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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Ο εθελοντισμός είναι  ένα θέμα που μας  αγγίζει  όλους,  ανεξαρτήτως κοινωνικής 

τάξης και επαγγελματικής ιδιότητας. Συνιστά μια εξαιρετικά επιμορφωτική λειτουργία 

που ενδυναμώνει την κοινωνική αλληλεγγύη, ενισχύει την ενεργό συμμετοχή και τη 

συνύπαρξη, προσδίδοντας νέο περιεχόμενο στη ζωή μας.

Το επίκεντρο του εθελοντισμού είναι η προστασία της αξιοπρέπειας του ανθρώπου, 

καθώς  μέσα  από  τον  εθελοντισμό  καθρεπτίζεται  η  εικόνα  του  εαυτού  μας. 

Κινητήριος δύναμη του εθελοντισμού πρέπει να είναι η αγάπη και η συμπαράσταση 

στον συνάνθρωπό μας που υποφέρει και ζητά βοήθεια. Ο εθελοντισμός είναι κάτι 

παραπάνω  από  ένα  κίνημα  δεν  έχει  ούτε  χρονικά  όρια,  ούτε  πεπερασμένους 

τόπους και τρόπους εφαρμογής, ούτε στοχαστικούς και φιλοσοφικούς ορισμούς. Ο 

εθελοντισμός ξεκινά από την καρδιά του καθενός και διαχέεται στο περιβάλλον του 

χωρίς φραγμούς και περιορισμούς. Το πρώτο βήμα που χρειάζεται να γίνει είναι να 

δει κανείς τον εαυτό του στον συνάνθρωπό του. Ο εθελοντής βάζει τον εαυτό του 

στη θέση του συνανθρώπου του και «παίρνει» «προσφέροντας». 

Όλοι μας μπορούμε να προσφέρουμε λίγο απ΄ αυτό που μας περισσεύει. Απ' αυτό 

που χωρίς ιδιαίτερο κόπο μπορούμε να δώσουμε. Όλοι μας μπορούμε να γίνουμε 

εθελοντές, γιατί όλοι μας μπορούμε να αγαπήσουμε. Όλοι μας μπορούμε έτσι να 

ενισχύσουμε τον εθελοντισμό.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η  έρευνά  μας  θα  εξετάσει  τον  εθελοντισμό  σε  διάφορα  επίπεδα  με  στόχο  να 

καταφέρει να αναδείξει όλα εκείνα τα πλεονεκτήματα που πηγάζουν από τις δράσεις 

που  τον  συνοδεύουν.  Στην  πρώτη  υπο-ενότητα  αναφερόμαστε  στην  έννοια  του 

εθελοντισμού, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του εθελοντή ενώ στην δεύτερη 

υπό-ενότητα  αναφερόμαστε  στους  παγκόσμιους  και  διεθνείς  οργανισμούς  που 

λειτουργούν και στην Ελλάδα καθώς και την ιστορική διαδρομή του εθελοντισμού.

Στη συνέχεια στη τρίτη υπο- ενότητα επιχειρούμε να διερευνήσουμε σε ποιο βαθμό 

οι Έλληνες είναι ενημερωμένοι για τον εθελοντισμό. Για τον σκοπό αυτό δόθηκε 

ερωτηματολόγιο σε τυχαίο δείγμα ανθρώπων τα αποτελέσματα του οποίου έδειξαν 

ότι  ένα χαμηλό ποσοστό ατόμων είναι   ενημερωμένο και  ενεργοποιείτε  σε εθελοντικές 

δράσεις στην χώρα μας. 

Τέλος στην τέταρτη υπο- ενότητα επιχειρούμε να οργανώσουμε και να συμμετάσχουμε σε 

εθελοντικές δράσεις με στόχο να προβάλλουμε και να σκιαγραφήσουμε το προφίλ ενός 

σύγχρονου εθελοντή. 
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Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή 

Προσεγγίζοντας  την  έννοια  του  εθελοντισμού  μπορούμε  να  πούμε  ότι  ο 

εθελοντισμός  αποτελεί  μια  εκδήλωση κοινωνικής  συμπεριφοράς  όπου  το  άτομο 

χωρίς το κίνητρο της υλικής ανταμοιβής προσφέρει τον ελεύθερο του χρόνο για ένα 

κοινωφελή σκοπό  είτε με δική του πρωτοβουλία είτε στο πλαίσιο μιας ομάδας ή 

φορέα.  Ο  εθελοντισμός  έρχεται,  με  άλλα λόγια  να αντισταθμίσει  την  τάση που 

επικρατεί  στις  σύγχρονες  κοινωνίες  να  αξιολογούνται  όλα  σύμφωνα  με  την 

χρηματική  τους  αξία.  Ο  σύγχρονος  εθελοντισμός  προχωρά  πέρα  από  τις 

παραδοσιακές  του  μορφές  (φιλανθρωπία,  αλληλοβοηθητικά  σωματεία)  και 

περικλείει  μια  δυναμική  ενεργή  συμμετοχή  των  εθελοντών  που  εμπλέκονται  σε 

φορείς ή οργανώσεις.

Σκοπός της εργασίας αυτής είναι να αναλύσει την έννοια του εθελοντισμού και της 

εθελοντικής προσφοράς και να εξετάσει τους τομείς δράσεις των εθελοντών. 

1.1 Ερευνητικά ερωτήματα 

Τα ερευνητικά ερωτήματα που θα αποτελέσουν αντικείμενο έρευνας και  μελέτης 

αυτής της εργασίας είναι τα παρακάτω: 

 Ποια η έννοια του όρου Εθελοντισμός;

 Τι σημαίνει εθελοντική προσφορά; 

Κεφάλαιο 2 

Η έννοια του όρου εθελοντισμός

2.1 Ορισμός

Η έννοια του εθελοντισμού συνδέεται με την αλληλεγγύη και την ανιδιοτελή 

προσφορά.  Ο  εθελοντισμός  εκφράζεται  με  πολλούς  τρόπους,  ο  καθένας  από 

αυτούς με τη δική του φυσιογνωμία και μέθοδο δράσης. Κοινό χαρακτηριστικό όμως 

όλων είναι η συνδρομή τους στην προάσπιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων.
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Στη σύγχρονη εποχή ο εθελοντισμός έχει  καθιερωθεί  ως ο θεσμός εκείνος,  που 

συμβάλει  στην  αντιμετώπιση  των  κοινωνικών,  οικονομικών  και  περιβαλλοντικών 

προβλημάτων και καλείται να αναπληρώσει τα κενά που δημιουργεί η αδυναμία του 

κράτους και οι μηχανισμοί της αγοράς.

Στο πλαίσιο αυτό στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια έχουν κάνει την εμφάνισή τους 

πολλές Μη κυβερνητικές Οργανώσεις με πληθώρα εθελοντικών δράσεων και κύρια 

πεδία εφαρμογής το περιβάλλον, τον πολιτισμό, τις κοινωνικές υπηρεσίες. Σε κάθε 

πεδίο  εφαρμογής  οι  μη  κυβερνητικές  οργανώσεις,  είτε  έχουν  μορφή  ιδρύματος. 

αστικής / μη κερδοσκοπικής εταιρείας, σωματεία ή συλλόγους στηρίζουν τη δράση 

τους στην εθελοντική προσφορά των μελών τους.

Ο εθελοντισμός δεν είναι απλά ένας όρος, είναι στάση ζωής και δρα εποικοδομητικά 

στο  κοινωνικό  στερέωμα  καθώς  αφορά  όλους  ανεξάρτητα  από  κοινωνικές  και 

οικονομικές  διακρίσεις,  προάγει  την  ενεργή  συμμετοχή  των  πολιτών  στην 

προάσπιση  των  θεμελιωδών  τους  δικαιωμάτων  και  ενδυναμώνει  την  κοινωνική 

αλληλεγγύη και συνοχή.

2.2 Οι ιδιαιτερότητες του εθελοντισμού 

Την  οργανωτική  του  μορφή:  επιδίωξη  και  από  την  πλευρά  των 

οργανώσεων  μεγαλύτερης  κοινωνικής  επαγγελματικότητας  (π.χ.  κατάρτιση 

εθελοντών )

Τον τρόπο παρέμβασης που συνδυάζει τόσο τους παραδοσιακούς τρόπους όπως 

την οικονομική και υλική βοήθεια σε άτομα/ομάδες που χρήζουν βοήθειας όσο και 

νέους  τρόπους  με  προγράμματα εθελοντικής  εργασίας  και  πιο  δημιουργικές  και 

δυναμικές κοινωνικές παρεμβάσεις.

Τους  τομείς  παρέμβασης  που  αφορούν  θέματα  όπως  καταπολέμηση  της 

φτώχειας,  βοήθεια  σε  άτομα  με  αναπηρίες  ή  άλλες  δυσκολίες,  υποστήριξη 

προσφύγων και μεταναστών, κακοποιημένων παιδιών και γυναικών, προστασία του 

περιβάλλοντος, ανθρώπινα δικαιώματα, προστασία καταναλωτή κ.α.

Τα  κοινωνικά κίνητρα  των εθελοντών που όλο και λιγότερο έχουν να κάνουν με 
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την φιλανθρωπία.

Την πολιτική διάσταση που απουσίαζε από παλιότερες μορφές εθελοντισμού ενώ 

σήμερα εκφράζεται πιο δυναμικά.

2.3 Ο εθελοντισμός στην Ελλάδα

Στην Ελλάδα  η εθελοντική προσφορά δεν είναι  τόσο ανεπτυγμένη  όσο σε 

άλλες ευρωπαϊκές χώρες κι αυτό οφείλεται σε ποικίλους παράγοντες όπως: 

• αλλαγές στον τρόπο ζωής 

• διαμόρφωση αξιών με έμφαση στον ατομικισμό και στην απόκτηση υλικών 

αγαθών 

• εργασιακή ανασφάλεια

•  έλλειψη ευαισθητοποίησης σε κοινωνικές δράσεις 

• έλλειψη ενημέρωσης για δυνατότητες / ευκαιρίες για εθελοντική δράση 

• έλλειψη  προγραμματισμού  για  ουσιαστική  εθελοντική  συμμετοχή  από  την 

πλευρά φορέων και μη κυβερνητικών οργανώσεων.

Παρ  όλα  αυτά  τις  δύο  τελευταίες  δεκαετίες  η  παρουσία  του  οργανωμένου 

εθελοντισμού  γίνεται  όλο  και  πιο  αισθητή.  Χαρακτηριστικά  δείγματα  αυτής  της 

παρουσίας είναι η αύξηση του αριθμού οργανώσεων, η υποστήριξη οργανώσεων 

και η υλοποίηση προγραμμάτων μέσα από την  Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς 

(Ευρωπαϊκά  προγράμματα  για  τη  ΝΕΟΛΑΙΑ)  καθώς  και  η  αφύπνιση  του 

επιστημονικού ενδιαφέροντος  για το θέμα. Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι η 

κουλτούρα  της  προσφοράς,  του  εθελοντισμού  και  η  κοινωνική  διάσταση  του 

αλτρουισμού και της αλληλεγγύης επανέρχονται – παρά τις πολλαπλές δυσκολίες- 

στα «σύγχρονα συστήματα ευημερίας» και οι πολίτες μπορούν εν δυνάμει να βρουν 

τρόπους δημιουργικής και ουσιαστικής κοινωνικής εθελοντικής προσφοράς.

2.4 Εθελοντισμός στην πράξη

Εθελοντής  είναι  αυτός  που  παρέχει  τις  υπηρεσίες  του  χωρίς  χρηματικό 
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αντίτιμο,  με  δική  του  βούληση,  συνήθως  υποστηρίζοντας  τις  δράσεις  μιας  μη 

κερδοσκοπικής οργάνωσης, ενός φορέα, μιας ομάδας, μιας κοινότητας κ.α.

Σκιαγραφώντας  το προφίλ του εθελοντή θα μπορούσαμε να αναφέρουμε ενδεικτικά 

πως ο εθελοντής, ως συγκροτημένο και συνειδητοποιημένο κοινωνικό υποκείμενο, 

απαιτείται να συνδυάζει ιδιότητες και χαρακτηριστικά όπως:

• να διαθέτει ανιδιοτελώς τις υπηρεσίες του,

• να είναι συγκροτημένος και οργανωμένος,

• να είναι συνεπής ως προς τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνει,

• να είναι διατεθειμένος να μαθαίνει διαρκώς και να εκπαιδεύεται συστηματικά,

• να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες,

• να αυτενεργεί,

• να έχει υψηλό αίσθημα κοινωνικής ευθύνης,

• να διαθέτει βαθιά κοινωνική συνείδηση,

• να είναι συνεργατικός, αλληλέγγυος και δεκτικός στη λειτουργία ομάδων

(Carpenter&Myers, 2007).

2.5 Τομείς εθελοντισμού

Ο εθελοντισμός, ως οργανωμένη και συντονισμένη έκφραση της «κοινωνίας 

των  πολιτών»,  εκδηλώνεται  και  αναπτύσσεται  σε  κάθε  κοινωνία  μέσα  από 

διάφορους τρόπους και μορφές ανάλογα με 

το  ιστορικό  παρελθόν,  το  πολιτισμικό  επίπεδο,  τις  παραδόσεις,  την  πολιτική 

κατάσταση,  τη  θρησκευτική  παράδοση  του  κάθε  λαού.  Είναι  σαφές  ότι  οι 

εθελοντικές δράσεις και παρεμβάσεις δεν εμφανίζονται με τον ίδιο τρόπο σε κάθε 

κοινωνία και αυτό οφείλεται στο διαφορετικό επίπεδο αλλά και στις συνθήκες που η 

κάθε κοινωνία έχει διαμορφώσει. Ωστόσο, μελετώντας το φαινόμενο του σύγχρονου 

εθελοντισμού, διαπιστώνουμε πως εκδηλώνεται κατά κανόνα σε επίπεδα όπως: 

• Ανθρώπινα δικαιώματα

• Ενημέρωση-πρόληψη-ευαισθητοποίηση
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• Κοινωνική αλληλεγγύη (μετανάστες -  πρόσφυγες -  άνθρωποι που ζουν σε 

κατάσταση φτώχειας, κακοποιημένες γυναίκες, θύματα οικογενειακής ή άλλης 

βίας κ.α.)

• Ευπαθείς κοινωνικά ομάδες

• Φυσική-Περιβαλλοντική προστασία

• Πολιτισμός

• Αθλητισμός

• Δράσεις για νέους-παιδιά-ηλικιωμένους

• Υγεία – Πρόνοια

• Προβλήματα τοπικών κοινωνιών

• Πολιτική προστασία (σε φυσικές καταστροφές)

• Ανθρωπιστική βοήθεια στο εξωτερικό

Μερικές  από  τις  βασικές  μορφές  του  εθελοντισμού  στη  σύγχρονη  κοινωνία  θα 

μπορούσαν, σε γενικές γραμμές ,να ταξινομηθούν σε πεδία όπως:

• η  συμμετοχή  εθελοντών  σε  θέματα  δημόσιου  συμφέροντος,  ως  μέλη 

επιτροπών,  ύστερα  από  εκλογή  τους  ως  αντιπρόσωπων των  πολιτών. 

Αποτελεί   μια   διαδεδομένη  μορφή  εθελοντισμού  σε  θέματα  ανοικτής 

διακυβέρνησης και έχει  ιδιαίτερη  παρουσία  στα  κράτη  με  ανεπτυγμένη 

κοινωνία  πολιτών (συμβούλια  πολιτών, ανεξάρτητες αρχές)

• η κοινωνική  και  οικονομική  στήριξη, σε  χώρες  του  Τρίτου  Κόσμου ή  σε 

αναπτυσσόμενες  περιοχές, μέσα  από δράσεις  όπως  η  διαχείριση  πόρων,  οι 

επισκευές δημόσιων χώρων, η παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών , περίθαλψης και 

κοινωνικής  φροντίδας.   Η  μορφή αυτή  συναντάται  όμως  και  στις  αναπτυγμένες 

χώρες μέσα από την οργάνωση δράσεων για την πρόληψη και την αντιμετώπιση 

ασθενειών (π.χ ΑΙDS, ηπατίτιδα Β κλπ), τη στήριξη των αστέγων και ανέργων.

• η παροχή εθελοντικών υπηρεσιών σε άτομα και ομάδες που βρίσκονται 
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σε  μεγάλη  απόσταση  από  το  φορέα  που  παρέχει  τις  υπηρεσίες.  Συναντάται 

περισσότερο στις αναπτυγμένες χώρες στις οποίες υπάρχει ενδιαφέρον και από τον 

επιχειρηματικό  κόσμο  παρόλο  που  εφαρμόζεται  και  από  τους  εθελοντικούς 

οργανισμούς  (π.χ.  αναπτυξιακή   και   ανθρωπιστική  άμεση  βοήθεια   σε   ξένες 

χώρες ή  σε απομακρυσμένες περιοχές).

• ο εθελοντισμός που αποσκοπεί στην αφύπνιση και την ευαισθητοποίηση της 

κοινής γνώμης γύρω από σημαντικά θέματα και γεγονότα. Οι δράσεις αυτές 

αφορούν εκστρατείες ενημέρωσης, καμπάνιες για την πρόκληση σημαντικών 

αλλαγών των κοινωνικών  στάσεων,  των  αντιλήψεων  και  των  προτύπων 

συμπεριφοράς (χειραφέτηση  γυναικών),  δράσεις  για  την αποκατάσταση 

της  κοινωνικής δικαιοσύνης   (αντιρατσισμός,   ανθρώπινα   δικαιώματα, 

αποκατάσταση  δημοκρατίας).  Οι  εθελοντές  καλούνται  και  ακτιβιστές  και 

δρουν τόσο σε τοπικό όσο  και σε διεθνές επίπεδο.

