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1. ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ 
 
 
Η παρούσα εργασία έχει σκοπό να μελετήσει την παροχή εκπαιδευτικών αγαθών εκ μέρους 
εθελοντικών οργανώσεων, ιδιαίτερα κατά την περίοδο της τρέχουσας οικονομικής κρίσης. 
Η μελέτη αυτή πραγματοποιείται πάνω στο σύλλογο Πρωτοβουλία για το Παιδί, επομένως 
πρόκειται για μία μελέτη περίπτωσης. Συγκεκριμένα στη συγκεκριμένη εργασία θα γίνει 
προσπάθεια διερεύνησης των λόγων που οδήγησαν τους εθελοντές του συγκεκριμένου 
συλλόγου στην παροχή εκπαιδευτικής βοήθειας σε εθελοντική μορφή την περίοδο της 
τρέχουσας οικονομικής κρίσης. Επιπρόσθετα, θα γίνει επιχείρηση εντοπισμού των 
χαρακτηριστικών τα οποία πρέπει να έχουν οι εθελοντές. Τέλος, ένα ακόμη ερευνητικό 
ερώτημα το οποίο θα γίνει προσπάθεια απάντησης είναι η έννοια του εθελοντισμού στην 
περίοδο της οικονομικής κρίσης. 
 
 
2. ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ 
 
2.1 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ 
 
Ο εθελοντισμός στην Ελλάδα, εμφανίζεται ακόμα και μέσα από την ελληνική μυθολογία. 
Ο πρώτος ανιδιοτελής εθελοντής, σύμφωνα με τον ελληνικό αξονικό μύθο, ήταν ο 
Προμηθέας, ο τιτάνας που έκλεψε τη φωτιά από τους θεούς και την έδωσε στους 
ανθρώπους και μαζί τους χάρισε τη γνώση και τις τέχνες.  
 
Ο Δίας, ως πατέρας και αρχηγός των θεών, τον τιμώρησε, στέλνοντας τον Ήφαιστο να τον 
σταυρώσει στον Καύκασο, κρατώντας τον εκεί καρφωμένο σ’ ένα βράχο. Αιώνες μετά,  
σύμφωνα με την ελληνική μυθολογία, ένας άλλος μεγάλος εθελοντής, ο ημίθεος Ηρακλής 
θα τον απελευθερώσει. Το μύθο αυτό τον ανέδειξε, ως γνωστόν, ο μεγάλος Έλληνας 
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.  
 
Σε κάθε εποχή μπορούμε να ισχυριστούμε ότι ο μύθος αυτός συναντιέται με την 
πραγματικότητα. Το πνεύμα και η γνώση έχει μια προημιθεϊκή σχέση με τον εθελοντισμό 
και την προσφορά. Η γνώση στην πηγή της δεν προσφέρεται από το κράτος, την εξουσία 
και την αγορά. Το κράτος μπορεί να δημιουργήσει κατάλληλες συνθήκες και αγορά να 
πολλαπλασιάσει το προϊόν της γνώσης. Η αλληλεγγύη όμως και ο αλτρουισμός είναι 
κοινωνική ευαισθησία και οραματισμός. 
 
Στον τόπο μας, ο εθελοντισμός έχει μια μακρά παράδοση δράσης κυρίως στους χώρους της 
Παιδείας, της Υγείας και της Πρόνοιας. Τα τελευταία χρόνια μάλιστα και στον Αθλητισμό 
και τον Πολιτισμό. Δεν είναι κάτι που ανακαλύφθηκε με τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Είναι 
όμως μια έννοια που έχει υποστεί πολλές μεταβολές. 
 
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.  
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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. 
 
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 .  
 
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 (Πολυζωίδης 2006:159). Δυνατές ρίζες φαίνεται 
να έχει η θρησκευτική προέλευση του εθελοντισμού. Ο όρος «εθελοντής» 
πρωτοεμφανίστηκε το 1750, αντλεί την καταγωγή του και από την εκκλησία και τις 
θρησκευτικές οργανώσεις εμφανιζόμενη ως θεληματική δωρεά, δηλαδή ως έμπρακτη 
φιλανθρωπική δραστηριότητα των χριστιανών που εμπνέονταν από την παραβολή του 
καλού Σαμαρείτη (Ζάννης 2004).  
 
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. (Πολυζωίδης 
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 
Ευαγγελισμός.  
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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. 
 
Κατά τη διάρκεια του 1ου Παγκοσμίου πολέμου ιδρύεται το Πατριωτικό Ίδρυμα 
Κοινωνικής Πρόνοιας και Αντίληψης ( ΠΙΚΠΑ ) για ανάπηρα παιδάκια με σκοπό να 
καλύψει τις ανάγκες των παιδιών. Το 1932, η Ειρήνη Καλλιγά, σε ηλικία μόλις 21 χρόνων, 
μαζί με μια ομάδα νέων γυναικών, ίδρυσαν την πρώτη ομάδα Ελληνικού Οδηγισμού. Έτσι, 
δόθηκε για πρώτη φορά η ευκαιρία σε κορίτσια και νέες γυναίκες να ενστερνιστούν 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. 
 
Μετά τη μεταπολίτευση του 1974, καταγράφηκε στην Ελλάδα ιδιαίτερα έντονη πολιτική 
συμμετοχή, σε συνθήκες πόλωσης. Αργότερα, όμως, και κυρίως μετά τα μέσα της 
δεκαετίας του 1980, η πολιτική συμμετοχή μειώθηκε κατά πολύ. Η συμμετοχή στις 
εθελοντικές οργανώσεις παρουσίασε αυξομειώσεις, ενώ η συμμετοχή στα εργατικά 
συνδικάτα μειώθηκε με το πέρασμα του χρόνου (Βουτσάκη, Κάλλα & Στυλιανίδη 2004). 
 
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 
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 % ). 
 
Τo 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 
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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. 
 
Αυτός ο νέος εθελοντισμός λειτουργεί με συμμετοχικές διαδικασίες νέου τύπου 
χρησιμοποιώντας το διαδίκτυο και τις νέες τεχνολογίες, και παρότι δεν έχει πολιτικές 
αναφορές αποκτά σήμερα πια ένα ιδεολογικό στίγμα. Σε αντίθεση με τον ιστορικά γνωστό 
φιλανθρωπικό εθελοντισμό που λειτουργεί ατομικά με κίνητρο την ανακούφιση από την 
προσωπική ενοχή απέναντι στη φτώχεια, ο νέος εθελοντισμός λειτουργεί συλλογικά με 
κίνητρο την συναίσθηση της προσωπικής ευθύνης που μετατρέπει σε οργανωμένη δράση 
για την προώθηση της Κοινωνικής Συνοχής και της Κοινωνικής Αλληλεγγύης, για τη 
λειτουργία μιας Κοινωνίας των Πολιτών. 
 
Παρατηρώντας όμως την εξέλιξη του εθελοντισμού (η ψήφιση δύο νόμων και μιας 
υπουργικής απόφασης με στόχο την οριοθέτηση, την καταγραφή και το συντονισμό της 
δράσης των εθελοντικών, επιτυχή έκβαση των Ολυμπιακών αγώνων 2004 κ.ά.), 
διακρίνουμε και αλλαγές στην αντίληψη, στην οργάνωση και γενικά στις δράσεις, που είναι 
σημαντικό να αναφερθούν. Πιο συγκεκριμένα, ο εθελοντισμός σήμερα εκπροσωπεί μια νέα 
διάσταση από εκείνη της φιλανθρωπίας, στηριζόμενη στην άποψη ότι οι ανάγκες που 
προκύπτουν δεν πρέπει να θεραπεύονται εφόσον προκύψουν αλλά να προληφθούν πριν 
ακόμα εκδηλωθούν. Δίνει έτσι βαρύτητα στη πρόληψη που στις μέρες μας είναι πολύ 
σημαντική, αφού συμβάλει στην αποφυγή των προβλημάτων με αποτέλεσμα να 
δημιουργούνται στη συνέχεια κατάλληλες συνθήκες για βελτίωση της ποιότητας ζωής. 
Μπορούμε λοιπόν να πούμε ότι ο εθελοντισμός επωμίζεται με αίσθημα ευθύνης την 
πρόληψη αλλά και την θεραπεία πολλών κοινωνικών αναγκών και με γνώμονα την 
ποιότητα και την συνέπεια χαράζει καινούργιους δρόμους.  
 
Στις μέρες μας, οι απόψεις σχετικά με την εθελοντική προσφορά εργασίας είναι όλο και πιο 
θετικές χωρίς ωστόσο, να είναι σε θέση να ανατρέψουν την αδιάφορη στάση απέναντι στις 
εθελοντικές μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και να συμμετέχουν ενεργά ως μέλη που θα 
προσφέρουν εθελοντική εργασία.  
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Οι σημερινές τάσεις και απαιτήσεις στο χώρο της εθελοντικής εργασίας σίγουρα απαιτούν 
μεγαλύτερη ευελιξία και γνώσεις και απαραίτητη είναι η εκπαίδευση, η ενημέρωση και η 
θέληση για να δημιουργηθούν προοπτικές για τον εθελοντισμό στη χώρα μας.  
 
Κλείνοντας, συμπεραίνουμε ότι είναι μια πολύ περίπλοκη, αλλά και ενδιαφέρουσα 
ταυτόχρονα, περίπτωση για μελέτη ο εθελοντισμός στην Ελλάδα. Είναι ένας τομέας 
δραστηριότητας που σου δίνει την εντύπωση ότι βρίσκεται πλέον στη φάση της δυναμικής 
ανάπτυξής του, με όλα όσα μπορεί να συνεπάγεται αυτό για μια χώρα σαν την Ελλάδα: 
εσωτερικούς ανταγωνισμούς, αντιθέσεις, παράπονα, απογοητεύσεις, αλλά και σημαντικά 
επιτεύγματα (π.χ. Ολυμπιακούς Αγώνες 2004). 
 
 
2.2 Τα Χαρακτηριστικά του Εθελοντισμού 
 
Ο εθελοντισμός επηρεάζεται έντονα από την ιστορία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τη 
θρησκεία της κάθε κοινωνίας, µε αποτέλεσμα να γίνεται αντιληπτός µε διαφορετικό τρόπο 
και να παίρνει ποικίλες μορφές ανάλογα µε το περιβάλλον. Για παράδειγμα, αυτό που 
θεωρείται εθελοντισμός σε µία χώρα μπορεί να απαξιώνεται ως χαμηλά αμειβόμενη 
εργασία σε µία άλλη. Ωστόσο, παρουσιάζονται στη συνέχεια τρία χαρακτηριστικά ή 
κριτήρια τα οποία περιλαμβάνουν όλες τις μορφές εθελοντισμού που υπάρχουν σε 
παγκόσμιο επίπεδο. Παράλληλα, αυτά τα χαρακτηριστικά ξεχωρίζουν µε σαφήνεια τον 
εθελοντισμό από άλλες μορφές συμπεριφοράς, που επιφανειακά μπορεί να μοιάζουν µε τον 
εθελοντισμό (Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 2005). Αναλυτικότερα:  
 
1 Πρωταρχικός Σκοπός δεν είναι το Οικονομικό Όφελος 
Μιλάμε για εθελοντισμό όταν τα έσοδα που έχει κάποιος από την εθελοντική εργασία που 
προσφέρει δεν είναι ίσα ή περισσότερα από τα χρήματα που θα έπαιρνε για την ίδια 
εργασία σαν επαγγελματίας. Φυσικά, είναι αποδεκτό ένας εθελοντής να λαμβάνει χρήματα 
για τα έξοδα που πιθανόν χρειάζεται να κάνει στην πορεία της εθελοντικής εργασίας του. 
Τα χρήματα αυτά είναι µία μορφή αποζημίωσης από τον οργανισμό για τον οποίο 
εργάζεται και έτσι, η συμμετοχή του εθελοντή δεν έχει σαν συνέπεια την οικονομική του 
επιβάρυνση. Επιπλέον, αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί συνεπάγεται ότι και τα άτομα που 
έχουν περιορισμένους οικονομικούς πόρους μπορούν να συμμετέχουν σε εθελοντικές 
δραστηριότητες. 
  
2 Βασίζεται στην Ελεύθερη Βούληση 
Είναι βασικό κίνητρο για έναν άνθρωπο να προσφέρει την εργασία του εθελοντικά επειδή 
το έχει επιλέξει ο ίδιος. Ωστόσο, όσοι προσφέρουν τις υπηρεσίες τους εθελοντικά δεν το 
κάνουν συνήθως µόνο µε τη δική τους ελεύθερη βούληση. Αντιθέτως, μπορεί να δέχονται 
πιέσεις από άτομα του κοινωνικού περιβάλλοντός τους ή ακόμη και να αισθάνονται οι ίδιοι 
υποχρεωμένοι να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο κοινωνικό σύνολο. Αυτό είναι το 
χαρακτηριστικό που διακρίνει τον εκούσιο εθελοντισμό από τις περιπτώσεις ακούσιου 
εθελοντισμού που βασίζεται σε εξωτερικές πιέσεις.  
 
3 Επιφέρει Οφέλη τόσο σε Τρίτες Πλευρές όσο και στους Εθελοντές 
Αυτό το κριτήριο διακρίνει τον εθελοντισμό από τις καθαρά ψυχαγωγικές δραστηριότητες, 
όπως είναι για παράδειγμα το ποδόσφαιρο. Ωστόσο, ένας αγώνας ποδοσφαίρου που γίνεται 
για φιλανθρωπικό σκοπό είναι και αυτός µία εθελοντική δραστηριότητα. Με άλλα λόγια, ο 
εθελοντισμός μπορεί και πρέπει να επιφέρει οφέλη σε ένα ευρύ πλήθος ατόμων, από τον 
ίδιο τον εθελοντή μέχρι ολόκληρο το κοινωνικό σύνολο.  



Παροχή εκπαιδευτικών αγαθών εκ μέρους εθελοντικών οργανώσεων,  
ιδιαίτερα κατά την περίοδο της τρέχουσας οικονομικής κρίσης. Μια μελέτη περίπτωσης 
 

10 

 
Συνεπώς, είναι φανερό ότι αυτά τα τρία χαρακτηριστικά ή κριτήρια, που καθορίζουν τον 
εθελοντισμό, προσφέρουν στην πραγματικότητα ένα ευρύ φάσμα που καλύπτει όλες τις 
δυνατές μορφές του. Άλλωστε, θα ήταν λάθος να θεωρηθεί ότι ο εθελοντισμός μπορεί να 
πραγματοποιηθεί µόνο µέσω κάποιου οργανισμού, γιατί τότε αυτό το κριτήριο θα απέκλειε 
τη βοήθεια μεταξύ αλλήλων, όπως π.χ. τη βοήθεια που πραγματοποιείται ανάμεσα σε 
φίλους. Με την ίδια λογική, ο εθελοντισμός δεν αφορά µόνο σε ουσιαστική, τακτική και 
μακροπρόθεσμη δέσμευση, καθώς µε αυτόν τον τρόπο θα αποκλειόταν ο σποραδικός 
χαρακτήρας του εθελοντισμού. 
 
2.3 Χαρακτηριστικά εθελοντών 
 
Είναι σημαντικό να κατανοήσουμε πως ο εθελοντισμός δεν έχει ως κίνητρο το ατομικό 
κέρδος με τη στενή έννοια της αγοράς εργασίας, αλλά το κοινωνικό όφελος με στόχο το 
συλλογικό συμφέρον. Ο στόχος του είναι μέσα από την προσφορά του να συμβάλει στην 
παροχή «αγαθών και υπηρεσιών», προκειμένου να καλύψει ή να αναπληρώσει το έλλειμμα 
που πολλές φορές δημιουργείται είτε από την κρατική αδιαφορία και την 
αναποτελεσματικότητα, είτε από την απροθυμία της ιδιωτικής πρωτοβουλίας να επενδύσει 
πόρους προς την παροχή κοινωνικών αγαθών και υπηρεσιών. Σύμφωνα με το σκεπτικό 
αυτό, εθελοντής είναι το υποκείμενο εκείνο το οποίο προσφέρει εθελουσίως και 
ανιδιοτελώς χρόνο, ενέργεια, δεξιότητες και γνώσεις προς άλλα άτομα με στόχο την 
ικανοποίηση αναγκών που το κοινωνικό σύνολο έχει ανάγκη (Widjaja 2010). 
 
Επιχειρώντας λοιπόν να σκιαγραφήσουμε το προφίλ του εθελοντή θα μπορούσαμε να  
αναφέρουμε ενδεικτικά πως ο εθελοντής, ως συγκροτημένο και συνειδητοποιημένο  
κοινωνικό υποκείμενο, απαιτείται να συνδυάζει ιδιότητες και χαρακτηριστικά όπως:  
• να διαθέτει ανιδιοτελώς τις υπηρεσίες του, 
• να είναι συγκροτημένος και οργανωμένος, 
• να είναι συνεπής ως προς τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνει, 
• να είναι διατεθειμένος να μαθαίνει διαρκώς και να εκπαιδεύεται συστηματικά, 
• να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, 
• να αυτενεργεί, 
• να έχει υψηλό αίσθημα κοινωνικής ευθύνης, 
• να διαθέτει βαθιά κοινωνική συνείδηση, 
• να είναι συνεργατικός, αλληλέγγυος και δεκτικός στη λειτουργία ομάδων 
(Carpenter & Myers 2007) 
 
 
2.4 Εθελοντισμός – Κοινωνία των Πολιτών 
 
Οι  θεσμικές μορφές της κοινωνίας των πολιτών είναι ξεχωριστές από αυτές του κράτους, 
της οικογένειας και της αγοράς ενώ πρακτικά, τα όρια μεταξύ του κράτους, της κοινωνίας 
πολιτών, της οικογένειας και της αγοράς είναι πολύπλοκα και συχνά θέτονται υπό 
διαπραγμάτευση. Οι χώροι, οι συντελεστές και οι θεσμικές μορφές που εμπεριέχει η 
κοινωνία πολιτών ποικίλουν και διαφέρουν στο βαθμό της επισημότητας, αυτονομίας και 
δυναμικότητάς τους. Για αυτό τον λόγο ο ορισμός της κοινωνίας πολιτών δεν είναι 
απόλυτος. Παραδείγματα αποτελούν οργανισμοί και οργανώσεις με θέματα τις εγχώριες 
και διεθνείς αναπτυξιακές στρατηγικές, το περιβάλλον, τα δικαιώματα των γυναικών, 
μεταναστών, καταναλωτών καθώς και τα διάφορα κοινωνικά κινήματα.  
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Η κοινωνία των πολιτών αποτελεί το σύνολο των κοινωνικών σχέσεων που δεν 
εμπίπτουν στη δικαιοδοσία του κράτους. Πρόκειται λοιπόν για έναν ενδιάμεσο χώρο 
ανάμεσα στο κράτος και τον πολίτη, για ένα πλέγμα αλληλεπιδράσεων ανάμεσα σε 
διάφορες μη κυβερνητικές, εθελοντικές οργανώσεις. Η κοινωνία των πολιτών αποτελεί 
αντίποδα στην πολιτική κοινωνία, δηλαδή στο κράτος, και συγχρόνως χώρο εκούσιας 
συμμετοχής σ' ένα πολιτικό και κοινωνικό σύνολο.  
 
Οι θεωρητικές προσεγγίσεις για τον ορισμό της κοινωνίας των πολιτών διακρίνονται σε 
εκείνες που την εκλαμβάνουν πρώτον, ως το αντίθετο του κράτους, μια άποψη που οδηγεί 
σ' ένα διχοτομικό μοντέλο κράτους-αγοράς, δεύτερον, ως τα ενδιάμεσα στρώματα μεταξύ 
κυβερνώντων και κυβερνωμένων, δηλαδή τις οργανώσεις που προστατεύουν τους πολίτες 
από τον κρατικό αυταρχισμό, αλλά και τους πολιτικούς από εκ των κάτω προερχόμενες 
λαϊκές πιέσεις και τρίτον, ως τον ενδιάμεσο χώρο μεταξύ κράτους και αγοράς, δηλαδή έναν 
αυτοδιοικούμενο ενδιάμεσο χώρο που διαχειρίζεται τα συμφέροντα των κοινωνικών 
ομάδων και διαπραγματεύεται την ισχύ τους (Μουζέλης 2002:11-17). 
 
Η κοινωνία των πολιτών έχει σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη του ευρωπαϊκού κοινωνικού 
μοντέλου το οποίο καθορίζεται ολοένα και περισσότερο από την ενεργό συμμετοχή στα 
δημόσια πράγματα, της κοινωνίας των πολιτών. Στον ευρωπαϊκό χώρο οι παρεμβάσεις της 
κοινωνίας των πολιτών αφορούν σχεδόν όλους τους χώρους, με έμφαση στον κοινωνικό 
χώρο και στην προστασία του περιβάλλοντος. Η συνύπαρξη λοιπόν αυτή του κράτους, του 
ιδιωτικού τομέα και της κοινωνίας των πολιτών σε όλη της την έκταση δημιουργεί ένα νέο, 
πολυεπίπεδο αλλά και δυναμικό πεδίο που εμπεριέχει σαφείς αλληλεξαρτήσεις, με τρεις 
σημαντικούς πόλους εξουσίας, που έχουν συμπληρωματικούς και όχι κατ' ανάγκη 
συγκρουσιακούς ρόλους.  
 
Στα πλαίσια της γενικότερης συζήτησης για το νέο μοντέλο διακυβέρνησης, που προωθεί η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η κοινωνία των πολιτών έχει κληθεί να συμμετάσχει και να 
καταθέσει τις προτάσεις της σχετικά με το μέλλον της Ευρώπης (Θεοδωράκης 2001). 
Γεγονός που επισημαίνει την αναγνώριση της ουσιαστικής αξίας της κοινωνίας των 
πολιτών και την επιρροή που έχει στις νέες εξελίξεις της κοινωνίας. Η κοινωνία των 
πολιτών δεν πρόκειται φυσικά να υποκαταστήσει το κράτος ή την αγορά, αλλά η δράση της 
εμπλουτίζει το κοινωνικό μοντέλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ενισχύει τους μηχανισμούς 
ελέγχου όλων των εξουσιών που εμπλέκονται το κράτος, τον ιδιωτικό τομέα και την 
κοινωνία των πολιτών. Η κοινωνία των πολιτών έχει την ικανότητα να αξιοποιεί την 
κοινωνική δύναμη και να προωθεί πρωτοβουλίες προκειμένου να επιτευχθεί μια ισόρροπη 
ανάπτυξη, αυτό το γεγονός αιτιολογεί την αυξανόμενη απήχηση της τόσο σε εθνικό όσο 
και σε διεθνές επίπεδο και συμβάλει στην αναγνώριση του ουσιαστικού της έργου.  
 
Γενικότερα υποστηρίζεται ότι η ελληνική κοινωνία πολιτών μοιράζεται με το πολιτικό 
σύστημα και την οικονομία το διακριτικό γνώρισμα της διάστασης ανάμεσα σε: α) τυπικές 
ή επίσημες δραστηριότητες και σχέσεις και β) άτυπες ή ανεπίσημες δραστηριότητες και 
σχέσεις. Πρόκειται λοιπόν για μια κατάσταση ταυτόχρονης ύπαρξης μιας επίσημης και 
μιας ανεπίσημης όψης, στην πολιτική, στην οικονομία και, από ό,τι φαίνεται, και στην 
κοινωνία πολιτών.  
 
Οι επίσημες εκφάνσεις της κοινωνίας πολιτών συνυπάρχουν με ανεπίσημες,  
άτυπες δραστηριότητες και πρωτοβουλίες περισσότερο σε καθημερινό και τοπικό, παρά σε 
διαρκές και εθνικό επίπεδο. Μπορούμε να ανιχνεύσουμε την άτυπη κοινωνία 
πολιτών, έστω και αν δεν μπορούμε ακριβώς να τη μετρήσουμε. Αυτή εμφανίζεται με 
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τη μορφή άτυπων συσσωματώσεων και ανεπίσημων αλληλεπιδράσεων μεταξύ 
μεμονωμένων πολιτών, μικρών ομάδων πρωτοβουλίας, περιοδικών συναντήσεων και 
συζητήσεων σε κλειστούς ή υπαίθριους δημόσιους χώρους, καθώς και με τη δημιουργία 
δικτύων, που διευκολύνθηκε κυρίως χάρη στην εξάπλωση χρήσης του `Ιντερνετ. Για τον 
λόγο ότι οι άτυπες όψεις της κοινωνίας πολιτών δεν είναι δυνατό - από τη φύση τους - να 
καταγραφούν συστηματικά και να μετρηθούν, δεν μπορεί να διαπιστωθεί το μέγεθος της 
διαφαινόμενης αύξησης του άτυπου τομέα της κοινωνίας πολιτών στην Ελλάδα 
(Σωτηρόπουλος 2005). 
 
Η κοινωνία πολιτών δεν παραμένει ποτέ στατική, κατά διαστήματα συντίθεται, 
μεταβάλλεται και διασπάται για να ξαναδημιουργηθεί από πολίτες που αλληλεπιδρούν 
μεταξύ τους συνδιαμορφώνοντας αυτό που ονομάζεται κοινή γνώμη. Βέβαια στις 
σύγχρονες δημοκρατίες είναι γεγονός ότι στην διαμόρφωση της κοινής γνώμης σημαντικό 
ρόλο έχουν τα ΜΜΕ. Στον έστω λίγο χώρο της δημόσιας σφαίρας που τα παραπάνω 
πανίσχυρα μέσα αφήνουν ελεύθερο, είναι ακόμη δυνατή η κοινωνική αλληλεπίδραση γύρω 
από τοπικά, εθνικά και παγκόσμια ζητήματα. Στη σύγχρονη Ελλάδα οι τόποι της άτυπης, 
μη θεσμικής δημόσιας σφαίρας της κοινωνίας πολιτών είναι οι πλατείες, τα θέατρα και τα 
γήπεδα που πραγματοποιούνται πολιτικές εκδηλώσεις και συναυλίες, οι δρόμοι που 
γίνονται διαδηλώσεις καθώς και τα προαύλια των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Τόποι της 
άτυπης κοινωνίας πολιτών μπορούν να είναι ακόμα τα πανηγύρια και οι τοπικές γιορτές 
που συγκεντρώνουν και φέρνουν σε αλληλεπίδραση κόσμο από πολλές διαφορετικές 
περιοχές.  
 
Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι μεγάλο μέρος των ανθρώπινων δραστηριοτήτων στους 
παραπάνω και σε άλλους δημόσιους χώρους δεν έχει άμεση σχέση με την πολιτική. 
Ωστόσο, θα μπορούσε κανείς να ισχυριστεί ότι σε κοινωνίες που είναι ακόμη εν μέρει 
παραδοσιακές, όπως η ελληνική, οι οικογενειακοί και τοπικοί δεσμοί συχνά υπερισχύουν 
της κομματικής ένταξης και της συνδικαλιστικής αλληλεγγύης, ενώ οι οργανωμένες 
δραστηριότητες είναι λιγότερο δημοφιλείς από ό,τι σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Η ένταξη 
σε συλλόγους και σωματεία, ακόμη και σε πολιτικά κόμματα όταν το ενδιαφέρον για την 
πολιτική φθάνει στο απόγειό του, δεν περιλαμβάνονται στο ρεπερτόριο δράσεων που 
διακρίνει την ελληνική πολιτική κουλτούρα.  
 
Συμπερασματικά παρατηρείται ότι, ενώ η μετρήσιμη συμμετοχή στην κοινωνία 
πολιτών είναι μικρή, εν τούτοις υπάρχει μια άλλου είδους ανεπίσημη, μη μετρήσιμη 
συμμετοχή. Όπου αυτή αποτελείτε από ένα σύνολο καθημερινών ή περιοδικών συλλογικών 
δραστηριοτήτων οι οποίες εντάσσονται στον χώρο που εκτείνεται ανάμεσα στην οικογένεια 
και στο κράτος, χωρίς να μπορεί να μετρηθούν με όρους ποσοστιαίας συμμετοχής του 
γενικού πληθυσμού σε τυπικές εθελοντικές οργανώσεις. Ούτε μπορούν να μετρηθούν 
ακριβώς οι κοινωνικές πρακτικές, οι συσσωματώσεις των δράσεων της ή οι λιγότερο 
τυποποιημένες μορφές της κοινωνικής προσφοράς και αλληλεγγύης. Δεν παύουν όμως 
τέτοιες πρακτικές, συσσωματώσεις και μορφές να ανήκουν εννοιολογικά στην κοινωνία 
πολιτών (Σωτηρόπουλος 2005). 
 
 
2.5 Αναγκαιότητα ύπαρξης εθελοντισμού  
 
Στη σημερινή εποχή, η συνεχώς αυξανόμενη τάση δραστηριοποίησης εθελοντικών 
οργανώσεων είναι αποτέλεσμα της αδυναμίας τόσο του κράτους, όσο και των 
μηχανισμών της αγοράς να αντιμετωπίσουν ικανοποιητικά τα ολοένα και πιο 
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σύνθετα κοινωνικά, οικονομικά και περιβαλλοντικά προβλήματα. Οι εθελοντικές 
οργανώσεις ουσιαστικά δραστηριοποιούνται στην παραγωγή των δημόσιων 
αγαθών. Αγαθά που το κράτος αδυνατεί να προσφέρει σε επαρκή ποσότητα και 
ποιότητα, αλλά και ο ιδιωτικός τομέας δεν επιθυμεί να τα προσφέρει, εφόσον τα 
περιθώρια κέρδους δεν είναι ικανοποιητικά. Στις σύγχρονες κοινωνίες, προβλήματα, όπως 
η διαχείριση του ελεύθερου χρόνου, η συνλειτουργία με τους ανθρώπους της τρίτης 
ηλικίας, η αναβίωση της γειτονιάς, η διαφύλαξη των λίγων ελεύθερων χώρων που έχουν 
απομείνει, η προστασία των δασών, η ενίσχυση των παιδιών όλου του κόσμου, η 
καταπολέμηση του ρατσισμού και της ξενοφοβίας, βρίσκουν λύσεις μέσα από τις 
προτάσεις και τις δράσεις των εθελοντικών οργανώσεων. 
 
 
 
2.6 Εθελοντισμός και Νομικό Πλαίσιο 
 
Αξίζει να σημειωθεί πως στην Ελλάδα δεν υπάρχει ειδικό νομικό πλαίσιο για τους 
εθελοντές και τους εθελοντικούς οργανισμούς. Συνεπώς, οι εθελοντές δεν καλύπτονται από 
κανενός είδους νομική προστασία. Όποιες νομικές διαφωνίες προκύπτουν σε σχέση με τους 
εθελοντές ή τους εθελοντικούς οργανισμούς, αντιμετωπίζονται γενικά ανάλογα με την 
περίπτωση. 
 
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. Αναφορικά με τις αποζημιώσεις εξόδων που παρέχονται στους 
εθελοντές και τη γενικότερη οικονομική υποστήριξή τους  να αναφερθεί πως δεν υπάρχει 
κανενός είδους νομική πρόνοια σχετικά με την αποζημίωση των εξόδων των εθελοντών 
στην Ελλάδα. Επιπρόσθετα, οι εθελοντές εξαρτώνται αποκλειστικά από τους οργανισμούς 
για να καλύψουν τα έξοδα που προκύπτουν στο πλαίσιο της εθελοντικής τους 
δραστηριότητας. Όταν ο εθελοντής παρέχει έργο πλήρους απασχόλησης, τα έξοδα μπορεί 
να περιλαμβάνουν το φαγητό, τη διαμονή και το γενικότερο κόστος διαβίωσης. 
 
Δεν υπάρχει νομική πρόνοια σχετικά με την ασφάλιση των εθελοντών. Συνεπώς, η 
προστασία των εθελοντών σε περίπτωση ατυχήματος, ασθένειας ή πρόκλησης ζημιάς από 
τρίτους εξαρτάται από τον οργανισμό. Εάν ο οργανισμός δεν παρέχει ασφάλιση, ο 
εθελοντής πρέπει να χρησιμοποιήσει την προσωπική του ασφάλιση. Εφόσον οι εθελοντές 
δεν ανήκουν σε κάποιο επίσημο νομικό καθεστώς, δεν έχουν συγκεκριμένα οφέλη από 
κοινωνικές παροχές. Τα δικαιώματα τους σχετίζονται με τις παράλληλες με τον 
εθελοντισμό ιδιότητές τους, δηλαδή η οποιαδήποτε παράλληλη ιδιότητά τους (π.χ. 
φοιτητής, άνεργος, αμειβόμενος εργαζόμενος) τους εισάγει στα αντίστοιχα προγράμματα 
κοινωνικής πρόνοιας (Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 2005).  
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3. ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 
 
 
Ο ελληνικός όρος «Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις – ΜΚΟ» είναι απόδοση του αγγλικού 
όρου «Non Governmental Organizations – NGOs», τον οποίο συναντάμε για πρώτη φορά 
στον Καταστατικό Χάρτη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) το 1945 στο άρθρο 
71. Ο όρος Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις συναντάται στην ελληνική νομοθεσία στο νόμο 
2731/1999 για την αναπτυξιακή βοήθεια και στο νόμο 2646/1998 για την ανάπτυξη του 
Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας (Ανθόπουλος 2002). 
 
Δεν υπάρχει ακριβής ορισμός για τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις για τον λόγο ότι η 
απόδοση του αγγλικού όρου στα ελληνικά είναι εσφαλμένη. Στην ελληνική γλώσσα η 
Κυβέρνηση είναι το συνταγματικό όργανο που κατευθύνει την γενική πολιτική της χώρας 
και απαρτίζεται από τον Πρωθυπουργό και τους Υπουργούς. Υπάρχουν λοιπόν συλλογικά 
κυβερνητικά όργανα και όχι κυβερνητικές οργανώσεις επομένως, ο όρος Μη Κυβερνητικές 
Οργανώσεις δεν έχει νόημα αφού δεν υφίστανται κυβερνητικές οργανώσεις στο ελληνικό 
κράτος. Ο όρος Government στην αγγλική γλώσσα είναι πιο κοντά στην έννοια του 
κράτους και δεν σημαίνει Κυβέρνηση ως το ανώτατο συλλογικό όργανο στο πλαίσιο της 
εκτελεστικής εξουσίας. Συνεπώς θα ήταν πιο ορθό να μεταφράζεται ο όρος «Non 
Governmental Organizations» ως «Μη Κρατικές Οργανώσεις» και όχι ως «Μη 
Κυβερνητικές Οργανώσεις (Ανθόπουλος 2002). 
 
Μια σύγχρονη εκδοχή του όρου Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις είναι η εξής: “Μη 
Κυβερνητική Οργάνωση είναι η «κάθε ανεξάρτητη, μη κομματική, μη κερδοσκοπική, 
εθελοντική οργάνωση που ανήκει στο χώρο της Κοινωνίας των Πολιτών ή της κοινωνικής 
οικονομίας, αναπτύσσει δράση με γνώμονα την επιδίωξη συναίνεσης υπέρ του Δημοσίου 
Συμφέροντος παρέχοντας υπηρεσίες πληροφόρησης, διεκδίκησης, κοινωνικής υποστήριξης 
και γνώσης με σαφώς κοινωφελή χαρακτήρα» (Βασιλόπουλος 2005). 
 
Το στοιχείο που διαφοροποιεί τις ΜΚΟ από άλλες οργανώσεις συμφερόντων, όπως για 
παράδειγμα τις επαγγελματικές οργανώσεις, είναι ότι, οι ΜΚΟ επιδιώκουν να πετύχουν 
σκοπούς γενικού συμφέροντος σε αντίθεση με τις άλλες οργανώσεις, που μεριμνούν 
αποκλειστικά για την προστασία και την προώθηση των ιδιαίτερων οικονομικοκοινωνικών 
συμφερόντων των μελών τους. Από το 1970 και μετά καταγράφεται μια εντυπωσιακή 
αύξηση των διεθνών ΜΚΟ και ιδιαιτέρως εκείνων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της 
αναπτυξιακής βοήθειας και της προστασία του περιβάλλοντος. Το γεγονός αυτό γίνεται 
ιδιαίτερα αισθητό στην Συνδιάσκεψη του Rio που πραγματοποιήθηκε το 1992 για θέματα 
του περιβάλλοντος και της ανάπτυξης, όπου υπήρξε μια πολύ μεγάλη συμμετοχή και 
κινητοποίηση των διεθνών ΜΚΟ που ανέδειξε τον ενεργό τους ρόλο στην παγκόσμια 
πολιτική.  
 
Στις δυτικές ευρωπαϊκές χώρες η παρουσία των ΜΚΟ γίνεται ιδιαίτερα αισθητή κατά την 
δεκαετία του 1990. Οι εθνικές ΜΚΟ των χωρών αυτών υιοθέτησαν πολλά από τα θέματα 
που ανέδειξαν τα κοινωνικά κινήματα, όπως ήταν το οικολογικό κίνημα, το φεμινιστικό 
κίνημα, τα κινήματα για την ποιότητα της ζωής, τα κινήματα για τα δικαιώματα των 
μειονοτήτων και το ειρηνιστικό κίνημα. Με αυτό τον τρόπο οι εθνικές ΜΚΟ απορρόφησαν 
ένα μέρος της κοινωνικής βάσης των κινημάτων αυτών που γνώρισαν μεγάλη ανάπτυξη 
και διάδοση κατά την δεκαετία του 1970 και 1980 (Ανθόπουλος 2002). 
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Ένας σημαντικός λόγος που οδήγησε στην ανάπτυξη των ΜΚΟ στις χώρες της Ανατολικής 
Ευρώπης, ήταν η κατάρρευση των γραφειοκρατικών απολυταρχικών καθεστώτων που 
επικρατούσαν στις χώρες αυτές. Σε κάποιες περιπτώσεις όπως της Πολωνίας και της 
Σοβιετικής Ένωσης, η εμφάνιση των ΜΚΟ, προέρχεται από την δυναμική που 
αναπτύχθηκε κατά την προηγούμενη περίοδο πριν από την κατάρρευση, όταν άρχισαν να 
εμφανίζονται τα πρώτα ρήγματα στα καθεστώτα. Παρατηρείται λοιπόν, ότι στην Ευρώπη ο 
όρος Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις τείνει να καλύψει το σύνολο των μη κρατικών 
οργανώσεων που δεν έχουν κερδοσκοπικό χαρακτήρα και επιδιώκουν κοινωνικά ή 
συλλογικά ωφέλιμους σκοπούς. Κυρίως δε σκοπούς που σχετίζονται με την προάσπιση και 
την προώθηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων.  
 
Η ανάπτυξη των ΜΚΟ είναι ένα σχετικά πρόσφατο φαινόμενο στην ελληνική 
πραγματικότητα και την κοινωνική εξέλιξη της χώρας. Η ενδυνάμωση του ρόλου της 
κοινωνίας των πολιτών κατά την δεκαετία του 1990, δημιουργεί ένα ευνοϊκό κλίμα για τις 
ΜΚΟ οι οποίες συχνά θεωρούνται ως ο πιο χαρακτηριστικός θεσμός της κοινωνίας των 
πολιτών και ο πιο αυθεντικός εκπρόσωπος της.  
 
Στον ελληνικό χώρο το 1996 ιδρύθηκε, ανταποκρινόμενη στην ανάγκη για συντονισμένη 
δράση των ΜΚΟ, η Ομοσπονδία Εθελοντικών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων Ελλάδος 
(Ο.Ε.Μ.Κ.Ο.Ε.), ως το Δευτεροβάθμιο Συντονιστικό Όργανο των Εθελοντικών Μη 
Κυβερνητικών Οργανώσεων που δραστηριοποιούνται σε ένα ευρύ και πολυσυλλεκτικό 
φάσμα κοινωνικής προσφοράς και ευαισθητοποίησης. Τα ενεργά μέλη των Οργανώσεων 
της Ο.Ε.Μ.Κ.Ο.Ε. υπολογίζονται σε περίπου 12.000, πρέπει όμως να ληφθεί υπόψη και ο 
μεγάλος αριθμός φίλων εθελοντών που υποστηρίζουν ανιδιοτελώς το έργο της. Τα πεδία 
στα οποία ενεργοποιούνται τα μέλη της ομοσπονδίας είναι διάφορα ενδεικτικά αναφέρουμε 
τα έξης: τα ανθρώπινα δικαιώματα, την πολιτική προστασία, την ανάπτυξη - ανθρωπιστική 
βοήθεια στο εξωτερικό, την κοινωνική αλληλεγγύη, το περιβάλλον, τον πολιτισμό, τον 
αθλητισμό, τους νέους και τα παιδιά και τέλος την υγεία, πρόνοια και τα άτομα με ειδικές 
ανάγκες.  
 
Οι σκοποί της Ο.Ε.Μ.Κ.Ο.Ε. είναι, α) η προώθηση και διάδοση της ιδέας του εθελοντισμού 
στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, β) η προστασία, με οποιονδήποτε τρόπο, της ανθρώπινης 
ζωής και αξιοπρέπειας, γ) η ηθική και υλική υποστήριξη, με κάθε δυνατό μέσο, των 
λιγότερο προνομιούχων μελών της κοινωνίας μας και την, όσο το δυνατό, γρηγορότερη και 
αποτελεσματικότερη ενσωμάτωσή τους στον οικονομικό και κοινωνικό ιστό, δ) να 
προτείνει τρόπους βελτίωσης των ικανοτήτων των μελών της στην ανάπτυξη του έργου 
τους και διεκδικεί γενικά και θεσμικά αιτήματά τους και η συμμετοχή της ίδιας και των 
μελών της σε χρηματοδοτούμενα προγράμματα εθελοντικής δράσης, και τέλος ε) να 
προάγει την έρευνα και τη βιβλιογραφία σε θέματα Εθελοντισμού, και να εκπονεί και να 
υλοποιεί προγράμματα ανθρωπιστικής και αναπτυξιακής συνεργασίας σε τοπικό και 
διεθνές επίπεδο.  
 
Ένας διαχωρισμός που γίνεται στις ΜΚΟ είναι με βάση τους τομείς που αναλαμβάνουν 
δράση. Ο πρώτος τομέας αφορά την παροχή υπηρεσιών σε κοινωνικές ομάδες ή άτομα που 
βρίσκονται σε λιγότερο ευνοϊκή θέση, με στόχο την ανακούφιση και υποβοήθηση τους. Ο 
δεύτερος τομέας αναφέρεται στην ανάπτυξη προγραμμάτων που ενισχύουν την ικανότητα 
των τοπικών κοινοτήτων ή ομάδων να προσδιορίζουν και να προωθούν τις ανάγκες τους με 
τις δικές τους δυνάμεις. Και ο τρίτος τομέας αφορά την διαμεσολάβηση για την βιώσιμη 
ανάπτυξη, σε συνεργασία με το κράτος ή και άλλους φορείς (Ομοσπονδία Εθελοντικών Μη 
Κυβερνητικών Οργανώσεων Ελλάδος). 
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Μια ακόμα διάκριση που γίνεται για τις ΜΚΟ τις χωρίζει ανάμεσα σε οργανώσεις που 
παρέχουν στα μέλη τους ή σε τρίτους, κοινωνικές υπηρεσίες ή άλλα είδη υποστήριξης, 
αξιοποιώντας κατά κύριο λόγο την εθελοντική εργασία των μελών τους. Και σε 
οργανώσεις που προβάλουν και υποστηρίζουν ένα σκοπό ή μια κοινωνική ομάδα, με στόχο 
την άσκηση πίεσης για την μεταβολή των υφιστάμενων δημόσιων πολιτικών και 
επηρεασμό της κοινής γνώμης (Ανθόπουλος, 2002). 
 
Μέσα από την συμμετοχή των πολιτών στις ΜΚΟ εκφράζονται ανάγκες και προτείνονται 
λύσεις για την αντιμετώπιση τους. Οι ίδιοι οι πολίτες μπαίνουν στην διαδικασία να 
κινητοποιηθούν οι ίδιοι άλλα και να κινητοποιήσουν δυνάμεις με σκοπό να επιτύχουν τις 
καλύτερες δυνατές λύσεις για τα ζητήματα που τους απασχολούν.  
 
Για να μπορέσει μια Μη Κυβερνητική Οργάνωση να έχει επιτυχία στις δράσεις που 
αναλαμβάνει, πρέπει να στηρίζεται τόσο στα επαγγελματικά στελέχη της όσο και στους 
εθελοντές της. Υπάρχουν δυο κατηγορίες ανθρώπινου δυναμικού που απασχολούν οι 
ΜΚΟ, τα επαγγελματικά στελέχη και τους εθελοντές. Τα επαγγελματικά στελέχη έχουν την 
ευθύνη για την εύρυθμη λειτουργία της οργάνωσης, ενώ εθελοντές προωθούν την φύση της 
οργάνωσης και αναδεικνύουν το έργο της. Τα επαγγελματικά στελέχη πρέπει να γνωρίζουν 
τις παραμέτρους του επιτυχούς σχεδιασμού και υλοποίησης μιας δράσης με μεγάλη 
εμβέλεια σε επίπεδο διαχείρισης. Η δράση όμως του επαγγελματικού στελέχους είναι εκτός 
του πλαισίου της ελεύθερης αγοράς που οριοθετείται κυρίως από το κέρδος και τον 
ανταγωνισμό (Πιτσούλης 2007).  
 
Οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ), συνιστούν, πλέον, και στη χώρα μας, ένα 
δυναμικό και υπολογίσιμο μέρος της κοινωνικής οικονομίας. Σε κάθε περίπτωση, την 
τελευταία, τουλάχιστον πενταετία, μέσα από μια ιδιαίτερα δυναμική παρουσία και έντονη 
δραστηριοποίηση, αποτελούν αντικείμενο μελέτης και ανάλυσης. Είναι χαρακτηριστικό, 
ότι οι προδιαγραφόμενες πολιτικές απασχόλησης λαμβάνουν πολύ σοβαρά υπόψη τους το 
ρόλο και τη σημασία των ΜΚΟ (Σκλιάς 2003). 
 
Συνοπτικά, η ποσοτική αύξηση των ΜΚΟ, η αύξηση των πόρων που διαχειρίζονται οι 
ελληνικές ΜΚΟ και η ανάπτυξη της αντίστοιχης οικονομίας, το εύρος των δράσεων των 
ΜΚΟ που καλύπτει το σύνολο της καθημερινότητάς μας (υγεία, πολιτισμός, περιβάλλον, 
κοινωνικές υπηρεσίες, αναπτυξιακή συνεργασία, παιδεία, κ.ο.κ.), το ανθρώπινο δυναμικό 
στις ΜΚΟ και η αγορά εργασίας καθώς και οι επωφελούμενοι των ΜΚΟ αποτελούν 
παραμέτρους που συνθέτουν ένα ιδιαίτερα στέρεο υπόβαθρο για τη σχέση ΜΚΟ-
απασχόλησης. 
 
 
3.1 Η εξέλιξη των ΜΚΟ  
 
Οι ΜΚΟ καλούνται πλέον να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην αντιμετώπιση 
προβλημάτων και την κάλυψη αναγκών, συμπληρώνοντας το κοινωνικό κράτος και σε 
κάποιες περιπτώσεις, υποκαθιστώντας το. Στην Ελλάδα υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός 
ΜΚΟ, που ολοένα και αυξάνεται, βέβαια θα πρέπει να συνυπολογίσουμε ότι πολλές απ’ 
αυτές δε δραστηριοποιούνται όλο το χρόνο. Κάνοντας μια σύντομη ιστορική αναδρομή 
μπορούμε να διακρίνουμε τις παρακάτω φάσεις ανάπτυξής τους:  
 
Η φάση κατά την οποία οι ΜΚΟ αναλαμβάνουν ρόλο αρωγής και υποβοήθησης 
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αδύναμων κοινωνικών ομάδων και ατόμων. Η φάση αυτή αρχίζει από τη γένεση των ΜΚΟ 
και περιλαμβάνει οργανώσεις φιλανθρωπικού και εθελοντικού χαρακτήρα κοινωνικής 
υποστήριξης που αναπτύσσονται γύρω από θρησκευτικές/εκκλησιαστικές κοινότητες, 
ιδρύματα, κοινωνικά κινήματα κ.α. Κατά την περίοδο αυτή αναπτύχθηκε μια κριτική 
σχετικά με τα όρια των δράσεων και τους περιορισμούς των εθελοντικών οργανώσεων 
αυτής της μορφής. Συγκεκριμένα εντοπίστηκε η αδυναμία τους να παρέμβουν στα αίτια 
που δημιουργούν τα φαινόμενα της φτώχιας και του αποκλεισμού καθώς και η αξιοποίησή 
τους πολλές φορές για τον εξωραϊσμό της κοινωνικής πραγματικότητας αντί της μεταβολής 
της.  
 
Η δεύτερη φάση είναι αποτέλεσμα της κριτικής αναθεώρησης της πρώτης φάσης. Κατά την 
περίοδο αυτή οι ΜΚΟ διευρύνουν το ρόλο τους και εστιάζουν στην ανάπτυξη των 
ικανοτήτων των τοπικών κοινωνιών να αναλάβουν οι ίδιες την τύχη στα χέρια τους. Μια 
σειρά προγραμμάτων τοπικής ανάπτυξης και δράσης συνδέθηκαν με την περίοδο αυτή. 
Ωστόσο κατά την εξέλιξή της και η φάση αυτή έγινε αντικείμενο κριτικής θεώρησης ως 
προς τη δυνατότητα των τοπικών δράσεων να αλλάξουν τις τοπικές συνθήκες όταν αυτές 
παραμένουν εγκλωβισμένες στην τοπικότητα χωρίς τη δυνατότητα ευρύτερων κοινωνικών 
παρεμβάσεων στο κράτος και στους θεσμούς.  
 
Η Τρίτη φάση ή Τρίτη γενιά των ΜΚΟ αποτελεί τη σχετικά πρόσφατη εξέλιξη των ΜΚΟ. 
Σε αυτή το επίκεντρο βρίσκεται σε βιώσιμες μορφές παρέμβασης που συνδυάζουν την 
εθελοντική τοπική δράση με την έμφαση στη δικτύωση των ΜΚΟ, τις συμπράξεις, την 
αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών για την πολλαπλασιαστική επίδρασή τους. 
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα των ΜΚΟ είναι ο διαμεσολαβητικός / παρεμβατικός τους 
ρόλος (επίδραση σε κοινωνικοπολιτικές αποφάσεις), (Elliott 1987) η ενδυνάμωση των 
κοινοτήτων για τη συμμετοχή τους στις πολιτικές διαδικασίες οι συνασπισμοί μεταξύ 
οργανώσεων, οι οργανώσεις-δικτύωσης και οι ερευνητικές στρατηγικές (Brown 1991). 
 
