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Εισαγωγή 

Να πολεμάς χωρίς σημαία την ασθένεια, την κακουχία, το τραύμα όσων είχαν την ατυχία να 

βρεθούν στο επίκεντρο πολέμων και φυσικών καταστροφών. Να προσπαθείς να κρατήσεις όρθιους 

ανθρώπους που αποκλείστηκαν από τη φτώχεια και τον κοινωνικό εξοβελισμό. Να ζεις σε συνθήκες 

ίδιες με εκείνες των θυμάτων που αποφάσισες να βοηθήσεις. Και μέσα στις δυσκολίες και τις 

αντιξοότητες, να έρχεσαι κάποτε αντιμέτωπος με την ίδια την επιλογή ζωής που έκανες. Και μετά να 

ξαναβρίσκεις το κουράγιο να οδηγείς τα πιστεύω σου ως τη δικαίωσή τους: στο χαμόγελο που 

έλαμψε, στο βλέφαρο που ανοιγόκλεισε όταν κερδήθηκε μια ζωή… αυτός είναι ο εθελοντισμός… 

ένα κοινωνικό και ψυχολογικό έρεισμα. 

Ο εθελοντισμός είναι το θέμα με το οποίο ασχοληθήκαμε στα πλαίσια του μαθήματος 

«Ερευνητική Εργασία – Project». Η εργασία αυτή αποτελεί προϊόν έρευνας των μαθητών 

της Β’ Τάξης του Γενικού Λυκείου Τήνου και εκπονήθηκε στο πρώτο τετράμηνο του 

σχολικού έτους 2013-2014. 

Περιγραφή μεθόδου της έρευνας : 

 Εργασία σε ομάδες, στην ολομέλεια και εξατομικευμένη εργασία κάθε μαθητή 

σύμφωνα με τις αρχές της ομαδοσυνεργατικής μεθόδου 

 Αναζήτηση πληροφοριών στο διαδίκτυο 

 Συζήτηση και ανάλυση των πληροφοριών στην τάξη, υπό την καθοδήγηση της 

υπεύθυνης καθηγήτριας 

 Παρακολούθηση οπτικοακουστικού υλικού 

 Συνεντεύξεις από γνώστες του θέματος 

 Δημοσκόπηση με δημιουργία ερωτηματολογίου 

 

Ομάδες μαθητών που εργάστηκαν: 

Α Ομάδα          

 Αντωνοπούλου Μαρίνα     

 Δάβιου Γεωργία 

 Δεσύπρη Κωνσταντίνα 

 Λούβαρη Ειρήνη 

 Ορφανού Ιωάννα 
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Β Ομάδα 

 Δελλατόλας Μάριος 

 Κολλάρος Θοδωρής 

 Λεμπέσης Γιάννης 

 Πανώριος Πέτρος 

 Περαντάκος Πέτρος 

 

Γ Ομάδα 

 Κροντηράς Βασίλης 

 Κροντηράς Στέλιος 

 Λαγουρός Νικηφόρος 

 Ματθαιάσος Παναγιώτης 

 Τίγκας Ισίδωρος 

 

Δ Ομάδα 

 Άιχερ Καρολίνα 

 Δεσύπρη Μαρία 

 Κοντιζά Κατερίνα 

 Κορνάρου Αθηνά 

 Μαραγκουδάκης Δημήτρης 

 

Η εργασία αυτή αποτελείται από 4 βασικές ενότητες: 

Η πρώτη ενότητα έχει ως θέμα «Το ιστορικό πλαίσιο του εθελοντισμού». Σε αυτήν την 

ενότητα ανατρέχουμε στον πολιτισμό των Αρχαίων Ελλήνων αναζητώντας τον πρώτο 

εθελοντή στην ιστορία – μυθολογία. Στην συνέχεια προχωράμε σε μια λεπτομερή 

ανάλυση στην εξέλιξη του εθελοντισμού ανά τους αιώνες και επιπρόσθετα εργαζόμαστε 

πάνω σε κάποιους ορισμούς σχετικά με τον εθελοντισμό.  

Η δεύτερη ενότητα έχει θέμα τον «Εθελοντή». Σε αυτήν την ενότητα περιγράφεται το 

προφίλ και τα κίνητρα του εθελοντή όπως και οι ηθικές του αξίες. Εν συνεχεία, 
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αποκαλύπτουμε μαρτυρίες ανώνυμων εθελοντών ενώ ταυτόχρονα περιγράφεται 

εξονυχιστικά η σωστή διάδοση του πνεύματος του εθελοντισμού. 

Η τρίτη ενότητα έχει ως θέμα τον «Εθελοντισμό στην Ελλάδα». Εδώ ανατρέχουμε στην 

Ελληνική ιστορία και ανακαλύπτουμε την γέννηση του εθελοντισμού στην Ελλάδα αλλά 

και την εξέλιξή του μέχρι σήμερα. Επιπροσθέτως, ανακαλύπτουμε ποικίλα άφθαρτα στον 

χρόνο παραδείγματα του εθελοντισμού καθώς και εθελοντικές δράσεις στην χώρα μας. 

Η τέταρτη και τελευταία ενότητα έχει θέμα «Ευρωπαϊκά και Διεθνή Προγράμματα 

εθελοντισμού». Σε αυτήν την ενότητα υποδεικνύεται ο εθελοντισμός σε Ευρωπαϊκό και 

Διεθνές επίπεδο όπως και το νομικό πλαίσιο που τον αποτελεί. Στην συνέχεια αναζητάμε 

και ανακαλύπτουμε μερικά διεθνή εθελοντικά προγράμματα και εθελοντικούς 

συλλόγους καθώς και την δράση τους. Πραγματοποιούμε έρευνα σχετικά με τον 

εθελοντισμό και αξιολογούμε τα συμπεράσματα αυτής.  

Τέλος, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά τον διευθυντή του σχολείου μας, κ. 

Φραγκίσκο Κανακάρη, για την στήριξή του σε αυτό μας το εγχείρημα καθώς και τους 

κυρίους  Άιχερ Μπέρναρντ και Απόστολο Δρεμλή (καθηγητή του ΓΕΛ Τήνου) για τις 

συνεντεύξεις που μας παραχώρησαν. Επίσης, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την 

καθηγήτρια Πληροφορικής του σχολείου μας, κ. Ακριβή Κρούσκα, για την πολύτιμη 

συμβολή της στην χρήση των υπολογιστών καθώς επίσης και την κ. Δελασούδα Μαρία 

για τις πολύτιμες πληροφορίες που μας παρείχε.  
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1.1 Ορισμός και μορφές εθελοντισμού 

Ο εθελοντισμός αποτελεί μια οργανωμένη και ανιδιοτελή προσφορά 

του ανθρώπου προς το κοινωνικό σύνολο. Είναι η συμμετοχή των 

πολιτών στα κοινά με στόχο την αντιμετώπιση προβλημάτων και 

βασίζεται στην ιδέα της ανθρώπινης αλληλοβοήθειας χωρίς να ζητάει 

αμοιβή ή οποιουδήποτε τύπου αντάλλαγμα. Δεν περιορίζεται μόνο στην 

παροχή ανιδιοτελούς κοινωνικού έργου αλλά αφορά περισσότερο μια στάση ζωής με 

ιδιαίτερες αξίες όπως η αλληλεγγύη και η κοινωνική δικαιοσύνη. 

Ταυτίζεται με την φιλανθρωπία για να αποδώσει μια καινούρια αρετή, την αγάπη για 

τον συνάνθρωπο. Συνδυάζει την ελεύθερη βούληση με την ατομική πειθαρχία και 

καταλήγει να είναι τρόπος ζωής. Επίσης, είναι ο δείκτης πολιτισμού μιας κοινωνίας. Για 

αυτό αποτελεί δείγμα υψηλού επιπέδου, ανθρωπιάς και πολιτικής ωριμότητας των 

ανθρώπων και κοινωνιών. Μέσω του εθελοντισμού, οι άνθρωποι αποκτούν νέες 

δεξιότητες και γίνονται ενεργοί πολίτες στην κοινότητά τους, δημιουργώντας έτσι την 

κοινωνία των πολιτών, που ως κύριο λόγο ύπαρξης έχει την ανθρώπινη ανάγκη για 

συλλογική δράση.   

Ένας συνήθης διαχωρισμός του εθελοντισμού είναι αυτός του «επίσημου» και 

«ανεπίσημου». Ο επίσημος εθελοντισμός αφορά στην προσφορά προς μια μη 

κυβερνητική οργάνωση ενώ ο ανεπίσημος εθελοντισμός αφορά στην προσφορά σε 

προσωπικό επίπεδο, όπως για παράδειγμα η προσωπική βοήθεια που μπορεί να 

παράσχει κάποιος σε έναν ηλικιωμένο στον δρόμο. Στις ημέρες μας υπάρχει μια 

συγκεκριμένη μορφή εθελοντισμού, η οποία απευθύνεται σε νέους και συσχετίζεται με μη 

κυβερνητικές οργανώσεις. Συμπεριλαμβάνονται θέματα όπως η οικολογία, ο αθλητισμός 

ή η βοήθεια κοινωνικών ομάδων που αντιμετωπίζουν δυσκολίες. Αυτή η μορφή 

εθελοντισμού βοηθάει τους νέους να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα και να 

αναπτύξουν το αίσθημα αλληλεγγύης.  

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι υπάρχουν και άλλες μορφές εθελοντισμού όπως ο 

διεθνής εθελοντισμός, δηλαδή η προσφορά γνώσης και αλληλεγγύης στις χώρες του 

Τρίτου Κόσμου ή οι ανθρωπιστικές υπηρεσίες στις ζώνες πολεμικών συγκρούσεων. 

Υπάρχει ακόμα ο περιβαλλοντικός εθελοντισμός, είδος που σχετίζεται με την 

καθαριότητα των δασών και των παραθαλάσσιων περιοχών, την οργάνωση 
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προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης των νέων και άλλες αντίστοιχες 

δραστηριότητες(π.χ. προστασία χλωρίδας, πανίδας, αναδασώσεις, καθαριότητα ακτών, 

ανακύκλωση απορριμμάτων, πυρασφάλεια, πυρόσβεση). Ο πολιτιστικός εθελοντισμός, 

μια ακόμα μορφή εθελοντικού πνεύματος, είναι η οργάνωση από νεανικές εθελοντικές 

οργανώσεις πολιτιστικών θεατρικών, μουσικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων που 

εκφράζουν τη νεανική φαντασία και δημιουργικότητα πέρα από την λογική του κέρδους. 

Υπάρχει επίσης ο ανθρωπιστικός εθελοντισμός, δηλαδή η παροχή υλικών αγαθών ή 

χρημάτων για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών (π.χ. φυσικές καταστροφές). 

Πρόκειται ακόμη για αποστολή ιατροφαρμακευτικού υλικού καθώς και 

ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, αιμοδοσία, δωρεά οργάνων καθώς και συμμετοχή σε 

ομάδες διάσωσης.  

Άλλη μια έκφραση της εθελοντικής προσφοράς είναι η κοινωνική δράση, δηλαδή η 

προσφορά εθελοντικής εργασίας σε συλλόγους και ιδρύματα για την προστασία παιδιών, 

την επανένταξη ατόμων με αποκλίνουσα συμπεριφορά, τη βοήθεια ατόμων με ειδικές 

ανάγκες και ηλικιωμένων (π.χ. νοσηλεία κατ’οίκον). Πρόκειται επίσης για παρεμβάσεις 

που αποβλέπουν στην ποιότητα ζωής (καθαριότητα πόλης, προστασία πεζών, προστασία 

καταναλωτή) ή συμμετοχή σε μη κυβερνητικές οργανώσεις που στοχεύουν στην εξάλειψη 

της φτώχειας, στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου Τρίτου Κόσμου(π.χ. Γιατροί χωρίς 

Σύνορα).  

Με την προσφορά οποιασδήποτε μορφής εθελοντικής 

εργασίας, επομένως, διαμορφώνονται νέα κοινωνικά ήθη 

που ενισχύουν την αλληλεγγύη και συμβάλλουν στην 

ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής, γεμίζοντας εκείνο το κενό που έχει δημιουργηθεί 

από την αδυναμία του κράτους να παίξει το ρόλο του ρυθμιστή στα κοινωνικά 

πράγματα. 

1.2  Ο εθελοντισμός μέσα από τον Χριστιανισμό 

i)Εθελοντισμός και Εκκλησία 

Η έννοια του εθελοντισμού δεν είναι ξένη προς την εκκλησία. Αντίθετα, μπορούμε να 

ισχυριστούμε, ότι η εκκλησία καλλιέργησε τον εθελοντισμό, είτε σαν διακονία του 

πνεύματος, είτε ως διακονία της δικαιοσύνης και της αλήθειας, πάντοτε όμως ως 
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διακονία του όλου ψυχοσωματικού ανθρώπου ‘’υπέρ ου Χριστός απέθανε’’. Ο πρώτος 

εθελοντής είναι ο θεάνθρωπος Χριστός. Αλλά και οι μάρτυρες της εκκλησίας 

ακολουθώντας το παράδειγμα του Κυρίου, με πρώτο τον πρωτομάρτυρα Στέφανο, 

προσέφεραν εθελουσίως τη ζωή τους όλη για χάρη του Χριστού και της εκκλησίας. 

Επίσης, την εθελούσια προσφορά του Χριστού την βίωσαν και όλοι οι άγιοι. Κάθε πιστό 

μέλος της εκκλησίας, εκτός των άλλων θεανθρώπινων εντολών, οφείλει ανιδιοτελώς να 

προσφέρει τον εαυτό του στη διακονία των αδελφών του. Ο εθελοντισμός για το 

χριστιανό είναι πάντοτε χριστοκεντρικός, γιατί αναφέρεται στο Χριστό και γι’ αυτό για 

τους χριστιανούς δεν υπάρχει διάκριση μεταξύ εκκλησιαστικού και κοσμικού 

εθελοντισμού, αφού η διακονία τους προσφέρεται σε αδελφούς που είναι δημιουργήματα 

θεού πλασμένα κατ’ εικόνα του. Ο εθελοντισμός, κατά την Εκκλησία, οφείλει να έχει  

μοναδική κινητήρια δύναμη την καρδιά του ανθρώπου και αντίδωρο την ευτυχία του 

συνανθρώπου-αδελφού. Άλλωστε, στην εποχή μας είναι πολλοί οι άνθρωποι που έχουν 

ανάγκη από μια ανθρώπινη επικοινωνία, να δουν ένα πρόσωπο που με την θαλπωρή του 

θα τους αγκαλιάσει. Επομένως, ο εθελοντισμός είναι η δύναμη της αγάπης της 

ανθρώπινης ψυχής, η οποία ενεργεί και επιτελεί τη θεία θέληση.  

 

ii) Ο εθελοντισμός μέσα από την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη 

1) ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ 

Στην Χριστιανική Εκκλησία που έχει ως αρχή της την ελευθερία και όχι τον 

εξαναγκασμό, ο εθελοντισμός κατέχει μια ιδιαίτερη και προνομιακή θέση. Εκτός από το 

‘’όστις θέλει’’ που απηύθυνε ο Χριστός, είναι και πολλές άλλες διατάξεις και προτροπές 

πολλών εκκλησιαστικών ανδρών. Όπως ο Απόστολος Παύλος, που αναφέρει ότι η 

οποιαδήποτε φιλανθρωπία ή εξυπηρέτηση δεν πρέπει να γίνεται ‘’εκ λύπης ή εξ 

ανάγκης’’. Ο Μέγας Βασίλειος διακηρύττει επίσης: ‘’Θεώ ου το ηναγκασμένον φίλον. 

Αρετή γαρ εκ προαιρέσεως και ουκ εξ ανάγκης γίνεται.’’ ‘’ Όπου γαρ ανάγκη και 

ειμαρμένη κρατεί, ουδεμίαν έχει χώραν το προς αξίαν ’’. Αν είσαι αναγκασμένος να 

κάμεις κάτι, όσο σπουδαίο και να’ ναι αυτό το κάτι, χάνει την αξία του. 

Ο εθελοντισμός, δηλαδή, τίθεται ως κορωνίδα σε κάθε προσπάθεια της Εκκλησίας. 

Όλες οι σχετικές διατάξεις της Εκκλησίας,  οι νόμοι και οι προτροπές της, επαφίενται 
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στην καλή προαίρεση των μελών της, στον εθελοντισμό των χριστιανών.  Ξεκινώντας με 

την Παλαιά Διαθήκη, θα δούμε ότι υπάρχουν πολλές διατάξεις 

και προτροπές για την επιτέλεση της φιλανθρωπίας, 

όπου φαίνεται ο εθελοντικός τους χαρακτήρας. Τα 

ευεργετικά τους αποτελέσματα στους οποιουσδήποτε 

αποδέκτες, είναι αποτέλεσμα του εθελοντισμού των πιστών. 

i. Στο Δευτερονόμιο1 υπάρχει διάταξη που απευθύνεται στους ευσεβείς Εβραίους και 

τους αποτρέπει να μη θερίζουν πλήρως έναν αγρό, ούτε να τρυγούν πλήρως ένα αμπέλι, 

ούτε να μαζεύουν για δεύτερη φορά τις ελιές από τα ελαιόδεντρα. Έπρεπε να μείνει και 

μια ποσότητα για τους φτωχούς. Τη διάταξη αυτή την εφαρμόζουν και σήμερα πολλοί 

Χριστιανοί, αφήνοντας εθελοντικά, ένα  μέρος των εισοδημάτων τους στους έχοντας 

ανάγκη. 

ii. Στην Παλαιά Διαθήκη υπάρχει και η διάταξη της δεκάτης. Το 1/10 των εσόδων 

της παραγωγής, θα έπρεπε ο ευσεβής Ισραηλίτης να το δίνει για τους φτωχούς, τις χήρες 

και τα ορφανά. Την δεκάτη τη ζήσαμε κι εμείς με τους Άγγλους. Σε εμάς, δεν ήταν 

εθελοντική προσφορά, ήταν υποχρεωτικός φόρος. 

Ολόκληρη η Παλαιά Διαθήκη είναι γεμάτη από προτροπές για την αντιμετώπιση της 

φτώχειας και των άλλων αναγκών των συνανθρώπων μας. Τέλος, ένα από τα καθήκοντα 

του Μεσσία, την έλευση του οποίου προαναγγέλλει η Παλαιά Διαθήκη, είναι να 

υπερασπιστεί τα δικαιώματα των ενδεών και των φτωχών. Έτσι η ελεημοσύνη και η 

φιλανθρωπία, που είναι σε εθελοντική βάση, αποτελούν στοιχείο της αληθινής βιβλικής 

ευσέβειας και ταυτόχρονα έχουν κοινωνική διάσταση. Στόχος τους είναι η θεραπεία 

κοινωνικών ανισοτήτων και η αποφυγή κοινωνικών αναταραχών.  

2) ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ 

Στην Καινή Διαθήκη η φιλανθρωπία παραμένει πάντα σε εθελοντική βάση και αποκτά 

καθαρά θρησκευτικό χαρακτήρα. Για αυτό η επιτέλεση της φιλανθρωπίας προς τον 

άνθρωπο αντανακλά στον ίδιο το Θεό. Ο ίδιος ο Χριστός είπε: ‘’Εφ’ όσον εποιήσατε ενί 

                                                             
1 Το Δευτερονόμιο, είναι το πέμπτο και τελευταίο βιβλίο της Πεντατεύχου και ταυτόχρονα το πέμπτο 

βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης, ως συνέχεια των Αριθμών. 
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τούτων των αδελφών μου, εμοί εποιήσατε’’. Εκτός από εθελοντική χροιά, έχει και μια 

θεολογική πτυχή η επιτέλεση της φιλανθρωπίας. 

Η εθελοντική προσφορά δεν εξαντλείται σε φιλανθρωπία της στιγμής. Είναι 

ολοκληρωμένη αγάπη. Όπως η παραβολή του Καλού Σαμαρείτη(η οποία αποτελεί τη 

θέση της Εκκλησίας στο θέμα του εθελοντισμού), όπου ο καλός Σαμαρείτης δεν παρέδωσε 

απλά τον τραυματία στο πανδοχείο, αλλά τον βλέπουμε και να μεριμνά για την πλήρη 

θεραπεία του ανθρώπου, δίνοντας ‘’ δύο δηνάρια τω πανδοχεί’’. Και ο Καλός 

Σαμαρείτης γίνεται το πρότυπο του Χριστιανού εθελοντή. Τέλος, η εθελοντική προσφορά 

δεν περιλαμβάνει μόνο τα υλικά αγαθά, αλλά επεκτείνεται σε όλες τις ανάγκες του 

ανθρώπου. 

Αυτή λοιπόν, είναι η θέση της Εκκλησίας απέναντι στα ιδεώδη και στις επιδιώξεις του 

εθελοντισμού στην κοινωνία. Μπορούμε να πούμε συνοπτικά ότι η Εκκλησία 

απευθύνεται στην ανθρωπιά του καθενός μας για την αντιμετώπιση κάθε είδους ανάγκης 

των συνανθρώπων μας, όπως κάνει ακριβώς και ο εθελοντισμός.                                                  

 

 

iii) Εθελοντισμός – Εκκλησία και Αποκέντρωση 

Η Εκκλησία θεωρείται ο πλέον αποκεντρωμένος θεσμός παροχής κοινωνικής 

προστασίας και παρέχει κοινωνικές υπηρεσίες: 

1. σε κεντρικό επίπεδο( Ιερά Σύνοδος), μέσω κεντρικών οργανισμών και υπηρεσιών 

2. σε επίπεδο Ιερών Μητροπόλεων(κεντρικά φιλόπτωχα ταμεία και μητροπολιτικά 

ιδρύματα και φορείς) και 

3.  σε επίπεδο Ενοριών, που είναι και το πλέον αποκεντρωμένο(ενοριακά φιλόπτωχα 

ταμεία, ενοριακά συσσίτια, κ.λπ.) 

Παρατηρείται μια πλήρως αποκεντρωτική δομή οργάνωσης του συστήματος παροχής 

του προνοιακού έργου της Εκκλησίας, που παρά τα όσα θετικά και αρνητικά μπορεί να 
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παρατηρήσει κανείς, αποτελεί την πεμπτουσία της φιλοσοφίας της Εκκλησίας σε αυτό το 

θέμα. Δεν είναι τυχαίο, το ότι πληθαίνουν συνεχώς τα στόματα που υποστηρίζουν την 

σύμπραξη και συνεργασία της Εκκλησίας με τους αποκεντρωτικούς θεσμούς ή και 

κάποιους εθελοντικούς φορείς της κοινωνίας των πολιτών. 

Το σύνολο των ενοριακών ναών της Εκκλησίας της Ελλάδος, ανέρχεται σε 7.870, ενώ 

σε 3.235 από αυτούς λειτουργούν Ενοριακά Φιλόπτωχα Ταμεία. Ενοριακά Φιλόπτωχα 

Ταμεία, λειτουργούν στο 41,1% του συνόλου των ενοριακών ναών της Εκκλησίας της 

Ελλάδος. Κάθε Ενοριακό Φιλόπτωχο Ταμείο, οργανώνεται και διοικείται από 9μελές 

συμβούλιο. Η Εκκλησία της Ελλάδος, ενεργοποιεί  στους κόλπους της ένα μεγάλο αριθμό 

εθελοντών δραστηριοποιούμενων στο χώρο της κοινωνικής πρόνοιας(διακονίας ή 

φιλανθρωπίας κατά την εκκλησιαστική ορολογία), που ανέρχεται σε 22.645 άτομα. 

Υπάρχουν επίσης οι νέοι που συμμετέχουν στα ‘’Κατηχητικά Σχολεία’’ της Εκκλησίας 

της Ελλάδος, καθώς και οι κατηχητές, οι οποίοι είναι πρόθυμοι για προσφορά 

εθελοντικών υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας. Λείπει όμως η κατάλληλη εκπαίδευση και 

τα προγράμματα που θα προσέλκυαν κι άλλους νέους σε παρόμοιες δραστηριότητες, 

αφού τις τελευταίες δεκαετίες, παρατηρείται μια σταθερή πτωτική τάση του αριθμού των 

ενταγμένων σε αντίστοιχες δραστηριότητες νέων. 
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Εξέλιξη αριθμού νέων που συμμετέχουν στις Ε.Ν.Ε. της Εκκλησίας της Ελλάδος  

Έτη 1980 - 2000  

 

  1980 1990 2000 

Κατηχητές 5.346 4.344 3.942 

Μεταβολή (%) - - 18,74% - 9,25% 

Μαθητές 335.483 255.408 198.590 

Μεταβολή (%) - - 23,86% - 22,24% 

 

Ο ιδιαίτερα σημαντικός ρόλος της Εκκλησίας στον τομέα της ανάπτυξης του 

εθελοντισμού και το γεγονός ότι η Εκκλησία βρίσκεται στην πρώτη θέση ενεργοποίησης 

εθελοντών στην Ελλάδα 

επισημαίνονται και από την 

πρόσκληση του Υπουργείου 

Πολιτισμού προς την Εκκλησία για την 

ενεργό συμμετοχή της στην 

προσπάθεια που κατέβαλε η χώρα για ενεργοποίηση 50.000 εθελοντών, στα πλαίσια της 

διοργάνωσης των Ολυμπιακών Αγώνων το 2004, πρόταση που η Εκκλησία αποδέχθηκε. 

Η κρίση του κοινωνικού  κράτους, αποτελεί μια από τις αιτίες ανάπτυξης του σύγχρονου 

εθελοντισμού. Το 25% των εθελοντικών οργανώσεων που λειτουργούν στην Ελλάδα τα 

τελευταία χρόνια, ανήκει στην Ορθόδοξη Εκκλησία, ενώ το 31% σε εν γένει 

εκκλησιαστικούς οργανισμούς και φορείς. 

Στην κατάσταση παρατεταμένης κρίσης που διανύει η χώρα οφείλει να ανθίσει η 

εθελοντική προσφορά τόσο στον κύκλο της Εκκλησίας όσο και στην κοινωνία γενικότερα 

προκειμένου να βοηθηθούν άνθρωποι που βρίσκονται σε δεινή θέση. Η Χριστιανική 

Εκκλησία αποτελεί φάρο αισιοδοξίας και ελπίδας προς αυτήν την κατεύθυνση.  
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1.3 Οι ρίζες του εθελοντισμού 

Εθελοντισμός: Από το μύθο στη σύγχρονη πραγματικότητα 

Παρά το γεγονός ότι η οργανωμένη εθελοντική δράση έχει σημειώσει σημαντική 

αύξηση, τουλάχιστον αναφορικά με την δημιουργία οργανώσεων, φαίνεται ότι ο 

εθελοντισμός στην Ελλάδα έχει αρκετά μακρά 

παράδοση και ιστορία. Οι ρίζες του εθελοντισμού στην 

Ελλάδα ανατρέχουν στην κλασσική αρχαιότητα και 

την άμισθη ανάληψη δημοσίων  αξιωμάτων 

καθώς και την προσφορά στα κοινά. Όμως και στην 

πρόσφατη ιστορία εντοπίζονται σε όλη σχεδόν την Ελλάδα ενώσεις προσώπων και 

οργανώσεις με έντονη, συνεχή και συνεπή εθελοντική δράση.  

Ο πρώτος ανιδιοτελής εθελοντής , σύμφωνα με τον ελληνικό μύθο, ήταν ο 

Προμηθέας, ο τιτάνας που έκλεψε τη φωτιά από τους θεούς και την έδωσε στους 

ανθρώπους και μαζί τους χάρισε τη γνώση και τις τέχνες. Ο Δίας , ως πατέρας και 

αρχηγός των θεών , τον τιμώρησε, στέλνοντας τον Ήφαιστο να τον σταυρώσει στον 

Καύκασο , κρατώντας τον εκεί καρφωμένο σε ένα βράχο. 

Αιώνες μετά , σύμφωνα πάλι με έναν άλλο μύθο της ελληνικής μυθολογίας ,ένας 

άλλος μεγάλος εθελοντής , ο ημίθεος Ηρακλής θα τον απελευθερώσει. Το μύθο αυτό τον 

ανέδειξε, ο μεγάλος Έλληνας τραγικός ποιητής Αισχύλος , στην τριλογία του 

‘’Προμηθέας δεσμώτης’’ , ‘’Προμηθέας λυόμενος’’ και ‘’Προμηθέας πυρφόρος’’ και 

μπορούμε να θεωρήσουμε πως υποστηρίζει ότι η θεμελιακή πηγή της γνώσης οφείλεται 

στον εθελοντισμό και στην ανιδιοτέλεια που απελευθερώνει πολύτιμες αξίες της γνώσης 

για τον άνθρωπο. Μπορούμε επίσης να ισχυριστούμε ότι σε κάθε εποχή ο μύθος αυτός 

συναντιέται με τη πραγματικότητα. 

Η αλληλεγγύη όμως και ο αλτρουισμός είναι κοινωνική ευαισθησία και οραματισμός. 

Έτσι η γνώση περί του ευ ζην δεν αποτιμάται σε χρήμα, αλλά προσφέρεται ως δωρεά στη 

κοινωνία από τους σοφούς, τους συγγραφείς, τους πνευματικούς ανθρώπους και αυτό 

καθορίζεται από το ρόλο της διανόησης σε κάθε εποχή. 
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Ασφαλώς υπήρξαν ιστορικοί και υλικοί περιορισμοί στη διάδοση την γνώσης που 

σήμερα δεν υπάρχουν με την έκρηξη των μέσων μαζικής επικοινωνίας. Σήμερα όμως, 

υπάρχουν άλλου είδους περιορισμοί, όπως η μονοπώληση των μέσων επικοινωνίας. Γι’ 

αυτό, το κλειδί για την ουσιαστική και οργανωτική ανάπτυξη του εθελοντισμού είναι η 

ανάπτυξη της επικοινωνίας των εθελοντικών οργανώσεων και η μεταξύ τους δικτύωση. 

Από τον πατριωτικό, φιλανθρωπικό και τοπικό εθελοντισμό που κυριαρχούσε στις 

παλαιότερες γενιές, σήμερα έχουμε περάσει σε ένα πολυδιάστατο, οικουμενικό, 

ανθρωπιστικό και οικολογικό εθελοντισμό με αυτονομία δράσης πέρα και μακριά από 

κάθε μορφής εξουσίας. Έτσι, η ‘’παραδοσιακή’’ άποψη ότι ο εθελοντισμός αποτελεί 

αλτρουιστική υπηρεσία τείνει να ξεπεραστεί. Είναι πλέον κοινή αποδοχή όλων ότι όσο 

αναφορά την εθελοντική προσφορά με την έννοια της ανταποδοτικότητας, οφέλη 

αποκομίζουν όλοι οι εμπλεκόμενοι. Υπό αυτό το πρίσμα, δεν είναι καθόλου υπερβολική 

η διαπίστωση ότι ο εθελοντισμός προσφέρει ανεκτίμητη συμβολή στην κοινωνία. Αυτό 

γίνεται γιατί υπάρχει ισχυρός σύνδεσμος μεταξύ εθελοντισμού και υπεύθυνου – ενεργού 

πολίτη που ενδιαφέρεται για τα κοινά με την στενότερη τοπική έννοια του όρου αλλά 

και με την ευρύτερη. Άλλωστε η εθελοντική δραστηριότητα αποτελεί την πλέον 

χειροπιαστή έκφραση της συμμετοχικής δημοκρατίας. Πάνω σε αυτό πρέπει να γίνει 

διάκριση ανάμεσα στον αυθόρμητο εθελοντισμό της κοινωνικής ευαισθησίας και τον 

οργανωμένο εθελοντισμό της κοινωνικής οικονομίας για τον οποίο πρέπει να υπάρχουν 

κανόνες και δεσμεύσεις από την πολιτεία αλλά και από τις οργανώσεις.  

