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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Ο γενικός  Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών Μπαν Κι Μουν αναφέρει ότι :  

« Ο εθελοντισμός είναι πηγή  δύναμης για την κοινότητα , προσαρμοστικότητας, 

αλληλεγγύης και κοινωνικής συνοχής. Μπορεί να επιφέρει θετικές κοινωνικές αλλαγές 

με το να καλλιεργεί το σεβασμό για ποικιλία, ισότητα και τη συμμετοχή όλων. Είναι ένα 

από τα πιο πολύτιμα ατού της κοινωνίας.»   

Ο εθελοντισμός  αποτελεί βασική έκφραση των ανθρώπινων σχέσεων. Είναι η έμφυτη 

ανάγκη που κάνει τους ανθρώπους να θέλουν να συμμετέχουν στο κοινωνικό γίγνεσθαι 

και να αισθάνονται ότι πραγματικά η ύπαρξή τους βοηθάει τους άλλους. Οι σχέσεις 

όμως που αναπτύσσονται είναι αμφίδρομες. Ο εθελοντής προσφέρει αλλά ταυτόχρονα 

γίνεται και ο ίδιος αποδέκτης της ευεργεσίας του όπως φυσικά και η κοινότητα στην 

οποία αναπτύσσει εθελοντική δράση. Αξίες όπως  αμοιβαιότητα, αλληλεγγύη, 

εμπιστοσύνη, συναδελφικότητα είναι διάχυτες στην έννοια του εθελοντισμού και 

συμβάλλουν σημαντικά στην ποιότητα ζωής.     

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  

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

να του προσδώσει όλα εκείνα τα πλεονεκτήματα που πηγάζουν από τις δράσεις που τον 

συνοδεύουν. Πιο συγκεκριμένα, στο πρώτο υπο-θέμα αναφερόμαστε στην θέση του 

εθελοντισμού στην Ελλάδα και 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 

χαμηλό ποσοστό ατόμων είναι ενημερωμένα για την εθελοντική δράση στη χώρα μας.  

Στο δεύτερο υπο-θέμα, αναφερόμαστε στους Παγκόσμιους Οργανισμούς  και στο ρόλο 

των εθελοντών. Επιχειρούμε να μελετήσουμε πως κάποιος αναλαμβάνει εθελοντική 

πρωτοβουλία σε διεθνείς οργανισμούς και παίρνουμε συνέντευξη από μια εθελόντρια 

του ΟΗΕ. 

Στη συνέχεια, στο τρίτο υπο-θέμα, στόχος μας είναι να ανιχνεύσουμε πως 

συμμετέχοντας σε εθελοντικές δράσεις δημιουργούμε πολιτισμό. Αφού κάνουμε μια 

σύντομη αναφορά σε χαρακτηριστικά παραδείγματα του παρελθόντος παραθέτουμε τις 

κατηγορίες εκείνες του εθελοντισμού που συμβάλλουν στην ανάπτυξη του πολιτισμού 
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στις σύγχρονες εποχές. Ενισχύουμε την εργασία μας με ντοκουμέντα και δράσεις 

σύγχρονων πολιτιστικών προσπαθειών. 

Τέλος, επιχειρούμε να σκιαγραφήσουμε το προφίλ του σύγχρονου εθελοντή 

προβάλλοντας ταυτόχρονα και την έντονη δράση σημαντικών προσωπικοτήτων του 

παρελθόντος αλλά και της σημερινής κοινωνίας.  

ABSTRACT 

Our research will consider volunteering at various levels in order to be able to give it all 

those advantages which arise from actions accompanying it. More specifically, in the first 

sub-topic we refer to the position of volunteering in Greece and we  attempt to explore 

the extent to which the Greeks are aware of volunteering. For this purpose, a 

questionnaire was given to a random sample of people whose results showed that a low 

percentage of people are aware of voluntary action in our country. 

In the second sub-topic, we refer to global organizations and the role of volunteers. We 

attempt to study how someone takes voluntary action in International Organizations and 

we also interview a UN volunteer. 

Then, in the third sub-topic, our goal is to detect how we can create culture by  

participating in voluntary actions. After making a brief reference to  examples of the past 

we set out those categories of volunteering which contribute to the development of 

civilization in modern times. In order to make our point stronger we also cite documents 

and actions of modern cultural efforts. 

Finally, we attempt to outline the profile of the modern volunteer, highlighting at the 

same time the intense action of important personalities of the past and the  present. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.  ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1    ΓΕΝΙΚΑ 

Ο εθελοντισμός αποτελεί σημαντικό στήριγμα στην κοινωνία των πολιτών. Είναι η 

πράξη που κάνει ένα άτομο με προσωπικό, ελεύθερο, αφιλοκερδή τρόπο να αναλαμβάνει 

ατομική πρωτοβουλία ή να συμμετέχει σε  διάφορες οργανώσεις. Χρειάζεται μεγάλη 

προθυμία και διάθεση χρόνου για να επιτευχθεί αυτό το έργο του εθελοντισμού για το 

γενικό καλό της κοινωνίας. 

Η συμμετοχή σε ένα εθελοντικό πρόγραμμα έχει πολλά οφέλη και το κυριότερο όλων 

είναι ότι μας κάνει να αισθανόμαστε πλήρεις και ευτυχισμένοι για την βοήθεια που 

παρέχουμε. Γι’ αυτό υπάρχουν αρκετές μορφές εθελοντικής δραστηριότητας, επίσημες 

και ανεπίσημες, πλήρους απασχόλησης ή ημι-απασχόλησης, έτσι ώστε ο καθένας να 

μπορεί να εργαστεί φιλανθρωπικά με οποιονδήποτε τρόπο. Δυστυχώς στην Ελλάδα η 

εθελοντική εργασία δεν είναι αρκετά διαδεδομένη και πολλοί άνθρωποι δεν συμμετέχουν 

σε αυτά τα προγράμματα. Μέσα από την εργασία μας επομένως, επιδιώκουμε να  

αναδείξουμε το μεγαλείο  της ανθρώπινης αυτής δραστηριότητας που εμπερικλείει τόσες 

ανθρώπινες αρετές και που αποδεικνύει στην πράξη πως όταν ο άνθρωπος θέλει μπορεί. 

1.2    ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ  ΣΤΟΧΟΙ 

Κύριος σκοπός της ερευνητικής εργασίας είναι να μελετήσουμε την θέση του 

εθελοντισμού στη σύγχρονη Ελλάδα και να παρουσιάσουμε  κάποιες σημαντικές 

παραμέτρους ώστε να γνωστοποιήσουμε σε όλους τη δύναμη του εθελοντισμού.  

Συγκεκριμένα, βασικοί μας στόχοι είναι : 

 Να εντοπίσουμε το βαθμό γνώσης της Ελληνικής κοινωνίας αναφορικά με τον 

εθελοντισμό 

 Να διερευνήσουμε την ανάπτυξη του εθελοντισμού στην σύγχρονη ελληνική 

κοινωνία 

 Να καταγράψουμε τα οφέλη της Ελληνικής κοινωνίας από την ύπαρξη και δράση 

των εθελοντικών οργανώσεων 

1.3    ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ 

Τα ερευνητικά ερωτήματα και οι απαντήσεις που θα δοθούν μέσα από την 

εμπεριστατωμένη έρευνα μας είναι τα παρακάτω : 
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 Είναι ενήμερη η Ελληνική κοινωνία και αν ναι,  σε ποιο βαθμό ανταποκρίνεται 

στις εθελοντικές πρωτοβουλίες ; 

 Ποια ήταν η ανάπτυξη των εθελοντικών οργανώσεων τον τελευταίο αιώνα στη 

χώρα μας ; 

 Ποιοι είναι οι τομείς δράσης των εθελοντικών οργανώσεων;  

 

1.4    ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Η εργασία μας αποτελείται από τα παρακάτω κεφάλαια : 

Το δεύτερο  κεφάλαιο δίνει τις βασικές έννοιες του εθελοντισμού. Αναφέρουμε τον 

ορισμό του γενικά, και την έννοια του εθελοντή, δηλαδή τι είναι ο εθελοντισμός, που 

αποβλέπει, τι σημαίνει το να βοηθάς εθελοντικά, πώς γίνεσαι εθελοντής, με ποιο όφελος 

και πόση προσπάθεια πρέπει να καταβάλει κάποιος για να πραγματοποιήσει αυτό το 

έργο. Επίσης αναφέρονται και τα χαρακτηριστικά του εθελοντισμού τα οποία τον 

ξεχωρίζουν από άλλες μορφές συμπεριφοράς που ίσως μοιάζουν με αυτόν. Στη συνέχεια 

δίνουμε πληροφορίες για την εθελοντική δράση των μη κυβερνητικών εθελοντικών 

οργανώσεων, τα βασικά χαρακτηριστικά τους και  τα κοινωνικά θέματα με τα οποία 

ασχολούνται. Με άλλα λόγια, ποια είναι τα κυριότερα προβλήματα που χρειάζονται 

εθελοντική βοήθεια και ποια είναι η συμβολή των οργανώσεων στην επίλυσή τους;  

Επίσης, αναφέρουμε συγκεκριμένες οργανώσεις που αφορούν την προστασία και την 

υποστήριξη των παιδιών. 

 Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται βιβλιογραφική ανασκόπηση που επικεντρώνεται στην 

ιστορική αναδρομή του εθελοντισμού στη χώρα μας από την αρχαιότητα μέχρι τη 

σημερινή εποχή. Σκοπός μας είναι να αναδείξουμε τα οφέλη και την ευεργετική 

επίδραση που έχει δεχτεί η ελληνική κοινωνία από ατομικές ή οργανωμένες εθελοντικές 

προσπάθειες.  

Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζουμε και αναλύουμε τα αποτελέσματα του 

ερωτηματολογίου που μοιράσαμε σε τυχαίο δείγμα πολιτών  για να μπορέσουμε να 

καταγράψουμε σε ποιο βαθμό οι Έλληνες πολίτες είναι ενημερωμένοι για τον 

εθελοντισμό, τις εθελοντικές οργανώσεις και αν ευαισθητοποιούνται με τέτοια θέματα.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  2 .  ΒΑΣΙΚΕΣ  ΕΝΝΟΙΕΣ 

2.1    ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

Μελετώντας ένα τόσο ευρύ  θέμα όπως είναι ο εθελοντισμός , είναι χρήσιμο να δώσουμε 

την ανάλυση βασικών εννοιών με στόχο να αποσαφηνίσουμε κάποιους γενικούς 

ορισμούς και να οριοθετήσουμε τα θεωρητικά πλαίσια μέσα στα οποία θα κινηθεί η 

εργασία μας.  

2.2    ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ 

2.2.1 Τι είναι  εθελοντισμός  

Στην πραγματικότητα δεν υπάρχει κανένας επίσημος συγκεκριμένος ορισμός που να 

ορίζει τον εθελοντισμό στην Ελλάδα. Παρόλα αυτά εμείς θα αναφέρουμε τρεις που 

ορίζουν αυτή την λέξη: 

 Εθελοντισμός είναι η δραστηριότητα που γίνεται    ελεύθερα, αυθόρμητα και 

ανιδιοτελώς από μεμονωμένους πολίτες ή από ανθρώπους που είναι μέλη 

κάποιων οργανώσεων με στόχο την παροχή βοήθειας στους συνανθρώπους 

μας. 

 Εθελοντισμός επίσης θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι η ανιδιοτελής 

προσφορά υπηρεσιών από ένα άτομο για ένα καθορισμένο ή ακαθόριστο 

χρονικό διάστημα με στόχο το καλό της κοινωνίας. 

 Εθελοντισμός: μη αμειβόμενη, μη επαγγελματική δραστηριοποίηση των 

πολιτών που αποβλέπει στην ευημερία της κοινωνίας.  

Ο εθελοντισμός διαχωρίζεται από πολλούς ως επίσημος και ανεπίσημος. 

Ο ανεπίσημος εθελοντισμός αφορά την προσφορά σε προσωπικό επίπεδο βοηθώντας για 

παράδειγμα έναν άστεγο δίνοντάς του φαγητό. 

Ο επίσημος είναι η προσφορά προς μια μη κυβερνητική οργάνωση ή ένα ίδρυμα. Αυτή η 

μορφή εθελοντισμού χωρίζεται σε τρεις κατηγορίες: 

  Διεθνή εθελοντισμό 

  Περιβαλλοντικό εθελοντισμό 

  Πολιτιστικό εθελοντισμό 
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2.2.2 Τα χαρακτηριστικά του εθελοντισμού. 

Ο εθελοντισμός επηρεάζεται από την κοινωνία και παίρνει ποικίλες μορφές ανάλογα με 

το κοινωνικό και το φυσικό περιβάλλον. Τα χαρακτηριστικά του εθελοντισμού 

διαφέρουν επομένως από περιοχή σε περιοχή. Ωστόσο υπάρχουν τρία βασικά 

χαρακτηριστικά τα οποία αφορούν  όλες τις μορφές του εθελοντισμού και είναι τα εξής: 

 Σκοπός του εθελοντισμού δεν είναι το οικονομικό όφελος. Είναι αποδεκτό 

βέβαια να λαμβάνει κάποιος εθελοντής χρήματα που πιθανόν θα χρειαστεί 

κατά τη διάρκεια της δράσης του και το οποίο συνεπάγεται στο ότι ακόμα  και 

τα άτομα που έχουν περιορισμένες οικονομικές δυνατότητες μπορούν να 

συμμετέχουν σε τέτοιου είδους δραστηριότητες. 

 Βασίζεται στην ελεύθερη βούληση. Ο εθελοντισμός δηλαδή είναι μια πράξη 

που γίνεται μετά από προσωπική επιλογή και αυτό είναι το χαρακτηριστικό 

που διακρίνει τον εκούσιο από τον ακούσιο εθελοντισμό που βασίζεται στις 

εξωτερικές πιέσεις. 

 Αποφέρει οφέλη τόσο στον εθελοντή όσο και στο γενικότερο κοινωνικό 

σύνολο. 

2.2.3  Η έννοια του εθελοντή  

Τα οφέλη του εθελοντισμού είναι πολλά τόσο για τους ίδιους τους εθελοντές όσο και γι’ 

αυτούς στους οποίους παρέχεται η βοήθεια. 

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 καθώς η εθελοντική 

εργασία είναι επιμορφωτική και αυτοί που την πράττουν κάνουν λειτούργημα και 

αισθάνονται ότι προσφέρουν στην κοινωνία. 

Όσον αφορά αυτούς που δέχονται τη βοήθεια αισθάνονται καλύτερα αφού οι εθελοντές 

τους βοηθούν να μειώσουν σε μεγάλο βαθμό τα προβλήματά τους. 
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2.2.4 Τα χαρακτηριστικά του εθελοντή 

Εθελοντής:  Θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι το άτομο το οποίο εργάζεται οικειοθελώς 

και χωρίς αμοιβή προσφέροντας το χρόνο του, την ενέργειά του, τις δεξιότητές του στο 

συνάνθρωπό του. 

Για να γίνει κάποιος εθελοντής δεν έχει παρά να μπει στο διαδίκτυο και να γίνει μέλος σε 

μια από τις πολλές ΜΚΟ ή σε άλλους οργανισμούς ή μπορεί να διαλέξει την οργάνωση 

που επιθυμεί και να στείλει εκεί την αίτησή του μέσω ταχυδρομείου. 

Οι εθελοντές προέρχονται από οποιοδήποτε κοινωνικοοικονομικό στρώμα της κοινωνίας. 

Δηλαδή δεν υπάρχει όριο στην ηλικία, την οικονομική κατάσταση και το μορφωτικό 

επίπεδο που πρέπει να έχει κάποιος. 

2.3    ΟΙ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 

2.3.1  Μ.Κ.Ο. (Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις) 

Ορισμός: Ένας μη Κυβερνητικός οργανισμός είναι ένας νομικά συγκροτημένος 

οργανισμός που δημιουργήθηκε από φυσικά ή νομικά πρόσωπα  και λειτουργεί 

ανεξάρτητα από κάθε κυβέρνηση. 

Χαρακτηριστικά: Οι Μ.Κ.Ο. είναι ιδιωτικοί οργανισμοί θεσμικά αυτόνομοι, έχουν 

καταστατική οχύρωση και είναι διοικητικά ανεξάρτητοι. Επιπλέον είναι μη 

κερδοσκοπικοί (γεγονός που δηλώνεται και από την ονομασία τους) και τα κέρδη τους τα 

δίνουν στους σκοπούς τους. Οι οργανισμοί αυτοί αντιπροσωπεύονται από άτομα που δεν 

ασκούν πολιτική εξουσία. 

Διακρίνονται στις εξής κατηγορίες:  

 Μ.Κ.Ο. με χαρακτηριστικά κοινωνικών κινημάτων, οι οποίοι είναι αντίθετοι στο 

κράτος. 

 Μ.Κ.Ο. που στηρίζονται στην εθελοντική εργασία και η πλειοψηφία των ατόμων 

από τα οποία απαρτίζονται είναι εθελοντές. 

 Μ.Κ.Ο. που συνδέονται με τον ευρύτερο δημόσιο τομέα π.χ. φιλανθρωπικές 

οργανώσεις, θρησκευτικοί σύλλογοι και επαγγελματικές ενώσεις. 
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2.3.2 Εθελοντικοί οργανισμοί 

Οι εθελοντικοί οργανισμοί αποτελούν παράμετρο των Μ.Κ.Ο. και είναι ένα βασικό 

στήριγμα στην κοινωνία. Πιο συγκεκριμένα οι εθελοντικοί οργανισμοί περιλαμβάνονται  

στους Μ.Κ.Ο. και έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά οργάνωσης με αυτούς. Αλλά δίνουν 

έμφαση στην εκούσια συμμετοχή των μελών τους που γίνεται χωρίς αντάλλαγμα ή 

οποιαδήποτε ανταμοιβή και αυτό τους διαφοροποιεί από τους Μ.Κ.Ο. 

Διακρίνονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες: 

 Εθελοντικοί οργανισμοί “κοινωνικής επιρροής” οι οποίοι επιδιώκουν την 

μεταβολή καταστάσεων για ένα μέρος του πληθυσμού. 

 Εθελοντισμοί  “έκφρασης” που δεν εξυπηρετούν κάποια λειτουργία δημοσίου 

ενδιαφέροντος αλλά απλώς ικανοποιούν τα ενδιαφέροντα των μελών τους. 

Παρόλα αυτά και αυτοί οι οργανισμοί παρέχουν κοινωνικό έργο.  

Οι εθελοντικοί οργανισμοί διακρίνονται σε διεθνές επίπεδο στις 12 ακόλουθες ομάδες 

δραστηριοτήτων: 

• Πολιτισμός και ψυχαγωγία 

• Εκπαίδευση και έρευνα 

• Υγεία 

• Κοινωνικές υπηρεσίες 

• Περιβάλλον 

• Ανάπτυξη και στέγαση 

• Νομοθεσία, υπεράσπιση δικαιωμάτων και πολιτική 

• Φιλανθρωπία και προώθηση του εθελοντισμού 

• Διεθνή θέματα 

• Θρησκεία 

• Επιχειρηματικοί και επαγγελματικοί σύλλογοι και ενώσεις 

• Διάφορα θέματα 
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2.4  ΟΙ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ 

Οι εθελοντικοί οργανισμοί που αφορούν τα παιδιά έχουν ως στόχους την παροχή ηθικής, 

οικονομικής και ψυχολογικής υποστήριξης σε παιδιά με ειδικές ανάγκες, παιδιά απόρων 

οικογενειών, εθνικών ή θρησκευτικών μειονοτήτων. Καθώς επίσης παρέχουν βοήθεια σε 

παιδιά που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας και χρήζουν ιατρικής περίθαλψης 

σε νοσοκομείο του εσωτερικού ή του εξωτερικού. Προσπαθούν να αναπτύξουν το 

μορφωτικό, το πνευματικό και το βιοτικό επίπεδο των παιδιών που υφίστανται 

εκμετάλλευση καθώς και να δημιουργήσουν κέντρα αποκατάστασης των παιδιών που 

αντιμετωπίζουν προβλήματα στέγασης, διατροφής, υγείας, μόρφωσης και διαβίωσης.  

Οι 10 φιλανθρωπικές οργανώσεις που διαλέξαμε και αφορούν τα παιδιά είναι: 

 Ανοιχτή αγκαλιά: στηρίζει τα παιδιά που νοσηλεύονται σε νοσοκομεία  

 Άρσις: στοχεύει στην κοινωνική υποστήριξη των νέων και στην προστασία των 

δικαιωμάτων τους  

 Δίκτυο προστασίας των δικαιωμάτων των παιδιών: έχει ως στόχο την 

εφαρμογή της διεθνούς σύμβασης του ΟΗΕ για τα δικαιώματα του παιδιού 

 Κιβωτός του κόσμου: έχει ως στόχο να στηρίζει φτωχά εγκαταλελειμμένα  

παιδιά  

 Μέριμνα: φροντίζει τα παιδιά με οικογενειακά προβλήματα ή προβλήματα υγείας 

 Στροφή: κέντρο υποστήριξης εφήβων 

 Παιδικά χωριά SOS: παροχή υπηρεσιών σε ορφανά παιδιά  

 Ηλιαχτίδα: στηρίζει τα άπορα παιδιά και τα παιδιά που ανήκουν σε μειονότητες  

 Χαμόγελο του παιδιού: παροχή φροντίδας σε όλα τα παιδιά της Ελλάδας 

 Ελπίδα-Σύλλογος φίλων παιδιών με καρκίνο: στηρίζει τα παιδιά με νευρικές 

ασθένειες ψυχολογικά και οικονομικά  
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Κριτήρια επιλογής οργανώσεων 

Τα κριτήρια με τα οποία καταγράψαμε τις οργανώσεις αυτές ποικίλουν. Αρχικά τις 

επιλέξαμε επειδή αφορούν τα παιδιά και τους εφήβους. Επίσης αναφέρονται όλα σε 

οργανώσεις οι οποίες υποστηρίζουν κυρίως όσους νοσηλεύονται με κίνδυνο τον θάνατο, 

που πάσχουν από καρκίνο, στηρίζουν τα δικαιώματά τους ή έχουν κάποια αναπηρία. 

2.5    ΣΥΝΟΨΗ 

Οι βασικές δυο έννοιες που προσεγγίζουν τον εθελοντισμό είναι η έννοια του κοινωνικού 

κεφαλαίου και η έννοια της κοινωνίας των πολιτών. Ο εθελοντισμός απεικονίζεται με 

πολλούς ορισμούς από διάφορους ανθρώπους που συνήθως τον αντιμετωπίζουν αλλιώς ο 

έναν από τον άλλον. Όμως αν τον προσδιορίσουμε μπορούμε να πούμε ότι είναι μια 

δραστηριότητα που γίνεται ελεύθερα και αυθόρμητα από μεμονωμένους πολίτες ή από τα 

μέλη των ΜΚΟ με την ανιδιοτελή προσφορά εργασιών για το γενικό καλό της κοινωνίας.  

Υπάρχουν κάποια χαρακτηριστικά για τον εθελοντισμό όπου τον ξεχωρίζουν από άλλες 

δραστηριότητες όπως ότι δεν έχει ως στόχο του το οικονομικό όφελος, βασίζεται στην 

ελεύθερη βούληση και ωφελεί και αυτούς που την δέχονται και τους εθελοντές. 

Οι εθελοντικές οργανώσεις αποτελούν στήριγμα για την κοινωνία και διακρίνονται σε 

“έκφρασης” και “κοινωνικής επιρροής”. Στην Ελλάδα υπάρχουν οργανισμοί που 

προστατεύουν τα παιδιά που χρειάζονται οποιαδήποτε μορφή βοήθειας.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3.  ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 

3.1    ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η βιβλιογραφική μας ανασκόπηση γίνεται ιστορικά για να αναδείξουμε την έννοια του 

εθελοντισμού στην Ελληνική κοινωνία και τη σημαντική συμβολή του στην βελτίωση 

των συνθηκών ζωής.   

3.2    ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

« Να αγαπάς την ευθύνη, να λες : Εγώ μονάχος μου έχω χρέος να σώσω την γης. Αν δεν 

σωθεί, εγώ φταίω… πιο δρόμο να πάρεις ; …τον πιο κακοτράχαλο ανήφορο… μην 

καταδέχεσαι να ρωτάς : θα νικήσουμε; … θα νικηθούμε; … πολέμα ! πολεμούμε χωρίς 

βεβαιότητα … και η 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 την 

θέληση και την τόλμη που χαρακτηρίζουν τις πράξεις ενός εθελοντή; Η ελληνική 

πραγματικότητα διακρίνεται από την  έντονη παρουσία ευεργετών εθελοντών  που σε 

δύσκολες στιγμές στην ιστορία της πρόσφεραν στην πατρίδα τους είτε με οικονομική 

στήριξη είτε ακόμα αφιερώνοντας και την ίδια τους τη ζωή .Επίσης, μέσα από 

οργανωμένες προσπάθειες εθελοντών έγιναν σημαντικά βήματα προς την επίλυση 

ζωτικών προβλημάτων και την καλυτέρευση του βιοτικού επιπέδου πολλών ανθρώπων.  

3.2.1 Ο εθελοντισμός από την αρχαιότητα μέχρι το  βυζάντιο 

Μια πρώιμη μορφή του σημερινού Παγκόσμιου Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και της 

Κοινωνίας των Εθνών παλιότερα αποτελούν οι αμφικτιονίες στην αρχαία Ελλάδα. Οι 

αμφικτιονίες ήταν η πρώτη προσπάθεια που έγινε για να ρυθμιστούν οι σχέσεις μεταξύ 

των λαών. Είχαν οικιοθελή χαραχτήρα και χωρίς αμοιβή για τους συμμετέχοντες. 

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

έτσι οι αμφικτιονίες εξαφανίστηκαν.  Ήταν ένας θρησκευτικός και πολιτικός σύνδεσμος 

των Ελλήνων, που δημιουργούνταν με κέντρο τη λατρεία σ' ένα ιερό από τους κατοίκους 

των γύρω πόλεων. Στη διοργάνωση των κοινών εορτών και των εκδηλώσεων της 

λατρείας έπαιρναν μέρος αντιπρόσωποι όλων των περιοχών. Με αυτόν τον τρόπο 

δημιουργήθηκε ένα είδος θρησκευτικού συνδέσμου μεταξύ των πόλεων, που έπαιρναν 

μέρος στις διοργανώσεις και αργότερα μετατράπηκε σε πολιτικό σύνδεσμο, με τη μορφή 

της σημερινής ομοσπονδίας. 
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Επιπλέον, 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 προσέφεραν χρήματα και υλικά τακτικά και κυρίως στις εορτές.  

Στη συνέχεια , ο Μέγας Βασίλειος ίδρυσε με προσωπικά έξοδα τη βασιλειάδα , η 

λειτουργία της οποίας βασίστηκε αποκλειστικά σε ατομικές δωρεές και εθελοντική 

εργασία . Ήταν ένα κέντρο κοινωνικής προστασίας , το οποίο δεν παρείχε μόνο υλικά 

αλλά επεδίωξε την ανεξαρτητοποίηση των περιθαλπόμενων μέσω της εκμάθησης 

τεχνικών επαγγελμάτων .  

Αργότερα την περίοδο του Βυζαντίου η κοινωνική προστασία προερχόταν μέσα από ένα 

σύστημα κρατικών αλλά και εκκλησιαστικών φορέων , όπου η εθελοντική εργασία 

κυρίως από γυναίκες αποτελούσε κάτι το καθημερινό. (Περικλής Πολυζωϊδης ,2004:159) 

3.2.2  Περίοδος Τουρκοκρατίας έως 1914 

Κατά την 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 παρέμβασής. Μάλιστα το 1854 με την 

επιδημία της χολέρας που ξέσπασε δημιουργηθήκαν εθελοντικοί σύλλογοι με σημαντική 

κοινωνική δράση και ίδρυσαν πτωχοκομεία , ορφανοτροφεία και επαγγελματικές σχολές. 

Η στήριξη τους προήλθε από δωρεές και κληροδοτήματα Ελλήνων του εξωτερικού. 

(Περικλής Πολυζωϊδης ,2006:107-116) 

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

προκάλυμμα για την ανάπτυξη αντιστασιακής και απελευθερωτικής δράσης . Πχ η 

φιλόπτωχος που συστήθηκε το 1902 με σκοπό την υποστήριξη του νοσοκομείου 
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Ευαγγελισμός. Μετά την Μικρασιατική καταστροφή έχουμε την παρουσία οργανωμένων 

φιλανθρωπικών σωματείων καθώς και χριστιανικές αδελφότητες . Το 1910 έχουμε τη 

δημιουργία του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων. Ο προσκοπισμός είναι μια εθελοντική, 

μη πολιτική παιδαγωγική κίνηση, για νέους ανθρώπους, ανοικτή σε όλους, χωρίς 

διάκριση καταγωγής, φυλής ή πίστης, με σκοπό να συμβάλλει στην ανάπτυξη των νέων 

σωματικά, διανοητικά, κοινωνικά και πνευματικά μέσω της αλληλεκπαίδευσης με 

έμφαση στην υπαίθρια ζωή.  

3.2.3 Περίοδος Πρώτου & Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου 

Ιδρύεται το Πατριωτικό Ίδρυμα Κοινωνικής Πρόνοιας και Αντίληψης ( ΠΙΚΠΑ ) για 

ανάπηρα παιδάκια με σκοπό να καλύψει τις ανάγκες των παιδιών κατά τη διάρκεια του 

1
ου

 Παγκοσμίου πολέμου. 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 την 

φιλοσοφία και τις αρχές του Οδηγισμού και να αναπτύξουν την προσωπικότητά τους, 

ώστε να γίνουν ικανά και ελεύθερα μέλη της κοινωνίας μας.  

 Την περίοδο όμως της κατοχής της Ελλάδας κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο πόλεμο 

περιορίζουν τον εθελοντισμό. Πάλι αρωγός έρχεται η εκκλησία. Με την λήξη του 

πολέμου ο εθελοντισμός ελέγχεται από το κράτος και παράλληλα δημιουργούνται 

οργανώσεις με πολιτικό ή ιδεολογικό προσανατολισμό. 

3.2.4  Οι δεκαετίες του 80 και του 90 

 Μετά την μεταπολίτευση και ιδιαίτερα από την δεκαετία του 1980 και μετά αναδύεται η 

έννοια του πολίτη ενεργού μέλους της κοινωνίας πολιτών . Επιπλέον εμφανίζονται οι 

πρώτες πρωτοβουλίες 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 στη συνεργασία του 

κράτους αλλά και των εθελοντικών οργανώσεων . Το 1989-1992 τέθηκε για ακόμα μια 

φορά ως βασική προτεραιότητα (περιλάμβανε μέτρα όπως επέκταση και αποπεράτωση 

της απογράφης των εθελοντικών οργανώσεων , αξιολόγηση των υπηρεσιών , έγκαιρη 

χρηματοδότηση , εκπαίδευση εθελοντών κλπ, που τελικά δεν εφαρμοστήκαν ποτέ).   

 Σύμφωνα με τη μελέτη « Ελληνικές Εθελοντικές Οργανώσεις», που πραγματοποιήθηκε 

το 1996, υπό την επίβλεψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο του ερευνητικού 
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προγράμματος «VOLMED» για τον εθελοντισμό στις Μεσογειακές χώρες , ο συνολικός 

αριθμός των εθελοντικών οργανισμών στην Ελλάδα έως και το 1996 έφτανε τους 1200. 

Μετά το 1980 ιδρύθηκε το 60,3 % του συνόλου. Συγκεκριμένα ,κατά την περίοδο 1991 -

1996 ιδρύθηκαν πάνω από το ¼ του συνόλου των εθελοντικών οργανισμών. Οι τομείς 

δραστηριοποίησης ήταν σε γενικές γραμμές οι φιλανθρωπικές δραστηριότητες ( 65% ) , 

οι πολιτιστικές δραστηριότητες ( 28 % ) και τέλος η προστασία του περιβάλλοντος και οι 

οικολογικοί οργανισμοί ( 27,5 % ). 

3.2.5  Η σύγχρονη μορφή του εθελοντισμού 2000- 2011. 