Τα παραπάνω φανερώνουν την εξέλιξή των ΜΚΟ ως καταλύτες του συστήματος και 
μοχλοί για την αλλαγή. Με άλλα λόγια η αλλαγή των ΜΚΟ σημαίνει τη μετάβασή τους 
από την ανάπτυξη ως παροχή, στην ανάπτυξη ως καταλύτη καινοτομιών και δημιουργίας 
κοινωνικού κεφαλαίου (Putnam 2000) . Η μετάβαση αυτή συνοδεύεται από τη διεύρυνση 
των απαιτούμενων ικανοτήτων εκ μέρους των ΜΚΟ ώστε να ανταποκριθούν στα νέα 
καθήκοντα. Οι ικανότητες αυτές συνδυάζουν από τη μια μεριά τεχνικές δεξιότητες 
διαχείρισης προβλημάτων μαζί με κοινωνικές, πολιτικές και διαχειριστικές δεξιότητες και 
από την άλλη με στρατηγικές ικανότητες όπως οικοδόμηση συμπράξεων, στρατηγικός 
σχεδιασμός, οργανωτικές ικανότητες, επικοινωνία, αυτοαξιολόγηση κ.ά. Οι ικανότητες 
αυτές παραπέμπουν σε ικανότητες των οργανισμών μάθησης και κοινωνικής δράσης η 
ανάπτυξη των οποίων ασκεί σημαντική επιρροή στις κοινωνικές οργανώσεις.  
 
Συνοψίζοντας λοιπόν, οι ΜΚΟ βλέπουμε ότι στις μέρες μας σύμφωνα και με όσα έχουν 
ειπωθεί να γνωρίζουν μια σημαντική αύξηση της επιρροής που έχουν, η οποία συγχρόνως 
θέτει νέες κατευθύνσεις ως προς τη στρατηγική και τις δράσεις τους. Το ζητούμενο είναι ο 
συνδυασμός διαφορετικών ρόλων στην στρατηγική των οργανώσεων. Ένας ρόλος γέφυρας 
μεταξύ οικονομικής υποστήριξης-κράτους και τοπικών κοινοτήτων για την υποστήριξη της 
ανάπτυξής τους, ένας ρόλος μοχλού κοινωνικών αλλαγών και ένας ρόλος καταλύτη στη 
δημιουργία νέων χώρων διαλόγου και έκφρασης στη δημόσια ζωή. Με άλλα λόγια η 
παρουσία των ΜΚΟ σημαίνει την προσπάθεια να συμβάλλουν στην πολιτική έκφραση 
καταστάσεων και σχέσεων που παρέμεναν στο περιθώριο των εξελίξεων. 
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3.2 Οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και το «Κοινωνικό Κεφάλαιο» 
 
Οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις αποτελούν βασικό πυλώνα της κοινωνίας των πολιτών 
και έχουν καθοριστικό ρόλο στη δημιουργία και την ανάπτυξη αυτού που αποκαλούμε 
«κοινωνικό κεφάλαιο». Σύμφωνα με τον Bourdieu, όπως αναφέρεται στην εργασία των 
Λιναρδή, Κουσούλη,& Σταθογιαννάκου (2012), με τον όρο κοινωνικό κεφάλαιο εννοούμε 
«το σύνολο των πραγματικών ή των δυνητικών πόρων, οι οποίοι συνδέονται με πολλαπλά 
δίκτυα από περισσότερο ή λιγότερο θεσμοθετημένες σχέσεις αμοιβαίας αποδοχής και 
αναγνώρισης» (Bourdieu, 1984). Σύμφωνα πάλι με την ίδια εργασία, τα υποκείμενα ενός 
δικτύου «διαμορφώνουν δεσμούς μεταξύ τους και μέσω αμοιβαίας αναγνώρισης και 
αποδοχής ενισχύουν τα οφέλη της ομάδας στην οποία συμμετέχουν. Με άλλα λόγια, κατά τον 
Bourdieu, το κοινωνικό κεφάλαιο θεωρείται ατομικό αγαθό, καθώς διευκολύνει το άτομο να 
συμμετέχει σε δίκτυα μέσα στα οποία η αλληλεγγύη που αναπτύσσεται είναι δυνατή μόνο αν 
οι συμμετέχοντες έχουν να αποκομίσουν κάποια οφέλη. Το άτομο δρα ενισχύοντας την 
κοινωνική εμπιστοσύνη επειδή θεωρεί ότι μέσα από την ιδιότητά του ως μέλος ενός δικτύου 
μπορεί να επιτύχει τους στόχους του και να αποκομίσει σημαντικά προνόμια. Επομένως, το 
κοινωνικό κεφάλαιο συνδέεται με τα οφέλη που έχουν τα άτομα όταν συμμετέχουν σε 
οργανωμένα κοινωνικά δίκτυα και ακολουθούν κάποιους  βασικούς κανόνες συμπεριφοράς 
μέσα σε αυτά. Αφού τα δίκτυα λειτουργούν αποτελεσματικά, είναι λογικό κατά τον Bourdieu 
να υπάρχουν σταδιακά θετικές επιπτώσεις και σε ολόκληρη την κοινωνία.» (Λιναρδής κ.ά. 
2012:2).  
 
Ειδικότερα οι Μ.Κ.Ο διακρίνονται : 
 σε εκείνες που βασίζονται στην εθελοντική εργασία, 
 σε εκείνες που διακρίνονται για τον κινηματικό και ακτιβιστικό χαρακτήρα τους, 
 σε εκείνες που συνδέονται με φορείς και οργανισμούς του ευρύτερου δημόσιου 

τομέα (π.χ. φιλανθρωπικές – θρησκευτικές οργανώσεις, επαγγελματικές ενώσεις). 
 
Οι Μ.Κ.Ο σε γενικές γραμμές : 
 προσφέρουν υπηρεσίες υψηλού κοινωνικού ενδιαφέροντος, 
 διαθέτουν σαφή διοικητική οργάνωση, 
 είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και λειτουργούν ως μη κερδοσκοπικοί  
 οργανισμοί, 
 δεν κατέχουν και δεν ασκούν κανενός είδους πολιτική, νομοθετική ή εκτελεστική 
 εξουσία, 
 αποτελούν δομημένα περιβάλλοντα τα οποία βασίζονται στη μάθηση, την κοινή  
 δράση, την αμοιβαιότητα και την αλληλεπίδραση, 
 εγγυώνται στα μέλη τους την ελεύθερη συμμετοχή σε κοινές δράσεις, 
 παρέχουν στα μέλη τους τη δυνατότητα έκφρασης γνώμης και συμμετοχής στα  
 κοινά (Αφουξενίδης, 2004). 

 
Η κατηγοριοποίηση των Μ.Κ.Ο γίνεται ανάλογα με τη φύση και το εύρος των  
δραστηριοτήτων που αυτές αναλαμβάνουν, περιλαμβάνοντας τους εξής τομείς: 
 Κοινωνικές Υπηρεσίες (Παιδικοί Σταθμοί, Παροχή υπηρεσιών σε άτομα με ειδικές  
 ανάγκες, σε ηλικιωμένους, σε άστεγους, Φορείς πρόληψης και Ελέγχου φυσικών  
 Καταστροφών) 
 Υγεία (Νοσοκομεία, Οίκοι Ευγηρίας, Κέντρα Ψυχικής Υγείας, Υπηρεσίες άμεσης  
 ανάγκης-αποκατάστασης) 
 Πολιτισμός και Ψυχαγωγία (Τέχνες και Πολιτισμός, Αθλητισμός και Ψυχαγωγία) 
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 Εκπαίδευση και Έρευνα (Πανεπιστήμια και Κολέγια, Εκπαιδευτικοί κι Ερευνητικοί  
 Οργανισμοί-Φορείς-Σχολές) 
 Θρησκεία (Εκκλησίες, ενορίες, μοναστήρια, θρησκευτικές σχολές) 
 Περιβάλλον (Φορείς ελέγχου μόλυνσης του περιβάλλοντος, προστασίας και 

διατήρησης φυσικών πόρων, προστασίας των ζώων, κτηνιατρικών υπηρεσιών) 
 Ανάπτυξη και Στέγαση (Κοινοτικές Οργανώσεις, οργανισμοί Οικονομικής-

κοινωνικής  
 Ανάπτυξης, Στεγαστικής βοήθειας, Επαγγελματικής εκπαίδευσης και 

Επαγγελματικού Προσανατολισμού, Επαγγελματικής Επανένταξης) 
 Υπεράσπιση Δικαιωμάτων και Πολιτική (Οργανισμοί-Ενώσεις πολιτικών  
 δικαιωμάτων, παροχής νομικών υπηρεσιών, προστασίας καταναλωτών) 
 Φιλανθρωπία και Προώθηση Εθελοντισμού (Φιλανθρωπικά ιδρύματα, Οργανισμοί  
 παροχής επιχορηγήσεων) 
 Διεθνή θέματα (Φορείς ανταλλαγής-φιλίας-πολιτισμού, οργανισμοί για  
 αντιμετώπιση καταστροφών, Διεθνείς Οργανισμοί Προστασίας των Ανθρώπινων  
 Δικαιωμάτων και προώθησης της Ειρήνης) 
 Επιχειρηματικές και Επαγγελματικές Ενώσεις (Επιχειρηματικές-Επαγγελματικές  
 ενώσεις και Σύλλογοι επαγγελματιών) 

 
Οι Μ.Κ.Ο εκτός των πολλών και παράλληλων ενεργειών τους, αναπτύσσουν την κοινωνική 
αλληλεγγύη, ενισχύουν την κοινωνική συνοχή, λειτουργούν ως ομάδες πίεσης, ελέγχουν 
την κρατική αναλγησία, εμφυσούν στο άτομο την ιδιότητα του πολίτη, συνεισφέρουν στη 
μείωση της ανεργίας , καθώς δημιουργούν θέσεις εργασίας, ενισχύουν την καινοτομία, 
αναλαμβάνουν ρίσκο για το οποίο ούτε ο ιδιωτικός τομέας ενδιαφέρεται ούτε το κράτος 
αναλαμβάνει την ευθύνη, μειώνουν το κόστος παροχής δημόσιων αγαθών και υπηρεσιών, 
συμβάλλουν στην ανάπτυξη της κοινωνικής και πολιτικής συνείδησης. Επομένως οι 
Μ.Κ.Ο ουσιαστικά διαδραματίζουν έναν αυτόνομο πολιτικό ρόλο με διάφορους τρόπους. 
Δεν έρχονται για να υποκαταστήσουν τη λειτουργία του κράτους. Αντιθέτως μάλιστα, είναι 
συμπληρωματικός στις λειτουργίες του κράτους και ταυτόχρονα προωθούν θετικές 
κοινωνικές στάσεις. Τέτοιες στάσεις είναι η αξιοκρατία, η καινοτομία, η αυτενέργεια, η 
ευσυνειδησία, η αποφυγή σπατάλης, η ευελιξία, η ανιδιοτέλεια, η εναλλακτική κοινωνική 
προοπτική. 
 
 
 
3.3 Αίτια ανάπτυξης του εθελοντισμού και των εθελοντικών οργανώσεων 
στην Ελλάδα  
 
Υποστηρίζεται ότι στην Ελλάδα η συμμετοχή στην πολιτική και στη δημόσια ζωή 
ρυθμίζεται τις περισσότερες φορές από τις πελατειακές σχέσεις, χωρίς να διαφαίνονται 
μέχρι σήμερα νέοι τρόποι ενσωμάτωσης των κοινωνικών στρωμάτων στο πολιτικό 
σύστημα. Γι’ αυτό η κοινωνία των πολιτών δεν έχει αναπτυχθεί επαρκώς και οι διάφορες 
οργανώσεις εκπροσώπησης οικονομικών συμφερόντων εξακολουθούν να εξαρτώνται σε 
μεγάλο βαθμό από το κράτος. «Η κομματική δραστηριοποίηση σε πολιτικούς χώρους που 
συνήθως καλύπτονται από διάφορα κοινωνικά κινήματα (π.χ. φεμινιστικό κίνημα, 
οικολογία κ.λπ.), η έλλειψη νομιμοποίησης πολλών οργανώσεων και κοινωνικών 
κινημάτων, η αδυναμία τους να ασκήσουν αποτελεσματικές πιέσεις ώστε να καταστούν 
εταίροι διαπραγμάτευσης συμφερόντων με το κράτος ο κατακερματισμός των ατομικών 
συμφερόντων, δηλαδή η πολλαπλή και ταυτόχρονη ένταξη των υποκειμένων σε 
διαφορετικές επαγγελματικές θέσεις και κοινωνικά στρώματα κ.ά. αποτελούν μερικές από 
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τις αιτίες για τις οποίες δεν έχουν αναπτυχθεί επαρκώς οι εθελοντικές ΜΚΟ στη χώρα 
μας.»  (Ανθόπουλος 2000). 
 
Παρ’ όλες τις δυσκολίες του πολιτικού συστήματος, ο εθελοντισμός και οι οργανώσεις που 
ασχολούνται με αυτόν έχουν αναπτυχθεί ιδιαίτερα και οι λόγοι στους οποίους οφείλεται 
κυρίως είναι οι εξής:  
 
Α) Η κρίση του κοινωνικού κράτους. Η κρίση αυτή έχει τις ρίζες της και σε υποκειμενικού 
παράγοντες αλλά και σε αντικειμενικούς. Οι υποκειμενικοί οφείλονται στο 
μετασχηματισμό των κυρίαρχων πολιτικών αντιλήψεων (οι πολίτες έχουν υιοθετήσει μία 
ατομικιστική αντίληψη) για την αξία και την αποτελεσματικότητα του κοινωνικού 
κράτους, το οποίο υπόκειται τα τελευταία είκοσι χρόνια μια μετωπική πολιτική, οικονομική 
και ιδεολογική επίθεση.  
 
Οι αντικειμενικοί παράγοντες οφείλονται πρώτα στην οικονομική παγκοσμιοποίηση που 
υποχρεώνει τα εθνικά κράτη να διατηρήσουν την ανταγωνιστικότητα των οικονομιών τους 
στην παγκόσμια αγορά, να λαμβάνουν μέτρα που πλήττουν ανεπανόρθωτα την συνοχή των 
κοινωνιών τους, καθώς και σε άλλους κοινωνικοοικονομικούς λόγους, που αφορούν τη 
δυσκολία προσαρμογής των παραδοσιακών προγραμμάτων του κοινωνικού κράτους, στους 
μετασχηματισμούς της δημογραφικής πυραμίδας (γήρανση του πληθυσμού), της 
οικογένειας, της αγοράς εργασίας και γενικότερα των τρόπων παραγωγής.  
 
Κάτω από αυτές τις συνθήκες, η κινητοποίηση των εθελοντικών ενεργειών της κοινωνίας, 
μπορεί να συμβάλλει στην διατήρηση της κοινωνικής συνοχής με ένα σχετικά μικρότερο 
κόστος για τον κρατικό προϋπολογισμό, λόγω της ικανότητας των εθελοντικών 
οργανώσεων να παράγουν κοινωνικές υπηρεσίες αξιοποιώντας την εθελοντική εργασία των 
μελών ή των συνεργατών τους ή πληρώνοντας μισθούς χαμηλότερους από εκείνους του 
δημόσιου τομέα ή της αγοράς και συμπληρώνοντας τη δημόσια οικονομική ενίσχυση με 
δωρεές και με άλλους πόρους. 
 
Β) Η κρίση των κομμάτων και της πολιτικής. Ένας άλλος παράγοντας στον οποίο 
οφείλεται η ανάπτυξη του εθελοντισμού είναι και η κάμψη την κομμάτων αλλά και της 
πολιτικής συμμετοχής δια μέσου αυτών. Παρόλο που το ενδιαφέρον των πολιτών για τα 
δημόσια πράγματα δεν έχει εκλείψει αλλά ούτε και η κινητοποίησή τους, έχει μειωθεί και 
διαρκώς μειώνεται η κοινωνική αποδοχή των κομμάτων και η ενεργητική συμμετοχή των 
πολιτών σε αυτά.  
 
Μέσα στη δεκαετία του ’80 γίνεται αισθητή και στην Ελλάδα η αύξηση της συμμετοχής σε 
σωματεία και σε άλλες οργανώσεις του μη-κερδοσκοπικού τομέα, μεταξύ και σε 
οργανώσεις εθελοντικής παροχής υπηρεσιών. Οι οργανώσεις αυτές εγγυώνται στα μέλη 
τους τη δυνατότητα να αποφασίζουν αυτοπροσώπως, τους προσφέρουν σημαντικές 
εμπειρίες αμοιβαιότητας και αλληλεπίδρασης δίνουν νόημα στη ζωή τους καθώς δίνουν τη 
δυνατότητα σε πολλούς πολίτες να προσφέρουν υπηρεσίες κοινωνικά ωφέλιμες, κάτι που 
δεν συμβαίνει στα πολιτικά κόμματα.  
 
Γ) Οι νέες λειτουργίες της ελευθερίας του συνεταιρίζεσθαι. Μια άλλη βασική αιτία 
ανάπτυξης του εθελοντισμού είναι η ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι. Η διάδοση 
εθελοντικών δραστηριοτήτων εδραιώνει την αντίληψη ότι ένα μέρος της κοινωνίας 
προασπίζει τα δικαιώματα, τις αξίες της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, την αλληλεγγύη και την 
ισότητα. Η ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι αποτελεί βασική προϋπόθεση του εθελοντισμού. 
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Λειτουργεί ως αντίβαρο στις καταχρήσεις των δημόσιων και ιδιωτικών εξουσιών και 
εκδηλώνεται με παροχή υπηρεσιών προς την κοινωνία πραγματοποιώντας τα κοινωνικά 
δικαιώματα. 
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4. Ο ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ 
 
Σε εποχές λατρείας του ατομικισμού, ο εθελοντισμός μας σπρώχνει σε πράξεις που δίνουν 
διέξοδο στα προβλήματα που γεννιούνται από την μυωπία του εγωκεντρισμού των 
σύγχρονων κοινωνιών, από τις αδυναμίες του κράτους, την έλλειψη υποδομών και την 
απουσία μέριμνας για τις αδύναμες και ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. 
 
Το κίνημα του εθελοντισμού στην Ελληνική κοινωνία της μεγάλης κρίσης, των πολλαπλών 
αδιεξόδων και της άμβλυνσης των ηθικών φραγμών, που οι ανάγκες επιβίωσης, οδηγούν 
τους ανθρώπους σε απρόβλεπτες συμπεριφορές και ενέργειες, αποτελεί μια μεγάλη δύναμη 
ελπίδας για την επίλυση των προβλημάτων. Η οργανωμένη δράση τείνει να καταστεί μια 
σημαντική συνιστώσα της κοινωνίας των πολιτών, που οριοθετεί τον τρίτο πυλώνα της 
οικονομίας, παρέχοντας υλικά αγαθά και υπηρεσίες που αδυνατούν να προσφέρουν το 
κράτος και η ελεύθερη αγορά, αποκλειστικά για σκοπούς αλληλεγγύης και στήριξης των 
ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. Ο εθελοντισμός δίνει νόημα και περιεχόμενο σε 
πανανθρώπινες αξίες, λιγότερο ή περισσότερο ξεχασμένες, όπως είναι η κοινωνική 
αλληλεγγύη, η κοινωνική προσφορά και η αγάπη προς τον συνάνθρωπο.  
 
Σήμερα το εθελοντικό κίνημα αποτελεί την υγιή αντίδραση της κοινωνίας στα φαινόμενα 
της αδράνειας, της αποχής και της παθητικότητας. Αποτελεί τη μεγάλη πρόκληση για 
υπέρβαση και ρήξη με κοινωνικά στερεότυπα με παρωχημένες και αναχρονιστικές 
συμπεριφορές.  
 
Σε μια Ελλάδα που είναι καθημερινό φαινόμενο, ο απόηχος φρικτών πράξεων ανθρώπινης 
βίας, δυστυχίας, πείνας και εξαθλίωσης, το ατομικό συμφέρον επικρατεί επί του 
συλλογικού, και το προσωπικό όφελος κυριαρχεί επί του κοινωνικού, η ανάπτυξη του 
εθελοντικού κινήματος σήμερα, συνιστά μια σύγχρονη αναγκαιότητα που στηρίζει τον 
κοινωνικό βίο. 
 
Το κίνημα του εθελοντισμού δεν περιορίζεται στην άμεση προσφορά του προς τον 
άνθρωπο, αλλά δρα και σε άλλους τομείς, όπως είναι η οικολογία, οι καθαρισμοί των 
ακτών και των δασών, το περιβάλλον, η δενδροφύτευση, η πυροπροστασία και η 
πυρόσβεση, η συγκέντρωση και αποστολή βοήθειας σε τρίτες χώρες, η προσφορά και 
αποστολή υγειονομικού υλικού, η δωρεά οργάνων και η παλαιότερη ίσως μορφή 
εθελοντισμού στην Ελλάδα, η αιμοδοσία. Φυσικά ο εθελοντισμός εκείνο που μπορεί να 
κάνει είναι να απαλύνει τον πόνο και τις πληγές των ανθρώπων και όχι να λύσει τα 
προβλήματα η να εξαλείψει τις αιτίες που τα δημιούργησαν. Η καταγραφή και η επίλυση 
των προβλημάτων, είναι υποχρέωση και ευθύνη του κράτους και των υπηρεσιών 
κοινωνικής πρόνοιας.  
 
Στη σημερινή κοινωνία με τους ξέφρενους και αγχωτικούς ρυθμούς ζωής, του υλικού 
ευδαιμονισμού και του ατομικισμού , με τους ανάλγητους νόμους της αγοράς και της 
στυγνής οικονομικής συνδιαλλαγής, που οι ανθρώπινες σχέσεις χαρακτηρίζονται από 
πνεύμα αδιαφορίας και που η έννοια του ανθρωπισμού έχει δυστυχώς παραμεριστεί στην 
καρδιά και στο νου των σύγχρονων ανθρώπων, ο εθελοντισμός φαντάζει ως ο μοναδικός 
φάρος που μπορεί να δώσει φως και ελπίδα και που μπορεί να αναδείξει μια διαφορετική 
αντίληψη για την ανθρώπινη δημιουργία και να σηματοδοτήσει μια νέα στάση ζωής. 
 
Ο εθελοντισμός αποτελεί αίτημα και ανάγκη των καιρών μας και δεν περισσεύει κανείς σε 
αυτήν την προσπάθεια. Στις δύσκολες περιόδους στις οποίες ζούμε, δίνει ένα μήνυμα 



Παροχή εκπαιδευτικών αγαθών εκ μέρους εθελοντικών οργανώσεων,  
ιδιαίτερα κατά την περίοδο της τρέχουσας οικονομικής κρίσης. Μια μελέτη περίπτωσης 
 

23 

ελπίδας και αισιοδοξίας για το αύριο. Είναι το αντιστάθμισμα στην κυριαρχία της 
τεχνολογίας και στην ηθική κατάπτωση των ανθρώπων, είναι το μέσο για ένα καλύτερο 
κόσμο, ένα κόσμο με χαμόγελο, με αγάπη, με ευτυχία. 
 
Σημαντική αύξηση της εθελοντικής προσφοράς εν μέσω κρίσης καταγράφει η πανελλαδική 
έρευνα κοινής γνώμης που παρουσίασε το HumanGrid, μια πρωτοβουλία του TEDxAthens 
για τη συστηματική καταγραφή και δικτύωση των εθελοντικών οργανώσεων και 
συλλογικών δράσεων αλληλεγγύης που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας. 
 
Σύμφωνα με την έρευνα, οι πολίτες που συμμετέχουν σε εθελοντικές πρωτοβουλίες 
αυξήθηκαν κατά 44% την περίοδο 2010-2012, ενώ το 38% των Ελλήνων πολιτών θεωρεί 
ότι το επόμενο διάστημα είναι πιθανόν να αναζητήσει βοήθεια από εθελοντικές 
οργανώσεις. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από την εταιρεία κοινωνικής έρευνας qed σε 
δείγμα 1001 ατόμων και αποτυπώνει τις τάσεις και πεποιθήσεις της ελληνικής κοινωνίας 
σε σχέση με τον εθελοντισμό και τις συλλογικές δράσεις κοινωνικής αλληλεγγύης.  
 