• ο εθελοντισμός που σχετίζεται  με θέματα που αφορούν στους   νέους και 

ειδικότερα  σε  τομείς  αθλητισμού  και  βοήθειας  κοινωνικών  ομάδων  με 

δυσκολίες  κοινωνικής  ένταξης   (αναπηρία,   εξάρτηση   από   ουσίες), 

αποσκοπώντας κυρίως  στην  κοινωνικοποίηση ή την επανένταξη των νέων.

2.6 Ποιοι υλοποιούν εθελοντικές δράσεις

 Η έννοια 'εθελοντισμός' είναι αρκετά ευρεία, καθώς συμπεριλαμβάνει μέχρι 

και την εθελοντική αιμοδοσία ή τη μετά θάνατο προσφορά μελών του ανθρώπινου 

σώματος για επιστημονικούς σκοπούς.

Αρκετοί  διαχωρίζουν  τον  εθελοντισμό  σε  επίσημο  και  ανεπίσημο.  Ο  επίσημος 

εθελοντισμός  αφορά την  προσφορά,  για  παράδειγμα,  προς  μία  μη  κυβερνητική 

οργάνωση ή ένα ίδρυμα.  Ο ανεπίσημος εθελοντισμός αφορά την προσφορά σε 

περισσότερο προσωπικό επίπεδο, βοηθώντας για παράδειγμα κάποιον ηλικιωμένο 

στο δρόμο.

2.7 Τα οφέλη του εθελοντισμού στις κοινωνίες των πολιτών
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Είναι   σαφές   πως   ο  εθελοντισμός   συμβάλλει   στην   ανάπτυξη   μιας 

συνεκτικής και συγκροτημένης κοινωνίας μέσα από διαδικασίες όπως η δημιουργία 

στενών  κοινωνικών  δεσμών,  η  ανάπτυξη  του  «κοινωνικού  κεφαλαίου»  και  του 

κλίματος   εμπιστοσύνης  μεταξύ  των  πολιτών,  η  ένταξη  και  η  ενίσχυση  των 

κοινωνικά  ευπαθών  ατόμων  και  ομάδων,  η  υπεράσπιση  και  η  στήριξη  των 

κοινωνικά αδυνάτων (Penner, 2004).

Ταυτόχρονα,  μέσω  του  εθελοντισμού  τονώνεται  η  αυτοπεποίθηση  κοινωνικών 

ομάδων που κάτω από άλλες συνθήκες δεν θα είχαν την ευκαιρία να αποδείξουν ότι 

είναι  κοινωνικά  χρήσιμες  και  άξιες  της  εμπιστοσύνης  και  της  αποδοχής  του 

ευρύτερου κοινωνικού συνόλου. Για παράδειγμα, η συμμετοχή ατόμων με ειδικές 

ανάγκες  ως  εθελοντών  τονώνει  την  αυτοπεποίθησή  τους   και   τους   καθιστά 

ενεργούς  πολίτες.

Σε άλλη  περίπτωση, ο  εθελοντισμός  των  νέων  βάζει  βαθιά  τα  θεμέλια  για  την 

ενεργό  και   αποτελεσματική  συμμετοχή  τους  στα  κοινά  ως  πολίτες  του  αύριο. 

Επιπροσθέτως,  η  συμμετοχή των ατόμων της   τρίτης  ηλικίας  σε   εθελοντικές 

δραστηριότητες  τους ενισχύει  ψυχοσωματικά,  αναπληρώνοντάς  το  κενό  που 

δημιουργεί  είτε  η  έλλειψη  του  εργασιακού  τους  περιβάλλοντος, είτε η απουσία 

της οικογένειας με τον τρόπο που την είχαν στο παρελθόν (Randle& Dolnicar, 2009) 

– (Handy& Katz, 2008).

Σε πολλές  χώρες  με  μεγάλες  ομάδες  περιθωριοποιημένων  ομάδων  (λόγω 

φτώχειας, ανεργίας, κοινωνικού αποκλεισμού και μετανάστευσης) έχει παρατηρηθεί 

ένα σημαντικό ποσοστό αποστροφής και αδιαφορίας των ομάδων αυτών για την 

εθελοντική  δράση,  γεγονός   που  εξηγείται  λόγω  της  έλλειψης  πληροφόρησης, 

οργανωτικών   δομών  και  διαδικασιών  προβολής  των  στόχων  και  αξιών  του 

εθελοντικού κινήματος

2.8 Κίνητρα  για την ανάπτυξη εθελοντικής δράσης

Τόσο  η  ύπαρξη  δομικών  και  συστημικών  εμποδίων  όσο  και  οι  ατομικές 

δυσκολίες στην ανάπτυξη  του  εθελοντισμού αποτελούν  υπολογίσιμα  μεγέθη  τα 
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οποία  οφείλουμε  να λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη μας.  Από την άλλη πλευρά, η 

ανάπτυξη  της  επικοινωνίας  και  όλων  των  τεχνολογικών  μέσων  κοινωνικής 

δικτύωσης, καθώς και η συνειδητοποίηση της ανάγκης  για  επίδειξη  αλληλεγγύης 

και  ανάπτυξης  κοινωνικής  προσφοράς τείνουν  να ενδυναμώσουν  τον  κοινωνικό 

ρόλο  του  εθελοντισμού, δημιουργώντας  καλύτερες  προϋποθέσεις σε σχέση με το 

παρελθόν.

Είναι  σημαντικό,  μέσα  στο  εξαιρετικά  δυσμενές  πλαίσιο  που  δημιουργεί  η 

κοινωνικοοικονομική κρίση, να αναγνωρίσουμε και να αναδείξουμε την αισιόδοξη 

και  θετική επίδραση που μπορούν να έχουν τα κίνητρα προς την ανιδιοτελή και 

ρηξικέλευθη εθελοντική δράση.

Είναι προφανές ότι μόνο μέσω συγκεκριμένων κινήτρων θα μπορέσει η εθελοντική 

δράση  να  ενεργοποιήσει  και  να  παρακινήσει  τους  πολίτες  να  συμμετέχουν,  να 

παρεμβαίνουν,  να  αυτενεργούν,  να  προσφέρουν  και  να  λειτουργούν  συλλογικά 

μέσα  στο  σύγχρονο  κοινωνικό  περιβάλλον.  Ειδικότερα,  παράγοντες  και  κίνητρα 

όπως:

•    η  αναγνώριση της προσφοράς και του έργου των εθελοντών

• η ανάδειξη και η διάχυση των αποτελεσμάτων της δράσης  τους

• η έμφαση στο  συλλογικό χαρακτήρα της δράσης

• η έμφαση  σε  αρχές,  αξίες  και  οραματικούς  στόχους  που  οφείλει  να  έχει  

η εθελοντική δράση

• η έμφαση στη ανάγκη των εθελοντών για βελτίωση των γνώσεων, των

δεξιοτήτων και των ικανοτήτων τους μέσα από την απόκτηση τεχνογνωσίας

• η αξιοποίηση του εθελοντισμού ως μέσου για την ενίσχυση της προσωπικής 

και επαγγελματικής τους προοπτικής

• η   κοινωνική  αναγνώριση  της  αλληλεγγύης  ως  θεμελιακής  αξίας  της 

κοινωνικής  ζωής

• η ανάπτυξη κοινωνικών σχέσεων από το άτομο- εθελοντή

• η ανάπτυξη αυτοπεποίθησης και αυτοεκτίμησης του εθελοντή

αποτελούν μερικές από τις σημαντικές παραμέτρους οι οποίες διαμορφώνουν το 

πλαίσιο  μέσα  από  το  οποίο  μπορεί  να  ανατροφοδοτηθεί  και  να  αναπτυχθεί  η 
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εθελοντική δράση (Randle& Dolnicar, 2009) – (Handy& Katz, 2008)

Κεφάλαιο 3 

3.1  Ο ορισμός του Εθελοντή

Εθελοντής  είναι  το  άτομο  που  εκτελεί  δραστηριότητες  που  ωφελούν  την 

κοινωνία με ελεύθερη βούληση.  Αυτές οι  δραστηριότητες διεξάγονται  για ένα μη 

κερδοσκοπικό  σκοπό,  ωφελώντας  την  προσωπική  ανάπτυξη  του  εθελοντή,  ο 

οποίος  προσφέρει  τον  χρόνο  και  την  ενέργειά  του  για  το  γενικό  καλό  χωρίς 

οικονομική ανταμοιβή

Τα βασικά δικαιώματα του εθελοντή  είναι τα παρακάτω: 

Άρθρο  1  Οποιοσδήποτε  κάνει  μια  εθελοντική  δραστηριότητα  δικαιούται  να 

ονομάζεται «εθελοντής», αν το επιθυμεί, και μπορεί να έχει εξουσιοδότηση σε 

αυτά τα βασικά δικαιώματα. 

Άρθρο 2 Οι εθελοντές έχουν δικαίωμα στην πλήρη προστασία των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων τους6, όταν πραγματοποιούν μια εθελοντική δραστηριότητα. 

Άρθρο  3  Κάθε  άνθρωπος  έχει  δικαίωμα  σε  ίση  πρόσβαση  σε  εθελοντικές 

ευκαιρίες και σε προστασία ενάντια σε όλων των ειδών διακρίσεις σε σχέση με 

την ηλικία, το φύλλο, τη σεξουαλική ταυτότητα, τη φυλή, το χρώμα, τη γλώσσα, 
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τις ειδικές  ικανότητες, τη θρησκεία, τις πολιτικές ή άλλες απόψεις, την εθνική ή 

κοινωνική προέλευση, την σύνδεση με κάποια εθνική μειονότητα, περιουσιακή 

κατάσταση,  γέννηση  ή  άλλη  κατάσταση  και  δεν  πρέπει  επίσης  να  γίνεται 

διάκριση για την προέλευσή τους ή τις πεποιθήσεις τους. 

Άρθρο 4 Κανείς δεν πρέπει να παρεμποδίζεται από τον νόμο για τη συμμετοχή 

του σε μια εθελοντική δραστηριότητα της επιλογής του, όσο αυτή η εθελοντική 

δραστηριότητα  πραγματοποιείται  μέσα  στα  πλαίσια  των  Ανθρωπίνων 

Δικαιωμάτων και συμβάλλει στο δημόσιο καλό. 

Άρθρο 5 Όλοι οι εθελοντές πρέπει να ενημερώνονται για τα δικαιώματα αλλά και 

τις υποχρεώσεις τους. 

Άρθρο 6 Κάθε εθελοντής  έχει  το  δικαίωμα για  κοινωνική προστασία κατά τη 

διάρκεια της εθελοντικής εργασίας όσον αφορά την υγειονομική περίθαλψη και 

την ασφάλιση αστικής ευθύνης. 

Άρθρο 7 Κάθε εθελοντής έχει  το δικαίωμα να συμβιβάσει  την εθελοντική του 

δράση με την προσωπική και επαγγελματική του ζωή και συνεπώς να μπορεί να 

επιτύχει  να  έχει  μια  ευελιξία  κατά  τη  διάρκεια  της  εθελοντικής  του 

δραστηριότητας. Κάθε εθελοντής επίσης, έχει δικαίωμα να αρνηθεί εργασίες οι 

οποίες έρχονται σε αντιπαράθεση με τις ιδεολογίες και τις πεποιθήσεις του. 

Άρθρο 8 Κάθε εθελοντής έχει το δικαίωμα να κάνει εθελοντισμό εκτός συνόρων 

της χώρας στην οποία γεννήθηκε. Συνεπώς, εάν χρειάζεται, η βίζα πρέπει να 

αποκτείται  χωρίς  χρέωση  μέσα  από  μια  ανοιχτή,  προσιτή  και  διαφανή 

διαδικασία, η οποία ευνοεί την κινητικότητα του εθελοντή. 

Άρθρο  9  Κάθε  εθελοντής  έχει  δικαίωμα  αποζημίωσης  των  εξόδων  που 

πραγματοποιεί  και σχετίζονται με την εθελοντική δραστηριότητα, σεβόμενοι τα 

διαφορετικά  επίπεδα  αποζημίωσης  που  προκύπτουν  από  την  ποικιλία  των 

εθελοντικών δράσεων. Αυτές οι αποζημιώσεις πρέπει να εξαιρούνται από κάθε 

είδους φορολόγηση. 

Άρθρο  10  Κάθε  εθελοντής  δικαιούται  να  αντιμετωπίζεται  σύμφωνα  με  τους 

υπάρχοντες  κανόνες,  αρχές,  πρότυπα  και  στόχους  των  πολιτικών  για  τον 
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εθελοντισμό. 

Άρθρο 11 Κάθε εθελοντής δικαιούται μια ολοκληρωμένη περιγραφή της εργασίας 

του, η οποία τους επιτρέπει να εφαρμόσουν την εθελοντική δραστηριότητα με 

ξεκάθαρη κατανόηση των σκοπών και αντικειμένων τους. Η περιγραφή εργασίας 

πρέπει – στο μέγιστο δυνατό βαθμό- να αναπτυχθεί και να συμφωνηθεί ανάμεσα 

στις 2 πλευρές, τον πάροχο εθελοντισμού και τον εθελοντή και, αν χρειάζεται, να 

ανανεωθεί κατά τη διάρκεια της εθελοντικής δραστηριότητας. Επιπλέον, πρέπει 

να  καθοριστεί  ότι  οι  εθελοντές  και  οι  έμμισθοι  υπάλληλοι  έχουν 

συμπληρωματικούς  ρόλους  και  οι  πάροχοι  εθελοντισμού  πρέπει  να 

εξασφαλίσουν  ότι  υπάρχει  καλή  συνεργασία  ανάμεσα  σε  αυτές  τις  δύο 

κατηγορίες προσωπικού. 

Άρθρο 12 Κάθε εθελοντής έχει το δικαίωμα σε υποστήριξη και ανατροφοδότηση 

καθ’ όλη την εθελοντική δραστηριότητα. Αυτό περιλαμβάνει προετοιμασία για την 

δραστηριότητα,  προσωπική  καθοδήγηση  και  βοήθεια  κατά  τη  διάρκεια  της 

εφαρμογής της δραστηριότητας, κατάλληλη αξιολόγηση και απολογισμό μετά τη 

δραστηριότητα  και  πλήρη  υποστήριξη  στην  υλοποίηση  των  απαιτούμενων 

δραστηριοτήτων παρακολούθησης.

Άρθρο 13 Κάθε εθελοντής έχει το δικαίωμα να συμμετέχει στη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων σχετικά με την εθελοντική δραστηριότητά του στο πιο κατάλληλο 

επίπεδο. Επιπλέον, κάθε εθελοντής πρέπει να έχει πρόσβαση στις δημοκρατικές 

διαδικασίες λήψης αποφάσεων της Οργάνωσης. Κάθε εθελοντής πρέπει να έχει 

κυριότητα του έργου στο οποίο συμμετέχει,  μέσα από την συν-απόφαση στη 

διαδικασία  εφαρμογής  και  το  δικαίωμα  να  συμμετέχει  στις  δημοκρατικές 

διαδικασίες που σχετίζονται με το έργο αυτό. 

Άρθρο  14  Κάθε  εθελοντής  έχει  το  δικαίωμα  στην  απαραίτητη  εκπαιδευτική 

υποστήριξη  προκειμένου  να  εφαρμόσει  την  εθελοντική  δραστηριότητα  στο 

έπακρο της ικανότητάς του και με την καλύτερη δυνατή γνώση.

Άρθρο 15 Κάθε εθελοντής έχει το δικαίωμα να αναγνωρίζονται η συνεισφορά, οι 

δεξιότητες  και  οι  ικανότητες  που  κερδίζει  μέσω  των  εθελοντικών 
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δραστηριοτήτων, από τις επίσημες εκπαιδευτικές και επαγγελματικές δομές και 

ινστιτούτα.  Οι  εθελοντές  πρέπει  να  έχουν  το  δικαίωμα  να  αναπτύξουν  νέες 

δεξιότητες και ικανότητες, αλλά και το χώρο να ανακαλύψουν, να πειραματιστούν 

και να αναπτύξουν το δικό τους μονοπάτι μάθησης. 

Άρθρο 16 Κάθε εθελοντής έχει το δικαίωμα, εάν απαιτείται από την εθελοντική 

δραστηριότητα,  σε  ευελιξία  από  τον  επαγγελματικό  του  χρόνο  και  τις 

εκπαιδευτικές  δραστηριότητες  προκειμένου  να  αναλάβουν  εθελοντικές 

δραστηριότητες.  Εάν η εφαρμογή των εθελοντικών δραστηριοτήτων απαιτούν 

σταθερή  ευελιξία  ως  προς  τις  συμβατικές  ή  εκπαιδευτικές  υποχρεώσεις,  ο 

εθελοντής πρέπει να ζητήσει συμφωνία από τον εργοδότη ή τον εκπαιδευτικό 

του φορέα. 

Οι Ευθύνες του Εθελοντή είναι οι παρακάτω: 

Άρθρο 17 Κάθε εθελοντής σέβεται τους κανόνες δικαίου και της μη διάκρισης 

καθ’ όλη την εθελοντική τους δραστηριότητα. 