Το μεγαλύτερο μέρος των εθελοντικών δραστηριοτήτων ασκείται 

συνήθως σε τοπικό επίπεδο, με την έννοια του τόπου διαμονής η 

καταγωγής, όπου η στενή κοινωνική αλληλεπίδραση δημιουργεί 

κοινωνικές σχέσεις αλλά και κοινωνική συνοχή που συνιστά το βασικό 

μέσο για την εξασφάλιση της ουσιαστικής συμμετοχής των ατόμων σε 

εθελοντικές ομάδες. 

 Σε προσωπικό επίπεδο, ο εθελοντισμός προάγει την αίσθηση της προσωπικής αξίας, 

παράλληλα με την αίσθηση της συνέπειας προς τους άλλους. Συνδέεται με την 

ανιδιοτελή προσφορά για την κοινή  ευημερία ,είναι προσωπική υπόθεση, τρόπος ζωής, 

ατομική πειθαρχία και δείκτης πολιτισμού για τις κοινωνίες, είναι ίσως ο πλέον 



 

16 
 

αποτελεσματικός τρόπος για την αντιμετώπιση ανθρώπινων, περιβαλλοντικών και 

κοινωνικών αναγκών.  

Ο επίσημος-οργανωμένος εθελοντισμός είναι μια δραστηριότητα η οποία 

πραγματοποιείται μέσω μη κερδοσκοπικών οργανώσεων ή προγραμμάτων και 

αναλαμβάνεται :  

1. Με την ελεύθερη βούληση του ίδιου του εθελοντή. 

2. Χωρίς οικονομική αμοιβή.  

3. Προς το όφελος της κοινότητας και του εθελοντή.  

4. Μόνο σε θέσεις που προορίζονται για εθελοντές. 

 

1.4 Αρχές του εθελοντισμού 

Η έννοια του εθελοντισμού κρύβεται βαθειά μέσα στους αιώνες στους μύθους και τη 

πραγματικότητα, στο αληθινό και το φανταστικό… η ουσία όμως είναι ότι διέπεται από 

κάποιες βασικές αρχές και συμπληρώνει τον κοινωνικό ρόλο του κράτους, την 

κοινωνική πρόνοια. Συγκεκριμένα :   

1. Ο εθελοντισμός είναι πάντα θέμα προσωπικής επιλογής και δεν αναλαμβάνεται 

υποχρεωτικά. 

2. Η εθελοντική εργασία δεν αμείβεται. 

3. Ο εθελοντισμός είναι μια δραστηριότητα που εκτελείται μόνο σε μη 

κερδοσκοπικούς τομείς και δεν αποκαθιστά την αμειβόμενη εργασία. 

4. Οι εθελοντές δεν παίρνουν τη θέση αμειβόμενων  υπαλλήλων, ούτε συνιστούν 

απειλή για την ασφάλεια της εργασίας αμειβόμενων υπαλλήλων. 

5. Ο εθελοντισμός σέβεται τα δικαιώματα, την αξιοπρέπεια και τον πολιτισμό των 

άλλων. 

6. Ο εθελοντισμός προωθεί τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ισότητα. 

Όσο αφορά την εθελοντική δραστηριότητα σε περιφερειακό, εθνικό ή και διεθνές 

επίπεδο, συνηθέστερα, αλλά όχι πάντα, αφορά περισσότερο στην συμμετοχή ήδη 

δομημένων ομάδων παρά ατόμων οι οποίες, αυτοπροσδιορίζονται και αποκτούν 

συγκεκριμένα και διακριτά χαρακτηριστικά και αρμοδιότητες. Αυτή η απόκτηση 
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αρμοδιοτήτων ενισχύει την αυτοπεποίθηση και τα κίνητρα της ομάδας και μπορεί να 

συμβάλλει σημαντικά στην απόκτηση διακριτής ταυτότητας. 

Όσο αφορά την εθελοντική δραστηριότητα σε εθνικό επίπεδο, αυτή η δομημένη 

ομαδική συμμετοχή μπορεί να μετατρέψει την σχέση μεταξύ πολίτη και κράτους από 

σχέση πελάτη-προστάτη σε μια σχέση στην οποία ο πολίτης μέσω συλλογικής δράσης 

διαδραματίζει ουσιαστικό ρόλο στη λήψη αποφάσεων για θέματα που τον αφορούν, 

συμβάλλοντας θετικά στη ζωή της κοινότητας. 

 

1.5 Σύγχρονη μορφή του εθελοντισμού (online εθελοντισμός) 

Όπως γνωρίζουμε ,ο εθελοντισμός ήταν και είναι μια ανιδιοτελής πράξη με σκοπό τη 

βοήθεια στα διάφορα προβλήματα των συνανθρώπων μας. Στις μέρες μας εκτός από την 

γνωστή χρήση του, έχει αναπτυχθεί και μέσω της τεχνολογίας με τις online σελίδες που 

αφορούν τον εθελοντισμό. Ενδεικτικά παραθέτουμε κάποια παραδείγματα του  on-line  

εθελοντισμού.  

 e-Εθελοντής  www.e-ethelontis.gr 

Το www.e-ethelontis.gr είναι ένα ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό κέντρο  που σκοπό έχει να 

δώσει τη δυνατότητα σε όσους θέλουν να εμπλακούν με τον εθελοντισμό να αποκτήσουν 

τις απαραίτητες γνώσεις  και τα εφόδια ώστε να είναι σωστά προετοιμασμένοι πριν την 

συμμετοχή τους σε κάποιο εθελοντικό πρόγραμμα. Το υλικό που είναι διαθέσιμο στο εν 

λόγω δικτυακό χώρο περιλαμβάνει πληροφορίες, οι οποίες θεωρούνται απαραίτητες για 

να συνθέσουν το προφίλ του εθελοντή που θα είναι έτοιμος να συμμετάσχει σε κάποιο 

πρόγραμμα (ορισμός ,δικαιώματα ,υποχρεώσεις/ οφέλη εθελοντή, πρώτες βοήθειες κλπ). 

 

 Helping.gr www.helping.gr 

Το helping.gr είναι ένας δικτυακός τόπος, που ως στόχο έχει να αποτελέσει σημείο 

αναφοράς και ταυτόχρονα πηγή πληροφοριών για συνανθρώπους μας που έχουν 

http://www.e-ethelontis.gr/
http://www.e-ethelontis.gr/
http://www.helping.gr/
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κάποιο πρόβλημα και αναζητούν βοήθεια. Εκτός από κάποιο ενδιαφέρον περιεχόμενο 

έχει και συνδέσμους προς σχετικά ιδρύματα και Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις. 

 

 Μονάδα Προσβασιμότητας Φοιτητών με Αναπηρία (ΦμεΑ) http://access.uoa.gr 

Αποστολή της Μονάδας Προσβασιμότητας Φοιτητών με Αναπηρία του Εθνικού και 

Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών είναι η επίτευξη στην πράξη της ισότιμης 

πρόσβασης στις ακαδημαϊκές σπουδές των φοιτητών με διαφορετικές ικανότητες και 

απαιτήσεις, μέσω της παροχής προσαρμογών στο περιβάλλον, Υποστηρικτικών 

Τεχνολογιών Πληροφορικής και Υπηρεσιών Πρόσβασης. 

 

 Help Center  

http://omadahelp.blogspot.com/ 

Ένα blog με εξακριβωμένες αγγελίες για αιμοδοσία, το περιεχόμενο του οποίου 

επικυρώνεται τακτικά. 

 

 Μαγειρική Αγάπης  

www.facebook.com/group.php?gid=116396838392903&v=info 

 Αξιόλογη και αποτελεσματική πρωτοβουλία ομάδας νέων για την τακτική σίτιση 

ιδρυμάτων και απόρων . 

 

 Φεστιβάλ Emotion Pictures-Ντοκιμαντέρ και Αναπηρία  

www.ameamedia.gr 

Ένα φεστιβάλ με πολλές και ενδιαφέρουσες συμμετοχές από όλο τον κόσμο. 

 

 

 

 

http://access.uoa.gr/
http://www.facebook.com/group.php?gid=116396838392903&v=info
http://www.ameamedia.gr/


 

19 
 

1.6  Σημαντικές προσπάθειες-πράξεις εθελοντισμού 

Καθημερινά, οι εθελοντές τόσο σε πανελλαδικό επίπεδο όσο και παγκοσμίως 

συνεισφέρουν στην αποκατάσταση της ηρεμίας και τάξης όταν αυτό επιβάλλεται. Χωρίς 

την σημαντική συμβολή των εθελοντών καμία προσπάθεια δεν θα ήταν εφικτή. Κάποια 

χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι τα παρακάτω:  

 

Γιατροί Χωρίς Σύνορα : 

Υπηρεσίες υγείας σε γυναίκες και παιδιά στη νότια Τεχεράνη – Ιράν- 

Στα νότια της πρωτεύουσας της Τεχεράνης διαβιούν ευάλωτοι πληθυσμοί, όπως 

χρήστες ουσιών. Οι Ιρανικές αρχές, πρόσφατα ξεκίνησαν να μιλούν πιο ανοιχτά για 

ορισμένα κοινωνικά ζητήματα. Αυτό το χρόνο, για πρώτη φορά μετά την επανάσταση 

του 1979, οι αρχές αναγνώρισαν την πορνεία, ενώ η παιδική εργασία και τα άστεγα 

παιδιά έγιναν αντικείμενο εθνικής συζήτησης. Το Υπουργείο Υγείας και κάποιοι Δήμοι 

δημιουργούν πλέον κέντρα υγείας και κοινωνικής πρόνοιας σε διάφορες περιοχές της 

Τεχεράνης, προσφέροντας υπηρεσίες όπως κοινωνική προστασία, προγράμματα 

χορήγησης μεθαδόνης καθώς και παροχή εκπαίδευσης πάνω σε ζητήματα υγείας. 

Ωστόσο, πολλοί είναι αυτοί που ακόμα δεν έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας και 

κοινωνικής πρόνοιας. 

Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα συνεργάζονται με ένα δίκτυο φορέων κυρίως πάνω στην 

προστασία των παιδιών και την πρόληψη κινδύνων. 

Επιδημία χολέρας – Αϊτή- 

Μέχρι το τέλος του 2010, 520.000 άνθρωποι είχαν προσβληθεί από την επιδημία 

χολέρας που ξέσπασε τον Οκτώβριο του 2010 και κόστισε τη ζωή σε περισσότερους από 

7.000 ανθρώπους. Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα περιέθαλψαν περίπου 170.000 ασθενείς με 

συμπτώματα χολέρας σε 50 διαφορετικές δομές σε ολόκληρη τη χώρα. 

Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα  παρέχουν θεραπεία για χολέρα σε άλλα σημεία της 

χώρας, ειδικά σε ασθενείς που παρουσιάζουν επιπλοκές που οφείλονται σε εγκυμοσύνη 

ή χρόνιες παθήσεις. Τον Μάιο του 2011, η περίοδος των βροχών ξεκίνησε και το 
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ποσοστό της μόλυνσης αυξήθηκε ξανά. Το προσωπικό των MSF2 ξεκίνησε και πάλι τη 

λειτουργία θεραπευτικών κέντρων έκτακτης ανάγκης στο Πορτ-ο-Πρενς  με 

χωρητικότητα έως 1.000 κλίνες σε οκτώ διαφορετικές περιοχές. Όσο οι άνθρωποι είναι 

υποχρεωμένοι να ζουν σε συνθήκες που ευνοούν την εξάπλωση των μολυσματικών 

ασθενειών - ο μισός πληθυσμός της Αϊτής δεν έχει πρόσβαση σε ασφαλές πόσιμο νερό – 

ο κίνδυνος επανάκαμψης της χολέρας είναι ορατός. Οι MSF μίλησαν ανοιχτά για την 

ανάγκη να ενισχυθεί το εθνικό σύστημα ανταπόκρισης και επιτήρησης της επιδημίας. 

Σεισμός – Χιλή- 

Το ξημέρωμα της 27ης Φεβρουαρίου του 2010, η Χιλή επλήγη από σεισμό μεγέθους 8,8 

βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Ήταν ο δεύτερος ισχυρότερος στην ιστορία της χώρας, και είχε 

ως συνέπεια 497 νεκρούς, την καταστροφή περίπου 500.000 κατοικιών και σχεδόν 2 

εκατομμύρια πληγέντες. Επιπλέον, πολλοί βρέθηκαν αντιμέτωποι με τις ζημιές που 

προκλήθηκαν στις ιατρικές δομές και με την έλλειψη ιατρικής φροντίδας και στήριξης της 

ψυχικής υγείας. 

Εκτός από τη διανομή ιατρικού υλικού σε νοσοκομεία και κέντρα υγείας στις 

περισσότερο πληγείσες περιοχές, οι ομάδες πραγματοποίησαν ιατρικές παρεμβάσεις 

μέσω κινητών μονάδων. Στο μεταξύ, μία ομάδα ψυχολόγων βοήθησε στην κατάρτιση 

του υγειονομικού προσωπικού και των εθελοντών της χώρας, ώστε να μπορούν να 

ανταποκριθούν στις ψυχοκοινωνικές ανάγκες του πληθυσμού, ενώ συγχρόνως 

περιέθαλψε εκείνους που υπέφεραν από μετατραυματικό στρες.  

HIV Ιός – Ζάμπια- 

Στη Ζάμπια, ένας στους οκτώ ανθρώπους είναι φορέας HIV. Παρά τις προσπάθειες της 

κυβέρνησης να παρέχει δωρεάν αντιρετροϊκή θεραπεία, εξακολουθούν να υπάρχουν πολλές 

ελλείψεις πρόσβασης στην υγειονομική φροντίδα, κυρίως σε αγροτικές περιοχές. 

Στην περιοχή Λουίνγκου, μια απομονωμένη αγροτική ζώνη στα βορειοανατολικά 

της χώρας, οι γυναίκες δεν έχουν πρόσβαση στην προγεννητική φροντίδα και πολλές 

από αυτές δεν εξετάζονται για ΗΙV. Τον Ιούνιο του 2010, οι ΓΧΣ (Γιατροί Χωρίς Σύνορα) 

έθεσαν σε εφαρμογή πρόγραμμα πρόληψης της μετάδοσης του ιού από μητέρα σε παιδί, 

                                                             
2 Medecins Sans Frontieres (Γιατροί Χωρίς Σύνορα) 
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με στόχο να αναχαιτιστεί η μόλυνση με HIV σε μωρά και να βελτιωθεί η πρόσβαση σε 

ποιοτικές υπηρεσίες σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας. Κινητές ομάδες 

εργάστηκαν σε τέσσερα αγροτικά κέντρα υγείας, ενώ άλλη μια προσέφερε υποστήριξη 

στο νοσοκομείο της περιοχής. Τον Μάρτιο του 2011 εκδηλώθηκε επιδημία χολέρας στην 

πρωτεύουσα, Λουσάκα, που έπληξε περίπου 6.000 άτομα. Οι ομάδες των ΓΧΣ έστησαν 

τρία κέντρα θεραπείας περίθαλψης της χολέρας και προσφέρθηκε υποστήριξη σε 13 

μονάδες περίθαλψης στην πόλη. Οι ΓΧΣ επίσης προσέφεραν τρία ασθενοφόρα για τη 

μεταφορά ασθενών και πραγματοποιήθηκαν υποστηρικτικά έργα ύδρευσης και 

αποχέτευσης. Τον Απρίλιο, μια επιδημία ιλαράς έπληξε πάλι την περιοχή της Λουσάκα. 

Οι ΓΧΣ προσφέρανε υποστήριξη στο Υπουργείο Υγείας και τον Ιούνιο ξεκίνησε η  

διαχείριση και η περίθαλψη των περιστατικών, εξετάζοντας περισσότερους από 3.700 

ασθενείς σε δύο νοσοκομειακά κέντρα της πόλης. 

 

Υγεία της μητέρας και του παιδιού –Πακιστάν- 

Η περιορισμένη πρόσβαση σε ποιοτική επείγουσα μαιευτική περίθαλψη έχει ως 

αποτέλεσμα οι γυναίκες στο Πακιστάν να αντιμετωπίζουν σοβαρούς κινδύνους κατά τη 

διάρκεια του τοκετού. Σε μη ασφαλείς περιοχές, οι περιορισμοί του ταξιδιού 

δυσχεραίνουν ακόμη περισσότερο  την πρόσβαση. 

Στην επαρχία Κίμπερ Πακτουνκάβα, οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα βοήθησαν σε 

περισσότερους από 7.000 τοκετούς στα νοσοκομεία.  Με την βοήθεια του συλλόγου 

λειτούργησε ένα γυναικολογικό νοσοκομείο στην περιφέρεια Πεσαβάρ. Το νοσοκομείο, 

που διαθέτει 30 κλίνες, εστιάζει στην παροχή περίθαλψης κατά τη διάρκεια 

εγκυμοσύνης και τοκετού με επιπλοκές. Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα επίσης υποστηρίζουν 

την προγεννητική και μεταγεννητική φροντίδα στις κλινικές που λειτουργούν υπό την 

επίβλεψη των τοπικών αρχών. 

Στο Μπαλοχιστάν, το προσωπικό προσέφερε συνολική μαιευτική περίθαλψη στα 

περιφερειακά νοσοκομεία στο Ντέρα Μουράντ Τζαμάλι και Τσάμαν. Οι Γιατροί Χωρίς 

Σύνορα λειτούργησαν παιδιατρική κλινική στην τοπική πρωτεύουσα Κιέττα. Το 

νοσοκομείο, που διαθέτει 50 κλίνες, παρέχει δωρεάν περίθαλψη νεογνού και παιδιού 

και διαθέτει θεραπευτικό κέντρο σίτισης νοσηλευμένων ασθενών. 
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Στην πόλη Κούτσλακ, κατοικία πολλών Αφγανών μεταναστών και προσφύγων, 

όπως επίσης και νομάδων και ντόπιου εγκατεστημένου πληθυσμού, οι Γιατροί Χωρίς 

Σύνορα λειτουργούν κλινική για τη μητέρα και το παιδί, που περιλαμβάνει επίσης 

μονάδα τοκετού. Οι γυναίκες που πρέπει να υποβληθούν σε καισαρική ή άλλη 

εξειδικευμένη ιατρική περίθαλψη μεταφέρονται στο νοσοκομείο του Κιέττα. 

Χαρακτηριστική είναι και η συμβολή της Unicef παγκοσμίως, η οποία δεν θα 

μπορούσε να υλοποιήσει το πρόγραμμά της αν δεν υπήρχαν οι εθελοντές. Ενδεικτικά 

αναφέρουμε:  

UNICEF : ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Η εκπαίδευση είναι κρίσιμης σημασίας για την ανάπτυξη και την ευημερία κάθε 

παιδιού. Είναι το θεμέλιο κάθε προόδου για τα άτομα, τις κοινωνίες 

και τις χώρες. Μια δεκαετία μετά το 1990, χάρη και στις προσπάθειες 

της UNICEF, 50.000.000 παιδιά περισσότερα εγγράφονται στην 

πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Παρόλα αυτά υπολογίζονται σε 

115.000.000 (εκτίμηση 2005) τα παιδιά που δεν πηγαίνουν στο σχολείο, στην πλειοψηφία 

τους κορίτσια, ενώ πολλά είναι εκείνα που αναγκάζονται να το εγκαταλείψουν εξαιτίας 

της φτώχειας και άλλων οικογενειακών ή κοινωνικών πιέσεων με ανυπολόγιστες 

συνέπειες για τη μελλοντική τους ζωή. 

 

Φροντίδα στην πρώτη παιδική ηλικία: Η UNICEF ενεργεί ώστε να εξασφαλίσει πως 

παρέχεται σωστή υγειονομική φροντίδα, επαρκής διατροφή, ασφαλές πόσιμο νερό και 

υγιεινή στα παιδιά αλλά και σε αυτούς που τα φροντίζουν. Μαθαίνει στις μητέρες τα 

πλεονεκτήματα του μητρικού θηλασμού, παρακολουθεί την 

ανάπτυξη των παιδιών και ενδυναμώνει τις οικογένειες να 

αντιμετωπίσουν τις παιδικές ασθένειες στο σπίτι. Διδάσκει τις βασικές 

αρχές της σωστής υγιεινής και στηρίζει τις κοινότητες για να 

εξασφαλίσει πως όλα τα παιδιά καταγράφονται ληξιαρχικά κατά τη γέννηση. Εκπαιδεύει 

και στηρίζει τις οικογένειες για να δώσουν στα νεαρά τους μέλη μια υψηλής ποιότητας 

φροντίδα στα πρώτα τους χρόνια και να μπορούν να τα προστατέψουν πιο 

αποτελεσματικά από τη βία, την εκμετάλλευση και τις διακρίσεις. 
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HIV/AIDS Το AIDS αποτελεί αυξανόμενο και θανάσιμο κίνδυνο για τα παιδιά και 

την παιδική ηλικία. Τα παιδιά και οι νέοι απειλούνται όλο και 

περισσότερο από το AIDS. Από τα 40.000.000 ανθρώπων που ζουν με 

AIDS το 2004, περισσότεροι από τον 1 στους 4 (11,8 εκατομμύρια) 

είναι μεταξύ 15 και 24 ετών. Το 2004 μόνο από τα 4.900.000 νέα 

κρούσματα τα 640.000 ήταν σε παιδιά ενώ την ίδια χρονιά 

πέθαναν εξ αιτίας του AIDS 510.000 παιδιά. Επίσης το 2004 έφθασαν τα 15 εκατομμύρια 

τα παιδιά σε όλο τον κόσμο που έμειναν ορφανά εξαιτίας της επιδημίας. Περισσότερο 

έχει πληγεί η Νότια της Σαχάρας Αφρική με 12.300.000 ορφανά εκ των οποίων τα 

4.600.000 έχουν χάσει και τους δύο γονείς τους και ακολουθεί η Καραϊβική και η Νοτιο-

Ανατολική Ασία. Η UNICEF εφαρμόζει προγράμματα πρόληψης και ενημέρωσης γύρω 

από το AIDS, οικογενειακού προγραμματισμού και εκπαίδευσης σε δεκάδες χώρες και 

προγράμματα βοήθειας για ορφανά του AIDS σε χώρες με εντονότερο πρόβλημα. Ακόμη 

βοηθά στη θεραπεία φορέων του AIDS ιδιαίτερα σε εγκύους και μητέρες παρέχοντάς τους 

αντι-ρετροϊκά φάρμακα σε 70 χώρες. 

ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Περίπου 218.000.000 παιδιά απασχολούνται σε διάφορες μορφές 

παιδικής εργασίας, εκ των οποίων τα 126.000.000 σε βαριές και επικίνδυνες εργασίες 

όπως σε ορυχεία, με χημικά και εντομοκτόνα στη γεωργία, ή με επικίνδυνα μηχανήματα. 

Εκατομμύρια κορίτσια δουλεύουν ως οικιακοί βοηθοί ευάλωτα σε κακοποίηση και 

εκμετάλλευση. Πολλά εκατομμύρια παιδιά αντιμετωπίζουν φρικτές καταστάσεις, 

1.200.000 πέφτουν θύματα εμπορίας (trafficking), 5.700.000 σε διάφορες μορφές δουλείας, 

1.800.000 σε πορνεία και πορνογραφία. Πάνω από το 70% των εργαζόμενων παιδιών 

εργάζονται σε αγροτικές δουλειές. Η περιοχή της Ασίας και του Ειρηνικού έχει το 

μεγαλύτερο αριθμό εργαζόμενων παιδιών 5 έως 14 ετών ενώ στην υποσαχάρια Αφρική 

σχεδόν το 1 στα 3 παιδιά κάτω των 15 ετών εργάζεται. 

Η UNICEF προωθεί σθεναρά την εφαρμογή της Σύμβασης των Δικαιωμάτων των 

Παιδιών ενώ στις χώρες με ιδιαίτερα έντονο πρόβλημα εφαρμόζει ειδικά προγράμματα 

εκπαίδευσης και κατάρτισης προσαρμοσμένα στις κατά τόπους ειδικές συνθήκες και τις 

ανάγκες των παιδιών. 
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Γυναίκες-κορίτσια Οι γυναίκες στον αναπτυσσόμενο κόσμο ζουν σε πολύ 

δυσκολότερες συνθήκες από τους άντρες. Από το 1,3 δισεκατομμύριο 

ανθρώπους που ζουν σήμερα στη φτώχεια, περισσότερο από το 70% 

είναι γυναίκες και κορίτσια. Οι αποδοχές των γυναικών σε παγκόσμιο 

επίπεδο κυμαίνονται από το 50 έως το 80% των ανδρών ενώ οι 

γυναίκες στον αναπτυσσόμενο κόσμο εργάζονται 10-20% περισσότερο από τους άντρες.         

Η ενασχόληση με τα οικιακά δεν αμείβεται αλλά η συνολική αξία της φθάνει τα 11 

τρισεκατομμύρια δολάρια. Ακόμη, τα 2/3 του 1 δισεκατομμυρίου αναλφάβητων του 

πλανήτη είναι γυναίκες. Η UNICEF, σε συνεργασία με τοπικές κυβερνήσεις και μη 

κυβερνητικούς οργανισμούς, χρηματοδοτεί και εφαρμόζει προγράμματα για την άρση 

των πολιτισμικών προκαταλήψεων και πρακτικών που καταπνίγουν την ανεξαρτησία, 

τα ταλέντα και τις φιλοδοξίες των γυναικών ενώ θέτουν σε κίνδυνο ακόμη και τη ζωή 

τους.  

Τα παιδιά του πολέμου : Οι γυναίκες και τα παιδιά αποτελούν τα πιο ανυπεράσπιστα 

θύματα του πολέμου σήμερα. Μόνο τη δεκαετία του '90, εξαιτίας εμφύλιων ή εθνικών 

συρράξεων, 2 εκατομμύρια παιδιά σκοτώθηκαν, ενώ τουλάχιστον 6 εκατομμύρια έμειναν 

μόνιμα ανάπηρα, 12 εκατομμύρια παιδιά έμειναν άστεγα ενώ 1 εκατομμύριο έμειναν 

ορφανά. Εκτιμάται ότι 10 εκατομμύρια παιδιά υποφέρουν από ψυχολογικά τραύματα 

πολέμου. Χιλιάδες γυναίκες και κορίτσια βιάστηκαν. Μόνο στη Λιβερία 10.000 με 20.000 

παιδιά εξαναγκάστηκαν ή απήχθησαν για να υπηρετήσουν ως στρατιώτες. Αυτή τη 

στιγμή βρίσκονται στο έδαφος περισσότερες από 100.000.000 νάρκες περιμένοντας τα 

ανυποψίαστα θύματά τους, περίπου μία νάρκη για κάθε 12 παιδιά. Η UNICEF 

εφαρμόζει εδώ και πολλά χρόνια την πρωτοβουλία "ζώνες ειρήνης" με κατάπαυση του 

πυρός από τις αντιμαxόμενες πλευρές για να μπορέσει το προσωπικό της UNICEF να 

μεταφέρει είδη πρώτης ανάγκης και για να εμβολιάσει τα παιδιά. Ακόμη, η UNICEF 

εφαρμόζει και υποστηρίζει προγράμματα για ασυνόδευτα παιδιά και προγράμματα 

ψυχολογικής αποκατάστασης των παιδιών μετά το τέλος του πολέμου. Σημαντικά είναι 

και τα προγράμματά της για την αποστράτευση και επανένταξη των παιδιών-

στρατιωτών που υπολογίζονται σε 250.000 σε όλο τον κόσμο.  
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Επείγουσες ανάγκες : Ο κύριος ρόλος της UNICEF στις έκτακτες ανάγκες είναι να 

ενεργεί ως υπερασπιστής των παιδιών. Πιστεύει ότι οι ανθρωπιστικές επεμβάσεις πρέπει 

να ενσωματώνονται με ενεργά προγράμματα προς όφελος των 

παιδιών και γι' αυτό εστιάζει την βοήθειά της σε τομείς όπως της 

υγείας, της διατροφής, των εμβολιασμών, της εκπαίδευσης 

και της παροχής νερού και υγιεινής. Κάθε χρόνο, η UNICEF 

ανταποκρίνεται στο κάλεσμα για παροχή άμεσης βοήθειας σε δεκάδες περιπτώσεις 

εκτάκτων αναγκών σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Η UNICEF διαθέτει ένα από τα 

μεγαλύτερα δίκτυα διανομής βοήθειας στον κόσμο. Διαθέτει ειδικές εγκαταστάσεις 

άμεσης επέμβασης και πολυετή πείρα για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών, 

πολέμων, πείνας κλπ. Ενεργεί γρήγορα και αποφασιστικά για να ανακουφίσει τα παιδιά 

και τις οικογένειές τους κατά τη διάρκεια, αλλά και πολύ μετά το ξέσπασμα μεγάλων 

ανθρωπιστικών καταστροφών είτε αυτές έχουν ως αιτία τους τον άνθρωπο (π.χ. πόλεμος 

Ιράκ, κρίση Σουδάν) είτε προέρχονται από φυσικές καταστροφές (π.χ. σεισμός Ιράν, 

τσουνάμι Ν. Ασία). 

Νερό και υγιεινή : Η πρόσβαση σε καθαρό νερό και εγκαταστάσεις υγιεινής είναι 

θεμελιώδους σημασίας για την υγεία και την ευημερία των παιδιών. Παρά τη σημαντική 

πρόοδο από το 1990 έως σήμερα, στον αναπτυσσόμενο κόσμο 1,1 δισεκατομμύριο 

άνθρωποι δεν έχουν πρόσβαση σε ασφαλές πόσιμο νερό και 2,6 δισεκατομμύρια σε 

εγκαταστάσεις υγιεινής. Η κάλυψη σε εγκαταστάσεις υγιεινής στον αναπτυσσόμενο 

κόσμο (49%) είναι μόνο η μισή από εκείνη στον ανεπτυγμένο κόσμο (98%). Περίπου 2 

εκατομμύρια παιδιά πεθαίνουν κάθε χρόνο εξ αιτίας της έλλειψης καθαρού νερού και 

εγκαταστάσεων υγιεινής - κυρίως διαρροϊκές ασθένειες. Για να 

αντιμετωπίσει τους θανάτους εκατομμυρίων παιδιών από διαρροϊκή 

αφυδάτωση (η συντριπτική τους πλειοψηφία κάτω των 2 ετών) η 

UNICEF υποστηρίζει προγράμματα για την αντιμετώπισή της, όπως 

μέσω της θεραπείας με άλατα ενυδάτωσης από το στόμα που 

εφαρμόζεται περίπου στο 70% των νοικοκυριών στον αναπτυσσόμενο κόσμο και είναι 

ουσιαστικός παράγοντας αποτροπής τέτοιων παιδικών θανάτων. Η UNICEF εργάζεται 

από το 1960 στον τομέα παροχής νερού και υγιεινής και από τότε διεξάγει 

μακροπρόθεσμα προγράμματα για την βελτίωση των συνθηκών στον ζωτικό αυτό τομέα 
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στις χώρες του αναπτυσσόμενου κόσμου. Επίσης, κορυφαία είναι η συνεισφορά της 

UNICEF για την παροχή νερού και υγιεινής σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης (πόλεμοι, 

φυσικές καταστροφές).  

