ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΔΘΔΛΟΝΣΙΜΟ

Με αθνξκή ηελ 10ε επέηεην ηνπ Γηεζλνύο Έηνπο Δζεινληηζκνύ ηνπ Οξγαληζκνύ
Ηλσκέλσλ Δζλώλ (ΟΗΔ) αιιά θαη ηνπ 2011 σο Δπξσπατθνύ Έηνπο Δζεινληηζκνύ,
ην Τκήκα Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο ηνπ Γήκνπ θαη ε νκάδα εζεινληώλ «Δλεξγόο
Γξάζε» δηνξγάλσζαλ εθδήισζε αθελόο ενξηαζκνύ ηεο 5ε Γεθεκβξίνπ, ε νπνία έρεη
δηεζλώο νξηζηεί σο Παγθόζκηα Ηκέξα Δζεινληηζκνύ θαη αθεηέξνπ
επαηζζεηνπνίεζεο ηεο θνηλήο γλώκεο θαη ηνπηθήο θνηλσλίαο γηα ηελ αμία ηνπ
εζεινληηζκνύ σο κόλνπ αγαζνύ πξνζθνξάο δίρσο πιηθήο αληακνηβήο, γεγνλόο πνπ
αλαδεηθλύεη ηελ αλεθηίκεηε αμία ηνπ!
Η εθδήισζε πξαγκαηνπνηήζεθε ζηνλ Πνιπρώξν Γαιαμία (Κεληξηθή Πιαηεία) ηελ
Γεπηέξα 5 Γεθεκβξίνπ 2011 θαη ηε ραηξέηηζε ν Γήκαξρνο ηαύξνο Σδνπιάθεο.
Κύξηνο νκηιεηήο ηεο εθδήισζεο ήηαλ ν θ. Λνπθάο Σάζνο, Κνηλσληθόο Λεηηνπξγόο.
Η θ. Σζηόιθα Έιελα θαη ε θ.Υαλνύζε Μαίξε έδσζαλ ην δηθό ηνπο ζηίγκα κέζα
από ηελ ελαζρόιεζε ηνπο θαη σο εθπξόζσπνη ηεο νκάδαο εζεινληώλ «Δλεξγόο
Γξάζε».
Η Αληηδήκαξρνο Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο θ. Ιαθσβάθε Μαξίλα θαη ν Πξόεδξνο ηνπ
Κέληξνπ Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο θαη Αιιειεγγύεο θ. Καζηόξεο Θεόδσξνο
αλέπηπμαλ ηελ άπνςε ηνπο γηα ηνλ εζεινληηζκό κέζα από πξνζσπηθέο κλήκεο θαη
εκπεηξίεο. Σην ρώξν παξάιιεια εθηέζεθαλ δσγξαθηέο ησλ παηδηώλ ηεο Α’ θαη Β’
Γεκνηηθνύ κε ηε ζπλδξνκή ηνπ Γξαθείνπ Παηδείαο θαη Γηα Βίνπ Μάζεζεο.

Λέλε όηη ν αηζηόδνμνο άλζξσπνο βιέπεη έλα πνηήξη κηζνγεκάην, θαη ν απαηζηόδνμνο
βιέπεη ην ίδην πνηήξη κηζνάδεην…
Δθείλε ηελ κέξα ζέιακε λα πεξάζνπκε ζηελ πξάμε.

Να γλσξίζνπκε ηνλ ηξίην άλζξσπν: ηνλ άλζξσπν, πνπ αλεμάξηεηα από ην αλ είλαη
αηζηόδνμνο ε απαηζηόδνμνο, ζεθώλεη ην πνηήξη ην λεξό, θαη ην δίλεη ζε όπνηνλ γύξσ
ηνπ αιεζηλά δηςάεη...
Απηόο ν άλζξσπνο είλαη ν εζεινληήο.
Καισζνξίζακε ζηελ πόιε καο ηνλ εζεινληηζκό...
Μαο ηνλ δσγξάθηζαλ νη κηθξνί καζεηέο, καο ηνλ πεξηέγξαςαλ νη κεγαιύηεξνη, ηνλ
εμήγεζαλ όζνη ηνλ βηώζαλ, ηνλ αλέιπζαλ όζνη ηνλ κειεηνύλ.
Αο γίλεη ε αθνξκή λα επαηζζεηνπνηεζνύκε όινη καο γηαηί θάπνηνο γύξσ καο έρεη ηελ
αλάγθε καο!
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