Άρθρο 18 Κάθε εθελοντής έχει την υπευθυνότητα να σέβεται την ενσωμάτωση, 

την αποστολή, τους στόχους και τις αξίες του πάροχου εθελοντισμού. 

Άρθρο 19 Κάθε εθελοντής σέβεται τις δεσμεύσεις που γίνονται με τον πάροχο 

εθελοντισμού, σχετικά με την ποσότητα του χρόνου και  την προσπάθεια που 

έχουν  κοινά  συμφωνηθεί  να  γίνουν  στην  εθελοντική  δραστηριότητα  και  στην 

ποιότητα που πρέπει να αποδοθεί.

Άρθρο 20 Κάθε εθελοντής έχει την υπευθυνότητα να συμμετέχει σε εκπαιδεύσεις 

που  προσφέρονται  και  απευθύνονται  στον  εθελοντή  και  σχετίζονται  με  τις 

δεξιότητες  που  χρειάζονται  προκειμένου  να  διεξαχθούν  οι  συμφωνημένες 

εργασίες. Η εκπαίδευση πρέπει να παρέχεται δωρεάν στους εθελοντές.

Άρθρο 21 Κάθε εθελοντής σέβεται την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών (της 

Οργάνωσης), πιο συγκεκριμένα σχετικά με νομικά ζητήματα και με ό,τι αφορά 

προσωπικά  στοιχεία  των  μελών,  του  προσωπικού  και  τους  δικαιούχους  των 

εθελοντικών δραστηριοτήτων.
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Άρθρο 22 Κάθε εθελοντής αντιλαμβάνεται ότι ο εθελοντισμός στοχεύει σε οφέλη 

για το κοινό καλό ή την κοινωνία. 

Άρθρο  23  Κάθε  εθελοντής  συνεργάζεται  με  άλλους  εθελοντές  μέσα  στην 

Οργάνωση όπου χρειάζεται  και  συμβάλλει  στην βιωσιμότητα της Οργάνωσης 

μέσα από την επικοινωνία με τους υπόλοιπους και την παράδοση στο τέλος της 

δέσμευσής τους.

3.2 Οι παράγοντες που ωθούν το άτομο στον εθελοντισμό

Βασικά  κίνητρα  για  παροχή  εθελοντικής  εργασίας  είναι  η  θέληση,  η  ηθική  και 

συναισθητική  ικανοποίηση  που  νιώθει  το  άτοµο  µέσω  της  προσφοράς  του,  η 

επικοινωνία του µε άλλα άτοµα, η δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου 

του, η συμμετοχή στα κοινά και η ουσιαστική εµπλοκή του ατόµου σε συλλογικά 

προβλήματα  που  αντιμετωπίζει  η  κοινωνία  µας.  Μέσα  από  τον  εθελοντισμό,  οι 

άνθρωποι διαμορφώνουν µια στάση που αντιμάχεται τον κοινωνικό αποκλεισμό και 

την περιθωριοποίηση. Επίσης τα άτομα µαθαίνουν να σχετίζονται και να παράγουν 

κοινωνικό  έργο συμμετέχοντας  ενεργά στη  διαδικασία  της  ενεργούς  ανταλλαγής 

εμπειριών  και  γνώσεων,  µε  αποτέλεσμα  την  προσωπική  και  κοινωνική  τους 

ανάπτυξη. Οι παράγοντες που ευνοούν τη συμμετοχή των πολιτών σε εθελοντικό 

έργο είναι η σαφήνεια του προγράμματος, η θετική στάση και συμπεριφορά των 

εμπλεκομένων στην εθελοντική δράση, η αξιοπιστία και φερεγγυότητα του έργου, οι 

καλές σχέσεις μεταξύ των εθελοντών αλλά και η αμοιβαιότητα στις επιδιώξεις και 

τους στόχους τους.

3.3 Προγράμματα εθελοντισμού  στην Ελλάδα

Για  να  γίνει  κάποιος  εθελοντής  μπορεί  να  το  καταφέρει  ακολουθώντας 

εθελοντικά προγράμματα είτε στην χώρα του εθελοντή είτε στο εξωτερικό. 

Στην  Ελλάδα  εάν   κάποιος  πολίτης  επιθυμεί  να  δηλώσει  συμμετοχή  για  να 

προσφέρει  εθελοντική  εργασία  σε  κάποιες  δραστηριότητες  των  παγκόσμιων 
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οργανισμών έχει την ευκαιρία να το κάνει χωρίς να πάει στο εξωτερικό. Εθελοντικά 

προγράμματα όπως της Unicef δίνουν την δυνατότητα μέσω της Ελληνικής Εθνικής 

Επιτροπής UNICEFνα ενημερώνουν τους Έλληνες για την κατάσταση των παιδιών 

σε όλο τον κόσμο. Συμμετέχοντας ως μέλη της επιτροπής στηρίζουν με τις δωρεές 

τους την συμμετοχή στα προγράμματά της και την προβολή του έργου της Unicef . 

Με  παρόμοιο  τρόπο  μπορεί  ένας  πολίτης  να  γίνει  εθελοντής  του  Ελληνικού 

Ερυθρού Σταυρού  καθώς και για την προστασία του περιβάλλοντος μπορεί να γίνει 

κάποιος  εθελοντής  στη  διάσωση ζώων που κινδυνεύουν  και  του  περιβάλλοντος 

μέσα από τα προγράμματα της WWFΕλλάς. Σε όλα τα προγράμματα το μόνο που 

χρειάζεται  για  να  γίνει  κάποιος  εθελοντής  είναι  να  συμπληρώσει  την  αίτηση 

εθελοντικής  εργασίας  και  να  την  στείλει  είτε  μέσα  από  το  διαδίκτυο  είτε 

επικοινωνώντας  μαζί  τους.  Επίσης  λειτουργούν  και  άλλοι  οργανισμοί  με 

παραρτήματα στην Ελλάδα όπως η ActionAidHellas , οι Γιατροί χωρίς Σύνορα και 

άλλοι. 

Κεφάλαιο 4. Συμπέρασμα

Ο Εθελοντισμός στηρίζεται στην ιδέα της κοινωνικής αλληλεγγύης στις καλές 

μας  προθέσεις,  στην  συνέπεια  και  στο  σεβασμό.  Ως  ενεργοί  εθελοντές  σε  μια 

ομάδα χρειάζεται να είμαστε ανοιχτοί σε νέες ιδέες, να αξιοποιούμε την εμπειρία 

που αποκτούμε, να αναγνωρίζουμε όσα καταφέρνουμε αλλά και να μαθαίνουμε από 

τα λάθη μας.

Σαφώς ο εθελοντισμός δεν έρχεται να επιλύσει τα πολυσύνθετα προβλήματα των 

σύγχρονων κοινωνιών. Για τους πολίτες είναι ένας  ενεργός τρόπος παρέμβασης 

στο κοινωνικό γίγνεσθαι που αναπτύσσεται πέρα από κάθε είδους σκοπιμότητες. Σε 

μια αισιόδοξη προοπτική θα λέγαμε ότι οι ενεργοί και ευαισθητοποιημένοι πολίτες 

αποτελούν την ελπίδα για σημαντικές αλλαγές γύρω μας.
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Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή

''Να αγαπάς την ευθύνη,να λες :Εγώ μονάχος μου έχω χρέος να σώσω την γη. Αν 

δεν σωθεί,εγώ φταίω...ποιο δρόμο να πάρεις?...τον πιο κακοτράχαλο ανήφορο...μη 

καταδέχεσαι να ρωτάς: θα νικήσουμε?...θα νικηθούμε?...πολέμα! πολεμούμε χωρίς 

βεβαιότητα...και αρετή μας, μη όντας σίγουρη  για την αμοιβή, αποκτάει βαθύτερη 

ευγένεια...'' 

Νίκος Καζαντζάκης

        Πόση δύναμη ψυχής κρύβουν άραγε αυτά τα λόγια και πόσο πιστά αποδίδουν 

τη  θέληση  και  την  τόλμη  που  χαρακτηρίζουν  τις  πράξεις  ενός  εθελοντή?  ο 

εθελοντισμός  αποτελεί  ένα  από  τα  σημαντικότερα  κινήματα  των  τελευταίων 

δεκαετιών καθώς χαρακτηρίζεται από τη εκούσια προσφορά υπηρεσιών προς το 

κοινωνικό σύνολο. Η εργασία αυτή,  αναφέρεται στη σταδιακή αλλαγή μορφής του 

εθελοντισμού  από  τη  αρχαία  εποχή  στη  σύγχρονη  καθώς  επίσης  στις  μη 

κυβερνητικές οργανώσεις οι οποίες ασχολούνται με την υγεία ,το περιβάλλον ,τη 

παιδεία και με τους πρόσφυγες. Μέσα από αυτές τις  φιλανθρωπικές οργανώσεις 

έγιναν μεγάλα βήματα προς την επίλυση ζωτικών προβλημάτων και στη βοήθεια 

στη καλυτέρευση του βιοτικού επιπέδου των ανθρώπων.  

1.1 Ερευνητικά ερωτήματα 

Τα ερευνητικά ερωτήματα που θα αποτελέσουν αντικείμενο έρευνας και μελέτης 

αυτής της εργασίας είναι τα παρακάτω:

 Ποιες μορφές εθελοντικής δράσης υπάρχουν στην Ελλάδα;

 Ποια είναι η ιστορική διαδρομή του Εθελοντισμού; 

Κεφάλαιο 2.   Εθελοντικοί οργανισμοί 

Οι  διεθνείς  μη  κυβερνητικές  οργανώσεις  έχουν  ιστορία  που  χρονολογείται 
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τουλάχιστον από το 1839.  Εκτιμάται  ότι  μέχρι  το  1914 υπήρχαν 1083 ΜΚΟ. Οι 

διεθνείς ΜΚΟ ήταν σημαντικές για το κίνημα κατά της δουλείας και το κίνημα για την 

ψήφο των γυναικών και κορυφώθηκε κατά τη διάρκεια της Παγκόσμιας Διάσκεψης 

Αφοπλισμού.  Ωστόσο,  η  φράση  «μη  κυβερνητική  οργάνωση"  τέθηκε  σε  λαϊκή 

χρήση με την ίδρυση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών το 1945 με τις διατάξεις 

του  άρθρου  71  του  Κεφαλαίου  10  του  Χάρτη  των  Ηνωμένων  Εθνών  για  έναν 

συμβουλευτικό ρόλο για τις οργανώσεις που δεν είναι ούτε οι κυβερνήσεις ούτε τα 

κράτη μέλη - βλέπε Συμβουλευτικό Καθεστώς. 

Ο  ορισμός  των  διεθνών  ΜΚΟ  "(INGO)  είναι  η  πρώτη  που  αναφέρονται  στο 

ψήφισμα  288  (Χ)  του  Οικονομικού  και  Κοινωνικού  Συμβουλίου  στις  27 

Φεβρουαρίου,  1950:  αυτή  που  ορίζεται  ως  «κάθε  διεθνής  οργανισμός  που  δεν 

στηρίζεται από διεθνή συνθήκη». Ο ζωτικός ρόλος των ΜΚΟ και άλλων "μεγάλων 

ομάδων" στην αειφόρο ανάπτυξη αναγνώρισε επίσης στο κεφάλαιο 27 της Ατζέντας 

21,  που οδηγεί  σε  έντονες  ρυθμίσεις  για  μια  συμβουλευτική  σχέση  μεταξύ  των 

Ηνωμένων Εθνών και των μη κυβερνητικών οργανώσεων.

Η ταχεία ανάπτυξη του μη κυβερνητικού τομέα εμφανίστηκε στις δυτικές χώρες, ως 

αποτέλεσμα των διαδικασιών αναδιάρθρωσης του κράτους πρόνοιας. Η περαιτέρω 

παγκοσμιοποίηση  της  διαδικασίας  αυτής  σημειώθηκε  μετά  την  πτώση  του 

κομμουνιστικού  συστήματος  και  ήταν  ένα  σημαντικό  μέρος  της  συναίνεσης  της 

Ουάσινγκτον

Η παγκοσμιοποίηση κατά τη διάρκεια του 20ού αιώνα προκάλεσε το ενδιαφέρον 

των ΜΚΟ. Πολλά προβλήματα δεν μπορούν να επιλυθούν μέσα σε ένα έθνος. Στις 

διεθνείς συνθήκες και τους διεθνείς οργανισμούς όπως ο Παγκόσμιος Οργανισμός 

Εμπορίου  θεωρήθηκαν  [από  ποιον;]  πάρα  πολύ  ότι  επικεντρώνονται  στα 

συμφέροντα  των  καπιταλιστικών  επιχειρήσεων.  Κάποιοι  υποστήριξαν  ότι  σε  μια 

προσπάθεια να αντισταθμίσουν αυτή την τάση, οι ΜΚΟ έχουν αναπτυχθεί για να 

τονίσουν  τα  ανθρωπιστικά  ζητήματα,  την  αναπτυξιακή  βοήθεια  και  την  αειφόρο 

ανάπτυξη.  Χαρακτηριστικό  παράδειγμα  αυτού  είναι  το  Παγκόσμιο  Κοινωνικό 

Φόρουμ,  το  οποίο  είναι  μία  αντίπαλη  σύμβαση  με  το  Παγκόσμιο  Οικονομικό 

Φόρουμ που πραγματοποιείται κάθε χρόνο τον Ιανουάριο στο Νταβός της Ελβετίας. 

Στο πέμπτο Παγκόσμιο Κοινωνικό Φόρουμ στο Πόρτο Αλέγκρε της Βραζιλίας, τον 
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Ιανουάριο του 2005 συμμετείχαν αντιπρόσωποι από περισσότερες από 1.000 ΜΚΟ. 

Κάποιοι ισχυρίζονται ότι σε φόρουμ όπως αυτά, οι ΜΚΟ πρέπει να πάρουν θέση 

στο τι πρέπει να ανήκουν σε λαϊκά κινήματα των φτωχών. Άλλοι υποστηρίζουν ότι οι 

ΜΚΟ είναι συχνά ιμπεριαλιστικές στη φύση τους, που μερικές φορές λειτουργούν με 

ρατσιστικό  τρόπο  σε  κυρίαρχες  χώρες,  καθώς  και  ότι  πληρούν  μια  παρόμοια 

λειτουργία με εκείνη του κλήρου κατά τη διάρκεια της υψηλής αποικιακής εποχής. Ο 

φιλόσοφος  Peter  Hallward  ισχυρίζεται  ότι  είναι  ένας  αριστοκρατικός  τύπος 

πολιτικής. Σε κάθε περίπτωση, η διεθνική δικτύωση των ΜΚΟ είναι πλέον εκτενής.

 2.1 Μ.Κ.Ο. στην Ελλάδα

Μία  πρώτη  παρατήρηση  είναι  ότι  σχεδόν  66%  των  ΜΚΟ  του  δείγματος 

δραστηριοποιούνται  στους  χώρους  της  περιβαλλοντικής  και  ανθρωπιστικής 

μέριμνας και ότι σχεδόν 80% του συνόλου λειτουργούν στην Αθήνα. 

Οι ανθρωπιστικές οργανώσεις απαρτίζονται από δύο μεγάλες κατηγορίες: 

 Αυτές  που  λειτουργούν  αποκλειστικά  στο  χώρο  της  ξενοφοβίας  και  του 

ρατσισμού και αριθμούν περίπου τριάντα. 

 Όσες  ΜΚΟ  ασχολούνται  με  ευρύτερα  ζητήματα  κοινωνικής  προστασίας, 

πρόνοιας  και  αποκλεισμού  όπως  για  παράδειγμα  είναι  η  κοινωνική  και 

εργασιακή ενσωμάτωση των αποφυλακισμένων, η μέριμνα των προσφύγων, η 

προστασία του καταναλωτή, κλπ. 

Πρέπει  να  σημειώσουμε  ότι  ουσιαστικά  πολλές  ανθρωπιστικές  ΜΚΟ,  αν  όχι  οι 

περισσότερες, ασχολούνται ταυτόχρονα με μία σειρά από ζητήματα κι ότι η θεματική 

εξειδίκευση αποτελεί την εξαίρεση κι όχι τον κανόνα. 

Κάτι  ανάλογο  ισχύει  εν  μέρει  και  για  τις  περιβαλλοντικές  οργανώσεις,  όπου  η 

πλειοψηφία των ΜΚΟ που λειτουργεί για παράδειγμα, στον χώρο της προστασίας 

του  αστικού  περιβάλλοντος,  δραστηριοποιείται  σε  διάφορα,  πολλές  φορές 

ετερογενή,  ζητήματα  όπως  είναι  η  ατμοσφαιρική  ρύπανση,  η  προστασία  των 

θαλασσών και των δασών γύρω από τις πόλεις και η ανακύκλωση των σκουπιδιών. 

Το  ζήτημα  των  πόλεων  και  του  αστικού  περιβάλλοντος  αποτελεί  ένα  από  τα 

ενδιαφέροντα  θέματα  για  περαιτέρω  διερεύνηση  αναφορικά  με  τον  ρόλο  των 

οικολογικών ΜΚΟ και την συγκρότηση της «κοινωνίας πολιτών». 
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Για παράδειγμα, η πόλη της Αθήνας με την προϊστορία άτυπων μορφών εργασίας 

και  αυθαίρετης  δόμησης,  αναπτύχθηκε  κατά τα  τελευταία  25  χρόνια  επάνω στη 

βάση ενός μοντέλου που υποβοήθησε την αύξηση της περιβαλλοντικής ρύπανσης 

και βασίστηκε εν μέρει σε επίσημες πολιτικές αποφάσεις και πρακτικές προώθησης 

του ιδιωτικού αυτοκινήτου, και εν μέρει σε πολιτικές που επέτρεψαν την συνέχιση 

της αυθαίρετης προαστιοποίησης, με τις οποίες συμφώνησαν στο σύνολό τους οι 

πολίτες. 

