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    ∆ΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ                   Ιερισσός, 13/04/2011 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  
 & ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 
 
 
 
 
 
 

∆ Ε Λ Τ Ι Ο  Τ Υ Π Ο Υ 
           

∆ηµιουργία Γραφείου Εθελοντισµού στο ∆ήµο Αριστοτέλη 
 
 
 

         O ∆ήµος Αριστοτέλη, στο πλαίσιο ενίσχυσης του εθελοντισµού, 

προχώρησε στη δηµιουργία Γραφείου Εθελοντισµού.   

             Οι εθελοντικές  δραστηριότητες που πρόκειται να αναπτυχθούν αφορούν 

κυρίως τον τοµέα των κοινωνικών υπηρεσιών και της ανάδειξης της πολιτισµικής 

µας κληρονοµιάς, καθώς και νέες ανάγκες που έχουν ανακύψει σήµερα, όπως η 

υποστήριξη ανέργων, η φυσική – περιβαλλοντική προστασία, η υποστήριξη 

ηλικιωµένων και η αντιµετώπιση φυσικών καταστροφών.  

         Στόχοι του Γραφείου Εθελοντισµού του ∆ήµου Αριστοτέλη είναι η 

ουσιαστική ανάπτυξη του εθελοντικού κινήµατος στο ∆ήµο, η συνεργασία µε τις 

υπάρχουσες µη κυβερνητικές και εθελοντικές οργανώσεις και η υποστήριξη 

αυτοτελών εθελοντικών δράσεων. Επίσης η προτροπή συµµετοχής σε 

προγράµµατα εθελοντισµού του ∆ήµου Αριστοτέλη και η εν γένει παροχή 

υποστήριξης και πληροφόρησης. 

            Το προσεχές χρονικό διάστηµα θα γίνουν τα απαραίτητα βήµατα για την 

εκτίµηση των αναγκών σε εθελοντές ανά ∆ηµοτική και Τοπική Κοινότητα και για 

τη δηµιουργία µητρώου εθελοντών. 

 

       Με δηλώσεις του ο ∆ήµαρχος Αριστοτέλη κ. Χρήστος Πάχτας 

ανέφερε, µεταξύ άλλων, τα εξής: 

        «Ένας απ’ τους κύριους στόχους του προγράµµατος µας όταν συζητούσαµε 

µε τους συνδηµότες µας και ζητούσαµε την ψήφο τους ήταν και η ενίσχυση του 

εθελοντισµού. 
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            Στη συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του Μαρτίου 

επισηµοποιήσαµε τη θέλησή µας να ξεκινήσουµε. Ξεκινάµε να υλοποιήσουµε την 

υπόσχεσή µας, οργανώνοντας το ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ. 

Σ’ αυτήν όµως την πρωτοβουλία, πρωταρχικό και κυρίαρχο ρόλο έχουν οι 

πολίτες, οι δηµότες του ∆ήµου µας. 

Χωρίς την δική τους συµπαράσταση και βοήθεια η πρωτοβουλία µας θα 

µείνει γράµµα κενό. 

Σηµαδιακή όµως είναι, η συγκυρία και η χρονική στιγµή, που ξεκινάµε 

αυτήν την προσπάθεια, µαζί µε όλους αυτούς που θέλουν να συµµετάσχουν, 

τους εθελοντές του δήµου Αριστοτέλη. Το 2011 έχει οριστεί από το Συµβούλιο 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ως Ευρωπαϊκό Έτος Εθελοντισµού. Το 2011 ξεκινά και 

η δική µας προσπάθεια! 

Στην πολύ δύσκολη εποχή που ζούµε σήµερα, ως χώρα και ως λαός, η 

δράση εθελοντικών οµάδων και µεµονωµένων ατόµων ή κοινωνικών συνόλων 

ως ενεργών πολιτών, προβάλλουν ένα ελπιδοφόρο µήνυµα, πως ναι, δεν 

φτάσαµε στο τέλος. Υπάρχει δυνατότητα, όσο υπάρχουν άνθρωποι µε ηθικές 

αξίες, να ζήσουµε καλύτερες µέρες.  

Ο εθελοντισµός συνδέεται µε την ανιδιοτελή προσφορά για την κοινή 

ευηµερία. Συνδυάζει τα στοιχεία της ελεύθερης βούλησης και επιλογής µε την 

ένταξη σε ένα πρόγραµµα δράσης. Ως ελεύθερη απόφαση είναι προσωπική 

υπόθεση, είναι τρόπος ζωής και ατοµική πειθαρχία. Είναι ο έρωτας για τη 

βοήθεια και τη στήριξη της ανάγκης των άλλων. Πιστεύω ότι ο εθελοντισµός 

είναι ο δείκτης τού πολιτισµού µιας κοινωνίας 

 Τα µηνύµατα που καθηµερινά λαµβάνουµε και αφορούν την ανάπτυξη του 

εθελοντισµού στο ∆ήµο µας είναι ενθαρρυντικά. Παράλληλα µε την πλούσια 

εθελοντική προσφορά των συλλόγων µας, ήδη ξεκίνησαν και 

δραστηριοποιούνται αυτοτελείς εθελοντικές οµάδες που καλύπτουν ολοένα και 

περισσότερους τοµείς δράσεις. Ως ∆ηµοτική Αρχή θα δώσουµε τον καλύτερό µας 

εαυτό, ώστε το εθελοντικό κίνηµα να εδραιωθεί και επεκταθεί σε όλες τις 

∆ηµοτικές και Τοπικές µας Κοινότητές. 
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Σύνθηµά µας είναι ότι: Ο εθελοντισµός ξεκινά από την καρδιά του καθενός και 

διαχέεται στο περιβάλλον του χωρίς φραγµούς και περιορισµούς. 

        Η σηµασία και η σπουδαιότητα εθελοντικών οµάδων στο δήµο µας, είναι 

µεγάλη. Είναι το κλειδί για την επιτυχία των στόχων µας και την 

πραγµατοποίηση του οράµατος µας. Είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της λειτουργίας 

µας!  

 


