Αθήνα, 5 Δεκεμβρίου 2019

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Μήνυμα του Ενιαίου Τομέα Εθελοντισμού για την Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντισμού
Η σημερινή, Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντισμού, είναι η αφορμή για να αναλογιστούμε, πως αν κάποιοι
έχουν αποδείξει έμπρακτα ότι έχουν τη δύναμη να αλλάξουν τον Κόσμο μας προς το καλύτερο, αυτοί
σίγουρα είναι οι εθελοντές του Ερυθρού Σταυρού.
Η έκφραση της ευγνωμοσύνης μας και ένα μεγάλο ευχαριστώ είναι το ελάχιστο που χρωστάμε στους
11.000 ενεργούς εθελοντές του Ε.Ε.Σ., που με την καλοσύνη, την ανιδιοτελή διάθεση προσφοράς, την
αγόγγυστη παρουσία και την αφοσίωσή τους καθιστούν δυνατό το Έργο του. Χωρίς την συμβολή κάθε
ενός και κάθε μίας από αυτούς, την επιμονή και την υπομονή τους, ακόμη και σε αντίξοους καιρούς και
συνθήκες, δεν θα ήταν δυνατόν εξάλλου, ο εθνικός μας σύλλογος να ανταποκριθεί στην Ανθρωπιστική του
Αποστολή, που δεν είναι άλλη από την στήριξη των συνανθρώπων μας και την ανακούφιση κάθε
ανθρώπινου πόνου, σωματικού ή ψυχικού.
Αν για τη μεγάλη ερυθροσταυρική μας οικογένεια, οι 7 θεμελιώδεις Αρχές αποτελούν κώδικα και στάση
ζωής, στην καρδιά τους, ο εθελοντισμός παραμένει διαχρονικά η δύναμη των ανθρώπων ενάντια στις
προκλήσεις κάθε εποχής, αλλά και η καθημερινή γιορτή της προσφοράς, της αγάπης, της ίδια της ζωής!
Ο νεοσύστατος Τομέας Εθελοντισμού επιθυμεί να αγκαλιάσει όλους τους εθελοντές του Ε.Ε.Σ., τα
οράματα και τη δράση τους. Μέσα από τη σταδιακή του ανάπτυξη, προσβλέπει στη δημιουργία των
συνθηκών εκείνων, που θα επιτρέπουν τον καλύτερο συντονισμό και την μέγιστη αξιοποίηση της
εθελοντικής προσφοράς σε πνεύμα ενότητας και αλληλεγγύης. Κανένας δεν περισσεύει, και όλοι μαζί, θα
απλώσουμε ενωμένοι τον Ε.Ε.Σ. προστατευτικό δίκτυ πάνω από τη χώρα μας, κάνοντας τις κοινωνίες μας
ισχυρότερες και σκεπάζοντας όλους εκείνους που έχουν ανάγκη, ανεξαρτήτως φυλής και χρώματος.
Οι ερυθροσταυρίτες, όλοι μαζί, θα ζεστάνουμε και θα αλλάξουμε τον Κόσμο μας!
Η γιορτή του εθελοντισμού προσφέρει μια θαυμάσια ευκαιρία για να επικοινωνήσουν, οι ίδιοι οι
εθελοντές, ως και οι πλέον αρμόδιοι, τη γιορτινή διάθεση του εθελοντισμού, τη θετική δύναμη και την
ενέργειά τους, τις εξειδικευμένες γνώσεις και τις ερυθροσταυρικές εμπειρίες τους, στους συμπολίτες τους,
αναλαμβάνοντας σχετικές πρωτοβουλίες με τα Περιφερειακά τους Τμήματα και διοργανώνοντας
εκδηλώσεις ενημέρωσης και αλληλεπίδρασης, όχι μόνο σήμερα, αλλά και καθ’ όλη τη διάρκεια του μήνα.
Από σήμερα και μέχρι το τέλος του Δεκεμβρίου, ο Ενιαίος Τομέας Εθελοντισμού θα συγκεντρώνει υλικό:
εικόνες και σκέψεις από τις εορταστικές αυτές εκδηλώσεις, φωτογραφίες, video, οτιδήποτε κρίνετε
αντιπροσωπευτικό των κοινών δράσεων ή και απλά της καθημερινότητας στα Περιφερειακά Τμήματα.
Στόχος είναι να γνωρίσουμε ο ένας τον άλλον, να εμπνευστούμε, να εμπνεύσουμε, αλλά κυρίως να
θυμηθούμε και να διαδώσουμε το μήνυμα: όλοι μαζί μπορούμε περισσότερα και καλύτερα!
Φέτος ανασυντασσόμαστε, μετράμε τις δυνάμεις μας, ενωνόμαστε και συνεχίζουμε πιστοί στο πρόσταγμα
«δια του ανθρωπισμού προς την ειρήνη»!
Πέρα και πάνω από τους εορτασμούς που μας θυμίζουν ότι ο εθελοντισμός και η προσφορά είναι χαρά, οι
προκλήσεις και η ευθύνη παραμένουν. Ευχόμαστε λοιπόν, σε όλους, να είμαστε πάντα δυνατοί, ενωμένοι
και αποτελεσματικοί στην άσκηση του έργου και των καθηκόντων μας, γιατί ο Ερυθρός Σταυρός είναι το
στήριγμα και η δύναμη του κόσμου όλου, γιατί ο Κόσμος μας έχει ανάγκη τον Ερυθρό Σταυρό, μας έχει
ανάγκη! και αυτό πρέπει να είναι το πρώτο μας μέλημα και η μόνη σημαία στην κοινή μας πορεία.
Μπορείτε να επικοινωνείτε απευθείας με τον Ενιαίο Τομέα Εθελοντισμού στο email:
volunteering@redcross.gr και τηλεφωνικά στο 210 36 08 043.