Στην Αθήνα τα φαινόμενα της ρύπανσης, της κυκλοφοριακής συμφόρησης και της 

διαρκώς  προβληματικής  συλλογής  σκουπιδιών  συνδυάζονται  με  ατομικές-

συλλογικές δραστηριότητες όπως είναι η καταπάτηση των δημόσιων χώρων και το 

κάψιμο των δασών. 

2.2 Εθελοντισμός των Μ.Κ.Ο 

Τα  τελευταία  χρόνια  και  κυρίως την τελευταία  οκταετία,  παρατηρείται  στη 

χώρα  μας  μεγάλη  αύξηση  των  μη-κυβερνητικών  οργανώσεων.  Παράλληλα, 

παρατηρείται  και  αύξηση  των  πολιτών  γύρω  από  τις  οργανώσεις  αυτές.  Οι 

νεοέλληνες,  δείχνουν όλο και  περισσότερο ενδιαφέρον να ενταχθούν σε  κάποια 

οργάνωση που να τους εκφράζει  και να ταυτίζονται οι  δραστηριότητές της με τα 

ενδιαφέροντά τους. Ενδεικτικά αναφέρουμε τα Προγράμματα Εθελοντικής Εργασίας 

για το Περιβάλλον (ΠΕΕΠ),  την  SCI Hellaς,  το Χαμόγελο του παιδιού και  τόσες 

άλλες  που  προσελκύουν  όλο  και  περισσότερα  μέλη  που  είναι  πρόθυμα  να 

προσφέρουν  εθελοντική  εργασία.  Ο  συνεχώς  αυξανόμενος  αριθμός  των 

οργανώσεων αυτών, μας κάνει να αισιοδοξούμε ότι όλο και περισσότεροι άνθρωποι 

θα αισθανθούν τη μεγίστης σημασία της εθελοντικής εργασίας.   

2.3 Πρόσφυγες

Υπολογίζεται  πως  στη  Λέσβο  καταφθάνουν  καθημερινά  περίπου  300-400 

πρόσφυγες μέσα σε μικρά καραβάκια. Από εκεί, παίρνουν από τις παραλίες τον 

δρόμο  για  την  πόλη  της  Μυτιλήνης  με  τα  πόδια.  Αυτό  πρακτικά  σημαίνει  πως 

απαιτείται από οκτώ έως 15 ώρες πορεία. Όπως γίνεται αντιληπτό, αυτά τα 80-100 

χιλιόμετρα είναι δύσκολο να καλυφθούν. Εκεί έγκειται και το έργο της «Αγκαλιάς», η 

οποία αναλαμβάνει να μεταφέρει τα γυναικόπαιδα με αυτοκίνητα. Σύμφωνα με τον 
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Γιώργο Τυρίκο, εθελοντή, ιδρυτικό μέλος της «Αγκαλιάς» και υποψήφιο διδάκτορα 

Λαογραφίας στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, το κύριο πρόβλημα στο νησί είναι πως οι 

πρόσφυγες  καταφθάνουν  στα  βορειοδυτικά  και  βορειοανατολικά  παράλια  του 

νησιού και χρειάζονται 85χλμ. για να περάσουν στη Μυτιλήνη.

Εκεί  εγκαθίστανται  σε  κεντρικές  πλατείες  και  πάρκα,  στήνοντας  σκηνές  και 

περιμένοντας  από  τις  τοπικές  αρχές  να  συλληφθούν  και  να  μεταφερθούν  στο 

κέντρο κράτησης στη Μόρια για να καταγραφούν και να υποβάλουν αίτηση ασύλου. 

Το  κέντρο  είναι  δυναμικότητας  700  ατόμων,  αλλά  σήμερα  φιλοξενεί  πάνω από 

1.500 άτομα. Η πλειοψηφία των προσφύγων, σε διάστημα δύο-τριών ημερών, θα 

παραλάβει  την κάρτα προσωρινής αναστολής απέλασης και  θα κατευθυνθεί  στο 

λιμάνι της Λέσβου για να φύγει για την Αθήνα και από εκεί για την Ευρώπη.

Οι πρόσφυγες αφήνουν τη ζωή που είχαν στην χώρα τους και τρέχουν τρομαγμένοι 

να ξεφύγουν από έναν πόλεμο που μόνο υπαίτιοι δεν είναι γι’ αυτόν. Πληρώνουν με 

όσα χρήματα διαθέτουν καράβια που τους αφήνουν στη Λέσβο και σε άλλα νησιά, 

απ’ όπου και θα κατευθυνθούν προς τη βόρεια και κεντρική Ευρώπη. Τα καράβια 

όμως τις περισσότερες φορές είναι παλιά και κακοσυντηρημένα με αποτέλεσμα να 

βυθίζονται  και  πολλοί  εκ  των  προσφύγων  να  πνίγονται  στα  ανοιχτά.  Έργο  της 

«Αγκαλιάς» είναι επίσης να επανασυνδέει μέλη οικογένειας μεταξύ τους. «Ούτε το 

μελό των πιο ρομαντικών ταινιών δε συγκρίνεται  με την στιγμή που βλέπεις μια 

οικογένεια να επανασυνδέεται μετά από τέτοιο ταξίδι!» σχολιάζουν εθελοντές του 

οργανισμού. Οι ίδιοι εκτιμούν την βοήθεια των εθελοντών και της «Αγκαλιάς» και δε 

διστάζουν να εκφράσουν την ευγνωμοσύνη τους τραγουδώντας τους, περνώντας 

χρόνο μαζί τους και συζητώντας.

Μπορεί ο παπά-Στρατής να μην είναι πια μαζί μας, άφησε πίσω του όμως μια 

κληρονομιά που αξίζει όσο τίποτε άλλο. Άφησε αγάπη, ρεαλιστικά διδάγματα και μια 

ομάδα ανθρώπων να συνεχίσουν το έργο του. Σε ηλικία 57 ετών, έχασε την μάχη με 

τον καρκίνο,  κέρδισε  ωστόσο την αγάπη ολόκληρου του νησιού της Λέσβου.  Ο 

καλός Σαμαρείτης -όπως συνήθιζαν να το αποκαλούν πολλοί- ήδη εδώ και αρκετά 

χρόνια  είχε  πρόβλημα  με  τους  πνεύμονές  του.  Κουβαλούσε  παντού  τη  φιάλη 

οξυγόνου, αλλά δεν άφηνε τον ηλεκτρονικό υπολογιστή από τα χέρια του, ακόμη και 

στις τελευταίες του μέρες, προκειμένου να βρει τροφή και ρούχα για τους Σύριους 

πρόσφυγες του νησιού.
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Αυτό που δίδαξε και θα θυμούνται όλοι είναι πως έχουμε έρθει στον κόσμο αυτόν 

για να είμαστε χρήσιμοι. «Όταν βλέπεις κάποιον να βγαίνει ετοιμοθάνατος από τη 

θάλασσα,  δεν  τον  ρωτάς  αν  είναι  Χριστιανός  για  να  του  δώσεις  φαγητό»  είχε 

δηλώσει επανειλημμένα, διότι ειλικρινά δεν έβλεπε ούτε θρησκεία, ούτε φυλή, ούτε 

πατρίδα. Έβλεπε μπροστά του ανθρώπους. Άφησε την «Αγκαλιά» της Λέσβου και 

μπήκε στην αγκαλιά των αγγέλων.

Η «Αγκαλιά» είναι ο παπά-Στρατής, μαζί με τον Γιώργο, την Ελένη και την Κατερίνα. 

Είναι  ένα άνοιγμα χεριών προς ανθρώπους-ερείπια  που καταφθάνουν  στο νησί 

έχοντας  χάσει  κάθε  ελπίδα.  Ο  οργανισμός  αυτός,  όμως,  τους  δίνει  αγάπη  και 

δύναμη να συνεχίσουν, προσπαθώντας να δώσει ένα τέλος στην δαιμονοποίηση 

του πρόσφυγα.

Ο οργανισμός της «Αγκαλιάς» τον καιρό αυτό βρίσκεται  σε συνεχή ετοιμότητα, 

διότι  ο  αριθμός  των  προσφύγων  στο  νησί  της  Λέσβου  συνεχώς  αυξάνεται. 

Μπορούμε  όλοι  να  βοηθήσουμε  οικονομικά.  Ωστόσο,  οι  εθελοντές  από  εκεί 

προτείνουν να αγοράσουμε εισιτήριο για το νησί και να πάμε και να βοηθήσουμε 

εκεί για όσο καιρό μπορούμε.

2.4 Τομείς δράσης παγκόσμιων οργανισμών 

Παρακάτω παρουσιάζεται  βιβλιογραφική ανασκόπηση των τομέων δράσεων των 

παγκόσμιων οργανισμών .

2.4.1. Υγεία

2.4.1.αΓιατροί του κόσμου

Οι Γιατροί του Κόσμου (Medecins Du Monde) είναι μια 

παγκόσμια  μη  κυβερνητική  οργάνωση. 

Δημιουργήθηκε  για  την  παροχή  περίθαλψης  και 

ανθρωπιστικής  βοήθειας  σε  χώρες  που  πλήττονται 

από φυσικές καταστροφές, πολέμους κλπ. Αποτελείται κυρίως από γιατρούς.

Οι Γιατροί Του Κόσμου ιδρύθηκαν στη Γαλλία το 1980. Δέκα χρόνια μετά, μία ομάδα 
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150 μελών συγκεντρώθηκαν στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και ίδρυσαν το Ελληνικό 

παράρτημα των Γιατρών Του Κόσμου.

Οι  Γιατροί  Του  Κόσμου  μέσα  από  την  Ιατρική  Ανθρωπιστική  δράση  τους  είναι 

σταθεροί υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αντιτίθενται αποφασιστικά 

στον ρατσισμό, την ξενοφοβία, τον κοινωνικό αποκλεισμό και την περιθωριοποίηση 

κοινωνικών  ομάδων,  στην  πολιτική  της  Εθνικής  Κάθαρσης  και  στην  κοινωνική 

ανισότητα. Υποστηρίζουν τα δικαιώματα της γυναίκας και του παιδιού, το δικαίωμα 

στην ιδιαιτερότητα και αντιτίθενται σε κάθε επέμβαση στον γενετικό κώδικα και στον 

βιασμό  των  φυσικών  νόμων.  Σημαντικό  στοιχείο  της  δράσης  των  Γιατρών  Του 

Κόσμου είναι η Μαρτυρία: δεν αρκούνται στο ρόλο του απλού παρατηρητή, ή του 

θεραπευτή του ανθρώπινου πόνου. Καταγράφουν και ανακοινώνουν, καταγγέλλουν 

και διαμαρτύρονται. Η μαρτυρία τους έχει το κύρος εκείνων που ζουν την κατάσταση 

από  πρώτο  χέρι.  Ζουν  κοντά  στους  πληθυσμούς  που  τους  έχουν  ανάγκη, 

μοιράζονται τα προβλήματά τους, σέβονται τα ήθη και τα έθιμά τους.

2.4.1.βΓιατροί χωρίς σύνορα

Οι  Γιατροί  Χωρίς  Σύνορα  είναι  μια 

διεθνής,  ανεξάρτητη,  ιατρική  και 

ανθρωπιστική  οργάνωση,  που 

παρέχει επείγουσα βοήθεια σε άτομα 

που  έχουν  πληγεί  από  ένοπλες 

συγκρούσεις,  επιδημίες,  αποκλεισμό  από  την  παροχή  ιατρικής  φροντίδας  και 

φυσικές  καταστροφές,  κυρίως  σε  χώρες  της  Αφρικής  και  της  Ασίας,  που  έχουν 

έλλειψη ειδών πρώτης ανάγκης.

Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα ιδρύθηκαν το 1971 από μια μικρή ομάδα Γάλλων γιατρών 

και δημοσιογράφων, η οποία πίστευε ότι όλοι οι άνθρωποι έχουν το δικαίωμα στην 
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ιατρική  περίθαλψη,  ανεξάρτητα  από  τη  φυλή,  τη  θρησκεία,  τα  πιστεύω  ή  τις 

πολιτικές πεποιθήσεις, και ότι  οι ανάγκες αυτών των ανθρώπων υπερβαίνουν το 

σεβασμό για τα εθνικά σύνορα. 

Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα στην Ελλάδα είναι αναγνωρισμένο ως μη κερδοσκοπικό 

σωματείο από το Δεκέμβριο του 1990 και έχει έδρα την Αθήνα. Το Ελληνικό Τμήμα 

ξεκίνησε τη δράση του το 1990 και σήμερα συνεργάζεται με το Ισπανικό Τμήμα των 

Γιατρών Χωρίς Σύνορα μέσα από το Κοινό Επιχειρησιακό Κέντρο Βαρκελώνης – 

Αθήνας.

Μέχρι τώρα πάνω από 450 Έλληνες γιατροί,  νοσηλευτές, διοικητικοί και τεχνικοί 

έχουν συμμετάσχει σε προγράμματα σε πάνω από 40 χώρες.

Το  Ελληνικό  Τμήμα  λειτουργεί  προγράμματα  στη  Ζάμπια,  το  Νίγηρα,  τη  Λαϊκή 

Δημοκρατία του Κονγκό και το Μαρόκο, ενώ έχουν ολοκληρωθεί προγράμματα στο 

Μαλάουι, τη Λιβερία, την Αρμενία, τη Γιουγκοσλαβία, την Παλαιστίνη, τη Γεωργία, τη 

Ρωσία, το Καζακστάν, την Μοζαμβίκη, την Ινδία και την Τουρκία.

Η  δράση  και  το  έργο  τους  είναι  μεγάλο.  Παρέχουν  ιατρική  περίθαλψη,  κάνουν 

μαζικούς  εμβολιασμούς,  εξασφαλίζουν  τη  θεραπευτική   και  συμπληρωματική, 

φροντίζουν  για  την  διανομή  τροφίμων  και  φαρμάκων,  στηρίζουν  τα  συστήματα 

ύδρευσης και αποχέτευσης. 

2.4.1.γSave the childre  n  

Η Save the Children είναι μια παγκόσμια 

μη κυβερνητική οργάνωση, η οποία βοηθά τα 

παιδιά με ανάγκες σε όλο τον κόσμο. Ιδρύθηκε 

στο Ηνωμένο Βασίλειο το 1919. 

Ιδρύθηκαν ξεχωριστές εθνικές οργανώσεις σε 

περισσότερες από 28 χώρες, μοιράζοντας τον 

σκοπό για βελτίωση της ζωής των παιδιών δια 

μέσου  της  εκπαίδευσης,  της  ιατρικής 

περίθαλψης,  των  οικονομικών  ευκαιριών, 

καθώς και  σε  επείγουσες  καταστάσεις  κατά  τη  διάρκεια  φυσικών καταστροφών, 

πολέμων και άλλων συγκρούσεων.

Εκτός από την προώθηση της μεγαλύτερης ενημέρωσης του κοινού σχετικά 
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με  τις  ανάγκες  και  τα  δικαιώματα των παιδιών  σε  όλο  τον  κόσμο,  τα  μέλη  της 

συμμαχίας  συντονίζουν  την  εκτόνωση  των  προσπαθειών,  συμβάλλοντας  στην 

προστασία των παιδιών από τις επιπτώσεις των καταστροφών, τόσο φυσικών και 

ανθρωπογενών.

Πρόσφατα,  τα  μέλη  της  συμμαχίας  ξεκίνησαν  το  Rewrite  the  Future,  ένα 

πρόγραμμα  με  στόχο  ποιοτική  εκπαίδευση  8  εκατομμυρίων  παιδιών  σε  χώρες, 

όπου επικρατούν συγκρούσεις. Μαζί, δουλεύουν σε 16 χώρες, όπου προσπαθούν 

να επιβεβαιώσουν την εκπαίδευση 3 εκατομμυρίων παιδιών και τη βελτίωση της 

εκπαίδευσης  περισσότερων  από  5  εκατομμυρίων  παιδιών,  στην  ασφάλεια  των 

σχολείων και  των παιδιών από εκμετάλλευση και  κακοποίηση.  Η συμμαχία έχει 

στόχο  να  επηρεάσει  τις  εθνικές  κυβερνήσεις  και  τους  διεθνείς  οργανισμούς  να 

κάνουν τη ποιοτική εκπαίδευση προτεραιότητα των παιδιών, επηρεασμένων από 

συγκρούσεις.

2.4.1.δ 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 Ημισελήνου (IFRC)  και τους Εθνικούς Συλλόγους 

(NS) με παρουσία και δραστηριότητες σε 186 χώρες.

Ο Ερυθρός Σταυρός είναι ένας διεθνής οργανισμός ανθρωπιστικού χαρακτήρα, ο 

οποίος  ιδρύθηκε  με  σκοπό την  προσφορά βοήθειας  στα  θύματα  των πολέμων. 

