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Λευκωσία, 11 Φεβρουαρίου 2016 

ΠΡΩΤΙΑ ΣΤΟΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟ ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 

Εξασφάλισαν το 1ο βραβείο στο Διαγωνισμό που προκήρυξε το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο 

Εθελοντισμού (ΠΣΣΕ) υπό την ονομασία «Νεολαία και Εθελοντισμός 2014-2015» 

Τους εθελοντές φοιτητές του 

τίμησε το Πανεπιστήμιο Κύπρου 

την Τετάρτη, 10 Φεβρουαρίου 

2016 , οι οποίοι μέσα από έντεκα 

δράσεις εθελοντισμού, 

κατάφεραν να εξασφαλίσουν το 

1ο βραβείο στο Διαγωνισμό που 

προκήρυξε το Παγκύπριο 

Συντονιστικό Συμβούλιο 

Εθελοντισμού (ΠΣΣΕ) υπό την 

ονομασία «Νεολαία και Εθελοντισμός 2014-2015». Συγκεκριμένα η αίτηση που υποβλήθηκε 

αποτελείτο από εννέα δράσεις του προγράμματος Εθελοντών Φοιτητών του Πανεπιστημίου 

Κύπρου, τη δράση του Γραφείου Ψυχολογικής Στήριξης Respect Fest 2014 και μία δράση του 

Περιβαλλοντικού Ομίλου.   
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Σε χαιρετισμό του ο Πρύτανης 

του Πανεπιστημίου Κύπρου, 

Καθηγητής Κωνσταντίνος 

Χριστοφίδης ανέφερε ότι 

είναι με μεγάλη περηφάνεια 

που μαζί με τον κ. Ηλία 

Δημητρίου, Αντιπρόεδρο του 

ΠΣΣΕ θα προβούμε στα 

αποκαλυπτήρια της πλάκας 

για το Βραβείο για τον 

Εθελοντισμό, συγχαίροντας το Συμβούλιο που έδωσε την ευκαιρία στους εθελοντές να 

συμμετάσχουν στον εν λόγω διαγωνισμό, δίνοντας έτσι την ευκαιρία τόσο για την ανάπτυξη της 

προσωπικότητας των νέων ανθρώπων μέσα από την απόκτηση πλούσιων εμπειριών μάθησης και 

νέων δεξιοτήτων, όσο και στην καλλιέργεια της συλλογικής συνείδησης και της κοινωνικής 

αλληλεγγύης. Αναγνωρίζοντας, υπογράμμισε ο Πρύτανης, το ρόλο της εθελοντικής προσφοράς των 

φοιτητών του, επιθυμώ να ευχαριστήσω αλλά και να συγχαρώ τους νέους για τη δράση και 

αλληλεγγύη τους προς το κοινωνικό σύνολο και εύχομαι  κάθε καλό και συνέχιση του θεσπέσιου 

έργου που επιτελούν. 

Από την πλευρά του ο κ. Ηλίας Δημητρίου ανέφερε ότι οι εθελοντές της Κύπρου τιμήθηκαν στο 

Προεδρικό Μέγαρο στις 5 Δεκεμβρίου, ημέρα που έχει καθιερωθεί από τα Ηνωμένα Έθνη, ως η 

ημέρα των Εθελοντών.  Όσοι ασχολούμαστε σε επίπεδο εθελοντικής προσφοράς, τόνισε ο κ. 

Δημητρίου, νιώθουμε χαρούμενοι γιατί μέσα στο DNA του κύπριου πολίτη υπάρχει η διάθεση για 

προσφορά, η προσέγγιση για ποιότητα στη ζωή μας, η ανθρωπιά και αγάπη που δεν μπορεί κανείς 

να περιγράψει καθώς η χαρά της προσφοράς δεν μπορεί να μετρηθεί.  Ως Φορέας που έχουμε κάτω 

από την αιγίδα μας 397 ΜΚΟ, πρόσθεσε, είναι με μεγάλη χαρά που φέτος το Πανεπιστήμιο Κύπρου 

παραλαμβάνει το 1ο βραβείο γιατί απέδειξε μέσα από τις δράσεις των φοιτητών του ότι δεν 

περιορίστηκαν στα στενά πλαίσια του εθελοντισμού, αλλά αντίθετα έκαναν την διαφορά μέσα από 

τις δραστηριότητές του σε σχέση με την ευημερία και το περιβάλλον.  Κάλεσε ταυτόχρονα τους 

εθελοντές να συνεχίσουν το έργο τους και να συμμετάσχουν και στη φετινή διοργάνωση που έχει 

προκηρύξει το ΠΣΣΕ. 

Σημειώνεται ότι η αναμνηστική πλάκα θα τοποθετηθεί στο Κέντρο Κοινωνικών Δραστηριοτήτων της 

Πανεπιστημιούπολης, ώστε να αποτελεί ακόμη ένα μέσο διάδοσης προς τα μέλη της 

πανεπιστημιακής κοινότητας του πνεύματος του εθελοντισμού.                             Τέλος Ανακοίνωσης 