To 2002 το ΥΠΕΣΔΔΑ δρομολογεί εκ νέου προσχέδιο νόμου για τον εθελοντισμό και τις 

εθελοντικές οργανώσεις. Μάλιστα αναφερόταν ότι ο εθελοντισμός νοείται ως μια από τις 

εκφράσεις της ταχέως αναδυόμενης κοινωνίας των πολιτών , όπου αποτελεί την λογική 

που στηρίζεται ο εθελοντισμός. 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 βιωσιμότητα τους . Θα έπρεπε 

επίσης να τηρούν το κριτήριο της ανεξαρτησίας ως προς την χρηματοδότηση ,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. Σημαντικό 

ρόλο προς αυτήν την κατεύθυνση  έπαιξαν οι Ολυμπιακοί και Παραολυμπιακοί Αγώνες 

της Αθήνας το 2004. Σύμφωνα με τον ημερήσιο τύπο, έπειτα από  έρευνα που έγινε το 

2000, υπολογίστηκε ότι ο  αριθμός των ΜΚΟ στην Ελλάδα ανέρχεται στις 3.000. Αν το 

συγκρίνουμε με τους τουλάχιστον 4.000 οργανισμούς που καταγράφηκαν το 2008 από 

την Εθνική Υπηρεσία Εθελοντισμού, τότε σίγουρα υπάρχει μια αυξητική τάση στα 

νούμερα τη τελευταία δεκαετία.  
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3.3 ΣΥΝΟΨΗ 

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

ανθρώπινης συμπεριφοράς κατά τη διάρκεια της πορείας του ανθρώπου μέσα στον 

χρόνο. Από την αρχαιότητα ακόμα, μέχρι και τη νεότερη εποχή αποτελεί αναπόσπαστο 

κομμάτι κάθε κοινότητας και  τον σκελετό που στηρίζει οργανώσεις της κοινωνίας των 

πολιτών. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 .  ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

4.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται ένα άλλο μέσο έρευνας που χρησιμοποίησε η ομάδα 

μας για την συγκεκριμένη εργασία, το ερωτηματολόγιο. Θεωρούμε ότι η χρησιμότητα 

του ως ερευνητικού εργαλείου έγκειται στο γεγονός ότι  μας δείχνει την τάση που 

επικρατεί στις απόψεις της Ελληνικής κοινωνίας σχετικά με το θέμα του εθελοντισμού.   

Παρά το περιορισμένο δείγμα της έρευνας, πιστεύουμε ότι τα αποτελέσματα είναι 

ενδεικτικά κάποιων αντιλήψεων. 

4.2  ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ  

Το ερωτηματολόγιο διαμορφώθηκε μέσα από συζητήσεις με τα μέλη της ομάδας. 

Βασικές επιδιώξεις της ομάδας ήταν το ερωτηματολόγιο να είναι κατανοητό, γρήγορο 

στη συμπλήρωσή του και να ανταποκρίνεται στους στόχους που τέθηκαν από την ομάδα 

για το πρώτο υπο-θέμα. Σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε την τρίτη εβδομάδα διεξαγωγής 

της έρευνας. Μέσα από διάφορες διεργασίες και μετά από μια πιλοτική εφαρμογή του 

ερωτηματολογίου από τα μέλη που απαρτίζουν την ολομέλεια της ερευνητικής εργασίας, 

πήρε την τελική του μορφή και παρουσιάζεται στο παράρτημα αυτής της έκθεσης. Τα 

μέλη της ομάδας μοίρασαν τα ερωτηματολόγια σε συγγενείς, φίλους, καθηγητές και σε 

συμμαθητές διαφόρων ηλικιών έτσι ώστε να υπάρχει ποικιλία απαντήσεων. Από τα 62 

ερωτηματολόγια απαντήθηκαν τα 50 και έπειτα έγινε καταμέτρηση στοιχείων. 

Το ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο και διαμορφώθηκε σε δύο τμήματα. Στο πρώτο τμήμα 

περιλαμβάνονται προσωπικά στοιχεία ( ηλικία , φύλο, γραμματικές γνώσεις). Αυτές είναι 

πραγματικές ερωτήσεις, κλειστού τύπου. Στο δεύτερο τμήμα περιλαμβάνονται τέσσερις 

ερωτήσεις κλειστού τύπου ( 1, 4, 5, 6 ) και δύο ερωτήσεις ανοιχτού τύπου ( 2& 3). Οι 
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κλειστές ερωτήσεις διευκολύνουν την κωδικοποίηση και την ταχύτερη καταγραφή στον 

υπολογιστή.  

4.3 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ  

Στο πρώτο μέρος του ερωτηματολογίου αναφορικά με την ηλικία των ερωτώμενων, η 

πλειονότητα είναι νέοι άνθρωποι κάτω των 18 ετών ( 52%) , ενώ μικρός αριθμός ατόμων 

ανήκει στην ηλικιακή ομάδα άνω των 60 ( 2 % ).  

Οι ηλικίες των συμμετεχόντων: 

 

Επίσης, όπως φαίνεται και στο δεύτερο γράφημα τις περισσότερες απαντήσεις τις πήραμε 

από γυναίκες(68 %), ενώ ο αντρικός πληθυσμός συμμετείχε με ποσοστό (32%).   



 22 

Άντρες και γυναίκες που απάντησαν στο ερωτηματολόγιο: 

 

 

Σαν λογικό επακόλουθο της πρώτης ερώτησης ακολουθεί η τρίτη ερώτηση του 

ερωτηματολογίου. Σε αντιστοιχία, επομένως, με τις ηλικίες δίνεται η απάντηση σχετικά 

με τις σπουδές. Ένα μεγάλο ποσοστό έχει τελειώσει το λύκειο ή εξακολουθεί να φοιτά  ( 

52 % ) ή το Γυμνάσιο ( 16 % ) και ακολουθούν με ποσοστό 28 % όσοι έχουν 

Πανεπιστημιακή εκπαίδευση.    

Σπουδές όσων απάντησαν: 

 

Στο δεύτερο τμήμα του ερωτηματολογίου, οι ερωτώμενοι καλούνται να απαντήσουν σε 

ποιο βαθμό είναι ενημερωμένοι σε θέματα εθελοντισμού. Αν λάβουμε υπόψη τις 

εθελοντικές κινήσεις που γίνονται τα τελευταία χρόνια και τη μεγαλύτερη κινητοποίηση 
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των πολιτών θα περιμέναμε μια καλύτερη εικόνα στην ερώτηση αυτή. Συγκεκριμένα , 

μόνο το 16 % είναι πολύ ενημερωμένο, ενώ το μεγαλύτερο ποσοστό ( 62% ) απαντά  ότι 

η ενημέρωση που έχει  κινείται σε μέτρια επίπεδα.  

Πόσο ενημερωμένοι είναι: 

 

 

Οι επόμενες δύο ερωτήσεις που ακολουθούν είναι ανοιχτού τύπου και επομένως τα 

άτομα που ρωτήθηκαν δεν είχαν επιλογή. Οι απαντήσεις ήταν καθαρά προσωπικές. Στην 

ερώτηση λοιπόν : ποια εθελοντική Οργάνωση που δρα στον Ελλαδικό χώρο γνωρίζουν,  

οι απαντήσεις  που δόθηκαν με  σειρά μεγαλύτερης αναγνωσιμότητας είναι οι εξής :  Το 

χαμόγελο του παιδιού, Αρκτούρος,  Actionaid, Make-a-Wish, Με αγάπη, Εθελοντική 

αιμοδοσία, Κιβωτός του κόσμου, ΜΗΤΕΡΑ, Άλμα ζωής. 

Στο επόμενο ερώτημα που έχει να κάνει με τους Παγκόσμιους Οργανισμούς και την 

δράση τους, οι ερωτώμενοι έδωσαν τις ακόλουθες απαντήσεις :  UNICEF, UNESCO, 

WWF, Ερυθρός Σταυρός , Διεθνής Αμνηστία, Γιατροί χωρίς σύνορα. 

 

Στην τέταρτη ερώτηση, ζητήθηκε από τα άτομα να αναφέρουν από ποια πηγή προέρχεται 

κυρίως η ενημέρωσή τους, επιλέγοντας μέσα από πέντε διαφορετικές πηγές έχοντας 

επίσης το δικαίωμα να προσθέσουν και άλλον τρόπο ενημέρωσης που δεν αναφερόταν 
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στις επιλογές. Ο ηλεκτρονικός τύπος ( internet ) έχει το μεγαλύτερο ποσοστό ( 58 % ) και 

είναι εύλογο αφού η εικόνα στις μέρες μας και το διαδίκτυο παίζουν τον πιο σημαντικό 

ρόλο στην ενημέρωση των πολιτών. Το μικρότερο ποσοστό αναφέρεται στην ενημέρωση 

από υπουργεία ή άλλους Δημόσιους Οργανισμούς, πράγμα που σημαίνει ότι ο δημόσιος 

φορέας  θα έπρεπε να ασχολείται περισσότερο με την προβολή των εθελοντικών 

κινήσεων και πρωτοβουλιών. Ενώ κανένας από τους ερωτηθέντες δεν είχε ενημέρωση 

επειδή είχε λάβει μέρος σε παρόμοιες εκδηλώσεις εθελοντικού χαρακτήρα. Ενδεικτικό 

στοιχείο και αυτό της τάσης της εποχής μας.    
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Στο πέμπτο ερώτημα η πλειονότητα ( 62 % ) απαντά ότι εργάστηκε εθελοντικά τα δύο 

τελευταία χρόνια ή εξακολουθεί να συμμετέχει σε μια εθελοντική οργάνωση. Σίγουρα θα 

ήταν πιο ενθαρρυντικό ένα αποτέλεσμα με μεγαλύτερη συμμετοχή αλλά και αυτό το 

ποσοστό δεν είναι απογοητευτικό. 
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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. Ποια στοιχεία θα τους έκαναν να αναλάβουν εθελοντική δράση;  Η 

πλειονότητα ( 41 % ) απάντησε ότι εθελοντισμός σημαίνει  παροχή βοήθειας σε αυτούς 

που την έχουν ανάγκη. Αυτή φυσικά είναι η πεμπτουσία  της έννοιας εθελοντισμός και 

είναι αισιόδοξο μήνυμα ότι οι περισσότεροι έχουν αυτήν την ιδέα στο μυαλό τους και 

ακολουθούν οι πιο ρομαντικοί ( 16 % ) που θέλουν να αλλάξουν τον κόσμο.  

 

 

4.4 ΣΥΝΟΨΗ 

Χρησιμοποιήσαμε το ερωτηματολόγιο με κύριο σκοπό να καταγράψουμε τη θέση που 

έχει σήμερα ο εθελοντισμός στη χώρα μας και ποια είναι γενικότερα η στάση που 

κρατούν οι πολίτες   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  5 .  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 

ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ 

Μέσα από την εργασία μας σχετικά με τον εθελοντισμό  αποκομίσαμε γνώσεις, 

σημαντικές για να μας παρακινήσουν να ασχοληθούμε αλλά και να παροτρύνουμε και 

άλλους ανθρώπους να γίνουν εθελοντές και να προσφέρουν σε αυτούς που τους έχουν 

ανάγκη. 

Το λυπηρό όμως ήταν ότι διαπιστώσαμε πως ο περισσότερος κόσμος στις μέρες μας είναι 

ελάχιστα ενημερωμένος σχετικά με την εθελοντική δράση. Τα ερωτηματολόγιά μας όμως 

λειτούργησαν ως υπενθύμιση για πολλούς! 

Το συμπέρασμά μας μετά από την τετράμηνη εργασία μας σχετικά με τον εθελοντισμό, 

μας οδήγησε σε σκέψεις όπως ότι είναι σχεδόν απαραίτητος στην Ελλάδα σε όλο τον 

κόσμο αφού η διαφορά έχει κορυφωθεί ειδικά τον τελευταίο καιρό που η μη κανονική 

λειτουργία του κράτους έχει επηρεάσει πολλούς τομείς της καθημερινότητας. Επίσης η 

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

μειωθούν ή να αντιμετωπιστούν πιο εύκολα τα προβλήματα. 

Θα κλείσουμε την εργασία μας αναφέροντας τις μελλοντικές ενέργειες που πρόκειται να 

κάνουμε κινητοποιημένοι από όλα όσα μάθαμε σχετικά με τον εθελοντισμό.  

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

γίνουμε πιο ενεργοί πολίτες στον βαθμό που μπορούμε επειδή μάθαμε αρκετά για τον 

εθελοντισμό ως προς την έννοια και την χρησιμότητά του και την ιστορία του από την 

αρχαιότητα έως και σήμερα. 

Μελλοντικός στόχος όλων των μελλών της ομάδας μας είναι να προσφέρομε και να 

βοηθήσουμε με όποιον τρόπο μπορούμε ώστε να πραγματοποιηθούν τα όνειρα και οι 

επιθυμίες ανθρώπων που έχουν χάσει το χαμόγελό τους, την αισιοδοξία τους και την 

ανάγκη να παλεύουν για την ζωή τους και θα συμμετέχουμε σε δραστηριότητες για να 

συμβάλουμε και μείς με τον δικό μας τρόπο για ένα καλύτερο περιβάλλον. 

Τελειώνοντας αυτό το κεφάλαιο θα θάλαμε να αναφέρουμε την επίσκεψή μας σε ένα 

ειδικό σχολείο η οποία μας έδωσε πληροφορίες για την έρευνά μας και μια πολύ 

σημαντική εμπειρία και για μας τους ίδιους. 
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Η επίσκεψη στο σχολείο ατόμων με αναπηρίες (Π-Ε-Α) μας άφησε ανακατεμένα 

συναισθήματα και σκέψεις. Χαρά διότι καταλάβαμε πόσο σημαντικό είναι το ότι είμαστε 

αρτιμελής και βλέποντας αυτά τα παιδία που παρά όλα τα προβλήματά τους δεν έχαναν 

το χαμόγελό τους. Είναι πολύ σημαντικό να παλεύεις με χαμόγελο για να ζεις μια 

αξιοπρεπή και φυσιολογική ζωή και να αποδέχεσαι τον εαυτό σου έτσι όπως είναι με τα 

ελαττώματά του. Μας έμεινε όμως και το αίσθημα της λύπης. Η λύπη δεν είναι οίκτος 

προς τα παιδιά αυτά αλλά συνειδητοποιήσαμε ότι τα προβλήματα των παιδιών της 

ηλικίας μας είναι πολύ μικρά και ασήμαντα μπροστά σε τέτοια προβλήματα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 29 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

Ηλικία  :  Κάτω των 18   ,    18 – 25       ,  26-  40       , 41  - 60   , 

                 Άνω των 60  

 

Φύλο   :      Γυναίκα           Άνδρας    

 

Σπουδές  :  Γυμνασίου    ,  Λυκείου           ,   Πανεπιστημίου  ,  

                   Σχολής Ειδίκευσης    

 

1. Πόσο  ενημερωμένοι είστε σχετικά με τον εθελοντισμό ; 

       Ελάχιστα                       Μέτρια           Πολύ     

 

2. Ποια  Εθελοντική Οργάνωση που δρα στον Ελληνικό χώρο γνωρίζετε ;   

………………… 

 

3. Ποιον Παγκόσμιο Οργανισμό με εθελοντική δράση γνωρίζετε ;   

……………………. 

 

4. Από ποια πηγή προέρχεται , κατά κύριο λόγο η ενημέρωση σας ; 

Από τον έντυπο τύπο  

Από τον ηλεκτρονικό τύπο     

Από Εθελοντικές Οργανώσεις       
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Από ανάλογες εκδηλώσεις  

Από υπουργεία, Δημόσιους Οργανισμούς  

Άλλο ( αναφέρετε ) ……………………… 

 

5. Συμμετέχετε σε Εθελοντική Οργάνωση ή εργαστήκατε εθελοντικά τα δύο       

προηγούμενα χρόνια ;  

ΝΑΙ      ΟΧΙ    

 

6. Ποια από τις παρακάτω φράσεις περιγράφει καλύτερα τη στάση σας σχετικά με τον 

εθελοντισμό ;      Θα ήθελα να γίνω εθελοντής γιατί :  

Θέλω να  παρέχω βοήθεια σε αυτούς που έχουν ανάγκη   

Θέλω να βελτιώσω τον κόσμο   

Θέλω να αποκτήσω εμπειρίες και καινούργια ενδιαφέροντα   

Θέλω να αναπτύξω τις δεξιότητές μου ή να αποκτήσω καινούργιες     

Θέλω να γνωρίσω άλλους ανθρώπους     

Θέλω να εμπλουτίσω το βιογραφικό μου       
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.  ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1 ΓΕΝΙΚΑ 

Η εθελοντική δράση υπερβαίνει τα όρια των εθνών – κρατών. Είναι η έντονη επιθυμία 

κάποιων συνανθρώπων μας να προσφέρουν οπουδήποτε υπάρχει ανάγκη, να  

συμμετέχουν ενεργά και να νιώθουν ότι η παρουσία τους μπορεί να επιφέρει αλλαγές και 

βελτιώσεις σ’ αυτό το παγκόσμιο χωριό που λέγεται γη. Έτσι δημιουργούνται 

υπερεθνικές μορφές οργανωμένου εθελοντισμού με στόχο την προώθηση του κοινωνικού 

καλού. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το έργο του Ερυθρού Σταυρού αλλά και των 

προσκόπων. Μια σειρά από αλληλοεξαρτώμενους γεωπολιτικούς αλλά και συγκυριακούς 

παράγοντες εκτόξευσε τα τελευταία χρόνια τη δημοτικότητα του εθελοντισμού στα ύψη , 

με αποκορύφωμα την ανακήρυξη του 2001 ως παγκόσμιου έτους εθελοντισμού. 

Αναπτύσσεται έντονα , το ενδιαφέρον των εθνών – κρατών , της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

και ταυτόχρονα αποτελεί αντικείμενο επιστημονικού ενδιαφέροντος. (United Nations , 

1999) 

1.2 ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ 

Η εργασία μας έχει ως κύριο σκοπό να καταγράψει τους Παγκόσμιους Οργανισμούς 

εθελοντισμού, να αναλύσει τους στόχους και να προβάλλει το έργο τους. Ειδικότερα οι 

στόχοι που θέτουμε είναι οι ακόλουθοι : 

 Να αναλύσουμε την ύπαρξη των Παγκόσμιων Οργανισμών που βασίζονται στον 

εθελοντισμό 

 Να εξετάσουμε τους τομείς δράσης αυτών των οργανισμών  

 Να μελετήσουμε τα αποτελέσματα των δράσεων που αναλαμβάνουν σε 

παγκόσμιο επίπεδο και τον αντίκτυπο που έχουν στις σύγχρονες κοινωνίες 

1.3 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ  

Τα ερευνητικά ερωτήματα που θα αποτελέσουν αντικείμενο έρευνας και μελέτης αυτής 

της εργασίας είναι τα παρακάτω : 

 Ποιοι είναι οι Οργανισμοί που δρουν σήμερα σε παγκόσμιο επίπεδο; 

 Τι σημαίνει συμμετοχή σ’ ένα Παγκόσμιο Εθελοντικό σύστημα ; 
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 Πως συμβάλλουν οι οργανισμοί αυτοί στη βελτίωση των συνθηκών ζωής των 

συνανθρώπων μας ;  

 Πως μπορεί κάποιος να γίνει εθελοντής σ’ έναν Παγκόσμιο Οργανισμό; Ποια 

είναι η διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσει για να γίνει μέλος μιας μεγάλης 

παγκόσμιας οικογένειας ;  

1.4  ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Η εργασία μας αποτελείται από τα ακόλουθα μέρη : 

Στο δεύτερο κεφάλαιο αναλύουμε την έννοια του εθελοντισμού και διερευνούμε τι 

σημαίνει να είσαι εθελοντής σε Παγκόσμιο Οργανισμό και με ποιον τρόπο μπορεί 

κάποιος να συμμετέχει εθελοντικά σ’ ένα πρόγραμμα, ανάλογα με τις ικανότητες και τα 

ενδιαφέροντά του. Ποια είναι τα κίνητρα που ωθούν οποιονδήποτε άνθρωπο να 

αναλαμβάνει τέτοιες πρωτοβουλίες;    

Στη συνέχεια , στο τρίτο κεφάλαιο, αναφερόμαστε σε σημαντικούς Παγκόσμιους 

Οργανισμούς και παραθέτουμε στοιχεία που έχουν να κάνουν με την δημιουργία τους, 

τους στόχους τους και τα σημαντικότερα επιτεύγματά τους.  

Η συνέντευξη που πήραμε από μια εθελόντρια του ΟΗΕ και την οποία αναλύουμε στο 

τέταρτο κεφάλαιο αποτελεί σημαντικό μέρος της έρευνας μας καθώς μα βοηθάει να 

κατανοήσουμε τι σημαίνει να είσαι εθελοντής σε έναν μεγάλο οργανισμό.   

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 . ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 

2.1  ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

Για να μπορέσουμε να διερευνήσουμε καλύτερα το θέμα μας θα δώσουμε τον ορισμό 

μερικών βασικών εννοιών του εθελοντισμού ,όπως χρησιμοποιούνται σε διεθνές επίπεδο.  

2.2 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ  

2.2.1 Τι είναι εθελοντισμός  

Σύμφωνα με τα Ηνωμένα έθνη , ο εθελοντισμός που θεωρείται χρήσιμος περισσότερο 

από ποτέ για την επίλυση κοινωνικών, οικονομικών , πολιτισμικών , ανθρωπιστικών και 

ειρηνευτικών ζητημάτων , είναι η ατομική συνεισφορά που δεν σχετίζεται με κέρδος , 
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αμοιβή αλλά στοχεύει στην ευημερία του συνόλου της κοινωνίας. Ο εθελοντισμός 

αποτελεί μια από τις επτά βασικές αρχές του διεθνούς Ερυθρού Σταυρού , μαζί με τον 

ανθρωπισμό, την αμεροληψία , την ουδετερότητα, την ανεξαρτησία , την ενότητα και την 

καθολικότητα .(United Nations, 1999). 

Επίσης, ένας  άλλος ορισμός που υιοθετήθηκε από τη Γενική συνέλευση των Ηνωμένων 

Εθνών το 2001 προσδιορίζει ότι  η δράση που αναλαμβάνεται πρέπει να γίνεται 

εθελοντικά σύμφωνα με την ελεύθερη βούληση του ατόμου  και όχι σαν υποχρέωση που 

ορίζεται από το νόμο, κάποιο συμβόλαιο ή  ακαδημαϊκή απαίτηση. Η απόφαση για να 

γίνει κάποιος εθελοντής μπορεί να επηρεαστεί από συναδελφική πίεση, προσωπικές αξίες 

ή πολιτιστικές ή κοινωνικές υποχρεώσεις αλλά το άτομο πρέπει να είναι σε θέση να 

επιλέξει αν θέλει ή όχι να δράσει. 

Σύμφωνα με τον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, Ban Ki-moon, 

σε λόγο που εκφώνησε για τον εθελοντισμό, « Ο εθελοντισμός είναι πηγή  δύναμης για 

την κοινότητα , προσαρμοστικότητας, αλληλεγγύης και κοινωνικής συνοχής. Μπορεί να 

επιφέρει θετικές κοινωνικές αλλαγές με το να καλλιεργεί το σεβασμό για ποικιλία, 

ισότητα και τη συμμετοχή όλων. Είναι ένα από τα πιο πολύτιμα ατού της κοινωνίας. 

(2009, December) 

« Οι άνθρωποι συχνά νιώθουν αδύναμοι μπροστά στο πρόσωπο της παγκοσμιοποίησης. 

Σαν εμπορεύματα που επιπλέουν πάνω στα κύματα μετά από ναυάγιο χωρίς μια σταθερή 

άγκυρα. Ο εθελοντισμός μπορεί να είναι σαν μια άγκυρα για τους ανθρώπους καθώς 

επιφέρει αλλαγές στην κοινότητά τους.»  
1
 

Πραγματικά ποτέ άλλοτε στον κόσμο οι άνθρωποι δεν είχαν την ευκαιρία να είναι οι 

βασικοί ηθοποιοί στις τοπικές κοινωνίες τους και όχι απλοί παρατηρητές. Να έχουν τη 

δύναμη να επηρεάζουν την πορεία των πραγμάτων που ορίζουν τη μοίρα τους. Στη 

Λατινική Αμερική τη δεκαετία του ‘80, στη δυτική Ευρώπη τη δεκαετία του ’90 και στον 

αραβικό κόσμο πιο πρόσφατα οι πολίτες όρθωσαν το ανάστημα τους  και 

βροντοφώναξαν την επιθυμία τους για δημοκρατικές διαδικασίες μέσα από εκστρατείες 

στηριζόμενες σε εθελοντικές προσπάθειες και ακτιβισμό. 

                                                           
1
 Source: Maria Harkin, [Member of the European Parliament, UNV High-Level 

Advisory Board]. (2011). 
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Η πρωτοποριακή απόφαση 56/38 της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών 

περιέχει σαφείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι κυβερνήσεις και το σύστημα των 

Ηνωμένων Εθνών μπορούν  να υποστηρίξουν τον εθελοντισμό. Μερικά από τα βασικά 

σημεία που αναφέρονται είναι τα παρακάτω :  

 Στην προσπάθεια τους να ενσωματώσουν και να εφαρμόσουν στις πολιτικές τους 

τον εθελοντισμό οι κυβερνήσεις μπορεί να παραβλέψουν κάποιες σημαντικές 

πτυχές και να υποτιμήσουν παραδοσιακές μορφές συνεργασίας που κρατούν τις 

κοινότητες ενωμένες.  

 Δεν υπάρχει μια παγκόσμια κοινή πρακτική για όλες τις χώρες, αφού κάτι που 

έχει επιτυχή αποτελέσματα σε μία χώρα δεν μπορεί να εφαρμοστεί σε κάποια 

άλλη με διαφορετικό πολιτισμό και παραδόσεις. 

 Υποστήριξη της  εθελοντικής δράσης δεν σημαίνει ότι η κυβέρνηση έχει το 

δικαίωμα να συρρικνώνει ή να αντικαθιστά την πληρωμένη εργασία.  

2.2.2 Εθελοντής σε Παγκόσμιο Οργανισμό  

Πολλοί από τους Παγκόσμιους Οργανισμούς έχουν προγράμματα εθελοντισμού όπου 

άνθρωποι από όλον τον κόσμο μπορούν να συμμετέχουν ενεργά προσφέροντας έργο είτε 

στη χώρα τους , είτε στο εξωτερικό. Κατά αυτόν τον τρόπο, συμβάλλουν στην ισόρροπη 

ανάπτυξη της υφηλίου και αποδεικνύουν στην πράξη ότι όλοι είμαστε πολίτες ενός 

παγκόσμιου χωριού.  Στόχος , επομένως , αυτών των προγραμμάτων είναι να 

παρακινήσει ανθρώπους όλων των ηλικιών, από όλες τις χώρες, να αντισταθούν απέναντι 

στη γενικευμένη τάση της αποξένωσης και της απομόνωσης σ’ έναν  κόσμο 

παγκοσμιοποίησης.  

Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα Εθελοντισμού του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών ( United 

Nations Volunteer Program – UNV )  δημιουργήθηκε κατόπιν απαίτησης των κρατών 

μελών στη Γενική Συνέλευση το 1970 και έκτοτε συνιστά το εθελοντικό τμήμα του 

οργανισμού. Τα προγράμματα στα  οποία παρέχουν τις υπηρεσίες τους οι Εθελοντές 

συνήθως διευθύνονται από Κυβερνήσεις, ενώ συχνά η εφαρμογή τους κι η 

αποτελεσματικότητά τους επιβλέπονται από τις εξειδικευμένες υπηρεσίες του 

συστήματος του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Η επιτυχής έκβαση των δράσεων που 

αναλαμβάνει και η πρόοδος που έχει πετύχει σε πολλούς τομείς είναι αξιοσημείωτη. Οι 

εθελοντές καλούνται να αντιμετωπίσουν προκλήσεις όπως : η προστασία των 
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μειονοτήτων, η αντιμετώπιση ανθρωπιστικών καταστροφών μέχρι την προστασία του 

περιβάλλοντος και τον επισιτισμό δισεκατομμυρίων ανθρώπων σ’ όλο τον κόσμο. 

Η UNICEF είναι ένας άλλος μεγάλος Παγκόσμιος Οργανισμός που είναι γνωστός σε 

όλους για την προσφορά του στα παιδιά και στηρίζει μεγάλο μέρος των επιτυχιών του 

παγκοσμίως  στους εθελοντές . Από την ίδρυσή του μέχρι σήμερα εκατομμύρια 

εθελοντές όλων των ηλικιών και από κάθε κοινωνική τάξη είτε αφιερώνοντας προσωπικό 

χρόνο και προσπάθειες είτε απλά με την οικονομική τους ενίσχυση, έχουν συμβάλει και 

θα συνεχίσουν να συμβάλλουν σε ένα καλύτερο αύριο για τα παιδιά όλου του κόσμου. 

Το WWF είναι ένα παγκόσμιο δίκτυο ανθρώπων, επιστημόνων, εθελοντών και πολιτών, 

που δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 100 χώρες. Είναι μια οργάνωση που 

αντιμετωπίζει εποικοδομητικά τις περιβαλλοντικές προκλήσεις του πλανήτη, με 

επιστημονικά τεκμηριωμένες μεθόδους: από τη διάσωση σπάνιων ειδών έως την αλλαγή 

του κλίματος. Από τη βιώσιμη ανάπτυξη έως την περιβαλλοντική εκπαίδευση. Είναι μια 

οργάνωση που βασίζεται στους 5.000.000 υποστηρικτές της. 

Ο Ερυθρός Σταυρός είναι  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. 

Να αναφέρουμε , επίσης, έναν άλλον Παγκόσμιο Οργανισμό που η συμβολή του στη 

διεθνή κοινότητα είναι εξίσου αξιοσημείωτη και σημαντική. Η ACTION AID είναι ένας 

οργανισμός στον οποίον συμμετέχουν πάνω από 25 εκατομμύρια άνθρωποι σε 

περισσότερες από 40 χώρες με κύριο στόχο έναν κόσμο απαλλαγμένο από την φτώχια 

και την αδικία. Σε αντίθεση με άλλους παγκόσμιους οργανισμούς, τα κεντρικά γραφεία 

τους είναι στο Γιοχάνεσμπουρκ στη Νότια Αφρική, με γραφεία επίσης στην Ασία και 

στην Αμερική  σε σύνδεση με την Ευρώπη.  
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2.3  ΚΙΝΗΤΡΑ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ 

Γιατί να θέλει κάποιος να γίνει εθελοντής σε Παγκόσμιο Οργανισμό ; Σίγουρα τα 

κίνητρα που τον ωθούν να πάρει μια τέτοια απόφαση δεν διαφέρουν πολύ από αυτά ενός 

ανθρώπου που δραστηριοποιείται εθελοντικά στα πλαίσια μιας οργάνωσης της χώρας 

του. Είναι μια εσωτερική ανάγκη, μια παρόρμηση να παρέχεις βοήθεια στους 

συνανθρώπους σου, να αλλάξεις τον κόσμο, χωρίς να περιμένεις κάτι ως αντάλλαγμα. 

Ειδικότερα, θα αναφέρουμε ως κίνητρα τα παρακάτω : 

 Να αποκτήσεις καινούργιες δεξιότητες , ικανότητες. 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. Και 

όλα αυτά, συνεισφέροντας στο κοινό καλό και βοηθώντας ταυτόχρονα  άλλους 

ανθρώπους να βιώσουν παρόμοιες καταπληκτικές εμπειρίες. Χαρακτηριστικό 

παράδειγμα είναι η ενέργεια πέντε φοιτητριών απόφοιτων της σχολής καλών 

τεχνών στο Κάϊρο που αποφάσισαν μια μέρα να μιλήσουν στο κοινό μέσω της 

τέχνης τους. Δημιούργησαν , λοιπόν, γκράφιτι με μηνύματα όπως « με την 

επιστήμη και τη σκληρή δουλειά το έθνος προοδεύει.» Αμέσως μετά τις θετικές 

αντιδράσεις για αυτήν την πρωτοβουλία τους, οι νεαρές γυναίκες 

συνειδητοποίησαν ότι μπορούν να κάνουν τη διαφορά στην κοινότητα τους 

χρησιμοποιώντας την τέχνη και το χρώμα. Έτσι πήραν την απόφαση να 

ζωγραφίσουν έναν τεράστιο τοίχο σ’ ένα προάστιο του Καϊρου. Η ενέργεια τους 

αυτή  τελικά, μετά από ανακοινώσεις στο διαδίκτυο, προσέλκυσε ογδόντα- πέντε 

ενθουσιώδεις εθελοντές μαζί με δεκάδες παιδιά από την κοινότητα τους. 

Ενθουσιασμένες από την ανταπόκριση αποφάσισαν να δημιουργήσουν μια ομάδα « 

η Αίγυπτος στα χρώματα »  που απαρτίζεται σήμερα από 25 μέλη και προωθούν τα 

σχέδια τους σε άλλες κοινότητες και σχολείου του Καϊρου.     

 Με το παραπάνω παράδειγμα ενισχύουμε και ένα άλλο βασικό κίνητρο των 

εθελοντών, αυτών που επιθυμούν να αποτελούν ενεργά μέλη της κοινότητας τους 

είτε με την στενή ή την ευρεία έννοια του όρου. 
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 Να δώσουν ώθηση στην επαγγελματική τους καριέρα. Χωρίς αυτό, ωστόσο, να 

αποτελεί βασικό κίνητρο για πολλούς εθελοντές, οι στατιστικές και η 

πραγματικότητα αποδεικνύουν ότι τα επαγγελματικά οφέλη είναι αρκετά. Μια 

έρευνα που διεξήχθη από τη TimeBank  έδειξε ότι από τους 200 επιφανείς 

επιχειρηματίες στο Ηνωμένο Βασίλειο το 73% των εργοδοτών θα προτιμούσε  έναν 

υποψήφιο με εθελοντική εμπειρία από κάποιον άλλον χωρίς. Το 94% πιστεύει ότι ο 

εθελοντισμός θα είναι επιπλέον ικανότητα. Επίσης το 94% των υπαλλήλων που 

έγιναν εθελοντές για να αποκτήσουν καινούργιες ικανότητες, επωφελήθηκαν στο 

να βρουν δουλειά, στο να αυξήσουν το μισθό τους ή να πάρουν προαγωγή.  