Είναι  μία  από  τις  πρώτες  μη  κυβερνητικές  οργανώσεις  και  στις  μέρες  μας  η 

μεγαλύτερη και σημαντικότερη, με δράση σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Εκτός από 

την περίθαλψη των τραυματιών και  την προστασία των αιχμαλώτων πολέμου, ο 

Ερυθρός Σταυρός σε καιρό ειρήνης παρεμβαίνει σε περιπτώσεις καταστροφών, ενώ 

ασχολείται ιδιαίτερα με το ζήτημα των προσφύγων.

Αφορμή για την ίδρυση του Ερυθρού Σταυρού στάθηκε η Μάχη του Σολφερίνο(24 

Ιουνίου1859),  κατά  την  οποία  οι  Γάλλοι  νίκησαν  τους  Αυστριακούς  στην  πόλη 
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Σολφερίνο της βόρειας Ιταλίας,  μετά από ολοήμερη μάχη.  Αυτόπτης μάρτυς της 

αγριότητας  των  πολεμικών  συγκρούσεων,  ο  Ελβετός  επιχειρηματίας  Ζαν  Ανρί 

Ντυνάν, ο οποίος ταραγμένος από την αγωνία των τραυματισμένων στρατιωτών, 

οργάνωσε ένα δίκτυο βοήθειας, με τη συνδρομή ντόπιων εθελοντών.

Με  την  επιστροφή  του  στη  Γενεύη,  ο  Ντυνάν  γράφει  ένα  βιβλίο  με  τίτλο 

«Αναμνήσεις από το Σολφερίνο», στο οποίο, μεταξύ άλλων, αναπτύσσει ιδέες για 

την εθελοντική βοήθεια κατά τη διάρκεια του πολέμου. Προτείνει οι τραυματίες και 

όλοι  όσοι  τους  φροντίζουν  να  θεωρούνται  ουδέτεροι,  ακόμα  και  στο  πεδίο  της 

μάχης. Τον Αύγουστο του 1863 πέντε πολίτες της Γενεύης, οι Γκιστάβ Μουανιέ, Λουί 

Απιά,  Τεοντόρ  Μωνουάρ,  Γκιγιόμ  Ντυφούρ  και  Ανρί  Ντυνάν,  ιδρύουν  τη  Διεθνή 

Επιτροπή για τη Βοήθεια των Τραυματιών. Στις 29 Οκτωβρίου του ίδιου χρόνου 

ειδικοί από 16 χώρες συναντώνται στη Γενεύη και υιοθετούν τις ιδέες του Ντυνάν.

Ένα χρόνο αργότερα, στις 22 Αυγούστου του 1864, με πρωτοβουλία της Ελβετίας 

διοργανώνεται μια διεθνής διπλωματική διάσκεψη και υπογράφεται η Σύμβαση της 

Γενεύης,  όπου  αναγνωρίζεται  ο  ρόλος  της  Επιτροπής  και  η  υποχρέωση  των 

εμπολέμων  να  προστατεύουν  τους  τραυματίες  και  να  τους  παρέχουν  τις 

απαραίτητες φροντίδες. Οι αρχές της Σύμβασης του 1864 επεκτάθηκαν αργότερα 

στους  τραυματίες  των  συγκρούσεων  στη  θάλασσα  (1899  και  1907),  στους 

αιχμαλώτους πολέμου (1929) και στους άμαχους πληθυσμούς (1949).

Το 1876 η Διεθνής Επιτροπή για τη Βοήθεια των Τραυματιών θα μετονομασθεί σε 

Διεθνή Επιτροπή Ερυθρού Σταυρού, όπως είναι γνωστή και σήμερα. Ως έμβλημα 

του Ερυθρού Σταυρού υιοθετείται ο κόκκινος ισοσκελής σταυρός σε λευκό φόντο, 

που είναι η ελβετική σημαία με αντεστραμμένα χρώματα. Οι μουσουλμανικές χώρες 

που  εισήλθαν  στον  Διεθνή  Οργανισμό  αργότερα  απαίτησαν  την  αλλαγή  του 

εμβλήματος,  που  παρέπεμπε  στον  Χριστιανισμό.  Έπειτα  από διαπραγματεύσεις 

αποφασίστηκε οι χριστιανικές χώρες να χρησιμοποιούν τον Ερυθρό Σταυρό και οι 

μουσουλμανικές  χώρες  την  Ερυθρά  Ημισέληνο.  Και  οι  δύο  οργανώσεις 

συνεργάζονται στενά κάτω από την ομπρέλα της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού 

Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου που εδρεύει στη Γενεύη. Το Ισραήλ από την 

ίδρυσή του το 1948 έχει τη δική του οργάνωση, το Ερυθρό Άστρο του Δαυίδ. Τα 
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τελευταία χρόνια προτείνεται η υιοθέτηση ενός ουδέτερου εμβλήματος για όλο αυτό 

το ανθρωπιστικό κίνημα, που θα είναι ο Ερυθρός Κρύσταλλος.

Ο  Ελληνικός  Ερυθρός  Σταυρός  ιδρύθηκε  στις  10  Ιουνίου  1877,  με 

πρωτοβουλία  της  βασίλισσας  Όλγας.  Από  τη  στιγμή  της  ίδρυσής  του 

αναγνωρίσθηκε από τη Διεθνή Επιτροπή Ερυθρού Σταυρού και σήμερα αποτελεί 

μέρος της «οικογένειας» του Διεθνούς Κινήματος Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς 

Ημισελήνου. Στη μακρά πορεία του παραμένει σταθερά αφοσιωμένος στις διεθνείς 

ανθρωπιστικές αρχές και στην αλληλέγγυα εθελοντική προσφορά βοήθειας προς 

τον συνάνθρωπο.

Ο  Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός είναι ο μεγαλύτερος μη κυβερνητικός οργανισμός 

στην Ελλάδα με σύνθετο έργο που βασίζεται στην εθελοντική δράση και την άμεση 

ανταπόκριση των πολιτών. Κινητοποιείται στοχεύοντας πάντα στην ανακούφιση του 

ανθρώπινου πόνου σε  περιόδους πολέμου και  ειρήνης,  στηρίζοντας τραυματίες, 

ασθενείς,  πρόσφυγες,  ηλικιωμένους,  ανθρώπους  με  οικονομικές  δυσκολίες  και 

άτομα από κάθε ευάλωτη ομάδα του πληθυσμού. Η δράση του έχει συνδεθεί με την 

επαγρύπνηση,  την  αλληλεγγύη  και  τη  φιλαλληλία  και  είναι  συνώνυμη  της 

αφιλοκερδούς προσφοράς και της ανιδιοτέλειας.

Οι βασικοί σκοποί και στόχοι του Ε.Ε.Σ. είναι:

-  Σε  καιρό  πολέμου:  η  συνδρομή  και  επικουρία  στο  έργο  της  Στρατιωτικής 

Υγειονομικής  Υπηρεσίας,  η  νοσηλευτική  περίθαλψη  τραυματιών  και  ασθενών, 

καθώς και η προστασία των αιχμαλώτων, του άμαχου πληθυσμού και των θυμάτων 

πολέμου.

-  Σε  καιρό  ειρήνης:  η  αρωγή  και  συμπαράσταση  στα  θύματα  θεομηνιών  και 

επιδημιών, καθώς και η αυτόνομη ή σε συνεργασία με το Κράτος και κοινωνικούς 

φορείς, ανθρωπιστική δραστηριότητα.

Από  το  1877  έως  σήμερα,  ο  Ελληνικός  Ερυθρός  Σταυρός  συνεχίζει  άκοπα  να 

επιτελεί το ανθρωπιστικό του έργο φροντίζοντας τις πιο αδύναμες πληθυσμιακές 

ομάδες της χώρας. Σε συνεργασία με άλλους θεσμικούς φορείς, κρατικούς και μη, ο 

Ελληνικός  Ερυθρός  Σταυρός  είναι  στο  πλευρό  κάθε  ανθρώπου,  οικογένειας  ή 

ομάδας που αντιμετωπίζει δυσκολίες χωρίς να θέτει φυλετικά, εθνικά ή οικονομικής 
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κατάστασης όρια στη δράση του. Παράλληλα, όταν και όποτε υπάρχει ανάγκη στο 

εξωτερικό, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός ενεργοποιείται  σε συνεργασία με τους 

Εθνικούς Συλλόγους άλλων χωρών για την αποστολή διεθνούς βοηθείας 

2.4.2 Ανθρωπιστική Βοήθεια

2.4.2.αΑctionAid

Η ΑctionAid είναι  διεθνής μη κερδοσκοπική,  μη κυβερνητική οργάνωση με 

στόχο την καταπολέμηση της φτώχειας και της ανισότητας . 

Η ΑctionAid ξεκίνησε από τη Μεγάλη Βρετανία, στις αρχές της δεκαετίας του ’70, ως 

μια καθαρά φιλανθρωπική οργάνωση, με 88 υποστηρικτές που έγιναν ανάδοχοι σε 

88 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 μόνο προσωρινά, 

ενώ  δεν  αντιμετωπίζει  τις  πραγματικές  αίτιες  της  φτώχειας  που  είναι  η  άνιση 

κατανομή δύναμης και πόρων.

Γι’  αυτό,  διεύρυνε  το  πεδίο  δράσης  της  σε  διεθνές  επίπεδο  ασκώντας 

ταυτόχρονα  πίεση  στη  διεθνή  κοινότητα  για  την  καταπολέμηση  των  βαθύτερων 

αιτιών της φτώχειας. Από το 1991 η ΑctionAid είναι σύμβουλος του ΟΗΕ σε θέματα 

παγκόσμιας  ανάπτυξης.  Υλοποιεί  αναπτυξιακά  προγράμματα  και  δράσεις  σε 

περισσότερες  από  40  χώρες  του  αναπτυσσόμενου  κόσμου  και  δουλεύει  με 

εκατομμύρια  φτωχούς  και  περιθωριοποιημένους  ανθρώπους  σε  μια  κοινή 

προσπάθεια βελτίωσης των συνθηκών ζωής τους.

Η ΑctionAid συνεργάζεται  με περισσότερες από 2.000 τοπικές οργανώσεις 

και ομάδες που εργάζονται για την καταπολέμηση του HIV/AIDS, την υπεράσπιση 

των  δικαιωμάτων  των  γυναικών,  καθώς  και  το  δικαίωμα  στην  εκπαίδευση,  την 

τροφή, το νερό, την υγεία, την ισότιμη εργασία. Επίσης, από τα 2.500 στελέχη της 

οργάνωσης, το 89% προέρχεται από χώρες του αναπτυσσόμενου κόσμου.

Η  ΑctionAid  ξεκίνησε  την  δράση  της  στην  Ελλάδα  το  1998.  Στα  χρόνια  που 

μεσολάβησαν, οι στόχοι και το όραμά της δυνάμωσαν. Με την αμέριστη υποστήριξή 

της περισσότεροι από 38.000 Έλληνες συμβάλλουν με την ανιδιοτελή προσφορά 
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τους  στην  βελτίωση  της  ζωής  εκατομμυρίων  ανθρώπων  σε  42  πολύ  φτωχές 

κοινότητες σε 13 χώρες της Αφρικής, της Ασίας και της Λατινικής Αμερικής. 

2.4.2.β  Unicef

H  UNICEF,  η  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.  Το 

1953, γίνεται μόνιμο τμήμα του συστήματος των 

Ηνωμένων Εθνών με κεντρικά γραφεία στη Ν. Υόρκη και αποστολή της την κάλυψη 

των  μακροπρόθεσμων  αναγκών  των  φτωχών  παιδιών  των  αναπτυσσόμενων 

χωρών.

Στην Ελλάδα, πρώτος πρεσβευτής καλής θέλησης υπήρξε ο εκλιπών συγγραφέας 

Αντώνης Σαμαράκης. Πρέσβειρα καλής θέλησης της UNICEF στην Ελλάδα είναι 

επίσης η ακαδημαϊκός Ελένη Γλύκατζη - Αρβελέρ.

Στη δεκαετία του ΄50, η UNICEF συμμετείχε στις διεθνείς εκστρατείες εξάλειψης των 

επιδημικών ασθενειών, το ΄60 ήταν η δεκαετία της ανάπτυξης, το ΄70 η εποχή των 

εναλλακτικών λύσεων, το ΄80 η εκστρατεία για την επιβίωση των παιδιών, ενώ το 

΄90 υπήρξε η δεκαετία των δικαιωμάτων του παιδιού. 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,  δώρα, 

παιχνίδια,  είδη  γραφείου  κ.ά.)  και  τη  συλλογή  πόρων  μέσω  δωρεών  για  τη 

χρηματοδότηση των προγραμμάτων της UNICEF για τα παιδιά σε όλο τον κόσμο

Μέσα  στις  έξι  δεκαετίες  από  την  ίδρυση  της,  η  UNICEF  εξελίχθηκε  από  μια 

οργάνωση έκτακτης  βοήθειας  σε  ένα  αναπτυξιακό  οργανισμό  αφοσιωμένο στην 

προστασία των δικαιωμάτων και  των αναγκών των παιδιών, οπουδήποτε και  να 

βρίσκονται, ανεξάρτητα από το ποιες είναι οι συνθήκες της ζωής τους.
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2.4.3 Περιβάλλον

2.4.3.α WWF

Το  Παγκόσμιο  Ταμείο  για  τη  Φύση  (World  Wide 

Fund  for  Nature  ή  World  Wildlife  Fund),  ή  WWF 

ξεκίνησε  ως  μια  μικρή  ομάδα  από 

συνειδητοποιημένους λάτρεις της άγριας φύσης και 

εξελίχθηκε σε μια από τις πιο ισχυρές, ανεξάρτητες 

οργανώσεις για την προστασία του περιβάλλοντος. 

Είναι  διεθνής  μη  κυβερνητικός  οργανισμός  για  τη 

διατήρηση, έρευνα και αποκατάσταση του περιβάλλοντος με περισσότερα από 5 

εκατομμύρια μέλη παγκοσμίως, με παρουσία σε περισσότερες από 90 χώρες ενώ 

υποστηρίζει 100 προγράμματα διατήρησης και αποκατάστασης του περιβάλλοντος 

σε ολόκληρο τον κόσμο.  Αποστολή του οργανισμού είναι «να σταματήσει  και να 

αντιστρέψει την καταστροφή του περιβάλλοντός μας». Σήμερα, μεγάλο μέρος από 

την  προσπάθειά  του  επικεντρώνεται  στην  διατήρηση  των  τριών  βιωμάτων  που 

περιλαμβάνουν το μεγαλύτερο μέρος της παγκόσμιας βιοποικιλότητας, τα δάση, τα 

οικοσυστήματα γλυκού νερού, τους ωκεανούς και τις ακτές. Παράλληλα ασχολείται 

με την προστασία των απειλούμενων ειδών, τη μόλυνση του περιβάλλοντος και την 

κλιματική αλλαγή.

Ο οργανισμός ιδρύθηκε ως φιλανθρωπικό ταμείο στις 11 Σεπτεμβρίου 1961 , στην 

πόλη Μορζ (Morges) της Ελβετίας, με το όνομα Παγκόσμιο Ταμείο Άγριας Φύσης 

(World Wildlife Fund). Αποτέλεσε πρωτοβουλία των Τζούλιαν Χάξλει (Julian Huxley) 

και Μαξ Νίκολσον (Max Nicholson), οι οποίοι είχαν τριακονταετή εμπειρία στο να 

φέρνουν  σε  επαφή  προοδευτικούς  διανοούμενους  με  μεγάλες  επιχειρήσεις  δια 

μέσω της δεξαμενής σκέψης Πολιτικού και Οικονομικού Σχεδιασμού.

Η δράση στην Ελλάδα ξεκινά το 1969, είκοσι και πλέον χρόνια πριν τη σύσταση της 

εθνικής  οργάνωσης  WWF  Ελλάς,  με  την  αποκατάσταση  τού  δάσους  τής 

Καισαριανής στον Υμηττό και στη συνέχεια με ενίσχυση των δράσεων προστασίας 

στις Πρέσπες και τη Δαδιά Έβρου.
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Το 1991 δημιουργείται γραφείο προγράμματος τού διεθνούς WWF στην Ελλάδα. Το 

γραφείο αυτό φέρει το όνομα «Παγκόσμιο Ταμείο για τη Φύση – WWF Ελλάς» και 

το  1994  ιδρύεται  η  εθνική  οργάνωση  με  τη  νομική  μορφή  τού  κοινωφελούς 

ιδρύματος.

Κεφάλαιο 3.    Ιστορική αναδρομή του εθελοντισμού στην Ελλάδα

3.1 Ο εθελοντισμός από την αρχαιότητα μέχρι το βυζάντιο

Μια  πρώιμη  μορφή  του  σημερινού  εθελοντισμού  θα  μπορούσαν  να 

χαρακτηρισθούν οι αμφικτιονίες στην Αρχαία Ελλάδα οι οποίες αποτελούσαν την 

πρώτη προσπάθεια που έγινε για να ρυθμιστούν οι σχέσεις μεταξύ των λαών. Είχαν 

οικειοθελή χαρακτήρα και οι συμμετέχοντες δεν αμείβονταν.