Διατροφή : Ο υποσιτισμός συντελεί σε περισσότερο από τους μισούς θανάτους 

παιδιών κάτω των 5 ετών στον αναπτυσσόμενο κόσμο. Το 1/3 των παιδιών του 

αναπτυσσόμενου κόσμου, συνολικά 146.000.000 παιδιά, εξακολουθούν να υποφέρουν 

από υποσιτισμό. Η έλλειψη απαραίτητων θρεπτικών ιχνοστοιχείων, 

όπως βιταμίνης Α και ιωδίου, έχει σοβαρές επιπτώσεις στην 

υγεία δισεκατομμυρίων ανθρώπων. Η σιδηροπενία ανακόπτει την 

διανοητική ανάπτυξη στα μικρά παιδιά και μειώνει τους εθνικούς 

δείκτες νοημοσύνης. Η ανεπάρκεια σε βιταμίνη Α θέτει σε κίνδυνο 

το ανοσοποιητικό σύστημα σχεδόν του 40% των παιδιών κάτω των 5 ετών στον 

αναπτυσσόμενο κόσμο, με συνέπεια το θάνατο 1.000.000 μικρών παιδιών κάθε χρόνο. Η 

Ιωδιοπενία κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης έχει ως αποτέλεσμα να γεννιούνται 

διανοητικά καθυστερημένα σχεδόν 20 εκατομμύρια βρέφη κάθε χρόνο. Εκατομμύρια 

άνθρωποι σε όλο τον κόσμο, έχουν υποστεί εγκεφαλική βλάβη ή φυσικές αναπηρίες 

εξαιτίας της ιωδιοπενίας ενώ η έλλειψη βιταμίνης Α προκαλεί τύφλωση σε δεκάδες 

χιλιάδες παιδιά κάθε χρόνο στον αναπτυσσόμενο κόσμο. Η UNICEF προωθεί 

προγράμματα ανάμεσα στα οποία: η ενίσχυση των τροφών, το να εμπλουτίζονται 

δηλαδή οι πλέον συνηθισμένες τροφές με ζωτικές βιταμίνες και μέταλλα, τα 

συμπληρώματα διατροφής, παρέχοντας σε παιδιά και γυναίκες γόνιμης ηλικίας χαμηλού 

κόστους συμπληρώματα διατροφής αλλά και την ενημέρωση του κοινού σε θέματα 

σωστής διατροφής. Σημαντικό ρόλο παίζει και ο έλεγχος ασθενειών όπως η ελονοσία, η 

ιλαρά, η διάρροια και οι παρασιτικές λοιμώξεις που εμποδίζουν την αφομοίωση και 

χρησιμοποίηση ζωτικών βιταμινών και μετάλλων. Η UNICEF προώθησε σε παγκόσμιο 

επίπεδο, εκστρατεία για την ιωδίωση του άλατος που συνέβαλε στο ότι σήμερα πάνω από 

το 70% των νοικοκυριών του αναπτυσσόμενου κόσμου χρησιμοποιούν ιωδιούχο αλάτι - 

έναντι μόλις 20% το 1990. 

 Αντίστοιχα παραδείγματα εθελοντικών δράσεων παρουσιάζονται σε όλες τις 

οργανώσεις και τους συλλόγους. Το έργο που πραγματοποιείται σε κάθε μια από αυτές 
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τις προσπάθειες είναι ανεκτίμητο και οφείλουμε όλοι μας στον βαθμό που αυτό είναι 

εφικτό να συνεισφέρουμε προκειμένου να καταφέρνουν οι σύλλογοι και οι οργανώσεις 

να φέρνουν εις πέρας δραστηριότητες σαν τις παραπάνω.    

 

2.1 Το προφίλ του εθελοντή 

Μεγάλη ελπίδα και ενθάρρυνση δίνουν σε όλους μας όλοι όσοι στις σημερινές 

δύσκολες συνθήκες και στο γκρίζο τοπίο αναλαμβάνουν νέες πρωτοβουλίες, ξεκινούν 

νέα σχέδια, εγκαινιάζουν νέες συνεργασίες. . .Η δημιουργικότητα, η τόλμη και η 

φαντασία είναι ακριβώς αυτό που χρειαζόμαστε, το αντίδοτο στην απαισιοδοξία, στην 

απραξία, στην παραίτηση . . .  

Ο εθελοντής επομένως αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του εθελοντισμού και 

προωθεί αυτό το μήνυμα της ελπίδας. Ο εθελοντισμός καλύπτει την εσωτερική ανάγκη 

του ανθρώπου να βελτιώσει τον κόσμο, χωρίς να περιμένει κάτι ως αντάλλαγμα. Καμία 

εθελοντική ενέργεια δεν θα ήταν εφικτή χωρίς την ύπαρξη εκείνου του ανθρώπου που 

επιλέγει να αφιερώσει τον ελεύθερο χρόνο του και την ενέργειά του προκειμένου να 

υπηρετήσει το κοινό καλό. Συγκεκριμένα, εθελοντής θεωρείται αυτός που προσφέρει 

οικειοθελώς τις υπηρεσίες του για κάποιον κοινωφελή σκοπό. Εθελοντής θεωρείται 

επίσης και εκείνος που παρουσιάζεται στον στρατό για να υπηρετήσει την θητεία του 

χωρίς να υπάγεται σε αυτήν την υποχρέωση. Ο εθελοντής 

αυτός εμπνέεται από ευγενή αισθήματα ατομικής 

γενναιότητας και εθελοθυσίας για την πατρίδα.  Ο εθελοντής 

γενικότερα έχει αρκετά δικαιώματα και υποχρεώσεις και 

οφείλει να πληροί κάποιες προδιαγραφές χωρίς να αποζητά κάποιο αντάλλαγμα. 

Ο εθελοντής υπερβαίνει τα ιδιοτελή συμφέροντά του και αφοσιώνεται ενεργά σε 

ζητήματα που αφορούν την κοινότητα, έχει επίγνωση της αξίας της συμμετοχής του και 

παράλληλα κινητοποιείται για ζητήματα σχετικά με τα ενδιαφέροντά του και τις 

ανησυχίες του. Η συμπεριφορά του εθελοντή διέπεται από γενναιοδωρία και 
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δοτικότητα, λειτουργώντας παραδειγματικά για τον περίγυρό του. Προσφέρει πέραν 

του οφειλόμενου και διαπιστώνει κοινωνικές ανάγκες, σχεδιάζει τρόπους ικανοποίησης 

των αναγκών και αναπτύσσει ευρύτερες μορφές συνεργασίας. Ο εθελοντής διαθέτει τον 

χρόνο του, την ενέργειά του, τις γνώσεις του και τις δεξιότητές του θέλοντας να 

προσφέρει στην κοινωνία. Αναζητά λύσεις σε προβλήματα και συμμετέχει ενεργά σε ένα 

περιβάλλον κοινωνικής αλληλεπίδρασης και συλλογικότητας.  

Σύμφωνα με την πρώτη πανελλαδική έρευνα για τον εθελοντισμό στην Ελλάδα, που 

πραγματοποιήθηκε με αφορμή το Ευρωπαϊκό Έτος Εθελοντισμού(2011), ο Έλληνας  

εθελοντής είναι συνήθως σε παραγωγική ηλικία (20-50 ετών) και διαθέτει υψηλό 

εκπαιδευτικό επίπεδο. Ως προς τα φύλα, διαπιστώνονται διαφοροποιήσεις σχετικά με 

τους θεματικούς τομείς. Οι γυναίκες επιλέγουν τους τομείς της κοινωνικής πρόνοιας, τη 

φιλανθρωπία, τα ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά και τους διεθνείς και ευρωπαϊκούς 

οργανισμούς. Οι άνδρες εθελοντές έχουν μεγαλύτερη παρουσία σε  αθλητικούς 

συλλόγους, σε οργανώσεις για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών και εν γένει 

στην πολιτική προστασία. Παρατηρείται επίσης ότι ο εθελοντισμός επικεντρώνεται στα 

μεγάλα αστικά κέντρα της Ελλάδας, όπως η Αθήνα, η Θεσσαλονίκη, η Πάτρα κ.λ.π. ενώ 

ο εθελοντισμός στον τομέα του περιβάλλοντος εστιάζεται σε κοινότητες όπου οι 

εθελοντικές οργανώσεις εργάζονται για την προστασία ειδών απειλούμενων με 

εξαφάνιση (π.χ. στην Σκιάθο για τις φώκιες, στην Ζάκυνθο για τις χελώνες κ.λ.π.).   

Όποιο και αν είναι το θεωρητικό πλαίσιο του «ιδανικού» εθελοντή η ουσία 

παραμένει η ίδια : ανεξαρτήτως φύλου, θρησκεύματος, ηλικίας, πολιτικών και άλλων 

πεποιθήσεων , ο εθελοντής είναι αναγκαιότητα στην κοινωνία του σήμερα, στην 

κοινωνία εκείνη που παγκοσμίως ταλανίζεται από πληθώρα προβλημάτων. . . η 

προσφορά στον συνάνθρωπο οφείλει να αποτελεί επιλογή και όχι υποχρέωση, οφείλει 

να είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας και όχι πολυτέλεια. . . 

 

2.2 Τα κίνητρα του εθελοντή και οι αξίες του 

Τι είναι λοιπόν αυτό που ωθεί των άνθρωπο σε 

ενέργειες εθελοντικού χαρακτήρα; Αφού δεν πρόκειται για 

προσωπικό όφελος, γιατί ο άνθρωπος αποφασίζει να αφιερώσει-και όχι να θυσιάσει-τον 
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προσωπικό του χρόνο και την ενέργειά του σε δραστηριότητες που αφορούν σε άλλους 

ανθρώπους και στην τοπική ή παγκόσμια κοινότητα; Εν ολίγοις, ποια είναι τα αληθινά 

κίνητρα που κρύβονται πίσω από τις προσωπικές επιλογές των εθελοντών;  

Αδιαμφισβήτητα η φιλαλληλία και ο αλτρουισμός είναι ψηλά στην λίστα των 

κινήτρων του εθελοντή. Ο άνθρωπος εκείνος που επιλέγει την προσφορά στον 

συνάνθρωπο χωρίς αντάλλαγμα χαρακτηρίζεται από αίσθημα αγάπης προς τον 

πλησίον. Επιπλέον, η αυτοπροστασία κινητοποιεί τον εθελοντή προκειμένου να 

ξεπεράσει προσωπικές δυσκολίες. Ακόμα, ο εθελοντής αποκτά μακροπρόθεσμα 

αυτοπεποίθηση και αυτοεκτίμηση καθώς μέσα από τις πράξεις του αναδεικνύονται 

πτυχές του εαυτού του που ενδεχομένως και ο ίδιος να μην γνώριζε και έτσι νιώθει 

ευημερία. Κίνητρο για εθελοντικές ενέργειες οφείλει ακόμα να αποτελεί η κατάκτηση 

της γνώσης και η διερεύνηση των δεξιοτήτων. Επίσης, η συμμετοχή σε ομάδες καθώς και 

η κοινωνική καταξίωση αποτελούν ισχυρά κίνητρα του εθελοντή. Επιπρόσθετα, η 

δημιουργικότητα και γενικότερα η προσωπική ανάπτυξη αποτελούν πιθανά κίνητρα 

του εθελοντή. Τέλος, η επαγγελματική δικτύωση που σχετίζεται με την ανάπτυξη 

επαγγελματικών δεξιοτήτων καθώς και η  διασκέδαση που πηγάζει από την ανάγκη 

διασκέδασης αποτελούν ισχυρά κίνητρα εθελοντισμού.  

 

Η σημασία που αποδίδει ο κάθε εθελοντής σε κάποια από αυτά τα κίνητρα εξαρτάται 

από τις ανάγκες του, τις αξίες του και τους στόχους του. Άλλωστε, ο εθελοντής 

προσπαθεί να καλύψει κάποια ή κάποιες από τις ανάγκες του. Σύμφωνα με την 

πυραμίδα των αναγκών του Maslow οι ανθρώπινες ανάγκες κατατάσσονται στις εξής 

κατηγορίες:  

1. Φυσιολογικές ανάγκες: αυτές που συνδέονται με την επιβίωση(τροφή, 

ενδυμασία, στέγη) 

2. Ανάγκη για ασφάλεια: συνδέεται με το αίσθημα αυτοσυντήρησης 
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3. Κοινωνικές ανάγκες: συναναστροφή με άλλους ανθρώπους, συμμετοχή σε 

κοινωνικές ομάδες 

4. Ανάγκη για αυτοεκτίμηση: αυτοπεποίθηση, αναγνώριση, σεβασμό, ανεξαρτησία 

5. Ανάγκη για αυτοεκπλήρωση: αναφέρεται στην ανάπτυξη των ικανοτήτων 

προκειμένου να προσεγγίσει κάποιος αυτό που θεωρεί ιδανικό 

 

 

Η πυραμίδα των αναγκών του Maslow 

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι πέρα από τα κίνητρα για να ξεκινήσει κάποιος να 

ασχολείται με μια εθελοντική δράση πρέπει να μας ενδιαφέρουν και τα κίνητρα που θα 

τον οδηγήσουν στην παραμονή του σε αυτήν την δράση. 

Γενικότερα, ο εθελοντισμός είναι μια μορφή συμμετοχής στα κοινά και ο εθελοντής 

υπερβαίνει τα ιδιοτελή συμφέροντά του και αφοσιώνεται ενεργά σε ζητήματα που 

αφορούν την κοινότητα, έχει επίγνωση της αξίας της συμμετοχής και παράλληλα 

κινητοποιείται σε ζητήματα σχετικά με τα ενδιαφέροντα και τις ανησυχίες του. Η 

συμπεριφορά του εθελοντή διέπεται από γενναιοδωρία, αλτρουισμό και δοτικότητα, 

λειτουργώντας παραδειγματικά για τον ευρύτερο περίγυρό του. Διαπιστώνει κοινωνικές 

ανάγκες ή ανάγκες που έχουν να κάνουν με την ποιότητα της ζωής, σχεδιάζει τρόπους 

ικανοποίησης των αναγκών και αναπτύσσει συνεργασίες μεταξύ ατόμων και ομάδων 

προκειμένου να υλοποιήσουν το σχεδιασμό αυτό. Ο εθελοντής ανιδιοτελώς διαθέτει 

χρόνο, ενέργεια, γνώσεις και δεξιότητες θέλοντας να προσφέρει στην κοινωνία, να 

μοιραστεί τις ιδέες του με άλλους ανθρώπους, να μεταδώσει τις γνώσεις του και τις 

εμπειρίες του και να αποκτήσει νέες εμπειρίες που θα του φανούν  χρήσιμες στη ζωή. 
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Αναλαμβάνει ατομικές πρωτοβουλίες και αναζητά λύσεις στα προβλήματα σε ένα 

περιβάλλον κοινωνικής αλληλεπίδρασης και συλλογικότητας.  

 

2.3 Δικαιώματα και υποχρεώσεις του εθελοντή 

Όπως είναι φυσικό ο εθελοντής έχει αρκετά δικαιώματα και πολλές υποχρεώσεις στην 

προσπάθειά του να ανταπεξέλθει στο έργο που έχει αναλάβει. Πιο συγκεκριμένα: 

Δικαιώματα 

 Να λαμβάνει τόσο στην αρχή όσο και στην πορεία της εθελοντικής του 

δραστηριοποίησης ενημέρωση, καθοδήγηση, υποστήριξη και τα απαραίτητα μέσα και 

υλικά για να εκτελέσει τις αρμοδιότητες που του έχουν ανατεθεί.  

 Να δέχεται μια συμπεριφορά δίχως διακρίσεις, με σεβασμό ως προς της ελευθερία 

του, την αξιοπρέπειά του και τις πεποιθήσεις του.  

 Να συμμετέχει ενεργά στην οργάνωση ή στην δράση στην οποία εμπλέκεται, 

συμμετέχοντας στην ανάπτυξη, τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και την αξιολόγηση των 

προγραμμάτων σύμφωνα με τους κανονισμούς. 

 Να είναι ασφαλισμένος από κάθε κίνδυνο ατυχήματος που μπορεί να προκύψει 

από την άσκηση των εθελοντικών του καθηκόντων και να εκτελεί τις αρμοδιότητές του 

σε ένα περιβάλλον ασφαλές που σέβεται τους κανόνες υγιεινής. 

 Να λαμβάνει αποζημίωση των εξόδων που προκύπτουν από την  άσκηση των 

καθηκόντων του.  

 Να έχει διαπίστευση που να υποδεικνύει ότι είναι εθελοντής. 

 Να λαμβάνει το σεβασμό και την αναγνώριση για την κοινωνική αξία της 

προσφοράς.  

Ο εθελοντής, λοιπόν, πρέπει να εργάζεται σε ένα υγιές και ασφαλές περιβάλλον, 

δηλαδή στον τομέα της εργασίας του να μην υπάρχει κίνδυνος που θα μπορούσε να τον 

βλάψει ψυχικά και σωματικά. Επίσης, πρέπει να έχει επαρκή ασφαλιστική κάλυψη και 

να λαμβάνει αληθείς πληροφορίες για την οργάνωση στην οποία απασχολείται. Πρέπει 

ακόμη να παρέχεται ένα αντίγραφο της πολιτικής εθελοντισμού του οργανισμού καθώς 

και κάθε άλλης πολιτικής που επηρεάζει  την εργασία του. Ακόμη τα προσωπικά και 

εμπιστευτικά στοιχεία του καθενός θα πρέπει να τηρούνται σύμφωνα με τις αρχές του 
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Νόμου του Απορρήτου, έτσι ώστε ο εθελοντής να μπορεί να εργάζεται με μεγαλύτερη 

ασφάλεια. Κάθε εθελοντής έχει το δικαίωμα να κατατοπίζεται σχετικά με τον οργανισμό 

στον οποίο εργάζεται. Τέλος, δικαιούται την επιστροφή των εξόδων που έχει 

επιβαρυνθεί κατά την διάρκεια της εργασίας του από τον οργανισμό ή από 

οποιονδήποτε χρηματοδοτεί τον οργανισμό.  

Ταυτόχρονα με τα δικαιώματά του, ο εθελοντής οφείλει να τηρεί και κάποιες 

υποχρεώσεις προκειμένου να ολοκληρώνεται με επιτυχία το έργο που έχει αναλάβει. 

Συγκεκριμένα : 

Υποχρεώσεις 

 Να φέρνει εις πέρας τις δεσμεύσεις του με την εθελοντική οργάνωση ή δράση που 

έχει αναλάβει, σεβόμενος τους αντίστοιχους σκοπούς και κανονισμούς. 

 Να σέβεται σύμφωνα με τις υποδείξεις που του έχουν δοθεί τον εμπιστευτικό 

χαρακτήρα κάποιων πληροφοριών. 

 Να αρνείται οποιαδήποτε οικονομική  ανταμοιβή που του προσφέρεται για την 

εθελοντική του εργασία. 

 Να σέβεται τα δικαιώματα των δικαιούχων των εθελοντικών δράσεων.  

 Να έχει αλληλέγγυα συμπεριφορά μέσα σε ένα πλαίσιο συνεργασίας.  

 Να ακολουθεί τα εκπαιδευτικά προγράμματα που προβλέπονται από την 

οργάνωση ή τη δράση στην οποία συμμετέχει για την βελτίωση των γνώσεων και των 

δεξιοτήτων του. 

 Να ακολουθεί τις υποδείξεις που του γίνονται για την άσκηση των καθηκόντων 

του. 

 Να κάνει σωστή χρήση της διαπίστευσής του και των λογοτύπων της οργάνωσης 

και να προσέχει το υλικό που του έχει δοθεί για την άσκηση των καθηκόντων του.   

Σε γενικές γραμμές, ο εθελοντής οφείλει να βάζει ένα πρόγραμμα και να είναι 

αφοσιωμένος στον στόχο του προκειμένου να 

εργαστεί όσον το δυνατό καλύτερα. 

Άλλωστε, το έργο του πρέπει να ωφελεί την 

τοπική-και όχι μόνο-κοινωνία, επομένως ο 

εθελοντής πρέπει να τηρεί την προσωπική 

δέσμευση που έχει αναλάβει. Επίσης, οφείλει να τηρεί τον κώδικα της οργάνωσης από 
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τον οποίον προκύπτουν και οι κανόνες της διαδικασίας του εθελοντισμού. Η όλη δράση 

του εθελοντή πρέπει να συμβαδίζει με τους στόχους της οργάνωσης με απώτερο σκοπό 

την προστασία της με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ακόμη, ο εθελοντής θα πρέπει να 

ακολουθεί τον κανονισμό δεοντολογίας της οργάνωσης καθώς και τις υπόλοιπες 

απαιτήσεις της. Τέλος, ο εθελοντής θα πρέπει να δίνει τον καλύτερό του εαυτό ώστε να 

εκπληρώνει τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί.   

 

2.4 Εμπόδια ενασχόλησης με τον εθελοντισμό 

Οι λόγοι της μη ενασχόλησης με τον εθελοντισμό είναι ποικίλοι και εξαρτώνται από 

την προσωπική κατάσταση του καθενός. Σε γενικές γραμμές, τα εμπόδια που μπορούν 

να προκύψουν είναι τα εξής: 

1. Κοινωνικά εμπόδια: κοινωνικός αποκλεισμός και διακρίσεις, ελλιπής υποστήριξη 

από το σπίτι, περιορισμένες κοινωνικές δεξιότητες. 

2. Οικονομικά εμπόδια: χαμηλό  επίπεδο ζωής και εισόδημα οικογένειας, ανεργία ή 

οικονομικά προβλήματα. 

3. Ειδικές ανάγκες: νοητικές, σωματικές κλπ. 

4. Γεωγραφικά εμπόδια: απομακρυσμένες περιοχές και δυσκολίες στις μεγάλες 

πόλεις. 

5. Έλλειψη χρόνου. 

6. Απουσία ενημέρωσης και υποστήριξης από το οικογενειακό και κοινωνικό 

περιβάλλον.  

 



 

34 
 

Ειδικά σε ό,τι αφορά τα παιδιά και τους νέους, είναι πολύ σημαντικό να 

αντιλαμβανόμαστε ότι βρίσκονται σε μια περίοδο της ζωής τους όπου ξεκινούν να 

ορίζουν τους εαυτούς τους και να αναπτύσσουν την αυτοεκτίμησή τους σχετικά με το 

πού μπορούν να προσφέρουν και πώς μπορούν να επηρεάσουν το περιβάλλον τους. Οι 

δύσκολες οικονομικές συνθήκες, η αβέβαιη είσοδος στην αγορά εργασίας και οι 

απαιτήσεις της εποχής για απόκτηση νέων δεξιοτήτων μπορεί να είναι ανασταλτικοί 

παράγοντες για την ενασχόληση με τον εθελοντισμό. Για αυτό το λόγο είναι σημαντικό 

να τονιστούν τα οφέλη που μπορεί να αποκομίσει κανείς από τον εθελοντισμό και τα 

παιδιά να γνωρίζουν από νωρίς τις δυνατότητες που τους δίνονται από την ενασχόλησή 

τους σε εθελοντικές δράσεις.  

 

2.5. Η προσφορά του εθελοντισμού 

Παρά τα όποια εμπόδια, επομένως, που ανακύπτουν στον δρόμο του εθελοντή, οι 

απολαβές που αποκομίζει όταν φέρει εις πέρας την εργασία του είναι αναρίθμητες 

καθώς ο εθελοντής έχει πολλά ατομικά πλεονεκτήματα μέσα από την εθελοντική του 

δραστηριότητα. Συγκεκριμένα: 

 Συνεχώς μαθαίνει και αναπτύσσει νέες δεξιότητες και μέσα από αυτές καταφέρνει 

να γνωρίζει τις προσωπικές του ικανότητες. Ανακαλύπτει τα όριά του και πτυχές του 

εαυτού του που δεν γνώριζε. Μέσα από αυτές του τις πράξεις μαθαίνει να διαχειρίζεται 

τον χρόνο, την ανάληψη ευθυνών και μπορεί να λαμβάνει αποφάσεις σωστές και 

αυτόνομες.  

 Αναπτύσσεται στον εθελοντή το αίσθημα ότι ανήκει σε ένα κοινωνικό σύνολο 

όπου όλοι ενδιαφέρονται ο ένας για τον άλλο. Υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για τον 

συνάνθρωπο μέσα από την ευαισθησία του καθενός και επιτυγχάνεται ένα στενότερο 

δέσιμο στην κοινωνία. Όλη αυτή η διαδικασία αναπτύσσει μια συνειδητοποιημένη 

στάση ζωής που χαρακτηρίζεται από την αφοσίωση στην κοινωνική ευημερία.  

 Νιώθει ένα αίσθημα ολοκλήρωσης, αποκτά θετική εικόνα για τον εαυτό του και 

αυτοπεποίθηση για τις ικανότητές του. Η αίσθηση ότι είναι χρήσιμος στην κοινωνία 

παρέχει στον εθελοντή ικανοποίηση.  
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 Ο εθελοντής αποκτά εμπειρίες και γνώσεις ως προς τις επαγγελματικές του 

δραστηριότητες και με τη βοήθεια του εθελοντισμού δημιουργούνται επαγγελματικές 

επαφές που μπορούν στο μέλλον να τον βοηθήσουν για την προσωπική του 

επαγγελματική αποκατάσταση.  

 Επίσης δημιουργούνται γνωριμίες με νέους ανθρώπους που τον κάνουν πιο 

κοινωνικό. Αποκτά νέα ενδιαφέροντα, νέες εμπειρίες και έτσι οδηγείται σε νέες γνώσεις 

και δεξιότητες.   

 Οι πράξεις του γίνονται παράδειγμα για άλλα άτομα αλλά και ο ίδιος γίνεται 

παράδειγμα προς μίμηση για τους νέους καθώς αποτελεί πηγή έμπνευσης για τους 

άλλους. 

Ο ενθουσιασμός, οι φρέσκες ιδέες αλλά και οι δεξιότητες που έχουν οι νέοι – ειδικά σε 

θέματα που αφορούν νέες τεχνολογίες- μπορούν με την κατάλληλη εκπαίδευση και 

καθοδήγηση να  έχουν τεράστια οφέλη για την κοινωνία. Τέλος, οι νέοι έρχονται σε 

επαφή  με άλλες γενιές και έτσι οι μεν ενήλικες μαθαίνουν να σέβονται την άποψη των 

νέων, οι δε νέοι νιώθουν ότι μπορούν να επηρεάσουν την κοινωνία τους και να 

ακουστεί η φωνή τους.   

Όπως λοιπόν είναι σαφές, ο εθελοντισμός διευρύνει την κοινωνική και πολιτική 

συνείδηση διότι καλλιεργεί το πνεύμα συνεργασίας, αλληλοκατανόησης και 

αλληλεγγύης και αυτό συμβάλει στην κοινωνική 

συνοχή. Βοηθά και εκπαιδεύει τους νέους 

ανθρώπους να ανακαλύψουν κρυφές αξίες τις 

οποίες κατέχουν, όπως είναι η συνεργασία, η 

υπευθυνότητα, η συλλογικότητα και η αγωνιστικότητα που λειτουργούν ως αντίβαρο 

στο πνεύμα του ατομικισμού. Ενισχύει ταυτόχρονα την ενεργό συμμετοχή του πολίτη 

στα κοινά και διαμορφώνει μια δραστηριοποιημένη κοινωνία. Όπως ο εθελοντής έτσι 

και ο ευεργετούμενος απαλύνουν τον ψυχικό τους πόνο και τα ανθρώπινα λάθη που τα 

θεωρούνε βάρος στην συνείδησή τους. Ο εθελοντισμός δίνει πληρότητα και σκοπό στη 

ζωή του εθελοντή διότι ζούμε σε μια εποχή αποξένωσης και ατομικισμού, κοινωνικής 

αναλγησίας και ηθικής αλλοτρίωσης. Ο εθελοντισμός επομένως βοηθάει τον άνθρωπο 

να ανακαλύψει τις δυνάμεις του και να ανανεώσει την πίστη στον εαυτό του, ενώ 

ταυτόχρονα αποκτά την αισιοδοξία ότι μπορεί να γίνει καλύτερος. Επίσης, ο 
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εθελοντισμός είναι μια ενέργεια με ηθικό περιεχόμενο. Αυτό συμβαίνει γιατί η 

προσφορά του εθελοντή συνδέεται άμεσα με ηθικές αξίες όπως η αγάπη προς τον 

πλησίον, η αλληλεγγύη, η ανθρωπιά. . . Με αυτές τις αξίες ο άνθρωπος γίνεται ηθικά 

ανώτερος, αναγνωρίζει την ουσία της ζωής και τις ανθρωπιστικές αξίες που έχει έμφυτες. 

Αναβαθμίζει την ποιότητα ζωής και οδηγείται προς μια συνείδηση ανθρωπιστική.  

 

2.6 Διάσημοι Εθελοντές 

Η έννοια της φιλανθρωπίας, είναι γνωστή σε όλους τους ανθρώπους του πλανήτη, 

άσημους και μη. Τι σημαίνει όμως φιλανθρωπία και ποιοι είναι αυτοί που την έχουν 

βάλει για τα καλά στη ζωή τους; Η προσωπική μας εξέλιξη δεν είναι κάτι το οποίο 

εξαντλείται στα ατομικά μας οφέλη, στην εσωτερική γαλήνη, στο ξεκαθάρισμα των 

προσωπικών μας σχέσεων. Υπάρχει και η αγάπη. Και αγάπη σημαίνει προσφορά και η 

προσφορά δεν εξαντλείται μόνο στα συναισθήματα. H φιλανθρωπία ως θεσμός, 

ανδρώθηκε στις χώρες της Βρετανίας και των ΗΠΑ τον 20ο αιώνα αλλά και στην 

Ελλάδα τα τελευταία χρόνια δεν είναι λίγοι αυτοί που επιδίδονται σε φιλανθρωπίες και 

που προσφέρουν με το χέρι στην καρδιά ό,τι μπορούν από τον οβολό τους σε αυτούς 

που έχουν πραγματική ανάγκη και σε αυτούς που υποφέρουν. Χαρακτηριστικά 

παραδείγματα τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό  είναι τα παρακάτω :  

 

Martin Luther King: Ο μεγάλος χριστιανός αγωνιστής και ανθρωπιστής 

γεννήθηκε στις 15 Ιανουαρίου 1929 στην Ατλάντα (Γεωργία, ΗΠΑ). Όταν, 

προς το τέλος του 1955 στο Μοntgomery, συνελήφθη η μαύρη ράφτρα Rosa 

Parks επειδή αρνήθηκε να παραχωρήσει τη θέση της στην αστική 

συγκοινωνία που προοριζόταν μόνο για λευκούς, ο King οργάνωσε ένα μποϊκοτάζ του 

μαύρου πληθυσμού για τις αστικές συγκοινωνίες. Διήρκεσε 380 μέρες και έληξε με τον 

τερματισμό του ρατσισμού στις αστικές συγκοινωνίες της πόλης. 

