Αθήνα, 23 Δεκεμβρίου 2019

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Τελετή απονομής πτυχίων, βαθμών και τιμητικών διακρίσεων
σε Εθελοντές Κοινωνικής Πρόνοιας Ε.Ε.Σ, χορηγούς και συνεργάτες

Σε μια ιδιαίτερη εκδήλωση το Σάββατο, 21 Δεκεμβρίου 2019, ο Τομέας Κοινωνικής Πρόνοιας
υλοποίησε τελετή απονομής πτυχίων, βαθμών και τιμητικών διακρίσεων σε Εθελοντές Κοινωνικής
Πρόνοιας Ε.Ε.Σ, χορηγούς και συνεργάτες, στην Αίθουσα Τελετών του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών.
Την τελετή τίμησε με την παρουσία του ο Γενικός Γραμματέας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και
Καταπολέμησης της Φτώχειας, του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, κ. Γεώργιος
Σταμάτης, ο οποίος δήλωσε τη στήριξή του στο ανθρωπιστικό έργο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού,
καθώς και τη σημασία του Εθελοντισμού στην ανάπτυξη του αισθήματος κοινωνικής αλληλεγγύης στην
ελληνική κοινωνία. Ο Πρόεδρος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, Dr. Αντώνιος Αυγερινός,
απευθυνόμενος σε νέους και παλιούς Εθελοντές, τους ευχαρίστησε για τις πολύτιμες υπηρεσίες τους
στον Οργανισμό και την αφοσίωσή τους στην παροχή εθελοντικών υπηρεσιών, σύμφωνα πάντα με τις
Θεμελιώδεις Αρχές και τα Ιδεώδη του Κινήματος. Αναφέρθηκε επίσης, στην απόφαση της Διεθνούς
Ομοσπονδίας ΕΣ/ΕΗ για την άρση της «αναστολής» του Ε.Ε.Σ, η οποία δίνει τη δυνατότητα «να
παρουσιάσουμε ένα νέο Ερυθρό Σταυρό, εξωστρεφή, με ένα κοινωφελές, αλληλέγγυο και κοινωνικό
πρόσωπο που θα αποτελεί παράδειγμα προς την κοινωνία».
Επιπλέον, παρευρέθηκαν στην εκδήλωση ο Γενικός Γραμματέας του Ε.Ε.Σ, κ. Γεώργιος Σκούμας, ο
οποίος εξέφρασε τη σημαντικότητα του έργου του Τομέα Κοινωνικής Πρόνοιας, καθώς και της
συμβολής των εθελοντών του, στην ψυχοκοινωνική στήριξη των ευάλωτων συνανθρώπων μας.
Το "παρών" έδωσαν μέλη του Κ.Δ.Σ. του Ε.Ε.Σ, στελέχη του Οργανισμού, Πρόεδροι και μέλη
Περιφερειακών Τμημάτων του Ε.Ε.Σ, καθώς και πολλοί εκλεκτοί προσκεκλημένοι.
Την αναγνώριση του εθελοντισμού στον Ε.Ε.Σ. και την εποικοδομητική συνεργασία με τα στελέχη του,
ανέφερε στον χαιρετισμό του ο κ. Πάνος Χατζηπροκοπίου, Επίκουρος καθηγητής του ΑΠΘ,
Συντονιστής του Έργου VAΙ «Ο Εθελοντισμός στους Μετανάστες».
Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η στιγμή όπου ο Τομέας Κοινωνικής Πρόνοιας υποδέχτηκε στην οικογένειά
του τους Εθελοντές Κοινότητας του Πολυδύναμου Κέντρου από τον προσφυγικό πληθυσμό, που
επάξια έλαβαν το Πτυχίο του Εθελοντή Κοινωνικής Πρόνοιας του Ε.Ε.Σ, καθώς και τους
Εκπαιδευόμενους Εθελοντές Κοινότητας, για τη στήριξη των ψυχοκοινωνικών δράσεων του Κέντρου.
Μετά την ολοκλήρωση της τελετής ορκωμοσίας των εθελοντών ακολούθησαν οι προαγωγές των
Εθελοντών Κοινωνικής Πρόνοιας, Τιμητικές Διακρίσεις σε εθελοντές, χορηγό και συνεργάτες, που με
την αδιάλειπτη εθελοντική προσφορά τους υποστηρίζουν τα προγράμματα του Τομέα.
Τέλος, ευχαριστούμε ιδιαιτέρως την Παιδική Χορωδία Κόνταλυ, τον πιανίστα κ. Γιώργο Τζιατζιάφη και
κυρίως τον Διευθυντή κ. Μιχάλη Πατσέα, που με την λαμπερή και ανάλαφρη παρουσία τους
πλαισίωσαν την εκδήλωσή μας.