Αργότερα ο θεσμός αυτός αντικαταστάθηκε από τα κοινά και από τις συμπολιτείες 

που αφορούσε σε θρησκευτικό και πολιτικό σύνδεσμο των Ελλήνων. Επιπλέον η 

φιλανθρωπία στην Αρχαία Ελλάδα βρισκόταν υπό την προστασία των θεών. Στην 

αρχαιότητα βλέπουμε ότι  οι  ιδέες της κοινωνικής δικαιοσύνης και της κοινωνικής 

αλληλεγγύης  του  Πλάτωνα,  του  Αριστοτέλη  και  των  Στωικών  Φιλοσόφων 

επηρέασαν τα άτοµα της εποχής και τα παρότρυναν να ασχοληθούν µε τις ευπαθείς 

κοινωνικές οµάδες (οµάδες ανθρώπων φτωχών, αναξιοπαθούντων, υστερούντων 

σωµατικά  και  πνευµατικά  κτλ)  παρέχοντας  τους  φροντίδα  και  συµπαράσταση, 

κυρίως υλική (Αποστολίδης & Παπασπυρόπουλος, 2002).

Σύµφωνα µε τον Πολυζωϊδη (2004) η φιλανθρωπία στην Αρχαία Ελλάδα βρισκόταν 

υπό  την  προστασία  των  θεών.  Κατά  την  διάρκεια  των  δείπνων  της  Εκάτης 

τοποθετούνταν τρόφιµα κοντά σε πηγές και  περάσµατα για να χρησιµοποιηθούν 

από τους ταξιδιώτες.  Ακόµα, ο Ιπποκράτης αναφέρει  ότι  τα κρατικά νοσηλευτικά 

ιδρύµατα στηρίζονταν σε µεγάλο βαθµό στην πρωτοβουλία των πολιτών, οι οποίοι 

πρόσφεραν σε τακτικά χρονικά διαστήµατα, κυρίως στις εορτές χρήµατα και υλικά 

αγαθά.  Ανατρέχοντας  σε  ιστορικές  αναφορές  παρατηρούµε  να  περιλαµβάνονται 

στην κοινωνική νοµοθεσία του Σόλωνα και του Περικλή µέτρα για την προστασία 

χηρών  και  ορφανών,  την  συνταξιοδότηση  αναπήρων  και  ηλικιωµένων,  την 
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πρόσληψη ανέργων σε κρατικές υπηρεσίες για την εκτέλεση κοινωφελών έργων 

κλπ.

Επίσης,  σηµαντικό ρόλο στην εθελοντική  προσφορά έπαιξε  και  η  εµφάνιση του 

χριστιανισµού ως κυρίαρχη θρησκεία στην Ελλάδα. Ο χριστιανισµός µέσα από το 

κήρυγµα  της  αγάπης  και  της  φιλανθρωπίας  έδωσε  νέα  ώθηση  στην  επίλυση 

προβληµάτων που απασχολούσαν τον αδύναµο πολίτη. Κατά τον 4ο μ.Χ. αιώνα 

συναντάμε  τον  Μέγα  Βασίλειο  ο  οποίος  ίδρυσε  με  προσωπικά  του  έξοδα  τη 

Βασιλειάδα, η λειτουργία της οποίας βασίστηκε αποκλειστικά σε ατομικές δωρεές 

και εθελοντική εργασία.

Στη  συνέχεια,  κατά  τη  βυζαντινή  περίοδο  αναπτύχθηκαν  τα  συσσίτια  και  η 

χορήγηση  επιδοµάτων  σε  απόρους  και  σε  ανάπηρους  πολέµου.  Η  κοινωνική 

προστασία προερχόταν µέσα από ένα σύστηµα κρατικών αλλά και εκκλησιαστικών 

φορέων όπου η εθελοντική εργασία κυρίως από γυναίκες αποτελούσε καθημερινή 

αγαπημένη ενασχόληση (Πολυζωϊδης ,2004). Το κράτος και η εκκλησία ανέπτυξαν 

σε  µεγάλη  έκταση  πλήθος  ευαγών  οίκων,  ξενώνων,  ορφανοτροφείων, 

γηροκοµείων, πτωχοκοµείων κ.α. 

Ο  ελληνικός  Ερυθρός  Σταυρός  (1877)  συμβάλλει  αποφασιστικά,  πρώτος  στο 

ξεπέρασµα  της  όποιας  συµφοράς  µε  το  ανθρώπινο  δυναµικό  του,  που  στην 

πλειοψηφία του, ήταν εθελοντές, αναδεικνύοντας έτσι την µέγιστη χρησιµότητα του 

(Πολυζωϊδης , 2006).

3.2 Περίοδος τουρκοκρατίας 

Κατά την διάρκεια  της τουρκοκρατίας οι  πληροφορίες  είναι  περιορισμένες. 

Κλασσικά η εκκλησία διέθετε ένα μεγάλο μέρος των εσόδων από την εκμετάλλευση 

της  περιουσίας  της  σε  κοινωφελείς  σκοπούς  και  σημαντικό  ρόλο  διαδραμάτιζαν 

αφενός  οι  οικογένειες  μεταξύ  τους  και  αφ’ετέρου  εκτεταμένα  άτυπα  εθελοντικά 

δίκτυα.

Μετά 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 άρχισε να παρέχεται από εύπορους 

πολίτες εσωτερικού ή εξωτερικού και την εκκλησία.
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3.3 Περίοδος Πρώτου και Δευτέρου Παγκόσμιου Πολέμου 

Το  1922,  ιδρύεται  η  ∆ιεθνής  Οµοσπονδία  Ανθρωπίνων  ∆ικαιωµάτων  και 

έχουµε  την  παρουσία  οργανωµένων  φιλανθρωπικών  σωµατείων  καθώς  και 

χριστιανικές  αδελφότητες.  Την  περίοδο  κατοχής  της  Ελλάδας  κατά  τον  Δεύτερο 

Παγκόσμιο πόλεμο ο εθελοντισμός εμφανώς τουλάχιστον περιορίσθηκε.  Αρωγός 

για τις ανάγκες των πολιτών ήταν και πάλι η εκκλησία. Με την λήξη του πολέμου ο 

εθελοντισμός άρχισε να ελέγχεται από το κράτος και παράλληλα δημιουργήθηκαν 

οργανώσεις με πολιτικό ή ιδεολογικό προσανατολισμό. 

3.4 Δεκαετία του 80 με 90 

Μετά το Β' Παγκόσµιο Πόλεµο, ο αριθµός των εθελοντικών οργανώσεων αυξάνεται, 

µε γεωµετρική πρόοδο (Πολυζωϊδης ,2004). Μετά την μεταπολίτευση και ιδιαίτερα 

από την δεκαετία του 1980, αναδύθηκε η έννοια του πολίτη ενεργού μέλους της 

κοινωνίας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η ίδρυση το έτος 1990 «των γιατρών 

χωρίς σύνορα». Την ίδια στιγµή, η ανάπτυξη των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας 

βοήθησε τους εθελοντικούς οργανισµούς να προβάλλουν το έργο τους και έτσι να 

τους γνωρίσει η ευρύτερη κοινωνία. 

3.5 Σύγχρονη μορφή εθελοντισμού

Πολλοί μελετητές αναφέρουν στην βιβλιογραφία τους, ότι οι Ολυµπιακοί Αγώνες της 

Αθήνας 2004 αποτέλεσαν την αφετηρία για την ανάπτυξη του εθελοντισµού στην 

Ελλάδα. Η συμμετοχή των εθελοντών ήταν πολύ µεγάλη. 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 στη ζωή τους 

µε κίνητρο τη σκέψη ότι οι Ολυµπιακοί Αγώνες διεξάγονται στην Ελλάδα.(Μάγκου, 

2012). 

Κεφάλαιο 4. Συμπέρασμα

Συμπεραίνεται, λοιπόν, ότι ο εθελοντισμός και η ανιδιοτελής προσφορά στο 

κοινωνικό σύνολο μέσο των Μ.Κ.Ο. έρχονται ως απάντηση στον ατομικισμό, τον 
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υλισμό  και  τη  γενικότερη  αδιαφορία  απέναντι  στον  πόνο  και  την  ανάγκη  του 

συνανθρώπου.  Αποτελούν  καίρια  φανερώματα  της  υπαρκτής  διάθεσης 

ανθρωπισμού, που μπορεί να ανατρέψει το αρνητικό κλίμα των τελευταίων χρόνων, 

δείχνοντας  έναν διαφορετικό τρόπο λειτουργίας  στους  ανθρώπους.  Το  ειλικρινές 

ενδιαφέρον και η έμπρακτη ενίσχυση αναδεικνύονται πλέον ως οι επιλογές εκείνες 

που  μπορούν  να  θέσουν  τις  βάσεις  για  τη  δημιουργία  μιας  καλύτερης  και  πιο 

ανθρώπινης  κοινωνίας.  Συνοψίζοντας  μπορούμε  να  πούμε  ότι,  προκύπτει  ένα 

επιθυμητό βάθεμα της κοινωνικής συνείδησης και της υπευθυνότητας των πολιτών, 

καθώς η αλληλεγγύη και η συνεργασία επιτρέπουν στην κοινωνική συνύπαρξη να 

λάβει το πιο ουσιαστικό και αληθινό της νόημα. Τελικά, ο  εθελοντισμός λειτουργεί, 

ως  ιδανικό παράδειγμα για  τις  νεότερες  γενιές,  καθώς αναδεικνύει  την  αξία  της 

συμμετοχής και του ενδιαφέροντος, ιδιαίτερα σημαντικό, αν αναλογιστεί κανείς σε 

πόσους  τομείς  και  σε  πόσα  ζητήματα  μπορεί  η  εθελοντική  προσφορά  να  έχει 

σωτήρια θετικό αντίκτυπο.
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Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή 

Ο όρος «Εθελοντισμός» αναφέρεται στην ηθελημένη παροχή υπηρεσιών για 

κάποιο  κοινωφελή  σκοπό.  Το  έτος  2001  ονομάστηκε  από  τον  Οργανισμό 

Ηνωμένων  Εθνών  «Διεθνές  Έτος  Εθελοντισμού»  ενώ  ο  ίδιος  φορέας  έχει 

κατοχυρώσει την 5η Δεκεμβρίου κάθε έτους ως «Διεθνή Ημέρα Εθελοντισμού».

Σε αυτό το πλαίσιο τίθεται το ενδιαφέρον ερώτημα : «Τι σχέση έχουν οι Έλληνες με 

τον  εθελοντισμό  ;»  Μέσα  από  ένα  ερωτηματολόγιο  αποφασίσαμε  να  το 

διερευνήσουμε  έχοντας  ως  στόχο  να  ενημερωθούμε  σχετικά  με  το  πόσο 

διαδεδομένος είναι ο εθελοντισμός στη χώρα μας τόσο εμείς σαν ομάδα που το 

μελετάει όσο και όλοι οι υπόλοιποι συμμαθητές μας. 

1.1. Ερευνητικά ερωτήματα 

Τα ερευνητικά  ερωτήματα  που  αποτέλεσαν  αντικείμενο  έρευνας  και  μελέτης  της 

εργασίας μας είναι τα εξής: 

 Ποια η θέση του εθελοντισμού στην Ελλάδα;

 Σε ποιο βαθμό είναι οι Έλληνες ενημερωμένοι για τον εθελοντισμό; 

Κεφάλαιο 2.  Ο εθελοντισμός στην Ελλάδα 

Σε πρόσφατη μελέτη με τίτλο "Volunteering in the European Union", η Ελλάδα 

έλαβε τη  χαμηλότερη θέση στην  ομάδα των ευρωπαϊκών χωρών,  με  αναλογική 

συμμετοχή  του  πληθυσμού  σε  εθελοντικές  δραστηριότητες,  μικρότερη  του  10%. 

Κατά  το  2012,  ο  αριθμός  των  εγγεγραμμένων  σε  μητρώα  Ελλήνων  εθελοντών 

ανέρχονταν  σε  περίπου  30.000  με  32.000  (τριπλάσιος  σε  άλλα  κράτη  -  μέλη), 

ωστόσο από τότε η τάση φαίνεται να αλλάζει  προς το καλύτερο. Το μεγαλύτερο 

ποσοστό συμμετοχής (τουλάχιστον μία φορά) εμφανίστηκε στις ηλικίες 25 – 49 ετών 

(20,3%), ενώ το μικρότερο στις ηλικίες 16 – 24 ετών. Σε δείγμα 1.000 ατόμων, το 

29,1%  συμμετείχε  σε  δραστηριότητες  θρησκευτικών  ή  εκκλησιαστικών 

οργανώσεων,  ενώ  οι  γυναίκες  εμφάνιζαν  ανέκαθεν  υψηλότερο  ποσοστό 

συμμετοχής σε ΜΚΟ.
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2.1 Εθελοντισμός στην Ελλάδα της κρίσης

Στην  Ελλάδα,  δεν  είχε  ποτέ  καλλιεργηθεί  ιδιαίτερα  η  κουλτούρα  του 

εθελοντισμού. Τα τελευταία χρόνια αυτό έχει αρχίσει να αλλάζει αλλά όπως φαίνεται 

έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας. Η λεγόμενη «οικονομική κρίση» είναι μεν ένας 

λόγος που έφερε τον εθελοντισμό πιο πολύ στο προσκήνιο (περισσότερο με τη 

μορφή  δράσεων  αλληλεγγύης),  από  την  άλλη,  αποτέλεσε  και  έναν  παράγοντα 

ανασταλτικό.  Από  την  πλευρά  των  ανθρώπων,  είναι  δύσκολο  να  σκεφτείς  την 

προσφορά  στον  συνάνθρωπο,  όταν  καθημερινά  έχεις  να  αντιμετωπίσεις  τις 

προκλήσεις για τη δική σου επιβίωση. 

Εθελοντισμός σημαίνει προσφέρω και εμπλέκομαι ενεργά για να στηρίξω εκεί που 

υπάρχει  κάποια ανάγκη,  βρίσκοντας νόημα σε αυτό που κάνω και  λαμβάνοντας 

ταυτόχρονα ικανοποίηση, με δέσμευση και συνέπεια, στα πλαίσια και στα όρια που 

έχω τη δυνατότητα και τη θέληση να το κάνω. Άρα, δεν φτάνει μόνο σαν φορείς να 

ζητάμε εθελοντές, αλλά είναι απαραίτητο να έχουμε δημιουργήσει και το κατάλληλο 

πλαίσιο και περιβάλλον για να τους υποδεχθούμε.

2.2 Κίνητρα εθελοντισμού

Η  ενασχόληση  με  τον  εθελοντισμό  μπορεί  να  έχει  πολλές  μορφές  και 

τρόπους, δυστυχώς, δεν καταγράφονται  όλες οι  δράσεις εθελοντισμού με πλήρη 

στατιστικά στοιχεία ή οι βραχυχρόνιες δράσεις από μικρούς ή από άτυπους φορείς 

(που στην χώρα μας υπάρχουν πολλοί). Γενικότερα, ο εθελοντισμός στην Ελλάδα 

θα  μπορούσε  να  καταγράφεται  ως  δράσεις  και  συμμετοχές  με  έναν  τρόπο 

πληρέστερο, και τα αποτελέσματα της συλλογής των στοιχείων να αναδεικνύονται 

τακτικά. Επίσης, ας ληφθεί υπόψη ότι κίνητρα για τους εθελοντές δεν δίνονται και 

ότι  οι καθημερινές συνθήκες απασχόλησης είναι δύσκολες: π.χ. πόσο εύκολα σε 

ένα εργασιακό περιβάλλον δίνεται άδεια σε έναν εθελοντή προκειμένου εκείνος να 

ανταποκριθεί σε μια έκτακτη ανάγκη; Όπως σε έναν εθελοντή πυροσβέστη, έναν 

εθελοντή πρώτων βοηθειών, κλπ;

Ωστόσο,  στην  περίοδο  της  οικονομικής  και  κοινωνικής  κρίσης,  έχουν  αυξηθεί 

αρκετά  οι  εθελοντικές  πρωτοβουλίες  σε  τοπικό  επίπεδο  και  κατ’  επέκταση  η 
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συμμετοχή του κόσμου σε αυτές, γεγονός που θεωρείτε ενθαρρυντικό.

Τέλος  συγκρίνοντας  τον  εθελοντισμό  στην  Ελλάδα  σε  σχέση  με  την  Ευρώπη 

παρατηρούμε ότι στην Ευρώπη αλλά και την Αμερική, προκειμένου να εγγραφείς σε 

κάποια κολέγια ή πανεπιστήμια είναι προαπαιτούμενη η εθελοντική εργασία σε μη 

κερδοσκοπικούς  οργανισμούς,  κάτι  που  συμβαίνει  τα  τελευταία  χρόνια  και  στην 

πατρίδα  μας.  Όποιος  είναι  εθελοντής,  είναι  στα  πάντα  εθελοντής,  δηλαδή 

δραστηριοποιείται  κι  έχει  εσωτερικό κίνητρο προσφοράς γιατί  αυτό τον κάνει  να 

νιώθει καλύτερος άνθρωπος κι όχι γιατί είναι απαιτητό.

2.3 Νέοι και εθελοντισμός

Σύµφωνα µε έρευνα που πραγµατοποίησε η «Μονάδα Νεότητας» της Γενικής 

∆ιεύθυνσης  Εκπαίδευσης  και  Πολιτισµού  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  σε  νέους 

Ευρωπαίους ηλικίας 15 – 24 ετών το χρονικό διάστηµα Απριλίου – Μαΐου 2001, 

προέκυψε  ότι   ο  βαθµός  συµµετοχής  των  νέων  Ελλήνων  σε  εθελοντικές�  

δραστηριότητες  ανέρχεται  σε  ποσοστό  37%  και  είναι  από  τους  πιο  χαµηλούς 

ολόκληρης  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης.   Συγκεκριµένα,  τον  χαµηλότερο  βαθµό�  

συµµετοχής  των  νέων  στον  εθελοντισµό  εµφάνισαν  για  το  2001  η  Πορτογαλία 

(30%)  και  η  Ισπανία  (35%).   Αναφορικά  µε  το  είδος  των  εθελοντικών�  

δραστηριοτήτων  που επιλέγουν  οι  νέοι  στην  Ελλάδα,  παρουσιάζεται  ότι  οι  νέοι 

Έλληνες  απαντούν  αυθόρµητα  σε  µεγαλύτερο  ποσοστό  από  τον  µέσο  όρο  της 

Ευρώπης ότι δεν ανήκουν σε κάποιο εθελοντικό οργανισµό. 

