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Στις 4 Δεκεμβρίου, εθελοντές κοινότητας και
προσωπικό του Πολυδύναμου Κέντρου συμμετείχαν

στην εκδήλωση του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού προς
τιμήν των εθελοντών του ΕΕΣ στο πλαίσιο του

εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Εθελοντών. 
 

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στην οδό Ερμού, στο
κέντρο της Αθήνας, όπου οι εθελοντές υποστήριξαν την

οργάνωση του εκθεσιακού περιπτέρου, παρείχαν
πληροφορίες και καθοδήγηση στους επισκέπτες που

έδειξαν ενδιαφέρον για τον εθελοντισμό, και
συμμετείχαν σε διαδραστικά παιχνίδια για παιδιά και

ενήλικες. 
 

Οι εθελοντές κοινότητας απήλαυσαν τη συμμετοχή τους
στην εκδήλωση, καθώς η άμεση επαφή τους με τον
κόσμο τους έδωσε τη δυνατότητα να αναδείξουν τη
σημασία του εθελοντισμού και να μοιραστούν τις

προσωπικές τους εμπειρίες ως εθελοντές του Ελληνικού
Ερυθρού Σταυρού. 
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Multifunctional Centre of Athens

On the 4th of December, community volunteers and
staff of the MFC Athens participated in the event
organized by Hellenic Red Cross in honor of all
HRC volunteers in the context of International

Volunteers Day celebration.
 

The event took place in Ermou street, in the center
of Athens, where volunteers supported the

organization of the exhibition stand, provided
information and directions to the visitors who

expressed interest in volunteering, and facilitated
interactive games for children and adults.

 
The community volunteers enjoyed being part of the
event, since the direct contact they had with people
was an opportunity to highlight the importance of

volunteering and gave them the chance to share their
personal experience as volunteers of Hellenic Red

Cross. 
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