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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 
Μήνυµα Αντιδηµάρχου Παιδείας, Κοινωνικής Μέριµνας και Εθελοντισµού Ρούλας 

Σεβαστού, για την ∆ιεθνή Ηµέρα Εθελοντισµού. 

 
Η 5η ∆εκεµβρίου καθιερώθηκε ως ∆ιεθνής Ηµέρα Εθελοντισµού για την οικονοµική και κοινωνική 

ανάπτυξη το 1985, µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. 

Η ηµέρα αυτή είναι αφιερωµένη στα εκατοµµύρια των εθελοντών παγκοσµίως, οι οποίοι συχνά µε 

κίνδυνο της ζωής τους προσφέρουν ανιδιοτελώς τον χρόνο τους, τις γνώσεις και τις υπηρεσίες 

τους χωρίς καταναγκασµό για χρήσιµες δράσεις και προς όφελος των συνανθρώπων τους. 

 

Με αφορµή λοιπόν αυτής της επετείου, ευχαριστούµε θερµά και συγχαίρουµε όλους τους 

εθελοντές και όλες τις άτυπες και µη εθελοντικές οµάδες του τόπου µας, που επί σειρά ετών και 

µε δική τους πρωτοβουλία δείχνουν έµπρακτα την αγάπη τους για την φύση, τον τόπο τους και 

κυρίως για τον συνάνθρωπό τους. Η εκτίµηση και η ευγνωµοσύνη µας στην πολύτιµη προσφορά 

τους είναι απεριόριστη. 

Ο εθελοντισµός δεν έχει όρια ούτε φραγµούς. Είναι ποικιλόµορφος και θέλουµε να είναι και 

διαχρονικός. Γι' αυτό στον ∆ήµο Εορδαίας µαζί θα χαράξουµε την πορεία και το µέλλον του. 

Με οδηγό µας την ανάγκη για προσφορά και την αγάπη, µε αισιοδοξία και πίστη στην δύναµη του 

"Εµείς" έχουµε όλα τα απαραίτητα εφόδια για να θέσουµε τις βάσεις της αµοιβαιότητας και της 

αλληλεγγύης µε στόχο τη µεγαλύτερη κοινωνική ωφέλεια για µία Εορδαία που µας αξίζει να ζούµε. 

Για να απαλύνουµε τον πόνο και να γεµίσουµε τον κόσµο χαµόγελα. 



   
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 
 
∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ 

 

 

∆ήµος Εορδαίας-Γραφείο Τύπου 
 
 

Μαζί µε τους εθελοντές χρειάζεται η οργανωµένη φροντίδα του ∆ήµου για να στηρίξει, να 

κατευθύνει και να συντονίσει το έργο τους. Και επειδή οι υποσχέσεις είναι καλό να δίνονται πρέπει 

όµως και να υλοποιούνται, οι εθελοντές του ∆ήµου µας θα αποκτήσουν ταυτότητα. 

Ήδη στον ∆ήµο Εορδαίας δηµιουργήθηκε το Τοπικό ∆ίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Εορδαία 

Εµείς» το οποίο θα λειτουργεί µέσω του Γραφείου Εφαρµογής Κοινωνικών Πολιτικών και 

Προγραµµάτων Κοινωνικής Προστασίας. 

Υπάρχουν επίσης οι προϋποθέσεις για την εγγραφή στο ∆ίκτυο Εθελοντών. 

Σύµφωνα µε τις τελευταίες πληροφορίες, είµαστε σε αναµονή νοµοθετικής παρέµβασης όπως 

επισήµως ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών, κατά την οποία θα συµπεριλαµβάνεται 

ειδική µέριµνα για τον εθελοντισµό στους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Σε επόµενο 

διάστηµα πρόκειται να είµαστε έτοιµοι για τις υπόλοιπες ανακοινώσεις και τον προσδιορισµό των 

"Βηµάτων" που θα πρέπει να κάνει όποιος επιθυµεί να συµµετέχει στο οργανωµένο ∆ίκτυο 

Εθελοντών του ∆ήµου µας. 

 

Ο εθελοντισµός είναι ικανός να ενδυναµώσει την κοινωνική αλληλεγγύη, αλλά και να ενισχύσει την 

ενεργή συµµετοχή και δράση, προσδίδοντας νόηµα και νέο περιεχόµενο στην καθηµερινότητα 

µας. Ας ενεργοποιήσουµε όλοι τον εθελοντή που υπάρχει µέσα µας και ας µάθουµε και στα 

παιδιά µας τις αρχές και τις αξίες του. 

 


