
       

ΣΥΣΤΑΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ

 

Αγαπητά Μέλη της μεγάλης οικογένειας του 

Αγαπητοί Εθελοντές / Εθελόντριες.

Η Ελλάδα και η Θεσσαλονίκη, φιλοξενεί μία από τις  μεγαλύτερες διοργανώσεις αγώνων Ταεκβο

επιπέδου G1 το Φεβρουάριο. 

Καλούμαστε να πετύχουμε σε μι

και μάλιστα σε μια περίοδο ιδιαίτερα δύσκολη για την χώρα μας , λόγω της οικονομικής κρίσης.

Εμείς ξέρουμε ότι θα τα καταφέρουμε και πάλι 

με τεράστια θέληση , ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, κέφι και ομοψυχία ,

συστατικά απαραίτητα, για την επ

χρόνια. 

Η συμμετοχή σας ως Εθελοντές θα είναι η μεγαλύτερη τιμή 

ικανοποίηση. 

Κατά γενική ομολογία από διοργανώσεις κατ

2004, η δική σας συμμετοχή, είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της επιτυχίας μιας διοργάνωσης και το κύριο 

μερίδιο της επιτυχίας, αποδίδεται στον Εθελοντισμό.

ΣΥΣΤΑΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2019 

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ

Αγαπητά Μέλη της μεγάλης οικογένειας του TAEKWONDO 

Αγαπητοί Εθελοντές / Εθελόντριες. 

Η Ελλάδα και η Θεσσαλονίκη, φιλοξενεί μία από τις  μεγαλύτερες διοργανώσεις αγώνων Ταεκβο

Καλούμαστε να πετύχουμε σε μια  εξαιρετικά δύσκολη οργανωτικά αθλητική συνάντηση στην πόλη μας 

και μάλιστα σε μια περίοδο ιδιαίτερα δύσκολη για την χώρα μας , λόγω της οικονομικής κρίσης.

τι θα τα καταφέρουμε και πάλι όπως και τα προηγούμενα  χρόνια

με τεράστια θέληση , ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, κέφι και ομοψυχία ,εμπειρία και τεχνογνωσία πια, 

για την επίτευξη του στόχου μας, ανεβάζοντας τον πήχ

θα είναι η μεγαλύτερη τιμή για μας και η αναγνώρισή σας

Κατά γενική ομολογία από διοργανώσεις κατά το παρελθόν, περιλαμβανομένης και της Ολυμπιάδας του 

είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της επιτυχίας μιας διοργάνωσης και το κύριο 

αποδίδεται στον Εθελοντισμό. 

ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ 

 

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ G1 

 

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ 

Η Ελλάδα και η Θεσσαλονίκη, φιλοξενεί μία από τις  μεγαλύτερες διοργανώσεις αγώνων Ταεκβοντό 

εξαιρετικά δύσκολη οργανωτικά αθλητική συνάντηση στην πόλη μας 

και μάλιστα σε μια περίοδο ιδιαίτερα δύσκολη για την χώρα μας , λόγω της οικονομικής κρίσης. 

χρόνια ,  διότι είμαστε λαός 

εμπειρία και τεχνογνωσία πια, 

τευξη του στόχου μας, ανεβάζοντας τον πήχη και για τα επόμενα 

και η αναγνώρισή σας, η μεγαλύτερη 

περιλαμβανομένης και της Ολυμπιάδας του 

είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της επιτυχίας μιας διοργάνωσης και το κύριο 



 

 

 

 

 

Ας μη ξεχνάμε ότι είμαστε Έλληνες και η Ελλάδα είναι ταυτισμένη με την καλή φιλοξενία, από την 

αρχαιότητα. Η φιλοξενία ήταν πράξη Αρετής. Δημιουργούσε ισχυρούς δεσμούς μεταξύ ανθρώπων και 

πόλεων κατά την περίοδο αθλητικών γεγονότων. 

Άλλωστε ο αθλητισμός από μόνος χαρακτηρίζεται πολιτισμός. Το σημαντικότερο είναι το χτίσιμο 

γεφυρών αλληλοκατανόησης ξένων ανθρώπων και πολιτισμών μεταξύ των. 

Εμείς σήμερα ως Εθελοντές, προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας ανιδιοτελώς κατά την διάρκεια των 

αγώνων όπου μας ζητηθεί. Με την πράξη του εθελοντισμού θα καλύψουμε τα κενά των οικονομικών 

απαιτήσεων και προβλημάτων που προέκυψαν από την << κρίση>>. 

Ο εθελοντισμός για μας είναι στάση ζωής και δρα εποικοδομητικά στο κοινωνικό στερέωμα, προάγοντας 

την ενεργή συμμετοχή ,δυναμώνοντας την κοινωνική αλληλεγγύη και συνοχή. 

 

ΑΣ ΜΗ ΞΕΧΝΑΜΕ ΟΤΙ Ο ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ 

ΠΗΓΑΖΕΙ ΠΑΝΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΜΑΣ 

ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. 

 

 

Ραντεβού όλοι στην Θεσ/νίκη το Φεβρουάριο. 

 

 

Υπεύθυνη Τμήματος Εθελοντισμού 

Κα. Άννα Παπαϊωάννου 

Mail: albatrostkd@gmail.com 

 


