίησης αλλά
και ευκαιρία στήριξης από άτομα
του περιβάλλοντός τους, γ) τον
σημαντικό αριθμό επιχειρήσεων που
ανέστειλαν τις εργασίες τους και που
παραδοσιακά εργοδοτούν γυναίκες,
κάτι το οποίο ενίσχυσε την οικονομική
τους εξάρτηση από τους δράστες, την
οικονομική ανασφάλεια και το φόβο
απώλειας των θέσεων εργασίας
τους, στοιχεία που αποτελούν
συχνά παράγοντες παραμονής
ή και επιστροφής στο δράστη, δ)
την αλλαγή στην διαθεσιμότητα και
πρόσβαση για κοινωνική στήριξη,
εφόσον οι δράστες επωφελούνται
από την μειωμένη στελέχωση, τη
διαμόρφωση της μορφής των πα
ρεχόμενων υπηρεσιών ή και το
κλείσ ιμο κοινωνικών και νομικών
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Ο εγκλεισμός λειτούργησε
σαν ένας μεγεθυντικός φακός στα ήδη
υπάρχοντα προβλήματα εφόσον αύξησε
τη συχνότητα και την ένταση τους
υπηρεσιών που παρέχονται και ε) το
φόβο της μετάδοσης του ιού ο οποίος
ενέτεινε τον φόβο των γυναικών για
καταγγελία των δραστών ή ακόμη
και την αποδοχή διαμονής σε κάποιο
χώρο φιλοξενίας.
Αντίστοιχα, τα παιδιά θυματοπ οιή

θηκαν ακόμη περισσότερο μέσα
από την έκθεσή τους σε επεισόδια
ενδοοικογενειακής βίας, εφόσον
παρέμειναν και εκείνα περιορισμένα
στο σπίτι. Από την άλλη, το σχολείο
ως σημαντικός κοινωνικός φορέας
αναγνώρισης, παραπομπής και κα
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ταγγελίας περιστατικών κακοποίησης
ανηλίκων, είχε αναστείλει τις εργασίες
του, δημιουργώντας περιορισμούς ως
προς τον εντοπισμό και στήριξη των
παιδιών.
Ωστόσο, ο περιορισμός στο σπίτι δεν
αποτέλεσε αιτιολογικό παράγοντα για
την εμφάνιση της ενδοοικογενειακής
βίας. Σε οικογένειες που δεν υπήρ
χαν ενδείξεις ή περιστατικά βίαιης
συμ περιφοράς, ο εγκλεισμός δεν
ο δ ήγη σε στ η ν εμφά ν ισ η οπ οια 
σδήποτε μορφής βίας. Αν συνέβαινε
κάτι τέτοιο, απλώς θα αποτελούσε
μια καλή δικαιολογία για τη βίαιη
συμπεριφορά.
Ως εκ τούτου, ο εγκλεισμός λειτούργη
σε σαν ένας μεγεθυντικός φακός στα
ήδη υπάρχοντα προβλήματα εφόσον
αύξησε τη συχνότητα και την έντασή
τους.
Η επιδείνωση της ψυχολογικής,
σωματικής και σεξουαλικής βίας σε
συνθήκες πανδημίας, καταδεικνύουν
τη σκληρότητα της βίας ακόμη και
μέσα από τη χρησιμοποίηση τακτικών
που σχετίζονταν με την εμφάνιση του
ίδιου του ιού όπως:

■ Κατακράτηση μέσων ατομικής προ

στασίας (αντισηπτικά υγρά, μάσκες,
φάρμακα κ.λ.π.).
■ Κατακράτηση ή και χρησιμοποίηση
παιδιών ως μέτρο άσκησης ψυχο
λογικής βίας στις περιπτώσεις που οι
γονείς ζούσαν χωριστά.
■ Παρακοή από τον δράστη των
μέτρων προστασίας και έκθεση
γυναικών και παιδιών σε αυξημένο
κίνδυνο ως προς τον ιό.
■ Παρακίνηση γυναικών για υπέρ
μετρη χρήση των μέσων ατομικής πρ
οστασίας μέχρι την αιμορραγία ή την
πρόκληση πληγών.
■ Απειλές για εξώθηση των γυναικών
και παιδιών εκτός οικίας και έκθεση
στον ιό.
■ Παραπληροφόρηση γυναικών από
τον δράστη για την επικινδυνότητα
της πανδημίας με αποτέλεσμα την
πρόκληση παρατεταμένου φόβου
αλλά και την ενίσχυση της παραμονής
στο σπίτι και τον περιορισμό στην
αναζήτηση βοήθειας.
■ Παρεμπόδιση γυναικών στην ανα
ζήτηση ιατρικής ή και άλλης βοή
θειας στην περίπτωση εμφάνισης
συμπτωμάτων.
Κατά τη διάρκεια των περιοριστικών
μέτρων οι λειτουργοί της Γραμμής
Βοήθειας 1440 διαχειρίστηκαν για την
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συνολικά 718 περιπτώσεις βίας στην
οικογένεια καταγράφοντας αύξηση
της τάξης του 51% σε σχέση με την ίδια
περίοδο της προηγούμενης χρονιάς.
Το 38% των κλήσεων που αφορούσαν
βία στην οικογένεια, ενέπλεκαν
ανήλικα.
Αντίστοιχα, φιλοξενήθηκαν για την
ίδια περίοδο 194 άτομα εκ των οποίων
84 ήταν γυναίκες και 110 παιδιά. Οι 18
περιπτώσεις (21% των περιπτώσεων)