 Να αποκτήσουν καινούργιες εμπειρίες , να γνωρίσουν καινούργιους ανθρώπους, να 

βρουν καινούργια ενδιαφέροντα . Κίνητρα που ωθούν τους ανθρώπους να βγουν 

από το καβούκι τους και τη ρουτίνα της καθημερινότητας και να γευτούν τη χαρά 

των νέων και διαφορετικών εμπειριών. Γεγονός που αποκτάει μεγαλύτερη σημασία  

όταν οι πολίτες δραστηριοποιούνται εθελοντικά σε άλλες  χώρες και τα δεδομένα 

είναι τελείως πρωτόγνωρα γι’ αυτούς.  

Ωστόσο, επιπρόσθετα σ’ αυτά τα κίνητρα που κάνουν έναν άνθρωπο να προσφέρει 

εθελοντική εργασία υπάρχουν και κάποια επιδόματα τα οποία λαμβάνει ο εθελοντής σε 

ανταπόδοση των υπηρεσιών που προσφέρει. Με αυτόν τον τρόπο, χωρίς αυτό φυσικά να 

σημαίνει ότι ο εθελοντισμός εκλαμβάνεται ως εργασία πλήρους απασχόλησης επ’ 

αμοιβή, άνεργοι πολίτες, με ημι-απασχόληση ή νέοι χωρίς πείρα ωθούνται προς την 

εθελοντική εργασία. Σύμφωνα με το πρόγραμμα εθελοντισμού του Οργανισμού 

Ηνωμένων Εθνών οι εθελοντές λαμβάνουν επίδομα εγκατάστασης που υπολογίζεται 

βάσει της διάρκειας της αποστολής τους, υπό την προϋπόθεση πως θα είναι μεγαλύτερη 

των τριών μηνών. Επίσης, υπάρχει το επίδομα διαβίωσης του εθελοντή που λαμβάνεται 

κάθε μήνα και αποσκοπεί στη κάλυψη των βασικών βιοτικών αναγκών. Επίδομα 

ταξιδιωτικών  Επίδομα διαβίωσης του Εθελοντή: λαμβάνεται κάθε μήνα και αποσκοπεί 

στην κάλυψη βασικών  βιοτικών αναγκών. Επίδομα ταξιδιωτικών εξόδων όταν πρόκειται 

για εργασία που εμπίπτει στα καθήκοντά του, καθώς και στο τέλος της αποστολής, σε 

περίπτωση που ο τελικός προορισμός είναι διαφορετικός από τον τόπο διαμονής. 

Επιπλέον , παρέχεται στον εθελοντή ασφάλεια ζωής, υγείας και μόνιμης αναπηρίας. Του 

δίνεται ετήσια άδεια, η οποία υπολογίζεται σε δυόμιση μέρες κάθε μήνα. Και τέλος 

επίδομα επανεγκατάστασης, το οποίο υπολογίζεται ανάλογα με τη διάρκεια της 
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αποστολής, η οποία όμως θα πρέπει να υπερβαίνει τους τρεις μήνες. Καταβάλλεται με 

την επιτυχή ολοκλήρωση της αποστολής.   

2.4  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ  

Για να γίνει κάποιος εθελοντής σε Παγκόσμιο Οργανισμό μπορεί να το καταφέρει αν 

ακολουθήσει ένα από τα παρακάτω εθελοντικά προγράμματα : 

 εθελοντισμός στην ίδια τη χώρα του εθελοντή 

 εθελοντισμός στο εξωτερικό ( σε άλλη χώρα, δηλαδή, από τη χώρα καταγωγής 

του εθελοντή ) 

 διαδικτυακός εθελοντισμός 

2.4.1 Εθελοντισμός στην ίδια τη χώρα του εθελοντή 

Αν κάποιος πολίτης μιας χώρας, π.χ. της Ελλάδας,  επιθυμεί να δηλώσει συμμετοχή για 

να προσφέρει εθελοντική εργασία σε κάποιες από τις δραστηριότητες των Παγκόσμιων 

οργανισμών, έχει την ευκαιρία να το κάνει χωρίς να χρειαστεί να πάει στο εξωτερικό. 

Καταρχήν, πρέπει να αναφέρουμε ότι αν κάποιος ενδιαφέρεται για τον ΟΗΕ το 

εθελοντικό αυτό πρόγραμμα του ΟΗΕ προσφέρεται μόνο αν η χώρα στην οποία ανήκει ο 

πολίτης διαθέτει επίσημο γραφείο του προγράμματος Ανάπτυξης του Οργανισμού 

Ηνωμένων Εθνών. Στην Ελλάδα δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα, μιας και δεν υπάρχει 

αντίστοιχο γραφείο.  

Για άλλους Παγκόσμιους οργανισμούς, όπως η UNICEF για παράδειγμα , υπάρχει  

Ελληνική Εθνική Επιτροπή UNICEF που έχει ως στόχο να ενημερώσει τους Έλληνες για 

την κατάσταση των παιδιών και των μητέρων τους  σε όλο τον κόσμο. Έτσι 

συμμετέχοντας ως μέλη αυτής της επιτροπής, χιλιάδες εθελοντές στη χώρα μας 

στηρίζουν με τις δωρεές τους, τη συμμετοχή τους στα προγράμματά της και την προβολή 

του έργου της UNICEF με διάφορους τρόπους. Διοργανώνουν εκδηλώσεις , σεμινάρια, 

εκστρατείες και εκθέσεις ανά την Ελλάδα και ταυτόχρονα την ενισχύουν οικονομικά με 

την πώληση των προϊόντων της  UNICEF.  Στην Ελλάδα σχεδόν 2.000 σχολεία και 

ισάριθμοι εθελοντές εκπαιδευτικοί συμμετέχουν κάθε χρόνο στο εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα «ΣΧΟΛΕΙΑ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ» με το οποίο χιλιάδες 

μαθητές ενημερώνονται για την κατάσταση των παιδιών σε όλον τον κόσμο. 
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Κατά παρόμοιο τρόπο, μπορεί κάποιος πολίτης να γίνει μέλος του μεγαλύτερου 

ανθρωπιστικού κινήματος στον κόσμο, να γίνει δηλαδή εθελοντής του Ελληνικού 

Ερυθρού Σταυρού!  Όλοι οι Τομείς (Κοινωνική Πρόνοια, Νοσηλευτική, Σαμαρείτες - 

Διασώστες, Αναζητήσεις) μπορούν και συνεχίζουν το έργο τους χάρη στην ανεκτίμητη 

προσφορά των Εθελοντών τους. 

Για τη προστασία του περιβάλλοντος, τη διάσωση ζώων που κινδυνεύουν μπορεί κάποιος 

να αναπτύξει δραστηριότητα μέσα από τα προγράμματα του  WWF Ελλάς. Εκατοντάδες 

εθελοντές κάθε χρόνο δίνουν πνοή και ενέργεια στην οργάνωση και συμβάλλουν 

ουσιαστικά στην επίτευξη των στόχων της.  

Σε όλες αυτές τις οργανώσεις μπορεί ο πολίτης να συμπληρώσει την αίτηση εθελοντικής 

εργασίας και να την στείλει μέσα από το διαδίκτυο ή να επικοινωνήσει τηλεφωνικά ή 

στέλνοντας e-mail. Παρόμοια λειτουργούν και άλλοι οργανισμοί που έχουν παραρτήματα 

στην Ελλάδα όπως η Action aid Hellas , οι Γιατροί χωρίς σύνορα κτλ.   

2.4.2 Εθελοντισμός σε χώρα του εξωτερικού 

Το πρόγραμμα Εθελοντισμού του ΟΗΕ προσφέρει ευκαιρίες σε επαγγελματίες από 

διάφορους τομείς που προέρχονται από οποιαδήποτε χώρα και επιθυμούν να προσφέρουν 

τις γνώσεις τους , τις δεξιότητες τους ώστε να βοηθήσουν στην ανάπτυξη των 

αναπτυσσόμενων  χωρών. Το ηλικιακό όριο των 25 ετών και η συμπλήρωση μιας 

αίτησης είτε διαδικτυακά είτε αποστέλλοντάς τη στο Υπεράκτιο Κέντρο Επεξεργασίας 

της Κύπρου, αποτελούν τις δύο βασικές προϋποθέσεις. Ο συνήθης χρόνος διάρκειας μιας 

αποστολής είναι 1 με 2 χρόνια, είναι ωστόσο δυνατή και η εύρεση αποστολών 

μικρότερης χρονικής διάρκειας, δηλαδή από 2 έως 12 μήνες. Το είδος της αποστολής 

ποικίλλει ανάλογα με τις προτιμήσεις και τα προσόντα του υποψηφίου, όπως αυτά θα 

συνεκτιμηθούν από το Υπεράκτιο Κέντρο Επεξεργασίας της Κύπρου.  

Η UNICEF δεν στρατολογεί εθελοντές απευθείας. Με παράκληση των Χωρών-Μελών 

του ΟΗΕ δημιουργήθηκε η οργάνωση Εθελοντές των Ηνωμένων Εθνών (United Nations 

Volunteers). Ως πρόγραμμα βασισμένο σε εθελοντές, το UNV τοποθετεί γυναίκες και 

άνδρες που είναι στο μέσο της καριέρας τους σε περιφερειακά και τοπικά έργα 

ανάπτυξης, ανθρωπιστικής βοήθειας και προώθησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 

Εναλλακτικά μπορεί κάποιος να απευθυνθεί στην Ελληνική Επιτροπή της UNICEF. 

Άλλες μόνιμες και διαδικαστικές επιτροπές στις οποίες μπορεί κάποιος να γίνει 

εθελοντής μέσω αυτού του προγράμματος είναι για παράδειγμα η Ύπατη Αρμοστεία για 
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τους Πρόσφυγες ( UNHCR ) , το Παγκόσμιο πρόγραμμα τροφίμων και γεωργίας ( FAO 

), ο Εκπαιδευτικός, Επιστημονικός και Πολιτιστικός Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών ( 

UNESCO ) κτλ.  

2.4.3 Εθελοντισμός μέσω Διαδικτύου   

Το Πρόγραμμα του εθελοντισμού του ΟΗΕ εγκαινίασε τη μοναδική αυτή δυνατότητα, να 

μπορεί, δηλαδή, κάποιος από το σπίτι του να προσφέρει τις υπηρεσίες του προς την 

ανθρωπότητα. Το μόνο που χρειάζεται είναι ένας υπολογιστής και σύνδεση με το 

διαδίκτυο. Θα πρέπει επίσης να έχει προσόντα και εμπειρία σε τομείς όπως : 

προγραμματισμός, δεξιοτεχνία στο γραπτό λόγο, γνώση μιας ξένης γλώσσας, ειδίκευση 

σε κάποιο τομέα, κτλ. Αυτό που πρέπει να κάνει κάποιος είναι να επισκεφτεί την 

ιστοσελίδα της Διαδικτυακής Υπηρεσίας εθελοντισμού του ΟΗΕ και να ελέγξει τις 

ηλεκτρονικά αναρτημένες ανακοινώσεις από διάφορες οργανώσεις που υπηρετούν τις 

κοινωνίες των αναπτυσσόμενων χωρών. Κατόπιν να επιλέξει μία αποστολή ανάλογα με 

τα ενδιαφέροντά του και τα προσόντα του και να συμπληρώσει την αίτηση. Το 

προσωπικό της οργάνωσης που ζητά εθελοντές θα μελετήσει την αίτηση και θα 

αποφασίσει αν είναι κατάλληλος-η ή όχι.                                              

Οι Μηχανικοί χωρίς Σύνορα, μία εθελοντική οργάνωση που δρα στο Καμερούν (  

Engineers Without Borders , EWB)   έφερε σε επαφή τρεις εθελοντές μέσω διαδικτύου οι 

οποίοι ανέπτυξαν ένα προσιτό προς τον χρήστη εγχειρίδιο για περίπλοκες τεχνικές και 

τεχνολογίες καλλιέργειας. Ένας γεωπόνος από το Μάλι μετάφρασε επιστημονική 

ορολογία σε απλή γλώσσα.  Ένας σύμβουλος από το Μαρόκο κάτοχος διδακτορικού 

διπλώματος σε περιβαλλοντικές  σπουδές και ένας αγρο-οικονομολόγος από το Τόγκο 

επίσης συνεργάστηκαν πάνω σ’ ένα προϊόν το οποίο βοηθάει τους αγρότες να 

βελτιώσουν την καλλιέργεια και την επεξεργασία των ανανάδων.  

Και άλλα παρόμοια παραδείγματα εθελοντικής δράσης μέσω διαδικτύου μπορούν να 

αναφερθούν,  τα οποία άλλαξαν τη ζωή όχι μόνο των ευεργετούμενων αλλά και των 

ανθρώπων που αφιέρωσαν τον χρόνο τους προς την βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των 

συνανθρώπων τους. Σύμφωνα μ’ έναν από τους διαδικτυακούς εθελοντές τον  Kokou 

Edoh από το Τόγκο : « Η συνεργασία με την οργάνωση EWB και την ομάδα της ήταν 

απόλυτα επιτυχημένη. Η δέσμευση και η ευθυμία που υπήρχε επέφεραν  μια σημαντική 

αλλαγή στη ζωή μου. Ήταν η πρώτη μου φορά ως διαδικτυακός εθελοντής  και είμαι 

απόλυτα ικανοποιημένος.»  
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2.5  ΣΥΝΟΨΗ  

Η απόφαση που παίρνει κάποιος για να υπηρετήσει εθελοντικά έναν Παγκόσμιο 

οργανισμό, επιλέγοντας έναν από τους τρεις τρόπους που αναφέραμε και τη μορφή 

δράσης που ταιριάζει περισσότερο στα στοιχεία του χαρακτήρα του, αποτελεί μια 

δέσμευση  προς τον εαυτό του αλλά και προς την παγκόσμια κοινότητα. Έχει την 

μοναδική ευκαιρία να επιφέρει  αλλαγές στις ζωές πολλών ανθρώπων, να συμβάλλει στη 

διατήρηση της ειρήνης και στην υποστήριξη των ανθρώπινων δικαιωμάτων  όπου αυτά 

καταπατώνται. Ακόμα και αν η αποστολή είναι σύντομη, η συνεισφορά  του εθελοντή 

είναι μεγάλη.   

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3.  ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ  ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ  

3.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

Η βιβλιογραφική μας ανασκόπηση γίνεται θεματικά, αναφέροντας τους τομείς δράσης 

των παγκόσμιων οργανισμών. Ξεχωριστή αναφορά ωστόσο γίνεται στον Παγκόσμιο 

Οργανισμό των Ηνωμένων Εθνών λόγω του εύρους των δραστηριοτήτων που καλύπτει.   

3.2   Ο.Η.Ε.                                                 

Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.) ή Ηνωμένα Έθνη (Η.Ε.) είναι ένας διεθνής 

οργανισμός - συνασπισμός μεταξύ των κρατών του κόσμου με σκοπό την συνεργασία 

στο Διεθνές Δίκαιο, την ασφάλεια, την οικονομική ανάπτυξη και την πολιτική ισότητα. 

Πρόδρομός του θεωρείται η Κοινωνία των Εθνών (ΚτΕ) που αποτέλεσε απαίτηση των 

Εθνών για τη διεθνή ειρήνη μετά από τις θηριωδίες του Α' Παγκοσμίου Πολέμου. Οι 

τέσσερις βασικοί σκοποί του Οργανισμού είναι: η διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και 

ασφάλειας, η ανάπτυξη φιλικών σχέσεων μεταξύ των εθνών του κόσμου, η συνεργασία 

για την επίλυση διεθνών προβλημάτων και η προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 

Το Σεπτέμβριο του 2005 πραγματοποιήθηκε στην έδρα 

του Οργανισμού, στη Νέα Υόρκη, σύνοδος κορυφής των 

ηγετών του κόσμου. Δύο ήταν τα αντικείμενα της 

συνόδου: η πρόοδος της εφαρμογής των στόχων της 

χιλιετίας  (δέσμη μέτρων που υιοθετήθηκε το 2000 και 

αποσκοπεί μεταξύ άλλων στην ολοκληρωτική εξάλειψη 
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της πείνας στον πλανήτη μέχρι το 2015) και η δυνατότητα μεταρρύθμισης του 

Οργανισμού (www.un.org/secureworld), ώστε να μπορέσει με επιτυχία να ανταποκριθεί 

στις νέες προκλήσεις που απειλούν την ειρήνη και την ασφάλεια στον κόσμο. 

Ιδρύθηκε το 1945 από τις χώρες που νίκησαν στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο και αρχικά είχε 

51 μέλη. Το 2009 περιλαμβάνει 192 κράτη μέλη, σχεδόν όλα τα διεθνώς αναγνωρισμένα 

ανεξάρτητα έθνη. 

Ο Χάρτης των Ηνωμένων Εθνών υπογράφηκε στις 26 Ιουνίου 1945, στον Άγιο 

Φραγκίσκο, στο τέλος της Συνδιασκέψεως των Ηνωμένων Εθνών για τη Διεθνή 

Οργάνωση, και άρχισε να ισχύει στις 24 Οκτωβρίου 1945. Το Καταστατικό του Διεθνούς 

Δικαστηρίου αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Χάρτη.  

H Ελλάδα συγκαταλέγεται μεταξύ των 51 ιδρυτικών μελών του Οργανισμού Ηνωμένων 

Εθνών.  

Στα 64 χρόνια της λειτουργίας του, το σύστημα των ΗΕ έχει μετεξελιχθεί, ώστε να 

μπορεί να προσαρμοστεί στις αλλαγές του διεθνούς περιβάλλοντος.  Το εύρος δράσης 

του Οργανισμού συνεχώς επεκτείνεται για να αντιμετωπίσει νέες προκλήσεις. Η πρόοδος 

που έχει επιτύχει ο ΟΗΕ σε διάφορους τομείς είναι αξιοσημείωτη.  

Καταρχήν, η διατήρηση της ειρήνης και της ασφάλειας των κρατών είναι ένας από τους 

βασικούς στόχους των Ηνωμένων Εθνών. Σύμφωνα με τον Καταστατικό Χάρτη, τα 

Κράτη-Μέλη συμφωνούν να επιλύουν τις διαφορές τους με ειρηνικά μέσα και να 

απέχουν από την άσκηση απειλών ή τη χρήση βίας εναντίον άλλων κρατών. Όλα αυτά τα 

χρόνια, ο ΟΗΕ έχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο βοηθώντας στην εκτόνωση διεθνών 

κρίσεων και στην επίλυση μακροχρόνιων συγκρούσεων. Συγκεκριμένα αναφέρουμε: την 

αποστολή ομάδας στρατιωτικών παρατηρητών στην Ινδία και στο Πακιστάν, την 

ειρηνευτική δύναμη του ΟΗΕ στην Κύπρο , την αποστολή στη Λιβερία , την αποστολή 

σταθεροποίησης στη Λαϊκή δημοκρατία του Κονγκό και πρόσφατα την αποστολή στο 

Νότιο Σουδάν όπου προέτρεψαν όλους τους πολίτες της χώρας να βάλουν την ειρήνη και την 

σταθερότητα πάνω από όλες τις ανησυχίες τους και να σταματήσουν τις εντάσεις με το Σουδάν 

ύστερα από δεκαετίες εμφυλίου πολέμου. 
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Επίσης αξίζει να αναφερθεί ότι μετά από προσπάθειες του ΟΗΕ οι κυβερνήσεις έχουν 

συνάψει συμβάσεις ώστε ο κόσμος μας να γίνει πιο ασφαλής, υγιής με περισσότερες 

ευκαιρίες, δικαιοσύνη και δικαιώματα για όλους μας. Η Οικουμενική Διακήρυξη για τα 

Δικαιώματα του Ανθρώπου, που υιοθετήθηκε από τη Γενική Συνέλευση το 1948, 

καθορίζει τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις ελευθερίες, για όλες τις γυναίκες και όλους 

τους άντρες. Μεταξύ αυτών, είναι το δικαίωμα στη ζωή, την ελευθερία και την ιθαγένεια, 

στην ελευθερία της σκέψης, της συνείδησης και της θρησκείας, στην εργασία, στην 

εκπαίδευση, το δικαίωμα στην τροφή και την κατοικία και το δικαίωμα συμμετοχής στη 

διακυβέρνηση. 

3.3 ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ  

3.3.1 UNICEF                                                       

Η ονομασία της προέρχεται από τα αρχικά των αγγλικών λέξεων United Nations 

International Children’s Emergency Fund (Διεθνές Έκτακτο Ταμείο των Ηνωμένων 

Εθνών για τα Παιδιά). 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’ Παγκόσμιου Πολέμου. Το 1953 γίνεται μόνιμο τμήμα 

συστήματος των Ηνωμένων εθνών με τα  γραφεία τους στη Ν. 

Υόρκη και αποστολή της είναι η κάλυψη των 

μακροπρόθεσμων αναγκών των φτωχών παιδιών των 

αναπτυσσόμενων χωρών. Στις 20 Νοεμβρίου 1989 

υιοθετήθηκε από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ « η Σύμβαση 

για τα δικαιώματα του Παιδιού », που αποτελεί πλέον αποδεκτό κείμενο για τα 
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ανθρώπινα δικαιώματα παγκοσμίως. Την έχουν επικυρώσει σε 191 κράτη εκτός των 

ΗΠΑ και της Σομαλίας. Τα 54 άρθρα της καλύπτουν όλα τα δικαιώματα των παιδιών 

στους τομείς της  επιβίωσης, της ανάπτυξης, της Προστασίας και της συμμετοχής. Η 20 

Νοεμβρίου εορτάζεται κάθε χρόνο ως Παγκόσμια ημέρα για τα Δικαιώματα του Παιδιού. 

Το 1977 ιδρύθηκε η ελληνική επιτροπή της UNISEF με σκοπό την πληροφόρηση των 

Ελλήνων για την κατάσταση των παιδιών και των μητέρων τους σε κάθε γωνία του 

κόσμου. Από την πώληση προϊόντων  (κάρτες, τετράδια, παιχνίδια, είδη γραφείου κτλ) 

και τη συλλογή πόρων μέσω δωρεών, συμβάλει στη χρηματοδότηση προγραμμάτων 

ανάπτυξης  ή επείγουσας ανάγκης σε σχεδόν 160 χώρες του αναπτυσσόμενου κόσμου και 

της Ανατολικής Ευρώπης. Στην Ελλάδα η γενέθλια ημέρα της UNISEF γιορτάζεται ως 

ΗΜΕΡΑ του ΠΑΙΔΙΟΥ με τη Διοργάνωση του Ετήσιου Τηλεμαραθωνίου και πλήθους 

εκδηλώσεων σε όλη τη χώρα. Στην Ελλάδα πρώτος πρεσβευτής καλής θέλησης υπήρξε ο 

εκλιπών συγγραφέας Αντώνης Σαμαράκης. Πρέσβειρα καλής θέλησης στην Ελλάδα είναι 

η ακαδημαϊκός Ελένη Γλυκατζή- Αρβελέρ. 

3.3.2  ACTION AID 

Η Action aid είναι ένας διεθνής αναπτυξιακός οργανισμός που ιδρύθηκε το 1972 και 

δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 40 χώρες και συνεργάζεται με τους κατοίκους 

των φτωχότερων χωρών του κόσμου για την καταπολέμηση της φτώχειας και της 

ανισότητας.  

Το όραμα και η αποστολή τους είναι ένας κόσμος χωρίς απόλυτη φτώχεια, ανισότητα, 

αδικία, όπου όλοι οι άνθρωποι ζουν αξιοπρεπώς και απολαμβάνουν τα βασικά ανθρώπινα 

δικαιώματά τους. Σύμβουλος του ΟΗΕ σε θέματα παγκόσμιας ανάπτυξης από το 1991 η 

Αction aid ασκεί πίεση στα διεθνή κέντρα λήψης αποφάσεων ώστε να αναθεωρηθούν 

αποφάσεις και πρακτικές που πλήττουν την ανάπτυξη των φτωχών περιοχών του 

πλανήτη μας. 

H Action aid ξεκίνησε τη δράση της στην Ελλάδα το 1998. Στα χρόνια που 

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

περισσότεροι από 38.000 Έλληνες συμβάλλουν με την ανιδιοτελή προσφορά τους  στη 

βελτίωση της ζωής εκατομμυρίων ανθρώπων σε 42 πολύ φτωχές κοινότητες, σε 13 χώρες 

της Αφρικής, της Ασίας και της Λατινικής Αμερικής. 
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3.4  ΥΓΕΙΑ 

3.4.1  Γιατροί χωρίς Σύνορα 

Οι Γιατροί χωρίς σύνορα ιδρύθηκαν το 1971 από μια ομάδα γιατρών και δημοσιογράφων 

στη Γαλλία. Σκοπός της οργάνωσης είναι : να προστατεύει την ανθρώπινη ζωή και να 

ανακουφίζει τον πόνο σεβόμενη πάνω απ’ όλα την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Το έργο που 

προσφέρουν σε ανθρώπους που έχουν πέσει θύματα φυσικών καταστροφών ή 

εχθροπραξιών είναι σημαντικό και χαρακτηρίζεται από ανιδιοτέλεια και αυτοθυσία. 

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι μέσα στο 2011, οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα λειτούργησαν 

ιατρικά προγράμματα σε περισσότερες από 22 περιοχές στη νοτιοκεντρική Σομαλία, στο 

επίκεντρο δηλαδή της κρίσης, καθώς και προγράμματα μεγάλης κλίμακας στους 

καταυλισμούς Σομαλών προσφύγων στην Αιθιοπία και την Κένυα. Από το Μάιο μέχρι το 

Δεκέμβριο του 2011, οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα περιέθαλψαν πάνω από 95.000 ασθενείς 

με συμπτώματα υποσιτισμού, χορήγησαν θεραπεία σε πάνω από 6.000 ασθενείς ιλαράς, 

και εμβολίασαν περίπου 235.000 παιδιά κατά της ασθένειας. Στις διάφορες δομές υγείας 

οι ομάδες βοήθησαν στη διεξαγωγή 5.500 τοκετών και εξέτασαν συνολικά 450.000 

άτομα.  

 Το ελληνικό τμήμα ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1990 όπου συνεργάζεται με το αντίστοιχο 

ισπανικό και έχει προσφέρει σπουδαίο έργο σε διάφορες περιοχές του πλανήτη. Μέχρι 

και σήμερα περισσότεροι από 450 Έλληνες εθελοντές έχουν προσφέρει  τις υπηρεσίες 

τους σε περισσότερες από 40 χώρες. Η δράση  και το έργο τους είναι μεγάλο. Παρέχουν 

ιατρική περίθαλψη, κάνουν μαζικούς εμβολιασμούς, εξασφαλίζουν τη θεραπευτική και 

συμπληρωματική διατροφή, φροντίζουν για τη διανομή τροφίμων και φαρμάκων, 

στηρίζουν τα συστήματα ύδρευσης και αποχέτευσης. 

3.4.2  Ερυθρός Σταυρός                                                

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

Ιουνίου 1859), κατά την οποία οι Γάλλοι νίκησαν τους Αυστριακούς στην πόλη 

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. 

Όταν επέστρεψε από τη 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. 

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 τελευταία χρόνια προτείνεται η υιοθέτηση 

ενός ουδέτερου εμβλήματος για όλο αυτό το ανθρωπιστικό κίνημα, που θα είναι ο 

Ερυθρός Κρύσταλλος. 

Το Ελληνικό Τμήμα του Ερυθρού Σταυρού (Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός) ιδρύθηκε στις 

10 Ιουνίου 1877 υπό την προστασία της Βασίλισσας Όλγας, με πρώτο πρόεδρο τον 

νομομαθή Μάρκο Ρενιέρη (1815-1897). Στις 6 Οκτωβρίου του ίδιου χρόνου 

αναγνωρίστηκε από τον Διεθνή Ερυθρό Σταυρό. Σκοποί του Ελληνικού Ερυθρού 

Σταυρού, όπως περιγράφονται στο καταστατικό του, είναι σε περίοδο πολέμου η 
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θεραπεία και η περίθαλψη των τραυματιών, η μέριμνα για τους αιχμαλώτους και η 

προστασία των θυμάτων του πολέμου, ενώ σε περίοδο ειρήνης η παροχή βοηθείας στους 

πληττόμενους από θεομηνίες και επιδημίες, η παροχή κοινωνικο-προνοιακού και 

φιλανθρωπικού έργου και η προαγωγή της δημόσιας υγείας γενικότερα. Η δράση του 

ΕΕΣ επεκτείνεται και εκτός των ελληνικών συνόρων, με αποστολές ανθρωπιστικής 

βοήθειας σε διάφορα μέρη του κόσμου. 

3.5 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

3.5.1  WWF                                                     

Η σύλληψη της ιδέας για την εύρεση κεφαλαίου 

για τα είδη ζώων που κινδυνεύουν και του 

ονόματος του οργανισμού έγινε στις 29 Απριλίου 

του 1961. Τα πρώτα γραφεία του οργανισμού ήταν 

στην Ελβετία. Τα αρχικά είναι των αγγλικών 

λέξεων World Wildlife Fund ( Παγκόσμιο ταμείο για την άγρια ζωή ). Σήμερα το WWF 

είναι ένα παγκόσμιο δίκτυο ανθρώπων, επιστημόνων, εθελοντών και πολιτών, που 

δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 100 χώρες. Είναι μια οργάνωση που 

αντιμετωπίζει εποικοδομητικά τις περιβαλλοντικές προκλήσεις του πλανήτη, με 

επιστημονικά τεκμηριωμένες μεθόδους: από τη διάσωση σπάνιων ειδών έως την αλλαγή 

του κλίματος. Από τη βιώσιμη ανάπτυξη έως την περιβαλλοντική εκπαίδευση. Βασίζεται 

στους 5.000.000 υποστηρικτές της. Κύριος στόχος της είναι να δημιουργήσει ένα μέλλον 

όπου ο άνθρωπος θα καταφέρει επιτέλους να ζήσει αρμονικά με τη φύση και τα 

πλάσματά της. Αξίζει επίσης να αναφερθεί ότι το σύμβολο της οργάνωσης, ένα πάντα, 

προέρχεται από ένα πάντα ονομαζόμενο Chi Chi το οποίο μεταφέρθηκε από το 

ζωολογικό κήπο του Πεκίνου στο ζωολογικό κήπο του Λονδίνου την ίδια χρονιά της 

ίδρυσης της οργάνωσης. Καθώς ήταν το μοναδικό πάντα στον δυτικό κόσμο εκείνη την 

εποχή και επειδή το είδος του κινδύνευε φάνηκε ότι ήταν το ιδανικό σύμβολο. 

Η αποστολή του WWF Ελλάς είναι να διατηρήσει την πλούσια βιοποικιλότητα της 

Ελλάδας ως αναπόσπαστο στοιχείο της Μεσογείου και να παρεμποδίσει – και 

μακροπρόθεσμα να αντιστρέψει – την υποβάθμιση του περιβάλλοντος, με στόχο την 

αρμονική συνύπαρξη ανθρώπου και φύσης. 
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3.5.2 GREENPEACE                                                 

Το 1971 ιδρύθηκε η Greenpeace, μία ανεξάρτητη, μη κερδοσκοπική περιβαλλοντική 

οργάνωση. Σκοπός της οργάνωσης είναι η δημιουργία ενός πράσινου και ειρηνικού 

κόσμου. Όμως οι λέξεις green (πράσινο) και peace (ειρήνη) δεν χωρούσαν στην πρώτη 

κονκάρδα που σχεδιάστηκε και έτσι γεννήθηκε το όνομα «Greenpeace» ως μια λέξη. 

Βασικές αρχές της οργάνωσης είναι η μη χρήση βίας, η ανεξαρτησία από οικονομικά 

συμφέροντα και κόμματα για την ανεμπόδιστη επίτευξη των στόχων της που είναι ένας 

κόσμος ειρηνικός χωρίς απόβλητα και χημικά, χωρίς την απειλή ενός πυρηνικού 

ατυχήματος. Χρηματοδοτείται ολοκληρωτικά από τις συνδρομές των 3.000.000 

υποστηρικτών της σε 158 χώρες . Σε μικρότερο βαθμό η Greenpeace εισπράττει έσοδα 

από τις πωλήσεις ειδών όπως μπλούζες, βιβλία και κονκάρδες. 

