
 

Αθήνα, 5 Δεκεμβρίου 2017 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Θέμα: Εκδήλωση για την αναγνώριση της εθελοντικής προσφοράς από τον 

Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό 

 

Η 5η Δεκεμβρίου έχει καθιερωθεί ως Διεθνής Ημέρα Εθελοντισμού με απόφαση της 

Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ και με στόχο να αποδοθεί ο οφειλόμενος φόρος τιμής 

στα εκατομμύρια των εθελοντών, που είναι ταγμένοι στην υπηρεσία του ανθρώπου, 

συχνά με κίνδυνο της ζωής τους. 

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, μέλος του Διεθνούς Κινήματος Ερυθρού Σταυρού 

και Ερυθράς Ημισελήνου, του μεγαλύτερου ανθρωπιστικού δικτύου στον κόσμο, με 

σύνθετο έργο που βασίζεται στην εθελοντική δράση και την άμεση ανταπόκριση 

των πολιτών για την ανακούφιση του ανθρώπινου πόνου, τιμά την Παγκόσμια 

Ημέρα Εθελοντισμού. Ο Εθελοντισμός, άλλωστε, είναι μία από τις επτά Θεμελιώδεις 

Αρχές του Ερυθροσταυρικού Κινήματος.  

Mε αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντισμού, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός θα 

πραγματοποιήσει εκδήλωση σε ένδειξη αναγνώρισης της εθελοντικής προσφοράς, 

την Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 17:30 μμ., στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, 

Αμφιθέατρο «Λεωνίδας Ζέρβας» (Βασ. Κων/νου 48).  Έμφαση θα δοθεί στο 

διαγενεακό εθελοντισμό στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό με το μήνυμα «Εθελοντές 

στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό από γενιά σε γενιά». 

Συγκεκριμένα, Εθελοντές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού από τα τρία Εθελοντικά 

Σώματα (Νοσηλευτικής, Κοινωνικής Πρόνοιας, Σαμαρειτών, Διασωστών & 

Ναυαγοσωστών), καθώς και Εθελοντές του Ε.Ε.Σ. που συμμετείχαν στα 

προγράμματα ταχύρρυθμης εκπαίδευσης στο πλαίσιο της Επιχείρησης Επείγουσας 

Έκκλησης για την αντιμετώπιση των προσφυγικών και μεταναστευτικών ροών, που 

υλοποιεί ο Ε.Ε.Σ. σε συνεργασία με τη Διεθνή Ομοσπονδία ΕΣ/ΕΗ και με την 

υποστήριξη της Γενικής Διεύθυνσης Ευρωπαϊκής Πολιτικής Προστασίας & 

Επιχειρήσεων Ανθρωπιστικής Βοήθειας (ECHO), θα έχουν  τη δυνατότητα να 
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παρουσιάσουν στιγμιότυπα της εθελοντικής προσφοράς τους στα προγράμματα και 

τις δράσεις που αναπτύσσει ο Ε.Ε.Σ. για την υποστήριξη των ευάλωτων ομάδων.  

Επίσης, θα βραβευτούν εθελοντές που ξεχώρισαν για την προσφορά τους 

υποστηρίζοντας από γενιά σε γενιά το ανθρωπιστικό έργο του Ε.Ε.Σ. 

Η εκδήλωση, που αφορά το εθελοντικό δυναμικό του Ε.Ε.Σ. στην Αττική, δίνει την 

ευκαιρία στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό να αποδώσει τιμή και αναγνώριση στους 

Εθελοντές του, οι οποίοι υποστηρίζουν σταθερά το ανθρωπιστικό του έργο και 

αποτελούν την ελπιδοφόρα απάντηση του Οργανισμού μας στις πολυσύνθετες 

ανθρωπιστικές προκλήσεις της εποχής μας.  