Η επόμενη μέρα
της Πανδημίας,
μας βρίσκει
προετοιμασμένους
εξυπηρετήθηκαν σε εξωτερικές δομές
φιλοξενίας που αντιστοιχούν σε 30
άτομα και 66 περιπτώσεις (79% των
περιπτώσεων) σε χώρους φιλοξενίας
που αντιστοιχούν σε 54 άτομα. Σε σχέση
με την ίδια περίοδο της προηγούμενης
χρονιάς παρατηρήθηκε αύξηση της
τάξης του 46%.
Ο ΣΠΑΒΟ, με στόχο τη διατήρηση
της ασφάλειας, της προστασίας και
της πρόσβασης για βοήθεια των
γυναικών και παιδιών θυμάτων βίας
στην οικογένεια κατά την διάρκεια
της εμφάνισης της πανδημίας μέχρι
και σήμερα, ανέπτυξε με την πλήρ η
στήριξη του Υπουργείου Εργασ ίας,
Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφα
λίσεων τις ακόλουθες δράσεις/ενέ
ργειες/πολιτικές/υπηρεσίες:

1 Ενίσχυση της Γραμμής Βοήθειας
1440 από επαγγελματίες, η οποία
παρέμεινε προσβάσιμη σε Παγκύπρια
βάση, 24 ώρες, 7 ημέρες την εβδο
μάδα.
2 Διαμόρφωση τρόπου παροχής
ατομικών ραντεβού μέσα από τηλεδια
σκέψεις, τηλεφωνική και ηλεκτρονική
επικοινωνία καθώς και διατήρηση των
δια ζώσης συναντήσεων.
3 Συνέχιση λειτουργίας των τριών
χώρων φιλοξενίας, σε Λευκωσία,
Λεμεσό και Πάφο.
4 Δημιουργία εναλλακτικών χώρων

φιλοξενίας. Ενοικίαση συνολικά 9
επιπλωμένων διαμερισμάτων σε Λευ
κωσία, Λεμεσό και Πάφο για μεγα
λύτερη κάλυψη αναγκών.

5 Αγορά υπηρεσιών από επαγγε

λματίες Κλινικούς Ψυχολόγους και
Κοινωνικούς Λειτουργούς για μεγ α
λύτερη κάλυψη αναγκών.

6 Δημιουργία Γραμμής Βοήθειας
SMS 99984042 για πρόσβαση θυ
μάτων που ήταν επικίνδυνο να κα
λέσουν για βοήθεια καθώς και
δυνατότητα πρόσβασης σε ειδικές
ομάδες (πχ κωφοί).
7 Δημιουργία υπηρεσίας Live

Chat, για παροχή στήριξης ειδικότερα
νεαρών ατόμων.

8 Εξασφάλιση από το Υπουργείο

Υγείας, δωρεάν απολύμανσης των
Χώρων Φιλοξενίας και τεστ κορωνοϊού
σε όλες τις νέες εισδοχές στους χώ
ρους φιλοξενίας.

