ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Αθήνα, 6 Δεκεμβρίου 2013

Tο Ίδρυμα Νεολαίας & Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.), επ’ ευκαιρία της Διεθνούς
Ημέρας Εθελοντισμού, συμμετείχε στις 5 Δεκεμβρίου 2013 σε εκδήλωση της Γενικής
Γραμματείας Μέσων Ενημέρωσης με θέμα «Εθελοντισμός: Θέλω, Συμμετέχω,
Υποστηρίζω». Στόχος της εκδήλωσης ήταν η προώθηση της πρακτικής του
εθελοντισμού στο ευρύτερο κοινό και η ανταλλαγή εμπειριών ανάμεσα σε
κοινωνικούς φορείς που δραστηριοποιούνται σε διάφορους θεματικούς τομείς
εθελοντικής προσφοράς.
Τις εργασίες της εκδήλωσης άνοιξε ο Γενικός Γραμματέας Μέσων Ενημέρωσης, Δρ.
Ιωάννης Αντ. Παναγιωτόπουλος, ο οποίος απηύθυνε θερμό χαιρετισμό και
αναφέρθηκε στη σημασία του εθελοντισμού. Παράλληλα, ανακοίνωσε τη βράβευση
του ΣΚΑΪ για την προσφορά του στην προώθηση και προβολή του εθελοντισμού,
ενώ εξέφρασε την πρόθεση της ΓΓΜΕ να βραβεύει κάθε χρόνο ένα Μέσο που θα
προάγει τις αξίες του εθελοντισμού με δράσεις κοινωνικής προσφοράς.
Στο πάνελ των ομιλητών – το οποίο συντόνιζε ο Διευθυντής ειδήσεων του
ραδιοφωνικού σταθμού Real FM κ. Γιάννης Παπαδόπουλος – συμμετείχαν ο
Διευθύνων Σύμβουλος του Ιδρύματος Νεολαίας & Δια Βίου Μάθησης, κ.
Παναγιώτης Μανούρης, ο εκπρόσωπος του Τμήματος Προγραμμάτων και Διεθνούς
Συνεργασίας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών Αποστολή, κ. Βασίλης
Μεϊχανετσίδης, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του ελληνικού παραρτήματος της οργάνωσης
Γιατροί Χωρίς Σύνορα, κ. Χρήστος Χρήστου, η εκπρόσωπος της οργάνωσης Το
Χαμόγελο του Παιδιού, κα Κυριακή Μπούρχα, ο Γ.Γ. του Δ.Σ. του Δημοτικού
Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Παπάγου-Χολαργού και
μέλος της εθελοντικής ομάδας δασοπροστασίας του εν λόγω Δήμου, κ.
Κωνσταντίνος Φιλιππακόπουλος, και ο ιδρυτής του Δικτύου Κοινωνικής
Προσφοράς Καλλιθέας και επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Η Καλλιθέα
Αλλάζει», κ. Δημήτριος Κάρναβος.
Στην ομιλία του ο κ. Παναγιώτης Μανούρης τόνισε τη σημασία του εθελοντισμού,
ιδιαίτερα στη σημερινή πραγματικότητα της κρίσης και παρουσίασε το πρόγραμμα
του Ιδρύματος Νεολαίας & Δια Βίου Μάθησης με τίτλο «Προστατεύω τον Εαυτό μου
και τους άλλους». Πρόκειται για ένα πρόγραμμα εθελοντικής δράσης για τη

διαχείριση κινδύνων και κρίσεων σε καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης και ακραίων
φυσικών φαινομένων, στο οποίο συμμετέχουν επίσης οι κρατικοί φορείς ΚΟΜΑΚ,
ΟΑΣΠ, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, το Πυροσβεστικό Σώμα, το
Λιμενικό Σώμα, καθώς και ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός και η PRAKSIS, δύο από τις
πλέον καταξιωμένες μη κυβερνητικές οργανώσεις στην ενεργό εθελοντική δράση
στον τομέα αυτό.
Κλείνοντας την ομιλία του ο κ. Μανούρης τόνισε ότι ο εθελοντισμός θα πρέπει
πλέον να γίνει συνείδηση της ελληνικής κοινωνίας και υπογράμμισε ότι θα πρέπει
να αντιληφθούμε όλοι μας ότι οι κίνδυνοι δεν είναι μακριά από εμάς, αφορούν την
καθεμιά και τον καθένα μας και, ως ενεργοί πολίτες, έχουμε όλοι «συνευθύνη» για
την αντιμετώπιση τους.
Μετά την ομιλία του Διευθύνοντος Συμβούλου του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. διαδραματίστηκε
από ομάδα εθελοντών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού ένα δρώμενο που
παρουσίασε πρακτικές ασκήσεις πρώτων βοηθειών, οι οποίες αποτελούν μέρος της
εκπαίδευσης των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα «Προστατεύω τον Εαυτό μου και
τους άλλους».
Μετά το πέρας των ομιλιών ο Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό και Κυβερνητικός
Εκπρόσωπος, κ. Σίμος Κεδίκογλου απένειμε το βραβείο στο Γενικό Διευθυντή του
σταθμού ΣΚΑΪ κ. Ιωάννη Σπανολιό.
Την εκδήλωση στήριξε η τοπική ποδηλατική ομάδα της Καλλιθέας Monday Wheels
με δύο δράσεις, ποδηλατοδρομίες και διανομή ενημερωτικών-προωθητικών
φυλλαδίων για την εκδήλωση στην ευρύτερη περιοχή της Καλλιθέας/Ακρόπολης,
στις 2 και 4 Δεκεμβρίου αντίστοιχα.