Το 1979 τα γραφεία της Greenpeace στην Αυστραλία, στον Καναδά, στην Γαλλία, στην 

Ολλανδία, στη Νέα Ζηλανδία, στην Μεγάλη Βρετανία και στις Η.Π.Α. συνέπραξαν για 

τη δημιουργία του «Greenpeace International», της διεθνούς οργάνωσης. Από το Μάιο 

του 1989 το διεθνές γραφείο είναι 

εγκατεστημένο στο Άμστερνταμ. Η 

Greenpeace έχει εθνικά γραφεία σε 42 χώρες 

(ουσιαστικά έχει σε 38 χώρες απλά σε άλλες 4 

χώρες που δεν είναι δημοκρατικές υπάρχουν ομάδες που συντηρούνται οικονομικά από 

την Greenpeace International), το καθένα οικονομικά ανεξάρτητο από το άλλο. Η 

Greenpeace International είναι επίσης  υπεύθυνη για τον στόλο της οργάνωσης που 

αποτελείται από τρία πλοία, εκ των οποίων το ένα είναι το ιστορικό Rainbow Warrior. 

Τα άλλα δύο είναι το Esperanza και το Artic Sunrise. 

Κάποιες από τις πολλές και σημαντικές νίκες που κατάφερε να σημειώσει η Greenpeace, 

ερχόμενη αντιμέτωπη πολλές φορές με τα παγκόσμια οικονομικά συμφέροντα , 

αναφέρονται παρακάτω : 

 Οι Η.Π.Α. σταματούν τις πυρηνικές δοκιμές στην Αλάσκα. 

 Κηρύττεται διεθνές μορατόριουμ για την εμπορική φαλαινοθηρία. 

 Απαγορεύεται διεθνώς η καύση αποβλήτων στη θάλασσα. 

 Απαγορεύεται κάθε βιομηχανική εκμετάλλευση της Ανταρκτικής ως το 2041. 
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 Απαγορεύει οριστικά η πόντιση ραδιενεργών και βιομηχανικών αποβλήτων στη 

θάλασσα. 

 Αποφασίζεται η οριστική απαγόρευση της πόντισης εξεδρών πετρελαίου στον 

Ατλαντικό. 

Η ίδρυση του ελληνικού γραφείου της οργάνωσης  έγινε  1991 από τον David 

MacTaggard, διευθυντή της διεθνούς Greenpeace, τον Γιώργο Βερνίκο, σημερινό 

Πρόεδρο του ελληνικού γραφείου της Greenpeace, τον δικηγόρο Παναγιώτη Κανελλάκη 

και τον περιβαλλοντολόγο Ηλία Ευθυμιόπουλο.  

Σήμερα το Ελληνικό γραφείο της Greenpeace παίζει αποφασιστικό ρόλο για τη λύση των 

περιβαλλοντικών προβλημάτων της χώρας μας με τρεις πολύ δραστήριες εκστρατείες 

(κλιματικές αλλαγές και ενέργεια, μεταλλαγμένα και θαλάσσια οικολογία). Τη δράση 

μας στηρίζουν 20.000 ενεργοί υποστηρικτές, ενώ από τη δημιουργία του γραφείου μέχρι 

σήμερα πάνω από 100.000 άνθρωποι έχουν κατά καιρούς βοηθήσει το έργο μας.  

3.6  ΣΥΝΟΨΗ  

Οι παγκόσμιοι Οργανισμοί έχουν τη δύναμη να ενώσουν ανθρώπους από όλο τον κόσμο 

για την επίτευξη κοινών στόχων και να επιφέρουν αλλαγές που επηρεάζουν τους πολίτες 

του Παγκόσμιου χωριού. Αποδεικνύουν στην πράξη ότι όταν ο άνθρωπος θέλει τότε 

μπορεί. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 . ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ  

4.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται ο σχεδιασμός της έρευνας που πραγματοποίησε η 

ομάδα μας με σκοπό τη συλλογή πληροφοριών. Γίνεται, επίσης, επεξεργασία των 

δεδομένων και ανάλυση τους σύμφωνα με τους ερευνητικούς μας στόχους. 

4.2 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ 

Όταν γράφουμε μία εργασία προσπαθούμε να αξιοποιήσουμε κάθε πηγή που μας δίνεται. 

Η συνέντευξη είναι ένα πολύ χρήσιμο ερευνητικό εργαλείο διότι συλλέγουμε 

πληροφορίες οι οποίες μας βοηθάνε για την εξέλιξη της εργασίας μας. Για αυτό τον λόγο 

θέσαμε κάποια ερωτήματα σε μία εθελόντρια του ΟΗΕ σχεδιάζοντας  έτσι μία 

συνέντευξη όπου συλλέγουμε αρκετές πληροφορίες προς απάντηση των ερωτημάτων 

μας. Επίσης προβάλλονται οι προσωπικές εμπειρίες της εθελόντριας οι οποίες ήταν 
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ιδιαίτερα αξιόλογες γιατί μας περιγράφει  πραγματικά γεγονότα τα οποία βίωσε η ίδια 

και έτσι τα μεταφέρει σε εμάς με απόλυτη ακρίβεια. 

Η συνέντευξη είναι μια προσωπική επικοινωνία ερευνητή – ερωτώμενου, όπου οι 

επιλεγμένες ερωτήσεις υποβάλλονται στον ερωτώμενο προφορικά ή γραπτά. Η 

συνέντευξη επίσης  μπορεί να έχει διάφορες μορφές  :  δομημένη – μη δομημένη ,  άμεση 

-  έμμεση , επαναλαμβανόμενη ,συνέντευξη σε βάθος. Οργανωμένη προφορική ή γραπτή  

επικοινωνία ανάμεσα σε δύο πρόσωπα, τον συνεντευκτή και τον ερωτώμενο με σκοπό τη 

συλλογή ορισμένων πληροφοριών. 

 Στην περίπτωση μας η συνέντευξη δεν θα μπορούσε να έχει τη μορφή μιας προσωπικής 

επαφής και άμεσης επικοινωνίας, μιας και το μέσο της συνδιαλλαγής μας ήταν το 

διαδίκτυο. Έτσι, θέσαμε τις ερωτήσεις που θεωρούσαμε ότι οι απαντήσεις τους θα 

εξυπηρετούσαν τους στόχους μας χωρίς ωστόσο τη δυνατότητα μιας άμεσης 

ερωταπόκρισης.  Η συνέντευξη που χρησιμοποιήσαμε σαν εργαλείο έρευνας είναι μη 

δομημένη , εντοπισμένη συνέντευξη που εστιάζεται σε μια συγκεκριμένη εμπειρία και 

στα αποτελέσματα που έφερε αυτή η εμπειρία στο άτομο ( συμμετοχή ως εθελοντής σε 

Παγκόσμιο Οργανισμό ).  Η παρούσα συνέντευξη έγινε μέσω διαδικτύου λόγω 

απόστασης και σκοπός της συνέντευξης ήταν η καταγραφή προσωπικής εμπειρίας όσον 

αφορά τη  συμμετοχή σε Παγκόσμιους Οργανισμούς.  Οι ερωτήσεις που τέθηκαν είναι οι 

εξής : 

 Γιατί αποφασίσατε να συμμετέχετε ως εθελόντρια στο πρόγραμμα εθελοντισμού 

των Ηνωμένων Εθνών ; 

 Πώς εγγραφήκατε στο πρόγραμμα εθελοντισμού του ΟΗΕ; 

 Πως  ήταν η εμπειρία σας;  

 Ποιά είναι τα οφέλη του να γίνει κάποιος εθελοντής στον ΟΗΕ; 

 Τι είναι ο εθελοντισμός για σας; 

4.3  ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ 

Πραγματοποιήσαμε τη συνέντευξη αυτή με σκοπό να συλλέξουμε πληροφορίες σχετικά 

με τον εθελοντισμό σε έναν παγκόσμιο οργανισμό. Με το σκεπτικό αυτό στο μυαλό μας, 

θέσαμε τα ερωτήματα μας και πήραμε απαντήσεις ώστε να είμαστε σε θέση να 
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διαμορφώσουμε μια σαφή εικόνα από την εμπειρία μας αυτή. Η βιβλιογραφική έρευνα 

που είχαμε πραγματοποιήσει προηγουμένως μας βοήθησε για να μπορέσουμε να 

συγκρίνουμε τη θεωρία με την πράξη και να διαμορφώσουμε τις δικές μας απόψεις 

σχετικά με το θέμα μας. Βέβαια, δεν είχαμε το πλεονέκτημα της άμεσης επαφής και της 

περαιτέρω επεξήγησης των απαντήσεων. Η γλώσσα δεν στάθηκε εμπόδιο στην 

κατανόηση του κειμένου. Η γνώση των Αγγλικών μας ήταν επαρκής και όπου 

χρειάστηκε μας βοήθησε και η καθηγήτριά μας. 

Πιο συγκεκριμένα, το άτομο στο οποίο θέσαμε τα ερωτήματά μας είναι μία κοπέλα γύρω 

στα 35 από τη Νορβηγία. Το όνομα της είναι Line Konstad  και είναι μόνιμος κάτοικος 

Ελβετίας. Τώρα εργάζεται μόνιμα σαν editor στον ΟΗΕ και ειδικότερα  στην Ύπατη 

Αρμοστεία για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η προσέγγιση έγινε μέσω του διαδικτύου και 

με μεγάλη χαρά απάντησε στα ερωτήματα που της θέσαμε.  

Στο πρώτο ερώτημα που θέσαμε θέλαμε να διερευνήσουμε τα κίνητρα που οδηγούν 

κάποιον να δηλώσει εθελοντής σ’ έναν Παγκόσμιο οργανισμό. Η απάντηση που πήραμε 

συνάδει με το περιεχόμενο των πληροφοριών που είχαμε συλλέξει και επιπλέον μας δίνει 

ένα άλλο κίνητρο. Κάποιος θέλει να εργαστεί εθελοντικά για να έχει προσωπική εμπειρία 

του συστήματος του ΟΗΕ και της όλης διαδικασίας.  

Στη συνέχεια, θέλαμε να μάθουμε τον τρόπο με το οποίον κάποιος μπορεί να δηλώσει 

συμμετοχή στην εθελοντική δράση του ΟΗΕ. Είναι εύκολο, δύσκολο ; Συμμετέχει στο 

πρόγραμμα που τον ενδιαφέρει; Πήραμε σαφείς απαντήσεις που μας κάνουν να 

πιστεύουμε ότι τίποτα τελικά δεν είναι δύσκολο αν κάποιος το επιθυμεί πολύ και το 

επιδιώκει.  

Φυσικά η απάντηση στο τρίτο ερώτημα ήταν αναμενόμενη. Πως ήταν η εμπειρία ενός 

ανθρώπου που εθελοντικά πηγαίνει στην άλλη άκρη της γης για να εργαστεί προς το 

κοινωνικό καλό μιας άλλης χώρας, ενός άλλου λαού; Φυσικά ήταν μοναδική. Η πηγή 

εμπειριών ήταν ανεξάντλητη. Πέρα από τις γνώσεις που αποκτάς και τις καινούργιες 

δεξιότητες που μαθαίνεις, αναπτύσσοντας παράλληλα και τις ικανότητες σου, συναντάς 

καινούργιους ανθρώπους διαφορετικής κουλτούρας και νοοτροπίας, ταξιδεύεις, 

γνωρίζεις τον εαυτό σου. Επιπλέον , ανάλογα με τα προσόντα σου, αναλαμβάνεις να 

φέρεις εις πέρας κάποιο έργο, όπως διεθνείς συσκέψεις ή διάφορες εργασίες που γίνονται 

για τη σύσφιξη των κρατών. 
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Στα οφέλη, φυσικά, συγκαταλέγονται όλα τα παραπάνω συν το ότι μαθαίνεις καινούργιες 

γλώσσες, βάζεις τον εαυτό σου σε μια νέα προοπτική της μοναδικότητας αλλά και της 

αίσθησης ότι αποτελείς μέλος ενός παγκόσμιου χωριού τόσο μεγάλου αλλά και τόσο 

μικρού ταυτόχρονα. Και όλα αυτά προσφέροντας εθελοντικά εργασία.  Έτσι λοιπόν στην 

ερώτηση : «Ποια είναι τα οφέλη;», η απάντηση σίγουρα είναι « άλλαξε εντελώς τη ζωή 

μου .» 

Τέλος, στο ερώτημα « Τι είναι ο εθελοντισμός για σένα; »  η απάντηση έρχεται σαν 

επιστέγασμα όλων αυτών που αποκομίσαμε από την τετράμηνη έρευνα μας. « Είναι κάτι 

που θα με ακολουθεί σε όλη μου τη ζωή. Οι εμπειρίες, οι γνώσεις, ο χρόνος, οι 

ικανότητες, όλα .»                   

4.4 ΣΥΝΟΨΗ   

Από την στιγμή που κάποιους παίρνει την απόφαση να γίνει εθελοντής θα πρέπει να έχει 

έντονα τα συναισθήματα της αλληλεγγύης, της αγάπης και της συμπόνιας για τον 

συνάνθρωπο του. Μέσα από το έργο του εθελοντισμού αποκτά νέες εμπειρίες όπως το να 

ταξιδεύει, να γνωρίζει καινούργιους ανθρώπους, διαφορετικές κουλτούρες και νέες 

γλώσσες. Ανακαλύπτει ένα νέο τρόπο ζωής πολύ διαφορετικό από αυτόν που ζούσε 

μέχρι τώρα βάζοντας τον συνάνθρωπο του πάνω από τον εαυτό του. Όλες αυτές οι 

εικόνες σχηματίστηκαν στο μυαλό μας καθώς διαβάζαμε τη συνέντευξη αλλά και  ένα 

αίσθημα ζήλειας μας δημιουργήθηκε για όλα αυτά που χάνουμε μένοντας κλεισμένοι 

στον μικρόκοσμό μας.  Σίγουρα ένα μάθημα ζωής για όλους μας. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5.  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ  

ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ  

Στη μακρόχρονη ιστορία του ανθρώπινου γένους κάποιοι  άνθρωποι βλέποντας τη 

δυστυχία που υπάρχει σε κάποιες περιοχές του πλανήτη , την αδιαφορία των 

συνανθρώπων τους προς το περιβάλλον αποφάσισαν  να ιδρύσουν οργανισμούς για να 

βοηθήσουν και να προσφέρουν εθελοντικά το χρόνο τους προς την επίλυση αυτών των 

προβλημάτων. Σιγά σιγά και καθώς τα χρόνια περνούσαν ιδρύονταν ολοένα και 

περισσότεροι οργανισμοί και όλο και περισσότεροι άνθρωποι ευαισθητοποιούνταν με 

όσα συνέβαιναν τριγύρω τους και έπαιρναν μέρος σε κάποια οργάνωση . Το έργο που 

προσφέρουν αυτοί οι οργανισμοί είναι σπουδαίο  , μεγάλο και κοινωφελές γιατί δίνει 
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στους αδύναμους το δικαίωμα για  μια καλύτερη ζωή. Οι Γιατροί  χωρίς σύνορα , η 

UNICEF έχουν προσφέρει ένα σημαντικό έργο στα παιδιά του τρίτου κόσμου και σε 

άλλες περιοχές του πλανήτη που χρειάζονται τη βοήθεια τους . Ο Ερυθρός Σταυρός έχει 

προσφέρει τις υπηρεσίες του σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης . Όλοι αυτοί οι 

οργανισμοί έχουν το δικό τους καταστατικό και λειτουργούν σύμφωνα με τις ανάγκες 

που μπορούν να καλύψουν . Κάθε μέρα προστίθενται σε αυτούς τους διεθνείς 

οργανισμούς και άλλοι μικρότεροι  αλλά που έχουν στόχο τους την επίλυση διάφορων 

προβλημάτων . Ο εθελοντισμός έχει μπει για τα καλά στις ζωές των ανθρώπων και κάθε 

ομάδα προσπαθεί να κάνει καλύτερα το έργο που έχει αναλάβει και να προσφέρει 

ανακούφιση σε χιλιάδες συνανθρώπους μας. Μέσα από τους Οργανισμούς για το 

περιβάλλον όπως η WWF βλέπουμε ότι ο κόσμος έχει ευαισθητοποιηθεί και έχει αρχίσει 

να συνειδητοποιεί ότι εάν δεν κάνουμε κάτι σωστό για να προστατέψουμε, τα δάση, τις 

ακτές, τα ζώα, τα φυτά που απειλούνται προς εξαφάνιση ο πλανήτης θα μας εκδικηθεί. 

Άρα το έργο που μας προσφέρουν είναι μεγάλο και χρέος όλων μας είναι και η δικιά μας 

συνεισφορά σε αυτό που λέγεται εθελοντισμός. Και αν όπως λένε ο πλούτος ενός  

κράτους  είναι οι πολίτες του τότε είμαστε όλοι πολύ πλούσιοι αν περιστοιχιζόμαστε από 

συνανθρώπους μας που δίνουν εθελοντικά και την ψυχή τους.   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ  ( Στα Αγγλικά ) 

1. Why did you decide to join the United Nation's Volunteering programme ? 

I wanted to work for the United Nations and I also wanted to travel, live in different 

countries and experience different cultures. I saw the UNV programme as a great 

opportunity to gain important experience working in the UN system whilst benefitting 

from living in a different country. 

2.  How did you register to become a UN volunteer ? 

I saw a position advertised on the Norwegian Foreign Affairs Ministry website for a 

UNV in Malawi. I applied for that post but did not hear anything more about it. However, 

although I did not get that job, I was registered in the UNV database as a possible 

candidate. When another UNV position came up which matched my education and 

experience, they contacted me and asked if I would be interested. I said yes, and a phone 

interview was organized a few days later. 

3. What was your experience like ? 

Great! It really was one of the best experiences of my entire life. I gained a lot of 

experience, I travelled to many new places and met very interesting people. I was based 

in Beijing and worked on a project  to foster stronger cooperation between China and 

Central Asia. I thus learned a lot, not only about China but also about four countries I 

previously had hardly even heard of. In addition, since it was a small team, I took part in 

all the various aspects of the project, such as the organization of two international 

conferences on trade and tourism. 

4.  What are the benefits of becoming a UN volunteer ? 

You benefit from being part of and learning about the UN system, whilst at the same time 

working on projects that help other people. You get to travel and meet different people, 

learn about different cultures, and learn new languages. This helps put your own life and 

culture into perspective and enriches your life. For me, being a UNV completely changed 

my life. 
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5. What is volunteering for you ? 

UN Volunteers actually get paid an amount of money sufficient to support them in their 

daily life. This kind of volunteering means you can dedicate your time and skills without 

having to live off your own savings. Volunteering thus become a mutual relationship 

where you give a certain amount your time through the work you do as well as skills you 

are able to transfer to other people; but where you also receive an un-measurable amount 

of enriching experiences and memories that you will keep with you for the rest of your 

life. 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ( Στα Ελληνικά ) 

1. Γιατί αποφασίσατε να συμμετέχετε ως εθελόντρια στο πρόγραμμα εθελοντισμού 

των Ηνωμένων Εθνών ; 

Ήθελα να εργαστώ για τον ΟΗΕ και ήθελα επίσης να ταξιδεύω, να διαμένω σε διάφορες 

χώρες και να ζήσω την εμπειρία των διαφόρων πολιτισμών. Είδα το πρόγραμμα 

Εθελοντών των Ηνωμένων Εθνών ως μια μεγάλη ευκαιρία να αποκτήσω σημαντικές 

εμπειρίες,  δουλεύοντας στο σύστημα των Ηνωμένων εθνών και παράλληλα να 

επωφεληθώ ζώντας σε μια διαφορετική χώρα. 

2. Πώς εγγραφήκατε στο πρόγραμμα εθελοντισμού του ΟΗΕ; 

Είδα μια θέση να διαφημίζεται στην  ιστοσελίδα  του Νορβηγικού Υπουργείου 

Εξωτερικών για μια θέση εθελοντή των Ηνωμένων Εθνών στο Μαλάουι. Έκανα αίτηση 

γι’ αυτή τη δουλειά αλλά δεν είχα καθόλου νέα σχετικά με τη θέση. Παρ’ όλα αυτά, αν 

και δεν πήρα εκείνη τη δουλειά, ήμουν στα αρχεία των εθελοντών των Ηνωμένων Εθνών 

σαν πιθανή υποψήφια. Όταν παρουσιάστηκε μία άλλη θέση εργασίας  η οποία ήταν 

ανάλογη με την εκπαίδευση μου και τις εμπειρίες μου, ήρθαν σε επαφή μαζί μου και με 

ρώτησαν αν ενδιαφερόμουν.  Απάντησα θετικά και κανονίστηκε μια τηλεφωνική 

συνέντευξη λίγες μέρες αργότερα. 

3. Πως  ήταν η εμπειρία σας;  

Τέλεια! Πραγματικά ήταν μία από τις καλύτερες εμπειρίες ολόκληρης της ζωής μου. 

Απέκτησα πολλές εμπειρίες,  ταξίδεψα σε πολλά νέα μέρη και συναντήθηκα με πολύ 

ενδιαφέροντα άτομα. Έμενα στο Πεκίνο και εργάστηκα σε ένα πρόγραμμα για την 

προώθηση μιας πιο στενής συνεργασίας ανάμεσα στη Κίνα και την Κεντρική Ασία. 
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Έμαθα έτσι πολλά, όχι μόνο για την Κίνα, αλλά και για άλλες τέσσερις χώρες που 

προηγουμένως ούτε καν είχα ακούσει. Επιπλέον, καθώς ήταν μια μικρή ομάδα, συμμετείχα σε 

όλες τις δραστηριότητες του προγράμματος,  όπως στην  διοργάνωση δύο διεθνών συνεδρίων 

για το εμπόριο και τον τουρισμό. 

4. Ποιά είναι τα οφέλη του να γίνει κάποιος εθελοντής στον ΟΗΕ; 

Τα οφέλη είναι πολλά με το να είσαι μέλος και να μαθαίνεις σχετικά με το σύστημα των 

Ηνωμένων Εθνών, ενώ παράλληλα εργάζεσαι σε διάφορα προγράμματα που βοηθούν 

άλλους ανθρώπους. Ταξιδεύεις , συναντάς διαφορετικούς ανθρώπους, μαθαίνεις για 

άλλους πολιτισμούς και μαθαίνεις νέες γλώσσες. Αυτό βοηθάει στο να βάζεις τη ζωή σου 

και τον τρόπο σκέψης σου  σε καινούργιες  προοπτικές και εμπλουτίζεις τη ζωή σου. Για 

μένα το να είμαι εθελόντρια των Ηνωμένων Εθνών άλλαξε εντελώς τη ζωή μου. 

5. Τι είναι ο εθελοντισμός για σας; 

Στην πραγματικότητα οι εθελοντές που εργάζονται για τα Ηνωμένα Έθνη πληρώνονται 

ένα χρηματικό ποσό που τους είναι αρκετό για τα καθημερινά τους έξοδα. Αυτό το είδος 

του εθελοντισμού σημαίνει ότι μπορείς να αφιερώσεις χρόνο και να χρησιμοποιήσεις τις 

ικανότητες σου χωρίς να χρειαστεί να ζήσεις από τις οικονομίες σου. Έτσι ο 

εθελοντισμός  γίνεται μια αμοιβαία σχέση όπου αφιερώνεις σημαντικό κομμάτι από τον 

χρόνο σου και προσφέρεις πολλές από τις ικανότητες σου στους άλλους ανθρώπους μέσα 

από τη δουλειά που κάνεις   αλλά επίσης κερδίζεις ένα πλούτο εμπειριών και 

αναμνήσεων που θα κουβαλάς μαζί σου για το υπόλοιπο της ζωής σου. 
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 World Volunteer Web: www.worldvolunteerweb.org 

 European Volunteer Center (CEV): www.cev.be 

 United Nations Volunteers: www.unv.org 

 Unicef :www.unicef.gr 

 el.wikipedia.org/wiki 

 http://www.unicef.org/ 

 WWF : www.wwf.gr 

 www.wwf.org/ 

 Ελληνικός  Ερυθρός  Σταυρός : www.redcross.gr 

 Greenpeace | Ελλάδα : www.greenpeace.org/greece/el 

 http://www.greenpeace.org 

 United Nations Volunteers ( 2011 ): State of the World’s volunteerism Report. Universal 

Values for Global Well-being 

 Action Aid Hellas: www.actionaid.gr/ 

 http://www.actionaid.org 

 Γιατροί  Χωρίς  Σύνορα : www.msf.gr/ 
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3o ΥΠΟ – ΘΕΜΑ 

 

 

ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ 

ΚΑΙ 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.   ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

1.1 ΓΕΝΙΚΑ   

Εθελοντισμός και πολιτισμός είναι δύο έννοιες αλληλένδετες και πολλές φορές 

αλληλοσυμπληρούμενες. Ο πολιτισμός στο μεγαλύτερο μέρος της ιστορίας του 

συνδέεται με εθελοντικές προσπάθειες ενώ είναι ξεκάθαρο ότι οι εθελοντικές 

προσπάθειες, άμεσα ή έμμεσα πηγάζουν πολιτισμό. Η παρούσα εργασία θα αναλύσει το 

πώς ο εθελοντισμός συνδέεται με τον πολιτισμό και πως πραγματικά συμβάλλει στην 

ανάπτυξη του μέσα πολλές φορές από δράσεις που δείχνουν να είναι ασύνδετες και στην 

ουσία είναι ρίζες πολιτισμού.   

 

1.2 ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ  

Εκείνο που θα πρέπει να επισημάνουμε πριν ξεκινήσουμε την ανάλυση μας είναι οι ρίζες 

του πολιτισμού. Πότε ξεκίνησε ο πολιτισμός; Ο πολιτισμός ξεκινάει από την στιγμή που 

ο άνθρωπος ξεκίνησε να υπάρχει ως οντότητα. Από την στιγμή που κάλυψε τις βασικές 

του ανάγκες για να επιζήσει, όπως τροφή, νερό, κάπου ασφαλές να κοιμηθεί, εκείνη την 

στιγμή άρχισε να δημιουργεί πολιτισμό. Δεν είναι τυχαίο όπου στις ανακαλύψεις τους οι 

αρχαιολόγοι κυρίως στις διάφορες προϊστορικές σπηλιές, ανακάλυψαν ζωγραφιές και 

ανάγλυφα των προϊστορικών χρόνων.  

Οι άνθρωποι, «απαλλαγμένοι» από το άγχος της τροφής και της επιβίωσης – κατά κάποια 

έννοια – απομονωμένοι μέσα στις «ασφαλείς» σπηλιές τους άρχισαν να δημιουργούν 

πολιτισμό, να ζωγραφίζουν, να σκαλίζουν ξύλα και πέτρες και να δημιουργούν τα δικά 

τους πρώτα δείγματα πολιτισμού.  

 

Τα αναφέρουμε όλα αυτά γιατί όπως θα δούμε και από την ανάλυση πολλές φορές ο 

εθελοντισμός εστιάζεται στην προσφορά βασικών αγαθών όπως νερού, τροφής και 

στέγης. Αυτή όμως η προσφορά, των βασικών αυτών αγαθών, έμμεσα ή και μερικές 

φορές άμεσα είναι πηγή εθελοντισμού. Πως; Οι άνθρωποι απαλλαγμένοι από το άγχος 

της επιβίωσης, αρχίζουν αμέσως να δημιουργούν. Είναι ξεκάθαρα αποτέλεσμα της 

ανθρώπινης φύσης. Αρχίζουν να τραγουδούν, να δημιουργούν αυτοσχέδιες θεατρικές 

παραστάσεις ακόμα και μέσα σε αυτά τα καταλύματα που τους έχουν φτιάξει για να 

επιζήσουν. Επομένως, σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να δείξουμε πως ο 

εθελοντισμός, άμεσα ή έμμεσα, οργανωμένα ή εντελώς εθελούσια, από ομαδικές ή 

μεμονωμένες προσπάθειες δημιουργεί πολιτισμό.  
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1.3 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ  

 

Τα ερευνητικά μας ερωτήματα και οι απαντήσεις που θα δοθούν μέσα από την διεξοδική 

έρευνα που διεξήγαμε επικεντρώνονται στα ακόλουθα: 

 Πως συμμετέχοντας σε μια εθελοντική οργάνωση μπορούμε να γίνουμε 

κοινωνοί ιδεών ;  

 Με ποιον τρόπο Εθελοντικές Οργανώσεις , οργανωμένες ομαδικές ή ατομικές 

εθελοντικές προσπάθειες προωθούν  τις αξίες του πολιτισμού , των τεχνών – 

μουσική / θέατρο / χορός  / τραγούδι -  της παιδείας  και προσφέρουν χαρά , 

διασκέδαση σε ευπαθείς ομάδες της κοινωνίας μας  ;  

 Σε ποιον βαθμό οι Εθελοντικές Οργανώσεις  και οι εθελοντές με το έργο τους 

αντικαθιστούν τις κοινωνικές δομές και την κρατική μέριμνα ;   

 Πρέπει μια εθελοντική  οργάνωση να είναι αμιγώς πολιτισμική π.χ. 

Ολυμπιακοί αγώνες, για να παράγει πολιτισμό ή ο πολιτισμός μπορεί να παραχθεί 

και μέσα από τον φιλανθρωπισμό ή την διασφάλιση της ειρήνης;   

 Μια χώρα που βρίσκεται σε εμπόλεμη κατάσταση, τα παιδάκια που πεινάνε 

στην Αφρική ή το Πακιστάν που πλήγηκε πέρσι από τις καταστροφικές 

πλημμύρες έχουν ανάγκη και από πολιτισμό ή ο πολιτισμός παρουσιάζεται ως μια 

πολυτέλεια μπροστά στην έλλειψη ειρήνης, νερού και φαγητού!!! 

1.4 ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

Η ανάλυση μας θα εστιαστεί στις εξής ενότητες: 

 Βασικές έννοιες: είναι πολύ σημαντικό να προσδιορίσουμε τις βασικές έννοιες 

που χρησιμοποιούνται στην ανάλυση μας. Πολλές φορές ακόμα και για βασικές 

έννοιες όπως ο εθελοντισμός ή ο πολιτισμός εντοπίζονται διαφορετικές ορολογίες 

που χρησιμοποιούνται. Είναι λοιπόν σημαντικό να υπάρχει ευθυγράμμιση των 

κύριων εννοιών καθώς αυτές αποτελούν την βάση της ερευνητικής μας 

προσπάθειας.  

 Βιβλιογραφική ανασκόπηση: το πρώτο ερευνητικό εργαλείο που θα 

χρησιμοποιήσουμε είναι η βιβλιογραφική ανασκόπηση, οι πηγές. Οι πηγές είναι 

σημαντικές καθώς θα εντοπίσουμε τις απαντήσεις στα ερευνητικά μας ερωτήματα 

μέσα από τις αναλύσεις, άρθρα και έρευνες που άλλοι ερευνητές έχουν 

πραγματοποιήσει κυρίως την τελευταία δεκαετία. Οι πηγές που θα 
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χρησιμοποιήσουμε θα είναι κυρίως ηλεκτρονικές αλλά και δημοσιογραφικές 

(εφημερίδες, περιοδικά ) αλλά και συγγραφικές (βιβλία).  

 Φωτογραφική ανασκόπηση – ντοκουμέντα: ο καλύτερος τρόπος για να 

πιστοποιήσεις την ύπαρξη του εθελοντισμού είναι τα ντοκουμέντα, το 

φωτογραφικό και όχι μόνο υλικό. Θα προσπαθήσουμε σε στοχευόμενη 

θεματολογία να παρουσιάσουμε τέτοια ντοκουμέντα με στόχο να αναδείξουμε 

την έννοια του εθελοντισμού στην παραγωγή πολιτισμού ακόμα και σε 

περιπτώσεις απομακρυσμένες από την δική μας κοινωνία και κουλτούρα – 

δυτικός πολιτισμός - όπως αυτή της Αφρικανικής Ηπείρου.  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.    ΒΑΣΙΚΕΣ  ΕΝΝΟΙΕΣ    

2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η ορολογία είναι σημαντική γιατί πιστοποιεί την ύπαρξη «κοινής γλώσσας» 

συνεννόησης και ανάλυσης. Σε αυτό θα δώσουμε την ανάλυση των βασικών εννοιών με 

στόχο την διευκόλυνση των επόμενων δύο κεφαλαίων της βιβλιογραφικής και 

φωτογραφικής ανασκόπησης.  

2.2 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ      

Τι είναι πολιτισμός αλήθεια; Ποιος θα μπορούσε απαντώντας σε αυτό το ερώτημα να 

δώσει μια ξεκάθαρη και πλήρη έννοια του πολιτισμού; Τις περισσότερες φορές σίγουρα 

θα απαντούσαμε περιφραστικά δίνοντας παραδείγματα όπως π.χ. πολιτισμός είναι το 

θέατρο ή η κουλτούρα που αναπτύσσουμε ως λαός. Είναι όμως μόνο αυτά πολιτισμός: 

ποιος είναι ο ορισμός του;    

2.2.1 Ορισμοί του Πολιτισμού    

Σύμφωνα μ’ έναν ορισμό που δίνεται από τον Lalande : « Ο πολιτισμός είναι ένα 

πολύπλοκο  σύνολο  κοινωνικών φαινομένων, το οποίο φύσει προσφέρεται προς 

μετάδοση. Έχει χαρακτήρα, θρησκευτικό, ηθικό , αισθητικό , τεχνικό ή επιστημονικό και 

είναι κοινό σ’ όλα τα τμήματα μιας ευρείας κοινωνίας ή περισσοτέρων κοινωνιών που 

συνδέονται μεταξύ τους» .  