Η συμμετοχή των νέων στους εθελοντικούς οργανισμούς και  στο σχεδιασμό και 

ανάληψη εθελοντικών πρωτοβουλιών είναι πολύτιμη αφού διαθέτουν ενθουσιασμό 

και  τεράστια  αποθέματα  ενέργειας,  δημιουργικές  ιδέες  και  νέες  προοπτικές  ενώ 

παράλληλα τους δίνεται η  δυνατότητα να προσφέρουν τη γνώση και τις δεξιότητές 

τους.  Μάλιστα  το  δικαίωμα  στη  συμμετοχή  των  νέων  αναγνωρίζεται  από  τη 

Σύμβαση  για  τα  Δικαιώματα  του  Παιδιού  των  Ηνωμένων  Εθνών  (1989).  Η 

συμμετοχή των νέων είναι  σημαντική διότι   η  συμμετοχή προάγει  μια πιο  υγιή 

στάση ζωής.  Οι χώροι όπου λαμβάνουν χώρα εθελοντικές δραστηριότητες είναι 

ασφαλείς  και  δίνουν  νέα  ερεθίσματα,  ενώ  μειώνουν  την  έκθεσή  των  νέων  σε 

κινδύνους. Η συμμετοχή είναι κεντρικό σημείο της θετικής ανάπτυξης της νεολαίας. 
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Οι επιλογές των νέων στον ελεύθερο χρόνο τους καθορίζουν τον τρόπο ζωής τους 

τη δεδομένη χρονική στιγμή αλλά και μελλοντικά. Η αξιοποίηση και διαχείριση του 

ελεύθερου  χρόνου  μπορεί  να  οδηγήσει  στην  επιλογή  της  συμμετοχής  σε  μια 

εθελοντική οργάνωση, επιλογή η οποία έχει άμεση σχέση με την οικογένεια, τον 

κοινωνικό  περίγυρο  του  ατόμου  καθώς  και  προβληματισμούς  ή  ανησυχίες  που 

μπορεί να αναπτύξει το άτομο με την πάροδο του χρόνου. 

Στον  Αναθεωρημένο  Χάρτη  για  τη  Συμμετοχή  των  Νέων  στην  Τοπική  και 

Περιφερειακή  Ζωή  του  Κογκρέσου  Τοπικών  και  Περιφερειακών  Αρχών  της 

Ευρώπης του  Συμβουλίου  της  Ευρώπης,  αναγνωρίζεται  η  ανάγκη ενθάρρυνσης 

των νέων να αναλάβουν εθελοντική εργασία καθώς και η σημασία των οργανώσεων 

νέων.

Κεφάλαιο 3.  Ερωτηματολόγιο 

3.1 Εισαγωγή 

Στο  κεφάλαιο  αυτό  παρουσιάζεται  ένα  μέσο  έρευνας  που  χρησιμοποίησε  η 

ομάδα μας ως ερευνητικό εργαλείο με σκοπό την μέτρηση της τάσης που επικρατεί 

στην Ελληνική κοινωνία σχετικά με το θέμα του εθελοντισμού.  Το δείγμα αν και 

περιορισμένο  μπορεί  να  δείξει  μια  τάση  των  αντιλήψεων  που  επικρατούν  στη 

σημερινή κοινωνία. Για πιο αξιόπιστα και έγκυρα αποτελέσματα θα πρέπει να γίνει 

περαιτέρω έρευνα με μεγαλύτερο και αντιπροσωπευτικότερο δείγμα. 

3.2. Σχεδιασμός ερωτηματολογίου

Το ερωτηματολόγιο διαμορφώθηκε ύστερα από συζήτηση με τα μέλη της 

ομάδας.  Στόχος  της  ομάδας  ήταν  το  ερωτηματολόγιο  να  περιείχε  απλές  και  

κατανοητές ερωτήσεις ,  γρήγορο στη συμπλήρωσή του και  να ανταποκρίνεται 

στους στόχους που τέθηκαν στην ομάδα . 

Τα  μέλη  της  ομάδας  κατά  την  διάρκεια  των  εορτών  των  Χριστουγέννων 

μοίρασαν τα  ερωτηματολόγια  σε  συγγενείς,  φίλους  και  συμμαθητές  διαφόρων 

ηλικιών  έτσι  ώστε  να  υπάρχει  ποικιλία  απαντήσεων.  Απαντήθηκαν  40 
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ερωτηματολόγια και στη συνέχεια έγινε καταμέτρηση των δεδομένων. 

Το ερωτηματολόγιο  ήταν ανώνυμο και  διαμορφώθηκε σε δύο μέρη.  Το πρώτο 

μέρος  περιελάμβανε  προσωπικά  στοιχεία  όπως φύλο  και  ηλικία.  Στο  δεύτερο 

μέρος  περιλαμβάνονταν  8  ερωτήσεις  κλειστού  τύπου.  Χρησιμοποιήθηκαν 

ερωτήσεις κλειστού τύπου γιατί είναι πιο εύκολες στην κωδικοποίηση και γίνεται  

γρηγορότερη η καταγραφή τους στον Η/Υ. 

Για  την ανάλυση των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το υπολογιστικό πρόγραμμα 

excel 2010  και  χρησιμοποιήθηκαν  διαγράμματα  για  την  παρουσίαση  των 

αποτελεσμάτων. 

3.3 Αποτελέσματα 

Στο πρώτο μέρος καταγράψαμε το φύλο και την ηλικία των ερωτώμενων. 

Οι γυναίκες αποτελούν το μεγαλύτερο ποσοστό ( 23 ) στη συμμέτοχη τους στο 

ερωτηματολόγιο σε σχέση με τους άντρες   ( 17  ). 

Αναφορικά με την ηλικία των ερωτώμενων η πλειονότητα ήταν νέοι  άνθρωποι 

κάτω  των  18  ετών  (16)  ενώ  ο  μικρότερος  αριθμός  ερωτώμενων  ήταν  στην 

ηλικιακή ομάδα άνω των 60 (3). 
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Διάγραμμα 1. Φύλο 
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Διάγραμμα 2. Ηλικία 

Στο  δεύτερο  μέρος  του  ερωτηματολογίου  οι  ερωτώμενοι  καλούνται  να 

απαντήσουν  σε  ποιο  βαθμό  είναι   ενημερωμένοι  για  τον  εθελοντισμό  και  τι 

πιστεύουν για αυτόν. Συγκεκριμένα στην ερώτηση « ξέρεις τι είναι εθελοντισμός» 

οι  ερωτώμενοι  στο  μεγαλύτερο  ποσοστό  τους  (39  άτομα)  απάντησαν  ότι 

γνωρίζουν ενώ μόνο δύο απαντήσεις υπήρχαν ότι δεν γνώριζαν (διάγραμμα 3). 

Τα αποτελέσματα αυτά είναι  αναμενόμενα αν λάβουμε υπόψη τις  εθελοντικές 

κινήσεις που γίνονται τα τελευταία χρόνια και την δημοσιότητα που έχουν πάρει 

οι κινητοποιήσεις πολιτών και μη κυβερνητικών οργανώσεων από τα ΜΜΕ και τα 

κοινωνικά δίκτυα και το ίντερνετ.

Ναι Όχι
0
5

10
15
20
25
30
35
40
45

 Ξέρεις τι είναι εθελοντισμός

Διάγραμμα 3. Τι είναι εθελοντισμός; 

Στην ερώτηση εάν είναι ενημερωμένοι σχετικά με τον εθελοντισμό το μεγαλύτερο 

ποσοστό των ερωτώμενων ανέφεραν ότι έχουν μέτρια ενημέρωση (31 άτομα) 4 
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άτομα έχουν ελάχιστη ενημέρωση στα θέματα εθελοντισμού ενώ 5 άτομα έχουν 

πολύ ενημέρωση στα θέματα του εθελοντισμού (διάγραμμα 4). Αν ληφθεί υπόψη 

τις  εθελοντικές  κινήσεις  που γίνονται  τα  τελευταία  χρόνια  θα  περιμέναμε  μια 

καλύτερη εικόνα σε αυτή την ερώτηση.
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Διάγραμμα 4. πόσο ενημερωμένοι είστε σχετικά με τον εθελοντισμό;

Συνδυαστικά  με  την  παραπάνω  ερώτηση  στο  διάγραμμα  5  παρατηρούμε  ότι  το 

μεγαλύτερο ποσοστό δεν έχει συμμετάσχει σε εθελοντική οργάνωση ή έχει εργαστεί  

εθελοντικά τα δύο προηγούμενα χρόνια πιθανόν λόγω του γεγονότος ότι δεν έχουν 

καλή πληροφόρηση πάνω στο κομμάτι των εθελοντικών οργανώσεων που δρουν 

στην  Ελλάδα  και  τον  τρόπο  που  μπορείς  να  δηλώσεις  να  γίνεις  εθελοντής.  Τα 

αποτελέσματα αυτά   συμφωνούν  και  με  την  έρευνα της  “Μονάδας  Νέων”  όπου 

παρουσίαζε ότι οι νέοι Έλληνες απαντούν αυθόρμητα σε μεγαλύτερο ποσοστό 

από  τον  μέσο  όρο  της  Ευρώπης  ότι  δεν  ανήκουν  σε  κάποιο  εθελοντικό 

οργανισμό.  
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Διάγραμμα 5. συμμετέχετε σε εθελοντική οργάνωση ή εργαστήκατε εθελοντικά τα δύο 
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προηγούμενα χρόνια;

Στην  ερώτηση  εάν  οι  πολίτες  πιστεύουν  ότι  είναι  πιο  αυξημένη  η  ανάγκη  για 

εθελοντισμό  στο  εξωτερικό  το  μεγαλύτερο  ποσοστό  έδωσε  αρνητική  απάντηση  (24 

άτομα)  σε  σχέση με  την  θετική  (16 άτομα)  (διάγραμμα 6).  Σίγουρα το  αποτέλεσμα 

δείχνει ότι λόγω του αυξημένου αριθμού μεταναστών στην Ελλάδα και της οικονομικής 

κρίσεις  τα  άτομα θεωρούν  ότι  στην  Ελλάδα είναι  περισσότερο  αυξημένη  η  ανάγκη 

παροχής βοήθειας και περισσότεροι πολίτες να αναλάβουν εθελοντική δράση . 
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Διάγραμμα 6. πιστεύεις ότι στο εξωτερικό είναι πιο αυξημένη η ανάγκη για εθελοντισμό;

Στο διάγραμμα 7  παρατηρούμε ότι  η πλειονότητα (28 άτομα) απαντά ότι  δεν πήρε 

μέρος σε κάποια εθελοντική δράση που έχει γίνει στην πόλη του.  Σίγουρα θα ήταν πιο 

ενθαρρυντικό ένα αποτέλεσμα που να έδειχνε μεγαλύτερη συμμετοχή .
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Διάγραμμα 7.πήρατε μέρος σε κάποια εθελοντική δράση που έγινε στη πόλη σας;
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Στο διάγραμμα 8 παρουσιάζεται ότι η πλειοψηφία πιστεύει ότι η συμμετοχή των 

Ελλήνων δεν είναι μειωμένη τον καιρό της κρίσης (21 άτομα) έναντι 19 ατόμων 

που  πιστεύουν  ότι  είναι  μειωμένη.  Εάν  δούμε  συνδυαστικά  και  τις  άλλες 

ερωτήσεις  φαίνεται  ότι  δράσεις   για  εθελοντική  συμμετοχή  αυξάνονται   στο 

γεγονός ότι οι πολίτες δηλώνουν πως το μεγαλύτερο όφελος από την εθελοντική 

δράση θα είναι το αίσθημα κοινωνικής αλληλεγγύης.
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 Η συμμετοχή των Ελλήνων είναι μειωμένοι τον καιρό της κρίσης

Διάγραμμα 8. πιστεύετε ότι η συμμετοχή των Ελλήνων στον εθελοντισμό είναι μειωμένη 

τον καιρό της κρίσης;

Στην  ερώτηση  εάν  θεωρείτε  σωστό  ότι  ο  εθελοντισμός  πρέπει  να  έχει  υλικά 

ανταλλάγματα η πλειοψηφία απάντησε ότι δεν πρέπει να υπάρχουν υλικά ανταλλάγματα 

στον  εθελοντισμό.  Βέβαια  αρκετοί  εκτιμούν  πως,  για  λόγους  που εξυπηρετούν τη 

βιωσιμότητά της, η εθελοντική εργασία θα πρέπει να αμείβεται. Αρκετές φορές η 

αμοιβή  πραγματοποιείται  με  έμμεσο  τρόπο,  παρέχοντας  για  παράδειγμα  στον 

εθελοντή δωρεάν διαμονή, διατροφή ή άλλες διευκολύνσεις.

Ναι Όχι
0
5

10
15
20
25
30
35
40

 Πρέπει να έχει υλικά ανταλλάγματα

Διάγραμμα  9.  θεωρείτε  σωστό  ότι  ο  εθελοντισμός  πρέπει  να  έχει  υλικά 
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ανταλλάγματα;

Στο  τελευταίο  ερώτημά  μας  οι  απαντήσεις  που  πήραμε  μας  δίνουν  μια  εικόνα 

αναφορικά με τη στάση που έχουν οι άνθρωποι απέναντι στον εθελοντισμό και τι  

πιστεύουν  ότι  σημαίνει  γι΄  αυτούς.   Τι  θα  τους  έκανε  να  αναλάβουν  δράση;  η 

πλειονότητα (31 άτομα)  απάντησε ότι εθελοντισμός σημαίνει παροχή βοήθειας σε 

αυτούς που την έχουν ανάγκη. Ουσιαστικά αυτή είναι και η έννοια του εθελοντισμού 

αναφέρεται στην ηθελημένη παροχή υπηρεσιών για κάποιο κοινωφελή σκοπό. 

Ακολουθούν αυτοί που θέλουν να βελτιώσουν τον κόσμο αρκετά ρομαντική για 

την εποχή μας (διάγραμμα 10).
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Καταμέτρηση από Ποια φράση περιγράφει την στάση σας

Α: Θέλω να παρέχω βοήθεια σε αυτούς που έχουν ανάγκη
Β: Θέλω να βελτιώσω τον κόσμο
Γ: Θέλω να αποκτήσω καινούργια ενδιαφέροντα
Δ: Θέλω να αναπτύξω τις δεξιότητές μου ή να αποκτήσω καινούργιες
Ε: Θέλω να γνωρίσω άλλους ανθρώπους
ΣΤ: Θέλω να εμπλουτίσω το βιογραφικό μου

Διάγραμμα 10.   ποιες από τις παραπάνω φράσεις περιγράφει καλύτερα την στάση σας 
σχετικά με τον εθελοντισμό;

Κεφάλαιο 4. Συμπέρασμα

Συμπερασματικά, το μεγαλύτερο ποσοστό δεν γνωρίζει  πολλά πράγματα για τον 

εθελοντισμό  και  ούτε  έχει  συμμετέχει  σε  κάποια  εθελοντική  δράση.  Αυτό  μας 

απογοητεύει βαθύτατα καθώς αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του πολιτισμού μας 

και της εξέλιξης της κοινωνίας, όμως ελπίζουμε στο μέλλον αυτά τα ποσοστά να 

αυξηθούν. Από την άλλη, οποιαδήποτε κρατική ή συλλογική παρέμβαση θα είναι 

αναποτελεσματική και  ατελέσφορη,  εάν δεν θεμελιωθεί  στην ατομική ευθύνη και 
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πρωτοβουλία. Δυστυχώς διαπιστώσαμε ότι ο περισσότερος κόσμος στις μέρες μας 

είναι ελάχιστα ενημερωμένος σχετικά με τον εθελοντισμό και την εθελοντική δράση. 

Θεωρούμε  όμως  ότι  τα  ερωτηματολόγιά  μας  έδωσαν  τροφή  για  σκέψη  και 

λειτούργησαν ως υπενθύμιση . 

Κίνητρο  της  εργασίας  μας  είναι  να  παρακινήσουμε,  να  ασχοληθούμε  και  να 

παροτρύνουμε και άλλους ανθρώπους να γίνουν εθελοντές και να προσφέρουν σε 

όσους έχουν ανάγκη ώστε να γίνουμε πιο ενεργοί πολίτες στην σημερινή Ελλάδα 

που λόγω της οικονομικής κρίσης χρειάζεται ακόμα περισσότερο την βοήθειά μας.   
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Κεφάλαιο 1.   Εισαγωγή

Εθελοντισμός  είναι  η  μη  αμειβόμενη  δραστηριοποίηση  των  πολιτών  που 

αποβλέπει  στην  ευημερία  του  συνανθρώπου,  της  κοινότητας  και  της  κοινωνίας 

γενικότερα.  Δεν  περιορίζεται  μόνο στην  παροχή  ανιδιοτελούς  κοινωνικού  έργου, 

αλλά περισσότερο αφορά μια στάση ζωής με ιδιαίτερες αξίες, όπως η φιλανθρωπία, 

η αλληλεγγύη, η κοινωνική δικαιοσύνη και η κοινωνική συμμετοχή. Εθελοντισμός 

είναι κάτι που αναβλύζει από μια ψυχική αναγκαιότητα και ανόθευτη πίστη σε αυτό 

που υπηρετεί η προσφορά.