Αναλυτικά τα βασικά ευρήματα της έρευνας:  
 
-  Σημαντική αύξηση της συμμετοχής μετά την κρίση (2010). Το 44% των πολιτών που 
έχουν συμμετάσχει σε εθελοντικές πρωτοβουλίες και δράσεις αλληλεγγύης, απαντούν ότι 
ξεκίνησαν μετά το 2010. Η αύξηση ήταν 13% το 2010, 7% το 2011, 20% το 2012 και 4% 
το α’ τρίμηνο του 2013.  
- Η εθελοντική συμμετοχή παραμένει χαμηλή σε σύγκριση με τα ισχύοντα στην ΕΕ. Μόνο 
το 3% των πολιτών είναι μέλος κάποιας εθελοντικής οργάνωσης, ένα επιπλέον 5% έχει 
σταθερή συμμετοχή σε πρωτοβουλίες και ένα πρόσθετο 7% συμμετέχει περιστασιακά. Το 
υπόλοιπο 85% δεν είχε ποτέ συμμετοχή. Ωστόσο το 34% θεωρεί πολύ πιθανό να 
συμμετάσχει στο μέλλον σε δράσεις για απόρους, για το παιδί, για το περιβάλλον, για 
ανταλλαγή προϊόντων και υπηρεσιών.  
- 38% των πολιτών είναι πιθανόν να ζητήσει βοήθεια στο άμεσο μέλλον. Εκτιμούν ότι οι 
ίδιοι ή η οικογένειά τους ενδέχεται να έχουν ανάγκη για συνδρομή, από κάποια 
πρωτοβουλία αλληλεγγύης (σε είδη πρώτης ανάγκης, για ανταλλαγή προϊόντων και 
υπηρεσιών, στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων). Πιο έντονα νοιώθουν την 
πιθανότητα να χρειαστούν υποστήριξη οι πολίτες μεταξύ 35-44 ετών. 
- Η κρίση έχει διαφοροποιήσει τις προτεραιότητες: Η μεγαλύτερη αύξηση εθελοντικής 
συμμετοχής παρατηρείται σε παροχή ειδών σε απόρους/ ανασφάλιστους, δράσεις για την 
υγεία απόρων/ ανασφάλιστων, ανταλλαγή προϊόντων και υπηρεσιών, προστασία 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δράσεις για το περιβάλλον, τη γειτονιά. Υποχωρούν ή μένουν 
σταθερές: δράσεις για αστικές παρεμβάσεις, για τέχνη/ πολιτισμό.  
- Σε σχέση με την αξιολόγηση των εννοιών, ο εθελοντισμός αξιολογείται θετικά σε 
ποσοστό 83%, οι δράσεις αλληλεγγύης σε ποσοστό 71%, η αλληλέγγυα οικονομία σε 
ποσοστό 65%, το αλληλέγγυο εμπόριο σε ποσοστό 60%, οι μη κυβερνητικές οργανώσεις 
σε ποσοστό 50% και ο ακτιβισμός σε ποσοστό 46%.  
- H έμφαση δίνεται στα οφέλη προς την κοινωνία και όχι στα προσωπικά οφέλη του 
ατόμου που συμμετέχει σε μία δράση. Κύριο όφελος θεωρούν την κοινωνική αλληλεγγύη 
και την ενίσχυση των ευπαθών ομάδων και δίνουν χαμηλή προτεραιότητα αλλά 
αξιοσημείωτη βαρύτητα, στην αυτοεκπλήρωση των συμμετεχόντων (15%) και στην 
απόκτηση δεξιοτήτων (5%) (Λουκόπουλος 2013). 
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5. ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
 
Σε καιρούς κρίσης, οικονομικής, κοινωνικής, πολιτικής, σε καιρούς επίθεσης σε 
δικαιώματα και κατακτήσεις, στο βιός και στη ζωή μας την ίδια, η αλληλεγγύη είναι 
προϋπόθεση επιβίωσης για όλους μας. Έτσι τα τελευταία χρόνια και, ελέω της οικονομικής 
δυσκολίας που αφορά όλο και περισσότερα κοινωνικά στρώματα, η Ελλάδα ανακαλύπτει 
ένα σχετικά καινούριο πρόσωπο της οικονομίας, την κοινωνική οικονομία. Πρόκειται κατά 
κύριο λόγο για μια πρωτοβουλία των πολιτών («οικονομία των πολιτών», δηλαδή από τους 
πολίτες και για τις ανάγκες αυτών) που δεν αποσκοπεί στο κέρδος, αλλά να καλύπτει τις 
ανάγκες τους, μέσω ισοδίκαιου καταμερισμού των πόρων. Πρόκειται με άλλα λόγια για μια 
«οικονομία των (πραγματικών) αναγκών». Η αλληλεγγύη και η δημοκρατική συμμετοχή 
είναι βασικό συστατικό της. Είναι «φιλική» με το περιβάλλον, αναπτύσσεται κατά κύριο 
λόγο τοπικά και με αειφορικές τεχνικές, ενώ δε στοχεύει στη μεγέθυνση των οικονομικών 
μονάδων. Το πιο όμως ενδιαφέρον κομμάτι της, είναι η μη θεσμική, η εναλλακτική ή 
αλληλέγγυα οικονομία. Αυτό το κομμάτι που πειραματίζεται με ανταλλαγές, νομίσματα, 
χαριστικά δίκτυα, ηθικό εμπόριο ενώ αναζητά ανθρώπινες λύσεις, σε μια δύσκολη 
οικονομική κατάσταση ή ως μια απάντηση ενός εναλλακτικού τρόπου ζωής. 
 
Στην τάση αυτή δεν θα μπορούσε να αποτελέσει εξαίρεση ο χώρος της εκπαίδευσης, καθώς 
σήμερα περισσότερο από ποτέ η δημόσια εκπαίδευση δέχεται μια ισχυρή επίθεση σε 
πολιτικό, οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο, που όνο σκοπό έχει την υποβάθμισή της. Σε 
αυτό το περιβάλλον, φαίνεται ότι η συρρίκνωση των εισοδημάτων δημιουργεί ακόμη 
μεγαλύτερες απαιτήσεις και προσδοκίες για το ρόλο της δημόσιας εκπαίδευσης, ως 
συλλογικού αγαθού που μπορεί να μετριάσει τις κοινωνικές, αλλά ακόμα και τις 
οικονομικές επιπτώσεις της κρίσης. Γιατί η μόρφωση φαντάζει για μια ακόμα ιστορική 
περίοδο στη χώρα μας, ως η μόνο διέξοδος ενάντια στην επιχειρούμενη κοινωνική 
εξαθλίωση. 
 
 
5.1 #tutorpool 
Το #tutorpool είναι ένα Δίκτυο Εθελοντισμού και Αλληλεγγύης για την Παιδεία που 
δημιουργήθηκε από πολίτες αυθόρμητα αλλά και αποφασιστικά, μέσω διαδικτύου. Η 
ψηφιακή γειτονιά γίνεται πραγματικότητα. Ζούμε μία περίοδο όπου η δημόσια εκπαίδευση 
και οι λειτουργοί της απαξιώνονται με κάθε τρόπο, όπου η δημόσια και δωρεάν παιδεία 
παραμένει ανεκπλήρωτο κοινωνικό δικαίωμα. Σχολικές μονάδες καταργούνται, άλλες 
συγχωνεύονται, και όλες υπολειτουργούν. Μαθητές κάνουν μάθημα χωρίς σχολικά 
εγχειρίδια. Δάσκαλοι και καθηγητές αγωνίζονται να παράσχουν γνώση, χωρίς στήριξη από 
την κεντρική διοίκηση, δεδομένου του γεγονότος ότι προγράμματα όπως η ενισχυτική 
διδασκαλία έχουν καταργηθεί. Γονείς αδυνατούν να αντεπεξέλθουν οικονομικά στις 
ανάγκες των παιδιών τους, όπως αυτές διαμορφώνονται από το υπάρχον εκπαιδευτικό 
σύστημα. Σκοπός του #tutorpool είναι να επιτευχθεί αυτό που η πολιτεία αδυνατεί να 
προσφέρει ή δεν έχει σκοπό να προσφέρει· τις ίσες ευκαιρίες για κάθε μαθητή, όσο αυτό 
είναι δυνατό εντός του παρόντος εκπαιδευτικού συστήματος.  
 
Στο #tutorpool συμμετέχουν όλοι οι  άνθρωποι που ανήκουν στην ευρύτερη επιστημονική 
και εκπαιδευτική κοινότητα, δάσκαλοι και καθηγητές της δημόσιας, ιδιωτικής και 
φροντιστηριακής εκπαίδευσης, αναπληρωτές, ωρομίσθιοι και αδιόριστοι, φοιτητές 
προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί, υποψήφιοι διδάκτορες και μεταδιδάκτορες, ερευνητές και 
ακαδημαϊκοί, αλλά και επαγγελματίες εκτός του εκπαιδευτικού χώρου, άνθρωποι της 
τέχνης, των γραμμάτων, του πολιτισμού και του αθλητισμού, πολίτες εν γένει που θεωρούν 
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ότι το δικαίωμα στην παιδεία είναι θεμελιώδες. Έτσι συγκροτούν από κοινού με τους 
μαθητές και τους γονείς ένα δίκτυο αλληλεγγύης και εθελοντισμού για την παιδεία, για να 
διασφαλιστεί η πρόσβαση όλων των μαθητών στη γνώση. Το #tutorpool απευθύνεται σε 
όλους όσοι το έχουν ανάγκη και στηρίζεται στην κοινωνική αλληλεγγύη.  
 
Σε καμία περίπτωση το #tutorpool δεν δημιουργήθηκε για να αναπληρώσει τις ελλείψεις 
της δημόσιας εκπαίδευσης και ξεκάθαρα δεν αναλαμβάνει τις ευθύνες που έχει η πολιτεία 
απέναντι στην μαθητική και γονεϊκή κοινότητα. Το #tutorpool στηρίζει τους μαθητές που 
έρχονται αντιμέτωποι με τις ελλείψεις αυτές. Παράλληλα δεν παύει λεπτό να οραματίζεται 
μια δημόσια δωρεάν παιδεία ίσων ευκαιριών, όπου δεν θα χρειάζονται δίκτυα όπως το 
#tutorpool. 
 
Οι εθελοντές #tutorpool παρέχουν τις υπηρεσίες τους μόνο στις περιπτώσεις εκείνες που η 
έμμισθη διδασκαλία εκ των πραγμάτων δεν υφίσταται ως επιλογή. Σε καμία περίπτωση 
επίσης δεν προσπαθεί να υποκαταστήσει το ρόλο της ιδιωτικής και φροντιστηριακής 
εκπαίδευσης. Αντιθέτως μάλιστα θεωρεί ότι υπάρχουν περιθώρια συνεργασίας για να 
τεθούν όλοι αλληλέγγυοι προς τους μαθητές που δεν έχουν πρόσβαση στην ενισχυτική 
διδασκαλία (Δίκτυο Εθελοντισμού και Αλληλεγγύης για την Παιδεία 2013).  
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6. ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ  
 
Η παρούσα εργασία είναι μία μελέτη περίπτωσης. Η μελέτη περίπτωσης είναι μία 
διεξοδική περιγραφή και ανάλυση ενός φαινόμενου ή κοινωνικής μονάδας όπως είναι ένα 
μεμονωμένο άτομο, ομάδα, φορέας ή κοινότητα. Η περίπτωση είναι ένα οριοθετημένο, 
ολοκληρωμένο σύστημα. Επικεντρώνοντας την προσοχή σε ένα μεμονωμένο φαινόμενο ή 
οντότητα (την  περίπτωση) η προσέγγιση αυτή επιδιώκει  να  περιγράψει  το  φαινόμενο  σε  
βάθος.  Η  μονάδα  ανάλυσης,  όχι  το  θέμα  της διερεύνησης, χαρακτηρίζει μία μελέτη 
περίπτωσης.   
 
Οι εθνογραφικές μελέτες περίπτωσης είναι αρκετά συνήθεις μέσα σε μια μελέτη  
περίπτωσης, όπου για παράδειγμα, μελετάται σε βάθος η πνευματική καλλιέργεια μίας 
συγκεκριμένης κοινωνικής ομάδας. Επιπλέον, κάποιος μπορεί να δομήσει εμπειρική 
έρευνα   σε μία μελέτη περίπτωσης  ή να αναλύσει τα δεδομένα από μία μελέτη 
περίπτωσης  μέσα  από  μία  κρίσιμη  επιστημονική  σκοπιά,  ή  να  αποσπάσει  την  
“ιστορία” ενός  προσώπου,  όπου  έτσι  συνδυάζεται  η  αφήγηση  με  τη  μελέτη  
περίπτωσης  και  ούτω καθεξής (Merriam 2002). 
 
Παρόμοια με τις δυσκολίες καθορισμού του όρου μελέτη περίπτωσης, είναι ο όρος 
“περίπτωση ” ο οποίος φέρει επίσης μία ποικιλία από σημασίες. Είναι σημαντικό για τον 
ερευνητή να καθορίσει τη σημασία του όρου περίπτωση και έτσι  να σκιαγραφήσει τη 
μελέτη περίπτωσης. Η ‘περίπτωση’ είναι ένα μεμονωμένο συγκεκριμένο φαινόμενο. Η 
έρευνα της ‘μελέτης περίπτωσης’ έχει συγκεκριμένα όρια, επομένως η ‘περίπτωση’ είναι 
ένα σύστημα που οροθετείται από το χρόνο, το χώρο, το γεγονός ή τη δραστηριότητα  και  
αυτά  τα  όρια  μπορεί  να  συντελέσουν  σε  μία  περιορισμένη  συλλογή δεδομένων. Μέσα 
στην ‘περίπτωση’ υπάρχει συνοχή. 
Τα σημεία που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την εφαρμογή μίας ποιοτικής μελέτης 
περίπτωσης είναι τα ακόλουθα (Creswell 1998): 

 Ο ερευνητής θα πρέπει να καθορίσει την περίπτωση που μελετά. 
 Ο ερευνητής θα πρέπει να λάβει υπόψη του το αν θα μελετήσει μία μεμονωμένη 

περίπτωση ή πολλές περιπτώσεις. Σημειώνεται ότι η έρευνα περισσότερων του ενός 
τύπων ‘μελέτης περίπτωσης’ αλλοιώνει ολόκληρη την ανάλυση.  Όσο 
περισσότερους τύπους ‘μελέτης περίπτωσης’ ερευνά ένα άτομο, τόσο μεγαλύτερη 
είναι η έλλειψη βάθους σε κάθε επί μέρους περίπτωση. Όταν ένας ερευνητής 
επιλέγει πολλές ‘μελέτες περίπτωσης’, το θέμα είναι “πόσες;”.  Αυτό που δίνει το 
κίνητρο στον ερευνητή  να μελετήσει ένα μεγάλο αριθμό από περιπτώσεις είναι η 
ιδέα της δυνατότητας γενίκευσης .     

 Η επιλογή της περίπτωσης προϋποθέτει ότι ο ερευνητής ακολουθεί ένα σκεπτικό 
για τη στρατηγική της δειγματοληψίας που θα ακολουθήσει, για την επιλογή της 
περίπτωσης και για τη συγκέντρωση πληροφορίας σχετικά με την περίπτωση. 

 Έχοντας αρκετή πληροφορία για να παρουσιάσει μία σε βάθος εικόνα της 
περίπτωσης περιορίζεται  η αξία μερικών τύπων ‘μελετών περίπτωσης’. Για 
παράδειγμα, στο σχεδιασμό μίας ‘μελέτης περίπτωσης’, μπορεί να υπάρξουν άτομα 
που ανέπτυξαν μία μήτρα συλλογής δεδομένων στην οποία προσδιόρισαν την 
ποσότητα της πληροφορίας που θα ήθελαν να συλλέξουν σχετικά με την 
περίπτωση. 

 Η απόφαση για τα “όρια” της ‘μελέτης περίπτωσης’ – τους περιορισμούς 
αναφορικά με το χρόνο, τα γεγονότα και τις διαδικασίες – μπορεί να είναι 
αμφισβητήσιμη. Μερικοί τύποι ‘μελέτης περίπτωσης’ μπορεί να έχουν ξεκάθαρα 
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σημεία αρχής και τέλους όπου ο ερευνητής δεν θα χρειαστεί να δουλέψει μέσα στα 
όρια που έχει επινοήσει. 

 
 
 
 
6.1 Η "ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ"  
 
O Σύλλογος «Πρωτοβουλία για το Παιδί» ιδρύθηκε στη Βέροια τον Απρίλιο του 2008. 
Σήμερα, δραστηριοποιούνται στους κόλπους του 350 μέλη και 200 περίπου ενεργοί 
εθελοντές. Πεδίο δράσης της Δομής μας είναι πρωτίστως η φροντίδα και η προστασία 
παιδιών που, προερχόμενα από οικογένειες που δυσλειτουργούν ή είναι διαλυμένες, 
βιώνουν την παραμέληση, την ψυχολογική και σωματική βία, την περιθωριοποίηση και την 
απόρριψη, τόσο μέσα στο σπίτι, όσο και μέσα στο σχολικό και κοινωνικό περιβάλλον, 
καθώς και η παντοειδής ενίσχυση των οικογενειών τους. Ακόμη, ομάδες-στόχους της ΠγτΠ 
αποτελούν οι ευπαθείς οικογένειες με παιδιά και οι ευπαθείς ομάδες του τοπικού 
πληθυσμού που πλήττονται από τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό. 
 
Οι υπηρεσίες που προσφέρουν οι Δομές της «Πρωτοβουλίας για το Παιδί» παρέχονται 
συμπληρωματικά προς τις αντίστοιχες κρατικές. Η εμβέλεια της λειτουργίας της 
Ημερήσιας Φροντίδας και του Κέντρου Αναφοράς είναι τοπική (Νομός Ημαθίας και γύρω 
του περιοχές), ενώ αυτή της Κλειστής Φιλοξενίας εκτείνεται σε ολόκληρη τη χώρα. 
 
Από τον Μάρτιο του 2010 λειτουργεί στη Βέροια το Σπίτι Ημερήσιας Φροντίδας παιδιών 
με αυτά τα χαρακτηριστικά. Στο Σπίτι της Βέροιας, με τη βοήθεια του επιστημονικού 
προσωπικού  (Κοινωνική Λειτουργός, δύο Παιδαγωγοί, δύο Ψυχολόγοι, μία Γραμματέας) 
και των εθελοντών όλων των τομέων (σίτιση, μαθησιακή υποστήριξη, ψυχαγωγία, 
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, δημιουργική απασχόληση, συνοδεία σε εξωτερικές 
δραστηριότητες) φιλοξενούνται κατά τη διάρκεια της ημέρας σε διάφορους κύκλους, περί 
τα 20 παιδιά ηλικίας 4 έως 18 ετών σε συνθήκες οικογενειακής θαλπωρής. Στα παιδιά 
παρέχεται συστηματική ψυχολογική υποστήριξη, διαπαιδαγώγηση και κάθε είδους 
βοήθεια, ενώ στις οικογένειές τους παρέχεται κοινωνική-ψυχολογική υποστήριξη, καθώς 
και υλική βοήθεια. 
 
Το Κέντρο Αναφοράς της Πρωτοβουλίας για το Παιδί δέχεται καθημερινά  πολλές κλήσεις 
για βοήθεια,  σε  παιδιά, εφήβους και γονείς που αντιμετωπίζουν προβλήματα 
ενδοοικογενειακής βίας, αποκλίνουσας συμπεριφοράς, δυσκολίας σχέσεων, ένδειας κλπ. 
Στους ανθρώπους αυτούς παρέχεται άμεση βοήθεια με τη συνεργασία των ειδικών 
(υπηρεσίες κοινωνικής λειτουργού και ψυχολόγου, νομική και ψυχοκοινωνική υποστήριξη, 
υλική βοήθεια κλπ). Στο ίδιο Κέντρο γίνονται δεκτές καθ’ όλο το εικοσιτετράωρο, 
καταγγελίες για περιστατικά παραμέλησης, εγκατάλειψης ή και κακοποίησης παιδιών, με 
άμεση και αποτελεσματική αντίδραση εκ μέρους του ειδικού προσωπικού μας. 
 
Η «Πρωτοβουλία για το Παιδί» είναι ειδικά πιστοποιημένος φορέας παροχής υπηρεσιών 
Κοινωνικής Φροντίδας από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ( ΦΕΚ 
1226 Β΄/ 11-4-2012) και έχει σχετικές Άδεια Λειτουργίας: 
Άδεια Λειτουργίας για την Πρωτοβάθμια Κοινωνική Φροντίδα (Σπίτι της Βέροιας) ( 
Απόφαση Δημάρχου Βεροίας 54301/4-11-2011). 
Άδεια Λειτουργίας για την Δευτεροβάθμια Κοινωνική Φροντίδα (Σπίτι της Βεργίνας) ( 
Απόφαση Δημάρχου Βεροίας 59546/14-1-2013). 
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Τον Οκτώβριο του 2012  ξεκίνησε η λειτουργία του Σπιτιού της Βεργίνας, το οποίο 
αποπερατώθηκε και εξοπλίστηκε με χορηγία του Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος». Το Σπίτι 
της Βεργίνας μπορεί να φιλοξενεί  για μακρύ χρονικό διάστημα, υπό εξαιρετικές συνθήκες, 
περί τα 20 παιδιά και των δύο φύλων, που πρέπει να απομακρυνθούν από το οικογενειακό 
τους περιβάλλον ή είναι ορφανά. Προβλέπεται ακόμη, η προσωρινή φιλοξενία παιδιών, για 
το χρονικό διάστημα που απαιτείται ώστε να επανακτηθεί η γονική ικανότητα της πλήρους 
επιμέλειάς τους. Το προσωπικό στο Σπίτι της Βεργίνας αποτελείται ήδη από μία 
«Μητέρα», δύο «Θείες», μία Διευθύντρια-Επιστημονική Υπεύθυνο (Ψυχολόγο), έναν 
Νοσηλευτή και υπεύθυνο γενικών καθηκόντων και μία καθαρίστρια, ενώ προβλέπεται η 
συμπλήρωσή του εντός του 2014. 
 
6.2 Εθελοντισμός στην Πρωτοβουλία για το Παιδί 
 
Στα πλαίσια της λειτουργίας του συλλόγου, δραστηριοποιείται μεγάλος αριθμός εθελοντών 
όλων των ειδικοτήτων, σε διάφορους τομείς (μάγειροι, συνοδοί, καλλιτέχνες και 
παιδαγωγοί, εκπαιδευτικοί, γιατροί και φαρμακοποιοί, δημιουργοί ειδών για τα Bazaar 
κλπ). Η πορεία της ΠγτΠ από το 2008 μέχρι σήμερα, βασίστηκε σε μεγάλο βαθμό στους 
εθελοντές. 
 
Κατά το πρώτο χρονικό διάστημα, με την φυσιολογική οικονομική δυσκολία και την 
πειραματική άσκηση του έργου, η συμβολή των εθελοντών υπήρξε καθοριστική. Γρήγορα 
όμως, με την υποδοχή περιστατικών παιδιών που χρειαζόταν ιδιαίτερη αντιμετώπιση, 
διαφάνηκε η σημασία του διαχωρισμού, ανάμεσα στο έργο των ειδικών και σε αυτό των 
εθελοντών. Σταδιακά, λοιπόν, το έργο των εθελοντών προσδιορίστηκε με περισσότερη 
ακρίβεια. Το έργο αυτό διακρίνεται σε τομείς (βλ. παρακάτω). 
 
Σήμερα, με την έναρξη λειτουργίας του Σπιτιού της Βεργίνας και τον προγραμματισμό 
νέων δράσεων, η δυνατότητα παροχής εθελοντικού έργου στην ΠγτΠ 
πολλαπλασιάζεται.Παρά την εξειδίκευση, η σημασία της συμμετοχής των εθελοντών στην 
όλη προσπάθεια, παραμένει αμείωτη, ώστε να είναι βάσιμος ο ισχυρισμός ότι η ΠγτΠ είναι 
πρωτίστως μία Οργάνωση Εθελοντών. 
 
Τομείς Εθελοντισμού 
Ο προσφερόμενος Εθελοντισμός στην ΠγτΠ διακρίνεται σε δύο επίπεδα : 
 
 ΠΡΩΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ: Άμεσος εθελοντισμός 
 
Οι εθελοντές αυτού του επιπέδου δηλώνουν σταθερή διαθεσιμότητα. Αυτό σημαίνει ότι 
προσδιορίζουν τα εξής βασικά στοιχεία: 
 
-Τον τομέα εργασίας τους 
-Τις ημέρες και τις ώρες που, σταθερά, θα εργάζονται 
-Την αποδοχή του Πλαισίου της Δομής 
 
Οι εθελοντές αυτοί κρίνονται από το προσωπικό της ΠγτΠ και εντάσσονται σε τομέα 
εθελοντισμού και στο σταθερό πρόγραμμα των Σπιτιών. Υπόκεινται σε εκπαίδευση και 
επιμόρφωση. Συμμετέχουν σε τακτικούς κύκλους απολογισμού του έργου. Μπορεί να 
περάσουν σε προσωρινή εφεδρεία, αν το επιθυμούν. 
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Ενδέχεται να αποταχθούν αν περιπέσουν σε παράπτωμα ή σοβαρό σφάλμα. 
Οι τομείς του άμεσου εθελοντισμού είναι: 
 
1. Η διανυκτέρευση 
Οι εθελοντές αυτού του τομέα μπορεί να χρειαστεί ξαφνικά να διανυκτερεύουν (ανά δύο) 
στο Σπίτι της Βέροιας, αν παρουσιαστεί περιστατικό που χρειάζεται άμεση προστασία. 
2. Η μαγειρική 
Οι εθελοντές αυτού του τομέα εντάσσονται στο πρόγραμμα σίτισης του Σπιτιού της 
Βέροιας και μαγειρεύουν βάσει αυτού και με καθοδήγηση της Παιδαγωγού. Κάποιοι 
μπορεί να μαγειρεύουν και στο δικό τους σπίτι και να φέρνουν έτοιμο το φαγητό. 
3. Η μαθησιακή υποστήριξη 
Οι εθελοντές αυτού του τομέα είναι εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων και όλων των 
ειδικοτήτων και προγυμνάζουν τα παιδιά, με βάση το τακτικό εβδομαδιαίο πρόγραμμα των 
Σπιτιών. 
4. Η συνοδεία 
Οι εθελοντές αυτού του τομέα δηλώνουν σταθερή διαθεσιμότητα και είναι υπεύθυνοι για 
τα δρομολόγια των παιδιών από και προς τα Σπίτια, από και προς τα σημεία των 
ενασχολήσεών τους. 
5. Η δημιουργική απασχόληση 
Οι εθελοντές αυτού του τομέα είναι εκπαιδευτικοί, παιδαγωγοί, καλλιτέχνες κλπ που 
κάνουν κύκλους δημιουργικής απασχόλησης στα εργαστήρια των Σπιτιών, βάσει του 
τακτικού εβδομαδιαίου προγράμματος. 
6. Η διεξαγωγή Bazaar 
Εδώ εντάσσονται μόνον όσοι από τους ασχολούμενους με τα Bazaar έχουν την συνεχή-
τακτική εποπτεία και φροντίδα της διεξαγωγής τους. 
 
ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΠΙΠΕΔΟ: Περιοδική προσφορά 
 
Οι εθελοντές αυτού του επιπέδου δηλώνουν γενική διαθεσιμότητα. Καλούνται να 
βοηθήσουν όταν απαιτείται. Μπορεί να χρειαστούν ταχύρυθμα μαθήματα άμεσης 
προσαρμογής. 
Οι τομείς εθελοντισμού είναι: 
 
1. Η έκτακτη μαθησιακή υποστήριξη 
2. Η έκτακτη συνοδεία 
3. Η κατασκευή-παρασκευή ειδών προς πώληση στα Bazaar 
4. Η παροχή ιατρικής φροντίδας 
5. Η παροχή οδοντιατρικής φροντίδας 
6. Η παροχή φαρμακευτικών ειδών. 
 
Τέλος, σε μία «ειδική» κατηγορία εθελοντισμού ανήκουν οι σταθεροί συνεργάτες-
εθελοντές ειδικοτήτων, όπως: 
-Ο Λογιστής της ΠγτΠ 
-Ο Παιδοψυχίατρος της ΠγτΠ 
-Οι εκτελούντες τις μεταφορές της ΠγτΠ 
-Οι τεχνικοί που ασχολούνται με τη συντήρηση των εγκαταστάσεων και των βλαβών στα 
κτίρια (ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, τεχνίτες κλπ) 
-Οι επιστήμονες-ειδικοί μελετητές, που επιστρατεύονται κατά περιόδους (αρχιτέκτονες, 
πολιτικοί μηχανικοί, μηχανολόγοι κλπ) 
-Οι Δικηγόροι της ΠγτΠ (Πρωτοβουλία για το Παιδί 2013). 
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7. ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
 
7.1 Συνέντευξη 
 
Η ποιοτική έρευνα στηρίζεται στην υπόθεση ότι η γνώση για τους ανθρώπους είναι 
αδύνατη χωρίς την περιγραφή της ανθρώπινης εμπειρίας, όπως αυτή βιώνεται και όπως 
περιγράφεται από τους ίδιους τους πρωταγωνιστές . Η έρευνα αυτή παρέχει τη δυνατότητα 
μέσα από την αφήγηση να καταγραφούν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του υπό μελέτη 
πληθυσμού, τα οποία σε μια ποσοτική έρευνα δεν αναδεικνύονται. 
 
Συνέντευξη είναι η τεχνική που έχει σκοπό να οργανώσει μια σχέση προφορικής 
επικοινωνίας ανάμεσα σε δύο πρόσωπα, το συνεντευκτή και τον ερωτώμενο, έτσι ώστε να 
επιτρέψει στον πρώτο τη συλλογή ορισμένων πληροφοριών από το δεύτερο πάνω σε ένα 
συγκεκριμένο αντικείμενο. Η έρευνα που γίνεται με αυτή τη μέθοδο πρέπει να έχει 
προετοιμαστεί με κάθε λεπτομέρεια καθώς ο συνεντευκτής οφείλει σε ελάχιστο χρονικό 
διάστημα, να αποκτήσει πολυάριθμες και σημαντικές πληροφορίες. Αυτή η προετοιμασία 
αποτελεί τον «οδηγό συνέντευξης» και επιδιώκει να μετατρέψει τους σκοπούς της έρευνας 
σε ερωτήσεις (Φίλιας 2001). 
 
Η συνέντευξη, δημιουργεί μια κοινωνική και ψυχολογική σχέση ανάμεσα στο συνεντευκτή 
και τον ερωτώμενο για αυτό είναι απαραίτητη η εκπαίδευση των συνεντευκτών προτού 
ξεκινήσουν την έρευνα πεδίου. Δίνονται οδηγίες για τον τρόπο προσέγγισης των 
ερωτώμενων, τη συμπεριφορά που θα πρέπει να επιδεικνύουν κατά τη διάρκεια της 
συνέντευξης, καθώς και τη σημασία της ακριβούς καταγραφής των απαντήσεων (αυτός 
είναι και ένας σημαντικός λόγος που ενισχύεται η χρήση μαγνητοφώνου ώστε να 
καταγράφονται όλες οι απαντήσεις). Από τη στιγμή της πρώτης επαφής η γενική εντύπωση 
που δημιουργεί ο ερευνητής στους ερωτώμενους καθορίζει σε μεγάλο βαθμό τη συμμετοχή 
τους στην έρευνα. Στη συνέχεια, ο τόνος της φωνής, η μη λεκτική επικοινωνία αλλά και οι 
παρεμβάσεις του συνεντευκτή μπορεί να έχουν σημαντική επίδραση στα αποτελέσματα της 
έρευνας και στο βαθμό αξιοπιστίας τους. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης δεν θα πρέπει 
να παρευρίσκονται άλλα άτομα επειδή είναι πιθανόν να επηρεάσουν τις απαντήσεις του 
ερωτώμενου (Κυριαζή 2002). 
 
Από τη στιγμή που θα δεχθεί ο ερωτώμενος να λάβει μέρος στην έρευνα, θα πρέπει να 
ενημερωθεί για τη διάρκεια της συνέντευξης ώστε να υπάρχει άνεση χρόνου και να 
δημιουργηθεί μια ευχάριστη ατμόσφαιρα. Ο συνεντευκτής θα πρέπει να είναι πολύ 
προσεκτικός όσον αφορά τη διατύπωση των ερωτήσεων και τον τρόπο που αντιδρά στις 
απαντήσεις των ερωτώμενων και δεν θα πρέπει να σχολιάζει, επιδοκιμάζει ή αποδοκιμάζει 
με λόγια ή κινήσεις τις απαντήσεις του ερωτώμενου. Οι προσωπικές του απόψεις δεν 
πρέπει να διατυπωθούν γιατί θα επηρεάσουν τις απόψεις του ερωτώμενου. Τέλος, με την 
ολοκλήρωση της συνέντευξης ο συνεντευκτής πρέπει να διαθέσει κάποιο χρόνο για να 
απαντήσει σε τυχόν απορίες ή ερωτήματα του ερωτώμενου που δεν είναι δυνατόν να 
απαντηθούν κατά τη διάρκεια της συνέντευξης. 
 
Η κυριότερη μέθοδος για την ανάλυση ποιοτικών στοιχείων είναι η ανάλυση περιεχομένου. 
 
7.2 Ανάλυση περιεχομένου  
 
Ένας εύστοχος ορισμός της ‘ανάλυσης περιεχομένου’  αποδόθηκε από τον Berelson 
(1952):“η  ‘ανάλυση  περιεχομένου’ είναι μία ερευνητική μέθοδος για την αντικειμενική, 
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συστηματική και ποιοτική περιγραφή του δηλωτικού περιεχομένου της πληροφορίας” 
(Kaid & Wadsworth 1989).   
 
Έτσι η ‘ανάλυση περιεχομένου’  είναι μία διαδικασία για την κατηγοριοποίηση των 
λεκτικών δεδομένων ή των δεδομένων που προκύπτουν από τη συμπεριφορά των ατόμων 
που συμμετέχουν στη συζήτηση, με σκοπό την ταξινόμηση, τη συνάθροιση και τη διάταξη 
τους. 
 
Σε αντίθεση με την απλή ανάγνωση του κειμένου, η ανάλυση περιεχομένου, που είναι η πιο 
διαδεδομένη τεχνική για τη μελέτη περιεχομένου, επιτρέπει τη συστηματική διερεύνησή 
του. Η ανάλυση περιεχομένου μετατρέπει δευτερογενές υλικό ποιοτικής φύσης σε μορφή 
ποσοτικών δεδομένων. Πρόκειται για μια τυποποιημένη μέθοδο που οδηγεί στη 
συστηματική κωδικοποίηση του γραπτού και του προφορικού λόγου και ως εκ τούτου, 
αντιστοιχεί στην ποσοτικοποίηση των απαντήσεων στις ανοικτές ερωτήσεις των 
ερωτηματολογίων και του περιεχομένου των μη τυποποιημένων συνεντεύξεων. Αυτό 
συνεπάγεται ότι α) το κείμενο εξετάζεται στην ολότητά του και όχι επιλεκτικά, β) ότι οι 
κατηγορίες που χρησιμοποιούνται για την ταξινόμηση των δεδομένων ορίζονται με 
σαφήνεια, έτσι ώστε να είναι δυνατή η επανάληψη και ο έλεγχος της διαδικασίας από 
άλλους ερευνητές και γ) ότι χαρακτηριστικά που εμφανίζονται στο κείμενο 
ποσοτικοποιούνται, ούτως ώστε να μπορεί να διαπιστωθεί η σημασία που φέρουν στο ίδιο 
κείμενο αλλά και σε σύγκριση με άλλα. Τα αποτελέσματα που συνοψίζονται επιτρέπουν τη 
στατική ή τη διαχρονική περιγραφή του υπό έρευνα κοινωνικού φαινομένου. Μέσω της 
στατιστικής επεξεργασίας των στοιχείων ανακαλύπτονται στατιστικές συσχετίσεις βάσει 
των οποίων ελέγχονται οι θεωρητικές υποθέσεις της έρευνας. Η βασική μονάδα 
καταγραφής(λέξη, έννοια) επιλέγεται από τον ερευνητή σε σχέση με τα βασικά ερωτήματα 
της έρευνας, και όταν η μονάδα καταγραφής (πχ λέξη) δεν είναι δυνατόν να ερμηνευθεί 
παρά μόνο σε σχέση με τα συμφραζόμενα (πχ πρόταση) τότε αυτό το εκτενέστερο κομμάτι 
του περιεχομένου αποτελεί τη μονάδα καταγραφής και είναι η μονάδα των συμφραζομένων 
(Κυριαζή 2002). 
 
Το περιεχόμενο μπορεί να αναλυθεί σε δύο επίπεδα. Το βασικό επίπεδο της ανάλυσης είναι 
ένας περιγραφικός απολογισμός των δεδομένων. Το υψηλότερο επίπεδο της ανάλυσης 
είναι ερμηνευτικό: έχει να κάνει με το τι συνάγεται και τι υπονοείται. Μερικές  φορές 
ονομάζεται το αφανές επίπεδο της ανάλυσης(Hancock 1998). Συχνά η ανάλυση 
περιεχομένου νοείται σαν μία απλή καταμέτρηση της συχνότητας μίας λέξης. Η υπόθεση 
που γίνεται είναι ότι οι λέξεις  που εντοπίζονται πολύ συχνά, είναι οι λέξεις που εκφράζουν 
τις σημαντικότερες έννοιες (Stemler 2001). 
 
Ένα πράγμα που θα πρέπει να ληφθεί υπ’ όψη είναι ότι τα συνώνυμα μπορεί να 
χρησιμοποιούνται για αισθητικούς λόγους μέσα σε ένα έγγραφο και έτσι μπορεί να 
οδηγήσουν τους ερευνητές στο να υποτιμήσουν τη σημαντικότητα της έννοιας. Επίσης θα 
πρέπει να υπάρχει κατά νου ότι κάθε λέξη μπορεί να μην αντιπροσωπεύει μία κατηγορία 
εξίσου καλά. Επομένως ο ερευνητής θα πρέπει να είναι ενημερωμένος για αυτούς τους 
περιορισμούς κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. Τέλος, κατά την καταμέτρηση της 
συχνότητας λέξεων θα πρέπει να ληφθεί υπ’ όψη ότι μερικές λέξεις έχουν πολλαπλές 
ερμηνείες (Stemler 2001). 
 
Για την καλύτερη εφαρμογή αυτού του είδους της ανάλυσης καλό είναι  να  γίνεται χρήση 
των καταμετρημένων λέξεων που εμφανίζονται με μεγαλύτερη συχνότητα για την 
αναγνώριση προτάσεων που παρουσιάζουν κάποιο ιδιαίτερο ενδιαφέρον, και έπειτα να 
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γίνεται μία έρευνα για τις ‘Λέξεις Κλειδιά στο Ευρύτερο Πλαίσιο του Κειμένου’ ώστε να 
ελεγχθεί η συνεκτικότητα της χρήσης μιας λέξης. Τα περισσότερα προγράμματα ανάλυσης 
ποιοτικών δεδομένων, επιτρέπουν την ανάδειξη της πρότασης στην οποία η λέξη αυτή 
χρησιμοποιείται έτσι ώστε να μπορεί να εντοπιστεί η λέξη σε κάποιο πλαίσιο κειμένου. 
Αυτή η διαδικασία θα βοηθήσει στην ενίσχυση της ‘εγκυρότητας’ των συμπερασμάτων 
που προκύπτουν από τα δεδομένα (Stemler 2001). Η βασική ιδέα είναι να καθοριστούν από 
τα ‘ηχογραφημένα δεδομένα που μετατράπηκαν σε κείμενο’ τα αποσπάσματα των 
δεδομένων, που με κάποιο τρόπο είναι πιο κατατοπιστικά, και να εντοπιστούν τα 
σημαντικά μηνύματα που κρύβονται στο σύνολο της κάθε συζήτησης (Hancock 1998). 
 
Η ‘ανάλυση  περιεχομένου’ παρ’ όλα αυτά απέχει κατά πολύ από την απλή καταμέτρηση 
λέξεων. Αυτό που κάνει την τεχνική της μεθόδου αυτής σημαντική είναι η εξάρτησή της 
από την κωδικοποίηση και κατηγοριοποίηση των δεδομένων. Οι βασικές αρχές της 
κατηγοριοποίησης μπορεί να συνοψιστούν στο παρακάτω σχόλιο: “μία κατηγορία είναι μία 
ομάδα από λέξεις με παρόμοιο νόημα ή σημασία” (Weber 1990:37). “οι κατηγορίες θα 
πρέπει να  είναι αμοιβαία αποκλειστικές και πλήρεις ”. Η αποκλειστική κατηγορία ισχύει 
όταν καμία ‘μονάδα’ δεν πέφτει μεταξύ δύο δεδομένων σημείων, και κάθε μονάδα 
αναπαρίσταται από ένα μόνο δεδομένο στοιχείο. Η ‘πλήρης’ κατηγορία υπάρχει όταν ο 
τρόπος παρουσίασης των δεδομένων αναπαριστά όλες τις καταγεγραμμένες μονάδες 
(Stemler 2001). 
 
Η διαδικασία της ‘ανάλυσης περιεχομένου’ περιλαμβάνει μία σειρά από βήματα όπως 
(Hancock 1998): 

 Γίνεται ανάγνωση του κειμένου που έχει προκύψει από το ηχογραφημένο υλικό και 
όταν εντοπιστεί κάτι που είναι εμφανώς ενδιαφέρον ή περιέχεται σε αυτό σχετική 
πληροφορία, γίνεται μία σύντομη σημείωση στο περιθώριο σχετικά με τη φύση της 
πληροφορίας που έχει εντοπιστεί. 

 Στη συνέχεια γίνεται ανάγνωση των σημειώσεων στο περιθώριο και δημιουργείται 
μία λίστα από διαφορετικούς τύπους πληροφορίας που έχουν βρεθεί. 

 Έτσι δημιουργείται μία λίστα από αποσπάσματα που έχουν εξαχθεί από το κείμενο. 
Στη συνέχεια γίνεται κατηγοριοποίηση αυτών των στοιχείων με τέτοιο τρόπο που 
να περιγράφει το τι αφορά κάθε ‘απόσπασμα’. Αυτό γίνεται με την κωδικοποίηση 
και την κατηγοριοποίηση. Κάποιες από τις κατηγορίες εμφανίζονται πολλές φορές 
γιατί πολλά στοιχεία δεδομένων αναφέρονται στο ίδιο θέμα. Παρ’  όλα αυτά 
χρειάζεται προσοχή κατά τη διαδικασία αυτή ώστε κάποια αποσπάσματα να μην 
ενταχθούν σε μία κατηγορία που δεν ανήκουν. 

 Έπειτα με κάποιο τρόπο γίνεται  σύνδεση  των  κατηγοριών. Αυτές μπορεί να 
ταξινομηθούν ως μεγαλύτερης σημασίας κατηγορίες και γνήσιες, ενώ οι μικρότερες 
κατηγορίες ως μικρότερης σημασίας κατηγορίες. 

 Γίνεται έλεγχος των μεγαλύτερης και μικρότερης σημασίας κατηγοριών και στη 
συνέχεια σύγκριση και αντιπαραβολή των διάφορων κατηγοριών. Κατά τη διάρκεια 
αυτής της διαδικασίας μπορεί να αλλάξει η σημαντικότητα κάποιων κατηγοριών ή 
κάποια αποσπάσματα να ανήκουν και στις δύο κατηγορίες. 

 Αφού γίνει η κατηγοριοποίηση γίνεται ένας έλεγχος αν δύο ή περισσότερες 
κατηγορίες φαίνεται να ταιριάζουν μεταξύ τους ώστε να μπορεί να αποτελέσουν 
ένα κύριο θέμα στην έρευνα. 

 Τέλος ο ερευνητής επιστρέφει στο αρχικό κείμενο που έχει προκύψει από τη 
μετατροπή του ηχογραφημένου υλικού(αυτών που σημειώθηκαν στο περιθώριο σαν 
αρχικές  σημειώσεις) και ελέγχονται ξανά τα τμήματα του κειμένου που δεν έχουν 
ενταχθεί σε κάποια κατηγορία. Τώρα υπάρχουν καθαρά ταξινομημένα τα θέματα, οι 
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‘μείζονες κατηγορίες’ και  οι ‘δευτερεύουσες κατηγορίες’, λαμβάνοντας υπ’ όψη 
ότι η εξαίρεση κάποιων από τα δεδομένα είναι σχετική και θα πρέπει αυτά να 
περιληφθούν στα αποτελέσματα. 
 

 
7.3 Κριτική Ανάλυση Λόγου 
 
H Κριτική Ανάλυση Λόγου (στο εξής ΚΑΛ) είναι η ερευνητική μέθοδος που 
χρησιμοποιείται κατεξοχήν για την ανίχνευση της ιδεολογίας, δηλαδή όχι µόνο αυτών 
που λέγονται σε ένα κείμενο, αλλά και αυτών που έχουν ήδη ειπωθεί αλλού και 
θεωρούνται δεδομένα (Fairclough 1995). Βασική της θέση είναι ότι η γλώσσα και η 
κοινωνία βρίσκονται σε µία συνεχή διαλεκτική σχέση, ότι δηλαδή δεν υπάρχει χρήση 
της γλώσσας που δεν εμπεριέχεται στην κοινωνία, όπως και δεν υπάρχουν σχέσεις 
μεταξύ γλώσσας και κοινωνίας που δεν συνειδητοποιούνται µέσω λεκτικής 
αλληλεπίδρασης (Stubbs 1983: 8).  
 
H ΚΑΛ είναι µία προσέγγιση της Ανάλυσης Λόγου που εξετάζει τη γλώσσα ως κοινωνικό 
σημειωτικό σύστημα (Halliday 1978), ως ένα µέσο κοινωνικής πρακτικής (Fairclough 
1989: 20) που χρησιμοποιείται για αναπαράσταση και σημασιοδότηση (Kress 1990). 
Ουσιαστικά στόχος της ΚΑΛ είναι η καταγραφή των σχέσεων μεταξύ γλώσσας-κειμένων 
και κοινωνικών σχέσεων και δομών (Halliday 1978) και η «αποφυσικοποίηση» των 
ιδεολογιών µε την υιοθέτηση κριτικών στόχων. Επιδιώκεται, συνεπώς, µέσω της ανάλυσης 
της γλωσσικής επικοινωνίας, να ανακαλυφθούν οι αναπαραστάσεις της κοινωνικής 
πραγματικότητας που οικοδομούνται σ’ αυτήν, να ανακαλυφθεί ο τρόπος µε τον οποίο ο 
λόγος, ως διαλεκτική γλώσσας – κοινωνίας, συμβάλλει στη διαιώνιση και στην αλλαγή της 
κοινωνίας (Fairclough 1995). Γι’ αυτό, άλλωστε, η ΚΑΛ ορίζεται ως ανάλυση της 
λειτουργίας των κειμένων εντός κοινωνικών – πολιτισμικών συμφραζομένων (Fairclough 
1995) και ως μελέτη της οργάνωσης της γλώσσας πάνω και πέρα από την πρόταση (Stubbs 
1983), εξετάζοντας τις ιδεολογίες και την πραγματικότητα που αναπτύσσονται και 
διαιωνίζονται μέσα από κάθε συγκεκριμένη γλωσσική χρήση.  
 
Επιδίωξη της μεθόδου αποτελεί η ενοποίηση και ο καθορισμός της σχέσης μεταξύ τριών 
επιπέδων ανάλυσης: α) το κείμενο αυτό καθ’ αυτό, β) τις πρακτικές επικοινωνίας, δηλαδή 
τις διαδικασίες που προκύπτουν κατά την παραγωγή λόγου, την ομιλία, την ανάγνωση και 
την ακρόαση και γ) το ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο και τις επικοινωνιακές πρακτικές, στα 
οποία στηρίζεται το κείμενο (Fairclough 2000).  
 
Σε ό,τι αφορά τη μέθοδο, η ΚΑΛ μπορεί να περιγραφεί γενικότερα ως «υπεργλωσσική» ή 
«μεταγλωσσική», αφού οι ερευνητές που τη χρησιμοποιούν ασχολούνται περισσότερο µε 
τα συμφραζόμενα του λόγου ή τη σημασία που κρύβεται πίσω από τη γραμματική και 
συντακτική δοµή. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει ακόμη και τη διερεύνηση του πολιτικού ή 
και του οικονομικού πλαισίου της γλωσσικής χρήσης και της γλωσσικής παραγωγής, 
καθώς µε βάση την ΚΑΛ η ανάλυση των κειμένων δεν πρέπει να απομονώνεται από τις 
πρακτικές των φορέων ή των λόγων που αυτά ανήκουν. Μία τέτοια ανάλυση απαιτεί 
προσοχή στη μορφή και την οργάνωση του κειμένου σε όλα τα επίπεδα: φωνολογικό, 
γραμματικό, λεξιλογικό και σε υψηλότερα επίπεδα κειμενικής οργάνωσης, όπως είναι η 
δοµή. Κι αυτό γιατί κοινωνικά και πολιτιστικά φαινόμενα ανιχνεύονται στις κειμενικές 
δομές, έτσι που γίνονται δείκτες της κοινωνικής – πολιτισμικής διαδικασίας, σχέσης και 
αλλαγής (Fairclough 1995: 4). Καθώς η ΚΑΛ δεν περιορίζεται στη μελέτη μικρότερων 
μορφημάτων της γλώσσας, όπως τα φωνήματα, τα μορφήματα, οι λέξεις και η σύνταξή 
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τους, ορίζεται ως η ανάλυση της γλώσσας πέρα από την πρόταση και έχει τη δύναμη να 
ανιχνεύει το μήνυμα πίσω από το κείμενο, επειδή ακριβώς μελετά μέρη της γλώσσας, όπως 
αυτά ρέουν μαζί.  
 
7.4 Συνδυασμός Ανάλυσης Περιεχομένου και Κριτικής Ανάλυσης Λόγου  
 
Η ΠΑΠ παρέχει στον ερευνητή ένα συγκεκριμένο ερευνητικό εργαλείο, µε σαφή βήματα 
και το πλεονέκτημα της δυνατότητας ποσοτικοποίησης των ευρημάτων. Επιπλέον, είναι 
ιδιαίτερα «φιλική» στο χρήστη, καθώς η κατηγοριοποίηση είναι µία διαδικασία που 
εφαρμόζεται σε καθημερινή βάση από όλους τους ανθρώπους και κινείται πολύ κοντά σε 
αυτό που ονομάζουμε «κοινή αίσθηση». Από την άλλη, όμως, η ΠΑΠ περιγράφει το 
φανερό περιεχόμενο, ενώ αδυνατεί να προσδιορίσει τους τρόπους µε τους οποίους η 
γλώσσα κατασκευάζει, μεταμορφώνει και αναπαράγει την εμπειρία µέσω των λειτουργιών 
της εξουσίας και της γνώσης και συνεπώς τα ευρήματά της εντάσσονται σε περιγραφικό 
µάλλον πλαίσιο, χωρίς να δίνουν αφορμή για ερμηνευτική κριτική, µε αποτέλεσμα το 
περιεχόμενο ή η πολυπλοκότητα του υλικού να παραμένει κρυφή (Wilbraham 1995).  
 
H ΚΑΛ από τη δική της πλευρά, ξεκινώντας από την ίδια τη γλώσσα, προχωρεί στην εις 
βάθος μελέτη του υλικού, χωρίς να περιορίζεται σε αυτό που λέγεται ή είναι φανερό. 
Αντίθετα επιδιώκει να ανακαλύψει και το λανθάνον περιεχόμενο ή αυτό που εννοείται 
χωρίς να αναφέρεται ρητά, ενώ επιπλέον επιχειρεί να πραγματοποιήσει τη σύνδεση του 
λόγου µε τα κοινωνικά συμφραζόμενα, που είναι ίσως και το σημαντικότερο 
χαρακτηριστικό της. Το βασικό της μειονέκτημα, όμως, είναι ότι δεν παρέχει ένα σαφές και 
ξεκάθαρο μεθοδολογικό εργαλείο, αλλά αφήνει τεράστια περιθώρια κινήσεων που μπορούν 
να εκτρέψουν από την πορεία του έναν µη έμπειρο ερευνητή ή να οδηγήσουν σε 
διαφοροποίηση των ευρημάτων μεταξύ διαφορετικών ερευνητών.  
 