 

Καλλιοπίτσα Καρβούνη: Ίδρυσε το τοπικό τμήμα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού 

(1940). Είναι αδερφή του γιατρού Καρβούνη που σκοτώθηκε από τους Γερμανούς στο 
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Μονοδένδρι Λακωνίας 26/11/1943. Επειδή η Καλλιοπίτσα βοήθησε τον Ελληνικό 

Στρατό, βραβεύτηκε. 

 

Μητέρα Τερέζα: Ήταν μία Καθολική μοναχή με σημαντικό 

φιλανθρωπικό έργο, από την Αλβανία . Για πάνω από 45 χρόνια, η 

Μητέρα Τερέζα βοήθησε τους φτωχούς και τους αρρώστους σε όλο τον 

κόσμο, με αποτέλεσμα να αγιοποιηθεί από τον Πάπα Ιωάννη Παύλο Β' 

το 1997. Κάποια από τα επιτεύγματά της είναι τα εξής: 1)Μετέτρεψε 

έναν παλαιό Ινδουιστικό ναό στην Καλκούτα σε κτίριο για την ίαση των ανθρώπων που 

πεθαίνουν. 2)Άνοιξε ένα ορφανοτροφείο στην Καλκούτα. 3)Άνοιξε νοσοκομεία και 

ορφανοτροφεία σε ολόκληρη την Ινδία αλλά και στην Ρώμη, την Τανζανία και την 

Αυστρία .4)Ταξίδεψε σε όλο τον κόσμο προκειμένου να βοηθήσει τους φτωχούς και τους 

αρρώστους. 5)Βοήθησε τους πεινασμένους στην Αιθιοπία, τα θύματα της πυρηνικής 

έκρηξης στο Τσερνομπίλ καθώς και τα θύματα ενός σεισμού στην Αρμενία. 

 

Νέλσον Μαντέλα: Θεραπευτής των εθνών ... και μέντορας ηγετών και 

ανθρώπων από όλα τα μονοπάτια της ζωής σε όλο τον κόσμο. Ο Νέλσον 

Μαντέλα αφιέρωσε 67 χρόνια από τη ζωή του για να φέρει την αλλαγή 

στον λαό της Νότιας Αφρικής. 

 

Αλέξανδρος Ζούρος: Καθηγητής Νευροχειρουργικής Παίδων στο Πανεπιστημιακό 

Νοσοκομείο «Μόνα Λίντα» της Καλιφόρνια, χειρουργεί εθελοντικά τα παιδιά –θύματα 

των σφαιρών του ισραηλινού στρατού στην Παλαιστίνη. 
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 «Δουλειές πάντα έξω, στnν Eλλάδα μόνο φιλανθρωπίες», είχε πει κάποτε  ο Λάτσnς. Η 

αρχή έγινε με το Ίδρυμα Υποτροφιών Ιωάννη Σ. Λάτση που ιδρύθηκε το 1967 και 

λειτουργεί μέχρι σήμερα έχοντας χρηματοδοτήσει τις σπουδές 

1.800 προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών. Λίγα χρόνια 

αργότερα, το 1975, ίδρυσε το Fondation Latsis Internationale, ένα 

κοινωφελές μη κερδοσκοπικό Ίδρυμα με έδρα τη Γενεύη, το οποίο 

απονέμει ετησίως χρηματικά βραβεία σε επιστήμονες και ερευνητικές 

ομάδες για τη συνεισφορά τους σε επιλεγμένα επιστημονικά πεδία. Δώρισε στο κράτος 

πυροσβεστικά αεροσκάφη και περιπολικά, ίδρυσε το Λάτσειο Διδακτήριο του 

Kολλεγίου Ψυχικού στην Παλλήνη, βοήθησε σεισμοπαθείς, για την υπόθεση των 

Oλυμπιακών Aγώνων διέθεσε υπέρογκο ποσό, μετά το ατύχημα στην Πετρόλα το ’92 

που στοίχισε τη ζωή σε 14 εργάτες δώρισε σημαντικό ποσό, το ’94 εγκαινίασε 

υπερσύγχρονο Kέντρο Eγκαυμάτων στο Γενικό Kρατικό, υπήρξε αρωγός του Eλληνικού 

Eρυθρού Σταυρού και παρασημοφορήθηκε γι’ αυτό. Στην πατρίδα του, πέρα από το ότι 

έχτισε νέο δημαρχείο στον Πύργο, το Ίδρυμα Yποτροφιών I. Λάτση κάθε χρονιά 

σπουδάζει 150 φοιτητές από την Hλεία. 

   Οι Γιαννακόπουλοι  μπορεί στο ευρύ κοινό να είναι γνωστοί ως οι ιδιοκτήτες της 

ομάδας μπάσκετ του Παναθηναϊκού, τα τελευταία όμως 30 χρόνια, διέθεσαν μεγάλο 

ποσό της περιουσίας τους σε φιλανθρωπίες. Οι περισσότερες από αυτές, έχουν μείνει 

μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, κάτι που τα δύο αδέρφια επιθυμούσαν. Το 1974 

όμως, νέοι επιχειρηματίες τότε, είχε βγει στο φως της δημοσιότητας η προσφορά τους 

στην Κύπρο μετά την τουρκική εισβολή σε δωρεάν αντιβιοτικά  προς τους πολίτες της. 

    Πολλά είναι τα εύγε και τα μπράβο που αξίζουν στην κυρία Μαριάννα 

Βαρδινογιάννη για την ευαισθησία της ψυχής της, μιας που δεν υπάρχει φιλανθρωπική 

και κοινωνική δραστηριότητα που ανέλαβε και δεν 

έφερε σε αίσιο τέλος. Τι να πρωτοαναφέρουμε; Την παράδοση 

των 70 σπιτιών στην Ηλεία, το αντικαρκινικό νοσοκομείο για 

τα ασθενή παιδιά της Ελλάδας μέσω του συλλόγου «Ελπίδα», 

αλλά και άλλες πολλές φιλανθρωπίες που δεν έγιναν ευρύτερα γνωστές; Πρέσβειρα 

καλής θελήσεως της UNESCO αποτελεί ένα φωτεινό παράδειγμα για τη χώρα μας. 
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Ανιδιοτελής, με έντονο το αίσθημα της υπευθυνότητας και της ευαισθησίας, δίνει φως  

και ελπίδα στα  παιδιά με καρκίνο και μια ανθρώπινη αγκαλιά στις οικογένειές τους. 

Ο Τζορτζ Μπεχράκης, ο κύριος Johnson & Johnson, αφοσιώθηκε στην φιλανθρωπία 

και την κοινωνική προσφορά. Είναι ο άνθρωπος που έχει καθιερώσει το θεσμό της 

χορήγησης υποτροφιών σε πανεπιστήμια και ιατρικές μονάδες. Πολλοί είναι και οι 

Έλληνες φοιτητές που σπουδάζουν σε ξένα πανεπιστήμια με τη βοήθεια των εν λόγω 

υποτροφιών. Στον τομέα της τέχνης, έχει δωρίσει πάνω από 25.000.000. εκατομ. 

δολάρια, προβάλλοντας πάντα το Ελληνικό στοιχείο. Μεταξύ άλλων, στον κ. Μπεχράκη 

ανήκει η κατασκήνωση Faith and Heritage Center στο New Hampshire που λειτουργεί 

τους καλοκαιρινούς και χειμερινούς μήνες, κερδίζοντας όλο και περισσότερο το 

ενδιαφέρον των Ελλήνων κατασκηνωτών και εθελοντών, συμβάλλοντας έτσι στη 

διατήρηση της ελληνικής κληρονομιάς και στην ανάπτυξη δεσμών μεταξύ των μελών 

της ελληνικής κοινότητας. 

Ο καρδιοχειρουργός Αυξέντιος Καλαγκός, ο καλύτερος μαθητής του Μαγκντί 

Γιακούμπ, με τα έργα του και τις πράξεις του αποδεικνύει πως η ανθρωπιά στην 

απρόσωπη και σκληρή κοινωνία που ζούμε δεν έχει χαθεί. Τα τελευταία έντεκα χρόνια 

έχει δώσει ζωή σε 9.000 παιδιά σε ολόκληρο τον κόσμο. Έχει συμβάλει στη σωτηρία 

πολλών καρδιοπαθών στο Λίβανο, στη Γεωργία, στη Σερβία, στην Κύπρο, στην Ινδία, 

στο Μαρόκο, στην Αλγερία, στο Μαυρίκιο, στη Μοζαμβίκη, στην Ερυθραία, στο 

Κιργιστάν, στη Μαδαγασκάρη, στη Βενεζουέλα, στην Ουκρανία και στην Μποτσουάνα. 

Ίδρυσε το  φιλανθρωπικό ίδρυμα «Καρδιές για όλους», όπου χειρουργεί καθημερινά 

δωρεάν όλα τα παιδιά στις φτωχές συνοικίες του κόσμου! Η μόνη του ανταμοιβή, το 

χαμόγελο των παιδιών, είναι αυτό που θέλει και αυτό που τον ολοκληρώνει ως 

άνθρωπο. Τα παιδιά του, 9.000 στον αριθμό, μπορούν και ζουν υγιή και ευτυχισμένα 

χάρη στη μεγαλοψυχία του δικού μας Έλληνα γιατρού. 

Φιλάνθρωποι, όπως αποδεικνύεται δεν είναι μόνο οι Έλληνες, αλλά και πολλές 

εξέχουσες προσωπικότητες σε χώρες του εξωτερικού κυρίως από τον χώρο του θεάματος. 
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Η Όπρα Γουϊνφρευ, η οποία δώρισε για την παιδεία και την υγεία το ποσό των 50 

εκατομμυρίων δολαρίων! Ο συνιδρυτής της δισκογραφικής εταιρίας Α&Μ, Χερμπ 

Άλπερτ, η Μπάρμπρα Στρέιζαντ, που δώρισε 11 εκατομμύρια δολάρια, ο Πωλ 

Νιούμαν, με δωρεές 10 εκατομμυρίων δολαρίων και ο Μελ Γκίμπσον, ο οποίος χάρισε 

9,9 εκατομμύρια δολάρια σε ένα εκκλησιαστικό ίδρυμα στο Μαλιμπού. Ο Μπιλ 

Γκέιτς είναι γνωστός εκτός από τα λογισμικά του και για τις φιλανθρωπίες του. 

Μάλιστα, στο παρελθόν, μαζί με τον Γουόρεν Μπάφετ και την πρωτοβουλία με τίτλο 

«Giving Pledge», απηύθυναν έκκληση στους απανταχού δισεκατομμυριούχους να 

αναλάβουν την ηθική δέσμευση ότι θα δωρίσουν τουλάχιστον το 50% της περιουσίας 

τους σε φιλανθρωπίες όσο βρίσκονται εν ζωή. Σχεδόν 60 δισεκατομμυριούχοι, οι 

περιουσίες των οποίων υπερβαίνουν τα 270 δισ. δολάρια, έχουν ανταποκριθεί στο 

κάλεσμά τους. 

Ο τραγουδιστής των U2, Μπόνο, υποψήφιος για Νομπέλ Ειρήνης τρεις φορές, ήρθε 

για πρώτη φορά σε επαφή με την Αφρική το 1986 όταν μετά το Βand Αid και το Live 

Αid του 1984 ο διεθνής οργανισμός «για την καταπολέμηση της φτώχειας και της 

αδικίας World Vision», τον κάλεσε στο φτωχότερο, ίσως, κράτος της Αφρικής για να 

τραγουδήσει. Από τότε ο Μπόνο έχει συντονίσει κοινωφελείς μουσικές εκστρατείες, έχει 

συναντηθεί με πολιτικούς αρχηγούς και έχει χρισθεί ιππότης της Βρετανικής 

Αυτοκρατορίας. 

    Ο βραβευμένος με Όσκαρ Τζορτζ Κλούνεϊ διεξάγει σοβαρό αγώνα προκειμένου να 

ευαισθητοποιήσει τον δυτικό κόσμο στο θέμα της γενοκτονίας στο Νταρφούρ του 

Σουδάν. 

    Ο Μπραντ Πιτ λάνσαρε πρόγραμμα για να ξαναχτιστεί η Νέα Ορλεάνη που επλήγη 

από τον τυφώνα Κατρίνα και πραγματοποιεί αμέτρητες διαλέξεις στις ΗΠΑ. 

    Η Αντζελίνα Τζολί έχει επισκεφθεί περισσότερες από 20 χώρες- από τη Σιέρα Λεόνε 

ως το Κοσσυφοπέδιο- με την ιδιότητά της ως πρέσβειρα Καλής Θέλησης της Ύπατης 

Αρμοστίας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες. 

    Η Σούζαν Σαράντον, τάχθηκε κατά της εισβολής στο Ιράκ όπου τέσσερις στους δέκα 

ανθρώπους ζουν με λιγότερο από ένα δολάριο την ημέρα. Η ίδια αρνείται να 
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χαρακτηρίσει το έργο της ως φιλανθρωπία ή ελεημοσύνη, αλλά το ονομάζει προσφορά 

και  συμπαράσταση. 

     Η Lady Gaga, πρόσφατα κέρδισε τον τίτλο της πιο φιλάνθρωπης διασημότητας, για 

την εκστρατεία της υπέρ των δικαιωμάτων των gay και άλλων πολλών ενεργειών της, 

αλλά και την επιτυχή εκστρατεία της για την απόσυρση του στρατού των 

ΗΠΑ και την υποστήριξη της σε ιδρύματα που σκοπό έχουν την έρευνα 

για τον ιό του HIV / AIDS. 

Η Αλίσια Κις, με την ίδρυση της “Keep A Child Alive” και τη χορηγία 

της σε χωριά της Νότιας Αφρικής μαζί με το σύζυγό της, κατέχει μία από 

τις πρώτες θέσεις στη φιλανθρωπία. 

   Η Ντέμι Μουρ και ο Άστον Κούτσερ διεξάγουν αγώνα ενάντια στο  trafficking 

παιδιών. 

   Η Μαντόνα διοργάνωσε το Φεβρουάριο του 2008, στα πλαίσια του προγράμματος 

“Raising Malawi”, ένα μεγάλο φιλανθρωπικό γκαλά στο γκαζόν του κτιρίου των 

Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη με χορηγό την Gucci, όπου τα έσοδα για το σκοπό 

αυτό ήταν πολλά. 

   Η γνωστή κολομβιανή τραγουδίστρια και πρέσβειρα Καλής Θελήσεως της 

UNICEF, Σακίρα, έχει ασχοληθεί συστηματικά με την καλυτέρευση των συνθηκών ζωής 

των παιδιών στις χώρες της Λατινικής Αμερικής. Δημιούργησε και συγχρηματοδότησε 

μεταξύ άλλων το ίδρυμα “Pies Descalzos” σκοπός του οποίου είναι η παροχή 

εκπαίδευσης σε φτωχά παιδιά της Κολομβίας, καθώς και το ίδρυμα “ALAS” το οποίο 

προσφέρει περίθαλψη, σίτιση και στέγαση σε φτωχά παιδιά. 

   O Λεονάρντο Ντι Κάπριο έχει συνεισφέρει πολλά σε θέματα προστασίας του 

περιβάλλοντος και οικολογίας. Χρηματοδότησε το ντοκιμαντέρ «Η 11η ώρα» που 

πραγματεύεται το φαινόμενο του θερμοκηπίου και την υπερθέρμανση του πλανήτη και 

έχει ιδρύσει ίδρυμα σχετικό με τις κλιματικές αλλαγές. 

Ο ποδοσφαιριστής Λιονέλ Μέσι έκανε δωρεά 600.000 ευρώ για την αναμόρφωση 

ογκολογικής μονάδας και την εκπαίδευση γιατρών σε βρεφικό νοσοκομείο του Ροσάριο. 

Επίσης, έκανε δωρεά 100.000 χιλιάδες δολάρια στην Unicef του Μεξικό. Το ποσό αυτό 
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συγκεντρώθηκε από έναν αγώνα που διοργάνωσε ο Αργεντινός σούπερ σταρ στο 

Κανκούν και διατέθηκε στην ενίσχυση της συμμετοχής των εφήβων στην εκπαίδευση.  

Η τραγουδίστρια Ριάνα δώρισε 1,75 εκατομμύρια δολάρια σε ένα νοσοκομείο στα 

Μπαρμπέιντος για να βοηθήσει τους πολίτες.  

Η Μαριάννα Λάτση έχει ασχοληθεί με το Νέο Κέντρο Ημερήσιας Νοσηλείας, το 

πρώτο εξειδικευμένο κέντρο για καρκινοπαθείς στην Ελλάδα. Η λειτουργία του κέντρου 

αναμένεται να αποσυμφορήσει τις μακρές λίστες αναμονής των καρκινοπαθών για 

χημειοθεραπείες αλλά και για χειρουργικές παρεμβάσεις. Το ύψος της δωρεάς θα 

προσεγγίσει τα 4 εκατομμύρια ευρώ.  

Ο άνθρωπος γεννιέται μεγαλόψυχος, δεν γίνεται στην πορεία της ζωής του. Και το 

μεγαλύτερο έργο είναι το λαμπρό χνάρι που αφήνει στο πέρασμα του, για να φωτίζει 

και να ανοίγει δρόμο στους υπόλοιπους.                                                                                                        

 

 

2.7  Η διάδοση του πνεύματος του εθελοντισμού 

Η εθελοντική προσφορά είναι στάση ζωής, αποτέλεσμα της ωριμότητας του 

ανθρώπου, της ηθικής, της ευαισθησίας, της πνευματικής του καλλιέργειας και της 

κοινωνικής συνείδησης. Για αυτό και οι φορείς 

αγωγής συμβάλλουν πρωτίστως στην ανάπτυξή 

της. 

Ένας σημαντικός φορέας είναι η οικογένεια. Τα 

πρώτα πρότυπα που αποκτά το παιδί ή ο νέος 

είναι οι γονείς οπότε με την συμμετοχή του γονέα σε προγράμματα εθελοντισμού το 

παιδί βιώνει τον εθελοντισμό στο σπίτι του και στον τρόπο ζωής του και αυτό συμβάλλει 

στην μελλοντική ζωή του και στις αξίες του εθελοντισμού που θα έχει κατακτήσει.  
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Ένας ακόμα φορέας είναι το σχολείο θεωρητικά και πρακτικά. Θεωρητικά το σχολείο 

διαμορφώνει την προσωπικότητα του μαθητή δίνοντάς του ηθικές αξίες και 

ανθρωπιστικά ιδεώδη μέσα από χαρακτηριστικά παραδείγματα της ιστορίας. Πρακτικά, 

με την ανάληψη πρωτοβουλιών για μια οργανωμένη εθελοντική πράξη σε κάποιον 

τομέα ενισχύεται η αίσθηση αλληλεγγύης. 

Επίσης, ένας ακόμα παράγοντας που καλλιεργεί την κοινωνική συνείδηση και τις 

αξίες του εθελοντισμού είναι τα ΜΜΕ και η πολιτεία. Τα ΜΜΕ προβάλλουν πρότυπα 

εθελοντισμού και έτσι εγγράφεται στο υποσυνείδητο του κοινού η αξία και η θετική 

επίδραση του εθελοντισμού στην κοινωνία. Η πολιτεία παρέχει βοήθεια σε μη 

κυβερνητικές εκδηλώσεις και οργανώσεις με ποικίλους τρόπους. Έτσι μας δείχνει την 

εθελοντική της δράση βοηθώντας πολίτες και κράτη τα οποία είναι σε κατάσταση 

έκτακτης ανάγκης εξελίσσοντας την κοινωνία σε πρότυπο εθελοντισμού.   

 

2.8. Μαρτυρίες ανώνυμων εθελοντών 

Τελικά, οι μαρτυρίες των απλών καθημερινών ανθρώπων που βιώνουν τον 

εθελοντισμό είναι αυτό που μετράει περισσότερο καθώς πέρα από κάθε θεωρία και 

πλαίσια, στην πράξη ο εθελοντισμός πραγματώνεται μέσα από εθελοντικές 

πρωτοβουλίες.  

Η καθημερινή μου επαφή με άλλους ανθρώπους , είτε εθελοντές είτε ανθρώπους που έχουν 

ανάγκη, μου δίνουν κουράγιο και δύναμη να αντιμετωπίζω και εγώ τα δικά μου προβλήματα. Τα 

συναισθήματά που δημιουργούνται ως αποτέλεσμα της εθελοντικής μου δράσης είναι απλά 

ανεκτίμητα. Νιώθω χρήσιμη, απόκτησα πιο άμεση αντίληψη των αξιών, κοινωνικοποιήθηκα 

περισσότερο, αισθάνομαι εσωτερική γαλήνη και φυσικά έμαθα να μοιράζομαι. Κάθε μέρα που 

περνάει νιώθω καλύτερος άνθρωπος, ενισχύοντας τα πλεονεκτήματά μου. Υπάρχει μια διάδραση, 

όπου ενώ αντιμετωπίζεις καθημερινά τον ανθρώπινο πόνο κατάματα, ταυτόχρονα  γεμίζει η ψυχή 
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σου. Ο εθελοντισμός μετατρέπει το εγώ σε εμείς. , είναι ένα δώρο προς τον εαυτό μας αλλά και προς 

τους συνανθρώπους μας, αποδεικνύοντας τη γνησιότητα της ύπαρξής μας. Λίγη σημασία έχει ο 

τρόπος και ο χρόνος, σημασία έχει να είμαστε όλοι εκεί. 

Αφροδίτη, εθελόντρια στους Γιατρούς του Κόσμου, Θεσσαλονίκης 

Η επιθυμία μου να ασχοληθώ με την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε συνδυασμό με 

τον περίσσιο χρόνο που είχα στην διάθεσή μου τελειώνοντας το σχολείο, με οδήγησαν στην σκέψη 

να συμμετάσχω εθελοντικά σε μια μη κυβερνητική οργάνωση με δραστηριοποίηση στον τομέα 

αυτόν. Έχοντας γίνει ανάδοχος ενός παιδιού μέσω της ActionAid, αυτή ήταν και ο πρώτος φορέας 

στον οποίο απευθύνθηκα. Προσπαθούμε μέχρι και σήμερα να φέρουμε την αλλαγή, όσο 

ανεπαίσθητη και αν φαίνεται αυτή, ως προς τους όρους ισότητας μεταξύ του αναπτυσσόμενου και 

του ανεπτυγμένου κόσμου. Στην προσπάθεια αυτή, οι στιγμές γέλιου, συγκίνησης, χαράς ή ακόμη 

και απογοήτευσης ήταν αναρίθμητες. 

Αγγελική Γιαννάκη, Activistas, ActionAid 

Το πρώτο μου ταξίδι στη Ζάμπια με τους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα ήταν αυτό που ουσιαστικά μου 

άνοιξε τα μάτια σε ένα άλλο κόσμο, πολύ διαφορετικό από αυτόν  που έχουμε συνηθίσει στην 

Ευρώπη. Εκεί είδα ανθρώπους να αρρωσταίνουν και να πεθαίνουν αλλά και νέες ζωές να 

γεννιούνται και να μεγαλώνουν. Τότε ένιωσα ότι έκανα κάτι για ανθρώπους που το είχαν 

πραγματικά μεγάλη ανάγκη. Μέσα από τον εθελοντισμό έμαθα να ξεχωρίζω το ουσιώδες από το 

επουσιώδες, να χαίρομαι με τις μικρές χαρές της ζωής και να κατανοώ και να εκτιμώ τους 

ανθρώπους για αυτό που είναι και όχι για αυτό που φαίνονται.  

Ηρώ Ευλαμπίδου, εθελόντρια των Γιατρών Χωρίς Σύνορα 

Ο εθελοντισμός είναι σημαντικός, ειδικά σε περιόδους κρίσης, όπως αυτή που βιώνουμε 

παγκοσμίως και σε εθνικό επίπεδο, αλλά τα συναισθήματά μου δεν είναι άλλα από αισθήματα 

σεβασμού προς τον άνθρωπο, συναισθήματα ικανοποίησης όταν βοήθησα έστω και στο ελάχιστο 

στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε  όλα τα μήκη και πλάτη της γης. Ο 

εθελοντισμός μου έδωσε μια διαφορετική προοπτική αντίληψης του κόσμου, βασισμένη στις αρχές 

της ανιδιοτέλειας και της αλληλεγγύης. Το πιο σημαντικό όμως είναι ότι μου έδωσε όραμα ότι ο 

κόσμος μας μπορεί να γίνει καλύτερος! Όραμα ότι εμείς μπορούμε να τον κάνουμε καλύτερο! 

                        Σοφία Ρώμα, εθελόντρια στην Διεθνή Αμνηστία 
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     Συνέντευξη με τον κ. Δρεμλή Απόστολο, καθηγητή μαθηματικών  

στο Γενικό Λύκειο Τήνου (εθελοντή αιμοδότη) 

 

 Πείτε μας κάποια πράγματα για τον εαυτό σας. Πότε αποφασίσατε να γίνετε 

εθελοντής αιμοδότης; 

Αποφάσισα να γίνω εθελοντής αιμοδότης όταν ήμουν 18 χρονών.  

 Ποιοι ήταν οι λόγοι που σας οδήγησαν σε αυτήν σας την απόφαση; Επηρεαστήκατε 

από κάποιο γεγονός στη ζωή σας, εμπνευστήκατε από κάποιο οικείο σας πρόσωπο; 

Το  γεγονός που με οδήγησε σε αυτήν μου την απόφαση είναι ότι το αίμα δεν παρασκευάζεται με 

κάποιον τρόπο, παρά μόνο προσφέρεται. Δηλαδή αν κάποιος συνάνθρωπός μας χρειαστεί αίμα δεν θα 

μπορέσει να το βρει αλλού παρά μόνο σε κάποιο κέντρο αιμοδοσίας. 

 Είχατε ποτέ συμμετάσχει σε κάποια άλλη εθελοντική δραστηριότητα; Θα θέλατε στο 

μέλλον να προβείτε και σε άλλες ενέργειες εθελοντικής δράσης; 

Όχι, δεν έχω συμμετάσχει. Θα ήθελα όμως να πάρω μέρος σε εθελοντική προσφορά εργασίας.  

 Πόσο συχνά δίνετε αίμα; Αντιμετωπίσατε ποτέ κάποιο πρόβλημα; (διαδικαστικό, 

γραφειοκρατικό ή άλλο) 

Δίνω αίμα κάθε 6 μήνες. Δεν αντιμετώπισα ποτέ κανένα πρόβλημα καθώς η διαδικασία είναι απλή.  

 Ποια είναι η διαδικασία της αιμοδοσίας; Είναι μια απλή λήψη αίματος; 

Ναι, είναι μια απλή διαδικασία των 10 λεπτών, μια απλή λήψη αίματος. Το μόνο που απαιτείται 

είναι να είσαι ειλικρινής στη συμπλήρωση του δελτίου.  

 Πώς αντιδρούν η οικογένειά σας και οι φίλοι σας σε αυτήν σας την επιλογή; Έχετε 

εμπνεύσει ποτέ κάποιον έτσι ώστε να γίνει και αυτός αιμοδότης; 

Αντιδρούν όλοι θετικά σε αυτήν μου την επιλογή και γι’αυτόν τον λόγο έχω εμπνεύσει αρκετούς.  

 Υπάρχει κάτι που θα θέλατε να προσθέσετε σχετικά με την αιμοδοσία; Υπάρχει κάποιο 

μήνυμα που θα θέλατε να περάσετε στον κόσμο;  

Θα ήθελα να πω κάτι γενικότερα για τον εθελοντισμό. Θα πρέπει να πληροί 2 προϋποθέσεις:1)Να 

είναι συνειδητή επιλογή και όχι αποτέλεσμα συναισθηματικής φόρτισης, 2)Δεν πρέπει να υπάρχουν 

ανταποδοτικά οφέλη.  