Σκοπός  της  εργασίας  είναι  να  βιώσουμε  τα  αποτελέσματα  των  δράσεων 

δημιουργώντας  μια  εθελοντική  δράση,  οργανώνοντας  την  και  συμμετέχοντας  σε 

αυτή. 

1.1 Ερευνητικά ερωτήματα

Τα  ερευνητικά  ερωτήματα  που  θα  αποτελέσουν  αντικείμενο  έρευνας  και 

μελέτης αυτής της εργασίας είναι τα παρακάτω:

• Πως  συμμετέχοντας  σε  εθελοντικές  δράσεις  δημιουργούμε  κοινωνική 

αλληλεγγύη;

• Σχεδιασμός  εθελοντικής  δράσης  για  τους  πρόσφυγες  και  το  ίδρυμα 

Ζωοδόχου Πηγής 

Κεφάλαιο 2.     Σχεδιασμός εθελοντικής δράσης

Σκοπός  μας  ήταν  και  είναι  η  ανιδιοτελής  προσφορά  αγαθών  σε 

συνανθρώπους  μας  οι  οποίοι  λόγω  της  οικονομικής  και  ανθρωπιστικής  κρίσης 

αδυνατούν  να  συντηρηθούν.  Εκτός  από  την  δράση  αυτή  η  οποία  απευθύνεται 

κυρίως  σε  πρόσφυγες,  μαζευτήκαν  αγαθά και  για  ιδρύματα  τα  όποια  λόγω της 

οικονομικής μάστιγας δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στις ανάγκες των σκοπών 

τούς  και  ως  εκ  τούτου  έσπευσαν  σε  βοήθεια  από  κοινωφελείς  οργανώσεις, 

ανεξαρτήτως  της  προέλευσης  της  χωρίς  αυτό  βέβαια  να  συνεπάγεται  με 

απελπισία  .Αξιοσημείωτο  είναι  πως  παρόλο της  οποίας  οικονομικής  δυσφορίας, 
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λαμβάνοντας  υπόψη την  οικονομική  κατάσταση της  χώρας  μας,  η  ανταπόκριση 

υπήρξε συγκινησιακή.

2.1 Οργάνωση δράσης

Η  πενταμελής  ομάδα  χωρίστηκε  σε  δυο  υποομάδες  .  Η  πρώτη  ομάδα 

ασχολήθηκε με την διαμόρφωση και την εκτύπωση της αφίσας, όπου αυτό μεταξύ 

άλλων συμπεριλάμβανε την κατάλληλη επιλογή εικόνας για την μεγιστοποίηση της 

ευαισθητοποίησης των συμμαθητών μας.  Η δεύτερη ομάδα επικεντρώθηκε στην 

καταγραφή απαραιτήτων αγαθών, η οποία προέκυπτε από ενδελεχή ερευνά για το 

ποια αγαθά χρήζουν πρώτης σημασίας για τους πρόσφυγες και για το ίδρυμα . 

Αφού  κάθε  ομάδα  επιτέλεσε  επιτυχώς  τις  αρμοδιότητες  της,  τα  πορίσματα  των 

προσπαθειών  τους  συνδέθηκαν  με  αποτέλεσμα  την  δημιουργία  μιας  τόσο 

ενημερωτικής όσο και αισθαντικής αφίσας .

2.2 Δράση

Ο  σχεδιασμός  της  εθελοντικής  μας  δράσης  οργανώθηκε  το  διάστημα  από  10-

17/12/2015 και ολοκληρώθηκε μεταξύ 17 και 23/12/2015. 

Ζητήσαμε επιγραμματικά: Τρόφιμα μακράς διαρκείας (κονσέρβες κλπ), ρουχισμός 

(σε  καλή  κατάσταση),  είδη  πρώτης  ανάγκης  και  προσωπικής 

υγιεινής(  οδοντόβουρτσες,  σερβιέτες,  σαμπουάν,  πάνες  κλπ),  παιχνίδια  για  τα 

παιδιά.

Την Δευτέρα 20 Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκε η επίσημη ανακοίνωση σχετικά με 

την  πρόσφορα  αγαθών  σε  όλες  τις  τάξης  του  Λυκείου  μας.  Η  προθεσμία 

παράδοσης των αγαθών ήταν μέχρι την Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου, ημέρα που σήμανε 

και την έναρξη των χριστουγεννιάτικων διακοπών. 

Οι  συλλογή των αγαθών θα μπορούσαμε  να επισημάνουμε  πως ήταν  απόλυτα 

επιτυχημένη  και  ξεπέρασε  τις  προσδοκίες  μας  δεδομένης  της  οικονομικής 

περίσφιξης. Οι μαθητές αφουγκράστηκαν τα προβλήματα των συνάνθρωπων τους 

και με ανιδιοτέλεια και προθυμία πρόσφεραν ό,τι είχαν ευχέρεια. Συλλέχθηκαν σε 

μεγάλη  κλίμακα  τρόφιμα  μακράς  διαρκείας,  ρουχισμός-κουβέρτες,  είδη  πρώτης 

ανάγκης κλπ. 
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Η  συλλογή  πραγματοποίησης  έπειτα  από  σύσταση  της  διεύθυνσης  αρχικά  στο 

γραφείο της και έπειτα στο χώρο της αίθουσας προβόλων. Διαχωρίστηκαν τα αγαθά 

που προορίζονταν για τους πρόσφυγες και για το ίδρυμα . 

Η αποστολή των αγαθών προς το ίδρυμα της Ζωοδόχου Πηγής ολοκληρώθηκε κατά 

την  διάρκεια  των  χριστουγεννιάτικων  διακοπών.  Τα  αγαθά  για  τους  πρόσφυγες 

δόθηκαν από την ομάδα μας σε εθελοντές και υπεύθυνους για την συγκέντρωση 

των  ειδών  πρώτης  ανάγκης  για  τους  πρόσφυγες  του  Ελληνικού  έτσι  ώστε 

«νιώσουμε» από «πρώτο χέρι» την ευεργετικότητα και την χάρη του εθελοντισμού.

2.3 Οι αφίσες της δράσης 
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ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ
ΕΙΔΩΝ ΠΡΩΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

21-22-23/ 12 /2015

Τρόφιμα

Μικρά νερά, Γάλατα (μακράς διάρκειας σε χάρτινη συσκευασία), Κρουασάν – Κράκερ – 
Μπσκότα – Πατατάκια,  Όσπρια – Ζυμαρικά,  Τσάι  Πράσινο (όχι  με  γεύσεις),  Ποτήρια – 
Πιάτα Μαχαιροπίρουνα (μιας χρήσης, Βραστήρες).

Είδη σωματικής υγιεινής

Χαρτί υγείας, Σερβιέτες, Σαπούνια – Σαμπουάν – Αφρόλουτρα, Μωρομάντηλα, 
Οδοντόκρεμες – Οδοντόβουρτσες.

Βρεφικά είδη

Μπιμπερό, Πιπίλες, Πάνες (όλων των ηλικιών), Κρέμες για συγκάματα.

Ρουχισμός

Κουβέρτες – Σεντόνια – Πετσέτες, Εσώρουχα (παιδικά, γυναικεία, ανδρικά).

Παιχνίδια

Τα είδη θα συγκεντρωθούν στο χώρο του σχολείου
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ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΓΙΑ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ <<ΖΩΟΔΟΧΟΣ ΠΗΓΗ>>

21-22-23/ 12 /2015

Γάλατα (μακράς διάρκειας ) ,  Όσπρια – Ζυμαρικά, ζάχαρη , 
χυμούς , κλπ

Τα είδη θα συγκεντρωθούν στο χώρο του σχολείου
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Κεφάλαιο 3.     Εθελοντική δράση και κοινωνική αλληλεγγύη 

3.1 Τα χαρακτηριστικά του εθελοντισμού

Είναι προφανές ότι ο εθελοντισμός είναι μία από τις βασικές εκφάνσεις της 

ανθρώπινης συμπεριφοράς κατά τη διάρκεια της πορείας του ανθρώπου μέσα στον 

χρόνο. Εκτός από το γεγονός ότι είναι στάση ζωής σηματοδοτεί και τη διαφορετική 

αντίληψη για την ανθρώπινη δημιουργία και για το ρόλο του ατόμου στην κοινωνία.

Αφορά  στην  υγιή  αντίδραση  της  κοινωνίας  στα  φαινόμενα  της  αδράνειας,  της 

αποχής, της παθητικότητας και αποτελεί  τη μεγάλη πρόκληση για υπέρβαση και 

ρήξη με κοινωνικά στερεότυπα και αναχρονιστικές συμπεριφορές.

Ο εθελοντισμός δίνει νόημα και περιεχόμενο σε πανανθρώπινες αξίες, όπως είναι η 

κοινωνική αλληλεγγύη, η κοινωνική προσφορά, η αγάπη προς τον συνάνθρωπό. 

Με το ζωντάνεμα του εθελοντικού κινήματος και την ανάπτυξη των μη κυβερνητικών 

οργανώσεων καλύπτεται το σοβαρό κοινωνικό έλλειμμα της ελληνικής δημοκρατίας. 

Αναπτύσσονται  ο  κοινωνικός  διάλογος,  η  συμμετοχή  του  πολίτη  στα  κοινά,  το 

αίσθημα της ατομικής και κοινωνικής ευθύνης. Με τη λειτουργία της οργανωμένης 

κοινωνίας των πολιτών η κοινωνία γίνεται πιο ισχυρή και η δημοκρατία πιο άμεση 

και αποτελεσματική. Ο κοινωνικός έλεγχος από τον ενεργό πολίτη συμβάλλει στη 

διαφάνεια και την αποτελεσματικότητα της πολιτικής και κοινωνικής δράσης. Ακόμη 

με τον εθελοντισμό επιτυγχάνεται η κοινωνική συνοχή και ενισχύονται οι  σχέσεις 

μεταξύ των πολιτών.

Εκτός από τις  ωφέλειες  του εθελοντισμού στον πολιτικό και  κοινωνικό τομέα,  η 

εθελοντική δράση λειτουργεί ευεργετικά και σε εθνικό επίπεδο. Δημιουργούνται οι 

προϋποθέσεις κοινών στόχων κι ευνοείται η εθνική ομοψυχία. Επίσης βελτιώνεται ο 

διεθνής ρόλος κι  η γενικότερη φυσιογνωμία ενός λαού.  Ας μην ξεχνάμε ότι  σαν 

Έλληνες έχουμε ένα παρελθόν όπου η κοινωνική αλληλεγγύη και η προστασία των 

αδυνάτων  ήταν  κοινό  γνώρισμά  μας.  Ωστόσο  με  την  πάροδο  του  χρόνου 

λησμονήσαμε αυτές τις αξίες της προσφοράς και της ανιδιοτέλειας.

Στη σημερινή κοινωνία με τους ξέφρενους ρυθμούς ζωής και του ατομικισμού, ο 

εθελοντισμός φαντάζει ως ο μοναδικός φάρος που μπορεί να δώσει φως και ελπίδα 
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και που μπορεί να αναδείξει έναν διαφορετικό τρόπο ζωής.

3.2 Η έννοια του εθελοντή

Οι εθελοντές προέρχονται από οποιοδήποτε κοινωνικοπολιτικό στρώμα της 

κοινωνίας  .  Δηλαδή δεν  υπάρχουν όρια  στην  ηλικία  ,  το  φύλλο,  την  οικονομική 

κατάσταση  και  το  μορφωτικό  επίπεδο  που  μπορεί  να  έχει  κάποιος.  Μέσω  της 

εθελοντικής εργασίας οι  εθελοντές πραγματώνονται  και  αισθάνονται  ικανοποίηση 

που προσφέρουν  στην  κοινωνία.  Το  έργο τους  είναι  λειτούργημα και  βοηθά σε 

όλους σχεδόν τις πτυχές της ζωής του ανθρώπου.

Ένας εθελοντής μέσα από τη συμμετοχή του σε μια εθελοντική πράξη ωφελείται 

πολύ και περνάει τον ελεύθερό του χρόνο δημιουργικά, αποκτά νέες δεξιότητες οι 

οποίες τον βοηθούν και στην μελλοντική επαγγελματική του αποκατάσταση.  Όσον 

αφορά αυτούς που δέχονται τη βοήθεια αισθάνονται καλύτερα αφού οι εθελοντές 

τους βοηθούν να μειώσουν σε μεγάλο βαθμό τα προβλήματά τους 

Γιατί να θέλει κάποιος να γίνει εθελοντής; Ο εθελοντισμός είναι το τέλειο μέσο για να 

ανακαλύψεις τα τυχόν κρυφά σου ταλέντα ή να αναπτύξεις καινούργιες ικανότητες. 

Σύμφωνα με τον Mahatma Gandhi « Ζήσε σαν να ήταν αύριο η τελευταία σου μέρα. 

Μάθε  σαν  να  ζούσες  για  πάντα  ».  Ποτέ  δεν  είναι  αργά  για  κάποιον  άνθρωπο 

οποιασδήποτε ηλικίας να κατακτήσει γνώσεις, να καλλιεργήσει τα ταλέντα του, να 

εξερευνήσει καινούργια μονοπάτια γι’ αυτόν που μπορεί ίσως να τον οδηγήσουν 

στην  ολοκλήρωση  της  προσωπικότητας  του.  Ένα  ακόμα  βασικό  κίνητρο  των 

εθελοντών, είναι η επιθυμία τους να  αποτελούν ενεργά μέλη της κοινότητας τους.

Κεφάλαιο 4. Συμπέρασμα

 Μέσα σ’ αυτόν το παράλογο κόσμο που ζούμε μακάρι το εθελοντικό κίνημα να 

μεγαλώσει και να συνεχίσει να αποτελεί φωτεινό στοιχείο της κοινωνίας. Και εμείς 

ως  εθελοντές  να  το  υπηρετούμε  με  περισσότερες  δυνάμεις.  Με  όπλα  μας  την 

αγάπη,  την  αλληλεγγύη,  την  ευγένεια,  τον  αλτρουισμό  και  την  εχεμύθεια.

Εφόσον σεβόμαστε και  εμπιστευόμαστε τον συνάνθρωπό και  τους εαυτούς μας, 
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μπορούμε με ελεγχόμενες πράξεις να πιστέψουμε ότι οι στόχοι μας θα επιτευχθούν. 

Που ξέρετε ίσως καταφέρουμε και να αποδείξουμε ότι δεν χάθηκε τίποτα από την 

ανθρωπιά μας. 

Άλλωστε  «όταν  δεν  ζούμε  ο  ένας  για  τον  άλλον  είμαστε  νεκροί»  όπως  κάποτε 

έγραψε ο ποιητής Τάσος Λειβαδίτης.
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Συμπεράσματα – Μελλοντικές επεκτάσεις

Μέσα  από  την  εργασία  μας  σχετικά  με  τον  εθελοντισμό  αποκομίσαμε  γνώσεις 

σημαντικές για να μας παρακινήσουν να ασχοληθούμε και να παροτρύνουμε και 

άλλους ανθρώπους να μάθουν να προσφέρουν και να γίνουν εθελοντές. 

Διαπιστώσαμε  ότι  ο  περισσότερος  κόσμος  στις  μέρες  μας  έχει  αρχίσει  και 

ενημερώνεται για το κίνημα του εθελοντισμού παρόλα αυτά δεν ασχολείται ενεργά 

σε κάποιες εθελοντικές δράσεις. 

Το συμπέρασμά μας μετά την εργασία μας  οδήγησε σε σκέψεις ότι ο εθελοντισμός 

είναι  απαραίτητος  στην  Ελλάδα  καθώς  και  σε  όλο  τον  κόσμο  και  ιδιαίτερα  τον 

τελευταίο καιρό λόγω την οικονομικής κρίσης και της έξαρσης του προσφυγικού. Η 

εθελοντική δράση των ΜΚΟ που υπήρχε ήδη ήταν και είναι ιδιαίτερα βοηθητική για 

να αντιμετωπιστούν πιο εύκολα τα προβλήματα.

Με κίνητρο όσα αποκομίσαμε κατά την διάρκεια της εργασίας μας είναι σίγουρο ότι 

θα  γίνουμε  πιο  ενεργοί  πολίτες,  στόχος  μας  είναι  να  προσφέρουμε  και  να 

βοηθήσουμε με όποιον τρόπο μπορούμε να πραγματοποιηθούν τα όνειρα και  οι 

επιθυμίες  ανθρώπων  που  έχουν  χάσει  το  χαμόγελό  τους,  και  την  ανάγκη  να 

παλεύουν για την ζωή τους. Η εμπειρία που αποκομίσαμε από την επίσκεψή μας 

στο  Ελληνικό  στο  κέντρο  προσφύγων  βοηθώντας  του  εθελοντές  μας  άφησε 

ανακατεμένα  συναισθήματα  και  σκέψεις.  Μας  έδωσε  την  δυνατότητα  να 

συμβάλλουμε και εμείς με τον δικό μας τρόπο στο εθελοντικό έργο και ήταν μια 

πολύ σημαντική εμπειρία για εμάς τους ίδιους.
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