
 

 

 
    
03 Δεκεμβρίου 2009 

 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 
Η Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντισμού (5 Δεκεμβρίου), σημείο 

αναφοράς της προσφοράς του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού 

 

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός για περισσότερα από 130 χρόνια 

επιτελεί αδιάλειπτα και με επιμονή το πολύπλευρο ανθρωπιστικό του 

έργο. Κινητήριος δύναμη και πολύτιμο στήριγμα για την υλοποίηση των 

δράσεων του ΕΕΣ είναι οι Εθελοντές του,  που με αυταπάρνηση και 

ωθούμενοι από αισθήματα ανθρωπισμού και αλληλεγγύης προσφέρουν 

αρωγή, υποστήριξη και ανακούφιση στους συνανθρώπους μας.  

 

Η Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντισμού στις 5 Δεκεμβρίου είναι μία ημέρα 

γιορτής αφιερωμένη σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που από την 

ίδρυση του Συλλόγου μέχρι και σήμερα γράφουν την ιστορία του 

Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού κάθε μέρα. Στο πλαίσιο αυτό, ο Ελληνικός 

Ερυθρός Σταυρός διοργάνωσε τιμητική εκδήλωση την Πέμπτη 3 
Δεκεμβρίου 2009, στις 17:00, στο Αμφιθέατρο του Κοινωφελούς 
Ιδρύματος «Ερρίκος Ντυνάν» κατά την οποία βράβευσε 

περισσότερους από 300 Εθελοντές που συμμετείχαν στον Πανελλήνιο 

Έρανο 2009.  

 
Ο κ. Ανδρέας Μαρτίνης, Πρόεδρος του Ελληνικού Ερυθρού 
Σταυρού απευθυνόμενος στους Εθελοντές δήλωσε μεταξύ άλλων ότι 

«Η Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντισμού έχει θεσπιστεί παγκοσμίως για να 

τιμήσει τα ιδεώδη της εθελοντικής δράσης, της συνειδητής δηλαδή 



 

 

απόφασης όλων εσάς που παρακινούμενοι από αγάπη και ενδιαφέρον 

για τον συνάνθρωπο έχετε ταχτεί στο πλευρό μας. Όλων εσάς που 

αποτελείται πραγμάτωση των πιο αγνών ιδανικών, που αποτελείται 

παράδειγμα για όλους μας, που χτίζετε με το καθημερινό σας έργο έναν 

καλύτερο κόσμο για όλους τους ανθρώπους». 

 
Η κα Μαρία Ηλιοπούλου, Γενική Διευθύντρια του Ελληνικού 

Ερυθρού Σταυρού κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης τόνισε 

χαρακτηριστικά ότι «Εθελοντής σημαίνει δέσμευση προσφοράς και η 

δέσμευση αυτή είναι η δύναμή μας. Η δύναμή σας. Οι Ερυθροσταυρίτες 

Εθελοντές αποτελούν τα θεμέλια πάνω στα οποία χτίζεται το έργο του 

Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Με τη δράση σας, αλλά και λόγω της 

συλλογικής κινητοποίησης που συντελείται χάρη στο δικό σας 

παράδειγμα, έχουμε τη στήριξη της ελληνικής κοινωνίας και με αυτό τον 

τρόπο φέρνουμε αποτέλεσμα και κάνουμε τη διαφορά». 

 

Οι Ερυθροσταυρίτες Εθελοντές όλων των Τομέων του ΕΕΣ, είναι αυτοί 

που με αγάπη, στοργή και φιλάνθρωπα αισθήματα βρίσκονται δίπλα 

στους ηλικιωμένους, τους μετανάστες, τα παιδιά, τους απόρους και τους 

ασθενείς. Είναι αυτοί που παλεύουν με τις φωτιές και σπεύδουν να 

διασώσουν και να ενημερώσουν. Είναι αυτοί που κάνουν τα ιδεώδη του 

Κινήματος πραγματικότητα κάθε μέρα. 

 

Η Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντισμού θεσπίστηκε από τα Ηνωμένα Έθνη 

το 1985 αποτελώντας έκτοτε για όλες τις οργανώσεις και τους 

συλλόγους εθελοντικού χαρακτήρα μία ευκαιρία να ενημερώσουν το 

ευρύ κοινό για την αξία της προσφοράς και για το έργο τους. 

 

Η αξία του Εθελοντισμού βρίσκεται στα θεμέλια του Διεθνούς Κινήματος 

Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου, εμπνέοντας χιλιάδες 

ευαισθητοποιημένους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο, οι οποίοι 

συμμετέχουν με την προσωπική τους εργασία στην προσπάθεια για την 



 

 

ανακούφιση του ανθρώπινου πόνου. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός 

παραμένει συνεπής στις θεμελιώδεις αυτές αξίες που γεννούν στους 

ανθρώπους αισθήματα αγάπης και ανιδιοτελούς προσφοράς, όσο 
υπάρχουν άνθρωποι που βρίσκονται σε ανάγκη.   

 

Φωτογραφίες: 

 

 
 
Ο κ. Ανδρέας Μαρτίνης, Πρόεδρος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού κατά τη 
διάρκεια της ομιλίας του. 



 

 

 
 
Η κα Μαρία Ηλιοπούλου, Γενική Διευθύντρια του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού 
κατά τη διάρκεια της ομιλίας της. 
 
 

 
 
Οι Εθελοντές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και οι παρευρισκομένοι. 
 
 



 

 

 
 
Ο κ. Ανδρέας Μαρτίνης, Πρόεδρος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και η κα 
Μαρία Ηλιοπούλου, Γενική Διευθύντρια του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού κατά 
τη διάρκεια της εκδήλωσης. 