  

Σας ευχαριστούμε πολύ για τον χρόνο σας! 
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3.1 Η γέννηση και εξέλιξη του εθελοντισμού στην Ελλάδα 

Ο εθελοντισμός στην οργανωμένη μορφή του αποτελεί ένα κίνημα των τελευταίων 

κυρίως δεκαετιών με κύριο χαρακτηριστικό του την ανιδιοτελή προσφορά του 

ανθρώπου προς τον συνάνθρωπο, οι ρίζες του όμως εντοπίζονται χρονικά στην αρχαία 

Ελλάδα.  Μέσα σε αυτό το πλαίσιο θα περίμενε κανείς την αμέριστη 

συμμετοχή του Έλληνα στο  κοινωνικό σύνολο τόσο σε εθνικό όσο 

και σε παγκόσμιο επίπεδο. Άλλωστε, ο Έλληνας διακρίνεται ανά 

τους αιώνες για το ανθρωπιστικό του ιδεώδες. Σύγχρονες μελέτες ωστόσο αποδεικνύουν 

περίτρανα ότι ο ελληνικός λαός- δυστυχώς- κατέχει ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά 

συμμετοχής σε κοινωφελείς σκοπούς. Πόσο άδικο πραγματικά για τον λαό εκείνον που 

γέννησε την δημοκρατία και δίδαξε ήθος και πολιτισμό σε όλη την υφήλιο! Εξάλλου, τα 

πρώτα στοιχεία εθελοντικής δράσης διαπιστώνονται στην αρχαία Ελλάδα μέσα από τον 

θεσμό των αμφικτιονιών και των χορηγιών. Ακόμα και σε αυτόν τον τομέα οι πρόγονοί 

μας υπήρξαν καινοτόμοι και πρωτοπόροι. Επομένως, τι είναι αυτό που έκανε τον 

Έλληνα να αδιαφορήσει για την εθελοντική προσφορά στην πορεία της ιστορίας του;   

 Το ιστορικό πλαίσιο μέσα στο οποίο αναπτύχθηκε ο εθελοντισμός στην Ελλάδα δεν 

είναι ξεκάθαρο. Εικάζεται ότι η πρώτη μορφή εθελοντικού κινήματος είναι οι 

αμφικτιονίες της αρχαίας Ελλάδας. Οι αμφικτιονίες πρωτοεμφανίστηκαν στα τέλη του 

8ου αιώνα και επρόκειτο για έναν θρησκευτικό και πολιτικό σύνδεσμο των Ελλήνων που 

δημιουργούνταν με κέντρο την λατρεία σε ένα ιερό από τους κατοίκους των γύρω 

πόλεων. Στη συνέχεια με την πάροδο του χρόνου οι αμφικτιονίες έχασαν τον 

θρησκευτικό τους χαρακτήρα και δημιούργησαν μία ομοσπονδία υπεύθυνη για τις 

σημαντικότερες κοινωνικές και πολιτικές αποφάσεις. Όλες οι πράξεις που 

πραγματοποιούνταν από τα μέλη είχαν εθελοντικό χαρακτήρα και δεν υπήρχε αμοιβή. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της πρώιμης ένδειξης εθελοντισμού αποτελεί η 

καταστροφή του  μεγάλου ναού του Απόλλωνα το 373 π.Χ. Προκηρύχθηκε έρανος για 

την ανοικοδόμηση του ιερού κτίσματος, όπου οι πόλεις προσκλήθηκαν να προσφέρουν 

το 1/12 των εσόδων τους. Στα επόμενα χρόνια ο θεσμός αυτός αντικαταστάθηκε από τα 

Κοινά και τις Συμπολιτείες και έτσι οι αμφικτιονίες εξαφανίστηκαν.  
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Κατά τη διάρκεια της Τουρκοκρατίας, οι πληροφορίες είναι περιορισμένες. Η 

εκκλησία διέθετε ένα μεγάλο μέρος των εσόδων από την εκμετάλλευση της περιουσίας 

της σε φιλανθρωπικούς σκοπούς. Ακόμα σημαντικό ρόλο διαδραμάτιζε και η οικογένεια 

αλλά και τα εκτεταμένα άτυπα δίκτυα στην παροχή κοινωνικής προστασίας. Στα χρόνια 

που ακολούθησαν την Επανάσταση του 1821 μεγάλο μέρος του πληθυσμού βρισκόταν 

σε άθλια κατάσταση, την οποία το νεοσύστατο κράτος αδυνατούσε να αντιμετωπίσει με 

τους ελάχιστους πόρους που διέθετε. Έτσι, βοήθεια παρεχόταν από δωρητές, την 

εκκλησία και γενικά εύπορους πολίτες του εσωτερικού αλλά και του εξωτερικού. Η 

σταθεροποίηση του νεοελληνικού κράτους οδήγησε στην ανάπτυξη της φιλανθρωπίας 

ως μιας νέας μορφής κοινωνικής αλλά και ταξικής παρέμβασης. Μάλιστα το 1854 με την 

επιδημία της χολέρας που ξέσπασε δημιουργήθηκαν εθελοντικοί σύλλογοι με σημαντική 

κοινωνική δράση που ίδρυσαν πτωχοκομεία, ορφανοτροφεία και επαγγελματικές 

σχολές. Η στήριξή τους προήλθε από δωρεές και κληροδοτήματα Ελλήνων του 

εξωτερικού.  Προς το τέλος του 19ου αιώνα η φιλανθρωπία αποτέλεσε παράλληλα θα 

λέγαμε προκάλυμμα για την ανάπτυξη αντιστασιακής και απελευθερωτικής δράσης.   

Κατά την περίοδο του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου, ιδρύεται το Πατριωτικό Ίδρυμα 

Κοινωνικής Πρόνοιας και Αντίληψης (ΠΙΚΠΑ) για ανάπηρα παιδιά με σκοπό να 

καλύψει τις ανάγκες των παιδιών. Το 1932, η Ειρήνη Καλλιγά, σε ηλικία μόλις 21 

χρόνων, μαζί με μια ομάδα νέων γυναικών, ίδρυσαν την πρώτη ομάδα Ελληνικού 

Οδηγισμού. Έτσι, δόθηκε για πρώτη φορά η ευκαιρία σε κορίτσια και νέες γυναίκες να 

ενστερνιστούν τη φιλοσοφία και τις αρχές του Οδηγισμού και να αναπτύξουν την 

προσωπικότητά τους, ώστε να γίνουν ικανά και ελεύθερα μέλη της κοινωνίας μας. Το 

1945 συγκροτείται η Κοινωνία των Εθνών αλλά και ο οργανισμός των Ηνωμένων 

Εθνών που παρουσιάζουν αρκετές ομοιότητες με τις αρχαίες ελληνικές αμφικτιονίες. 

Την περίοδο όμως της κατοχής της Ελλάδας κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ο 

εθελοντισμός περιορίζεται. Πάλι αρωγός έρχεται η εκκλησία. Με τη λήξη του πολέμου ο 

εθελοντισμός ελέγχεται από το κράτος και παράλληλα δημιουργούνται οργανώσεις με 

πολιτικό ή ιδεολογικό προσανατολισμό.  

Κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα γενικότερα η Ελλάδα αντιμετώπισε πολλές 

δυσκολίες που την εμπόδισαν να διαμορφώσει ένα σύγχρονο εθελοντικό κίνημα. Σε μία 
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χώρα με δικτατορικό καθεστώς, χτυπημένη από δύο πολέμους, έναν εμφύλιο και τον 

εφιάλτη της μετανάστευσης, το ρεύμα του εθελοντισμού δεν μπορούσε να αναπτυχθεί. 

Μερικοί διεθνείς οργανισμοί όπως η Unicef και ο Ερυθρός Σταυρός προσπάθησαν να 

αποκτήσουν βάση στην Ελλάδα αλλά χωρίς ιδιαίτερη επιτυχία. Μέχρι το 1974 ο 

εθελοντισμός εκφράστηκε μόνο μέσα από μεμονωμένες πρωτοβουλίες σε στιγμές 

έκτακτης ανάγκης (πόλεμοι, φυσικές καταστροφές) καθώς η χώρα πάλευε να αποκτήσει 

εθνική υπόσταση. Μετά το 1974 και με την αποκατάσταση της δημοκρατίας ακολούθησε 

η αναγέννηση του εθελοντισμού. Η δημοκρατία, η βελτίωση του επιπέδου ζωής, οι 

διεθνείς σχέσεις και η οικονομική κατάσταση της χώρας είναι πια σε καλύτερο επίπεδο, 

δίνοντας την δυνατότητα στους πολίτες να ενδιαφερθούν και για τους συνανθρώπους 

τους πέρα από την δική τους επιβίωση και να υποστηρίξουν το έργο των Μη 

Κυβερνητικών Οργανώσεων. Την ίδια στιγμή η ανάπτυξη των ΜΜΕ βοήθησε τους 

εθελοντικούς οργανισμούς να προβάλλουν το έργο τους και να γίνουν ευρέως γνωστοί 

στην κοινωνία. 

Αξίζει επομένως να σημειωθεί ότι μετά την μεταπολίτευση και ιδιαίτερα από την 

δεκαετία του 1980 και μετά αναδύεται η έννοια του πολίτη - ενεργού μέλους της 

κοινωνίας πολιτών. Επιπλέον εμφανίζεται η πρώτη προσπάθεια του κράτους να 

προσεγγίσει και να προσεταιριστεί τον εθελοντικό τομέα (στον κυβερνητικό 

προσανατολισμό για την κοινωνική πρόνοια της περιόδου 1983-1987). Το 1989 

διαπιστώνεται η πρόοδος που σημειώθηκε στην συνεργασία του κράτους με τις 

εθελοντικές οργανώσεις. Την περίοδο 1989-1992 ο εθελοντισμός τέθηκε για ακόμη μια 

φορά ως βασική προτεραιότητα με αποτέλεσμα να συμπεριληφθούν μέτρα όπως 

επέκταση και αποπεράτωση της απογραφής των εθελοντικών οργανώσεων, αξιολόγηση 

των υπηρεσιών, έγκαιρη χρηματοδότηση, εκπαίδευση εθελοντών, τα οποία όμως δεν 

εφαρμόστηκαν ποτέ. Σύμφωνα με τη μελέτη «Ελληνικές Εθελοντικές Οργανώσεις», που 

πραγματοποιήθηκε το 1996, υπό την επίβλεψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο του 

ερευνητικού προγράμματος “VOLMED” για τον εθελοντισμό στις Μεσογειακές χώρες, ο 

συνολικός αριθμός των εθελοντικών οργανισμών στην Ελλάδα έως και το 1996  έφτανε 

τους 200. Μετά το 1980 ιδρύθηκε το  60,3% του συνόλου των εθελοντικών οργανώσεων. 

Συγκεκριμένα, κατά την περίοδο 1991-1996 ιδρύθηκαν πάνω από το ¼ του συνόλου των 

εθελοντικών οργανισμών. Οι τομείς δραστηριοποίησης ήταν σε γενικές γραμμές οι 
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φιλανθρωπικές δραστηριότητες, οι πολιτιστικές δραστηριότητες και τέλος η προστασία 

του περιβάλλοντος και οι οικολογικοί οργανισμοί.   

Το 2002 δρομολογείται εκ νέου προσχέδιο νόμου για τον εθελοντισμό και τις 

εθελοντικές οργανώσεις. Ο εθελοντισμός νοείται ως μια από τις εκφράσεις της ταχέως 

αναδυόμενης κοινωνίας των πολιτών. Προκειμένου να συνεργαστούν με τον ευρύτερο 

δημόσιο τομέα, οι εθελοντικές οργανώσεις θα έπρεπε να τηρούν μια σειρά από 

προϋποθέσεις, όπως νομική υπόσταση, διετή εμπειρία στην υλοποίηση σχετικών 

προγραμμάτων, οργανωμένη δομή και πόρους που να διασφαλίζουν τη βιωσιμότητά 

τους. Θα έπρεπε επίσης να τηρούν το κριτήριο της ανεξαρτησίας ως προς την 

χρηματοδότηση και το κριτήριο της ποιότητας που είχε να κάνει με την διαδικασία 

αξιολόγησης. Ακόμα περιλάμβανε και κίνητρα για εθελοντική συμμετοχή. Το εν λόγω 

νομοσχέδιο δεν προωθήθηκε ποτέ προς ψήφιση. Ωστόσο, ένα καινούργιο ρεύμα 

εθελοντισμού αρχίζει να ξεδιπλώνεται στην Ελλάδα.     

Διαπιστώνεται αύξηση στον αριθμό των μη-κερδοσκοπικών εθελοντικών 

οργανώσεων και στον αριθμό των πολιτών που συμμετέχουν σε εθελοντικές 

δραστηριότητες. Επίσης παρατηρείται μια μεταστροφή στις μέχρι πρότινος αντιλήψεις 

αμφιβολίας και καχυποψίας προς μια πιο θετική αντιμετώπιση της εθελοντικής 

προσφοράς.  

 Η αναγνώριση του εθελοντισμού από το ελληνικό κράτος ήταν επίσης πολύ 

σημαντική  καθώς με αυτόν τον τρόπο το κράτος βρήκε συμμάχους από την κοινωνία 

των πολιτών προκειμένου να αντιμετωπίσει μεγάλα προβλήματα όπως σεισμούς αλλά 

και ειδικές περιστάσεις όπως οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Το 2000 υπολογίστηκε ότι ο 

αριθμός των ΜΚΟ στην Ελλάδα ανέρχονταν  στις 3000 ενώ το 2008  καταγράφηκαν 

4000 οργανισμοί.  

Οφείλουμε να πούμε πως το εθελοντικό κίνημα στην ουσία καθιερώθηκε τα τελευταία 

30 χρόνια, κυρίως με τη διεξαγωγή των Ολυμπιακών Αγώνων το 2004 όπου ο 

εθελοντισμός έπαιξε ένα διαφορετικό ρόλο στο μυαλό του Νεοέλληνα, ο οποίος 

οικειοποιήθηκε την ιδέα της αφιλοκερδούς προσφοράς.  
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3.2  Ο εθελοντισμός στους Ολυμπιακούς Αγώνες 

Οι Ολυμπιακοί Αγώνες της Αθήνας του 2004 υπήρξαν σημαντική στιγμή στην 

ιστορία του εθελοντισμού στην χώρα με μια πρωτοφανή για τα ελληνικά δεδομένα 

συμμετοχή ενός μεγάλου αριθμού εθελοντών. Ενδεικτικό είναι ότι μόλις ένας στους τρεις 

από τους υποψήφιους εθελοντές των Ολυμπιακών Αγώνων υποστήριξε ότι έχει εργαστεί 

ως εθελοντής στο παρελθόν, γεγονός που σημαίνει ότι τα 2/3 ήθελαν να προσφέρουν 

εθελοντικές υπηρεσίες για πρώτη φορά στην ζωή τους με κίνητρο τη σκέψη ότι οι 

Αγώνες διεξάγονταν στην Ελλάδα. Η στιγμή αυτή υπήρξε καθοριστική και λειτούργησε 

ως κληροδότημα για την Ελλάδα καθώς βοήθησε στην ενίσχυση της αίσθησης του 

κοινωνικού έργου στην ελληνική κοινωνία και ανέδειξε νέες τάσεις εθελοντισμού στην 

Ελλάδα. Ανάλογη συμμετοχή υπήρξε και στα Special Olympics στην Αθήνα το 2011.  

«Στην Αθήνα του 2004, την Αθήνα της γιορτής, της χαράς, της λάμψης και του εθελοντισμού, 

οι στιγμές που έζησα ήταν πραγματικά εκπληκτικές. Η χαρά διαδέχονταν την συγκίνηση και το 

αίσθημα του πατριωτισμού και του εθελοντισμού πλημμύριζε τα πάντα γύρω μου. Ξαφνικά ήθελες 

όλοι να ξέρουν ότι είσαι Έλληνας, ότι είσαι εθελοντής των Ολυμπιακών Αγώνων. Συνειδητοποιώ 

την αξία του να προσφέρεις, αντιλαμβάνομαι την δύναμη της θέλησης… Η εμπειρία μου από τους 

Ολυμπιακούς Αγώνες και από τα Special Olympics του 2011 δεν γράφεται, δεν περιγράφεται, δεν 

ζωγραφίζεται . . . Ο μόνος τρόπος είναι να το ζήσεις!  Μαρτυρία εθελοντή: Σπύρος Λύγδας, 

εθελοντής Ολυμπιακών Αγώνων Αθήνα 2004, εγκατάσταση του Beach Volley  

Σε καθαρά θεωρητικό πλαίσιο, οι εθελοντές θεωρούνται σήμερα μια από τις βασικές 

παραμέτρους για την οργανωτική και την οικονομική επιτυχία των Ολυμπιακών 

Αγώνων. Αν και ο αριθμός των εθελοντών, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους και οι 

τομείς της εμπλοκής τους στην διοργάνωση των 

Ολυμπιακών Αγώνων διαφοροποιούνται στη 

διαδρομή του χρόνου από το 1896 έως σήμερα, η παρουσία 

των εθελοντών είναι εμφανής και σημαντική ήδη 

από τις πρώτες διοργανώσεις. Μάλιστα, θα μπορούσαμε να διακρίνουμε τρεις 

διαφορετικές χρονικές περιόδους στην ιστορία των Ολυμπιακών Αγώνων, τονίζοντας σε 

καθεμιά από αυτές τόσο την έκταση, όσο και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά εκείνων που 

συνέβαλαν στην πραγματοποίηση των Αγώνων. 
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Σε γενικές γραμμές η παρουσία εθελοντών στην προετοιμασία και τη διεξαγωγή των 

Αγώνων εξελίσσεται ιστορικά ακολουθώντας την ανάπτυξη των Ολυμπιακών θεσμών 

και την ιδιαίτερη σημασία που αποκτά ο αθλητισμός στην σύγχρονη εποχή. Έτσι, στις 

πρώτες διοργανώσεις (1896-1908), δηλαδή τότε που οι Ολυμπιακοί Αγώνες δεν είχαν 

ακόμη αρχίσει να αποκτούν την κατοπινή τους αίγλη, η παρουσία των εθελοντών είναι 

περιορισμένη, δε σημειώνεται στις επίσημες εκθέσεις και επικεντρώνεται στην προσφορά 

ανθρώπων που θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως πρωτοπόροι του αθλητισμού στις 

χώρες τους. Είναι οι ίδιοι άνθρωποι που συνέβαλαν στη διάδοση του αθλητισμού μέσα 

από τη σύσταση αθλητικών θεσμών (π.χ. αθλητικών σωματείων, εθνικών και διεθνών 

ομοσπονδιών). Από τις πρώτες εκείνες ολυμπιακές διοργανώσεις και έως τα μέσα της 

δεκαετίας του 1980, οπότε και διαμορφώθηκε το σημερινό πρότυπο των εθελοντών, οι 

αυξανόμενες οργανωτικές ανάγκες που δημιουργούσε η γιγάντωση των Ολυμπιακών 

Αγώνων καλύφθηκαν με ένα διαφορετικό τρόπο: αφενός με την κινητοποίηση 

οργανωμένων ομάδων, όπως οι πρόσκοποι(αλλά και οι κυβερνητικές νεολαίες σε 

περιπτώσεις κρατών με αυταρχικά πολιτικά συστήματα), και αφετέρου με την 

χρησιμοποίηση του στρατού. Τέλος, από το 1984 προκρίθηκε ένα διαφορετικό μοντέλο 

ανάπτυξης του εθελοντισμού στο ολυμπιακό πλαίσιο. Το μοντέλο αυτό δε χρησιμοποιεί 

υπάρχοντα δίκτυα πολιτών ενόψει των Ολυμπιακών Αγώνων. Στηρίζεται δηλαδή και 

πάλι στην ατομική προσφορά, όπως συνέβη στις πρώτες διοργανώσεις, με τη διαφορά 

ότι οι εθελοντές δεν είναι αριθμητικά λίγοι και ούτε περιορίζονται σε εκείνα τα 

κοινωνικά στρώματα που εμπλέκονται στη συγκρότηση και την εξάπλωση των 

αθλητικών θεσμών (σωματεία, ομοσπονδίες κ.λ.π.) 

Αντίθετα, το κίνημα των εθελοντών στη σημερινή του μορφή στηρίζεται στην 

κινητοποίηση ολόκληρης της κοινωνίας. Η διοργάνωση 

των Ολυμπιακών Αγώνων καθίσταται για κάθε χώρα 

υπόθεση εθνικής σημασίας, ενώ η οργανωτική 

επιτροπή αναλαμβάνει το ρόλο της διεύθυνσης των 

ενεργειών που καλείται να αναλάβει η κοινωνία, 

μέσω των εθελοντών, με σκοπό την επιτυχία των 

Αγώνων. Αποφασιστικό σημείο στην εξέλιξη αυτή 

υπήρξε η οικονομική κρίση των Ολυμπιακών Αγώνων στα τέλη της δεκαετίας του 1960 
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και ιδίως στη δεκαετία του 1970. Οι Αγώνες του Λος Άντζελες οφείλουν την οικονομική 

τους επιτυχία όχι μόνο στη διαχείριση των δικαιωμάτων τηλεοπτικής μετάδοσης των 

Αγώνων και στους σπόνσορες, αλλά και στους σχεδόν 30.000 εθελοντές που ενέταξε η 

οργανωτική επιτροπή στην εξυπηρέτηση των Αγώνων.  

Έκτοτε οι εθελοντές αποτελούν μια από τις βασικές παραμέτρους των «ανθρώπινων 

πόρων» στο συνυπολογισμό του κόστους κάθε διοργάνωσης. Η αυξανόμενη σημασία 

των εθελοντών στην οικονομική και οργανωτική επιτυχία των Αγώνων από την 

δεκαετία του 1980 δημιούργησε την ανάγκη εφαρμογής ειδικών προγραμμάτων 

εκπαίδευσης, τα οποία ξεκινούν αρκετό χρόνο πριν την έναρξη των Αγώνων και 

επικεντρώνονται στους εξειδικευμένους ρόλους που καλούνται να εκπληρώσουν οι 

εθελοντές.    

3.3  Ο εθελοντισμός στην Ελλάδα σήμερα 

        Σύμφωνα με έρευνα του 2012 της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς, οι Έλληνες 

δεν φαίνεται να έχουν ακόμα κουλτούρα εθελοντισμού. Δυστυχώς σήμερα οι Έλληνες 

στην πλειοψηφία τους δεν συμμετέχουν σε εθελοντικές δραστηριότητες είτε στο πλαίσιο 

του τυπικού3 είτε του άτυπου4 εθελοντισμού. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα ποσοστά 

εθελοντισμού έχουν μια αυξητική τάση στους νέους μορφωμένους πολίτες, ωστόσο δεν 

αποτελεί ακόμα οργανωμένη συνειδητή επιλογή της πλειοψηφίας.  

Συγκεκριμένα, το 81,1% του πληθυσμού δεν συμμετείχε καμία φορά σε κοινωνικές 

δραστηριότητες, το 29.1% από τους ανθρώπους που έχουν συμμετάσχει στο παρελθόν 

συμμετείχε σε εθελοντικές δραστηριότητες θρησκευτικών ή εκκλησιαστικών 

οργανώσεων, μόλις το 3,2% συμμετείχε σε δραστηριότητες φιλανθρωπικών 

οργανώσεων, το 8.2% πήρε μέρος σε δραστηριότητες ψυχαγωγικών ομάδων και το 5% 

σε δραστηριότητες πολιτικών κομμάτων, εργατικών σωματείων, συνδικάτων και 

συνδικαλιστικών οργανώσεων. 

Σύμφωνα με την πρώτη πανελλαδική έρευνα για τον εθελοντισμό στην Ελλάδα, που 

πραγματοποιήθηκε με αφορμή το Ευρωπαϊκό Έτος Εθελοντισμού(2011), η Ελλάδα 

                                                             
3
 Ως τυπικός ορίζεται ο εθελοντισμός σε οργανωμένες δραστηριότητες και συλλόγους και η δράση μέσα από 

αυτούς. 
4 Άτυπος είναι  ο αυθόρμητος εθελοντισμός σε δράσεις που δεν έχουν οργανωμένη δομή. 
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υπολείπεται κατά πολύ των υπόλοιπων κρατών –μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο 

θέμα του εθελοντισμού. Συγκεκριμένα, η Ελλάδα κατατάσσεται στην ομάδα των 

ευρωπαϊκών χωρών με αναλογική συμμετοχή του πληθυσμού σε εθελοντικές 

δραστηριότητες του 10% όταν σε ορισμένες χώρες ξεπερνά το 40 %.  

Οι Έλληνες εθελοντές υπολογίζονται σε 30.000 με 32.000 ενώ διαπιστώνεται αυξητική 

τάση μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004. Επομένως, έχουμε 

ένα ποσοστό που ανέρχεται στο 0,3% του συνολικού πληθυσμού 

και περίπου στο 0,5% του ενήλικου πληθυσμού. Η έλλειψη 

κουλτούρας εθελοντισμού στοιχίζει και στην ελληνική οικονομία 

καθώς συμβάλει κατά 0,1% στο ελληνικό ΑΕΠ όταν στις 

σκανδιναβικές χώρες το ποσοστό αυτό μπορεί να φτάσει ακόμα και το 5%.   

Για τον λόγο αυτόν, η Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς εκπόνησε ένα εθνικό σχέδιο 

δράσης για τον εθελοντισμό στην Ελλάδα ενώ σε ψήφισμα του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου με αφορμή το Ευρωπαϊκό Έτος Εθελοντισμού, τονίζεται η ανάγκη της 

δημιουργίας ενός σαφούς νομικού πλαισίου για τους εθελοντές προκειμένου να 

καθοριστούν τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των εθελοντών. Προτείνεται επίσης η 

δημιουργία ενός ευρωπαϊκού παρατηρητηρίου του εθελοντισμού καθώς και η 

δημιουργία μιας κεντρικής δικτυακής πύλης.  

 Σε μελέτη της ΕΕ με τίτλο “Volunteering in the European Union” η Ελλάδα 

κατατάσσεται στην ομάδα των Ευρωπαϊκών χωρών με χαμηλή αναλογική συμμετοχή 

του πληθυσμού σε εθελοντικές δραστηριότητες. Παρόλα αυτά φαίνεται να υπάρχει μια 

αυξητική τάση. Γενικότερα, θα μπορούσαμε να πούμε πως ο εθελοντισμός στην Ελλάδα 

ακολουθεί τις συνθήκες και τις ανάγκες της εποχής αλλάζοντας διαρκώς όψεις, 

περιεχόμενο και μεθόδους. Άλλωστε, με τον όρο εθελοντισμό δεν εννοούμε μόνο την 

προσφορά ανιδιοτελούς κοινωνικού έργου αλλά και μια γενικότερη στάση ζωής, που 

βασίζεται στις αρχές της φιλανθρωπίας, της αλληλεγγύης, της κοινωνικής δικαιοσύνης 

και της κοινωνικής συμμετοχής. Ας ελπίσουμε ότι οι Έλληνες θα συνειδητοποιήσουν 

σύντομα το βαθύτερο νόημα του εθελοντισμού και θα συμμετάσχουν ενεργά σε 

ανάλογες δραστηριότητες. Άλλωστε, η συμμετοχή σε εθελοντικές δραστηριότητες ή 

προγράμματα ευρύτερου κοινωνικού ενδιαφέροντος οδηγεί τόσο το άτομο όσο και την 



 

55 
 

κοινωνία των πολιτών να συμβάλλουν στην κοινωνική ανάπτυξη, στη συσσώρευση 

κοινωνικού κεφαλαίου, στην αύξηση της κοινωνικής εμπιστοσύνης και κατά συνέπεια 

στην μεγαλύτερη συνοχή της κοινωνίας.           

 

3.4 Ο εθελοντισμός και το νομικό πλαίσιο 

 Στην Ελλάδα δεν υπάρχει ειδικό νομικό πλαίσιο για τους εθελοντές και τους 

εθελοντικούς οργανισμούς. Συνεπώς, οι εθελοντές δεν καλύπτονται από κανενός είδους 

νομική προστασία. Αυτό σημαίνει ότι οι όποιες νομικές διαφωνίες προκύπτουν σε σχέση 

με τους εθελοντές ή τους εθελοντικούς οργανισμούς επιλύονται χωρίς κάποιο ιδιαίτερο 

νομικό πλαίσιο. Επειδή λοιπόν δεν υπάρχει ειδική νομοθεσία, εφαρμόζονται οι γενικοί 

κανονισμοί που διέπουν την απασχόληση, την διαμονή, τις κοινωνικές παροχές, τις 

παροχές υγείας, καθώς και την μετακίνηση. Επομένως, οι Έλληνες εθελοντές  

αντιμετωπίζουν πολλά θεσμικά εμπόδια στην ανάπτυξη της κοινωφελούς δράσης τους. 

Έτσι δεν υπάρχει νομική πρόβλεψη για την ασφάλιση και την προστασία του εθελοντή, 

δεν υπάρχει πλαίσιο ρυθμίσεων για την σχέση αμειβομένων εθελοντών με αποτέλεσμα 

οι εθελοντές να πέφτουν συχνά θύματα εκμετάλλευσης ή να υποχρεώνονται άμισθοι να 

καταλαμβάνουν θέσεις εργασίας. Επίσης απουσιάζουν ρυθμίσεις για την φορολόγηση 

και χρηματοδότηση των μη κερδοσκοπικών οργανώσεων με αποτέλεσμα άλλοτε να 

αντιμετωπίζονται ως κερδοσκοπικές και άλλοτε να στερούνται πόρους. Τέλος, δεν 

υπάρχουν ξεκάθαρες διαδικασίες για την πιστοποίηση των μη κερδοσκοπικών και 

ανεξάρτητων του κράτους προγραμμάτων και διαχωρισμό από αυτούς που ασκούν το 

επάγγελμα αυτό, έτσι εντάσσονται στο κράτος ή την αγορά. Ανάλογα προβλήματα 

παράλληλα παρατηρούνται και σε άλλες χώρες με αποτέλεσμα ο εθελοντισμός να μην 

αναπτύσσεται ποιοτικά και να θεωρείται ότι μονομερώς μπορεί να αντιμετωπίσει το 

πρόβλημα της ανεργίας. 

i)Η οικονομική υποστήριξη των εθελοντών στην Ελλάδα 

     Στην Ελλάδα δεν υπάρχει κανενός είδους νομική πρόνοια σχετικά με την 

αποζημίωση των εξόδων των εθελοντών στην Ελλάδα. Οι εθελοντές εξαρτώνται 

αποκλειστικά από τους οργανισμούς για να καλύψουν τα έξοδα που προκύπτουν στο 

πλαίσιο της εθελοντικής τους δραστηριότητας. Όταν μάλιστα ο εθελοντής παρέχει έργο 
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πλήρους απασχόλησης, τα έξοδα πρέπει να καλύπτουν την διατροφή, τη διαμονή, και 

το γενικότερο κόστος διαβίωσης. 

 

ii) Η νομική προστασία των εθελοντών στην Ελλάδα 

   Στην Ελλάδα δεν υπάρχει νομικό πλαίσιο σχετικά με την ασφάλιση των εθελοντών. 

Αυτό σημαίνει ότι η κάλυψη των εξόδων σε περίπτωση ατυχήματος, ασθένειας ή 

πρόκλησης ζημιάς από τρίτους είναι ευθύνη του οργανισμού. Σε περίπτωση που ο 

οργανισμός δεν παρέχει ασφάλιση, ο εθελοντής 

αναγκάζεται να καλύψει τα  έξοδά του με την 

ιδιωτική του ασφάλεια. Τα δικαιώματα του 

εθελοντή, σε περίπτωση που δεν ανήκει σε 

κάποιο οργανισμό, σχετίζονται με τις 

παράλληλες ιδιότητες του ( π.χ. φοιτητής, άνεργος, αμοιβόμενος εργαζόμενος), και 

ισχύουν τα αντίστοιχα προγράμματα κοινωνικής πρόνοιας. 

Λόγω της ποικιλίας της δράσης, της πολυμορφίας των οργανώσεων, τα διαφορετικά 

πεδία και επίπεδα συνεργασίας αλλά και την γεωγραφική κατανομή των οργανώσεων, 

είναι αρκετά δυσχερής η συλλογή στοιχείων για την δράση τους. Θα πρέπει επίσης να 

σημειωθεί ότι το τελευταίο διάστημα έχει γίνει καταγραφή από τα Υπουργεία 

Εξωτερικών, Υγείας και Εσωτερικών των οργανώσεων, οι οποίες δραστηριοποιούνται 

στο πεδίο της αρμοδιότητάς τους χωρίς όμως να υπάρχει δυνατότητα διασύνδεσης των 

σχετικών αρχείων ή δυνατότητα διασταύρωσης των στοιχείων των καταγεγραμμένων 

οργανώσεων, με συνέπεια την αποσπασματικότητα και την ανεπάρκεια της καταγραφής 

αυτής.  