9 Παροχή ειδών προστασίας σε
όλα τα εξυπηρετούμενα άτομα και
στο προσωπικό.
10 Ένταξη συστήματος βάρδιας,
εργασίας από το σπίτι και τηλεδια
σκέψεις με το προσωπικό.
11 Δημιουργία πρωτοκόλλων και
εγχειριδίων διαχείρισης για όλες τις
υπηρεσίες.
12 Ενημέρωση του κοινού μέσα από
δελτία τύπου και συμμετοχή σε τοπικά
και διεθνή μέσα.
13 Οργάνωση διαδικτυακών σεμι
ναρίων για την ανάδειξη και διαχείριση
του ζητήματος σε Πανεπιστήμια και
επαγγελματικούς συλλόγους στο
εξωτερικό.
Το έργο του ΣΠΑΒΟ πλαισιώθηκε μέ
σα από την κοινωνική προσφορά
ατόμων και γυναικείων οργανώσεων
παρέχοντας είδη πρώτης ανάγκης,
εδέσματα και εκπαιδευτικά παιχνίδια
στους χώρους φιλοξενίας καθώς
και μέσα από χρηματικές και υλικές
χορηγίες από εταιρίες στα πλαίσια
της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.
Η επόμενη μέρα της πανδημίας, μας
βρίσκει προετοιμασμένους, μέσα
από τη Δημιουργία Σχεδίου Δράσης
Άμεσης Παρέμβασης σε Περιόδους
Κοινωνικής Κρίσης.
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Έτοιμοι να δώσουμε κάθε αγώνα
για το συμφέρον των παιδιών μας
και του δημόσιου σχολείου
ΤΟΥ Χαράλαμπου Διονυσίου
Προέδρος της Παγκύπριας Συνομοσπονδίας Ομοσπονδιών Συνδέσμων Γονέων
Δημοσίων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης

Η

Παγκύπρια Συνομοσπονδία
Ομοσπονδιών Συνδέσμων
Γονέων Δημοσίων Σχολείων
Μέσης Εκπαίδευσης (Συνο
μοσπονδία) αποτελεί το ανώτατο
θεσμικό όργανο των Οργανωμένων
Γονιών Μέσης Εκπαίδευσης και
είναι ένας από τους εκπαιδευτικούς
εταίρους.
Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά με προ

κλήσεις και δυσκολίες. Στόχος της
Συνομοσπονδίας ήταν η επιστροφή
των παιδιών με φυσική παρουσία στις
σχολικές μονάδες εφόσον το επέτρε
παν τα επιδημιολογικά αποτελέσματα
διασ φαλίζοντας την υγεία και την
απρόσκοπτη εκπαίδευσή τους.
Η φυσική παρουσία των παιδιών
στα σχολεία, έστω και κάτω από
αυστηρά πρωτόκολλα, ήταν αίτημα
της Συνομοσπονδίας αφού είχε
διαπιστωθεί μετά από έρευνα, ότι
η εξ αποστάσεως εκπαίδευση και
η εκ περιτροπής διδασκαλία που
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εφαρμόστηκαν κατά την προηγούμενη
σχολική χρονιά δεν είχαν τα επιθυμητά
μαθησιακά αποτελέσματα. Πέραν
αυτού θεωρούμε ότι η επιστροφή
στην κανονικότητα της σχολικής ζωής
θα επηρεάσει θετικά την ψυχολογία
των παιδιών και θα συμβάλει στην
αποφόρτιση των όσων άσχημων
αισθημάτων δημιουργήθηκαν κα
τά την περίοδο που παρέμειναν
κλεισμένα στο σπίτι. Η καθημερινή
επαφή με φίλους και συμμαθητές και
με τους εκπαιδευτικούς τους, έστω και
με πρωτόκολλα, θα συμβάλει στην
αναπτέρωση της ψυχολογίας τους
και της κοινωνικοποίησης τους.
Απαίτηση της Συνομοσπονδίας είναι
η τήρηση όλων των πρωτοκόλλων
αλλά και η απρόσκοπτη μαθησιακή
διαδικασία. Η ψηφιακή αναβάθμιση
των σχολικών μονάδων, όπως η
αναβάθμιση των υποδομών του
διαδικτύου και ο ψηφιακός εξο
πλισμός αποτελούν για μας ανα
γκαία προϋπόθεση που πρέπει
άμεσα να καλυφθεί. Οι ανάγκες για
εξ αποστάσεως εκπαίδευσης λόγω
της πανδημίας, δίνει μία χρυσή
ευκαιρία για αναβάθμιση των
σχολείων και εισαγωγή τους στην
ψηφιακή τεχνολογία, τόσο για την
περίπτωση που χρειαστεί ξανά η εξ
αποστάσεως, αλλά και για βελτίωση
του παρεχόμενου εκπαιδευτικού
προϊόντος και την προσφορά νέων
προγραμμάτων/δεξιοτήτων προς
τα παιδιά. Επίσης θεωρούμε ότι η
επιμόρφωση των εκπαιδευτικών
στη χρήση των εργαλείων για την
εξ αποστάσεως εκπαίδευση και
όλων των άλλων παραμέτρων που
άπτονται αυτής, είναι αναγκαία.
Παράλληλα θεωρούμε ότι η τηλεκπαί
δευση θα λύσει προβλήματα και θα