 Ένας άλλος μελετητής δίνει το ακόλουθο ορισμό για την έννοια του πολιτισμού:  

« Πολιτισμός είναι το πολυσύνθετο εκείνο σύνολο που περιλαμβάνει τη γνώση, τις 

πεποιθήσεις, την τέχνη, την ηθική , τους νόμους, τα έθιμα , τους κανόνες και όσες άλλες 

δεξιότητες και ιδιότητες αποκτά ο άνθρωπος ως μέλος της κοινωνίας ».  
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Κατά τον Burke, με τον όρο « πολιτισμός» περιγράφεται το σύνολο των κοινωνικά 

μεταβιβαζόμενων και ιστορικά διαμεσολαβουσών γνώσεων, αντιλήψεων και πρακτικών. 

Σύμφωνα με τον ίδιο , το σύστημα των αξιών σηματοδοτεί την ανθρώπινη ύπαρξη σε 

κάθε ιδιαίτεργη κοινωνία και εποχή ( αξίες οι οποίες διαχέονται στις στάσεις, στις 

στερεότυπες συμπεριφορές και στις συλλογικά έγκυρες και αρμόζουσες δραστηριότητες 

). Περιγράφεται επίσης το πλαίσιο των κανόνων και των συμβάσεων που οργανώνουν τις 

σχέσεις μεταξύ των ατόμων, ως συλλογικών υποκειμένων.  

Οι λέξεις “ civilization ” από το  “ civilize ’’ και  “ civilizer”  που υπήρχαν στη Γαλλική 

γλώσσα από τον 16ο αιώνα, αποδίδουν την αρχαία Ελληνική σημασία του πολιτισμού 

από το « πολίτης» , εμπερικλείοντας στη σημασία τους τη διακυβέρνηση του κράτους και 

τα πολιτικά πράγματα  ( Liddell- Scott ).  

Ο πολιτισμός αποτελείται από στοιχεία που διακρίνονται σε τρεις ομάδες : στα υλικά , 

στα κοινωνικά και στα πνευματικά. Υπάρχει, επομένως , ο λεγόμενος υλικός πολιτισμός 

στον οποίο εντάσσονται τα ανθρώπινα επιτεύγματα  που έχουν ως σκοπό την 

ικανοποίηση των βιοτικών αναγκών του ανθρώπου. Ο πολιτισμός που αναφέρεται στην 

οργάνωση της κοινωνίας και της οικονομίας. Και τέλος ο πνευματικός πολιτισμός που 

περιλαμβάνει τη γλώσσα , τις θρησκευτικές δοξασίες , τους μύθους, τα ήθη και τα έθιμα, 

τις επιστήμες και τις τέχνες. 

2.2.2 Υλικός  Πολιτισμός       

 «Οι Ελληνες δεν διαχώριζαν την τέχνη από την τεχνική, την υψηλή κουλτούρα από την 

διασκέδαση. Δεν είχαν γκαλερί, μουσεία με 

τουρίστες, δεν πίστευαν στην "τέχνη για την 

τέχνη", δεν είχαν "ημιπολύτιμους" λίθους», λέει 

ο κ. Δημήτρης Πλάντζος επίκουρος καθηγητής 

κλασικής αρχαιολογίας στο Πανεπιστήμιο 

Ιωαννίνων, στο βιβλίο του «Ελληνική Τέχνη 

και Αρχαιολογία (1100-30 π. Χ.)».  

 

«Ο υλικός πολιτισμός της αρχαίας Ελλάδας 

είναι κομμάτι αυτού που ονομάζουμε ελληνική ιστορία: ο πρώτος και ο δεύτερος 

αποικισμός, η οπλιτική φάλαγγα, οι μεταρρυθμίσεις του Κλεισθένη, η δημοκρατία του 

Περικλή ως ιστορικές διαδικασίες διέπονται από την ίδια πίστη στον άνθρωπο, στη φύση, 

στη συμμετρία». 

  Αργυρά σκεύη από τον τάφο του     

Φιλίππου Β' στις Αιγές. 

 

    Πηγή: Το ΒΗΜΑ 
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2.2.3 Πολιτισμός της Οργάνωσης της κοινωνίας και της οικονομίας          

Θα προσδιορίσουμε τον ορισμό του πολιτισμού που πηγάζει μέσα από την οργάνωση της 

κοινωνίας και της οικονομίας δίνοντας ένα 

παράδειγμα από τον μεσαίωνα και την 

εποχή των ιπποτών.  

Η φεουδαρχική υποτέλεια έμοιαζε με 

πυραμίδα: στην κορυφή ήταν ο βασιλιάς. 

Μετά έρχονταν οι πιο δυνατοί άρχοντες, 

που ήταν υποτελείς σ’ αυτόν. Αυτοί είχαν 

με τη σειρά τους δικούς τους υποτελείς. 

Κάποιος μπορούσε να είναι υποτελής σε 

περισσότερους από έναν κυρίους και να 

έχει περισσότερα φέουδα. Άλλοι πάλι ήταν 

υποτελείς σε κάποιον άρχοντα χωρίς να 

έχουν δική τους γη και φέουδο. Αυτοί ήταν 

κυρίως πολεμιστές. Ο γοτθικός ρυθμός 

γεννήθηκε στις πόλεις το 12ο αιώνα. Καθώς 

οι πόλεις μεγαλώνουν και αναπτύσσονται, 

χρειάζονται μεγάλα κτίρια.  

Στις μεσαιωνικές πόλεις ο καθεδρικός ναός δεν ήταν μόνον εκκλησία. Εκεί έκαναν τις 

συγκεντρώσεις τους οι συντεχνίες, εκεί πήγαιναν συχνά και συζητούσαν οι κάτοικοι της 

πόλης. 

Οι γοτθικές εκκλησίες είναι τεράστιες βασιλικές, με νάρθηκα και πύργους μπροστά. 

Εσωτερικά, ψηλές κολόνες στηρίζουν την οροφή. Έτσι οι τοίχοι δε χρειάζεται να 

στηρίζουν πια την οροφή και γι’ αυτό έχουν μεγάλα παράθυρα με βιτρό (υαλοπίνακες) 

απ’ όπου μπαίνει φως στο εσωτερικό. Οι γοτθικές εκκλησίες έχουν πολύ πλούσια 

διακόσμηση. Εκτός από την αρχιτεκτονική, αναπτύσσονται και η ζωγραφική και η 

μικρογραφία. 

Την εποχή αυτή αναπτύσσεται η αυλική λογοτεχνία και η λυρική ποίηση. Στις τοπικές 

γλώσσες και διαλέκτους γράφονται μυθιστορήματα και η ποίηση των τροβαδούρων, μια 

τέχνη κυρίως για τους αριστοκράτες. Τα μυθιστορήματα εμφανίζονται από τον 11ο 

αιώνα. Είναι γραμμένα σε στίχους και μιλούν για τις στρατιωτικές και τις αισθηματικές 

περιπέτειες που έχουν οι αριστοκράτες. Από την άνωθεν εξιστόρηση διαπιστώνουμε τι 

    Μικρογραφία με ιππότες σε κυνήγι. 

 

Πηγή:  1482--1483, Παρίσι, Εθνική 

Βιβλιοθήκη της Γαλλίας. 
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σημαίνει επί της ουσίας πολιτισμός της οργάνωσης της κοινωνίας και της οικονομίας και 

πως αυτή η ίδια η οργάνωση  δημιουργεί πολιτισμό.  

2.2.4 Πνευματικός Πολιτισμός        

Ο πνευματικός πολιτισμός συνδέει όλες τις ανθρώπινες θεωρητικές δημιουργίες σε 

σύστημα αγωγής του ίδιου του ανθρώπου. ο ιδεαλισμός δέχεται ότι η φύση του 

πολιτισμού είναι πνευματική. Αποτελεί δηλ. ο πολιτισμός προβολή των πνευματικών 

προδιαθέσεων του ανθρώπου στον εξωτερικό κόσμο. Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο η 

φιλοσοφία του πολιτισμού στον ιδεαλισμό αποτελεί ένα απλό παράρτημα της φιλοσοφίας 

του πνεύματος. Ο πνευματικός πολιτισμός είναι η αντανάκλαση του υλικού. 

Διαπιστώνουμε λοιπόν από την άνωθεν ανάλυση ότι ο άνθρωπος δημιουργεί πολιτισμό 

μέσα από την ύλη και ότι παρασκευάζει από αυτήν, μέσα από τις κοινωνίες και την 

οργάνωση τους και βέβαια μέσα από το πνεύμα του και την δημιουργία της φαντασίας 

του. Στην συνέχεια θα παραθέσουμε την βασική ορολογία ια τον εθελοντισμό.   

 

2.3 ΟΙ  ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΙ  ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ                                                                                           

Υπάρχει ένας μύθος και μια πραγματικότητα για τους Εθελοντικούς Οργανισμούς. Ο 

μύθος είναι ότι πρέπει να είναι «μεγάλοι», παγκόσμιοι. Όταν ρωτήσεις κάποιον τυχαία τι 

έρχεται στο μυαλό του πρώτο όταν τον ρωτήσουν « τι θεωρεί ότι είναι ένας εθελοντικός 

οργανισμό» θα απαντήσει χωρίς σκέψη :ΟΗΕ. Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών όμως 

δεν είναι ένας κατεξοχήν εθελοντικός οργανισμός. Όσοι εργάζονται για αυτόν τον 

οργανισμό αμείβονται και  μάλιστα πολλές φορές αδρά. Εθελοντικές είναι οι προσφορές 

σε είδος ή σε χρήμα πολλές φορές προς τον ΟΗΕ ο οποίος λειτουργεί ως ένας 

μηχανισμός συγκέντρωσης και διανομής αυτών των εθελοντικών προσφορών. Οι 

Ολυμπιακοί αγώνες από την άλλη μεριά συνιστούν μάλιστα έναν έστω και προσωρινό – 

με ημερομηνία λήξης για κάθε χώρα - εθελοντικό οργανισμό όπου όσοι συμβάλλουν, 

συμβάλλουν εθελοντικά – υπάρχουν βέβαια και οι αμειβόμενοι -   και συνδέεται άριστα 

και με την δημιουργία εθελοντισμού.  

2.3.1 Ορισμός των Εθελοντικών Οργανώσεων      

Ο εθελοντισμός είναι μια πράξη μέσα από την οποία οι άνθρωποι αποκτούν νέες 

δεξιότητες και βοηθούνται να είναι ενεργεί πολίτες στην κοινότητα τους. Είναι μια 

αυθόρμητη και ευσυνείδητη προσφορά της ανθρώπινης ενέργειας για τη θεραπεία της 

ανάγκης του πλησίον. Επιπλέον αυτό το ανιδιοτελές κοινωνικό έργο με τις ιδιαίτερες 

αξίες όπως η φιλανθρωπία, η αλληλεγγύη, η κοινωνική δικαιοσύνη και η κοινωνική 
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συμμετοχή που προσφέρει στον εθελοντή αποτελεί μάθημα ζωής. Ο εθελοντισμός δεν 

είναι απλά ένα κίνημα που ενδυναμώνει τη ζωή των εθελοντών αλλά ξεκίνα από την 

καρδία του καθενός  και διαχέεται  στο περιβάλλον του, χωρίς φραγμούς και 

περιορισμούς. 

Ο εθελοντισμός-αλτρουισμός σημαίνει ακόμα, προώθηση ιδανικών, αξιών και ιδεών. Ο 

εθελοντισμός είναι πολιτισμός! Ο εθελοντισμός είναι ο δείκτης πολιτισμού μιας 

κοινωνίας και το μέσο για την βελτίωση της ποιότητας της ζωής. Επιπροσθέτως, ο 

εθελοντισμός προβάλει μια κοινωνία όπου οι άνθρωποι προσφέρουν στην κοινότητα και 

στην κοινωνία γενικότερα. Τα διάφορα προγράμματα εθελοντικής ενασχόλησης, 

βοηθούν και αναπτύσσουν  το αίσθημα ευθύνης και κοινωνικής αλληλεγγύης. 

Ταυτόχρονα καθορίζεται το επίπεδο πολιτισμού μιας κοινωνίας. Στόχος της εργασίας μας 

είναι να ανιχνεύσουμε  πώς συμμετέχοντας σε εθελοντικές δράσεις, δημιουργούμε 

πολιτισμό!       

          

2.3.2 Εθελοντισμός στην Ευρώπη του Σήμερα! 

Εκατομμύρια πολίτες σε ολόκληρη την Ευρώπη ασχολούνται ενεργά με διάφορες μορφές 

εθελοντισμού. Οι πιο πρόσφατοι αριθμοί παρουσιάζουν, τα ακόλουθα: 

Στο Ηνωμένο Βασίλειο 23 εκατομμύρια άνθρωποι προσφέρουν εθελοντική εργασία  

κάθε χρόνο, αποτελώντας ένα εργατικό δυναμικό ισοδύναμο με 180.000 εργαζομένους 

πλήρους απασχόλησης - για κάθε ΕΥΡΩ της δημόσιας χρηματοδότησης που δαπανάται 

για να υποστηριχθεί ο εθελοντισμός, οι εθελοντές προσφέρουν εργασία αξίας 30 ΕΥΡΩ - 

η οικονομική αξία του επίσημου εθελοντισμού στο ΗΒ έχει υπολογισθεί σε περισσότερα 

από 65 δις ΕΥΡΩ ετησίως, ή 7,9% του ΑΕΠ.  

Οι Βέλγοι αφιερώνουν 5 ώρες την εβδομάδα σε εθελοντικές δραστηριότητες χωρίς 

αμοιβή, το οποίο είναι ισοδύναμο με περίπου 200.000  θέσεις εργασίας πλήρους 

απασχόλησης. Το 2002 ο χρόνος που αφιερώθηκε σε εθελοντικές εργασίες, σε διάφορους 

συνδέσμους/οργανώσεις στην Γαλλία, ήταν ισοδύναμος με περισσότερα από 716.000 

θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης.  

23 εκατομμύρια πολίτες (36%) συμμετέχουν σε διάφορα είδη εθελοντικών εργασιών στη 

Γερμανία ενώ το 33% του ενήλικου πληθυσμού στην Ιρλανδία (δηλ. περίπου 1.287.000 

άτομα) ασχολείται με τον εθελοντισμό. 

Το 2004 στην Πολωνία, περίπου 5,4 εκατομμύρια πολίτες ασχολήθηκαν με τον 

εθελοντισμό, το οποίο αντιπροσωπεύει το 18,3% του συνολικού πληθυσμού. Η κατ' 

εκτίμηση οικονομική αξία του εθελοντισμού, που υπολογίστηκε από τον 
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πολλαπλασιασμό του αριθμού των κατ’ αντιστοιχία εργαζομένων σε θέσεις πλήρους 

απασχόλησης (εθελοντές) με τον μέσο όρο μισθού στον συγκεκριμένο τομέα, ανήλθε στα 

124 εκατομμύρια ΕΥΡΩ. 

 

2.3.3. Οι κύριες δράσεις των εθελοντικών οργανώσεων.  

Ο εθελοντισμός συνδέεται άμεσα με την ύπαρξη των μη κυβερνητικών οργανώσεων σε 

παγκόσμιο επίπεδο. Οι διεθνείς μη κυβερνητικές οργανώσεις έχουν μια ιστορία που 

χρονολογείται 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.  

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. 

Ιδιαίτερη απήχηση στις μέρες μας έχει μία συγκεκριμένη μορφή εθελοντισμού. Αυτός ο 

εθελοντισμός συνήθως απευθύνεται σε νέους και συσχετίζεται με τις μη κυβερνητικές 

οργανώσεις, για θέματα όπως είναι η οικολογία, ο αθλητισμός ή βοήθεια κοινωνικών 

ομάδων που αντιμετωπίζουν κάποια μορφή δυσκολίας (τοξικομανείς, άτομα με ειδικές 

ανάγκες κ.α.). 

Σε κάθε περίπτωση ο εθελοντισμός και οι εθελοντικές οργανώσεις μπορούν να 

διαχωριστούν σε διάφορες κατηγορίες ανάλογα την θεματολογία, την γεωγραφία κτλ. 

Ενδεικτικά αναφέρουμε κάποιες: 

 Παγκόσμιοι, περιφερειακοί ή Εθνικοί εθελοντικοί οργανισμοί: εδώ η 

γεωγραφία καθορίζει τον οργανισμό. Είναι οργανισμοί που λειτουργούν 

σε παγκόσμιο επίπεδο, σε περιφερειακό επίπεδο ή σε εθνικό επίπεδο. 

 Φιλανθρωπικοί οργανισμοί: οργανισμοί όπου ανεξάρτητα αν λειτουργούν 

σε εθνικό ή παγκόσμιο επίπεδο ασχολούνται κυρίως με την διασφάλιση 

ειδών διαβίωσης και επιβίωσης συνανθρώπων μας όπως τροφή, νερό, 

φάρμακα.  
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 Οργανισμοί για γυναίκες, παιδιά και ηλικιωμένους: υπάρχουν οργανισμοί 

που ασχολούνται αποκλειστικά για τις λεγόμενες ευπαθείς ομάδες 

(γυναίκες, ηλικιωμένοι και παιδιά) ανεξάρτητα από την θεματολογία η 

οποία μπορεί να ασχολείται με εκπαίδευση, προβλήματα εγκυμοσύνης και 

εργασίας των γυναικών, ποιοτικής ενασχόλησης και «επανένταξης» στην 

κοινωνία των ηλικιωμένων κτλ.  

 Ατομικές εθελοντικές προσπάθειες: οι ατομικές εθελοντικές προσπάθειες 

αποδεικνύονται ιδιαίτερα για την πατρίδα  μας πολλές φορές που πιο 

αποτελεσματικές ακόμα και από τις Κυβερνητικές. Σχετίζονται κυρίως με 

την εκπαίδευση και τον πολιτισμό. Εκτενή ανάλυση πραγματοποιούμε 

στην ερευνά μας.  

 

2.4 ΣΥΝΟΨΗ 

Το σχήμα που ακολουθεί συνοψίζει τα ευρήματα του παρόντος κεφαλαίου καθώς δείχνει 

την άμεση και έμμεση σχέση που ο πολιτισμός έχει με τον εθελοντισμό.  

Σχέση εθελοντισμού με πολιτισμό 

 

Πηγή: Ερευνητική Ομάδα 

Ο εθελοντισμός και ο πολιτισμός απευθύνονται, σχετίζονται και πηγάζουν από τις ίδιες 

και προς τις πηγές δηλαδή τον άνθρωπο και τις δημιουργίες του. Όταν οι εθελοντές 

φέρνουν φαγητό και νερό στις οικογένειες του Πακιστάν που πλήγηκαν από τις 
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πλημμύρες πριν από δύο χρόνια τους δίνουν την δυνατότητα άμεσα να επιβιώσουν και 

έμμεσα να δημιουργήσουν πολιτισμό μέσα από την οικονομική, κοινωνική εξέλιξη τους. 

Όταν οι εθελοντές σε ατομικό ή ομαδικό επίπεδο χτίζουν ένα σχολείο – υποδομές – 

δημιουργούν πολιτισμό μέσα από την εκπαίδευση. Όταν οι εθελοντές συμβάλλουν στην 

συντήρηση ενός μουσείου τότε συμβάλλουν άμεσα στην διατήρηση και διάδοση  του 

πολιτισμού.  

Οι δύο πόλοι – αυτό άλλωστε είναι και το κύριο «μήνυμα» που θέλει το άνωθεν σχήμα 

να περάσει – είναι αλληλένδετοι και αμοιβαία καλυπτόμενοι. Στα δύο επόμενα κεφάλαια 

θα εδραιώσουμε αυτό το συμπέρασμα μέσα από την παρουσίαση συγκεκριμένων  case 

studies και θεματικών αναλύσεων.  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3.    ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ  

 

3.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η βιβλιογραφική μας ανασκόπηση γίνεται όχι μόνο ιστορικά – πρώτη ενότητα – αλλά 

και θεματικά βάσει των δραστηριοτήτων των εθελοντικών οργανώσεων.  

 

3.2 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΒΑΣΕΙ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΩΝ 

ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ. 

Επειδή τα παραδείγματα εθελοντισμού που δημιουργούν πολιτισμό κατά τους αιώνες 

είναι πραγματικά πολλά θα παρουσιάσουμε κάποια τα οποία θα χαρακτηρίζονταν εύκολα 

«ακραία» όπου όμως είναι χαρακτηριστικά δείγματα τους πως ο εθελοντισμός 

δημιουργεί πολιτισμό ακόμα και σε περιπτώσεις όπου σήμερα θα χαρακτηρίζονταν ως 

«απολίτιστες» και «βάρβαρες».    

 

3.2.1 Μονομαχίες: Ήρωες του Ρωμαϊκού Αμφιθέατρου.  

 Οι περισσότεροι μονομάχοι ήταν δούλοι. Είχαν υποβληθεί σε αυστηρή εκπαίδευση, η 

διατροφή τους ήταν υψηλής ενέργειας και τους παρείχαν υψηλή ιατρική φροντίδα. Ως εκ 

τούτου ήταν μια ακριβή επένδυση.  

Η καθηγήτρια όμως του Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ καθ. Kathleen Coleman αναφέρει 

ότι : Κάποιοι, σε μερικές περιπτώσεις αρκετοί, από αυτούς τους μονομάχους ήταν 

εθελοντές , δεν ήταν δούλοι, είχαν γεννηθεί ελεύθεροι και έθεταν τον εαυτό τους 

εθελοντικά ως μονομάχοι. Ο λόγος για τον οποίο βεβαίως το έκαναν αυτό μπορεί να μην 
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ήταν «φιλανθρωπικός» καθώς μπορεί να το έκαναν για την δόξα, ίσως επειδή ήταν 

ιδιαίτερα φτωχοί κτλ. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να σημειωθεί ότι για εκείνα τα χρόνια οι 

μονομαχίες που λάμβαναν χώρα στα διάφορα θέατρα (!) και «κολοσέα», θεωρούνταν και 

είναι πολιτισμός, είναι αποτέλεσμα της κοινωνικής και οικονομική δομής και 

κουλτούρας της εποχής.  

 

3.2.2. Ο πολιτισμός  των Αζτέκων και η θυσία εθελοντών!  

Η Θρησκεία των Αζτέκων ήταν πολύ διαφορετική από αυτή των σύγχρονων θρησκειών. 

Οι Αζτέκοι πίστευαν σε πολλούς θεούς, τους οποίους τιμούσαν  για κάθε μέρα της ζωής 

τους. Ο μύθος της δημιουργίας ήταν ότι  η Coatlique γέννησε το φεγγάρι (Coylxauhqui), 

τα αστέρια και τον ήλιο (Vitzilopochtl). 

      Οι Ανθρωποθυσίες  καθώς και οι θυσίες των ζώων συνιστούσαν ένα μεγάλο μέρος 

της θρησκευτικής ιεροτελεστίας των Αζτέκων. Χρησιμοποίησαν την θυσία ως μέσο για 

την ικανοποίηση των θεών (κατευνασμός)  όταν πίστευαν ότι ήταν θυμωμένος για 

κάποιο λόγο.  Ο αριθμός των θυσιών που γίνονταν εξαρτιόταν συχνά από το αν υπήρχε ή 

όχι ξηρασία, αν η συγκομιδή ήταν καλή κτλ.  

Για τους πολεμιστές, ο πιο τιμητικός τρόπος για  να πεθάνουν  ήταν είτε να σκοτωθούν 

σε μια μάχη είτε να γίνουν εθελοντές και θυσιαστούν σε μια σημαντική για τον 

πολιτισμό τους τελετή. Βλέπουμε ότι για τον πολιτισμό των Αζτέκων ο εθελοντισμός 

συνδέεται με κάτι κοινωνικά και θρησκευτικά ιερό και ιδιαίτερα σημαντικό. Ο εθελοντής 

λοιπόν είχε για την δική τους κοινωνία ιδιαίτερη αξία, ιερή και συνέβαλε με τον «δικό 

του» τρόπο στην ανάπτυξη και συνέχιση του πολισμού τους.  

 

3.3 ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

Οι εθελοντές που δρουν σε ατομική βάση και προσφέρουν επίσης σε ατομική βάση έχουν 

κατά κύριο λόγο μεγάλη οικονομική επιφάνεια – χωρίς βεβαίως να είναι προαπαιτούμενο 

– και δεύτερον πράττουν και ενεργούν από μεγάλη αγάπη προς αυτό που θέλουν να 

προσφέρουν, κυρίως στην πατρίδα τους. Στην συνέχεια παραθέτουμε παραδείγματα 

μεγάλων ευεργετών της χώρας μας όπου εθελοντικά πρόσφεραν όχι μόνο τα χρήματα 

τους αλλά και τον ίδιο τους τον εαυτό για την ανάπτυξη του πολιτισμού και της 

κοινωνίας της χώρας μας.   
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3.3.1. Ευάγγελος Ζάππας (1800-1865) και Κωνσταντίνος Ζάππας (1814-1892) 

Οι Ευάγγελος και Κωνσταντίνος Ζάππας ήταν ξαδέρφια. Απέκτησαν τεράστια περιουσία 

συνεργαζόμενοι στη Ρουμανία, όπως εργοστάσια, κτήματα, μύλους, καταστήματα, 

αλευροποιία, φούρνους και σπίτια. Ανάλογη ήταν η κινητή και ακίνητη περιουσία τους 

στην Ελλάδα. Ο Ευάγγελος Ζάππας από το 1856 ήδη ενδιαφέρθηκε για την ανασύσταση 

των ολυμπιακών αγώνων, όχι ως αθλητικών, αλλά ως βιομηχανικών και καλλιτεχνικών 

διαγωνισμάτων και διέθεσε τα αναγκαία ποσά για να κτιστεί μέγαρο εκθέσεων. Έτσι 

καθιερώθηκαν τα Ολύμπια. Ο Ζάππας υποστήριξε οικονομικά τα Ολύμπια δωρίζοντας 

1.200.000 δραχμές για την πρώτη αναμαρμάρωση του Παναθηναϊκού Σταδίου και 

κληροδοτώντας υπέρογκα κεφάλαια για τη διατήρηση του θεσμού. 

Όταν κοιμήθηκε ο Ευάγγελος Ζάππας το 1865 σε ηλικία 65 ετών, άφησε μοναδικό 

κληρονόμο τον εξάδελφό του Κωνσταντίνο. Ο τελευταίος, συνετός και επιδέξιος 

διαχειριστής, διέθεσε τεράστια ποσά για κοινωφελή έργα και δραστηριότητες. Προέβη 

στην κατασκευή εκπαιδευτηρίων στη γενέτειρά του, το Λάμποβο και στα παρακείμενα 

χωριά Πρεμετή, Νίβανη, Δέλβινο και Δρόβιανη της Βορείου Ηπείρου, σε καταθέσεις τη 

Εθνική Τράπεζα για την εκπαίδευση νέων σε γεωργικές σχολές και μετεκπαίδευσή τους 

σε χώρες της Δυτικής Ευρώπης, στην προσφορά χρηματικών ποσών για εκδόσεις 

γεωργικών βιβλίων, στην ανέγερση του Ζαππείου Μεγάρου στην Αθήνα, σε επιδοτήσεις 

για την κατασκευή των προτύπων Παρθεναγωγείων Κωνσταντινουπόλεως και 

Ανδριανουπόλεως και άλλων πόλεων της Θράκης, σε δωρεές στο Αμαλίειο 

Ορφανοτροφείο και στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, στη διάθεση χρηματικών ποσών 

στη Φιλολογική Εφορεία Βουκουρεστίου για τη διάσωση της «ρωμανικής» (βλάχικης) 

γλώσσας. 

 

3.3.2. Γεώργιος Αβέρωφ (1818-1899) 

Ο Γεώργιος Αβέρωφ υπήρξε εθνικός ευεργέτης.  Γεννήθηκε στο Μέτσοβο το 1818. Το 

1840 πήγε ως μετανάστης στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου. Εκεί ανέπτυξε έντονη 

επιχειρηματική δραστηριότητα και απέκτησε μεγάλη περιουσία, την οποία διέθεσε για 

την προώθηση εκπαιδευτικών και εθνικών σκοπών, καθώς και σε φιλανθρωπίες. Με τις 

πρώτες δωρεές του δημιουργήθηκαν παρθεναγωγείο και νοσοκομείο στην Ελληνική 

κοινότητα της Αλεξάνδρειας. Έκανε δωρεές στο Μέτσοβο και στην Αθήνα. 

Με την οικονομική του αρωγή αποπερατώθηκε το Πολυτεχνείο της Αθήνας, το οποίο 

ονομάστηκε Μετσόβειο γιατί οι τρεις δωρητές του Στουρνάρης, Τοσίτσας και Αβέρωφ 

κατάγονταν από το Μέτσοβο. Επίσης κτίστηκαν η Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, οι 
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φυλακές Αβέρωφ (Αβερώφειον Εφηβείον) και αναμαρμαρώθηκε το Παναθηναϊκό 

Στάδιο. Σπουδαία υπήρξε η συνδρομή του στη ναυπήγηση του θωρηκτού «Αβέρωφ» τη 

ναυαρχίδα του στόλου κατά τους Βαλκανικούς πολέμους. Σε αυτό οφείλεται σχεδόν 

αποκλειστικά η ναυτική επικράτηση των Ελλήνων στο Αιγαίο. 

 

3.3.3. Ιωάννης Βαρβάκης (Λεοντίδης) (Ψαρά 1750 – Ζάκυνθος 1825) 

Γιος του Ψαριανού καραβοκύρη Ανδρέα Λεοντίδη, ο Ιωάννης Βαρβάκης οφείλει το 

επώνυμό του στο βαρβάκι (είδος γερακιού), παρωνύμιο που του δόθηκε για τα μεγάλα 

μάτια του και την ορμητικότητα του χαρακτήρα του.  

Στις κρίσιμες στιγμές για τον Ελληνισμό, τέλος του 18ου αιώνα και αρχές του 19ου, ο 

Βαρβάκης, καταξιωμένος έμπορος και επιχειρηματίας στην Κασπία θάλασσα, απέδειξε 

πολλαπλά την κοινωνική του ευαισθησία και το ενδιαφέρον του για την πρόοδο του 

Γένους. Συνέτρεξε το φίλο του Νικηφόρο Θεοτόκη (Μητροπολίτη του Αστραχάν από το 

1786) στο κοινωνικό του έργο, ενώ το 1817 βοήθησε στην ίδρυση ελληνικών σχολείων 

στη Μαριούπολη. 

Ύστερα από αίτημα του Ιωάννη Καποδίστρια προσέφερε 150.000 ρούβλια για την 

ίδρυση Ανώτερης Ελληνικής Σχολής στην Οδησσό (1818), προσέφερε για την 

οικονομική ενίσχυση της Φιλομούσου Εταιρείας, ενώ προκάλεσε τον ενθουσιασμό του 

Κοραή, όταν το 1818 προσέφερε χιλιάδες γρόσια στο Γυμνάσιο της Χίου. Με την έκρηξη 

της Επανάστασης, συνέδραμε οικονομικά τον Υψηλάντη και διέθεσε υψηλά ποσά για 

την εξαγορά Χριστιανών αιχμαλώτων, ενώ παράλληλα έστελνε φορτία σίτου και 

πυρίτιδας, καθώς και χρήματα για τις ανάγκες του στόλου.    

 

3.3.4. Γεώργιος (Ζωρζής) Δρομοκαϊτης (19ος αι. – 1880) 

Ο Γεώργιος Δρομοκαϊτης γεννήθηκε στη Χίο στις αρχές του 19ου αιώνα. Απόγονος της 

οικογένειας Δερμοκαϊτη, ενός από τους πλέον αξιόλογους βυζαντινούς οίκους που 

εμφανίστηκε στις αρχές του 10ου αιώνα. Μέλη της οικογένειας υπήρξαν επιφανείς 

ιεράρχες, στρατιωτικοί, πολιτικοί, διοικητικοί αξιωματούχοι και πνευματικοί άνδρες. 

Μετά την άλωση, η οικογένεια εμφανίζεται με το επίθετο Δρομοκαϊτη, το οποίο 

σταδιακά επικρατεί.   

Ο Γεώργιος Δρομοκαϊτης εξάσκησε με επιτυχία το εμπορικό επάγγελμα, το οποίο του 

αποκόμισε σημαντικά κέρδη. Κοιμήθηκε στη Χίο το 1880. Επιδεικνύοντας εξαιρετική 

ευαισθησία, κληροδότησε την περιουσία του σε διάφορα κοινωφελή και φιλανθρωπικά 

ιδρύματα.   
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Η μεγαλύτερη προσφορά του είναι το κληροδότημα των 800.000 δραχμών για την 

ίδρυση και λειτουργία του φερώνυμου Ψυχιατρικού καταστήματος. Το Δρομοκαϊτειο 

Ψυχιατρικό Θεραπευτήριο λειτουργεί από το 1888 ως σήμερα και δέχεται δωρεάν 

άπορους ψυχικά ασθενείς ανθρώπους. 