Χαρακτηριστικά θα πρέπει να αναφερθεί ότι πριν από μερικά χρόνια είχε συσταθεί 

με το Ν. 3390/2005 ο Οργανισμός Εθελοντισμού «ΈΡΓΟ ΠΟΛΙΤΩΝ», ο οποίος ανέλαβε: 

α)την καταγραφή και οργάνωση των εθελοντικών δυνάμεων, β)τη συνεργασία με τις 

υπάρχουσες εθελοντικές και μη κυβερνητικές οργανώσεις, γ)την κινητοποίηση και το 

συντονισμό του εθελοντικού κινήματος της χώρας και γενικότερα των εθελοντικών 

πρωτοβουλιών και δράσεων, με σκοπό την αποτελεσματική αξιοποίηση των 

δυνατοτήτων του Δημοσίου και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των εθνικών 
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και τοπικών παραγωγικών  δυνάμεων της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, καθώς και του 

δυναμικού της Εκκλησίας και της Ομογένειας. Ο οργανισμός αυτός καταργήθηκε το 

2011 (Ν. 4002/2011) στο πλαίσιο των ευρύτερων περικοπών και της κατάργησης φορέων 

του δημοσίου τομέα. Θα πρέπει να σημειωθεί επίσης ότι, δυστυχώς, μέχρι την 

κατάργησή του, δεν φαίνεται να είχε επιτελέσει σημαντικό έργο στο πλαίσιο της 

αποστολής, που του είχε ανατεθεί, με αποτέλεσμα να μην έχει επέλθει κάποια βελτίωση 

στα ανωτέρω θέματα, αλλά ούτε και αξιοποιήσιμα στοιχεία για το μέλλον. 

Εκτός από την έλλειψη καταγραφής οργανώσεων, δεν υπάρχει συστηματική 

καταγραφή των εθελοντών, ούτε τήρηση σχετικού μητρώου ή κάποιου είδους 

πιστοποίησης αυτών. Αυτό σημαίνει ότι δεν είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε ούτε πόσοι 

εθελοντές δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, ούτε τι είδους υπηρεσίες παρέχουν. 

Ατύπως βέβαια τέτοια στοιχεία τηρούνται από τις αρμόδιες οργανώσεις, καθώς και σε 

εθνικό επίπεδο από την Ομοσπονδία Εθελοντικών Οργανώσεων για τα μέλη της.  

Σχετικά επίσης με τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των εθελοντών θα πρέπει να 

σημειωθεί ιδιαιτέρως ότι δεν υπάρχει σχετικό νομοθετικό πλαίσιο. Αποτέλεσμα της 

ανεπάρκειας του νομοθετικού πλαισίου είναι ότι κατά την παροχή εθελοντικής 

υπηρεσίας τα άτομα αυτά, δηλαδή οι εθελοντές, βρίσκονται κυριολεκτικώς στην «γκρίζα 

ζώνη» των δικαιωμάτων. 

Ο εθελοντισμός είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με την κοινωνική προσφορά και την 

έλλειψη οικονομικών ανταλλαγμάτων. Αυτό σημαίνει ότι καταρχήν η εθελοντική 

εργασία είναι άμισθη. Ενώ όμως είναι λογικό η εθελοντική εργασία να είναι εκτός των 

ρυθμίσεων του εργατικού ή δημοσιοϋπαλληλικού δικαίου λόγω της φύσης της, 

προβλήματα εντοπίζονται στην έλλειψη νομοθετικών ρυθμίσεων για τον εθελοντισμό, 

κυρίως σε θέματα σχετικά με την κοινωνική ασφάλιση, την υγειονομική περίθαλψη, τις 

συνθήκες εργασίας, ζητήματα διακριτικής μεταχείρισης καθώς και κάθε θέμα, το οποίο 

ενδεχομένως να ανακύπτει κατά την παροχή εθελοντικής εργασίας.  

Σε περίπτωση που προκύπτουν ζητήματα τα οποία θα πρέπει να 

ρυθμιστούν νομικά εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις της 

ισχύουσας νομοθεσίας χωρίς όμως να επαρκούν πάντα ή να 

καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις. Κυρίως σε διεθνές επίπεδο και στο 
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πλαίσιο της ευρωπαϊκής ένωσης, υπάρχουν ρυθμίσεις για τον εθελοντισμό που 

δεσμεύουν και την Ελλάδα, η οποία οφείλει να συμμορφώνεται με αυτές, π.χ. στα 

θέματα της ελεύθερης κυκλοφορίας των εθελοντών, της παροχής εθελοντικών 

υπηρεσιών, της διευκόλυνσης εισόδου εθελοντών τρίτων χωρών, καθώς και στην 

συνεργασία των κρατών μελών για θέματα σχετικά με την εθελοντική δράση. 

 

3.5 Σύλλογοι και τομείς δράσης 

Οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις που λειτουργούν ανά τον κόσμο είναι αναρίθμητες. 

Παρακάτω παρατίθενται ενδεικτικά κάποιες προκειμένου να μελετηθεί η δράση τους 

καθώς αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της εθελοντικής δράσης. 

 

PRAKSIS 

Η PRAKSIS είναι μια ανεξάρτητη, Μη Κυβερνητική Οργάνωση, που βασικό στόχο 

έχει τη δημιουργία, εφαρμογή και υλοποίηση προγραμμάτων ανθρωπιστικής και 

ιατρικής δράσης. Οι δράσεις της απευθύνονται σε κάθε κοινωνικά αποκλεισμένη ομάδα 

που δεν έχει πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας, κοινωνικής και νομικής υποστήριξης 

(οικονομικούς μετανάστες, άπορους, άστεγους, ανασφάλιστους κλπ.). H  PRAKSIS  

δραστηριοποιείται σε όλη την Ελλάδα, με κύριο στόχο την υπεράσπιση των ανθρώπινων 

δικαιωμάτων και την καταπολέμηση του κοινωνικού και οικονομικού αποκλεισμού των 

ευπαθών κοινωνικά ομάδων.  

 

 

Ελληνικό Κέντρο Προώθησης του Εθελοντισμού 

Το Ελληνικό Κέντρο Προώθησης του Εθελοντισμού με διακριτικό τίτλο ‘’anthropos.gr’’ 

αποτελεί την πρώτη ελληνική ανθρωπιστική πύλη στο διαδίκτυο, που στόχο έχει να 

προωθήσει τις σχέσεις μεταξύ των Ελληνικών ΜΚΟ(Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων) και 

να παρέχει στους πολίτες, στις επιχειρήσεις, στους δημοσιογράφους και στους φορείς της 

πολιτείας και των δήμων που ενισχύουν τις εθελοντικές δράσεις έγκυρες πληροφορίες 
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που σχετίζονται με τον εθελοντισμό και την ενίσχυση των δράσεων αυτού. Αποτελεί το 

πιο ‘’πλούσιο’’ σε περιεχόμενο μητρώο ΜΚΟ στην Ελλάδα. 

 

ΘΕΟΦΙΛΟΣ 

Θεόφιλος, Μη Κυβερνητικός Οργανισμός Κοινωνικής Φροντίδας 

Ιδρύθηκε τον Οκτώβριο του 2004 στην Αθήνα. Σκοπός του είναι η αντιμετώπιση του 

αυξανόμενου δημογραφικού προβλήματος της Ελλάδας, μέσω μίας δέσμης ενεργειών. 

Επιπλέον ο Οργανισμός έχει δημιουργήσει δανειστικές βιβλιοθήκες σε Συλλόγους 

Πολυτέκνων, κάνει αποστολές ειδών πρώτης ανάγκης και αποστολές αγροτικών 

προϊόντων σε οικογένειες που έχουν ανάγκη.  Ακόμα πραγματοποιεί προγράμματα 

αναδοχής παιδιών και προγράμματα ψυχολογικής υποστήριξης οικογενειών.  

 

 

Εθελοντισμός και Κάριτας Αθήνας 

 Το 2011 ήταν έτος αφιερωμένο στον εθελοντισμό. Ο 

εθελοντισμός είναι πολυδιάστατος , αγγίζει όλες τις 

δραστηριότητες μιας κοινωνίας: είναι η προσφορά του ελεύθερου χρόνου ενός ατόμου 

για την ανάπτυξη και προώθηση μιας ιδέας, μιας αξίας, ενός ιδανικού είτε με 

επιστημονικό, είτε με κοινωνικό, είτε με φιλανθρωπικό περιεχόμενο, με απώτερο σκοπό 

τον άνθρωπο.  

  Στην Κάριτας Αθήνας , η οποία αποτελεί φιλανθρωπική οργάνωση της Καθολικής 

Εκκλησίας, ο εθελοντισμός είναι η κινητήρια δύναμη για όλες τις δραστηριότητές της. 

Εάν δεν υπήρχαν οι εθελοντές, οι οποίοι με αγάπη και αφοσίωση προς τον συνάνθρωπο 

προσφέρουν τον ελεύθερο χρόνο τους για να τους εξυπηρετήσουν, η Κάριτας δεν θα 

μπορούσε να βοηθήσει κανέναν. Διότι ΚΑΡΙΤΑΣ δεν είναι μια αφηρημένη έννοια, αλλά 

το σύνολο των ανθρώπων που θέλουν να βοηθήσουν όσους έχουν ανάγκη από ηθική, 

υλική και πνευματική υποστήριξη. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν 220 εγγεγραμμένοι 

εθελοντές στις ενορίες και στους διάφορους τομείς της Κάριτας Αθήνας, οι οποίοι 

δραστηριοποιούνται ως εξής: 
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 Άποροι: Οι εθελοντές που ασχολούνται στις ενοριακές Κάριτας κύριο σκοπό 

δράσης έχουν την υλική, κοινωνική και πνευματική συμπαράσταση για τους απόρους 

μέσα στην κοινότητά τους. 

 Τρίτη Ηλικία: Ομάδες εθελοντών ή μεμονωμένα άτομα της Κάριτας Αθήνας που 

επισκέπτονται τα γηροκομεία της Αρχιεπισκοπής, ή τα σπίτια των ηλικιωμένων, ή τα 

άτομα με ειδικές ανάγκες, τους συμπαραστέκονται κουβεντιάζοντας μαζί τους ή πάλι 

οργανώνουν μικρές γιορτούλες για να σπάσουν τη μονοτονία της ζωής τους. Στην 

Κάριτας Αθήνας λειτουργεί Τομέας Χορηγών Απόρων Ηλικιωμένων, ο οποίος σκοπό έχει 

την ενίσχυση των απόρων ηλικιωμένων που φιλοξενούνται στα γηροκομεία ‘’Καλός 

Σαμαρείτης’’ και ‘’Τίμιος Σταυρός’’. 

 Φυλακισμένοι: Ομάδα εθελοντών επισκέπτονται κάθε εβδομάδα τους 

φυλακισμένους (άνδρες και γυναίκες), κυρίως αλλοδαπούς που δεν έχουν κανένα δικό 

τους για να μπορέσουν να τους συμπαρασταθούν και να πουν μια κουβέντα. Ιερείς 

τελούν Θείες Λειτουργίες σε τακτά διαστήματα για όσους επιθυμούν να προσευχηθούν 

και να πάρουν δύναμη για να ξεπεράσουν τα περίπλοκα προβλήματά τους. 

 Πρόσφυγες και Μετανάστες: Στο κτίριο της οδού Καποδιστρίου 52, όπου η 

Κάριτας το 2010 σίτισε 4.300 άτομα και δίνονται 65 τσάντες με τρόφιμα το μήνα σε 

οικογένειες που αντιμετωπίζουν καθημερινά προβλήματα επιβίωσης, 80 άτομα 

προσφέρουν εθελοντικά τις υπηρεσίες τους για την καλύτερη εξυπηρέτηση των 

ανθρώπων αυτών. Μια φορά το μήνα άλλοι εθελοντές διανέμουν  τρόφιμα σε 

νεοφερμένες οικογένειες προσφύγων και μεταναστών, που προσφέρονται από εταιρείες, 

ενορίες, σχολεία και ιδιώτες. Δύο φορές την εβδομάδα άλλες ομάδες εθελοντών βοηθούν 

στη διαλογή και τη διανομή ρουχισμού όπου εξυπηρετούνται 550 άτομα το μήνα. Άλλοι 

εθελοντές προσφέρουν τις γνώσεις τους και βοηθούν στην εκμάθηση της Ελληνικής και 

Αγγλικής γλώσσας, προσπαθώντας να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους με στόχο 

την καλύτερη ένταξή τους στην ελληνική κοινωνία. Στόχος της Κοινωνικής Υπηρεσίας 

της ΄΄Κάριτας Αθήνας- Προσφυγικό Έργο’’ συνεχίζει να είναι η βοήθεια των προσφύγων 

και μεταναστών που ζουν στο περιθώριο. Μέσω των συνεντεύξεων αξιολογεί τις ανάγκες 

κάθε πρόσφυγα και κάθε οικογένειας. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν είναι 

πολλαπλά( κοινωνικά, οικονομικά, νομικά, περιθωριοποίηση) και η Κοινωνική 

Υπηρεσία προσπαθεί μέσω πληροφόρησης, υποστήριξης και συμβουλευτικής να 
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προσφέρει βοήθεια σε διάφορα θέματα, όπως τον τρόπο παραμονής των μεταναστών, να 

παρέχει ενημέρωση για τη δυνατότητα εκπαίδευσης καθώς και τα δικαιώματα των 

μεταναστών-προσφύγων. Επίσης, έχει μια άριστη συνεργασία με Κυβερνητικούς και μη 

Κυβερνητικούς φορείς όπως το PRAKSIS, τους Γιατρούς του Κόσμου και το Ελληνικό 

Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες, με στόχο την καλύτερη ενημέρωση των μεταναστών-

προσφύγων για τα δικαιώματά τους και τον τρόπο κάλυψης αυτών, π.χ ιατρική 

περίθαλψη σε άτομα που δεν έχουν πρόσβαση σε κρατικά νοσοκομεία, δημόσια λουτρά, 

απογευματινό γεύμα. Στα πλαίσια αυτά συνεργάζεται με την Παιδική Πολυκλινική του 

Ιπποκράτειου Νοσοκομείου, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες των παιδιών των 

μεταναστών και προσφύγων, σχετικά με την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας. 

Συγκεκριμένα, πραγματοποιούνται σε παιδιά μεταναστών-προσφύγων τα εξής:  

1. έλεγχος εμβολιαστικής κάλυψης 

2. εμβολιασμοί 

3. οφθαλμολογικός έλεγχος 

4. οδοντιατρικός έλεγχος 

Στις μητέρες των παιδιών αυτών πραγματοποιείται Γυναικολογική Εξέταση (τεστ 

Παπανικολάου). Επίσης στην Κοινωνική Υπηρεσία διεξάγεται Κοινωνική Έρευνα με 

στόχο τη Διερεύνηση των κοινωνικών αναγκών των μεταναστών-προσφύγων που 

διαμένουν στο νομό της Αττικής. 

 Κοινωνική Συμπαράσταση: Εθελοντές ασχολούνται με μοναχικούς ανθρώπους 

που έχουν προβλήματα υγείας και τους βοηθούν με επισκέψεις στους γιατρούς, στα 

νοσοκομεία και με ιατρικές εξετάσεις. Υλική και ηθική στήριξη επίσης προσφέρει η 

Κάριτας Αθήνας , όπου κρίνει ότι είναι αναγκαία, σε άτομα που έχουν ανάγκη μεγάλων 

εγχειρήσεων και νοσοκομειακής περίθαλψης ή άμεσης υποστήριξης σε περιπτώσεις 

φυσικών καταστροφών. 

 Αιμοδοσία: Όσοι έχουν το προνόμιο να είναι υγιείς, προσφέρουν το αίμα τους σε 

τακτά χρονικά διαστήματα σε οργανωμένες εθελοντικές αιμοδοσίες σε ενορίες ή σχολεία. 

Κατ’ αυτόν τον τρόπο βοηθούνται ασθενείς και παιδιά που πάσχουν από μεσογειακή 

αναιμία. 
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 Εμψύχωση: Για να εμψυχώσει και να εμπλουτίσει τις γνώσεις των μελών-

εθελοντών της, η Κάριτας Αθήνας διοργανώνει επιμορφωτικά σεμινάρια κοινωνικού, 

θρησκευτικού και πνευματικού περιεχομένου. 

 

Το Χαμόγελο του Παιδιού 

«ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ», είναι ένας εθελοντικός οργανισμός, 

μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Στηρίζεται στο συναίσθημα, αλλά 

δε μένει σ' αυτό. Έχει κάνει πράξη την αντιμετώπιση των 

καθημερινών προβλημάτων των παιδιών. Κύριο μέλημά του είναι 

να προασπίσει τα δικαιώματα των παιδιών, να  εξασφαλίσει τα 

απαραίτητα για τη σωματική, ψυχική και πνευματική ισορροπία τους. 

Βασίζεται στις υπηρεσίες του κράτους (Αστυνομία, Εισαγγελίες, Νοσοκομεία κ.α.), 

όπου υπάρχουν άνθρωποι ευαισθητοποιημένοι που συμβάλλουν στην προσπάθειά του 

να αντιμετωπίσει τα προβλήματα των παιδιών. 

Ως εθελοντικός οργανισμός, στηρίζει τους θεσμούς, ώστε να γίνουν αποδοτικότεροι σε 

θέματα παιδιών. 

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» βασίζεται στην αγάπη και στην προσφορά του κόσμου 

για να καλύψει τις ανάγκες που καθημερινά προκύπτουν. Σε αυτήν την προσπάθεια 

πολύτιμοι αρωγοί είναι οι εθελοντές, που με τη δική τους προσφορά συμβάλλουν 

ουσιαστικά στη συνέχιση του έργου. Οι εθελοντές είναι εξίσου σημαντικοί με το 

εργατικό δυναμικό, καθώς απασχολούνται σε όλες τις δράσεις και καλύπτουν βασικές 

ανάγκες, που θα μπορούσαν να καλυφθούν από επαγγελματίες. Οι εθελοντές 

ενεργοποιούνται ανάλογα με τις υποχρεώσεις που προκύπτουν σε κάθε περίπτωση, 

φυσικά πάντα σύμφωνα με τη διαθεσιμότητά και την επιθυμία τους. Εκτός από τις 

έκτακτες ανάγκες υπάρχουν και δράσεις που κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να έχει μια 

σταθερή παρουσία ανάλογα με το χρόνο που μπορεί να διαθέσει. 

Στο παρακάτω γράφημα απεικονίζεται η συμμετοχή των εθελοντών σε διάφορες 

δράσεις στον συγκεκριμένο σύλλογο.  
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Αυτή είναι η άποψη μιας εθελόντριας στο «Χαμόγελο του Παιδιού».  

 

Αρκτούρος 

Ο ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ είναι μια μη κυβερνητική, μη κερδοσκοπική περιβαλλοντική 

οργάνωση που ιδρύθηκε το 1992, για την προστασία της άγριας ζωής και του φυσικού 

περιβάλλοντος, με δράσεις έρευνας πεδίου, επιστημονικής μελέτης, ευαισθητοποίησης 

κοινού, περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και εθελοντισμού για την προστασία της άγριας 

ζωής, την ενίσχυση της βιοποικιλότητας και της αειφορίας στην Ελλάδα και το 

εξωτερικό. 

Η λειτουργία του Περιβαλλοντικού Κέντρου ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ στο νομό Φλώρινας 

έδωσε λύση στο πρόβλημα των αιχμάλωτων αρκούδων και λύκων καθώς και στην 

ενημέρωση του κοινού για τα μεγάλα θηλαστικά. 
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Νοσ.παίδων Δημ.Απασχ. 
Εργαστήρι Γραφείο 
Κεντρ.Στήριξης Τα Σπίτια μας 
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Η αναπαραγωγή του ελληνικού ποιμενικού σκύλου και η δωρεάν διάθεση του σε 

κτηνοτρόφους ορεινών περιοχών αποσκοπεί στην αρμονική συνύπαρξη ανθρώπου και 

άγριας ζωής. 

Ο ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ είναι αστική, μη κερδοσκοπική εταιρία και ασκεί πολιτική πίεση για 

την προστασία της φύσης αναπτύσσοντας δράσεις ευαισθητοποίησης κοινού, 

περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και εθελοντισμού. 

 

Η Κιβωτός του Κόσμου 

Η «Κιβωτός του Κόσμου» είναι Μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός Ειδικής Μέριμνας 

και Προστασίας Μητέρας και Παιδιού, που δραστηριοποιείται πάνω στη μέριμνα 

παιδιών που ζούσαν σε συνθήκες παραμέλησης και 

εγκατάλειψης, χωρίς ιατρική φροντίδα, χωρίς μέλλον, τα 

περισσότερα από μονογονεϊκές οικογένειες, και 

πολλά χωρίς γονείς. Η «Κιβωτός του Κόσμου» 

ιδρύθηκε το 1998 από έναν εικοσιεξάχρονο ιερέα, τον 

πατέρα Αντώνιο Παπανικολάου. Μαζί με μια ομάδα εθελοντών που πλαισιώνουν 

ανιδιοτελώς τον πατέρα Αντώνιο και τα παιδιά με διάθεση προσφοράς και αγάπης, η 

«Κιβωτός του Κόσμου» συγκεντρώνει σήμερα περίπου  400 παιδιά, από βρέφη έως 18 

ετών σχηματίζοντας έτσι μια κοινότητα ανθρωπιάς και αγάπης, που ανθεί και 

μεγαλουργεί στο κέντρο της Αθήνας. Τα παιδιά, Ελληνόπουλα κυρίως, αλλά και από 

άλλες χώρες, βιώνουν σήμερα τη στοργή και την ειρήνη της «Κιβωτού του Κόσμου» 

μακριά από την πρότερη φτώχεια, την πείνα, το ρατσισμό και άλλες πληγές που 

μαστίζουν σήμερα την κοινωνία. Η Κιβωτός λοιπόν έχει αναλάβει την καθημερινή 

σίτιση των παιδιών, τις ανάγκες τους για ένδυση, υπόδηση, ιατροφαρμακευτική 

περίθαλψη, αλλά και την εκπαίδευσή τους με φροντιστηριακά μαθήματα που 

παραδίδονται καθημερινά από εθελοντές καθηγητές, οι οποίοι προσφέρονται 

αφιλοκερδώς σε αυτό το έργο, καθώς και πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης με 

εργαστήρια κεραμικής, αγιογραφίας και πληροφορικής. Διδάσκονται επίσης ξένες 

γλώσσες, παραδοσιακοί χοροί και λαϊκά μουσικά όργανα. Ένας από τους κυριότερους 

στόχους της κιβωτού είναι να μην ιδρυματοποιηθούν τα παιδιά, αλλά να παραμένουν 
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μαζί με τη μητέρα τους. Για να επιτευχθεί αυτός ο σκοπός οι άστεγες, αλλά και άπορες 

μητέρες ενισχύονται μηνιαίως με οικονομικά βοηθήματα, πληρώνοντας μισθώματα 

μικρών κατοικιών και δίδοντας οικονομικά βοηθήματα στις μητέρες αυτές για 

λογαριασμούς νερού και ηλεκτρικού ρεύματος, και ταυτόχρονα βρίσκοντας εργασία 

στη μητέρα με απώτερο σκοπό να σταθεί στα πόδια της. Η «Κιβωτός του Κόσμου» 

βραβεύθηκε το Νοέμβριο του 2003 σε μία τιμητική τελετή στο κτίριο της Παλαιάς 

Βουλής από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κύριο Κωνσταντίνο Στεφανόπουλο ως μία 

από τις καλύτερες οργανώσεις πάνω στη μέριμνα του παιδιού στην Ελλάδα. Επίσης, το 

Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο ενάντια στο ρατσισμό και την ξενοφοβία επέλεξε την 

«Κιβωτό του Κόσμου» ως «το φωτεινότερο παράδειγμα ενάντια στο ρατσισμό και την 

ξενοφοβία στην Ελλάδα για το έτος 2003». Το Δεκέμβριο του 2004 η Κιβωτός 

βραβεύτηκε για το έργο της από την UNESCO. Στις 5 Δεκεμβρίου του 2005 σε τελετή στο 

Προεδρικό Μέγαρο η «Κιβωτός του Κόσμου» βραβεύτηκε από τον νυν Πρόεδρο της 

Δημοκρατίας κύριο Κάρολο Παπούλια ξανά ως μία από τις καλύτερες οργανώσεις στην 

Ελλάδα πάνω στη μέριμνα του παιδιού. Στις 30/12/2008 τιμήθηκε με την απονομή 

Βραβείου από την Ακαδημία Αθηνών για βράβευση Έλληνα που διακρίθηκε για πράξη 

ανθρωπισμού και κοινωνικής αρετής  στον Πατέρα Αντώνιο Παπανικολάου, ιερέα και 

ιδρυτή της μη κυβερνητικής οργάνωσης «Κιβωτός του Κόσμου», για το εξαιρετικό 

εθελοντικό του έργο που επιτελεί για τα άπορα και εγκαταλελειμμένα παιδιά. Τέλος το 

έργο της Κιβωτού είναι απαραίτητο την σημερινή εποχή αφού επί καθημερινής βάσης κι 

επί σειρά ετών προσφέρεται φαγητό σε 1.300 άτομα, ως επί το πλείστον άγαμες και 

άστεγες μητέρες με τα παιδιά τους. 

 

Γιατροί του Κόσμου 

Σκοπός είναι η παρακολούθηση του τομέα περίθαλψης, της πρόσβασης στα 

απαραίτητα φάρμακα αλλά και των ευάλωτων ομάδων της Ελλάδος από ασθένειες που 

προσβάλλουν τους κατοίκους της όπως φυματίωση, ελονοσία κ.α. Η δράση τους, προς 

τους άστεγους και τις  ευπαθείς ομάδες σε διάφορα μέρη της χώρας, είναι καταλυτική. 

Από το 1990, οι Γιατροί του Κόσμου Ελλάδας υπερασπίζονται το δικαίωμα του κάθε 

ανθρώπου στη ζωή, την υγεία, την αξιοπρέπεια. Πιστοί στην αξία του εθελοντισμού, 
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γιατροί, νοσηλευτές, υγειονομικό και μη προσωπικό, καθώς και άνθρωποι χωρίς 

συγκεκριμένη εξειδίκευση, προσθέτουν στην καθημερινότητά τους τη χαρά της 

προσφοράς στον συνάνθρωπο. Ευχή τους είναι ένα καλύτερο αύριο. 

 

Unicef (Ελλάδας) 

Η UNICEF παρείχε βοήθεια στην Ελλάδα από το 1947 έως το 

1969 και εφάρμοσε προγράμματα παστερίωσης του γάλακτος, 

ελέγχου της φυματίωσης και της σύφιλης και άλλα συνολικού 

ύψους τουλάχιστον 10 εκατομμυρίων δολαρίων. 

Το 1977, ιδρύθηκε η Ελληνική Επιτροπή της UNICEF, που 

σκοπό της έχει την πληροφόρηση των Ελλήνων για την 

κατάσταση των παιδιών και των μητέρων τους σε κάθε γωνιά του 

πλανήτη, την εκπαίδευση για την ανάπτυξη ώστε να 

δημιουργηθεί ένα καλύτερο μέλλον από μια ευαισθητοποιημένη νέα γενιά, την πώληση 

προϊόντων(κάρτες, τετράδια, παιχνίδια, είδη γραφείου κ.ά.) και τη συλλογή 

πόρων μέσω δωρεών για τη χρηματοδότηση προγραμμάτων ανάπτυξης ή επείγουσας 

ανάγκης σε σχεδόν 160 χώρες του αναπτυσσόμενου κόσμου και της Ανατολικής 

Ευρώπης. 

 

ACTIONAID (Ελλάδας) 

Η ActionAid ξεκίνησε τη δράση της στην 

Ελλάδα το 1998. Στα χρόνια που μεσολάβησαν, 

τους στόχους και το όραμά της δυνάμωσαν με την 

αμέριστη υποστήριξή τους περισσότεροι 

από 43.000 Έλληνες που με την προσφορά τους υποστηρίζουν μακροπρόθεσμα τη 

βελτίωση της ζωής εκατομμυρίων ανθρώπων στην Αφρική, την Ασία και την Λατινική 

Αμερική. 

Η ActionAid Ελλάς μέσα από τα προγράμματα υποστήριξης που προτείνει γίνεται η 

γέφυρα αλληλεγγύης που συνδέει τους Έλληνες πολίτες με τα παιδιά, τις οικογένειες και 

http://www.unicef.gr/inform.php
http://www.unicef.gr/train.php
http://www.unicef.gr/products.php
http://www.unicef.gr/products.php
http://www.unicef.gr/offer.php
http://www.unicef.gr/offer.php
http://www.actionaid.gr/Support
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τις κοινότητες των αναπτυσσόμενων χωρών. Παράλληλα, η ActionAid Ελλάς, ως ενεργό 

μέλος της ActionAid συμμετέχει στις διεθνείς εκστρατείες και τα παγκόσμια δίκτυα 

άσκησης πίεσης για να επηρεάσει την πολιτική των διεθνών οργανισμών, των οποίων οι 

αποφάσεις έχουν άμεση επίδραση στη ζωή των φτωχών του κόσμου. 

 Στο πλαίσιο της διεθνούς στρατηγικής για την καταπολέμηση της φτώχειας στον 

πλανήτη, η ActionAid Ελλάς αναπτύσσει έντονη δράση και στην Ελλάδα 

ενημερώνοντας και ευαισθητοποιώντας τους Έλληνες πολίτες αλλά και τους μαθητές 

των ελληνικών σχολείων για τα παγκόσμια προβλήματα μέσω εκστρατειών 

ενημέρωσης και εκπαιδευτικών προγραμμάτων. 

Η  ActionAid αποτελεί μια μοναδική συνεργασία ανθρώπων που αγωνίζονται για 

έναν καλύτερο κόσμο, έναν κόσμο όπου όλοι οι άνθρωποι θα έχουν αρκετή τροφή, 

πόσιμο νερό, εκπαίδευση και έναν ενεργό ρόλο στην κοινωνία. Για περισσότερα 

απο 35 χρόνια  στέκονται στο πλευρό των συνανθρώπων μας, σε περισσότερες από 40 

χώρες και ενώνουν τις δυνάμεις τους ενάντια στη φτώχεια και τα βαθύτερα αίτια της.  

Σε όλες τις χώρες όπου αναπτύσσονται τα προγράμματα του συλλόγου δεν 

επιβάλλονται λύσεις. Δουλεύουνμαζί με τους κατοίκους του αναπτυσσόμενου κόσμου, 

αναζητώντας νέες προοπτικές, αξιοποιώντας τις δυνατότητες του συλλόγου στο μέγιστο 

και δημιουργώντας βασικές υποδομές ώστε οι βελτιώσεις στις συνθήκες διαβίωσής τους 

να είναι μόνιμες και ουσιαστικές. Στόχος δεν είναι η πρόσκαιρη ανακούφιση των 

αναγκών τους αλλά η ενδυνάμωσή τους ώστε να αλλάξουν την καθημερινότητά τους με 

τις δικές τους δυνάμεις.  

Σύμβουλος του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών σε θέματα παγκόσμιας ανάπτυξης 

από το 1991, η ActionAid, ασκεί πίεση στα διεθνή κέντρα 

λήψης αποφάσεων ώστε να αναθεωρηθούν 

αποφάσεις και πρακτικές που πλήττουν την ανάπτυξη των 

φτωχών περιοχών του πλανήτη μας και τις καθηλώνουν σε 

έναν φαύλο κύκλο φτώχειας .Στην Ελλάδα δραστηριοποιείται τα τελευταία 15 χρόνια. 