βοηθήσει σημαντικά στην εκπαίδευση
των παιδιών που θα πρέπει να παρα
μένουν στο σπίτι η στο νοσοκομείο
για νοσηλεία.
Η αξιολόγηση των μαθητών/μα
θητριών αποτελεί ένα σοβαρό θέ
μα με το οποίο ασχολείται η Συνο
μοσπονδία. Έχουμε καταθέσει
εισηγήσεις για βελτίωση του θεσμού
και παραμένουμε σε ετοιμότητα για
τη σωστή εφαρμογή του. Η επέκταση
της αξιολόγησης μέσα από τα
τετράμηνα στην Α και Β τάξη Λυκείων
και Τεχνικών Σχολών, ευελπιστούμε
ότι θα εφαρμοστεί χωρίς τα λάθη της
προηγούμενης σχολικής χρονιάς.
Οι μαθητές με μεταναστευτική βιο
γραφία αποτελούν μέρος του μα
θητικού πληθυσμού των σχολείων μας.
Είναι απαίτηση της Συνομοσπονδίας
η δημιουργ ία τά ξ εων υποδοχής
για εκμάθηση της ελληνικής γλώσ
σας πριν την ένταξή τους στις
κανονικές τάξεις. Αυτό θα βοηθήσει
στην κοινωνικοποίηση των ίδιων
των παιδιών αυτών, στη μάθησή
τους, αλλά και θα βοηθήσει στην
απρόσκοπτή διδασκαλία στις τάξεις.
Η Ειδική Εκπαίδευση είναι ένα άλλο
θέμα για το οποίο η Συνομοσπονδία
αγωνίζεται. Το θέμα της ένταξης των
παιδιών με αναπηρία στις κανονικές
τάξεις, οι συνοδοί, η αξιολόγησή τους
και τα δικαιώματά τους, αποτελούν
μερικά από τα θέματα για τα οποία η
Συνομοσπονδία ασχολείται σε συν
εργασία με τους άλλους εκπαιδευτικούς
εταίρους.
Ο θεσμός των Κρατικών Ινστιτούτων
Επιμόρφωσης αποτελεί για μάς έναν
κοινωνικό θεσμό ο οποίος πρέπει να
ενισχυθεί και να αναπτυχθεί. Έχουμε
καταθέσει εισηγήσεις για την ενίσχυση
και αναβάθμιση του θεσμού αυτού.
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Έχουμε επίσης καταθέσει τις θέσεις μας
αναφορικά με τα προβλήματα που
παρουσιάστηκαν κατά την εφαρμογή
κάποιων προνοιών των Κανονισμών
Λειτουργίας των Σχολείων Μέσης
Εκπαίδευσης είτε λόγω ασάφειας, είτε
λόγων παρερμηνειών και αναμένουμε
όπως τροχιοδρομηθούν οι αναγκαίες
διαδικασίες για βελτίωση των
προνοιών αυτών.
Τα Αθλητικά και τα Μουσικά Σχολεία
είναι θεσμοί οι οποίοι προσφέρουν
πολλά και πρέπει να διατηρηθούν και
να αναβαθμιστούν.
Η Συνομοσπονδία βρίσκεται πάντα επί
των επάλξεων, έτοιμοι να δώσουμε
κάθε αγώνα που θα χρειαστεί για το
συμφέρον των παιδιών μας και του
δημόσιου σχολείου.
Με συναντήσεις, παρεμβάσεις, υπο
μνήματα και επιστολές παρεμβαί

νουμε για κάθε θέμα που επηρεάζει
τα παιδιά μας και την εκπαίδευσή τους
και απαιτούμε να απολαμβάνουν όλα