 

3.3.5. Ευγένιος Ευγενίδης (1882-1954) 

Ο Ευγένιος Ευγενίδης γεννήθηκε στο Διδυμότειχο. Υπήρξε υιός του Αγάπιου Ευγενίδη, 

δικαστικού υπαλλήλου των τουρκικών δικαστηρίων της πόλης και της Χαρίκλειας, το 

γένος Αφεντάκη. 

Η έκρηξη το Β΄ Παγκοσμίου πολέμου και η κατοχή της χώρας από τα γερμανικά 

στρατεύματα ανάγκασαν τον Ευγενίδη να μεταφέρει την επιχειρηματική του δράση εκτός 

Ελλάδος. Στην Ελλάδα επιστρέφει και συνεχίζει τις ναυτιλιακές του δραστηριότητες 

μετά τη λήξη του εμφυλίου πολέμου. Η επιστροφή του αυτή συνοδεύτηκε και από ένα 

έντονο ενδιαφέρον συνεισφοράς στις ανάγκες του αδύναμου οικονομικά μεταπολεμικού 

ελληνικού κράτους. 

Οι καταστρεπτικοί σεισμοί της Κεφαλονιάς, Ζακύνθου και Ιθάκης υπήρξαν η πρώτη 

ευκαιρία έμπρακτης εκδήλωσης της εθνικής ευαισθησίας του Θρακιώτη εφοπλιστή, ο 

οποίος αποστέλλει 1.000.000 δραχμές «εις προσπάθειαν ανακουφίσεως της δυστυχίας 

των Ελλήνων σεισμοπαθών». Παράλληλα μεταβαίνει στις σκανδιναβικές χώρες και 

χρησιμοποιώντας τις γνωριμίες και διασυνδέσεις του με τον επιχειρηματικό κόσμο 

καταφέρνει να συγκεντρώσεις άλλες 289.000 δραχμές. 

Με δική του δαπάνη εγκαταστάθηκε δίκτυο ύδρευσης στο Δελήτι του Νομού Έβρου, το 

οποίο μετά τη δωρεά του μετονομάστηκε σε Ευγενικό. Με διαθήκη του ανέθεσε στους 

κληρονόμους του την ίδρυση κοινωφελούς ιδρύματος. Οι σκοποί του «Ιδρύματος Ε. 

Ευγενίδη» είναι η παροχή υποτροφιών σε νέους Έλληνες προς σπουδήν σε τεχνικές 

σχολές, η παροχή βοήθειας σε υφιστάμενες τεχνικές σχολές στην Ελλάδα και η ίδρυση 

νέων τεχνικών σχολών μέσης και κατώτερης εκπαίδευσης στην Ελλάδα. 

 

3.4 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ! 

Στην συνέχεια παραθέτουμε όλες της κατηγορίες του εθελοντισμού που συμβάλλουν 

στην ανάπτυξη του πολιτισμού στις σύγχρονες εποχές.  
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3.4.1. Εθελοντισμός και Ολυμπιακοί αγώνες.  

Οι εθελοντές των ολυμπιακών αγώνων είναι η κινητήρια δύναμη και η ψυχή των 

αγώνων. Είναι οι άνθρωποι που βοηθούν τους αθλητές, επισκέπτες και θεατές κατά την 

διάρκεια του πιο συναρπαστικού αθλητικού γεγονότος στον κόσμο. Η μάχη του 

εθελοντισμού είναι πολιτισμική, δείχνει το μέτρο ομοψυχίας σε ένα μεγάλο θέμα όπως 

είναι η επιτυχία των ολυμπιακών αγώνων το 2004.Αν και η Ελλάδα είναι η μικρότερη 

γεωγραφικά χώρα που καλέστηκε να φιλοξενήσει το μεγαλύτερο και το πιο σημαντικό 

γεγονός στον πλανήτη, δηλαδή μια γιορτή αθλητισμού, γιορτή πολιτισμού, γιορτή 

ειρήνης στους ολυμπιακούς αγώνες. Το κλειδί για την επιτυχία της οργάνωσης  των 

ολυμπιακών αγώνων ήταν οι εθελοντές της, αφού αποτέλεσαν την καρδία των αγώνων. 

Με αίσθημα ευθύνης τους ζητήθηκε να προσφέρουν τον χρόνο, την προσπάθεια, την 

δημιουργικότητα και τις ιδέες τους. Μέσα από τους ολυμπιακούς αγώνες οι εθελοντές 

συνεργάζονταν για να προσφέρουν την επιτυχία των αγώνων στην πατρίδα χωρίς 

αντάλλαγμα στη βοήθεια τους. Επιπροσθέτως, οι εθελοντές αποκτούνε δεξιότητες και 

κάνουν νέες γνωριμίες ενισχύοντας τις δυνατότητες πρόσβασης στην αγορά εργασίας  

μετά το τέλος των αγώνων. Ο εθελοντισμός δεν έχει όρια και αναφέρετε στην ηθελημένη 

παροχή υπηρεσιών για κάποιο κοινωφελή σκοπό. 

Οι ολυμπιακοί αγώνες του 2004 έθεσαν καινούργιους στόχους όπως: 

           1) Εξάλειψη των εμποδίων για τον εθελοντισμό στην Ε.Ε. 

2) Ενίσχυση των εθελοντικών οργανώσεων και βελτίωση της ποιότητας του 

εθελοντισμού. 

3) Ανταμοιβή και αναγνώριση των εθελοντικών δραστηριοτήτων. 

4) Ευαισθητοποίηση όσον αφορά την αξία και τη σημασία του εθελοντισμού. 

5) Η εθελοντική δράση έχει ως στόχο να δώσει την ευκαιρία σε ανθρώπους στο 

να εκφράσουν τα πιο βαθιά αλτρουιστικά συναισθήματα τους καθώς και την 

δυνατότητα στους πολίτες να αποκτήσουν έναν πιο ενεργό και δυναμικό ρόλο 

ενισχύοντας το έργο της ψυχικής υγείας.                                                                                                              

 

3.4.2. Εθελοντισμός και Θρησκεία 

Η θρησκεία και εκκλησία, τουλάχιστον στην χώρα μας αλλά και σε άλλες χώρες 

διαφόρων εθνικοτήτων και θρησκειών, παίζουν τον ίδιο ρόλο όπως οι παγκόσμιοι 

οργανισμοί αλλά για τον στενό δικό τους κοινωνικό χώρο. Συλλέγουν τις εθελοντικές 

προσφορές των πιστών τις οποίες διανέμουν έπειτα στους συνανθρώπους μας που έχουν 

ανάγκη. Η εκκλησία όμως παράλληλα μέσα από την εθελοντική προσφορά δημιουργεί 
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πολιτιστικές εκδηλώσεις επίσης για τους συνανθρώπους μας – και όχι μόνο – που το 

έχουν ανάγκη. Συμβάλλει έτσι έμπρακτα και μέσω κυρίως του εθελοντισμού στην 

πολιτισμική και πολιτιστική ανάπτυξη των πολιτών της κάθε ενορίας και όχι μόνο.  

Ένα διαφορετικό παράδειγμα εθελοντών και εκκλησίας και ανάπτυξης πολιτισμού μας 

έρχεται από την Αμερική. Τα διάφορα θρησκευτικά δόγματα, Μορμόνοι κτλ 

χρησιμοποιούν εθελοντές για την διάδοση τους μια διάδοση που γίνεται πολλές φορές 

μέσω πολιτιστικών εκδηλώσεων και «σεμιναρίων». Μπορεί τα μέσα να είναι τα ίδια, 

εθελοντές και εκκλησία, οι σκοποί να είναι διαφορετικοί όμως το αποτέλεσμα παραμένει 

το ίδιο δηλαδή η ανάπτυξη του πολιτισμού. Έκθεση για τον Εθελοντισμό στην Αμερική 

το 2009 διαπίστωσε ότι περισσότερο από το ένα τρίτο των 61,8 εκατομμυρίων εθελοντών 

της Αμερικής  (35,9%) «εργάζονται» σε μια θρησκευτική οργάνωση το 2008.  

Ένα άλλο διαφορετικό παράδειγμα έρχεται πάλι από την Ελληνική κοινωνία όπου η 

εκκλησία και οι λειτουργοί της σε εθελοντική βάση βοηθούν την ανάπτυξη της χώρας. 

Βραβείο Ζωής δόθηκε κατά την επιστημονική ημερίδα του ECOCITY στον σεβάσμιο 

γέροντα Γαβριήλ, τον πάτερα Νεκτάριο και τους μοναχούς Αλέξιο και Σιλουανό, που 

ξεχώρισαν για την αφοσίωσή τους στον ιερό αγώνα προστασίας και διατήρησης της 

χλωρίδας και της πανίδας - του εθνικού κεφαλαίου μας.  

Μέσα σε λίγα χρόνια, η μικρή Μονή κατάφερε να επιδείξει σημαντικά 

επιτεύγματα και επιτυχίες όπως:  

* Δημιουργία πάρκου με 120 διαφορετικά είδη ελιάς. 

* Με τη βοήθεια ενός ειδικού το φύτεμα και τη διατήρηση άγριων ποικιλιών 

αχλαδιών. 

* Ανάθρεψαν σκυριανά άλογα και προστατεύουν τα διάσημα από το γκρίζο 

χρώμα και τον «σταυρό» στην πλάτη μικρόσωμα γαϊδουράκια της Μάνης που, 

λόγω των γεωργικών αμαξιών, «έχασαν τη δουλειά τους» και εγκαταλείφθηκαν 

στην τύχη τους… 

* Καλλιεργούν είδη ντομάτας, το μανιάτικο σκόρδο και παράγουν πολλά είδη 

βοτάνων με τελευταία επιτυχία τη μεταγωγή και το φύτεμα του θιβετιανού 

«κοτσιμπέρι» που είναι ειδικό για το ανοσοποιητικό σύστημα.  

 

3.4.3. Εθελοντισμός και Εκπαίδευση.  

Καθημερινά άνθρωποι υφίστανται κοινωνικό ρατσισμό. Μια γυναίκα με νανισμό, ένας 

οροθετικός, ένας ηθοποιός με αναπηρία, ένας πρόσφυγας και άλλοι πολλοί είναι κάποιοι 
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από τους ανθρώπους που έρχονται αντιμέτωποι με στερεότυπα και προκαταλήψεις που 

αφορούν στη θρησκεία, την κουλτούρα, την σεξουαλικότητα, την αναπηρία και άλλα. 

Για να αντιμετωπιστεί ο παραγκωνισμός των ανθρώπων η ’’Ζωντανή Βιβλιοθήκη’’ μια 

ομάδα ανθρώπων αγκαλιάζει αυτούς τους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν χρόνιο 

κοινωνικό ρατσισμό. H Zωντανή Βιβλιοθήκη συστάθηκε ως μέσο εκπαίδευσης στα 

ανθρώπινα δικαιώματα και στην καταπολέμηση των κοινωνικών διακρίσεων. Μέλη της 

είναι άτομα με διαφορετικές εμπειρίες, πρόσφυγες, ομοφυλόφιλοι, μετανάστριες και 

οροθετικούς. 

Καθώς οι συνθήκες μόρφωσης των μαθητών χειροτερεύουν διαρκώς και το δημόσιο 

σχολείο υποβαθμίζεται οι καθηγητές της νότιας ΕΛΜΕ αποφάσισαν πως την δεδομένη 

χρονική στιγμή πρέπει να αναπτυχθούν κοινωνικά δίκτυα αλληλεγγύης για την 

προστασία των βασικών στοιχειωδών δικαιωμάτων, ιδιαίτερα των πιο φτωχών σωμάτων 

του λαού και της κοινωνίας. 

Μέσα από το σχολείο τα παιδία πρέπει να διδαχτούν από μικρά να συμβάλλουν 

εθελοντικά για το καλό των συνανθρώπων τους. Δυστυχώς η χώρα μας βρίσκεται σε 

δύσκολη θέση κοινωνικά, οικονομικά και πολιτικά και γι’ αυτον τον λόγο οι Έλληνες 

επιστήμονες φεύγουν και εκτός συνόρων, ενώ προωθείται η παλιά ελληνική τακτική του 

βολέματος των ανάξιων αν και η χώρα μας διαθέτει αξιόλογα  ακαδημαϊκά ιδρύματα. 

Βέβαια αν αγκαλιάσουμε την νεολαία και της προσφέρουμε σωστή παιδεία και να 

γιγαντώσουν με το κίνημα τους τον εθελοντισμό. Εξάλλου ο εθελοντισμός είναι 

συνώνυμο της κουλτούρας και του πολιτισμού και επαναφέρει τις χαμένες αξίες! Πρέπει 

να υπενθυμίσουμε ότι ο πολιτισμός του τόπου μας είναι η καλλιέργεια της ψυχής, του 

πνεύματος, των παιδιών  μας. Ο πολιτισμός μας θα αναπτυχθεί αν ευαισθητοποιηθεί 

κοινωνικά και έχει ως όραμα μια κοινωνία με ταυτότητα και αλτρουισμό. 

 

3.4.4. Εθελοντισμός και Μουσεία.  

Στην συνέχεια ακολουθεί ανακοίνωση του Καναδικού Μουσείου Πολιτισμού:  

Ο εθελοντισμός στο Καναδικό Μουσείο Πολιτισμού 

 Ως εθελοντής, τόσο στο Καναδικό Μουσείο Πολιτισμού όσο στο καναδικό 

Πολεμικό Μουσείο θα έχετε μια αξέχαστη εμπειρία και θα εμπλουτίσετε τις 

εμπειρίες σας,  

 Ως εθελοντής, θα σου δοθεί η ευκαιρία να νιώσεις το αίσθημα της μεγάλης 

επιτυχίας και της προσωπικής ανάπτυξης!.   
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Πολλά μουσεία στο εξωτερικό , μεγάλης εμβέλειας όπως αυτό του Καναδά με 

3.000.000 εκθέματα λειτουργούν με εθελοντές! Ίσως δεν υπάρχει άλλη τόσο 

άμεση συμβολή του εθελοντισμού στον πολιτισμό.  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4.   ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΉ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ - 

ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΑ  

 

4.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Από την ανάλυση των προηγούμενων κεφαλαίων διαπιστώσαμε την άμεση σύνδεση του 

εθελοντισμού με την δημιουργία πολιτισμού. Σε αυτό το κεφάλαιο θα προσπαθήσουμε να 

τεκμηριώσουμε αυτή την σύνδεση με ντοκουμέντα και όπου είναι δυνατόν με 

φωτογραφική ανασκόπηση κάποιων πολιτιστικών προσπαθειών.  

 

4.2 ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΠΟΥ ΒΑΣΙΣΤΗΚΑΝ ΣΤΟΝ 

ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟ 

Στην συνέχεια παρουσιάζουμε κάποια μεγάλα πολιτισμικά γεγονότα που βασίστηκαν 

στον εθελοντισμό τα οποία όχι μόνο δημιούργησαν πολιτισμό αλλά έδειξαν πως οι 

άνθρωποι που είναι μέρος του πολιτισμού μέσα από τον εθελοντισμό μπορούν να 

βοηθήσουν συνανθρώπους μας σε πολλαπλάσιο βαθμό απ’ ότι μπορεί μερικές φορές να 

πράξουν οι Παγκόσμιοι Οργανισμοί.  

4.2.1 Live aid concert. 

Live Aid ήταν το κονσέρτο που η βασική ιδέα ήταν να γίνει παράλληλα σε δύο πόλεις 

και πραγματοποιήθηκε στις 13 July 1985. Το κονσέρτο οργανώθηκε από τον Bob Geldof 

και τον  Midge Ure για να μαζευτούν χρήματα για τον συνεχώς πληττόμενο πληθυσμό 

από πείνα της Αιθιοπίας. Το κονσέρτο έλαβε χώρα παράλληλα στο Wembley Stadium 

του Λονδίνου στην Αγγλία, (το παρακολούθησαν  72,000 άνθρωποι ) και στο John F. 

Kennedy Stadium στην Φιλαδέλφεια των Ηνωμένων Πολιτειών (το παρακολούθησαν 

100,000 άνθρωποι). Την ίδια ημέρα, διάφορα άλλα κονσέρτα τα οποία 

πραγματοποιήθηκαν λόγω της έμπνευσης των δύο πρώτων έγινα σε διάφορες άλλες 

χώρες όπως η Αυστραλία και η Γερμανία.  Υπήρξε ένα από τα μεγαλύτερα κονσέρτα 

όλων των εποχών που βασίστηκε στον εθελοντισμό μέσω του πολιτισμού: περίπου 1,9 

δισεκατομμύρια άνθρωποι το παρακολούθησαν από 150 κράτη! 
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4.2.2 We are the World! 

"We Are the World" είναι ένα τραγούδι και ένα φιλανθρωπικό ίδρυμα που είχαν 

καταχωριστεί αρχικά από το supergroup ΗΠΑ για την Αφρική το 1985. Γράφτηκε από 

τον Michael Jackson και Lionel Richie και την παραγωγή την έκανε ο Quincy Jones και ο 

Michael Omartian για το άλμπουμ We Are The World. Με πωλήσεις άνω των 20 

εκατομμύρια αντίτυπα, είναι ένα από τα όλων των εποχών - λιγότεροι από τριάντα 

singles-  που έχουν πουλήσει 10 εκατομμύρια (ή περισσότερα) αντίτυπα σε όλο τον 

κόσμο. 

 Το τραγούδι κυκλοφόρησε στις 7 Μαρτίου του 1985, ως το μοναδικό single από το 

άλμπουμ. Μια παγκόσμια εμπορική επιτυχία, κατέκτησε όλα τα μουσικά charts σε όλο 

τον κόσμο και έγινε το γρηγορότερο σε πωλήσεις αμερικανική ποπ και όχι μόνο στην 

ιστορία τηε μουσικής. Το πρώτο single που θα πιστοποιηθεί με multi-platinum (πολύ-

πλατινένιο)!!!, 

 Η προώθηση του «We Are the World" άντλησε πάνω από 63 εκατομμύρια δολάρια για 

ανθρωπιστική βοήθεια στην Αφρική και τις ΗΠΑ. 
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4.3 ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΚΥΡΙΩΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 

ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ 

 

4.3.1 United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 

(UNESCO) 

H UNESCO εργάζεται για να δημιουργηθούν οι κατάλληλες 

συνθήκες για διάλογο μεταξύ των πολιτισμών και των λαών, 

με βάση το σεβασμό στις κοινές αξίες.  Μέσα από τον διάλογο 

αυτό, ο κόσμος μπορεί να πετύχει το παγκόσμιο όραμα της 

αειφόρου ανάπτυξης που περιλαμβάνει την τήρηση των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τον αμοιβαίο σεβασμό και την ανακούφιση της φτώχειας, τα 

οποία αποτελούν τον πυρήνα της αποστολής και των δραστηριοτήτων της UNESCO. 

 Οι γενικοί στόχοι και οι συγκεκριμένοι στόχοι της διεθνούς κοινότητας - όπως ορίζεται 

στους διεθνώς συμφωνημένους αναπτυξιακούς στόχους του ΟΗΕ, 

συμπεριλαμβανομένων των Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας - να υποστηρίξει τις 
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στρατηγικές και τις δραστηριότητες της UNESCO οι οποίες είναι μοναδικές: ανάπτυξη  

της εκπαίδευσης, των επιστημών, του πολιτισμού και των μνημείων παγκόσμιας 

κληρονομιάς  και την επικοινωνία.  

 Η αποστολή της UNESCO είναι να συμβάλει στην οικοδόμηση της ειρήνης, την 

εξάλειψη της φτώχειας, τη βιώσιμη ανάπτυξη και τον διαπολιτισμικό διάλογο μέσα από 

την εκπαίδευση, τις επιστήμες, τον πολιτισμό, την επικοινωνία και την πληροφόρηση. 
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4.4 Ο ΑΦΡΙΚΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ 

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ! 

Χτίζοντας ένα σχολείο στη Γκάνα. Εξήντα Έλληνες έχτισαν με τα χέρια τους τάξεις για 

200 παιδιά.  

                    Κτίζοντας σχολεία στην Γκάνα! 
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« Ποιο μεγαλύτερο ή 

καλύτερο δώρο μπορούμε να 

προσφέρουμε στη δημοκρατία 

από το να εκπαιδεύσουμε τους 

νέους; » Η διάσημη φράση του 

αρχαίου Ρωμαίου ρήτορα, 

Κικέρωνα, παραμένει 

περισσότερο επίκαιρη από 

ποτέ στον 21ο αιώνα, τη 

στιγμή που 72 εκατομμύρια 

παιδιά σε ολόκληρη την 

υφήλιο δεν έχουν πρόσβαση στην εκπαίδευση. Υπό αυτή την σκοπιά, ήταν απαράμιλλης 

αξίας το δώρο που προσέφεραν εξήντα Έλληνες εθελοντές στην κοινότητα της Τσέτσερε, 

μιας από τις φτωχότερες περιοχές της Γκάνα. Υπό την καθοδήγηση του προσωπικού της 

Actionaid και με τη χρηματοδότηση του ιδρύματος Σταύρου Νιάρχου, οι εξήντα 

εθελοντές έχτισαν με τα ίδια τους τα χέρια νέες τάξεις για το σχολείο της περιοχής, 

βοηθώντας έτσι διακόσια παιδιά να αποκτήσουν πρόσβαση στην εκπαίδευση. «Οι τάξεις 

μέχρι πρότινος ήταν φτιαγμένες από καλάμια, με αποτέλεσμα τα παιδιά να μη μπορούν 

να προστατευθούν από τις καιρικές συνθήκες και τις συχνές βροχές στην περιοχή. Οι 

Έλληνες εθελοντές, οι οποίοι είναι όλοι ανάδοχοι παιδιών μέσω της Actionaid σε κάθε 

γωνιά του πλανήτη, ανέλαβαν να θεμελιώσουν τα νέα κτίσματα. Έσκαψαν το έδαφος, 

κατασκεύασαν τσιμέντο, τοποθέτησαν τσιμεντόλιθους και παρέδωσαν το έργο στην 

κοινότητα, η οποία ανέλαβε να ολοκληρώσει τα κτίσματα με τη χρηματοδότηση του 

ιδρύματος Νιάρχου», εξηγεί μιλώντας στο «Βήμα» η κυρία Αννα Μπότσογλου, 

υπεύθυνη επικοινωνίας της Actionaid. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5.  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 

ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ   

 

5.1 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Ο εθελοντισμός δημιουργεί πολιτισμό αλλά και ο πολιτισμός δημιουργεί εθελοντισμό!  

Ο σπόρος του εθελοντισμού σπέρνεται στην ψυχή του ανθρώπου, όταν αυτός είναι 

μικρός, μέσα στην οικογένεια, στο στενό κοινωνικό περιβάλλον, εκεί όπου αρχίζει η 

 

Πηγή: Actionaid  
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παιδεία και η εκπαίδευση του. Το σχολείο, με τη σειρά του, είναι το φυτώριο αυτού του 

σπόρου που ριζώνει σιγά-σιγά , αρχίζει να αναπτύσσεται μαζί με την προσωπικότητα του 

παιδιού και να ψάχνει διεξόδους, τρόπους έκφρασης και δράσης. Ο ρόλος του σχολείου 

είναι να ευαισθητοποιήσει τους μαθητές μέσα από εκπαιδευτικά προγράμματα και 

εθελοντικές δράσεις, να τους βοηθήσει να βιώσουν τον εθελοντισμό και να τον 

αγαπήσουν. Να τους φέρει σε επαφή με τον ανθρώπινο πόνο, με την διαφορετικότητα, με 

την ιδιαιτερότητα και να τους μάθει να απλώνουν το χέρι στον διπλανό, όποιος κι αν 

είναι αυτός.  

Είναι άξιο αναφοράς το πόσο μεγάλο ενδιαφέρον δείχνουν οι μαθητές για όλες τις 

εθελοντικές δράσεις που οργανώνονται από το σχολείο, είτε αυτές είναι περιβαλλοντικές, 

είτε φιλανθρωπικές. 

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι τα παιδιά που θα γευτούν νωρίς τους καρπούς της 

εθελοντικής προσφοράς ,αργότερα στην ενήλικη ζωή τους, θα ανταποκριθούν πρόθυμα 

σε κάποια πρόσκληση/ πρόκληση που θα ’ρθει να ταράξει τα νερά της καθημερινότητας 

και να δώσει άλλο νόημα στη ζωή τους. Αυτά τα παιδιά δεν θα αισθανθούν ποτέ μόνα 

τους, γιατί πάντα μια ομάδα ανθρώπων με τα ίδια ιδανικά και τους ίδιους στόχους θα 

είναι έτοιμη να τα δεχτεί κοντά της και να τα αγκαλιάσει. 

 

Έτσι ο πολιτισμός δημιουργεί εθελοντισμό  μέσω της εκπαίδευσης για να λάβει πίσω 

τους κόπους του με νέους, πιο πολλούς και πιο άξιους εθελοντές!  

 

Το σύγχρονο πρόσωπο του εθελοντισμού που αναδεικνύεται στην εποχή μας έχει 

πολλαπλό ενδιαφέρον. 

Πρώτον, γιατί ο εθελοντισμός αποκτά ριζοσπαστικά χαρακτηριστικά και συνιστά μορφή 

άμεσης παρέμβασης και συμμετοχής των πολιτών, ειδικά των νέων, στο πολιτικό και 

κοινωνικό γίγνεσθαι. Αναπτύσσεται ο κοινωνικός διάλογος και η συμμετοχή του πολίτη 

στα κοινά. Αναπτύσσεται, επίσης, το αίσθημα της ατομικής και κοινωνικής ευθύνης. 

Δεύτερον, γιατί ο εθελοντισμός συνιστά μια νέα μορφή κοινωνικής αλληλεγγύης, πιο 

ενεργητικής και πιο αποτελεσματικής από τις παραδοσιακές μορφές. 

Τρίτον, γιατί ο εθελοντισμός αποτελεί την καταλληλότερη μέθοδο για την ανάπτυξη ενός 

δημιουργικού, αποτελεσματικού και ανταγωνιστικού κοινωνικού κράτους. Ο 

εθελοντισμός αυξάνει την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχει το κράτος, αφού πολλές 

από τις εργασίες που αναλαμβάνουν οι άνθρωποι εθελοντικά, όπως για παράδειγμα η 
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παροχή συμβουλών, η φροντίδα παιδιών ή η προστασία των δασών, είναι πολύτιμα 

βοηθήματα στις υπηρεσίες που μπορεί να παρέχει ο κρατικός μηχανισμός. 

Τέταρτον, γιατί ο εθελοντισμός και γενικότερα ο κοινωνικός μη κερδοσκοπικός τομέας 

της οικονομίας μπορεί να δημιουργήσουν μεγάλο φάσμα ειδικοτήτων και νέων θέσεων 

απασχόλησης σε μια εποχή που η ανεργία αυξάνεται.  

Και τέλος, μέσα από την ανάπτυξη των οργανώσεων αλληλεγγύης μπορούν να 

αξιοποιηθούν πρωτοβουλίες, δεξιότητες και ικανότητες των πολιτών και να αναπτυχθεί 

ένας νέος κοινωνικός και πολιτικός πολιτισμός συνεργασίας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 World Volunteer Web: www.worldvolunteerweb.org 

 European Volunteer Center (CEV): www.cev.be 

 United Nations Volunteers: www.unv.org 

 el.wikipedia.org/wiki 

 Αδέσμευτος Τύπος : www.adesmeytos.gr 

 Λιάκου Ελένη (2009) , Ο ρόλος της Μουσειακής Εκπαίδευσης μέσα από το πλαίσιο 

των Πολιτισμικών μαθημάτων και των Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων των 

προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών του τμήματος Οικιακής Οικονομίας και 

Οικολογίας, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο 

 

 

http://www.adesmeytos.gr/
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4o ΥΠΟ – ΘΕΜΑ 
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ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ 

ΕΘΕΛΟΝΤΗ 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1 ΓΕΝΙΚΑ 

Τι κάνει έναν άνθρωπο να θέλει να προσφέρει εθελοντικά; Έχετε αναρωτηθεί ποτέ; Κατά 

τη γνώμη μας αυτό που ωθεί έναν απλό πολίτη σαν τον καθένα μας να προσφέρει χωρίς 

να πάρει είναι αυτό που νιώθει μέσα από την καρδιά του. Είναι η ανάγκη που νιώθει πως 

πρέπει να προσφέρει κάτι σε έναν συνάνθρωπο που το έχει πραγματικά ανάγκη για να 

συμπληρώσει ένα κενό μέσα του και να νιώσει ικανοποίηση. Ένας άλλος όμως μπορεί να 

κάνει μια εθελοντική πράξη, να δείξει ποσό καλός και αγαθός είναι. Αυτό όμως 

δικαιολογείται μόνο από την πλευρά ενός διάσημου ή ενός ανθρώπου που έχει επιρροή 

έτσι ώστε να δώσει το παράδειγμα και να συμμετέχουν όλο και πιο πολλοί στην 

προσπάθεια αυτή. Διαφορετικά ο συγκεκριμένος άνθρωπος είναι επιδειξιομανής και τον 

ενδιαφέρει η εικόνα του και μόνο.H μετριοφροσύνη κατά τη γνώμη μας είναι 

απαραίτητη στον εθελοντισμό. Επίσης κάποιος άνθρωπος μπορεί να συμμετάσχει σε μια 

τέτοια κοινοπραξία έτσι ώστε να έρθει σε επαφή με άλλους ανθρώπους που έχουν κοινά 

ενδιαφέροντα και αγαπούν το συνάνθρωπο τους. Όπως και να έχει όλοι οφείλουμε να 

βοηθήσουμε στο να φτιαχτεί ένας καλύτερος κόσμος για όσους το έχουν ανάγκη αλλά 

και να δημιουργήσουμε ένα καλύτερο αύριο για όλους.  

1.2 ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ 

Ο σκοπός αυτού του υπο-θέματος είναι να εξετάσει την έννοια του εθελοντισμού σε 

σχέση με τον σύγχρονο εθελοντή και την αποτελεσματικότητα των δράσεων που 

αναλαμβάνει να φέρει εις πέρας. Συγκεκριμένα οι στόχοι του υποθέματος είναι οι 

παρακάτω : 

• Να εντοπίσουμε τα κίνητρα που ωθούν τους ανθρώπους να αναλάβουν 

εθελοντική δράση 

• Να σκιαγραφήσουμε το προφίλ του σύγχρονου εθελοντή  

• Να διερευνήσουμε τον τρόπο που οι εθελοντικές οργανώσεις ζητούν    

καινούργιους εθελοντές   

1.3 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ 

 

Τα ερωτήματα που θα επιχειρήσει να απαντήσει η παρούσα εργασία είναι τα ακόλουθα:   

• Ποιοι είναι οι τομείς δράσης των εθελοντών ;  

• Ποιοι είναι οι λόγοι που ωθούν έναν άνθρωπο να γίνει εθελοντής; 

• Ποιες κοινωνικές ομάδες δραστηριοποιούνται στα θέματα του εθελοντισμού; 



 97 

• Ποιες λαμπρές προσωπικότητες έχουν προσφέρει εθελοντικά στην παγκόσμια 

κοινότητα ; 

• Ποιο είναι το προφίλ του σύγχρονου εθελοντή ; 

• Ποια είναι τα οφέλη που αποκομίζουν οι εθελοντές ;  

• Με ποιον τρόπο μπορεί κάποιος να γίνει εθελοντής;  

 

1.4  ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

Η ερευνητική μας έκθεση αποτελείται από τις παρακάτω ενότητες : 

 Βασικές έννοιες : αναλύονται βασικές έννοιες του εθελοντισμού όπως η έννοια 

του εθελοντή , τα κίνητρα που τον ωθούν να αναλάβει εθελοντική δράση  και 

άλλες πτυχές του θέματός μας που θα σχηματίσουν το θεωρητικό υπόβαθρο πάνω 

στο οποίο θα στηριχτεί η έρευνα μας. 

 Βιβλιογραφική ανασκόπηση : το πρώτο ερευνητικό εργαλείο που θα 

χρησιμοποιήσουμε είναι η βιβλιογραφική ανασκόπηση, οι πηγές. Μέσα από 

άρθρα, αναλύσεις, έρευνες που έχουν πραγματοποιήσει άλλοι ερευνητές θα 

δώσουμε απαντήσεις στα ερευνητικά μας ερωτήματα. Το διαδίκτυο, ο έντυπος 

τύπος αλλά και τα βιβλία θα αποτελέσουν τις κύριες πηγές της έρευνάς μας.  

 Έρευνα : η έρευνά μας επικεντρώνεται στη συλλογή αιτήσεων από διάφορες 

εθελοντικές οργανώσεις για να μπορέσουμε να συλλέξουμε πληροφορίες σχετικά 

με τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρεί κάποιος για να γίνει εθελοντής. 