 

http://www.actionaid.gr/Campaigns
http://education.actionaid.gr/
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 Γιατροί Χωρίς Σύνορα 

Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα ιδρύθηκαν το 1990. Από την ίδρυσή του το 1990 μέχρι και 

σήμερα, το ελληνικό τμήμα των Γιατρών Χωρίς Σύνορα παρεμβαίνει εκεί που υπάρχει 

ανάγκη. Εκτός από τα προγράμματα στο εξωτερικό, βρίσκεται και στο πλευρό των ανθρώπων 

μέσα στα σύνορα της χώρας.  Η δράση τους είχε σκοπό την βοήθεια των ευπαθών ομάδων 

και των αστέγων σε ολόκληρο τον κόσμο και ιδιαίτερα στην Ελλάδα. Χαρακτηριστικά 

παραδείγματα του οργανισμού αυτού είναι το 2007 στην Ηλεία με την ψυχοκοινωνική 

υποστήριξη στους πληγέντες από την καταστροφική φωτιά. Ένα άλλο παράδειγμα 

αλληλεγγύης είναι το 2012 στην Αθήνα με την κινητή ιατρική μονάδα να επισκέπτεται 

άστεγους σε πολλές περιοχές της Ελλάδος. Αν και η Ελλάδα βρίσκεται πάνω από πέντε 

χρόνια σε οικονομική κρίση, η ελληνική κοινωνία κατανοεί τη σημασία μιας 

αλληλεγγύης που ξεπερνά τα σύνορα.  

 

 

 

 

 

ΦΛΟΓΑ 

 

Η φλόγα είναι Σύλλογος Γονιών  που τα παιδιά τους αρρώστησαν από καρκίνο. Από 

το 1982 που ιδρύθηκε, εκατοντάδες γονείς έχουν γίνει εθελοντές. Η φλόγα  σήμερα 

αγκαλιάζει χιλιάδες οικογένειες σε όλη την Ελλάδα και αγωνίζεται για την καλύτερη 

ιατρική, ψυχική και κοινωνική φροντίδα παιδιών και εφήβων. Τακτικά  μέλη είναι  

μόνο γονείς παιδιών με καρκίνο. Υπάρχουν αρκετά προβλήματα τα οποία βιώνουν 

καθημερινά. Τα έσοδα της Φλόγας είναι δωρεές από φίλους και φορείς. Παρέχει στέγη 
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εντελώς δωρεάν σε άριστες συνθήκες  διαμονής. Διαθέτει εξαιρετικό  εξοπλισμό, ιατρικό 

και μεταφορικό. Ακόμη απασχολεί αρκετούς ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς 

για την στήριξη των γονιών και των παιδιών. Επιπλέον διαθέτει κοινωνικό ταμείο για 

τις βασικές ανάγκες των  ασθενών  και καλύπτει ορισμένες ιατρικές εξετάσεις τις οποίες 

δεν καλύπτουν τα ασφαλιστικά ταμεία. Τέλος, προσπαθεί  να πληροφορεί σωστά την 

κοινή γνώμη για τον καρκίνο της παιδικής ηλικίας. 

 

Κοινωνικά Παντοπωλεία 

Ο θεσμός του κοινωνικού παντοπωλείου ξεκίνησε με πρωτοβουλία του Δήμου 

Αθηναίων και επεκτείνεται σε άλλες περιοχές. Παρέχει δωρεάν είδη παντοπωλείου, 

απορρυπαντικά, κατεψυγμένα προϊόντα, ρούχα, είδη οικιακού εξοπλισμού, παιχνίδια 

κλπ. σε οικογένειες που αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα.  

 

Ελληνικό Συμβούλιο για τους πρόσφυγες             

Το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες (ΕΣΠ) είναι μία Μη Κυβερνητική 

Οργάνωση, η οποία δραστηριοποιείται από το 1989 στο χώρο του ασύλου και των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ελλάδα.  

Το ΕΣΠ είναι Σωματείο αναγνωρισμένο ως Ειδικώς Φιλανθρωπικό, περιλαμβάνεται 

στα Μητρώα των αρμόδιων Υπουργείων, έχει Συμβουλευτική Ιδιότητα στο Οικονομικό 

και Κοινωνικό Συμβούλιο του ΟΗΕ από το 2001 και είναι επιχειρησιακός εταίρος της 

Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR). Επιπλέον, το ΕΣΠ είναι 

μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για Πρόσφυγες και 

Εξόριστους από το 1991, μέλος του Ευρωπαϊκού Προγράμματος για τα Παιδιά που 

έχουν Χωριστεί από τις οικογένειες τους ενώ συμμετέχει και στην Εθνική Επιτροπή για 

τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ) από το 1999. Το 2005 το ΕΣΠ βραβεύτηκε από 

τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Κάρολο Παπούλια, ως «Νησίδα Ποιότητας 

Συλλογικής Δράσης», για την προσφορά του στην παραγωγή εθελοντικού και 

πρωτοποριακού κοινωνικού έργου ποιότητας στη χώρα μας. 
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Το ΕΣΠ καθημερινά υποδέχεται και παρέχει δωρεάν νομικές και κοινωνικές συμβουλές 

και υπηρεσίες σε πρόσφυγες και σε ανθρώπους που προέρχονται από τρίτες χώρες και 

δικαιούνται διεθνή προστασία στη χώρα μας, ενώ ρίχνει ειδικό βάρος στις πιο ευάλωτες 

περιπτώσεις, όπως είναι οι ασυνόδευτοι ανήλικοι, τα θύματα trafficking, κ.ά. Απώτερος 

στόχος είναι η προστασία αλλά και η ομαλή ένταξή τους στη χώρα μας. Οι υπηρεσίες 

του ΕΣΠ παρέχονται στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και τον Έβρο (Ορεστιάδα, 

Αλεξανδρούπολη, Ροδόπη) αλλά και σε κάθε σημείο εισόδου στην Ελλάδα όταν 

υπάρχουν μαζικές αφίξεις ανθρώπων που χρήζουν διεθνούς προστασίας. Οι κυριότεροι 

πόροι του ΕΣΠ προέρχονται από Ευρωπαϊκά και Συγχρηματοδοτούμενα 

Προγράμματα, από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, από 

Κοινωφελή Ιδρύματα αλλά και από εταιρείες ή ιδιώτες. 

Αποστολή του συλλόγου είναι η προάσπιση των δικαιωμάτων  των ανθρώπων που 

δικαιούνται προστασία στην Ελλάδα προκειμένου να ενταχθούν ομαλά στην τοπική 

κοινωνία. Οι πρόσφυγες έρχονται στην χώρα μας με σκοπό να κάνουν μια νέα αρχή 

χωρίς να κινδυνεύει η ζωή τους. Οι άνθρωποι δικαιούνται διεθνή προστασία και η 

Ελλάδα υποχρεούται να τους την παρέχει βάσει του εθνικού, ευρωπαϊκού και διεθνούς 

δικαίου. Το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες παρεμβαίνει όταν παρατηρείται 

παραβίαση θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων καθώς επίσης και σε κρούσματα 

ρατσιστικής βίας εναντίον προσφύγων και μεταναστών.   

 

 

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός ιδρύθηκε στις 10 Ιουνίου 1877 με σκοπό την εθελοντική 

προσφορά στον συνάνθρωπο για την ανακούφιση του ανθρώπινου πόνου. Ο Ελληνικός 

Ερυθρός Σταυρός επιτελεί ανθρωπιστικό έργο φροντίζοντας τις πιο αδύναμες ομάδες της 

χώρας και είναι στο πλευρό κάθε ανθρώπου που αντιμετωπίζει δυσκολίες. Τέλος, η 

οργάνωση αυτή έχει ως στόχο να προασπίσει τα ανθρώπινα δικαιώματα.   
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ΕΛΠΙΔΑ 

 

Η δράση του συλλόγου «Ελπίδα» ξεκινά το 1990. Μια ομάδα ευαισθητοποιημένων 

γυναικών με πρωτοπόρο την κ. Μαριάννα Βαρδινογιάννη πήραν την πρωτοβουλία με 

σκοπό να δημιουργηθούν στην Ελλάδα οι απαραίτητες εγκαταστάσεις για την θεραπεία 

παιδιών με ασθένειες που σχετίζονται με το μυελό των οστών. Η ίδρυση της πρώτης 

Μονάδας Μεταμόσχευσης Μυελού των Οστών εγκαινιάστηκε το 1993 στο Νοσοκομείο 

παίδων «Αγία Σοφία». Επόμενο επίτευγμα του συλλόγου που πραγματοποιήθηκε το 2010 

ήταν η δημιουργία του πρώτου Παιδιατρικού Ογκολογικού Νοσοκομείου στην Ελλάδα. 

Η πολυετής αυτή πορεία του συλλόγου έχει συνοδευτεί από σημαντικές ανθρωπιστικές 

πρωτοβουλίες.  

 

Ο σκοπός των Παιδικών Χωριών SOS είναι να βοηθούν παιδιά, που έχουν ανάγκη 

φροντίδας και προστασίας γιατί έχουν βρεθεί μακριά από το φυσικό, οικογενειακό τους 

περιβάλλον, προσφέροντάς τους τη δυνατότητα να ξαναβρούν ένα μόνιμο σπίτι και να 

ζήσουν σε ένα περιβάλλον, το οποίο πλησιάζει το πλαίσιο της φυσικής οικογένειας. Σε 

μία οικογένεια SOS ζουν μαζί έξι ως οκτώ παιδιά, αγόρια και κορίτσια διαφορετικών 

ηλικιών, που μεγαλώνουν μαζί σαν αδέλφια και φοιτούν στα τοπικά δημόσια σχολεία. 

Η επιλογή των παιδιών στα Παιδικά Χωριά γίνεται με αποκλειστικό κριτήριο την 

ανάγκη προστασίας τους, ανεξάρτητα από την φυλή, την εθνικότητα ή την θρησκεία 

τους.  Η εισαγωγή των παιδιών γίνεται μέχρι την ηλικία των 8 ετών και γίνονται δεκτά 

παιδιά, σωματικά υγιή, τα οποία, μέσω των κατάλληλων πνευματικών και ψυχολογικών 

διαδικασιών, μπορούμε να επανεντάξουμε στο κοινωνικό πλαίσιο προς όφελος του 

εαυτού τους και των συνανθρώπων μας. Ιατροπαιδαγωγική και κοινωνική εργασία 

συμπληρώνουν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα των Παιδικών Χωριών SOS.  Ένα Παιδικό 
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Χωριό SOS αποτελείται από 15 - 20 σπίτια και κτίζεται κοντά σε κατοικημένες περιοχές 

αποτελώντας μέρος της περιφέρειας της πόλης, αλλά και μία γέφυρα προς την κοινωνία 

για τα παιδιά που ζουν σε αυτό. Τα Παιδικά Χωριά SOS αναλαμβάνουν την ευθύνη των 

παιδιών από μικρή ηλικία, προσφέροντας συνεχή εκπαίδευση στα σχολεία της περιοχής 

και τα καλύπτουν μέχρι την πλήρη κοινωνική και επαγγελματική τους αποκατάσταση. 

Μετά την ολοκλήρωση της βασικής τους εκπαίδευσης και κατά την διάρκεια της 

μαθητείας τους σε ένα επάγγελμα ή των σπουδών τους, ζουν στη Στέγη Νέων, η οποία 

είναι το λογικά αναγκαίο συμπλήρωμα στην παιδαγωγική αντίληψη της φιλοσοφίας.  

 

3.6  Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις 

ΑΜΚΟ (Ανεξάρτητες Μη Κερδοσκοπικές Οργανώσεις) είναι όλες οι κατά νόμο 

δυνατές, ανεξάρτητες, μη κερδοσκοπικές οργανώσεις, που έχουν έδρα στην Ελλάδα, 

ανεξαρτήτως ύπαρξης κοινωφελούς σκοπού, συμπεριλαμβάνονται δε σε αυτές όλες οι 

εκκλησίες και οι οργανώσεις τους, όλες οι συνδικαλιστικές και εργοδοτικές οργανώσεις, 

οι νεολαίες των πολιτικών κομμάτων, οι οργανώσεις της ομογένειας με θεσμική 

υπόσταση στην Ελλάδα και βεβαίως όλοι οι αθλητικοί, κυνηγετικοί, ορειβατικοί, 

καταδυτικοί, φιλοζωϊκοί κ.λπ. φορείς. ∆εν συμπεριλαμβάνονται στις ΑΜΚΟ τα πολιτικά 

κόμματα, καθώς και οι δημοτικές και περιφερειακές παρατάξεις.  

Ως ανεξαρτησία μιας ΑΜΚΟ νοείται η ανεξαρτησία ως προς τη Βουλή, το κράτος και 

τη δημόσια διοίκηση, τους φορείς της δικαστικής λειτουργίας, τους οργανισμούς 

περιφερειακής και τοπικής αυτοδιοίκησης, όλα τα ασφαλιστικά ταμεία, καθώς και όλους 

τους δημοσίους οργανισμούς που ελέγχονται από το κράτος ή που το κράτος διαθέτει 

πάνω από το 33% των μετοχών και αποτελεί τον μόνο βασικό μέτοχο, επίσης όλα τα 

θεσμικά όργανα της ΕΕ και των διεθνών οργανισμών. Η συμμετοχή ενός από τους 

παραπάνω κρατικούς φορείς ως μέλους σε μη κερδοσκοπική οργάνωση δεν επηρεάζει 

την ανεξαρτησία της εάν είναι μειοψηφική και δεν είναι  σε θέση δημιουργίας συνθηκών 

εξάρτησης της οργάνωσης. Η εξάρτηση από ένα ή περισσότερα φυσικά πρόσωπα, μικρές 

ή μεγάλες επιχειρήσεις, ημεδαπές ή αλλοδαπές ή από πολιτικά κόμματα και τοπικές 

παρατάξεις δεν αίρει τον χαρακτήρα ΑΜΚΟ από μια οργάνωση. Η ως άνω ανεξαρτησία 

προσδιορίζεται από την ιδιότητα των μελών ή εταίρων όπως παραπάνω, από τον τρόπο 
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επιλογής των οργάνων διοίκησης του φορέα και από τον τρόπο λήψης αποφάσεων και 

μόνον. Ως μη κερδοσκοπική νοείται μια οργάνωση, η οποία ανεξαρτήτως της νομικής της 

μορφής, δεν έχει ως σκοπό το κέρδος, με βάση το καταστατικό της ούτε διανέμει καθ’ 

οιονδήποτε τρόπο κέρδη στους εταίρους ή τα μέλη της.  

Κοινωφελείς Οργανισμοί (ΚΟ) είναι οι ΑΜΚΟ εκείνοι που επιλέγουν τη συνεργασία ή 

και υποστήριξη του κράτους, το οποίο τους παραχωρεί υπό ρητές προϋποθέσεις το 

καθεστώς ΚΟ για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα κατόπιν τακτικά επαναλαμβανόμενης 

επιβεβαίωσης ότι αυτές εκπληρώνουν τις προϋποθέσεις που εκείνο θέτει. Στις δομές 

διαβούλευσης δημοσίων αρχών με φορείς της κοινωνίας πολιτών είναι δυνατόν να 

συμμετέχουν και ΑΜΚΟ.  

Παρά το Ευρωπαϊκό Έτος Εθελοντισμού δεν προωθείται από όλες τις χώρες -μέλη 

περιβάλλον κατάλληλο για την ανάπτυξη του εθελοντισμού. Στην Ελλάδα  δεν υπάρχει 

ειδικό νομικό πλαίσιο για τον εθελοντισμό και τις εθελοντικές οργανώσεις με αποτέλεσμα 

οι τελευταίες να αντιμετωπίζουν σειρά θεσμικών εμποδίων στην ανάπτυξη της 

κοινωφελούς δράσης τους.  

Ανάλογα προβλήματα παρατηρούνται και σε άλλες χώρες- μέλη με αποτέλεσμα είτε 

να μην αναπτύσσεται ποιοτικά ο εθελοντισμός είτε να θεωρείται ότι μπορεί μονομερώς 

να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της ανεργίας. Ωστόσο σήμερα στις συνθήκες της 

οικονομικής κρίσης περισσότερο από ποτέ άλλοτε ο εθελοντισμός εντός πλαισίων μπορεί 

να συμβάλλει στην κοινωνική συνοχή και έχει τεράστια οικονομική σημασία.  
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4.1 Ο εθελοντισμός σε Ευρωπαϊκό και Διεθνές επίπεδο 

Ο διεθνής εθελοντισμός εξελίσσεται ραγδαία τα τελευταία χρόνια σε διάφορους 

τομείς όπως η υγεία, η εκπαίδευση, το περιβάλλον, η θρησκεία… Οι εθελοντές στις 

ανεπτυγμένες χώρες του πλανήτη είναι απόλυτα συνειδητοποιημένοι και πλήρως 

ενημερωμένοι σχετικά με τις δραστηριότητες που αναλαμβάνουν. Πλαισιώνονται από 

ένα νομικό υπόβαθρο που τους κατοχυρώνει σε μεγάλο βαθμό και δραστηριοποιούνται 

σε διαδικασίες οργανωμένες, γεγονός που τους παρέχει ασφάλεια και βεβαιότητα.  

Είναι αξιοσημείωτο ότι παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχει κανένα όφελος για τον 

συμμετέχοντα, στο εξωτερικό ο εθελοντισμός είναι ιδιαιτέρως διαδεδομένος, γεγονός 

που απορρέει από την νοοτροπία του εθελοντή αλλά και την γενικότερη οργάνωση του 

συστήματος. Στην Αμερική για παράδειγμα δραστηριοποιούνται 1.140.000  οργανώσεις, 

οι οποίες αποφέρουν εξαιρετικά κέρδη. Συγκεκριμένα, στις ΗΠΑ εμφανίζονται έσοδα 

621 δις δολάρια που αποτελούν το 6,2% της αμερικανικής οικονομίας. Είναι έκδηλη, 

επομένως, η επιθυμία των απλών-και όχι μόνο-ανθρώπων να συμμετάσχουν σε 

πρωτοβουλίες με εθελοντικό χαρακτήρα και αποδεικνύει ότι το μέγεθος του 

εθελοντισμού μιας χώρας είναι συνυφασμένο με το επίπεδο ανάπτυξής της.  

Γενικότερα, οι εθελοντικές οργανώσεις με τις προτάσεις και την δράση τους επιδρούν 

στη διαμόρφωση μιας νέας κλίμακας αξιών στη σύγχρονη κοινωνία της γνώσης, της 

πληροφορίας και της κατανάλωσης. Εξισορροπούν την ανάγκη με την ελευθερία, το 

σεβασμό με την βοήθεια, τη σιωπή με την προσφορά.  

 

4.2  Χρηματοδότηση και πηγές εσόδων εθελοντικών 

δραστηριοτήτων 

Τα προγράμματα που μπορούν να χρηματοδοτηθούν από το Υπουργείο Υγείας και 

Πρόνοιας  είναι εκείνα που αφορούν ευπαθείς πληθυσμιακές ομάδες καθώς επίσης και 

ομάδες έκτακτης ανάγκης. Πρόκειται για πληθυσμούς που ζουν σε συνθήκες φτώχειας 

και ένδειας, άτομα που πάσχουν από ασθένειες, άτομα με αναπηρίες, προσφορά και 

συγκέντρωση αίματος και ιστών, πληθυσμοί που πάσχουν από εξαρτήσεις, 
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φυλακισμένοι και πρώην φυλακισμένοι, πληθυσμοί με γλωσσικές, πολιτισμικές και 

θρησκευτικές ιδιαιτερότητες και άλλες κοινωνικά αποκλεισμένες πληθυσμιακές ομάδες.  

Χρηματοδότηση για την πραγματοποίηση προγραμμάτων μπορούν να ζητήσουν 

μεμονωμένες εθελοντικές οργανώσεις ή περισσότερες εθελοντικές οργανώσεις από 

κοινού, εφόσον έχουν τουλάχιστον διετή τεκμηριωμένη εμπειρία στην παροχή 

εθελοντικών υπηρεσιών στον τομέα της υγείας και της κοινωνικής φροντίδας. Αξίζει 

επίσης να σημειωθεί ότι τα έσοδα των εθελοντικών οργανώσεων προέρχονται κυρίως 

από συνδρομητές και κρατικές επιχορηγήσεις και όχι από εισφορές επιχειρήσεων.  

Μια ακόμα οικονομική πτυχή που αξίζει να μελετηθεί είναι η δημιουργία θέσεων 

εργασίας μέσω των εθελοντικών οργανώσεων καθώς εμφανίζονται δείκτες αύξησης 

απασχόλησης πολύ μεγαλύτεροι από αυτούς των εθνικών οικονομιών.   

Πρέπει επίσης να σημειωθεί πως τα μέλη μιας εθελοντικής οργάνωσης καταβάλλουν 

μια οικονομική συμμετοχή στην οργάνωση στην οποία συμμετέχουν ως πηγή εσόδων 

για την οργάνωση. Πιθανότατα άλλες πηγές εσόδων μπορούν να υπάρξουν από την 

συνεισφορά της σχολικής κοινότητας ή από συγκεκριμένους φορείς όπως η Γενική 

Γραμματεία Νέας Γενιάς. Συγκεκριμένα, υπάρχουν προγράμματα της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης όπως η Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία.(European Voluntary Service – EVS). 

Ο εθελοντισμός στη σημερινή κοινωνία παίζει σημαντικό ρόλο. Επειδή μέσα στους 

δύο τελευταίους αιώνες οι ανάγκες για 

αλληλοβοήθεια μεταξύ των ανθρώπων μεγάλωσε, 

ιδρύθηκαν πολλές οργανώσεις που 

βασίζονται σε εθελοντικές πράξεις. Τέτοιες 

οργανώσεις είναι ο Ερυθρός Σταυρός, η Actionaid, η Unicef και άλλες. 

 

4.3 i)Εθελοντικές οργανώσεις και τομείς δράσης 

Ερυθρός Σταυρός 

 Το Διεθνές Κίνημα Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου είναι το μεγαλύτερο 

ανθρωπιστικό δίκτυο στον κόσμο. Το Κίνημα περιλαμβάνει τη Διεθνή Επιτροπή του 

Ερυθρού Σταυρού (ICRC), τη Διεθνή Ομοσπονδία Συλλόγων Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς 

http://www.icrc.org/eng/
http://www.icrc.org/eng/
http://www.icrc.org/eng/
http://ifrc.org/
http://ifrc.org/
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Ημισελήνου (IFRC) και τους Εθνικούς Συλλόγους (NS) με παρουσία και δραστηριότητες 

σε 186 χώρες. 

  Η ιδέα της ίδρυσης του Ερυθρού Σταυρού γεννήθηκε στο πεδίο της μάχης του 

Σολφερίνο5 από την αλτρουιστική διάθεση προσφοράς του Ερρίκου Ντυνάν προς τους 

τραυματίες στρατιώτες του πολέμου στις 24 Ιουνίου 1859. Η Διεθνής Επιτροπή που 

σχηματίστηκε τότε από μια ομάδα εθελοντών με φιλάνθρωπα ιδανικά συνέχισε τη 

δράση της και μετά το Σολφερίνο. Το 1864 υπογράφηκε η πρώτη Σύμβαση της Γενεύης 

και ιδρύθηκε το Διεθνές Κίνημα του Ερυθρού Σταυρού.  

 Η ονομασία και το έμβλημα «Ερυθρός Σταυρός» προέκυψαν με την 

αναστροφή των χρωμάτων της σημαίας της Ελβετίας, προς τιμήν του 

οραματιστή του Κινήματος, Ερρίκου Ντυνάν, ενώ το 1929 η Ερυθρά 

Ημισέληνος έγινε το επίσημο έμβλημα. Το 1919 οι Σύλλογοι Ερυθρών Σταυρών & 

Ερυθράς Ημισελήνου ενώθηκαν σχηματίζοντας τη Διεθνή Ομοσπονδία Συλλόγων 

Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου. Η φροντίδα και η συμπαράσταση χωρίς 

πολιτισμική ή εθνική διάκριση ήταν το πρωταρχικό κίνητρο της ίδρυσης του Ερυθρού 

Σταυρού. Στη διάρκεια των 143 χρόνων δράσης και προσφοράς του Κινήματος, τα 

ιδανικά αυτά αποτέλεσαν τον πυρήνα της προσπάθειας και της δραστηριότητάς του για 

την ανακούφιση του ανθρώπινου πόνου. 

Η ανθρωπιστική δραστηριότητα του Κινήματος Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς 

Ημισελήνου αναπτύχθηκε και επεκτάθηκε παγκοσμίως με τη σταδιακή συμμετοχή όλο 

και περισσοτέρων χωρών. Σήμερα είναι η μεγαλύτερη εθελοντική οργάνωση σε 

ολόκληρο τον κόσμο ενώ πήρε 3 βραβεία Νόμπελ για την αξιοσημείωτη  προσπάθειά 
                                                             

5. To Σολφερίνο είναι μια μικρή πόλη της Ιταλίας. Έγινε γνωστή από την ομώνυμη μάχη στο πλαίσιο του Δεύτερου Πολέμου της 

Ιταλικής Ανεξαρτησίας. Η μάχη έλαβε χώρα στις 24 Ιουνίου 1859 κοντά στην μικρή αυτή κωμόπολη, μεταξύ 

του αυστριακού στρατού και των συνασπισμένων δυνάμεων Γαλλίας και Πεδεμοντίου. Οι δύο στρατοί συναντήθηκαν τυχαία και 

δεν είχαν προπαρασκευάσει τη μάχη. Η σύγκρουση άρχισε το πρωί και συνεχίστηκε μέχρι το μεσημέρι, μέσα σε κλίμα σύγχυσης και 

αταξίας. Ήταν, όμως, ιδιαίτερα σκληρή, με αποτέλεσμα ο αριθμός των θυμάτων να αυξάνει με γεωμετρική ταχύτητα. Η 

βαρβαρότητα και ο βαρύς φόρος αίματος ευαισθητοποίησε τον Ελβετό έμπορο Ερρίκο Ντυνάν που παρατηρούσε όσα 

διαδραματίζονταν ζωντανά και ο οποίος ανεξαρτήτως εθνικότητας περιέθαλψε με την βοήθεια των κατοίκων τους τραυματίες των 

αντιπάλων πλευρών. Ο Ντυνάν μετέφερε με την πένα του τη φρίκη της μάχης στο βιβλίο του «Μία ανάμνηση από το Σολφερίνο» το 

οποίο κινητοποίησε την κοινή γνώμη της εποχής και οδήγησε τελικά στην ίδρυση του Ερυθρού Σταυρού.  

  

 

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Red_Cross_and_Red_Crescent_Societies
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του για έναν καλύτερο κόσμο. Το Διεθνές Κίνημα  Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς 

Ημισελήνου είναι το σύμβολο της αλτρουιστικής προσφοράς χωρίς σύνορα, για τη 

βελτίωση της ζωής των ευάλωτων πληθυσμιακών ομάδων, είναι η έμπρακτη προσπάθεια 

για την υλοποίηση του οράματος ενός κόσμου που πορεύεται με σεβασμό στην 

ανθρώπινη αξιοπρέπεια και προοδεύει συνολικά μέσω του ανθρωπισμού. 

Η συμμετοχή στο κίνημα του Ερυθρού Σταυρού είναι πλέον εύκολη. Οι ανάγκες για 

περισσότερους εξειδικευμένους γιατρούς ανάγκασαν την οργάνωση να παρέχει 

προγράμματα  για εκμάθηση κάποιων ειδικοτήτων καθώς και μια στοιχειώδη 

ενημέρωση των εθελοντών. Με απλά λόγια,  ένας εθελοντής του Ερυθρού Σταυρού είναι 

ένας «επαγγελματίας» εθελοντής. Σήμερα πάνω από 13 εκατομμύρια  εθελοντές 

συμμετέχουν στο κίνημα του Ερυθρού Σταυρού που συνεχίζει να δίνει βοήθεια σε όλο 

τον κόσμο. 

 

Γιατροί Χωρίς Σύνορα 

  Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα (ΜSF) είναι μια διεθνής ανεξάρτητη, 

ιατρική ανθρωπιστική οργάνωση που παρέχει επείγουσα βοήθεια σε 

άτομα που έχουν πληγεί από ένοπλες συγκρούσεις, επιδημίες, φυσικές καταστροφές ή 

αποκλεισμό από την παροχή ιατρικής φροντίδας.  

   Προσφέρουν βοήθεια με κριτήριο την ανάγκη, ανεξάρτητα από φυλή, θρησκεία, 

φύλο ή πολιτικούς δεσμούς. Οι δράσεις της οργάνωσης διέπονται από την ιατρική ηθική 

και τις αρχές της ουδετερότητας και της αμεροληψίας. 

 Το βασικό έργο των Γιατρών Χωρίς Σύνορα είναι η παροχή επείγουσας ιατρικής 

βοήθειας σε καταστάσεις ένοπλων συγκρούσεων. Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα δεν 

παίρνουν μέρος , αλλά αναζητούν τρόπο για να παρέχουν βοήθεια σε αυτούς που 

περισσότερο την έχουν ανάγκη. Επίσης, δεν δέχονται χρηματοδότηση από κυβερνήσεις 

ή άλλα μέρη που εμπλέκονται άμεσα σε συγκρούσεις στις οποίες η οργάνωση 

ανταποκρίνεται.  

  Έχουν δεσμευτεί να ανταποκρίνονται στα δεινά που υποφέρουν κάποιοι άνθρωποι, 

καθώς και να αντιμετωπίζουν τις δυσκολίες που συναντούν κατά την παροχή αυτής της 
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βοήθειας. Όταν οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα γίνονται μάρτυρες σοβαρών πράξεων βίας, 

ξεχασμένων κρίσεων ή παρακώλυσης του έργου τους, δύνανται να μιλήσουν δημόσια 

γι’ αυτά.  

  Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα επίσης παρέχουν ιατρική φροντίδα με στόχο την επιβίωση 

από καταστροφικές καταστάσεις όπου οι κοινότητες και οι δομές υγείας ενδέχεται να 

έχουν κλονιστεί. Παρέχουν βοήθεια σε θύματα επιδημιών, φυσικών καταστροφών και 

αποκλεισμού από την ιατρική περίθαλψη, επιχειρώντας διαρκώς να βελτιώνουν την 

ποιότητα, τη σημασία και την έκταση της βοήθειας που παρέχουν. 

   Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα είναι μια Μη Κερδοσκοπική Οργάνωση, ανεξάρτητη και 

αυτοδιοικούμενη. Iδρύθηκε στο Παρίσι το 1971 και σήμερα είναι ένα παγκόσμιο 

κίνημα, με τμήματα σε περισσότερες από 19 χώρες και με ένα διεθνές γραφείο στη 

Γενεύη. Το έργο των Γιατρών Χωρίς Σύνορα υλοποιείται από χιλιάδες επαγγελματίες 

από το χώρο της υγείας και τεχνικό και διοικητικό προσωπικό. Η συντριπτική 

πλειοψηφία του προσωπικού των Γιατρών Χωρίς Σύνορα προέρχεται από χώρες στις 

οποίες η οργάνωση παρέχει ιατρική βοήθεια. Μαζί διαχειρίζονται προγράμματα σε 65 

χώρες.  