Οι δύο αυτές ερευνητικές μέθοδοι, ωστόσο, έχουν ένα κοινό πλεονέκτημα. Είναι μέθοδοι 
ευέλικτες που μπορούν να λειτουργήσουν ενισχυτικά - συμπληρωματικά σε άλλα είδη 
ανάλυσης. Η χρήση της ΠΑΠ μπορεί να είναι λειτουργική υπό την έννοια του ότι δε βάζει 
τελεία ή δεν βάζει την τελευταία λέξη. Αντίθετα, οδηγεί σε συγκρίσιμα και αξιοποιήσιμα 
δεδομένα εξασφαλίζοντας ένα στατικό, εξαντλητικό περιγραφικό φάσμα θεμάτων που 
διευκολύνει εις βάθος αναλύσεις συγκεκριμένων κειμένων. Με τον τρόπο αυτό δημιουργεί 
ένα υλικό που μπορεί να εξυπηρετεί την κριτική ή την ενίσχυση της ιδεολογίας σε 
κοινωνικό και υποκειμενικό επίπεδο. Μάλιστα, η ΚΑΛ μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να 
ενισχύσει τα είδη της ΠΑΠ (Wilbraham 1995). Άλλωστε, όπως αναφέρει και ο 
σημαντικότερος εισηγητής της ΚΑΛ, ο Norman Fairclough (1995: 18), «η ΚΑΛ δεν μπορεί 
από μόνη της να κρίνει την αλήθεια μιας πρότασης, αλλά είναι απλώς µια μέθοδος που 
χρησιμοποιείται σε ευρύτερα κριτικά πρότζεκτ». Αυτό που χρειάζεται στην ΠΑΠ είναι µία 
οξεία, κριτική επιχειρηματολογία και η σύνδεση των ευρημάτων µε το κοινωνικό πλαίσιο 
που τα παρήγαγε. Η ΠΑΠ μπορεί να ενισχυθεί µε κριτική σύγκριση από την ΚΑΛ 
(Wilbraham 1995).  
 
Σε πρακτικό επίπεδο, το βασικό θεωρητικό πλαίσιο και τα διαδικαστικά βήματα 
εξασφαλίζονται από την ΠΑΠ, ενώ η ΚΑΛ ενεργοποιείται στις περιπτώσεις που το μήνυμα 
«κρύβεται» πίσω από λέξεις ή φράσεις χωρίς ιδιαίτερο ιδεολογικό χρωματισμό, σε 
περιπτώσεις αποσιώπησης, γλωσσικής εκλεκτικότητας ή παραποίησης. Η αρχή, δηλαδή 
γίνεται µε την ανάλυση της ίδιας της γλώσσας και τη διαμόρφωση ενός συστήματος 
θεματικών κατηγοριών σύμφωνα µε το περιεχόμενο των κειμένων, και στη συνέχεια 
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ακολουθεί η ανίχνευση της λανθάνουσας ιδεολογίας και η σύνδεση των ιδεολογικών 
μηνυμάτων µε τους κοινωνικούς παράγοντες που τα διαμόρφωσαν.  
 
Ως μονάδα καταγραφής ορίζεται το «θέμα», η έκταση του οποίου μπορεί να κυμαίνεται 
από µία λέξη έως και αρκετές περιόδους. Αυτή η διακύμανση οφείλεται στο γεγονός ότι σε 
πολλές περιπτώσεις για την ανάλυση και ένταξη ενός «λόγου» σε µία θεματική κατηγορία 
χρειάζεται μεγαλύτερο μέρος κειμένου, ώστε να γίνει εμφανές το ιδεολογικό του μήνυμα. 
Στο ίδιο πλαίσιο, μεταξύ των πλεονεκτημάτων που εξασφαλίζει η ΚΑΛ στην ΠΑΠ, 
υπάγεται και η δυνατότητα ένταξης ενός θέματος σε περισσότερες της μίας θεματικές 
κατηγορίες, γεγονός που επιτρέπεται στο βαθμό που κάθε φορά σχολιάζεται διαφορετικό 
μέρος ή διαφορετική πτυχή του θέματος (και για λόγους κατανόησης το κείμενο δεν 
κατακερματίζεται, για να µην εντάσσεται σε κάθε κατηγορία ένα μικρό μέρος λόγου χωρίς 
νόημα), ενέργεια που θα ήταν πρακτικά αδύνατη και μεθοδολογικά λανθασμένη αν 
χρησιμοποιούνταν αποκλειστικά η ΠΑΠ. Με αυτό τον τρόπο δίνεται η δυνατότητα 
σχολιασμού όλων των ιδεολογικών παραμέτρων που ανακύπτουν χωρίς να υπάρχει το 
πρακτικό πρόβλημα της επιλογής μίας αποκλειστικά θεματικής κατηγορίας στην οποία 
πρέπει να ενταχτεί το «θέμα».  
 
Επειδή σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η παρουσίαση παραδειγμάτων που καθιστούν 
περισσότερο εμφανή την αποτελεσματικότητα της προτεινόμενης μεθόδου, ακολούθως 
περιοριζόμαστε στο να παρουσιάζουμε µόνο ορισμένα δείγματα της ιδεολογικής ανάλυσης 
των σχολικών εγχειριδίων, εκείνα που αποδεικνύουν εναργέστερα τη χρησιμότητα της 
συνδυαστικής αξιοποίησης της ΠΑΠ και ΚΑΛ. 
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8. ΜΕΘΟΔΟΣ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 
 
8.1 Δείγμα-εργαλεία μέτρησης 
 
Το δείγμα της παρούσας έρευνας αποτελούν 24 ερωτηματολόγια που απαντήθηκαν από 
τους εθελοντές της Πρωτοβουλίας για το Παιδί που προσφέρουν εκπαιδευτικό έργο. 
Υπήρχε διαφορετικό ηλικιακό φάσμα των συμμετεχόντων, καθώς επίσης αξίζει να τονιστεί 
πως οι περισσότεροι είναι εκπαιδευτικοί, ωστόσο όμως εκπαιδευτικό έργο στην οργάνωση 
προσφέρουν και άλλα άτομα που αγαπούν την εκπαίδευση.  
 
Η συλλογή των δεδομένων πραγματοποιήθηκε αρχικά με το ερευνητικό εργαλείο του 
ερωτηματολογίου. Το ερωτηματολόγιο κατασκευάστηκε  από την υποφαινόμενη  
προκειμένου να εξυπηρετήσει τις ανάγκες της παρούσας έρευνας. Το ερωτηματολόγιο 
αποτελείται από δύο μέρη .  
 
Το πρώτο μέρος περικλείει δημογραφικές ερωτήσεις σχετικά με το φύλο των εθελοντών, 
με το εάν εργάζονται ή όχι,  το επάγγελμα-ιδιότητά τους, το επίπεδο των σπουδών τους, με 
το εάν οι σπουδές τους είναι σχετικές με την εκπαίδευση και τέλος με την ηλικία τους. Στο 
δεύτερο μέρος συμπεριλαμβάνεται μία ερώτηση ανοιχτού τύπου για τους λόγους που τους 
οδήγησαν στην απόφαση παροχής εκπαιδευτικής βοήθειας σε εθελοντική μορφή και 
μάλιστα στην περίοδο της τρέχουσας οικονομικής κρίσης. Βάση της συγκεκριμένης 
ερώτησης εκτελούμε ανάλυση περιεχομένου δημιουργώντας 6 θεματικές που 
υποδιαιρούνται σε 16 κατηγορίες, όπως φαίνεται στον πίνακα 1. Στη συνέχεια, 
αντιστοιχούμε  τις απαντήσεις ανοιχτού τύπου των ερωτηματολογίων στις θεματικές και 
στις κατηγορίες που δημιουργήσαμε. Το αποτέλεσμα της αντιστοίχησης αυτής είναι η 
παραγωγή 106 εγγραφών για το σύνολο των 24 ερωτηματολογίων, αφού η κάθε εγγραφή 
που αντιστοιχεί σε ένα ερωτηματολόγιο, μπορεί να εμφανίζεται μία ή περισσότερες φορές 
ανάλογα με τον αριθμό των θεματικών και κατηγοριών στις οποίες υποδιαιρείται. 
 
 
1 Αξία εθελοντισμού 

1.1 Ηθική ικανοποίηση 
1.2 Κοινωνική ευαισθησία 
1.3 Αγάπη-προσφορά προς το συνάνθρωπο(παιδί) 

2 Συνάφεια με αντικείμενο σπουδών 

2.1 Αγάπη για το επάγγελμα 
2.2 Βελτίωση προοπτικής επαγγελματικής αποκατάστασης 

2.3 Ψευδαίσθηση εργασιακής συνέχειας 

3 Ευαισθητοποίηση στα κακοποιημένα παιδιά 

3.1 Αντισταθμιστική Εκπαίδευση 

3.2 Ανάλογα προσωπικά βιώματα 
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4 Οικονομική κρίση 

4.1 Ανεργία 

4.2 Ανάγκες εποχής 

4.3 Ανεξάρτητα οικονομικής κρίσης 

4.4 Αντίδοτο-Ψυχοθεραπεία 
5 Προσωπικοί λόγοι 

5.1 Αξιοποίηση ελεύθερου χρόνου 

5.2 Θρησκευτικοί λόγοι 
6 Εξωγενείς  παράγοντες 

6.1 Παρότρυνση από άλλους 
6.2 Πληροφόρηση αξίας του συγκεκριμένου σωματείου 

Πίνακας 1 Θεματικές – Κατηγορίες: Λόγοι που οδήγησαν στην απόφαση παροχής εκπαιδευτικής 
βοήθειας σε εθελοντική μορφή και μάλιστα στην περίοδο της τρέχουσας οικονομικής κρίσης 
 
 
 
Στη συνέχεια για την καλύτερη μελέτη των ποιοτικών  χαρακτηριστικών του υπό μελέτη 
πληθυσμού πραγματοποιήθηκε συνέντευξη σε 16 εθελοντές εκπαιδευτικούς. Οι εθελοντές 
ρωτήθηκαν γενικά για τον εθελοντισμό, το προφίλ του ιδανικού εθελοντή, για την έννοια 
του σημερινού εθελοντισμού. Ρωτήθηκαν εάν κάνανε οι ίδιοι κάποια προσπάθεια ώστε να 
φέρουν κάποιον άλλο στο δρόμο του εθελοντισμού και εάν πιστεύουν ότι τώρα με την 
κρίση ο εθελοντισμός θα αυξηθεί ή θα μειωθεί. Επίσης ρωτήθηκαν εάν πιστεύουν ότι μια 
εκπαίδευση σε εθελοντική βάση θα μπορούσε να υποκαταστήσει την ιδιωτική εκπαίδευση 
ή να λειτουργήσει ανταγωνιστικά προς αυτή. Επιπρόσθετα, στη συζήτηση του συνεντευκτή 
με τους ερωτώμενους, ζητήθηκε να απαντηθεί ένα ερώτημα σχετικό με το ενδεχόμενο 
χρηματικής ανταμοιβής των εθελοντών και το ρόλο αυτής. Επιπλέον ρωτήθηκαν για το 
πόσο ποιοτικό είναι το έργο των εθελοντών εκπαιδευτικών. Στη συνέχεια, δημιουργήθηκε 
στον συνεντευκτή η απορία εάν οι εν λόγω εθελοντές εκπαιδευτικοί πράττουν το έργο στην 
οργάνωση αυτή λόγω της κατάστασης των συγκεκριμένων παιδιών(κακοποιημένα παιδιά) 
ή θα το έπρατταν γενικώς σε παιδιά που τους είχαν ανάγκη, και πώς πιστεύουν ότι 
αντιλαμβάνονται τα ίδια τα παιδιά το έργο τους. Τέλος, ο συνεντευκτής ζήτησε από τους 
ερωτώμενους τι τους έχει διδάξει και τι έχουν αποκομίσει οι ίδιοι από την συνεισφορά τους 
στο εκπαιδευτικό κομμάτι στην οργάνωση αυτή. Κυρίως μέσα από τη συνέντευξη η 
ερευνήτρια ήθελε να μάθει ποια είναι εκείνα τα χαρακτηριστικά που οι συγκεκριμένοι 
εθελοντές εκπαιδευτικοί πιστεύουν ότι ορίζουν τον ιδανικό εθελοντή. Βάση αυτού 
δημιουργήθηκαν δύο θεματικές, η μία περιέχει τα κοινωνικά χαρακτηριστικά που πρέπει να 
έχει ο εθελοντής, και ή άλλη τα ατομικά χαρακτηριστικά- στοιχεία προσωπικότητας. Οι 
δύο αυτές θεματικές όπως  φαίνεται στον πίνακα 2 υποδιαιρούνται σε έντεκα κατηγορίες.  
Επιπρόσθετα μέσα από τη συνέντευξη των 16 εθελοντών η ερευνήτρια θέλησε να 
διευκρινίσει την έννοια του σημερινού εθελοντισμού συνυφασμένου με την οικονομική 
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κρίση. Το πώς δηλαδή αντιλαμβάνονται οι εθελοντές εκπαιδευτικοί τον εθελοντισμό στην 
οικονομική κρίση της εποχής που διανύουμε. Για την διερεύνηση του εν λόγω ζητήματος, 
όπως φαίνεται και στον Πίνακα 3,  δημιουργήθηκαν δύο θεματικές, οι οποίες 
υποδιαιρούνται σε 4 κατηγορίες, οι οποίες περιλαμβάνουν 5 υποκατηγορίες.  
 
 
1 Κοινωνικά Χαρακτηριστικά 

1.1 Αγάπη 
1.2 Διάθεση για προσφορά 
1.3 Ομαδικότητα 
1.4 Μετριοπάθεια-Διαλλακτικότητα 
1.5 Αντίληψη κατάστασης 

1.6 Πεποίθηση ίσων δικαιωμάτων 
2 Στοιχεία προσωπικότητας 

2.1 Υπευθυνότητα 
2.2 Υπομονή-Επιμονή 

2.3 Θέληση 
2.4 Ήθος 
2.5 Ευαισθησία 
Πίνακας 2 Θεματικές-Κατηγορίες: Χαρακτηριστικά εθελοντών 
 
 
 
1 Άτομο 

1.1 Εθελοντής 
1.1.1 Εσωτερική Ανάγκη-πληρότητα 
1.1.2 Ευκαιρία για εξωτερίκευση γνώσεων  

1.1.3 Αλληλεγγύη 

1.2 Δέκτης εθελοντισμού 
1.2.1 Ψυχική λύτρωση 

1.2.2 Κομμάτι κοινωνίας 
2 Κοινωνία 

2.1 Σταθερή Αξία 
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2.2 Ανάγκη εποχής 

Πίνακας 3 Θεματικές-Κατηγορίες-Υποκατηγορίες: Εθελοντισμός στην οικονομική κρίση 
 
 
 
8.2 Διαδικασία 
 
  Η έρευνα πραγματοποιήθηκε τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο του 2013. Για τη 
συμπλήρωση των ερωτηματολογίων η υποφαινόμενη βρισκόταν στον χώρο της οργάνωσης 
Πρωτοβουλία Για το Παιδί.  Η συμπλήρωση των ερωτηματολογίων έγινε παρουσία της 
ερευνήτριας. Πριν οι συμμετέχοντες συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο τους δόθηκαν οι 
ακόλουθες προφορικές οδηγίες : α)τα ερωτηματολόγια είναι ανώνυμα, β)δεν υπάρχουν 
σωστές και λάθος απαντήσεις και γ)έπρεπε να καταγράψουν την προσωπική τους άποψη. Ο 
χρόνος συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου κυμαινόταν περίπου στα δέκα λεπτά της ώρας. 
Επιπρόσθετα, οι συνεντεύξεις πραγματοποιήθηκαν στο χώρο της οργάνωσης και μάλιστα 
δεν παρευρίσκονταν άλλα άτομα, καθώς κάτι τέτοιο είναι ικανό να επηρεάσει τις 
απαντήσεις του ερωτώμενου. Ο χρόνος της κάθε συνέντευξης κυμαινόταν γύρω στα 
δεκαπέντε λεπτά. Όλες οι συνεντεύξεις μαγνητοφωνήθηκαν και στη συνέχεια 
απομαγνητοφωνήθηκαν από την ερευνήτρια. Τα δεδομένα που συλλέχθηκαν αναλύθηκαν 
με το πρόγραμμα στατιστικής ανάλυσης SPSS για τη λήψη στατιστικών αποτελεσμάτων 
σχετικά με τις απαντήσεις των ερωτηματολογίων και τη συχνότητα εμφάνιση τους(βλ. 
Παράρτημα). Γίνεται ανάλυση περιεχομένου των αποτελεσμάτων και ανάλυση λόγου. 
Τέλος, γίνεται παρουσίαση, ανάλυση και σχολιασμός των στατιστικών αποτελεσμάτων με 
στόχο τη διεξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων. 
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9. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 
 
9.1 Δημογραφικά Στοιχεία 
 
Στην παρούσα έρευνα έλαβαν μέρος 24 άτομα, εκ των οποίων το 12,5% ήταν άντρες και το 
87,5% ήταν γυναίκες, όπως φαίνεται και στον Πίνακα 5. 
 
 
 Συχνότητα Ποσοστό (%) 

Άντρας 
3 12,5 

Γυναίκα 
21 87,5 

ΣΥΝΟΛΟ 
24 100,0 

Πίνακας 5 Φύλο 
 
Στον Πίνακα 6 φαίνεται πόσοι εθελοντές εργάζονται. Όπως βλέπουμε η πλειοψηφία των 
εθελοντών εκπαιδευτικών δεν εργάζεται. Το ποσοστό αυτό είναι 58,3%. Βέβαια οι 10 από 
τους 24 εθελοντές εργάζονται την περίοδο της έρευνας.  
 
 Συχνότητα Ποσοστό (%) 

Ναι 
10 41,7 

Όχι 
14 58,3 

ΣΥΝΟΛΟ 
24 100,0 

Πίνακας 6 Εργάζεστε; 
 
 
Στον Πίνακα 7 παρατηρούμε το επάγγελμα-ιδιότητα των εθελοντών.  
 
 Συχνότητα Ποσοστό (%) 

Ελεύθερος επαγγελματίας-Επιστήμονας 4 16,7 
Δημόσιος Υπάλληλος 2 8,3 
Ιδιωτικός Υπάλληλος 4 16,7 
Ελεύθερος επαγγελματίας-τεχνίτης 0 0 
Έμπορος 0 0 
Εργάτης/εργάτρια 0 0 
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Αγρότης/αγρότισσα 0 0 
Οικιακά 1 4,1 
Φοιτητής/Φοιτήτρια-Σπουδαστής 3 12,5 
Συνταξιούχος 4 16,7 
Άνεργος 6 25 
ΣΥΝΟΛΟ 24 100,0 
Πίνακας 7 Επάγγελμα-ιδιότητα 
 
Όπως παρατηρούμε από τον παραπάνω πίνακα το 25% είναι άνεργοι (6 εθελοντές). 
Συνταξιούχοι είναι 4 από αυτούς, με ποσοστό 16,7%. Σε ίδιο ποσοστό είναι οι ελεύθεροι 
επαγγελματίες και οι ιδιωτικοί υπάλληλοι. Μόλις 2 από τους 24 εθελοντές είναι δημόσιοι 
υπάλληλοι. Το 12,5% των εθελοντών εκπαιδευτικών της συγκεκριμένης οργάνωσης είναι 
φοιτητές και μόλις ένα άτομο δήλωσε ότι ασχολείται με οικιακά. 
 
Στον Πίνακα 8 παρατηρούμε το επίπεδο σπουδών των ερωτώμενων. Όπως βλέπουμε 
Το 79,1% των εθελοντών (19 άτομα) έχουν μόρφωση Πανεπιστημίου-ΤΕΙ. Μόλις 4 άτομα 
από τα 24 έχουν μεταπτυχιακό. 
 
 Συχνότητα Ποσοστό (%) 

Πανεπιστήμιο-ΤΕΙ 
19 79,1 

Μεταπτυχιακό 
4 16,7 

Υπολείπονται 
1 4,2 

ΣΥΝΟΛΟ 
24 100,0 

Πίνακας 8 Επίπεδο σπουδών 
 
Ο Πίνακας 9 αναφέρει τα ποσοστά των εθελοντών εκπαιδευτικών που έχουν κάνει σπουδές 
σχετικές με την εκπαίδευση. Όπως παρατηρούμε, η πλειοψηφία αυτών με ποσοστό 66,7% 
έχουν σπουδάσει κάτι σχετικό με την εκπαίδευση. Βέβαια υπάρχουν 7 εθελοντές που οι 
σπουδές τους είναι άσχετες της εκπαίδευσης.  
 
 
 Συχνότητα Ποσοστό (%) 

Ναι 
16 66,7 

Όχι 
7 29,1 

Υπολείπονται 
1 4,2 
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ΣΥΝΟΛΟ 
24 100,0 

Πίνακας 9 Σπουδές σχετικές με την εκπαίδευση 
 
Όπως παρατηρούμε από τον παρακάτω πίνακα η πλειοψηφία των εθελοντών 
εκπαιδευτικών είναι στην ηλιακή ομάδα 23-45 ετών. Το ποσοστό αυτών είναι 62,5%. 6 από 
τους εθελοντές είναι ηλικίας πάνω από 45. 8,3% των εθελοντών εκπαιδευτικών είναι 
ηλικίας 18-22 ετών , ηλικιακή ομάδα που αναφέρεται κυρίως σε φοιτητές-φοιτήτριες. 
Αξίζει να σημειωθεί πως υπάρχει ένας εθελοντής που είναι ηλικίας μικρότερης των 18 
ετών. 
 
 Συχνότητα Ποσοστό (%) 

<18 ετών 
1 4,2 

18-22 ετών 
2 8,3 

23-45 ετών 
15 62,5 

>45 ετών 
6 25 

ΣΥΝΟΛΟ 
24 100,0 

Πίνακας 10 Ηλικία 
 
 
 
9.2 Λόγοι που οδήγησαν στην απόφαση παροχής εκπαιδευτικής βοήθειας 

σε εθελοντική μορφή και μάλιστα στην περίοδο της τρέχουσας 

οικονομικής κρίσης 
 

Παρατηρώντας τους δύο παρακάτω πίνακες (βλ. πίνακες 11 και 12) μπορούμε να δούμε ότι 
το σύνολο των θεματικών που σχετίζονται με τους λόγους που οδήγησαν στην απόφαση 
παροχής εκπαιδευτικής βοήθειας σε εθελοντική μορφή είναι 6, οι οποίες με τη σειρά τους 
υποδιαιρούνται σε κατηγορίες (16). Κατά την αντιστοίχηση των ερωτηματολογίων στις 
θεματικές και κατηγορίες το κάθε ερωτηματολόγιο αντιστοιχεί σε μία ή περισσότερες 
εγγραφές. Σύμφωνα με τους πίνακες 11 και 12, το σύνολο των εγγραφών που προκύπτει 
από την αντιστοίχηση αυτή ισούται με 106 αναφορές. 
 
Όσον αφορά την 1η θεματική, η οποία περικλείει έναν αρκετά μεγάλο όγκο αναφορών, 
αναφέρεται στην «Αξία του εθελοντισμού» και αντιστοιχεί σε 34 αναφορές, δηλαδή σε 
ποσοστό 32,1% επί του συνόλου των αναφορών των ερωτηματολογίων. Η συγκεκριμένη 
θεματική περιλαμβάνει 3 διαφορετικές κατηγορίες. Η 1η κατηγορία, στην οποία γίνεται 
αναφορά από πάρα πολύ μεγάλο όγκο αναφορών, αναφέρεται στην «Ηθική ικανοποίηση» 
και αντιστοιχεί σε 11 αναφορές, δηλαδή σε ποσοστό 10,4% επί του συνόλου των 
αναφορών. Ενδεικτικά, για αυτήν την κατηγορία οι απαντήσεις των εθελοντών 
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αντανακλώνται στις φράσεις «η ικανοποίηση του ότι είμαι χρήσιμη για κάποιον άνθρωπο 
και μάλιστα για ένα παιδί είναι μεγάλη»,  «παίρνω πράγματα από τα παιδιά, κυρίως αγάπη», 
«έχω την εντύπωση ότι εγώ παίρνω πολύ περισσότερα από όσα δίνω», «Αίσθημα 
ικανοποίησης και συναισθηματική πληρότητα», «είναι μεγάλη η ικανοποίηση που λαμβάνω 
όταν βλέπω τα χαμόγελα στα πρόσωπα των παιδιών με τα οποία ασχολούμαι». Από τις 
παραπάνω αναφορές αυτές αντιλαμβάνεται κανείς τη σημασία που δίνουν οι εθελοντές 
στην ηθική τους ικανοποίηση. Κάνουν εθελοντικό έργο γιατί για τους ίδιους η χαρά του να 
προσφέρεις είναι μεγάλη καθώς έτσι νιώθουν χρήσιμοι. Ενδιαφέρονται να βλέπουν 
χαρούμενα τα πρόσωπα των άλλων, στη συγκεκριμένη περίπτωση των παιδιών, γιατί 
βλέπουν πώς το έργο που προσφέρουν αναγνωρίζεται. Αυτή είναι η ανταμοιβή τους. 
Καθαρά ηθική. Χρησιμοποιούν τα ρήματα παίρνω, λαμβάνω και έτσι τονίζουν ότι είναι 
δέκτες αγάπης. Ενώ είναι πομποί της εθελοντικής δράσης, ταυτόχρονα γίνονται και δέκτες. 
Δέκτες αγάπης και έτσι νιώθουν πλήρεις, γεμάτοι. 
 