Επιπλέον, παραθέτουμε προσωπικές εμπειρίες εθελοντών που αποδεικνύουν στην 

πράξη το μεγαλείο και τη δύναμη του εθελοντισμού και παίρνουμε ένα μικρό 

δείγμα για το προφίλ του σύγχρονου εθελοντή.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 

2.1  ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

Σε αυτό το κεφάλαιο θα αναλυθούν οι βασικές έννοιες του εθελοντισμού ώστε να 

μπορέσουμε να διερευνήσουμε πιο ολοκληρωμένα το θέμα μας. 

2.2  ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ  

« Αξίζει φίλε μου να ζεις για ένα όνειρο, κι ας είναι η φωτιά του να σε κάψει.»  Τσε 

Γκεβάρα. 

Ποια λόγια θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει κάποιος για να ορίσει την έννοια του 

εθελοντή και να σκιαγραφήσει την εικόνα του; Είναι δύσκολο να αποδώσει κάποιος 

λεκτικά το μεγαλείο ενός ανθρώπου που είναι έτοιμος ανά πάσα στιγμή να παρατήσει 

την ασφάλεια του σπιτιού του και την τακτοποιημένη ζωή του και να  προστρέξει προς 

την ανακούφιση άγνωστων γι’ αυτόν ανθρώπων. 

2.2.1 Η έννοα του εθελοντή  

Εθελοντής είναι ο πολίτης εκείνος που προσφέρει ανιδιοτελώς τον ελεύθερο χρόνο του ή 

τη γνώση του για χρήσιμες δράσεις προς όφελος άλλων, χωρίς να περιμένει αντάλλαγμα. 

Οι εθελοντές προέρχονται από οποιοδήποτε κοινωνικό-οικονομικό  στρώμα της 

κοινωνίας. Ένας εθελοντής μπορεί να είναι οποιασδήποτε ηλικίας, οικονομικής 

κατάστασης , ακαδημαϊκού υπόβαθρου. Με αυτήν την έννοια, μπορούμε εύκολα να 

ισχυριστούμε ότι όλοι σχεδόν οι πολίτες είναι υποψήφιοι εθελοντές. 

Ο εθελοντής όμως διακρίνεται και από τον απλό πολίτη στο γεγονός ότι δεν αρκείται 

στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από την ιδιότητα του πολίτη, αλλά 

κάνει κάτι διαφορετικό ( Bohman 1996 , Βουτσάκης 2004 ) 

         

2.2.2 Τομείς δράσης των εθελοντών 

Κάποιος μπορεί να δραστηριοποιηθεί εθελοντικά στους παρακάτω τομείς : 

 Κοινοτική δραστηριότητα. Εθελοντές μπορούν να αναλάβουν δράση και να 

οργανωθούν προς την επίτευξη στόχων και την εύρεση λύσεων που αφορούν τον 

καθημερινό, ζωτικό τους χώρο. Από καθημερινά ,συνηθισμένα προβλήματα όπως 

η περισυλλογή των σκουπιδιών και η καθαριότητα των πεζοδρομίων και των 

δρόμων της γειτονιάς, μέχρι την αντιμετώπιση προβλημάτων που αφορούν το 

ευρύτερο φυσικό περιβάλλον. Δραστηριότητες όπως δεντροφύτευση, καθαρισμοί 
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δημόσιων χώρων ( πάρκα , πλατείες ), πολιτιστικές εκδηλώσεις για την ενίσχυση 

κάποιου φιλανθρωπικού σκοπού, αθλητικές δραστηριότητες στα πλαίσια του 

Δήμου και της τοπικής κοινωνίας.      

 Ανταπόκριση σε έκτακτες ανάγκες. Σε παροχή άμεσης  και επιτακτικής 

βοήθειας οι εθελοντές είναι  οι πρώτοι που ανταποκρίνονται με ζήλο και 

ενθουσιασμό. Περιπτώσεις όπως πλημμύρες , σεισμοί ή άλλες φυσικές 

καταστροφές συχνά έχουν ως αποτέλεσμα δεκάδες θύματα που χρειάζονται την 

παροχή περίθαλψης, ιατρικής βοήθειας ή καταλύματος.  

 Διατήρηση της ειρήνης στην κοινότητα.  Πολλές φορές οι πολίτες 

αναλαμβάνουν εθελοντική δράση για την αντιμετώπιση  σοβαρών προβλημάτων 

που έχουν να κάνουν με την ασφάλεια της μικρής κοινωνίας τους , της γειτονιάς 

τους. Αστυνόμευση, περιπολίες σε δημόσιους χώρους που πλήττονται ιδιαίτερα 

από εγκληματικές ενέργειες, περιφρούρηση χώρων και εκδηλώσεων για την 

αποτροπή βίαιων ενεργειών αποτελούν κάποιες από τις δράσεις που 

αναλαμβάνουν εθελοντικά ευαισθητοποιημένοι πολίτες.  

 Κοινωνική βοήθεια ή υποστήριξη. Ειδικότερα στις μέρες μας, αυτός ο τομέας 

δράσης των εθελοντικών ομάδων έχει  ιδιαίτερη ανταπόκριση, καθώς όλο και 

περισσότερο αυξάνεται ο αριθμός των ανέργων, των αστέγων και των απόρων 

που περιθάλπονται, σιτίζονται ή βρίσκουν καταφύγιο παρηγοριάς    

2.3  ΤΥΠΟΙ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ 

Με βάση τη μελέτη που διεξήχθη από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου για τον 

εθελοντισμό στην Ελλάδα  η  εθελοντική δραστηριότητα μπορεί να διακριθεί σε 

τέσσερις διαφορετικούς τύπους. Έτσι, είτε μέσα στα πλαίσια μιας οργανωμένης 

κοινωνικής δραστηριότητας , είτε ατομικά, ένας εθελοντής μπορεί να προσφέρει έργο με 

διάφορους τρόπους , χωρίς φυσικά ο ένας τύπος να αποκλείει τον άλλον.  

 Αμοιβαία βοήθεια ή Αυτοβοήθεια. Σε πολλές χώρες του κόσμου η αμοιβαία 

βοήθεια είναι το κυρίαρχο σύστημα κοινωνικής και οικονομικής στήριξης για το 

μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού. Για παράδειγμα στην Κένυα η παράδοση 

΄΄harambee΄΄  αποτελεί συνηθισμένη πρακτική του κράτους για να ενώσει τους 

πολίτες προς την επίτευξη ενός κοινού σκοπού. Ολόκληρες κοινότητες 

ενθαρρύνονται να συνεργαστούν για ζητήματα ζωτικής σημασίας όπως είναι η 

προμήθεια νερού , η παροχή εκπαίδευσης και ιατρικής περίθαλψης. 
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                         Εθελόντρια διδάσκει φυσική και αγγλικά σε σχολείο 

                         Harambi στο Limuru στη Kenya. 

 

 Φιλανθρωπία ή Παροχή Υπηρεσιών σε Τρίτους. Η μορφή αυτή του 

εθελοντισμού διαφέρει από την αμοιβαία βοήθεια. Ο αποδέκτης της εθελοντικής 

προσφοράς δεν είναι ένα μέλος της ομάδας  αλλά μία τρίτη ομάδα ανθρώπων. Ο 

τύπος αυτός είναι ο πιο διαδεδομένος στις χώρες του δυτικού κόσμου και 

ενεργοποιείται κυρίως μέσα από εθελοντικές οργανώσεις.  

 Εκστρατεία ή ΄΄ Υπεράσπιση΄΄. Η έντονη επιθυμία κάποιων ανθρώπων να 

αλλάξουν τον κόσμο, να βελτιώσουν τις συνθήκες ζωής για τους συνανθρώπους 

τους και να απονείμουν δικαιοσύνη είναι η κινητήριος δύναμη για την ανάληψη 

τέτοιων πρωτοβουλιών.  Συνήθως οι εθελοντές αυτοί ονομάζονται και 

΄΄ακτιβιστές΄΄ που αψηφούν τους κινδύνους και υπερασπίζονται για παράδειγμα 

τα δικαιώματα των ζώων έναντι των λαθροθηρών, τα ανθρώπινα δικαιώματα 

αδύναμων κοινωνικών ομάδων, το μεγαλειώδες δικαίωμα του ανθρώπου για 

δημοκρατία και ελευθερία. Μέσα από Παγκόσμιες εθελοντικές οργανώσεις 

υψώνουν τη φωνή τους για να κινητοποιήσουν τους συνανθρώπους τους, να 

αφυπνίσουν συνειδήσεις και να ξεσηκώσουν αντιδράσεις για σοβαρά ζητήματα  

παγκόσμιας ή τοπικής σημασίας.    

 Συμμετοχή ή ΄΄Αυτό-διακυβέρνηση΄΄. Οι εθελοντές συμμετέχουν σε κρατικές ή 

κυβερνητικές διαδικασίες, όπως για παράδειγμα σαν μέλη επιτροπής για το 

πρόγραμμα ύδρευσης και αποχέτευσης της πόλης τους, σαν εκλεγμένοι 

αντιπρόσωποι ή σαν μέλη κρατικών συμβουλευτικών σωμάτων. Αυτό το είδος 

εμφανίζεται σε όλες τις χώρες, αλλά ακόμα περισσότερο σε χώρες με δυνατή 

παράδοση στη κοινωνία των πολιτών.  
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2.4 ΤΑ ΚΙΝΗΤΡΑ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ 

Τα βασικά κίνητρα που ωθούν τους ανθρώπους σε κάθε μορφή εθελοντικής 

δραστηριότητας είναι: 

 Ο έπαινος γιατί σε πολλούς ανθρώπους αρέσει να αναγνωρίζονται οι     

δεξιότητες και τα επιτεύγματα τους και να βλέπουν οι άλλοι τα αποτελέσματα 

των προσπαθειών τους. 

 Η επίτευξη των στόχων ύστερα από επίμονη και εντατική προσπάθεια είναι 

ισχυρό κίνητρο για πολλούς ανθρώπους. Πολλές φορές ,λένε, είναι το ταξίδι που 

μετράει αλλά όταν το ταξίδι αυτό έχει  ευτυχές τέλος και ο κόπος ανταμείβεται , 

τότε σίγουρα η επιτυχία και η ικανοποίηση είναι μεγαλύτερες.  

 Η ένταξη σε ομάδα. Σε  πολλούς ανθρώπους αρέσει να ανήκουν σε μια ομάδα, να 

είναι μαζί με ανθρώπους που μοιράζονται τα ίδια ενδιαφέροντα και να 

εργάζονται για κοινούς στόχους.  

 Η δύναμη ή η επιρροή γιατί σε πολλούς ανθρώπους αρέσει να επηρεάζουν τους 

άλλους, να δείχνουν τις γνώσεις τους και να συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων 

 

2.5  ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΝΕΟΙ 

Στη σημερινή μας εποχή όλοι ξέρουμε ότι οι εθελοντικές οργανώσεις χρειάζονται τη 

βοήθεια και τη στήριξη μας περισσότερο από κάθε άλλη φορά. Στη βοήθεια αυτή πρέπει 

να συμβάλλουν όχι μόνο οι μεγαλύτεροι αλλά και πολύ περισσότερο οι νέοι αφού αυτοί 

είναι τώρα που έχουν τη δυνατότητα να βοηθήσουν στο να φτιαχτεί ένας καλύτερος 

κόσμος για όλους και πολύ περισσότερο για αυτούς που το έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. 

Οι νέοι είναι η καρδιά των εθελοντών. Οι νέοι είναι εκείνοι που συμμετέχουν σε 

εθελοντικές οργανώσεις πιο πολύ από κάθε άλλη κοινωνική ομάδα! Οι νέοι έχουν τα 

αποθέματα, τον χρόνο και την θέληση να κάνουν το καλό και να προσφέρουν όσο 

κανένας άλλος. Οι απόψεις των νέων κατά κάποιο τρόπο συνάδουν με την εθελοντική 

προσφορά. Πολλοί νέοι προσπαθούν να κάνουν τον κόσμο καλύτερο. Ενδιαφέρονται για 

ό,τι συμβαίνει όχι μόνο στην χώρα τους αλλά σε ολόκληρο τον κόσμο. 

Τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα της ανάμιξης των νέων με τον εθελοντισμό είναι ότι 

οι νέοι δεν βλέπουν τα πράγματα όπως οι ενήλικες και δεν σκέπτονται με συνηθισμένο 

τρόπο κάτι το οποίο δίνει τη δυνατότητα για αλλαγές. Απορροφούν εύκολα νέες ιδέες 

και πληροφορίες οι οποίες δεν περιλαμβάνουν προκαταλήψεις και μεταβάλλονται 



 102 

σχετικά εύκολα. Ακόμα οι νεαροί εθελοντές διακατέχονται από έναν ατελείωτο και 

υπέροχο ενθουσιασμό που τους κάνει να συνεχίζουν. 

2.5.1  Λόγοι ενασχόλησης των νέων με τον εθελοντισμό 

Αν ο εθελοντισμός είναι μια πράξη μέσα από την οποία οι άνθρωποι αποκτούν νέες 

δεξιότητες και βοηθούνται  να είναι ενεργοί πολίτες στην κοινωνία τους, τότε οι νέοι 

άνθρωποι είναι οι ιδανικοί εθελοντές. Τι κάνει όμως τους  νέους ανθρώπους ηλικίας από 

18 έως 30 ετών, στην πιο κρίσιμη περίοδο της ζωής τους, να αφιερώνουν χρόνο και 

κόπο, προς όφελος άλλων ξένων προς αυτούς ανθρώπων; Μέσα από μια πληθώρα 

διαφορετικών προγραμμάτων δημιουργικής απασχόλησης μπορούν να ξεδιπλώσουν τα 

ταλέντα τους, να αναδείξουν τις ικανότητες τους και παράλληλα να αποκτήσουν 

καινούργιες δεξιότητες και εμπειρίες. Οι νέοι με το πάθος της νιότης και τον 

ενθουσιασμό που τους διακρίνει αναλαμβάνουν εθελοντικές δράσεις γιατί θέλουν να 

αλλάξουν χρόνια βαλτωμένες και αρρωστημένες καταστάσεις, να βελτιώσουν τις 

συνθήκες ζωής γύρω τους, να προσφέρουν στην κοινωνία. Λόγοι λιγότερο ανιδιοτελείς 

εξίσου όμως σημαντικοί για τους ίδιους είναι η επιθυμία τους να διασκεδάσουν, να 

βγουν έξω από το σπίτι, να κάνουν καινούργιους φίλους, ή και ακόμα να εμπλουτίσουν 

το βιογραφικό τους σημείωμα.    

2.5.2 Τα οφέλη του εθελοντισμού για τους νέους ανθρώπους 

Η νέα γενιά της τηλεόρασης, των ατέλειωτων ωρών μπροστά στον υπολογιστή, της 

πλήρους κοινωνικής απομόνωσης και της συναισθηματικής ΄΄ασφάλειας΄΄ που 

προσφέρει το απρόσωπο διαδίκτυο έχει την ευκαιρία να βγει από την απραξία και να 

μπει σε δράση μέσα από τον εθελοντισμό. Τα οφέλη που δέχονται οι νέοι δεν διαφέρουν 

και πολύ από αυτά που απολαμβάνουν και οι άλλες γενιές. Για τους νέους όμως 

αποκτούν μεγαλύτερη αξία καθώς έχουν το προνόμιο να ωριμάζουν κοινωνικά, να 

αποκτούν ταυτότητα και να διαμορφώνουν χαρακτήρα βιώνοντας την συμμετοχή σε 

αλτρουιστικές πράξεις από πολύ νωρίς. Συγκεκριμένα μέσα από την εθελοντική εργασία 

οι νέοι αποκτούν θετική εικόνα για τον εαυτό τους, υψηλή αυτοεκτίμηση και 

αυτοπεποίθηση .Έχουν αυξημένη αίσθηση της προσωπικής αξίας των ικανοτήτων τους, 

νιώθουν χρήσιμοι στο κοινωνικό σύνολο και ικανοποίηση ότι πραγματοποίησαν κάτι 

αξιόλογο. Αποκτούν μεγαλύτερη επίγνωση για τον εαυτό τους, γνώση των προσωπικών 

τους ικανοτήτων, δυνάμεων και ενδιαφερόντων, κατανόηση των ορίων και αδυναμιών 

τους, καθώς και ανακάλυψη των κρυφών τους ταλέντων. Βρίσκονται σε μεγαλύτερη 
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ετοιμότητα για να αναλάβουν ευθύνες, πρωτοβουλίες και προκλήσεις, έχουν υψηλή 

ικανότητα διαχείρισης προσωπικών υποθέσεων και επιμονή στην αντιμετώπιση 

δυσκολιών (αυτοπειθαρχία) και ικανότητα συνεργασίας με άλλους. Αποκτούν μεγάλη 

άνεση στο να συναναστρέφονται με άλλους νέους ανθρώπους , υψηλή αυτοπεποίθηση 

στις κοινωνικές επαφές ,μεγάλη έκθεση σε νέες καταστάσεις, νέους ανθρώπους και νέες 

εμπειρίες που μπορούν να οδηγήσουν σε νέες γνώσεις και δεξιότητες. Άνοιγμα στην 

εξερεύνηση νέων ρόλων και καταστάσεων, υψηλό αίσθημα αυτονομίας, ανεξαρτησίας 

και αυτό-επάρκειας και τέλος αυξημένη ικανότητα επίδρασης στην κατεύθυνση της ζωής 

τους. 

2.6  ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΗΜΟΙ  

Πολλές επιφανείς προσωπικότητες σε κρίσιμες για την ανθρωπότητα καταστάσεις αλλά 

και σε περιόδους λιγότερο ταραχώδεις έχουν αναλάβει εθελοντική δράση είτε με 

ατομική πρωτοβουλία και ιδρύοντας τους δικούς τους οργανισμούς, είτε συμμετέχοντας 

σε προγράμματα Παγκόσμιων Οργανισμών  ή τοπικών εθελοντικών οργανώσεων. Με το 

πέπλο της δόξας και της φήμης να τους συνοδεύει σε κάθε τους δραστηριότητα, 

προσωπικότητες της μουσικής ή θεατρικής σκηνής, του κινηματογράφου ή της 

τηλεόρασης ή ακόμα και προσωπικότητες που διαπρέπουν στην  πολιτική και στις 

επιστήμες συχνά μπαίνουν μπροστά για την προώθηση  σημαντικών ιδεών και  

κινήσεων. 

2.6.1  Λόγοι ενασχόλησης διάσημων προσωπικοτήτων με τον εθελοντισμό 

Συχνά γεννιέται το ερώτημα στο μυαλό πολλών ανθρώπων που παρακολουθούν τη 

δράση τους. Για ποιο λόγο , δηλαδή, διάσημοι και επιτυχημένοι και ενδεχομένως 

πάμπλουτοι να θέλουν να ξεβολευτούν από την τακτοποιημένη  καθημερινότητα τους 

και να τρέχουν σε όλες τις μεριές του κόσμου ως εκπρόσωποι κάποιου Οργανισμού; 

Αντί να επαναπαύονται στις δάφνες τους, μετέχουν ενεργά και εθελοντικά σε διάφορες 

μη κερδοσκοπικές οργανώσεις ή δραστηριοποιούνται, όπου χρειάζεται, οικονομικά. 

Επιπλέον μέσω της διάσημης εικόνας τους ή της φυσικής τους παρουσίας, προσπαθούν 

να ευαισθητοποιήσουν και εμάς, τους κοινούς θνητούς, στο βαθμό που μπορούμε και με 

τον δικό μας τρόπο, ώστε να προσφέρουμε ένα λιθαράκι  στο μεγάλο σκοπό που 

υπηρετούν. Σίγουρα πολλοί από τους εγχώριους ή παγκόσμιας φήμης διάσημους θα 

υπηρετούν ιδιοτελείς σκοπούς προτάσσοντας την δική τους παρουσίαση και συμβολή 

στο σκοπό παρά τον σκοπό τον ίδιο. Ίσως μερικών ανθρώπων ο υπέρμετρος εγωισμός 
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και η επιθυμία για συνεχή προβολή είναι τόσο έντονα που δεν τους αφήνουν να 

απολαύσουν αυτό που έχουν , αλλά και να το μοιραστούν με τους συνανθρώπους τους.    

Ρώτησαν κάποτε τον Δαλάι λάμα για το θέμα που του προκαλεί την μεγαλύτερη έκπληξη 

στην ανθρωπότητα. Κι αυτός με τη σοφία που τον διακρίνει απάντησε : « Ο άνθρωπος. 

Γιατί θυσιάζει την υγεία του για να βγάλει λεφτά. Ύστερα θυσιάζει τα χρήματά του για 

να ανακτήσει την υγεία του. Και τότε είναι τόσο ανήσυχος για το μέλλον ώστε δεν 

απολαμβάνει το παρόν και ως αποτέλεσμα αυτός δεν ζει ούτε στο παρόν, ούτε στο 

μέλλον. Και ζει σαν να μην πρόκειται ποτέ να πεθάνει. Και πεθαίνει χωρίς να έχει ζήσει 

ποτέ στην πραγματικότητα».  

Νομίζουμε ότι αυτές οι σκέψεις συνοψίζουν ακριβώς τους λόγους για τους οποίους 

διάσημες προσωπικότητες οφείλουν να δραστηριοποιούνται εθελοντικά. Γιατί έτσι η ζωή 

τους αποκτά σημασία. Γιατί μ’ αυτόν τον τρόπο ζουν στην πραγματικότητα της αληθινής 

ζωής και όχι σ’ αυτήν που έχει δημιουργήσει ο μύθος τους.        

2.7  ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ  

Οι πολίτες πλέον έχουν αντιστρέψει την «πυραμίδα» της πρόνοιας. Παραφράζοντας τη 

διάσημη φράση του Τζον Κένεντι, είναι όλο και περισσότεροι αυτοί που σταματούν να 

ρωτούν τι μπορεί να κάνει το κράτος γι' αυτούς και επικεντρώνονται στο μόνο ερώτημα 

που μπορούν να απαντήσουν οι ίδιοι με τα δικά τους (έστω και πενιχρά) μέσα: «Τι 

μπορώ να κάνω εγώ για τον συνάνθρωπό μου;». 

Στην Ελλάδα δεν υπάρχει ειδικό νομικό πλαίσιο για την προστασία των εθελοντών. 

Επειδή λοιπόν δεν υπάρχει ειδική νομοθεσία εφαρμόζονται οι γενικοί κανονισμοί που 

διέπουν την απασχόληση, τη διαμονή , τις κοινωνικές παροχές, τις παροχές υγείας, 

καθώς και τη μετακίνηση. Οι εθελοντές εξαρτώνται αποκλειστικά από τους οργανισμούς 

για να καλύψουν τα έξοδα τους, τα οποία μπορεί να περιλαμβάνουν από μια απλή 

μετακίνηση μέχρι το φαγητό , τη διαμονή , τη γενικότερη διαβίωσή τους, ανάλογα με τη 

μορφή της εθελοντικής δράσης.     

Το κράτος στη προσπάθεια του να αναστρέψει την αρχικά αδιάφορη στάση του απέναντι 

στον εθελοντισμό και στις εθελοντικές μη κυβερνητικές οργανώσεις (ΜΚΟ) προβαίνει 

κατά καιρούς σε διάφορες ενέργειες. Ένα τέτοιο παράδειγμα αποτελεί η σύσταση θέσης 

υφυπουργού για τον εθελοντισμό η οποία υπάγεται στο υπουργείο παιδείας , καθώς και η 

ψήφιση δύο νόμων και μιας υπουργικής απόφασης με στόχο την οριοθέτηση , την 

καταγραφή και το συντονισμό της δράσης των εθελοντικών  ΜΚΟ.  
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Επίσης ,με τον Ν.2646/98 ορίστηκε σαν Ημέρα Εθελοντισμού η 5η Δεκεμβρίου. Την 

ημέρα αυτή διοργανώνεται από το Υπουργείο εκδήλωση βράβευσης των καλύτερων 

δράσεων για το τρέχον έτος εθελοντών πολιτών και εθελοντικών οργανώσεων. 

Η Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς μέσα από διάφορα προγράμματα που ανακοινώνει 

κατά καιρού προσπαθεί να ενισχύσει το αίσθημα ευαισθητοποίησης του κοινού σε 

θέματα που αφορούν τον εθελοντισμό και να διεγείρει τα αντανακλαστικά των 

εθελοντικών οργανώσεων. Στο πλαίσιο αυτό, επαναλειτουργεί η ανανεωμένη  Γέφυρα 

Συνεργασίας για τον Εθελοντισμό, μια ιστοσελίδα που προωθεί τη δυνατότητα 

διασύνδεσης πολιτών που θέλουν να προσφέρουν εθελοντική εργασία με οργανώσεις 

που αναζητούν εθελοντές. Επιπλέον, μπορεί οποιοσδήποτε επιθυμεί να μάθει για τον 

εθελοντισμό να προμηθευτεί το Εγχειρίδιο του Εθελοντισμού δωρεάν από τη Γενική 

Γραμματεία Νέας Γενιάς (Αχαρνών 417, Αθήνα). 

2.8 ΣΥΝΟΨΗ  

Μελετώντας , επομένως ,τα κίνητρα που ωθούν τους ανθρώπους να αναλαμβάνουν  

εθελοντική δράση και τα οφέλη που αποκομίζουν είτε ατομικά, είτε σαν κοινωνικό 

σύνολο, γίνεται φανερό ότι η πολιτεία οφείλει να αναλάβει έναν πιο δραστικό και 

αποφασιστικό ρόλο. Στόχος της πρέπει να είναι η ενθάρρυνση των πολιτών για 

κοινωνική συμμετοχή και η προαγωγή της ιδέας του εθελοντισμού.  

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 

3.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η βιβλιογραφική μας ανασκόπηση γίνεται αρχικά με μία σύντομη ιστορική αναδρομή 

ακολουθώντας τα βήματα των πρώτων εθελοντών , στη συνέχεια αναφέρουμε 

σημαντικές προσωπικότητες που πρόσφεραν τη ζωή τους για ένα σκοπό  και τέλος 

γίνεται αναφορά σε σημαντικές πρωτοβουλίες διάσημων προσωπικοτήτων αλλά και 

ανθρώπων της καθημερινότητας μας. 

3.2 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ 

Σ’ όλα αυτά  τα χρόνια ύπαρξης του  εθελοντισμού  αρκετές προσωπικότητες ξεχώρισαν 

για την εθελοντική τους δράση, την προσφορά τους και την βοήθεια που απλόχερα 

μοίρασαν. Αυτοί οι άνθρωποι συνήθως ήταν εύποροι και είχαν την οικονομική ευχέρεια 
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για να προσφέρουν. Πολλοί από αυτούς κατάγονταν από εύπορες οικογένειες αλλά οι πιο 

πολύ ζώντας στα νεανικά τους χρονιά διαφορές κακουχίες, δυσκολίες και διαφορές 

άλλες δυσμενείς καταστάσεις όταν μεγάλωσαν και καταξιωθήκαν χάρις τις δικές τους 

προσπάθειες, γνωρίζοντας  πως είναι να περνάς δύσκολα βοήθησαν τους ανήμπορους 

ανά τον κόσμο και όχι μόνο. 

3.2.1 Οι πρώτοι εθελοντές 

Ο πρώτος ανιδιοτελής εθελοντής σύμφωνα με την ελληνική μυθολογία ήταν ο 

Προμηθέας, που έκλεψε τη φωτιά από τους Θεούς και την έδωσε στους ανθρώπους και 

μαζί τους χάρισε τη γνώση και τις τέχνες. Για την πράξη αυτή τιμωρήθηκε από τον 

Ήφαιστο κατ’ εντολή  του Δία, για να τον ελευθερώσει μετά από αιώνες ένας άλλος 

μεγάλος εθελοντής ο ημίθεος Ηρακλής. Το μύθο αυτό τον ανέδειξε, ως γνωστόν, ο 

μεγάλος Έλληνας τραγικός ποιητής Αισχύλος, στην τριλογία του «Προμηθέας 

δεσμώτης», «Προμηθέας λυόμενος» και «Προμηθέας πυρφόρος» και μπορούμε να 

θεωρήσουμε πως συμβολίζει ότι η θεμελιακή πηγή της γνώσης οφείλεται στον 

εθελοντισμό και στην ανιδιοτέλεια που απελευθερώνει πολύτιμες αξίες της γνώσης για 

τον άνθρωπο και μπορούμε να ισχυριστούμε ότι σε κάθε εποχή ο μύθος αυτός 

συναντιέται με την πραγματικότητα. 

Ο Περικλής μιλώντας στους Αθηναίους υπογραμμίζει με τον πλέον εύγλωττο τρόπο την 

εθελούσια συμμετοχή των πολιτών στα κοινά. Τη σπουδαιότητα της διαλεκτικής σχέσης 

κράτους – πολίτη πρώτοι συνέλαβαν οι Αρχαίοι Έλληνες. Η ευδαιμονία των ατόμων 

τελεί σε άμεση συνάρτηση με την ευδαιμονία της πολιτείας. Έτσι καταδεικνύεται η 

σημασία της εθελοντικής προσφοράς για το κοινωνικό σύνολο αλλά και για το ίδιο το 

άτομο. 

3.2.2 Ανθρωπιστική βοήθεια  

Ερρίκος Ντυνάν :  ήταν Ελβετός συγγραφέας και φιλάνθρωπος (1828-1910). Χωρίς να 

είναι γιατρός παρακολούθησε την νοσηλεία των τραυματιών του Ιταλοαυστριακού 

πολέμου (1859) και παρέστη στο πεδίο της μάχης του Σολφερίνο. Από αυτήν περιέγραψε 

τις φρικαλεότητες που αντίκρισε στο έργο του «Αναμνήσεις εκ Σολφερίνο» που τόση 

ήταν η εκ του βιβλίου του προκαλούμενη εντύπωση ώστε το 1863 να συγκληθεί διεθνής 

διάσκεψη στη Γενεύη για τη σύναψη διεθνούς σύμβασης για την περίθαλψη τραυματιών. 

Ένα χρόνο δε μετά ιδρύθηκε ο Ερυθρός Σταυρός. Ο Ερρίκος Ντυνάν αφιέρωσε όλη του 

την περιουσία στο έργο αυτό. Τη γαλήνη των τελευταίων ετών της ζωής του την 
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εξασφάλισε το χρηματικό βραβείο Μπινέ-Φελντ (1897), που του απονεμήθηκε από την 

Ελβετική Ομοσπονδία, αλλά και το μεγαλύτερο οικονομικό βραβείο, το Βραβείο Νόμπελ 

Ειρήνης το 1901. 

Μητέρα Τερέζα  :  Η 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. Είναι κάτοχος του βραβείου 

Νόμπελ Ειρήνης του 1979 για τις εκστρατείες της 

σχετικά με την ενημέρωση για τη φτώχεια. Ταξίδεψε 

σε όλο τον κόσμο προκειμένου να βοηθήσει τους 

φτωχούς και τους αρρώστους. Ενδεικτικά, βοήθησε 

τους πεινασμένους στην Αιθιοπία, τα θύματα της πυρηνικής έκρηξης στο Τσερνομπίλ 

καθώς και τα θύματα ενός σεισμού στην Αρμενία. Το 1983, κατά την διάρκεια 

επίσκεψής της στον Πάπα Ιωάννη Παύλο Β', έπαθε καρδιακή προσβολή και έκτοτε 

κυκλοφορούσε με βηματοδότη. Η Μητέρα Τερέζα πέθανε το 1997 στην Καλκούτα της 

Ινδίας. 