Η

Συνομοσπονδία αποτελεί το ανώτ ατ ο θεσμικό
όργανο των Οργανωμένων Γονιών Μέσης
Γενικής και Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης, και
ίσως η μεγαλύτερη σε αριθμό οργάνωση εθελοντών,
και εκπροσωπεί τους γονείς όλων των σχολείων μέσης
εκπαίδευσης (Γυμνάσια, Λύκεια, Τεχνικές Σχολές). Η
επικοινωνία κάθε Εθελοντικού Οργανισμού με το κοινό
αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση ορθής λειτουργίας
και διαφάνειας. Στη σημερινή ψηφιακή εποχή δίνεται
η δυνατότητα άμεσης και έγκαιρης ενημέρωσης κάθε
ενδιαφερόμενου.
Βασικός σκοπός μας είναι να συμβάλουμε:
■ Στη βελτίωση των συνθηκών μόρφωσης, μελέτης,
ασφάλειας, υγείας, ευημερίας και ψυχαγωγίας
των μαθητών/μαθητριών που φοιτούν στα
δημόσια σχολεία.
■ Στη βιώσιμη λειτουργία του Δημόσιου
Σχολείου έτσι ώστε να ένα καταστεί ένα
ανθρώπινο και δημοκρατικό σχολείο
που θα παρέχει ίσες ευκαιρίες για όλα
τα παιδιά, χωρίς διακρίσεις.
Για την επίτευξη των σκοπών και
σ τ ό χ ω ν μ α ς η Σ υ ν ο μ ο σ π ο ν δ ί α
βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με τις
Ομοσπονδίες μέλη της, το Υπουργείο
Παιδείας και κάθε άλλη Αρμόδια Αρχή,
τους εκπαιδευτικούς, τους οργανωμένους
μαθητές και όλους τους εκπαιδευτικούς
φορείς.
Ως Θεσμός έχουμε καθήκον να μελετούμε νομοθεσίες,
κανονισμούς και πολιτικές και να καταθέτουμε τις απόψεις
και τις εισηγήσεις μας, έχοντας πάντοτε υπόψη το συμφέρον
των παιδιών. Ο καθορισμός εκπαιδευτικής πολιτικής είναι
ευθύνη του Κράτους και η Συνομοσπονδία έχει ευθύνη να
εκφράζει άποψη, να καταθέτει εισηγήσεις και να κάνει ότι
είναι δυνατό για τη διαφύλαξη των δικαιωμάτων γονιών και
μαθητών/μαθητριών.

όσα απολαμβάνουν τα άλλα παιδιά
της Ευρωπαϊκής οικογένειας στην
οποία ανήκουμε.

Με αφοσίωση και συνέπεια εργάζεται αθόρυβα και απο
τελεσματικά για την επίτευξη των στόχων που έθεσε κατά
την σύστασή της. Οι δράσεις πολλές και διευρυμένες.
■ Συντονίζει ενέργειες και δραστηριότητες για ζητήματα
που αφορούν τους μαθητές, τους καθηγητές, τους γονείς
και οποιουσδήποτε άλλους υπεύθυνους που σχετίζονται
άμεσα ή έμμεσα με την μέση εκπαίδευσης για την πρόοδο
των μαθητών και της παιδείας γενικότερα.
■ Καθοδηγεί και παρέχει συμβουλές και βοήθεια προς
τις ομοσπονδίες για να αντιμετωπίζουν προβλήματα που
παρουσιάζονται.
■ Επικοινωνεί και συνεργάζεται με τους γονείς, παιδιά,
καθηγητές ή τις αρμόδιες αρχές για την καλυτέρευση
της παρεχόμενης παιδείας, την προστασία, ευημερία,
ψυχαγωγία, ασφάλεια και υγεία των μαθητών.
■ Μελετά την ισχύουσα εκπαιδευτική νομο
θεσία, την εκπαιδευτική πολιτική και τα
εκπαιδευτικά μέτρα ή προγράμματα που
εφαρμόζονται στα δημόσια σχολεία
και υποβάλλει εισηγήσεις για τροπο
ποίηση, βελτίωση ή θέσπιση νέων, με
στόχο τη βελτίωση της Παιδείας.
■ Με ενέργειες και απόψεις
συμβάλει στην αναβάθμιση της
δημόσιας παιδείας. Παρεμβαίνει για
επίλυση ή αντιμετώπιση κοινωνικών
προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι
μαθητές και οι γονείς.
■ Διοργανώνει ημερίδες, συνέδρια,
συνδιασκέψεις, διαλ έξ εις, για να ενημερώσει,
καταρτίσει και ενισχύσει τους γονείς και τους μαθητές.
■ Διοργανώνει καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, στηρίζει τον
πολιτισμό και αναδεικνύει το έργο των μαθητών και του
δημόσιου σχολείου.
Η σοβαρή δουλειά που επιτελείται και οι τεκμηριωμένες
θέσεις που λαμβάνει η Συνομοσπονδία την έχουν
δικαιωματικά καταστήσει ισότιμο εταίρο στα εκπαιδευτικά
δρώμενα του τόπου.
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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.