Η 2η κατηγορία της πρώτης θεματικής αναφέρεται στην «Κοινωνική Ευαισθησία» και 
αντιστοιχεί σε ακόμη μεγαλύτερο αριθμό αναφορών(19 αναφορές), με ποσοστό 17,9% . 
Φράσεις που αντιστοιχούν στη συγκεκριμένη κατηγορία είναι:  «Πάντα ήθελα να βοηθώ 
τους συνανθρώπους μου σε οποιαδήποτε εποχή και ιδιαίτερα ανθρώπους που έχουν ανάγκη 
υποστήριξης. Είμαι υπέρ της κοινωνικής αλληλεγγύης, διότι πιστεύω ότι η κοινωνία είναι 
αλυσίδα και πάντοτε θα χρειάζεται ο ένας τον άλλον ακόμη και για να ευημερήσει.», 
«Πιστεύω στον εθελοντισμό, διότι όλοι είμαστε εξίσου σημαντικοί στο κύτταρο της κοινωνίας 
που ζούμε και όλοι χρειαζόμαστε ο ένας τον άλλον. Δημιουργείται μια σχέση που και οι δύο ή 
όσοι εμπλέκονται βοηθιούνται εξίσου», «πεποίθηση για ίσες ευκαιρίες και ίσα δικαιώματα 
στη ζωή», «Ο λόγος που ασχολούμαι με τον εθελοντισμό είναι επειδή μου αρέσει να 
προσφέρω αγάπη και αλληλεγγύη σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη», «Εύχομαι και ευελπιστώ 
να υπάρχει περισσότερος εθελοντισμός και όσοι μπορείτε να βοηθάτε τους ανθρώπους που 
έχουν ανάγκη. Αγάπη και σεβασμός, τέλος.», «Στη δική μου περίπτωση, ωστόσο, η 
εθελοντική παροχή εκπαιδευτικής βοήθειας είχε ως κίνητρο το ανθρωπιστικό ενδιαφέρον και 
την ευαισθησία προς τους αδύναμους συνανθρώπους μας.» Από τα παραπάνω αποσπάσματα 
με τη λέξη «αλυσίδα» γίνεται προσπάθεια για να αναδειχθεί το πόσο δεμένοι πρέπει να 
είναι οι άνθρωπο μέσα στην κοινωνία. Επίσης τονίζεται ότι όλοι είμαστε «εξίσου 
σημαντικοί». Το εξίσου θέλει να δείξει πως όλοι είμαστε ίσοι και έχουμε τα ίδια 
δικαιώματα. Πρέπει όμως και σε όλους να δοθούν οι ίδιες ευκαιρίες ώστε να υπάρχει 
ισορροπία. Με το ρήμα «χρειαζόμαστε» ο ένας τον άλλον, καταδεικνύεται η ανάγκη που 
έχουμε τον συνάνθρωπό μας και πόσο επιτακτική είναι η ανάγκη του εθελοντισμού. 
Μάλιστα χρησιμοποιείται και η ίδια η λέξη «ανάγκη» . Τέλος χρησιμοποιείται η φράση 
«αδύναμους συνανθρώπους μας» για να δοθεί σημασία στο ότι οι άνθρωποι αυτοί δεν 
μπορούν να ανταπεξέλθουν μόνοι τους στις δυσκολίες της συγκεκριμένης εποχής, δεν είναι 
δυνατοί και χρειάζονται την στήριξη των υπολοίπων.  
 
Μόλις 3,8% των αναφορών σχετίζεται με την 3η κατηγορία της θεματικής με τίτλο «Αξία 
του εθελοντισμού». Η κατηγορία αυτή είναι η «Αγάπη-Προσφορά προς το συνάνθρωπο», 
και συγκεκριμένο με το παιδί. Κάποιες αναφορές στην κατηγορία αυτή είναι: «Να 
προσφέρω στα παιδιά που με έχουν ανάγκη», «Επίσης μου αρέσει να ασχολούμαι πολύ με τα 
παιδιά και ήταν μια καλή ευκαιρία και να προσφέρω, αλλά και να έχω επαφή με τα παιδιά.» 
Χρησιμοποιείται κυρίως η λέξη προσφορά για να αναδειχθεί η θέληση τους στο να δώσουν 
σε αυτούς που τους χρειάζονται. Μάλιστα η αγάπη τους αυτή είναι τόσο μεγάλη που 
αντιλαμβάνονται τον εθελοντισμό σαν μία ευκαιρία, όπως χαρακτηριστικά βλέπουμε σε 
μία αναφορά. 
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Η 2η θεματική σχετίζεται με τη «Συνάφεια με το αντικείμενο σπουδών». Το 21,7% των 
αναφορών σχετίζεται με τη συγκεκριμένη θεματική(23 αναφορές). Η θεματική αυτή 
αποτελείται από 3 κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία της θεματικής αυτής είναι η «Αγάπη για 
το επάγγελμα», με ποσοστό 9,4% των αναφορών.  Στην κατηγορία αυτή αντιστοιχήθηκαν 
απαντήσεις εθελοντών που έχουν σπουδάσει κάτι σχετικό με την εκπαίδευση και πιθανόν 
ασκούν σχετικό επάγγελμα.  Οι αναφορές αντανακλώνται στις εξής φράσεις: «Είναι μια 
καλή ευκαιρία για να ασχολούμαι με εκμάθηση κοινωνικών δεξιοτήτων που έχουν σχέση με 
το αντικείμενο των σπουδών μου», «μου αρέσει η διδασκαλία» . Διαφαίνεται πως οι 
εθελοντές βλέπουν τον εθελοντισμό ως ευκαιρία να ασχοληθούν με το κομμάτι το σπουδών 
τους, να κάνουν πράξη όλα όσα έμαθαν, καθώς αγαπούν πραγματικά αυτή τη μορφή 
εθελοντικής βοήθειας, την εκπαιδευτική. Μία άλλη σχετική αναφορά είναι η εξής: «Η 
απασχόλησή μου σαν εθελόντρια ξεκίνησε με αφορμή την Διευρυμένη Πρακτική που 
οργάνωσε το Πανεπιστήμιο, η οποία ήταν προαιρετική. Εγώ αποφάσισα να την 
πραγματοποιήσω και ο φορέας στον οποίο την υλοποίησα ήταν η «Πρωτοβουλία». Διήρκησε 
ένα μήνα αλλά ακόμη και μετά τη λήξη και ολοκλήρωσή της εγώ συνέχισα να πηγαίνω 
καθημερινά στην «Πρωτοβουλία» και να ασχολούμαι σαν εθελόντρια γιατί μου άρεσε αυτό 
που έκανα. Η πρακτική μου ήταν μόνο η αρχή και η αφορμή μου να γίνω εθελόντρια». Από 
την εν λόγω αναφορά βλέπουμε πως η ενασχόληση με τη συγκεκριμένη οργάνωση 
ξεκίνησε στα πλαίσια του προαιρετικού. Ωστόσο όμως η συγκεκριμένη ενασχόληση έδωσε 
στο άτομο ώθηση για περαιτέρω ενασχόληση και δραστηριοποίηση με την εν λόγω 
οργάνωση, καθώς του άρεσε αυτό που έκανε, να προσφέρει δηλαδή εκπαιδευτικό έργο σε 
εθελοντική μορφή. Μάλιστα το συγκεκριμένο άτομο αναφέρει πως τόσο αρέσκεται και 
ικανοποιείται από το έργο που προσφέρει που πηγαίνει στην Οργάνωση σε καθημερινή 
βάση.  
 
Η δεύτερη κατηγορία της 2ης θεματικής αναφέρεται στην «Βελτίωση προοπτικής 
επαγγελματικής αποκατάστασης». Συγκεκριμένα υπήρχαν 7 σχετικές αναφορές. Τέτοιες 
απαντήσεις έδωσαν άτομα άνεργα που έχουν σπουδάσει κάτι σχετικό με την μορφή της 
βοήθειας που παρέχουν, αλλά δεν τους έχει δοθεί ακόμη η ευκαιρία να εφαρμόσουν στην 
πράξη τις γνώσεις τους. Αυτό το αντιλαμβάνεται κανείς από τις αναφορές που 
αντιστοιχούν στην εν λόγω κατηγορία: «Να αποκτήσω εμπειρία, που θα με βοηθήσει και 
στην επαγγελματική μου πορεία», «Γιατί έχω μάθει εγώ, τελικά, από την συναναστροφή μου 
με τα παιδιά και την καθοδήγηση που μου δίνουν οι εξειδικευμένοι υπάλληλοι της οργάνωσης 
όσο αναφορά την ψυχολογία και την παιδαγώγηση ενός παιδιού, κάτι που θα με χρησιμεύσει 
αργότερα», «Απόκτηση εμπειρίας και προϋπηρεσίας που θα φανεί ιδιαίτερα χρήσιμη στη 
μελλοντική μου εργασία ως εκπαιδευτικού», «Να μη χάσω την επαφή μου με το αντικείμενο 
το οποίο έχω σπουδάσει». Αναφέρουν πως θα τους χρησιμεύσει αργότερα. Χρησιμοποιείται 
η λέξη «εμπειρία» και «προϋπηρεσία». Αξίζει να σημειωθεί πως πέρα από το καθαρά 
εκπαιδευτικό κομμάτι, τώρα εδώ αποκτούν γνώσεις και γύρω από την ψυχολογία των 
παιδιών καθώς μέσα από την καθημερινή επαφή μαζί τους και τα διάφορα συμβάντα 
εμπλουτίζουν τις γνώσεις τους και στο κομμάτι αυτό. Πιστεύουν επομένως οι εθελοντές 
πως μέσω του έργου που παρέχουν βελτιώνουν τις ήδη υπάρχουσες γνώσεις τους και 
ετοιμάζονται για αργότερα.  
 
Η τρίτη κατηγορία της θεματικής «Συνάφεια με το αντικείμενο σπουδών»  είναι η 
«Ψευδαίσθηση εργασιακής συνέχειας» και αντιστοιχεί στο 5,7% του συνόλου των 
αναφορών. Στην ουσία, οι αναφορές αυτές πηγάζουν από άτομα που έχουν ασχοληθεί στο 
παρελθόν με την εκπαίδευση και τώρα για διάφορους λόγους, κυρίως συνταξιοδότηση 
έχουν διακόψει. Έτσι, τώρα με την εκπαιδευτική βοήθεια που παρέχουν νιώθουν ότι 
μπορούν να προσφέρουν, ότι συνεχίζουν να είναι χρήσιμοι σε αυτό που γνωρίζουν πολύ 
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καλά να κάνουν και τόσο αγαπούν. Όλα αυτά αποτυπώνονται και στις σχετικές αναφορές: 
«Το 2009 έκλεισα το φροντιστήριο επειδή διορίστηκα σε θέση άσχετη με την εκπαίδευση. 
Επειδή μου αρέσει αυτή η δουλειά και δεν είχα πια την επαφή με τα παιδιά το είδα σαν μια 
ευκαιρία.», «Λόγω συνταξιοδότησής μου, μου έλειψε η δουλειά μου», «Το 2007 βγήκα 
στην σύνταξη μετά 35 χρόνια δουλειάς στη δημόσια εκπαίδευση. Μετά από δύο χρόνια 
άρχισε να μου λείπει η δουλειά μου και η συναναστροφή με τα παιδιά. Ήμουν έτοιμη να 
αρχίσω την «εθελοντική» υπηρεσία μου.»  Όπως βλέπουμε, χρησιμοποιείται από τους 
εθελοντές το ρήμα «λείπει», για να δείξουν το πόσο μεγάλη αγάπη είχαν για αυτό το 
επάγγελμα και ότι για αυτούς είναι μια μορφή εξωτερικής έκφρασης της αγάπης αυτής. 
Μάλιστα σε μία αναφορά χρησιμοποιείται η λέξη «ευκαιρία». Έτσι βλέπουμε το πόσο 
σημαντικό είναι για τους εν λόγω εθελοντές το έργο που παρέχουν. Καθώς προσφέρουν 
γεμίζουν πληρότητα οι ίδιοι και έτσι έχουν μία εντύπωση-ψευδαίσθηση της εργασίας που 
έκαναν στο παρελθόν. 
 
Η 3η θεματική στην ερώτηση του ερωτηματολογίου είναι η «Ευαισθητοποίηση στα 
κακοποιημένα παιδιά». 15 αναφορές έχουν γίνει σχετικές με αυτό το θέμα. Πιο 
συγκεκριμένα η θεματική αυτή χωρίζεται σε 2 κατηγορίες. Την «Αντισταθμιστική Αγωγή» 
και την κατηγορία που περικλείει απαντήσεις σχετικές με «Ανάλογα βιώματα» με αυτά που 
έχουν τα παιδιά της συγκεκριμένης οργάνωσης. Από τις 15 αναφορές της 3ης θεματικής, οι 
14, με ποσοστό 13,2% επί του συνόλου των αναφορών είναι αυτές που σχετίζονται με την 
«Αντισταθμιστική Αγωγή». Οι εθελοντές που έκαναν σχετικές αναφορές κάνουν λόγο πως 
η εθελοντική τους αυτή πράξη παρακινήθηκε από την θέληση τους να προσφέρουν στα 
παιδιά αυτά ευκαιρίες που έχουν τα συνομήλικά τους και τα ίδια στερούνται αυτών. 
Παραδείγματα τέτοιων αναφορών είναι : «Του δίνω μέσα από το πρόγραμμα της 
«Πρωτοβουλίας» το αίσθημα της ευθύνης που πρέπει να έχει καθημερινά απέναντι στις 
υποχρεώσεις του σχολείου του, που του επιτρέπει να συνυπάρχει μέσα στην ομάδα του 
σχολείου του χωρίς να αισθάνεται απομονωμένο και στο περιθώριο από τους άλλους 
συμμαθητές του.», «Προσπαθώ να αναπληρώσω, όσο μπορώ… τις ώρες εκπαίδευσης που θα 
μπορούσε να είχε με την μητέρα ή με τον πατέρα του, γιατί πιστεύω ότι οι ώρες αυτές είναι 
πολύτιμες για τις γνώσεις που θα αποκτήσει, για την καλή του παρουσία στο σχολείο και είμαι 
δίπλα του βοηθώντας το να καταλάβει ότι το σχολείο θα είναι μια «πόρτα ανοιχτή» για το 
υπόλοιπο της ζωής του που θα του δώσει δύναμη για να ξεφύγει από την άσχημη 
πραγματικότητα που ίσως αντιλαμβάνεται μέσα στην οικογένειά του.», «Κάποια παιδιά 
αντιμετωπίζουν μαθησιακά προβλήματα, γιατί οι γονείς τους για κάποιους λόγους, 
αδυνατούν να τα βοηθήσουν». Χρησιμοποιείται η λέξη «αναπλήρωση», και έτσι τονίζεται 
πως ο ρόλος των εθελοντών είναι επικουρικός και αντισταθμιστικός. Οι εθελοντές 
προσπαθούν να δώσουν στα παιδιά αυτά όσα δεν μπορούν να τους δώσει το άμεσα 
οικογενειακό τους περιβάλλον και να τα εμφυσήσουν με αρχές ώστε να νιώθουν ίσα με τα 
άλλα.  
 
Όπως προαναφέραμε η 3η θεματική έχει σαν δεύτερη κατηγορία αναφορές σχετικές με 
«Ανάλογα Βιώματα». Μόλις 1 αναφορά υπάρχει για τη συγκεκριμένη κατηγορία. Η 
αναφορά αυτή είναι η εξής: «Οι λόγοι που με οδήγησαν στην εκπαιδευτική βοήθεια σε 
εθελοντική μορφή είναι ότι πέρασα με κάποιο τρόπο τα ίδια με αυτά που κατοικούν στο σπίτι 
της Πρωτοβουλίας και ευαισθητοποιήθηκα ιδιαίτερα για αυτό και προσφέρθηκα να 
βοηθήσω». Ο συγκεκριμένος εθελοντής έχει περάσει ανάλογες δύσκολες καταστάσεις με 
τα παιδιά που βρίσκονται στην οργάνωση Πρωτοβουλία για το Παιδί. Με τη λέξη 
«ευαισθητοποιήθηκα» δείχνει πως η κατάσταση των παιδιών τον έχει αγγίξει. Είναι ένα 
ρήμα συναισθηματικά φορτισμένο και θέλει έτσι ο εθελοντής να δείξει πως μέσω της 
συνεισφοράς του σε  παιδιά που βρίσκονται σε ανάγκη, βοηθά στο  να νιώσουν ασφάλεια.  
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Η 4η θεματική σχετίζεται με την «Οικονομική Κρίση» και έχουν γίνει 19 σχετικές 
αναφορές. Συγκεκριμένα, το 17, 9 % του συνόλου των αναφορών αντιστοιχεί στην 
συγκεκριμένη θεματική. Η θεματική αυτή υποδιαιρείται σε 4 κατηγορίες. Η πρώτη 
κατηγορία είναι σχετική με την «Ανεργία». Μόλις 2 αναφορές έγιναν για την 
προαναφερθείσα κατηγορία. Η πλειοψηφία των αναφορών που σχετίζονται με την 
Οικονομική Κρίση είναι αυτές που κάνουν λόγω για «Ανάγκες της εποχής». Οι 10 από τις 
19 αναφορές της Οικονομικής Κρίσης είναι αυτές που τονίζουν ότι ο εθελοντισμός είναι 
αναγκαίος και επιτακτικός στις μέρες μας. Το ποσοστό στο σύνολο των αναφορών είναι 
9,4%/  Συγκεκριμένα κάποιες φράσεις που μαρτυρούν κάτι τέτοιο είναι οι εξής: «Πολύ 
περισσότερο σε μία εποχή κρίσης που οι ανάγκες είναι αυξημένες», «Η οικονομική κρίση δεν 
μας κάνει να ξεχνάμε ότι είμαστε άνθρωποι.», «Ο λόγος που με οδήγησε να εργαστώ 
εθελοντικά είναι η οικονομική κρίση. Οι δύσκολοι καιροί, λόγω έλλειψης χρημάτων, οδηγούν 
τελικά σε μια καλύτερη αντίληψη της πραγματικότητας», «Είναι γεγονός πως ιδιαίτερα σε 
περιόδους πάσης φύσεως κρίσεων οι άνθρωποι αισθάνονται την ανάγκη να προσφέρουν, να 
βοηθήσουν και να σταθούν αλληλέγγυοι προς τους συνανθρώπους τους.» Οι εθελοντές για να 
δείξουν το πόσο αναγκαίο είναι το εθελοντικό έργο στην περίοδο της οικονομικής κρίσης 
που διανύουμε, χρησιμοποιούν την παθητική μετοχή «αυξημένες», για να καταδειχθεί η 
επιτακτική ανάγκη του εθελοντισμού. Επιπρόσθετα γίνεται λόγος για «καλύτερη αντίληψη 
της πραγματικότητας». Μέσω του εθελοντισμού οι εθελοντές έρχονται πιο κοντά στα 
προβλήματα των άλλων, τα αφουγκράζονται, αφουγκράζονται και την γενικότερη 
οικονομική κρίση και έτσι αντιλαμβάνονται καλύτερα την σύγχρονη πραγματικότητα.  
 
Η τρίτη κατηγορία της 4ης θεματικής αναφέρει πως ο εθελοντισμός δεν έχει να κάνει με την 
οικονομική κρίση. Δηλαδή στις σχετικές αναφορές γίνεται λόγος για την οικονομική κρίση, 
αλλά όχι όπως παραπάνω. Αντιθέτως, στις περιπτώσεις αυτές οι εθελοντές μιλούν πως 
πράττουν το εθελοντικό τους έργο ανεξάρτητα οικονομικής κρίσης. Τέτοιες αναφορές είναι 
μόλις 6, δηλαδή το 5,7% στο σύνολο των αναφορών.  Οι απαντήσεις των εθελοντών για 
την συγκεκριμένη κατηγορία είναι: «Η απόφασή μου να προσφέρω εθελοντικής μορφής 
βοήθεια, δε συνδέεται με την περίοδο οικονομικής κρίσης. Απλώς έτυχε να μου δοθεί η 
δυνατότητα τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο.», «Η απόφασή μου για παροχή εκπαιδευτικής 
βοήθειας σε εθελοντική μορφή, δεν έχει να κάνει με την τρέχουσα οικονομική κρίση. Ήμουν 
ευαισθητοποιημένη πολλά χρόνια πριν.». Επομένως οι εθελοντές που έδωσαν τέτοιες 
απαντήσεις αναφέρουν πως απλώς έτυχε και ασχολούνται τη συγκεκριμένη περίοδο, καθώς 
τώρα τους δόθηκε η ευκαιρία. Άλλοι μιλούν για ευαισθητοποίηση που ξεκίνησε χρόνια 
πριν. Άρα δεν γίνεται για αυτούς αντιστοιχία με της εθελοντικής δράσης με την οικονομική 
κρίση. Μιλούνε για «απόφαση», κάτι που δείχνει ότι είναι βαθιά συνειδητοποιημένοι για το 
έργο που κάνουν και δεν επηρεάζεται αυτό από κάτι άλλο. Προσφέρουν εθελοντικό έργο 
γιατί το θέλουν πραγματικά, πηγάζει από μέσα τους και δεν επηρεάζονται από την κρίση, 
την οικονομική, που αντιμετωπίζει η κοινωνία μας. 
 
 
Η τέταρτη κατηγορία της θεματικής Οικονομική Κρίση είναι η «Αντίδοτο-Ψυχοθεραπεία». 
Συγκεκριμένα υπάρχει μία μόλις τέτοια αναφορά στο σύνολο των 106 αναφορών για το 
ποιοι είναι οι λόγοι παροχής εκπαιδευτικής βοήθειας σε εθελοντική μορφή στην τρέχουσα 
περίοδο της οικονομικής κρίσης. Η συγκεκριμένη αναφορά είναι η εξής: «Την οικονομική 
κρίση, που κανένα δεν άφησε αλώβητο, την αντιμετωπίζω καλύτερα κοντά στα παιδιά, παρά 
αν έμενα στο σπίτι.» Υπάρχουν κάποιοι που την περίοδο της οικονομικής κρίσης 
απομονώνονται, περιθωριοποιούνται και εγκλωβίζονται στον εαυτό τους. Τα ακριβώς 
αντίθετα περικλείονται στη συγκεκριμένη αναφορά. Ο συγκεκριμένος εθελοντής ενώ 
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τονίζει πως η κρίση μας έχει επηρεάσει όλους(«κανένα δεν άφησε αλώβητο») , αναφέρει 
πως μπορεί και λειτουργεί καλύτερα με το να είναι κοντά στα παιδιά. Από τα παιδιά 
πιθανόν παίρνει ενέργεια και κουράγιο για τη ζωή και επιπρόσθετα, προσφέροντας αυτό 
που αγαπά βλέπει το εθελοντικό εκπαιδευτικό έργο ως μία μορφή ψυχοθεραπείας και ως 
ένα «αντίδοτο» στην κρίση.  
 
Η 5η θεματική αναφέρεται σε «Προσωπικούς λόγους». Μόλις 6 αναφορές αντιστοιχούν στη 
θεματική αυτή, η οποία υποδιαιρείται σε 2 κατηγορίες. Οι πέντε από τις έξι αναφορές 
σχετίζονται με την «Αξιοποίηση ελεύθερου χρόνου», η οποία περιλαμβάνει το 4,7% του 
συνόλου των αναφορών. Ορισμένες απαντήσεις των εθελοντών για τη θεματική αυτή είναι: 
«δεν εργάζομαι και έχω έτσι ελεύθερο χρόνο, τον οποίο θέλω να διαθέσω εποικοδομητικά 
προσφέροντας στα παιδιά αυτά», «Έχω πολύ ελεύθερο χρόνο και σκέφτηκα να αφιερώσω 
κάποιες ώρες σε αυτό το πρόγραμμα». Λόγω της κρίσης-ανεργίας, οι συγκεκριμένοι 
εθελοντές έχουν ελεύθερο χρόνο, αρκετό όπως αναφέρουν μάλιστα. Τον χρόνο αυτόν 
θέλουν να τον αφιερώσουν, να τον διαθέσουν στα παιδιά αυτά. Δείχνει πως κινούνται από 
πραγματικά συναισθήματα αγάπης και αφοσίωσης καθώς δεν προτιμούν να κάνουν κάτι 
άλλο, αλλά όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν, θέλουν να τον διαθέσουν «εποικοδομητικά». 
Μέσω της εθελοντικής εκπαιδευτικής τους δραστηριότητας θέλουν να συνεισφέρουν στα 
παιδιά που τους έχουν ανάγκη, και μάλιστα στα συγκεκριμένα παιδιά που αντιμετωπίζουν 
δυσκολίες.  
 
Μόλις μία αναφορά σχετίζεται με «Θρησκευτικούς λόγους», που αποτελούν και την 
δεύτερη κατηγορία της θεματικής «Προσωπική λόγοι». Η αναφορά αυτή είναι η εξής: «Οι 
χριστιανικές μου αρχές, όχι όμως υπό μορφή καθηκοντολογίας.». Από τη φράση αυτή 
αντιλαμβανόμαστε πως ο εν λόγω εθελοντής επηρεάστηκε στο να στραφεί στην παροχή 
εκπαιδευτικού έργου σε εθελοντική βάση λόγω θρησκευτικών πεποιθήσεων και 
συγκεκριμένα χριστιανικών. Λογικά, πρόκειται για ένα βαθιά θρησκευόμενο άτομο, που οι 
αρχές της πίστης του, τον επηρέασαν να προσφέρει σε όσους τον έχουν ανάγκη και κυρίως 
την τρέχουσα περίοδο της οικονομικής κρίσης. Μάλιστα αναφέρει πως δεν το κάνει υπό 
μορφή καθηκοντολογίας, επειδή πρέπει δηλαδή. Τα θρησκευτικά του πιστεύω δεν 
επιβάλλονται της προσωπικότητας του και των “θέλω” του. Οι πράξεις του πηγάζουν από 
μέσα του, από την ψυχή του, που είναι εναρμονισμένη με τον Χριστιανισμό. Κίνητρο του 
είναι η αγάπη που θέλει να την διοχετεύσει μέσω των πράξεων του και της προσφοράς του 
στους συνανθρώπους του.  
 