  Μέρος της τεράστιας αυτής προσπάθειας είναι και το Ελληνικό Τμήμα των Γιατρών 

Χωρίς Σύνορα, ένα από τα 19 τμήματα της οργάνωσης σε όλο τον κόσμο. Η δράση της 

οργάνωσης που φέτος συμπληρώνει 40 χρόνια από την ίδρυσή της γίνεται πράξη χάρη 

στην αδιάλειπτη ηθική και οικονομική υποστήριξη της παγκόσμιας και ελληνικής 

κοινωνίας.  

   Η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού για τη δράση και τα αποτελέσματά 

της αποτελεί βασικό κρίκο της ανθρώπινης αυτής αλυσίδας που κατορθώνει να 

απαλύνει τον πόνο και να δίνει καθημερινά ελπίδα για ζωή σε εκατομμύρια 

ανθρώπους. 

 

ActionAid 

  Η ActionAid ξεκίνησε από τη Μεγάλη Βρετανία, στις αρχές της δεκαετίας του ’70, ως 

μια καθαρά φιλανθρωπική οργάνωση, με 88 υποστηρικτές που έγιναν ανάδοχοι σε 88 
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παιδιά στην Ινδία και την Κένυα. Αρχικά η δουλειά της επικεντρώθηκε στην παροχή 

υλικής βοήθειας, όπως νερό, τροφή και είδη πρώτης ανάγκης, καθώς και στην 

εξασφάλιση εκπαίδευσης για τα παιδιά. Στην πορεία έγινε φανερό, ότι το να παρέχει 

μόνο είδη πρώτης ανάγκης, ανακουφίζει το πρόβλημα προσωρινά, ενώ δεν 

αντιμετωπίζει τις πραγματικές αιτίες της φτώχειας που είναι η άνιση κατανομή δύναμης 

και πόρων. 

Γι’ αυτό, διευρύνθηκε το πεδίο δράσης σε διεθνές επίπεδο ασκώντας ταυτόχρονα 

πίεση στη διεθνή κοινότητα για την καταπολέμηση των βαθύτερων αιτιών της φτώχειας. 

Υλοποιούνται αναπτυξιακά προγράμματα και δράσεις σε περισσότερες από 40 χώρες 

του αναπτυσσόμενου κόσμου και πραγματοποιούνται δράσεις μαζί με εκατομμύρια 

φτωχούς και περιθωριοποιημένους ανθρώπους σε μια κοινή προσπάθεια βελτίωσης των 

συνθηκών ζωής τους.  

Στα 40 χρόνια δραστηριότητας της, στηρίζεται στην εμπιστοσύνη εκατομμυρίων 

ευαισθητοποιημένων πολιτών και συνεργάζεται στενά με περισσότερες από 2.500 

τοπικές οργανώσεις και ομάδες που δουλεύουν για την αντιμετώπιση της φτώχειας. 

Επίσης, από τα 2,500 στελέχη της οργάνωσης αυτής το 89% προέρχεται από χώρες του 

αναπτυσσόμενου κόσμου, γεγονός που εξασφαλίζει μια βαθιά γνώση των αναγκών και 

των προτεραιοτήτων των χωρών αυτών. 

 Η ActionAid International έχει έδρα το Γιοχάνεσμπουργκ στη Νότια Αφρική και 

διοικείται από το Διεθνές Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από ανθρώπους με 

μεγάλη εμπειρία σε θέματα Ανάπτυξης, Κοινωνικής Δικαιοσύνης και Αλληλεγγύης 

καθώς και Ισότητας των φύλων. 

  H ActionAid είναι ένας διεθνής, μη κυβερνητικός, μη κερδοσκοπικός οργανισμός ο 

όποιος στοχεύει στην καταπολέμηση της φτώχειας. Ξεκίνησε την δράση της το 1972 ως 

μια καθαρά φιλανθρωπική οργάνωση και σήμερα υλοποιεί μια σειρά αναπτυξιακών 

προγραμμάτων και ενεργειών σε 47 χώρες της Αφρικής, της Ασίας, της Λατινικής 

Αμερικής επηρεάζοντας θετικά την ζωή περισσότερων από 14 εκατομμυρίων φτωχών 

και περιθωριοποιημένων ανθρώπων που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας δηλαδή 

με λιγότερο από ένα δολάριο την ημέρα. Το βασικό έργο της ActionAid είναι η 

δημιουργία ανάπτυξης που θα οδηγήσει τους φτωχούς ανθρώπους στο να 
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συνειδητοποιήσουν και να διεκδικήσουν τα δικαιώματα τους. Παράλληλα ενδυναμώνει 

τις τοπικές κοινωνίες παρέχοντας βασικά έργα υποδομής όπως σχολεία, υδραγωγεία 

κ.ά. 

Η ActionAid διεθνώς δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 40 χώρες σε Αφρική, 

Ασία και Λατινική Αμερική: Ηνωμένο Βασίλειο, ΗΠΑ, Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία, Δανία, 

Αυστραλία, Σουηδία, Μπαγκλαντές, Βραζιλία, Μπουργκίνα Φάσο, Μπουρούντι, 

Καμπότζη, Αφγανιστάν, Μπαγκλαντές, Κίνα, Δημοκρατία του Κονγκό, Δομινικανή 

Δημοκρατία, Ισημερινός (Εκουαδόρ), Ελ Σαλβαδόρ, Αιθιοπία, Γκάμπια, Γκάνα, 

Γουατεμάλα, Γουινέα, Αϊτή, Ινδία, Λάος, Κένυα, Λιβερία, Μαλάουι, Μοζαμβίκη, 

Μυανμάρ, Νεπάλ, Νικαράγουα, Νιγηρία, Πακιστάν, Περού, Ρουάντα, Σενεγάλη, Σιέρα 

Λεόνε, Σομαλία, Τανζανία, Ουγκάντα, Βιετνάμ, Ζάμπια, Ζιμπάμπουε. 

 

UNICEF 

   H UNICEF, Οργάνωση των Ηνωμένων Εθνών για τα παιδιά, ιδρύθηκε στις 11 

Δεκεμβρίου 1946 για να βοηθήσει τα παιδιά της Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής και της 

Κίνας μετά το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου.       

   Σήμερα , εργάζεται σε 162 σημεία του πλανήτη μας με σκοπό την υποστήριξη των 

παιδιών και των γυναικών στους τομείς της υγείας, της διατροφής, της εκπαίδευσης, της 

ύδρευσης και της υγιεινής καθώς και των παιδιών που χρειάζονται ειδική φροντίδα και 

προστασία. Προωθεί το μητρικό θηλασμό ως τον καλύτερο τρόπο διατροφής των 

παιδιών τους πρώτους μήνες της ζωής τους.  

   Η προσφορά της UNICEF είναι απαλλαγμένη από κάθε είδους διάκριση. Δίνει 

προτεραιότητα στα παιδιά που αντιμετωπίζουν τα μεγαλύτερα προβλήματα και στις 

χώρες που βρίσκονται σε μεγαλύτερη ανάγκη.  

   Η UNICEF έχει δεσμευτεί για την εξασφάλιση 

ειδικής προστασίας των παιδιών που ζουν σε δυσχερείς 

συνθήκες - θύματα πολέμου, καταστροφών, φτώχειας, κάθε είδους 

βίας και εκμετάλλευσης και αυτών με ειδικές ανάγκες. Η 

UNICEF εξακολουθεί να βρίσκεται κοντά και να προσφέρει έργο ζωής για τα παιδιά σε 
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όλον τον κόσμο με προγράμματα διατροφής, ιατρικής περίθαλψης, υγιεινής και 

εκπαίδευσης. Με έρευνές της, έφερε στην επιφάνεια την τραγική πραγματικότητα για τα 

παιδιά στο Ιράκ και με αποστολή ιατροφαρμακευτικού υλικού, εμβόλια, τροφής, 

εκπαιδευτικού υλικού και άλλων ειδών, στάθηκε στο πλευρό τους.  

  Γενικός στόχος της είναι η παροχή μακροπρόθεσμης ανθρωπιστικής βοήθειας σε 

παιδιά και μητέρες που ζουν σε αναπτυσσόμενες χώρες, καθώς και η στήριξη σχετικών 

αναπτυξιακών προγραμμάτων. Το 1953 η UNICEF έγινε μόνιμο μέλος του συστήματος 

του Ο.Η.Ε. και έχει την έδρα της στην Νέα Υόρκη. Η UNICEF διαθέτει γραφεία σε πάνω 

από 200 χώρες, τα οποία υπάγονται οργανικά σε 7 επί μέρους γεωγραφικούς τομείς. Η 

διοίκηση ασκείται από την έδρα στην Νέα Υόρκη. Σε αντίθεση με μη κυβερνητικές 

οργανώσεις ανάλογου ανθρωπιστικού χαρακτήρα, η UNICEF είναι διακυβερνητικός 

οργανισμός και έτσι υπολογίσιμος για τις κυβερνήσεις των κρατών. Αυτό το 

χαρακτηριστικό προσφέρει επιπλέον δυνατότητες και ευελιξία για δραστηριοποίηση σε 

κάθε χώρα, αλλά μπορεί σε μεμονωμένες περιπτώσεις να αποτελέσει και εμπόδιο σε 

χώρες με ολοκληρωτικό καθεστώς. 

 

GREENPEACE 

Η Greenpeace είναι μία διεθνής Μη Κυβερνητική Οργάνωση με σκοπό την 

προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.  Έχει ως αρχές τη μη-βία, την άμεση δράση και 

την ανεξαρτησία από κόμματα, κυβερνήσεις και οικονομικά 

συμφέροντα, αγωνίζεται για νερό και τροφή χωρίς τοξικές ουσίες και 

μεταλλαγμένα, για κλίμα που ευνοεί την ανάπτυξη ζωής αντί να την 

καταστρέφει, για θάλασσες και δάση πλούσια σε ζωή, για έναν ειρηνικό 

κόσμο, όπου ο πυρηνικός εφιάλτης θα ανήκει οριστικά στο παρελθόν. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η περίπτωση της ΛΑΡΚΟ, όπου με την άδεια των 

αρμόδιων υπουργείων, 1.000.000 τόνοι σκουριάς η οποία περιέχει βαρέα μέταλλα 

απορρίπτονται στο Βόρειο Ευβοϊκό, απειλώντας το θαλάσσιο περιβάλλον και την υγεία. 

Η Greenpeace δρα έχοντας ως απώτερο σκοπό να επικυρώσει η Ελλάδα το Διεθνές 

Πρωτόκολλο που απαγορεύει την πόντιση τοξικών ουσιών ( Σύμβαση Βαρκελώνης). 
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Η Greenpeace πετυχαίνει να σταματήσουν οι εξαγωγές αποβλήτων από τις πλούσιες 

βιομηχανικές χώρες προς τις φτωχότερες περιοχές του πλανήτη μας και απαγορεύτηκε  

η κατασκευή παιχνιδιών από το επικίνδυνο πλαστικό PVC που προοριζόταν για παιδιά 

κάτω των τριών ετών. 

Η ελληνική κυβέρνηση θα πρέπει να αποκτήσει μια συνεκτική πολιτική διαχείρισης 

των τοξικών ενώσεων και αποβλήτων . Θα πρέπει να ληφθούν μέτρα προστασίας  του 

περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας.  Τέλος θα πρέπει να γίνει εξάλειψη των τοξικών 

και βλαβερών ουσιών. 

ii) Γενικότερα Σχόλια  

Ο εθελοντισμός εμφανίζεται με διάφορες μορφές σε ολόκληρη την Ευρώπη, κάτι το 

οποίο αντικατοπτρίζει την ποικιλομορφία των προσεγγίσεων και των παραδόσεων που 

χαρακτηρίζει τα κράτη- μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εντούτοις, κοινά 

χαρακτηριστικά γνωρίσματα ανάμεσα στις διάφορα κράτη μπορούν να 

προσδιοριστούν. Παρά τις διαφορετικές εκδηλώσεις και εκφράσεις του ο ρόλος του 

εθελοντισμού είναι ιδιαίτερα σημαντικός σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι 

εθελοντές συμμετέχουν σε ένα ποικίλο και ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, όπως την 

παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών, αμοιβαία βοήθεια ή αυτοβοήθεια, οργάνωση 

εκστρατειών, κοινοτικές και περιβαλλοντικές δράσεις γιατί ο εθελοντισμός μπορεί να 

επιτύχει την κοινωνική ενσωμάτωση και ολοκλήρωση και να συμβάλλει στην κοινωνική 

συνοχή της κοινωνίας δημιουργώντας δεσμούς εμπιστοσύνης και αλληλεγγύης 

επενδύοντας στο κοινωνικό κεφάλαιο. Με τον εθελοντισμό όλοι οι άνθρωποι όλων των 

εθνικοτήτων, των θρησκειών, των κοινωνικοοικονομικών τάξεων και όλων των ηλικιών 

μπορούν να συμβάλλουν στη θετική εξέλιξη και αλλαγή. Εκατομμύρια πολίτες σε 

ολόκληρη την Ευρώπη ασχολούνται ενεργά με τις διάφορες μορφές εθελοντισμού. 

Ενδεικτικά, οι πιο πρόσφατοι αριθμοί παρουσιάζουν τα ακόλουθα σε διάφορες περιοχές 

της Ευρώπης: 



 

83 
 

 Το 2002 ο χρόνος που αφιερώθηκε σε εθελοντικές εργασίες, σε διάφορους 

συνδέσμους/ οργανώσεις στην Γαλλία, ήταν ισοδύναμος με περισσότερο από 716.000 

θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης. 

 Το 2004 στην Πολωνία, περίπου 5,4 εκατομμύρια πολίτες ασχολήθηκαν με τον 

εθελοντισμό, το οποίο αντιπροσωπεύει το 18,3% του συνολικού πληθυσμού. Η κατά 

εκτίμηση οικονομική αξία του εθελοντισμού, που υπολογίστηκε από τον 

πολλαπλασιασμό του αριθμού των κατά αντιστοιχία εργαζόμενων σε θέσεις πλήρους 

απασχόλησης ( εθελοντές ) με τον μέσο όρο μισθού στον συγκεκριμένο τομέα, ανήλθε στα 

124 εκατομμύρια ευρώ. 

 

 23 εκατομμύρια πολίτες ( 36% ) συμμετέχουν σε διάφορα είδη εθελοντικής 

εργασίας στη Γερμανία ενώ το 33% του ενήλικου πληθυσμού στην Ιρλανδία, περίπου 

1.287.000 άτομα, ασχολείται με τον εθελοντισμό. 

 

 Οι Βέλγοι αφιερώνουν 5 ώρες την εβδομάδα σε εθελοντικές δραστηριότητες χωρίς 

αμοιβή που ισοδυναμεί με 200.000 θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης. 

 

 Στο Ηνωμένο Βασίλειο 23 εκατομμύρια άνθρωποι προσφέρουν υπηρεσίες 

εθελοντικά κάθε χρόνο, αποτελώντας ένα εργατικό ισοδύναμο με 180.000 εργαζόμενους 

πλήρους απασχόλησης για κάθε ευρώ της δημόσιας χρηματοδότησης που δαπανάται για 

να υποστηριχθεί ο εθελοντισμός, οι εθελοντές προσφέρουν εργασία αξίας 30 ευρώ , η 

οικονομική αξία του επίσημου εθελοντισμού στο Ηνωμένο Βασίλειο έχει υπολογισθεί σε 

περισσότερα από 65 δις ευρώ ετησίως ή 7,9 % του ΑΕΠ. 

 Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι υπάρχει η EVS – EEY (Ευρωπαϊκή Εθελοντική 

Υπηρεσία), η οποία προωθεί το πνεύμα του εθελοντισμού. Mέσω του Προγράμματος της 

Ευρωπαϊκής Εθελοντικής Υπηρεσίας (European Voluntary Service - EVS), από το 2006 η 

Fair Trade Hellas υποδέχεται στην Ελλάδα ξένους εθελοντές από όλον τον κόσμο και 

αποστέλλει αντιστοίχως Έλληνες στο εξωτερικό για εθελοντικά προγράμματα μεγάλης 

χρονικής διάρκειας (2-12 μήνες).  
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Πρόκειται για μια διαδικασία εκμάθησης που αποσκοπεί στην προσωπική και 

επαγγελματική ανάπτυξη του εθελοντή. Καλλιεργεί ενεργούς πολίτες και συνεισφέρει 

στην αλληλεγγύη και την αμοιβαία κατανόηση μεταξύ των νέων ανθρώπων.  
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Συνέντευξη με τον κ. Άιχερ Μπερνάρντ, 

(πρώην εθελοντή στον Ερυθρό Σταυρό) 

 

 Ποιο ήταν το κίνητρο που σας έκανε να ασχοληθείτε με τον εθελοντισμό; 

Ο εθελοντισμός είναι υποχρέωση του κάθε ανθρώπου, έτσι θεώρησα ότι ήταν και δική 

μου, όπως όλων μας. 

 Ποιοι παράγοντες σας έκαναν να επιλέξετε τον Ερυθρό Σταυρό ανάμεσα σε 

τόσα άλλα προγράμματα;  

Στην πατρίδα μου (Αυστρία) πριν από 30 χρόνια δεν υπήρχαν άλλα  προγράμματα 

πχ. συλλογής σκουπιδιών καθώς  η χώρα είναι πολύ καλά οργανωμένη.  Σε κάθε χωριό 

της Αυστρίας υπάρχουν αρκετά προγράμματα όπως του Ερυθρού  Σταυρού  και σε 

καθένα από αυτά μπορεί να συμμετέχει κάποιος πολίτης. Εγώ επέλεξα τον Ερυθρό 

Σταυρό γιατί μου άρεσε περισσότερο και έτσι προσφέρθηκα εθελοντικά.  

 Σε ποια περίοδο της ζωής σας συμμετείχατε στο κίνημα του Ερυθρού Σταυρού; 

Για πόσο διάστημα; 

Συμμετείχα για 12 χρόνια, από το 1974 έως το 1986.Άρχισα να συμμετέχω λόγω του 

σχολείου στο οποίο δούλευα. 

 Ποια ήταν η διαδικασία για να γίνετε μέλος του κινήματος; 

Η διαδικασία ήταν η εκπαίδευση στις πρώτες βοήθειες. 

 Ποιες ήταν οι αρμοδιότητες σας εκεί; 

Μετά την μάθηση και την εκπαίδευση στις πρώτες βοήθειες ,οι οποίες έχουν βαθμίδες, 

έφτασα  μέχρι την βαθμίδα του Εκπαιδευτή για τους οδηγούς ασθενοφόρου, δηλαδή  

μπορούσα πια να εκπαιδεύω. 
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 Πιστεύετε ότι υπήρχαν προβλήματα στην οργάνωση; Αν ναι ποιά  ήταν αυτά; 

Μικρά προβλήματα πάντα υπάρχουν, τα οποία βασίζονται στους διαφορετικούς 

χαρακτήρες των ανθρώπων, όλοι μαζί δημιουργούμε το πρόβλημα... Το κύριο πρόβλημα 

είναι η έλλειψη συνεργασίας και ομαδικού πνεύματος.  

 Ποιοι ήταν οι λόγοι που σας οδήγησαν να αποσυρθείτε; 

 Δεν είμαι ακόμη μέλος επειδή ήρθα στην Ελλάδα και στην Ελλάδα δεν υπάρχει κάτι 

τόσο καλά οργανωμένο ακόμα.  

 Πώς αντέδρασε η τοπική κοινωνία στις ενέργειες του Ερυθρού Σταύρου;  

Ο Ερυθρός Σταυρός ήταν ιδιαίτερα καλοδεχούμενος στην τοπική κοινωνία.  

 Αφηγηθείτε μας μια χαρακτηριστική σας εμπειρία. 

Θυμάμαι ένα περιστατικό που με άγγιξε πολύ. Μια φορά πήγαμε μια κυρία με το 

ασθενοφόρο στο νοσοκομείο, η οποία είχε διαβήτη σε πολύ προχωρημένο στάδιο, και  τα 

πόδια της είχαν ανοιχτές μεγάλες πληγές τις οποίες οι συγγενείς της τις είχαν καλύψει με 

εφημερίδα. Αυτό με σόκαρε πάρα πολύ... Τα είχαν καλύψει με εφημερίδα γιατί δεν 

ήξεραν τι να κάνουν! Η Αυστρία προσφέρει μαθήματα πρώτης βοήθειας για τον κάθε 

άνθρωπο, έτσι τα έχει ακούσει κάποιος τουλάχιστον μια φορά στην ζωή του ..πράγματα 

τα οποία είναι πρακτικά. Μου έκανε εντύπωση, λοιπόν, που αυτοί οι άνθρωποι δεν είχαν 

αυτήν την απλή γνώση και δεν είχαν ούτε καν ρωτήσει τον γιατρό τι να κάνουν. Με 

εντυπωσίασε η έλλειψη γνώσης σε ένα κράτος οργανωμένο και δομημένο.  

 Ποια ήταν τα συναισθήματα σας κατά την διάρκεια της συμμετοχής σας στην 

οργάνωση; 

Είναι υπέροχο το αίσθημα της προσφοράς στον συνάνθρωπο, να μπορείς να νοιώθεις 

ότι προσφέρεις παρηγοριά σε έναν άνθρωπο που το χρειάζεται σε μια δύσκολη στιγμή. 

Είναι πραγματικά όμορφο να μπορείς να δείχνεις τον δρόμο σε κάποιον που έχει χαθεί. .  

Και αν δίνεις σε έναν άλλον άνθρωπο μια παρηγοριά δίνεις και ένα δώρο στον εαυτό 

σου. Αυτό είναι πάντα το κίνητρο να κάνεις  κάτι τέτοιο-να γίνεις εθελοντής. Από αυτό 
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που προσφέρεις και εσύ πλουτίζεις, εσωτερικά ,όχι εξωτερικεύονται ένα είδος περηφάνιας 

γιατί ξέρεις ότι με όλο αυτό έχεις μια αξία, μια ανθρώπινη αξία. 

 Σε τι σας ωφέλησε; 

Αυτές οι γνώσεις ήταν ωφέλιμες  αργότερα στην Ελλάδα όταν η γυναίκα μου ήταν 

έγκυος και στις γεννήσεις των παιδιών, στα μικρά τραύματά τους και στις αρρώστιες 

τους. Και όταν είχα πάθει εγώ έμφραγμα ,ήμουνα σε θέση να καταλάβω ότι έχω 

έμφραγμα. Και έτσι τα κατάφερα να φτάσω εγκαίρως στο νοσοκομείο. 

 

Σας ευχαριστούμε πολύ για τον χρόνο σας! 
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ΈΡΕΥΝΑ- ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ 

1) Έχετε ασχοληθεί ποτέ με τον εθελοντισμό;  

    Ναι 

    Όχι 

2) Γνωρίζετε αν υπάρχουν εθελοντικές οργανώσεις στην Ελλάδα και αν ναι ποιες; 

Ναι                   _______________________________________________ 

Όχι 

3) Θα επιθυμούσατε να συμμετάσχετε σε μια εθελοντική οργάνωση; Αν ναι, σε 

ποια; 

Ναι    _________________________________________________ 

Όχι 

  4)Γνωρίζετε κάποια μορφή εθελοντισμού; (τυπική/ άτυπη, παγκόσμια, 

ανθρωπιστική) 

Ναι    ____________________________________________________ 

Όχι 

5) Έχετε κάποιον συγγενή ή φίλο που να έχει πάρει μέρος σε κάποια εθελοντική 

δράση; 

Ναι    

 Όχι 

6) Θεωρείτε πως αυξάνεται η αισιοδοξία του ανθρώπου με την συμμετοχή του σε 

εθελοντική δραστηριότητα; 

Ναι     

 Όχι     

7) Πιστεύετε πως τα ΜΜΕ προβάλλουν επαρκώς τον εθελοντισμό; 

Ναι    

 Όχι 

8) Σε ποιόν τομέα θα θέλατε να πάρετε μέρος κάποια στιγμή ως 

εθελοντής;(περιβαλλοντικό, αθλητικό κ.λ.π.) 

___________________________________________________________________________ 
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9)Πιστεύετε ότι ο εθελοντισμός βελτιώνει τον χαρακτήρα του ανθρώπου;  

Ναι 

Όχι 

10) Θεωρείτε πως στις μέρες μας είναι πιο επιτακτική η ανάγκη για συμμετοχή σε 

εθελοντικές δραστηριότητες; 

Ναι 

Όχι 

11)Έχετε αμφιβολίες για την ακεραιότητα κάποιου συλλόγου;  

Ναι 

Όχι 

12) Θεωρείτε ότι οι συμπολίτες σας ενδιαφέρονται για εθελοντικές δράσεις; 

Ναι 

Όχι 
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Δημοσκόπηση – Αποτελέσματα έρευνας 

Πραγματοποιήσαμε μια έρευνα σε δείγμα 100 ανθρώπων στο σχολικό περιβάλλον με 

θέμα τον εθελοντισμό και καταλήξαμε στα παρακάτω αποτελέσματα.  

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Έχετε ασχοληθεί ποτέ με τον 
εθελοντισμό; 

Ναι  41% 

Όχι   59% 

Γνωρίζετε αν υπάρχουν εθελοντικές 
οργανώσεις στην Ελλάδα; 

Ναι 68% 

Όχι 32% 

Θα επιθυμούσατε να συμμετάσχετε σε 
μία εθελοντική οργάνωση; 

Ναι 71% 

Όχι  29% 
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Έχετε κάποιο συγγενή ή φίλο που να έχει 
πάρει μέρος σε κάποια εθελοντική δράση; 

Ναι  53% 

Όχι  47% 

Θεωρείτε πως αυξάνεται η αισιοδοξία του 
ανθρώπου με την συμμετοχή του σε 

εθελοντική δραστηριότητα; 

Ναι  83% 

Όχι  17% 

Γνωρίζετε κάποια μορφή εθελοντισμού; 

Ναι 49% 

Όχι  51% 
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Πιστεύετε πως τα ΜΜΕ προβάλλουν επαρκώς 
τον εθελοντισμό; 

Ναι  15% 

Όχι 85% 

Πιστεύετε ότι ο εθελοντισμός βελτιώνει τον 
χαρακτήρα του ανθρώπου; 

Ναι 90% 

Όχι 10% 

Θεωρείτε πως στις μέρες μας είναι πιο 
επιτακτική η ανάγκη για συμμετοχή σε 

εθελοντικές δραστηριότητες; 

Ναι  81% 

Όχι  19% 
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Η έρευνά μας αποδεικνύει πως οι συμμαθητές και καθηγητές μας έχουν συμμετάσχει 

στο παρελθόν σε κάποια εθελοντική δραστηριότητα ή θα επιθυμούσαν να πάρουν μέρος 

σε κάποια εθελοντική δράση στο μέλλον. Πιστεύουν στα οφέλη του εθελοντισμού και 

στην λυτρωτική του δύναμη αλλά ταυτόχρονα προβληματίζονται για την ακεραιότητα 

κάποιων εθελοντικών κινήσεων που πραγματοποιούνται. Πιστεύουν επίσης ότι δυστυχώς 

οι συμπολίτες μας αδιαφορούν για εθελοντικές πρωτοβουλίες, ενδεχομένως ως 

αποτέλεσμα της κρίσης που τους απασχολεί, παρόλο που οι σύγχρονες συνθήκες 

επιβάλλουν ουσιαστικά την συμμετοχή όλων μας σε αντίστοιχες ενέργειες. Οφείλουμε 

όλοι μας και με την ταυτόχρονη συμβολή των ΜΜΕ να ενδιαφερθούμε περισσότερο για 

τον εθελοντισμό.   

  

Έχετε αμφιβολίες για την ακεραιότητα 
κάποιου συλλόγου; 

Ναι 55% 

Όχι  45% 

Θεωρείτε πως οι συμπολίτες σας 
ενδιαφέρονται για εθελοντικές δράσεις; 

Ναι  39% 

Όχι  61% 
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Επίλογος 

Εθελοντισμός . . . στάση ζωής, συνειδητή επιλογή, έκφραση ανθρωπιάς και 

αλτρουισμού. . . όπως και να το δει κανείς η ουσία είναι ότι εθελοντισμός σημαίνει 

υπηρεσία προς τους ανθρώπους. Βοηθάει σε εποχές κρίσης να αναλάβουμε τις ευθύνες 

μας για τη δική μας ζωή, για την ζωή των άλλων και για την κοινωνία ως σύνολο. Αυτή 

είναι η ομορφιά του εθελοντισμού.  

Οι άνθρωποι που προσπερνούν την δυστυχία δίπλα τους, δεν συγκινούνται. Άλλωστε 

όταν κάτι δεν μας αγγίζει εσωτερικά, δεν συγκινούμαστε. Όταν ενδιαφερόμαστε για 

κάτι, παρακινούμαστε να αναλάβουμε πρωτοβουλίες και τότε ανοίγονται άλλες 

δυνατότητες και προοπτικές. Όταν συγκινούμαστε, μπορούμε να «δούμε» τη δυστυχία 

γύρω μας. Και τότε . . . αν όλοι δουλέψουμε μαζί, κάτι μπορούμε να κάνουμε . . . στην 

εποχή μας κάτω από τις συνθήκες που ισχύουν, ο εθελοντισμός αποτελεί αναγκαιότητα 

και όχι πολυτέλεια. Αν η καρδιά μας παρακινηθεί, τότε είμαστε οι εθελοντές που 

κάνουμε ό,τι θα έκανε και ο Χριστός αν βρισκόταν στον δρόμο του καλού Σαμαρείτη, ο 

πρώτος εθελοντής που γνωρίζουμε. 

Οι εθελοντές σήμερα είναι σύντροφοι, οι οποίοι μέσα σε ένα πλήρως οργανωμένο και 

ολοκληρωμένο κοινωνικό σύστημα, δρουν για μια αλληλέγγυα κοινωνία. Όταν ξέρουμε 

τι είναι αυτό που έχει αποξενώσει τους ανθρώπους και τι τους έχει περιθωριοποιήσει, τότε 

μπορούμε αυτά τα άτομα να τα ξανακάνουμε μέλη της κοινωνίας. Οι εθελοντές όταν 

μάθουν ποιοι είναι οι μηχανισμοί αποκλεισμού, μπορούν να βοηθήσουν στην άρση 

αυτών των αποκλεισμών και έτσι τα άτομα αυτά να επανενταχθούν κοινωνικά.  

Ο εθελοντισμός επομένως αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς μας 

και οφείλει να προσφέρει φως στο σκοτάδι της εποχής μας, μια ελπίδα στην εποχή του 

γκρίζου και της μιζέριας. . . και αυτό μπορεί μόνο να πραγματοποιηθεί αν 

συνειδητοποιήσουμε όλοι μας το μέγεθος της αξίας του εθελοντισμού.   
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