3.2.3 Ειρήνη  

Μαχάτμα Γκάντι : Ο Μοχάντας Καραμτσάντ Γκάντι πολιτικός, στοχαστής και 

επαναστάτης ακτιβιστής. Υπήρξε η κεντρική μορφή του εθνικού κινήματος για την 

ινδική ανεξαρτησία και εμπνευστής της μεθόδου παθητικής αντίστασης χωρίς τη χρήση 

βίας έναντι των καταπιεστών. Η διδασκαλία του επηρέασε το διεθνές κίνημα για την 

ειρήνη και μαζί με τον ασκητικό βίο του συνέτειναν 

στο να καταστεί παγκόσμιο σύμβολο και ορόσημο της 

φιλοσοφικής και κοινωνικοπολιτικής διανόησης του 

20ού αιώνα. Έγινε ευρύτερα γνωστός με την 

προσωνυμία Μαχάτμα, που φέρεται να του απέδωσε 

στα 1915 ο Ινδός νομπελίστας ποιητής και φιλόσοφος 

Ραμπιντρανάθ Ταγκόρ και στα σανσκριτικά σημαίνει 

Μεγάλη Ψυχή. 
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Αούνγκ Σαν Σου Κι : Γεννήθηκε στις 19 Ιουνίου 1945 στη Ρανγκούν της Μιανμάρ και 

ήταν κόρη του στρατηγού και εθνικού ήρωα Αούνγκ Σαν. Φοίτησε σε αγγλικό καθολικό 

σχολείο και το 1960 ακολούθησε την μητέρα της στην Ινδία όταν αυτή διορίστηκε 

πρέσβης της Μιανμάρ εκεί. Σπούδασε φιλοσοφία και οικονομικά σε διάφορα 

πανεπιστήμια του Λονδίνου και της Οξφόρδης. Το 1988 επέστρεψε στη Μιανμάρ 

(Βιρμανία) και συμμετείχε ενεργά στις λαϊκές εξεγέρσεις του 1988. Σύντομα 

αναδείχθηκε σε ηγέτρια υπέρ της δημοκρατίας. Στις 20 Ιουλίου 1989 της επιβλήθηκε 

κατ' οίκον περιορισμός. Της προσφέρθηκε η ελευθερία στην περίπτωση που θα 

εγκατέλειπε τη χώρα αλλά αρνήθηκε. Στις γενικές εκλογές του 1990 η Αούνγκ Σαν Σου 

Κι εξελέγη Πρωθυπουργός της Βιρμανίας, ηγούμενη του Εθνικού Συνδέσμου για τη 

Δημοκρατία, το στρατιωτικό καθεστώς όμως αρνήθηκε να παραδώσει την εξουσία 

θέτοντας εκτός νόμου το κόμμα της Σαν Σου Κι. Τον ίδιο χρόνο της απονεμήθηκε και το 

βραβείο Ράφτο. Κατά τη διάρκεια της σύλληψής της τιμήθηκε με το Βραβείο Ζαχάρωφ 

για την ελευθερία της σκέψης και το 1991 με το βραβείο Νόμπελ ειρήνης. Και τα δύο 

βραβεία τα παρέλαβαν οι δύο γιοί της ενώ τα χρηματικά έπαθλα χρησιμοποιήθηκαν στον 

τομέα της υγείας και της εκπαίδευσης. Το 1995 το στρατιωτικό καθεστώς απελευθέρωσε 

την Σαν Σου Κι διαμηνύοντάς της ότι αν εγκατέλειπε τη χώρα δεν θα της επέτρεπε να 

επιστρέψει.  

"Δεν είναι η εξουσία που διαφθείρει, αλλά ο φόβος. Ο φόβος να χάσουν την 

εξουσία διαφθείρει αυτούς που την ασκούν, εξίσου με αυτούς, που υποταγμένοι 

φοβούνται και υποκύπτουν στην ωμή βία της εξουσίας". 

 

3.2.4  Ανθρώπινα  Δικαιώματα  

Μάρτιν Λούθερ Κινγκ : Ο Μάρτιν Λούθερ Κινγκ γεννήθηκε 

στην Ατλάντα το 1929 και δολοφονήθηκε το 1968 στο Μέμφις. 

Είναι ένα από τα βασικότερα παραδείγματα ηρωικών μορφών 

ανθρώπων που αντιστάθηκαν απέναντι στο ρατσισμό. Όλη του 

τη ζωή την αφιέρωσε στον αγώνα αυτό και τελικά κατέφερε να 

διαλύσει τον φασισμό προς τους μαύρους και έκανε όλους τους 

ανθρώπους ανεξάρτητα από το χρώμα, την φυλή και την 

εθνικότητα ίσους. Έλαβε μέρος σε διάφορες διαδηλώσεις που 

καταδίκαζαν το ρατσισμό και τις φυλετικές διακρίσεις. Ήταν εναντίον της βίας και της 
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διάκρισης των ανθρώπων σε φτωχούς και πλούσιους. Κατάφερε να πείσει τους λευκούς 

να σέβονται και να είναι φίλοι με τους μαύρους και παρόλο που συλλαμβάνεται, 

φυλακίζεται και δικάζεται αρκετές φορές δεν τα βάζει κάτω. Από το 1956 μέχρι το 1968 

που δολοφονήθηκε αγωνιζόταν ενάντια στο ρατσισμό. Για τον αγώνα του αυτό του 

απονεμήθηκε το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης το 1964. 

« Έχω ένα όνειρο… Ότι μια μέρα αυτό το έθνος θα ξεσηκωθεί και θα κάνει πράξη 

το νόημα της φράσης: “Πιστεύουμε ως αυταπόδεικτη την αλήθεια, ότι όλοι οι 

άνθρωποι δημιουργήθηκαν ίσοι”». 

 

 

Νέλσον Μαντέλα : (Nelson Rolihlahla Mandela) γεννήθηκε στις 18 Ιουλίου του 1918 

στην Τράνσκεΐ της Νότιας Αφρικής. Δικηγόρος στο Γιοχάνεσμπουργκ, έγινε μέλος του 

ANC το 1944. Πήγε στο Γιοχάνεσμπουργκ επειδή οι γονείς του ήθελαν να τον 

παντρέψουν χωρίς να το θέλει αυτός. Για 20 χρόνια τέθηκε επικεφαλής στη μεγάλη 

εκστρατεία κατά της ρατσιστικής πολιτικής της κυβέρνησης της Νότιας Αφρικής. Ήταν 

ο πρώτος έγχρωμος, δημοκρατικά εκλεγμένος πρόεδρος της Νότιας Αφρικής. Πριν να 

εκλεγεί πρόεδρος, ήταν από τους επικεφαλής του κινήματος κατά του Άπαρτχαϊντ και 

ενεργό μέλος του Εθνικού Αφρικανικού Κογκρέσου ANC (African National Congress). 

Φυλακίστηκε για 27 χρόνια από το καθεστώς των λευκών. Ο Νέλσον Μαντέλα 

αποφυλακίστηκε το Φεβρουάριο του 1990, αφού ο πρόεδρος Φρεντερίκ ντε Κλερκ 

αναγνώρισε το Αφρικανικό Εθνικό Κογκρέσο και ανέστειλε τις εκτελέσεις. Ο Νέλσον 
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Μαντέλα αμέσως παρότρυνε τις ξένες δυνάμεις να μην ελαττώσουν την πίεση που 

ασκούσαν στη νοτιοαφρικανική κυβέρνηση για συνταγματική μεταρρύθμιση. Η 

απελευθέρωσή του το 1990 σημάδεψε την απαρχή θεμελιακών αλλαγών στο αφρικανικό 

κράτος, που οδήγησαν στην πτώση του ρατσιστικού του καθεστώτος. Έγινε ο πρώτος 

πρόεδρος του αφρικάνικου λαού το 1994. Κατέκτησε το Νόμπελ Ειρήνης που το 

μοιράστηκε με τον Φρεντερίκ Ντε Κλερκ. 

3.3  ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΗ  

Η μόνη πρόσφατη (2008) διαθέσιμη έρευνα για τους εθελοντές στην ΕΕ περιγράφει το 

προφίλ του μέσου εθελοντή ως άνδρα, μορφωμένο, ηλικίας 30-50 ετών, με προσφορά 

υπηρεσιών κυρίως στον αθλητισμό και την υγεία. 

3.3.1 Ο Εθελοντισμός και οι σύγχρονοι νέοι 

Ένα ακόμη πεδίο όπου αποτυπώνεται η δυσπιστία των νέων και η σχετικά προβληματική 

σχέση με τον ευρύτερο χώρο της κοινωνικής συμμετοχής, είναι η εμπλοκή με 

οργανώσεις της κοινωνίας πολιτών, συμπεριλαμβανομένων των εθελοντικών 

οργανώσεων. 

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

Διεύθυνσης  Εκπαίδευσης και Πολιτισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε νέους 

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

προκύπτουν τα παρακάτω στοιχεία : 

 Ο βαθμός συμμετοχής των νέων Ελλήνων σε εθελοντικές δραστηριότητες 

ανέρχεται σε ποσοστό 37 % και είναι από τους πιο χαμηλούς ολόκληρης της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

 Συγκεκριμένα, αξίζει να αναφερθεί ότι 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, το μεγαλύτερο ποσοστό επιλέγει να δραστηριοποιηθεί σε 

αθλητικές ενώσεις (21,2% ) σε σύγκριση με την Ευρώπη. Το μεγαλύτερο 

ποσοστό όμως ( 62,6% ) απαντά ότι δεν ανήκει σε κάποιο εθελοντικό 

οργανισμό.   
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Επίσης σύμφωνα με έρευνα που διεξήχθη από το Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα 

Επικοινωνίας και ΜΜΕ και την Εταιρεία Δημοσκοπήσεων ALCO για λογαριασμό της 

Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς το Μάιο του 2005 η μεγάλη πλειονότητα των νέων 

(59.4%) δηλώνει πως δεν συμμετέχει σε κανενός είδους οργάνωση συλλογικής δράσης.  

Το εν λόγω ποσοστό είναι συμβατό και με ευρήματα παλαιότερων ερευνών – σε έρευνα 

της ΓΓΝΓ του 1997 ήταν 58%. Παρουσιάζει επομένως αξιοσημείωτη σταθερότητα. Το 

ποσοστό αυτό είναι αναμφισβήτητα υψηλό και τοποθετείται στο ένα (αρνητικό) άκρο 

της συνολικής ευρωπαϊκής εικόνας, όπου ο νεανικός εθελοντισμός ιδίως στο Βορρά είναι 

πολύ υψηλός. 

Όπως αναφέραμε, σε πανευρωπαϊκό επίπεδο «οι αθλητικοί σύλλογοι παραμένουν τα πιο 

δημοφιλή κανάλια δραστηριοποίησης των νέων». Αυτό αποτυπώνεται και στα 

αποτελέσματα της  έρευνας του Πανεπιστημίου Αθηνών , αφού οι αθλητικοί σύλλογοι 

συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο ποσοστό θετικών απαντήσεων (19.8%) και μάλιστα με 

μεγάλη διαφορά από την αμέσως επόμενη κατηγορία που είναι οι πολιτιστικοί σύλλογοι 

(11.2%). Ακολουθούν οι μαθητικές/φοιτητικές παρατάξεις και τα πολιτικά κόμματα με 

9.1% . Όσο για τα ποσοστά συμμετοχής σε εθελοντικές οργανώσεις στην Ελλάδα 

(4.7%), αυτά παραμένουν πάρα πολύ χαμηλά σε σύγκριση με εκείνα άλλων ευρωπαϊκών 

χωρών. Σε μια ενθάρρυνση θα πρέπει βεβαίως να ληφθούν υπόψη και οι προτιμήσεις των 

ίδιων των νέων αναφορικά με τα επιμέρους πεδία στα οποία θα ήθελαν να 

δραστηριοποιηθούν. Όπως λοιπόν προκύπτει από την  έρευνα, η συντριπτική τους 

πλειοψηφία θα ήθελε να δραστηριοποιηθεί σε εθελοντικές οργανώσεις με μόνο το 9.9% 

να μην επιθυμεί την εμπλοκή του σε καμία από τις προτεινόμενες δραστηριότητες.     

3.3.2  Εθελοντικές πρωτοβουλίες σύγχρονων Σαμαρειτών  

Πολλοί είναι εκείνοι από τους συνανθρώπους μας που αφιερώνουν ώρες από την 

καθημερινότητά τους για να προσφέρουν σε όποιον έχει ανάγκη είτε μέσα από ατομικές 

πρωτοβουλίες , είτε συμμετέχοντας σε εθελοντικούς οργανισμούς με παγκόσμια ή 

τοπική εμβέλεια. Τα παραδείγματα είναι εκατοντάδες. Θα αναφέρουμε κάποιες 

σημαντικές ενέργειες πολιτών που πραγματικά αλλάζουν ζωές ανθρώπων.  

Σε μια ένδειξη συμπαράστασης και αλληλεγγύης στις οικογένειες που πλήττονται από 

την πρωτόγνωρη οικονομική κρίση,  η Ένωση Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης Νότιας 



 112 

Αθήνας αποφάσισε να προσφέρει δωρεάν μαθήματα σε μαθητές που αδυνατούν να 

πληρώσουν για τη μορφωτική τους στήριξη. 

 Η Τζούλια Παπασταύρου είχε την ιδέα να δημιουργήσει την ιστοσελίδα 

www.boroume.gr και χωρίς καμία υποδομή βρήκε μεγάλη απήχηση σε εταιρείες αλλά 

και στον απλό κόσμο που είχε την επιθυμία να προσφέρει τρόφιμα και φαγητά. Το 

μεγαλύτερο επίτευγμα των συγκεκριμένων εθελοντών είναι ότι στον ένα χρόνο ενεργούς 

δράσης τους δημιούργησαν, ελλείψει κάποιου φορέα ή μηχανισμού, δίαυλο επικοινωνίας 

μεταξύ των φορέων που θέλουν να προσφέρουν τρόφιμα που περισσεύουν κι εκείνων 

που έχουν ανάγκη.  

 «Η δουλειά μας είναι να καταγράφουμε καθημερινά τις ανάγκες των ιδρυμάτων, των 

κοινωνικών υπηρεσιών των δήμων και των συσσιτίων ώστε να μπορούμε να 

κατευθύνουμε τις προσφορές σε τρόφιμα ανάλογα με την περιοχή . Στόχος μας είναι η 

ενδυνάμωση της αλληλεγγύης και των σχέσεων στις γειτονιές, ώστε και χωρίς τη δική 

μας μεσολάβηση οι ιδιώτες και οι εταιρείες να συνεχίσουν την προσφορά» τονίζει η κ. 

Παπασταύρου. 

 

Άνθρωποι που ανήκουν στην ευρύτερη εκπαιδευτική κοινότητα, δάσκαλοι και καθηγητές 

απ’ όλες τις βαθμίδες της Εκπαίδευσης συγκρότησαν ένα δίκτυο εθελοντισμού για την 

Παιδεία, με στόχο να διασφαλίσουν την πρόσβαση όλων των μαθητών στη γνώση. 

Συγκεκριμένα, δημιούργησαν μια ιστοσελίδα στο Διαδίκτυο, το www.tutorpool.gr, μέσω 

της οποίας γονείς και καθηγητές μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή για… παράδοση 

μαθημάτων κατ’ οίκον.  

 «Είμαστε μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας και θελήσαμε να αναπτύξουμε μια 

δράση που να σχετίζεται με την προσφορά της εκπαίδευσης μέσα σ’ αυτή την 
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εξαιρετικά δύσκολη εποχή», εξηγεί στον «Α.Τ.» ο Πάνος Οικονόμου, φιλόλογος, που 

παραδίδει εθελοντικά μαθήματα με τηλεδιδασκαλία (e-learning) σε μία μαθήτρια που 

διαμένει σε ακριτικό νησί.  

Εμπνευστής και ιδρυτής της μη κερδοσκοπικής οργάνωσης ΜΕΙΝΕ ΔΥΝΑΤΟΣ είναι ο 

Παναγιώτης Μιχαήλ. Μέσα από τη δική του εμπειρία με τον καρκίνο, συνειδητοποίησε 

ότι οι καρκινοπαθείς, οι οικογένειες και οι φίλοι τους, είχαν μεγάλη ανάγκη για 

αξιόπιστες - επίκαιρες πληροφορίες, πρακτικές συμβουλές και υποστήριξη. Όλα αυτά 

είναι τα όπλα που θωρακίζουν τον ασθενή και όσους τον περιβάλλουν, για να 

αντιμετωπίσουν τον καρκίνο χωρίς φόβο. Η αξιόπιστη και εκλαϊκευμένη πληροφόρηση 

όχι μόνο για τον καρκίνο αλλά και για την πρόληψη, θωρακίζει ολόκληρη την κοινωνία, 

για να τον απομυθοποιήσει! 

3.3.3  Σύγχρονοι διάσημοι εθελοντές 

Οι φιλανθρωπίες, οι χρηματικές δωρεές και η εθελοντική βοήθεια αποτελούν τρία 

χαρακτηριστικά που δεν αφορούν μόνο τον καθημερινό κόσμο αλλά και πολλούς 

διάσημους σταρ του κινηματογράφου και της μουσικής. Η οργάνωση «DoSomething», η 

οποία αναγνωρίζει το κοινωνικό έργο και την ανθρωπιστική βοήθεια πολλών διασήμων 

σε παγκόσμιο πλαίσιο, ανακοίνωσε τη λίστα με τους πιο φιλάνθρωπους διάσημους: 

   Lady Gaga  Η LadyGaga βοήθησε σημαντικά το 2011 στην καταπολέμηση του 

εκφοβισμού και της διαφορετικότητας, ενώ ταυτόχρονα ίδρυσε το δικό της 

ίδρυμα «Born This Way». Παράλληλα έδωσε το 25% των εσόδων του στο 

ίδρυμα «Barney’s New York» και ευαισθητοποιήθηκε κατά του AIDS/HIV, 

κινητοποιώντας τα καλλυντικά της MAC. Ειδικότερα, δημιούργησαν ένα νέο 

κραγιόν, όπου το 100 τοις εκατό των πωλήσεων του παραχωρήθηκε στο Mac 

Aids Fund. 

   Justin Bieber Συμμετείχε στο «Believe Charity Drive», μια οργάνωση που 

αποφέρει πολλά θετικά αποτελέσματα σε ποικίλους τομείς, από τη μουσική 

εκπαίδευση μέχρι τον καρκίνο των μικρών  παιδιών. Επιπλέον, ενθάρρυνε τους 

οπαδούς του να συμμετάσχουν στην εκστρατεία «Promise 4 All»,που 

συγκεντρώνει χρήματα για νέα σχολεία σε όλο τον κόσμο. 

   George Clooney Αποτελεί συνήγορο των ανθρώπινων δικαιωμάτων στο 

Σουδάν. Με άρθρο του έκανε έκκληση για κυρώσεις εναντίον του πολιτικού 

καθεστώτος της χώρας. Σύμφωνα με τη πρόεδρο του Kennedy Center για τη 
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Δικαιοσύνη και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, ο Clooney αποτελεί έμπνευση για 

όλους. 

   Will Smith και Jada Pinkett Smith Το ζευγάρι Will & Jada Pinkett Smith 

βοήθησε φέτος πολλά προγράμματα σε εθνικό επίπεδο, καλύπτοντας 

οικονομικά τις ανάγκες τους. Για παράδειγμα, δώρισε πάνω από δύο δεκάδες 

υπολογιστές της Apple μέσα σε 24 ώρες σε ένα γυμνάσιο στη Φιλαδέλφεια, οι 

οποίοι είχαν κλαπεί την περασμένη άνοιξη. 

   Leonardo DiCaprio Συμμετέχει ενεργά υπέρ του περιβάλλοντος και των 

δικαιωμάτων των ζώων. Ειδικότερα, φέτος βοήθησε την οργάνωση «IFAW’s 

Animal Action» ώστε να ξεκινήσει την παγκόσμια αναφορά της κατά του 

εμπορίου ελεφαντόδοντου, γλιτώνοντας πολλούς ελέφαντες από το θάνατο. 

 

3.4  ΣΥΝΟΨΗ    

Σίγουρα αν ψάξουμε καλύτερα τον εαυτό μας θα βρούμε τον εθελοντή που κρύβουμε 

μέσα μας και  ακολουθώντας τα μεγάλα ή μικρότερα βήματα συνανθρώπων μας θα 

καταφέρουμε και εμείς να συνεισφέρουμε στο κοινωνικό σύνολο. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ   4.    ΕΡΕΥΝΑ  

4.1  ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η έρευνα μας επικεντρώθηκε κυρίως στο να συλλέξουμε αιτήσεις από διάφορους 

εθελοντικούς οργανισμούς, παγκόσμιους ή Ελληνικούς χρησιμοποιώντας το διαδίκτυο 

και να τις αντιπαραβάλλουμε. Επίσης, αναζητήσαμε μέσα από άρθρα εφημερίδων , 

περιοδικών προσωπικές απόψεις Ελλήνων εθελοντών με κύριο σκοπό να 

σκιαγραφήσουμε το προφίλ του σύγχρονου εθελοντή. Και τέλος , αποφασίσαμε να 

δημιουργήσουμε τη δική μας αφίσα βάζοντας ως στόχο τη δημιουργία μιας εθελοντικής 

ομάδας στο σχολείο μας. 

4.2 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ  

Η συλλογή αιτήσεων και πληροφοριών σχετικά με το πώς μπορεί να γίνει κάποιος 

εθελοντής έγινε με τη χρήση του διαδικτύου. Ασχοληθήκαμε με Ελληνικές  εθελοντικές 

οργανώσεις αλλά και κάποιους Παγκόσμιους Οργανισμούς όπως η WWF και η UNICEF 

που δρουν και στην Ελλάδα με διάφορα προγράμματα. Η επιλογή των ελληνικών 
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οργανώσεων έγινε με βάση τους τομείς εθελοντικής προσφοράς. Βασικός στόχος μας 

ήταν να διερευνήσουμε τον τρόπο με τον οποίον μπορεί να γίνει κάποιος εθελοντής, τις 

προϋποθέσεις που πρέπει να πληρεί  ο υποψήφιος, αν χρειάζεται δηλαδή να έχει κάποιες 

ιδιαίτερες γνώσεις , ικανότητες, αν πρέπει να περάσει πρώτα από κάποια διαδικασία για 

να γίνει αποδεκτός, κτλ. 

Στο δεύτερο μέρος της έρευνας μας συλλέξαμε κάποιες απόψεις εθελοντών με κύριο 

στόχο να κατανοήσουμε τα κίνητρα που τους ώθησαν να αναλάβουν εθελοντική δράση, 

τα κριτήρια με τα οποία επέλεξαν την εθελοντική οργάνωση, τα οφέλη που τελικά 

αποκόμισαν και να σκιαγραφήσουμε , όσο μπορούμε το προφίλ του σύγχρονου πολίτη 

εθελοντή. Τα ίδια τα λεγόμενά τους αποτελούν για όλους εμάς τους υπόλοιπους ένα 

κίνητρο να στραφούμε στην εθελοντική δράση για να κάνουμε την ανθρωπιά μας πράξη. 

Μεγάλη πηγή πληροφοριών υπήρξε και πάλι το διαδίκτυο και εφημερίδες όπως ο 

«Αδέσμευτος  Τύπος» , « Το Βήμα» αλλά και περιοδικά σχετικά με τον εθελοντισμό 

όπως το «Χτίζοντας Γέφυρες» αποτέλεσαν συχνά σημείο αναφοράς μας. 

4.3 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΡΕΥΝΑΣ    

Είναι πολύ εύκολο για κάποιον που ενδιαφέρεται να γίνει εθελοντής να κάνει μια 

σύντομη έρευνα στις διάφορες ιστοσελίδες των Εθελοντικών Οργανώσεων και ανάλογα 

με τα ενδιαφέροντα του και τους τομείς εργασίας που αυτές προσφέρουν να επιλέξει. Σε 

αρκετές από αυτές τις οργανώσεις το μόνο που χρειάζεται κάποιος να κάνει είναι να 

συμπληρώσει την αίτηση με τα προσωπικά του στοιχεία (Κιβωτός του Κόσμου ) ή και 

τους τομείς εργασίας που θέλει να απασχοληθεί ( UNICEF Ελλάς ) και κατόπιν να έρθει 

σε επαφή με κάποιον υπεύθυνο που θα του δώσει την κατάλληλη ενημέρωση. Σε κάποιες 

από τις οργανώσεις που η εθελοντική δραστηριότητα αφορά μεγαλύτερη επαφή με 

παιδιά οι υποψήφιοι πρέπει να έρθουν πρώτα σε επικοινωνία με τον υπεύθυνο, να 

ενημερωθούν, να συμμετέχουν σε προγραμματισμένα σεμινάρια και ανάλογα με τις 

ικανότητες και τις γνώσεις τους να ενταχθούν στο σώμα των εθελοντών ( Χαμόγελο του 

Παιδιού ). Επίσης , εξειδικευμένες γνώσεις γιατρών , φαρμακοποιών, παιδαγωγών, 

κοινωνικών λειτουργών και άλλων ειδικοτήτων απαιτούνται από οργανώσεις που 

προσφέρουν πιο ειδικές υπηρεσίες ( WWF Ελλάς , Φαρμακοποιοί του Κόσμου , 

PRAKSIS, Γιατροί του Κόσμου ). Ένας άλλος τρόπος συμμετοχής σε εθελοντικό 

πρόγραμμα είναι μέσω της ιστοσελίδας της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς όπου ο 

ενδιαφερόμενος μπορεί να καταχωρίσει τα στοιχεία του, να επιλέξει κατηγορία 
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απασχόλησης και εθελοντικό οργανισμό και οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις θα έρθουν 

σε επαφή μαζί του. 

Στη συνέχεια ακολουθούν μερικές προσωπικές μαρτυρίες εθελοντών που αποδεικνύουν 

στην πράξη το μεγαλείο του εθελοντισμού και τη δύναμη του ανθρώπου που όταν 

βρίσκει λίγο χρόνο μπορεί να καταφέρει πολλά. 

Αυτό που με ώθησε να ασχοληθώ με τον εθελοντισμό ήταν αρχικά μια εσωτερική 

ανάγκη προσφοράς και παροχής βοήθειας προς το συνάνθρωπο, καθώς και η υποστήριξη 

ανθρώπων που έχουν ανάγκη, όπως και η επιτακτικότητα απόκτησης νέων εμπειριών, 

γνώσεων και δεξιοτήτων και η δημιουργική και ουσιαστική αξιοποίηση του όσου 

ελεύθερου χρόνου είχα στη διάθεσή μου. Αφορμή στάθηκε το Περιφερειακό Τμήμα 

Ιωαννίνων του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και συγκεκριμένα ο Τομέας Κοινωνικής 

Πρόνοιας, μέσω του οποίου έλαβα μια θεωρητική κατάρτιση, προκειμένου να ενταχθώ 

στους εθελοντές του τομέα Πρόνοιας, και πραγματοποίησα μέρος της πρακτικής μου 

άσκησης στο ΚΕΘΕΑ Ιωαννίνων. Κίνητρο αυτής μου της επιλογής αποτέλεσε η ίδια η 

ομάδα-στόχος του φορέα αυτού, καθώς με την πλειονότητα των ατόμων που 

απευθύνονται για παροχή βοήθειας είμαστε ηλικιακά ‘συγγενείς’, και ήθελα και να μου 

καταρρίψω την εντύπωση της δημόσιας εικόνας των νέων που καταφεύγουν στη χρήση 

ναρκωτικών ουσιών˙ αιτία ήταν και οι σχετικές μου σπουδές (απόφοιτη Φιλοσοφίας, 

Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας με κατεύθυνση Ψυχολογία).      

                                                                                      Ελευθερία Τσίτου 

                                     ------------------------ 

 Ονομάζομαι Ιωάννα Τσιτσώνη και συμμετείχα στο πρόγραμμα «Διακοπές & 

Εθελοντισμός» τον φετινό Ιούλιο στα ΕΛ.ΤΑ Ύδρας. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω εκ 

βάθους καρδιάς γι' αυτή τη μοναδική ευκαιρία.  Έμαθα πώς λειτουργεί ένα κατάστημα 

ΕΛ.ΤΑ (δέματα, ΠΟΡΤΑ-ΠΟΡΤΑ, αλληλογραφία, γραμματόσημα, φάκελοι, πακέτα, 

χρήματα, θυρίδες) και τόσα άλλα. Στις ταχυμεταφορές που ήμουν στη Μυτιλήνη  το 

2008 ήταν διαφορετικό το αντικείμενο. Στο τωρινό πόστο μιλούσα με κόσμο, είχα επαφή 

με τουρίστες, εξάσκησα τις ξένες γλώσσες που μιλώ, δημόσιες σχέσεις...                

                                                                                                Ιωάννα Τσιτσώνη 
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Πως να αφήσεις όλους εκείνους τους ανθρώπους που έγιναν οικογένεια για σένα; Που 

έζησες κάθε στιγμή μαζί τους; Δουλειά, διασκέδαση, ξεκούραση! Και πόσο μάλιστα 

όταν οι πιθανότητες να τους δεις ξανά είναι ανύπαρκτες! Και τώρα που έμαθες να 

δουλεύεις καθημερινά για ένα σκοπό που ξέρεις ότι αξίζει τον κόπο, πως να 

σταματήσεις; Τουλάχιστον ξέρεις ότι πάντα θα υπάρχουν άνθρωποι που θα δουλεύουν 

για αυτό. Είναι υπέροχο που ήμουν εδώ και μπόρεσα να δω όλες αυτές τις γεμάτες ζωή 

εικόνες. Τη γέννηση σε όλα τα στάδια της. Τις πρώτες στιγμές ζωής αυτών των μικρών 

πλασμάτων που καταφέρνουν να βγουν απ’ την άμμο και να φτάσουν στην θάλασσα, 

ξεπερνώντας όλες τις δυσκολίες. Αλλά και στιγμές με όλους αυτούς τους ανθρώπους 

όλων των εθνικοτήτων που πιστεύουν στον ίδιο σκοπό και έχουν έρθει από χιλιάδες 

χιλιόμετρα μακριά για να βοηθήσουν στην πραγματοποίηση του. Κάθε ένας από αυτούς 

έχει να σου πει την δική του ιστορία. Πάνω από όλα όμως είναι ένας διαφορετικός 

τρόπος ζωής. Εθελοντική εργασία στον ΑΡΧΕΛΩΝ, ζωή στη φύση και συνύπαρξη με 

πολλούς ανθρώπους, στην αρχή εντελώς αγνώστους. 

                                                                                                          Ναταλία Ζήνδρου 

 ------------------------ 

Ήταν 14 Μαρτίου του 2010 όταν ο Μιχάλης όρισε το πρώτο μας ραντεβού… «1η Δράση 

της Εθελοντικής Ομάδας Μήλου», έτσι έγραφε το μήνυμα που πήραμε, «στην 

Αχιβαδόλιμνη» , να καθαρίσουμε την παραλία και να γνωριστούμε… Ναι, να 

γνωριστούμε. Μέχρι εκείνη τη μέρα δεν ξέραμε ποιοί και πόσοι ήμασταν αυτοί που 

νοιαζόμασταν και θέλαμε να αλλάξουμε τα στραβά που βλέπαμε στο νησί μας. Δεν 

ξέραμε πόσοι ήμασταν διατεθειμένοι να του δείξουμε την αγάπη μας προσφέροντάς του 

τον χρόνο μας και… ναι, ένα κομμάτι από τον εαυτό μας , χωρίς να περιμένουμε κανένα 

απολύτως αντάλλαγμα. Γιατί αυτό είναι αγάπη , να δίνεις, χωρίς να περιμένεις να πάρεις. 

Έτσι λοιπόν εκείνο το κρύο πρωινό, αψηφώντας το ψιλόβροχο , βρεθήκαμε για πρώτη 

φορά. 13 άτομα , καθόλου άσχημα για αρχή. Αλλά αυτό που μας έδωσε δύναμη να 

συνεχίσουμε ήταν το αποτέλεσμα. Μετά από τρεις ώρες ασταμάτητης δουλειάς τα 

πρόσωπά μας μόνο κούραση δεν μαρτυρούσαν, τεράστια χαμόγελα είχαν σχηματιστεί 

στα πρόσωπά μας, τα μάτια μας έλαμπαν από ικανοποίηση. Όμορφο πράγμα να 

απολαμβάνεις το αποτέλεσμα των κόπων σου και τα συναισθήματα... απερίγραπτα. 

 Εθελοντική Ομάδα Μήλου 
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4.4 ΣΥΝΟΨΗ  

Συμπληρώνοντας κάποιος μια αίτηση είναι αρκετό για να γίνει εθελοντής; Σίγουρα όχι, 

αλλά είναι μια καλή αρχή. Αυτό που χρειάζεται πολύ περισσότερο είναι μεγαλοψυχία, 

γενναιοδωρία ψυχής, ανιδιοτελείς προθέσεις και μια ανοιχτή αγκαλιά για όλους που το 

έχουν ανάγκη, όπως αποδεικνύουν οι μαρτυρίες χιλιάδων εθελοντών. Εμείς απλά στην 

εργασία μας παραθέσαμε ένα ελάχιστο δείγμα μιας τέτοιας μεγαλειώδους συμπεριφοράς.   

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5.  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  -ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ -

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ 

Μέσα από αυτήν την έρευνα και την εργασία καταλάβαμε ότι υπάρχουν άνθρωποι που 

χρειάζονται βοήθεια και έχουν ανάγκη από πράγματα τα οποία εμάς δεν μας λείπουν. 

Ευτυχώς είναι παρά πολύ εκείνοι που ευαισθητοποιούνται και έχουν την καλή πρόθεση 

να δώσουν χωρίς να περιμένουν αντάλλαγμα. 

Μετά από την εργασία καταλάβαμε επίσης πόσο σημαντικό είναι να είναι κανείς 

εθελοντής και στο μέλλον θα προσπαθήσουμε να δίνουμε και εμείς χωρίς να 

περιμένουμε αντάλλαγμα παίρνοντας παράδειγμα από εκείνους που το έχουν ήδη κάνει. 

Προς σ’ αυτήν την κατεύθυνση θα πρέπει  να προσανατολίζεται και η Ελληνική παιδεία 

και να δημιουργήσει προγράμματα στα σχολεία που θα στρέφουν τους νέους προς κάθε 

μορφή εθελοντικής δράσης. Έτσι οι  μαθητές σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης θα 

έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν σε δράσεις που προωθούν την κοινωνική συνοχή και 

αλληλεγγύη και να βιώνουν το μεγαλείο της ανιδιοτελούς εθελοντικής προσφοράς στην 

πράξη.     
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