Η τελευταία θεματική των λόγων που οι εθελοντές παρέχουν εκπαιδευτικό έργο έχει τίτλο 
«Εξωγενείς Παράγοντες», περιλαμβάνει δύο κατηγορίες και ανταποκρίνεται στο 8,5% του 
συνόλου των αναφορών. Η πρώτη κατηγορία είναι η «Παρότρυνση από άλλους» και 
αντιστοιχεί σε ένα πολύ μικρό αριθμό αναφορών. Συγκεκριμένα μόλις δύο αναφορές 
περιγράφουν πως οι εθελοντές στράφηκαν στο εθελοντικό εκπαιδευτικό έργο επειδή 
παροτρύνθηκαν από κάποιους άλλους. «Μία φίλη μου ερχόταν από πέρσι στην 
Πρωτοβουλία και με παρότρυνε.» και «Από τους γονείς μου έχω διδαχθεί την αγάπη και την 
προσφορά, ανιδιοτελώς πάντα, προς τον αδύναμο συνάνθρωπο.» Και στις δύο παραπάνω 
αναφορές βλέπουμε πως οι εθελοντές παρακινήθηκαν από πρόσωπα του στενού τους 
περιβάλλοντος να προσφέρουν εθελοντικό έργο. Μάλιστα στη τελευταία αναφορά με τη 
λέξη «διδαχθεί» ίσως θέλει να τονιστεί ο τρόπος με τον οποίο εμφύσησαν οι γονείς του σ’ 
αυτόν τον εθελοντισμό. Επίσης με τις λέξεις «ανιδιοτελώς» θέλει να αποδώσει το ακριβές 
νόημα του εθελοντισμού. Της προσφοράς χωρίς να περιμένεις ανταπόδοση. Βλέπουμε από 
την κατηγορία αυτή πως ο εθελοντισμός είναι μια αξία που μπορεί να την εμφυσήσει 
κάποιος και στους γύρω του.  
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Η τελευταία κατηγορία είναι η «Πληροφόρηση αξίας συγκεκριμένου σωματείου», στην 
οποία αντιστοιχεί το 6,6% του συνόλου των αναφορών. Ενδεικτικά, για αυτήν την 
κατηγορία οι απαντήσεις των εθελοντών αντανακλώνται στις φράσεις: «όταν 
πληροφορήθηκα για τη δομή «Πρωτοβουλία» χωρίς σκέψη απευθύνθηκα ως εθελόντρια», 
«…η Πρωτοβουλία θεωρώ ότι είναι μία από τις πιο υγιείς αντιδράσεις της κοινωνίας στο όλο 
κλίμα ισοπέδωσης των πάντων, του κυνηγιού του χρήματος, του ενδιαφέροντος μόνο για τον 
εαυτό μας, της όλης στάσης δηλαδή που οδηγεί στην κοινωνία «ζούγκλα», της οποίας δεν 
είμαι σε καμιά περίπτωση οπαδός.», «Διάλεξα το συγκεκριμένο σωματείο για να προσφέρω, 
καθώς επιτελεί σπουδαίο έργο στην μικρή κοινωνία μας και αξίζει τη στήριξη όλων μας.». 
Μέσα από τις αναφορές που έκαναν οι εθελοντές αντιλαμβανόμαστε την μεγάλη αξία και 
το έργο που επιτελεί η οργάνωση Πρωτοβουλία για το παιδί στην μικρή κοινωνία της 
Βέροιας. Η οργάνωση αυτή κατάφερε να κοινοποιήσει τις δράσεις της και έτσι αρκετοί 
εθελοντές παρακινήθηκαν και θέλησαν να βοηθήσουν. Μάλιστα χαρακτηριστικά 
αναφέρεται πως η Πρωτοβουλία αποτελεί μία από τις πιο υγιείς αντιδράσεις της κοινωνίας. 
Μέσα από την οργάνωση αυτή επομένως πολλοί άνθρωποι βρίσκουν την ευκαιρία να 
προσφέρουν πραγματικά και να συνεισφέρουν στην αλλαγή της χαοτικής κατάστασης που 
επικρατεί τα τελευταία χρόνια λόγω της κρίσης. Αξίζει να σημειωθεί ο χαρακτηρισμός 
κοινωνία «ζούγκλας». Διαπιστώνουμε πως ο εν λόγω εθελοντής είναι κατά κάποιο τρόπο 
αγανακτισμένος με την κατάσταση της κοινωνίας, της οποίας όπως αναφέρει δεν είναι 
οπαδός. Προσπαθεί με αυτόν τον τρόπο να δείξει την απόσταση που κρατάει ο ίδιος από το 
“σύστημα”  και προσπαθεί να τονίσει το πόσο επιτακτική είναι η ανάγκη του να 
προσφέρεις στον συνάνθρωπο, ειδικά όταν μπορείς να πράξεις κάτι τέτοιο μέσω 
οργανώσεων, όπως της Πρωτοβουλίας.  
 
 Συχνότητα Ποσοστό (%) 

1 Αξία εθελοντισμού 34 32,1 

2 Συνάφεια με αντικείμενο σπουδών 23 21,7 

3 Ευαισθητοποίηση στα κακοποιημένα παιδιά 
15 14,2 

4 Οικονομική κρίση 19 17,9 

5 Προσωπικοί λόγοι 6 5,7 
6 Εξωγενείς  παράγοντες 9 8,5 

ΣΥΝΟΛΟ 106 100,0 
Πίνακας 11 Θεματικές : Λόγοι που σας οδήγησαν στην απόφαση παροχής εκπαιδευτικής βοήθειας σε 
εθελοντική μορφή και μάλιστα στην περίοδο της τρέχουσας οικονομικής κρίσης 
 
 
 
 
 
 Συχνότητα Ποσοστό (%) 
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1.1 Ηθική ικανοποίηση 11 10,4 

1.2 Κοινωνική ευαισθησία 19 17,9 

1.3 Αγάπη-προσφορά προς το 
συνάνθρωπο(παιδί) 4 3,8 

2.1 Αγάπη για το επάγγελμα 10 9,4 

2.2 Βελτίωση προοπτικής επαγγελματικής 
αποκατάστασης 7 6,6 

2.3 Ψευδαίσθηση εργασιακής συνέχειας 
6 5,7 

3.1 Αντισταθμιστική Εκπαίδευση 14 13,2 
3.2 Ανάλογα προσωπικά βιώματα 1 0,9 

4.1 Ανεργία 2 1,9 

4.2 Ανάγκες εποχής 10 9,4 

4.3 Ανεξάρτητα οικονομικής κρίσης 6 5,7 
4.4 Αντίδοτο-Ψυχοθεραπεία 1 0,9 

5.1 Αξιοποίηση ελεύθερου χρόνου 5 4,7 
5.2 Θρησκευτικοί λόγοι 1 ,9 
6.1 Παρότρυνση από άλλους 

2 1,9 

6.2 Πληροφόρηση αξίας του συγκεκριμένου 
σωματείου 7 6,6 

ΣΥΝΟΛΟ 106 100,0 
Πίνακας 12 Κατηγορίες : Λόγοι που σας οδήγησαν στην απόφαση παροχής εκπαιδευτικής βοήθειας σε 
εθελοντική μορφή και μάλιστα στην περίοδο της τρέχουσας οικονομικής κρίσης 
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9.3 Χαρακτηριστικά εθελοντών 
 
 
Παρατηρώντας τους δύο παρακάτω πίνακες (βλ. πίνακες 13 και 14) μπορούμε να δούμε ότι 
το σύνολο των θεματικών που σχετίζονται με τα χαρακτηριστικά των εθελοντών που 
σκιαγραφούν το προφίλ τους είναι 2, οι οποίες με τη σειρά τους υποδιαιρούνται σε 
κατηγορίες (11). Σύμφωνα με τους πίνακες 13 και 14, το σύνολο των αναφορών που 
προκύπτει από την αντιστοίχηση αυτή ισούται με 47 αναφορές. 
 
Το σύνολο των αναφορών μοιράζεται σχεδόν στη μέση για τις δύο θεματικές. Πιο 
συγκεκριμένα στην πρώτη θεματική, που έχει τίτλο «Κοινωνικά Χαρακτηριστικά» 
αντιστοιχούν 23 αναφορές, ενώ στη δεύτερη θεματική «Στοιχεία Προσωπικότητας» 
αντιστοιχούν 24 αναφορές.  
 
Η πρώτη θεματική περιλαμβάνει πέντε κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία «Αγάπη» 
περικλείει το μεγαλύτερο ποσοστό των αναφορών (21,3%).  Στην κατηγορία αυτή 
εντάχτηκαν όλες οι αναφορές που σχετίζονται με την αγάπη των εθελοντών για το έργο 
τους. Αυτό είναι για αυτούς το βασικό χαρακτηριστικό που πρέπει να έχουν οι εθελοντές. 
Να υποκινούνται από την αληθινή αγάπη για τον συνάνθρωπό τους και για το εκάστοτε 
έργο που παρέχουν.  «Τα χαρακτηριστικά ενός εθελοντή εξαρτώνται άμεσα από τη μορφή 
εργασίας που καλείται να προσφέρει. Ωστόσο κρίνω πως κάθε άνθρωπος που αγαπά τον 
συνάνθρωπό του είναι ικανός να βοηθήσει με όποιο τρόπο του ταιριάζει καλύτερα.», «Πάνω 
από όλα αγάπη για αυτό που θα κάνει, ακόμη και αν είναι για παράδειγμα το μαγείρεμα που 
έχουν κάποιες κυρίες εδώ μέσα ή το να κάνεις μαθήματα σε κάποια παιδιά.». Από τις 
αναφορές αυτές διαπιστώνουμε πως για τους ίδιους το βασικότερο χαρακτηριστικό στο 
προφίλ των ιδανικών εθελοντών είναι η αγάπη για τον συνάνθρωπο αλλά και για το έργο 
που καλείται να κάνει. Μάλιστα όπως τονίζεται πρέπει η αγάπη αυτή να είναι ανεξάρτητα 
από το έργο που καλείται να κάνει, είτε εκπαιδευτικό είτε κάποιο άλλο.  
 
Σε ποσοστό 14,9% αντιστοιχεί η δεύτερη κατηγορία της πρώτης θεματικής, με τίτλο 
«Διάθεση για προσφορά».  Σχετικές απαντήσεις είναι οι εξής: «Να μην διστάζει να δώσει 
πράγματα.», «Να δίνεις τον καλύτερο σου εαυτό.» . Με το ρήμα να μη διστάζει θέλει να 
δείξει τη μεγάλη θέληση και διάθεση που πρέπει να έχει ο εθελοντής να προσφέρει το έργο 
του. Θα πρέπει δηλαδή να δίνει εξολοκλήρου όλη του την ενέργεια στο παρεχόμενο έργο. 
Θα πρέπει, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται, να δίνει τον καλύτερο εαυτό του. Θέλει έτσι 
να τονιστεί πως αφού αποφάσισε να πράξει εθελοντικό έργο θα πρέπει αυτό να το κάνει με 
όλη του την καρδιά, να έχει διάθεση να προσφέρει το σύνολο των δυνάμεων του, να δώσει 
όλη του την ενέργεια ώστε το έργο που θα προσφέρει να έχει αξία.  
 
Η τρίτη κατηγορία της πρώτης θεματικής έχει τίτλο «Ομαδικότητα». Μόλις 2 αναφορές 
έχουν γίνει σχετικά με αυτή την κατηγορία. «Να συνεργάζεται με ομάδες. Δεν πιστεύω ότι 
χρειάζεται κάτι περισσότερο». Ο εν λόγω εθελοντής θεωρεί πως η ομαδικότητα θα πρέπει 
να είναι αναφαίρετο χαρακτηριστικό των εθελοντών. Θα πρέπει ένας εθελοντής να 
γνωρίζει πώς να λειτουργεί μέσα σε ομάδες, ώστε μέσω της συνεργασίας να επιτευχθούν 
τα επιθυμητά αποτελέσματα του έργου των εθελοντών.  
 
Η τέταρτη κατηγορία της ίδιας θεματικής αντιστοιχεί επίσης σε μόλις 2 αναφορές και 
αναφέρεται στην «Διαλλακτικότητα-Μετριοπάθεια» που θα πρέπει να χαρακτηρίζει τον 
ιδανικό εθελοντή. «…διαλλακτικότητα στις καθημερινές διαπροσωπικές του σχέσεις.» Θα 
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πρέπει δηλαδή ένας εθελοντής να είναι μετριοπαθής και όχι απόλυτος στην 
καθημερινότητά του και στις σχέσεις του με τους άλλους ανθρώπους.  
 
Η επόμενη κατηγορία της θεματικής «Κοινωνικά Χαρακτηριστικά» είναι η «Αντίληψη της 
κατάστασης». Μόλις μία αναφορά σχετίζεται με την εν λόγω κατηγορία. Συγκεκριμένα η 
σχετική αναφορά είναι η εξής: «Η κατανόηση για τα προβλήματα των συνανθρώπων του». 
Σύμφωνα με τη συγκεκριμένη απάντηση θα πρέπει ο εθελοντής να έχει ενσυναίσθηση της 
κοινωνικής πραγματικότητας, της κατάστασης που αντιμετωπίζουν οι συνάνθρωποί του. 
Να έχει δηλαδή κοινωνική ευαισθησία, να μπορεί να καταλάβει ποιοι τον έχουν ανάγκη 
ώστε έπειτα να μπορεί να τους προσφέρει την βοήθειά του.  
 
Η τελευταία κατηγορία της πρώτης θεματικής αντιστοιχεί επίσης σε μόλις μία αναφορά και 
έχει τίτλο «Πεποίθηση ίσων δικαιωμάτων». Η αναφορά αυτή είναι η παρακάτω: «Και να 
έχει ξεκαθαρίσει ότι οι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο, σε όλη τη γη έχουν τις ίδιες ανάγκες 
ακριβώς και τα ίδια δικαιώματα.» . Με το ρήμα ξεκαθαρίσει τονίζεται πως πρέπει ένας 
εθελοντής να έχει ξεδιαλύνει μέσα του την έννοια της ισότητας, και των ίσων δικαιωμάτων 
των ανθρώπων και των ίδιων αναγκών. Οι άνθρωποι όλοι έχουμε τα ίσα δικαιώματα, όμως 
σε κάποιους δεν έχουν δοθεί οι ίσες ευκαιρίες. Θα πρέπει όμως ένα εθελοντής όλα αυτά να 
τα γνωρίζει και μάλιστα να πιστεύει βαθιά μέσα του στην έννοια της ισότητας, έτσι ώστε 
να πράξει έργο εναρμονισμένο προς την κατεύθυνση αυτή.  
 
Η δεύτερη θεματική «Στοιχεία Προσωπικότητας»  εμπεριέχει 5 κατηγορίες. Η πρώτη 
κατηγορία της συγκεκριμένης θεματικής έχει τίτλο «Υπευθυνότητα» και αντιστοιχεί στο 
8,5% του συνόλου των σχετικών αναφορών. Κάποιες σχετικές αναφορές είναι η εξής: « Η 
υπευθυνότητα», «Η ευσυνειδησία» «Ο επαγγελματισμός», «συνέπεια σε αυτό που κάνει 
δηλαδή υπευθυνότητα.». Τονίζεται με τα παραπάνω πως ένας εθελοντής για να είναι 
σωστός θα πρέπει να είναι συνεπής στο έργο που έχει αναλάβει. Επειδή δηλαδή είναι 
εθελοντικό το έργο, δε συνεπάγεται πως θα πρέπει το αντιληφθεί ως κάτι στο οποίο δεν θα 
είναι συνεπής. Αντιθέτως μάλιστα, οι σχετικές αναφορές τονίζουν πως η υπευθυνότητα 
είναι ένα βασικό χαρακτηριστικό που θα πρέπει να έχει ένας εθελοντής. Αυτό τονίζεται 
κυρίως με τη λέξη επαγγελματισμός. Δηλαδή, παρά το γεγονός ότι στο εθελοντικό έργο δεν 
υπάρχει κάποια ανταμοιβή, οι εθελοντές θα πρέπει να παρέχουν το έργο τους,  όπως θα 
λειτουργούσαν στη δουλειά τους. Να πράττουν επομένως με υπευθυνότητα και συνέπεια.  
 
Η δεύτερη κατηγορία της δεύτερης θεματικής περιλαμβάνει το 10,6% του συνόλου των 
σχετικών αναφορών και έχει τίτλο «Υπομονή-Επιμονή». «Η προσπάθεια, η επιμονή, η 
υπομονή είναι χαρακτηριστικά ενός εθελοντή», μία σχετική αναφορά.  Ένας εθελοντής 
σίγουρα θα πρέπει να έχει τα παραπάνω χαρακτηριστικά για να ανταποκριθεί στις όποιες 
προκλήσεις συναντήσει στο παρεχόμενο έργο του, ώστε αυτό να πετύχει.  
 
Η θεματική «Στοιχεία Προσωπικότητας» έχει σαν 3η κατηγορία την «Θέληση» και περιέχει 
το 12,8% του συνόλου των αναφορών. Σχετικές αναφορές είναι οι εξής: «Δε νομίζω ότι 
υπάρχει ιδανικός εθελοντής. Σαν χαρακτηριστικά ίσως θα μπορούσα να πω θέληση, να έχει 
κάποια πιστεύω σε αυτό που προσφέρει, στην εθελοντική εργασία», «…Ακόμη είναι το πόσο 
πολύ το θέλεις. Αυτό είναι εθελοντισμός.», «Δεν το κάνεις επειδή κάποιος το απαιτεί. Το 
κάνεις επειδή μόνος σου θέλεις και το κάνεις.»  Ένας εθελοντής σύμφωνα με τις 
συγκεκριμένες αναφορές θα πρέπει να διακρίνεται από ισχυρή θέληση και αγάπη για αυτό 
που κάνει.  
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Το ίδιο ποσοστό αναφορών με  την 3η κατηγορία, περιέχονται και στην 4η κατηγορία της 
δεύτερης θεματικής. Η κατηγορία αυτή είναι το «Ήθος». «Να είναι διακριτικός για χώρους 
σαν την Πρωτοβουλία.», «Δε νομίζω πως θα πρέπει να είναι κάτι το ξεχωριστό ο εθελοντής. 
Σίγουρα είναι ένας συνηθισμένος άνθρωπος, αλλά διέπεται από κάποια ιδεώδη, κάποια 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, όπως είναι η ευγένεια της ψυχής…». Μέσα από τις αναφορές 
αυτές μπορεί κανείς να διαπιστώσει τη σημασία που δίνουν οι εθελοντές στην ποιότητα του 
ήθους από την οποία πρέπει να διακρίνονται οι εθελοντές. Με τη λέξη διακριτικός, θέλουν 
να δείξουν την ευαισθησία και συγκεκριμένα την κοινωνικά ευαισθησία, καθώς πρόκειται 
για χώρο στον οποίο βρίσκονται παιδιά. Επίσης αναφέρεται πως ο εθελοντής μπορεί να 
είναι ένας συνηθισμένος άνθρωπος. Τονίζεται αυτό για να καταδειχθεί το γεγονός ότι όλοι 
μπορούν να είναι εν δυνάμει εθελοντές, αρκεί να το θέλουν και να το αγαπούν. Ωστόσο θα 
πρέπει να έχει κάποια χαρακτηριστικά, όπως ευγένεια ψυχής. 
 
Η δεύτερη θεματική έχει ως 5η και τελευταία κατηγορία την «Ευαισθησία». Υπάρχουν 
μόλις τρεις σχετικές αναφορές για την κατηγορία αυτή. Σχετικές αναφορές είναι οι εξής 
«…η ευαισθησία προς ό,τι συμβαίνει γύρω του.» , «Να είναι ευαισθητοποιημένος.». Στις 
αναφορές αυτές τονίζεται η ευαισθησία, και συγκεκριμένα οι κοινωνική ευαισθησία, η 
οποία χαρακτηρίζει κάποιον που είναι εθελοντής. Η κοινωνική πραγματικότητα δεν αφήνει 
ανεπηρέαστο έναν εθελοντή. Ο εθελοντής αντιλαμβάνεται την κατάσταση που επικρατεί 
στην κοινωνία και επηρεάζεται από αυτήν.  
 
 
 
 Συχνότητα Ποσοστό (%) 

1 Κοινωνικά Χαρακτηριστικά 23 48,9 

2 Στοιχεία Προσωπικότητας 24 51,1 

ΣΥΝΟΛΟ 47 100,0 
Πίνακας 13 Θεματικές: Χαρακτηριστικά εθελοντών 
 
 
 Συχνότητα Ποσοστό (%) 

1.1 Αγάπη 10 21,3 

1.2 Διάθεση για προσφορά 7 14,9 

1.3 Ομαδικότητα 
2 4,3 

1.4 Μετριοπάθεια-Διαλλακτικότητα 2 4,3 

1.5 Αντίληψη κατάστασης 
1 2,1 

1.6 Πεποίθηση ίσων δικαιωμάτων 
1 2,1 
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2.1 Υπευθυνότητα 4 8,5 

2.2 Υπομονή-Επιμονή 5 10,6 

2.3 Θέληση 6 12,8 

2.4 Ήθος 6 12,8 

2.5 Ευαισθησία 3 6,4 

ΣΥΝΟΛΟ 47 100,0 
Πίνακας 14 Κατηγορίες: Χαρακτηριστικά εθελοντών 
 
 
 

 
 
 

9.4 Εθελοντισμός στην οικονομική κρίση 
 
Στους Πίνακες 13 και 14 μπορούμε να δούμε ότι το σύνολο των θεματικών που σχετίζονται 
με την έννοια του εθελοντισμού είναι 2, οι οποίες με τη σειρά τους υποδιαιρούνται σε 
κατηγορίες (4). Οι κατηγορίες αυτές υποδιαιρούνται σε πέντε (5) υποκατηγορίες. Σύμφωνα 
με τους πίνακες 13 και 14, το σύνολο των αναφορών που προκύπτει από την αντιστοίχηση 
αυτή ισούται με 42 αναφορές. 
 
Το σύνολο των αναφορών μοιράζεται σχεδόν στη μέση για τις δύο θεματικές. Πιο 
συγκεκριμένα στην πρώτη θεματική, που έχει τίτλο «Άτομο» αντιστοιχούν 19 αναφορές, 
ενώ στη δεύτερη θεματική «Κοινωνία» αντιστοιχούν 23 αναφορές. 
 
Η θεματική «Άτομο» χωρίζεται σε δύο κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία αυτής της 
θεματικής περικλείει και το μεγαλύτερο αριθμό αναφορών για πρώτη θεματική. Ο τίτλος 
της είναι «Εθελοντής» και περιέχει 16 αναφορές. Η κατηγορία αυτή υποδιαιρείται σε τρεις 
υποκατηγορίες. Συγκεκριμένα, η πρώτη υποκατηγορία έχει τίτλο «Εσωτερική Ανάγκη-
πληρότητα» και αντιστοιχεί στο 9,5% του συνόλου των αναφορών. Σχετικές αναφορές 
είναι οι εξής: «Αισθάνεται με αυτό τον τρόπο πλήρης..», «Αλλά για μένα ο εθελοντισμός δεν 
θα έπρεπε να συσχετίζεται με το χρήμα. Είναι ψυχική ανάγκη ο εθελοντισμός, δεν είναι 
χρηματική.». Από τις αναφορές αυτές διαπιστώνουμε πως σύμφωνα με τη συγκεκριμένη 
άποψη ο εθελοντισμός στην περίοδο της οικονομικής κρίσης γίνεται γιατί προκύπτει από 
την ανάγκη των ανθρώπων να νιώσουν πληρότητα, να είναι “γεμάτοι”. Μάλιστα η ανάγκη 
αυτή  πηγάζει μέσα από την ψυχή τους. Η δεύτερη υποκατηγορία της ίδιας κατηγορίας με 
ποσοστό μόλις 2,4% του συνόλου των αναφορών είναι η «Ευκαιρία για εξωτερίκευση 
γνώσεων». «Ειδικά κάποιοι άνθρωποι με κάποια εξειδίκευση πιστεύω, και ενώ είναι στην 
ανεργία για να μπορέσουν να είναι δημιουργικοί και να κάνουν αυτό που έχουν σπουδάσει 
και να εκτονώσουν την ενέργειά τους και τις γνώσεις τους.», είναι σχετική αναφορά για την 
υποκατηγορία αυτή. Σύμφωνα με αυτή την άποψη, η δράση μέσα από τον εθελοντισμό για 
κάποιους ανθρώπους είναι μια ευκαιρία για να κάνουν πράξη και να εξωτερικεύσουν τις 
γνώσεις τους. Όπως αναφέρεται, ο εθελοντισμός είναι ευκαιρία για δημιουργικότητα, αλλά 
και για εκτόνωση τόσο ενέργειας, όσο και γνώσεων. Με την λέξη εκτόνωση τονίζεται και η 
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μεγάλη ανάγκη που νιώθουν οι εθελοντές για να εξωτερικεύσουν τις γνώσεις τους μέσα 
από το εθελοντικό έργο. Η τρίτη υποκατηγορία της πρώτης κατηγορίας «Εθελοντής», είναι 
η «Αλληλεγγύη» και αντιστοιχεί στο 26,2% του συνόλου των αναφορών. Σχετικές 
αναφορές είναι οι εξής: «…να προσφέρουν περισσότερο όσο μπορεί ο καθένας και με τον 
δικό του τρόπο.», «Στις μέρες μας ο εθελοντισμός είναι να προσφέρεις βοήθεια σε άτομα που 
λόγω της οικονομικής κρίσης δεν έχουν χρήματα να καλύψουν ούτε τις βασικές ανάγκες.», 
«Καλώς ή κακώς μόνο στα δύσκολα καταλαβαίνουμε τι προβλήματα αντιμετωπίζει ο 
διπλανός μας.», «Αφήνουμε στην άκρη το εγώ και καταπιανόμαστε με το εμείς.», «Το να 
βοηθάμε δεν έχει σχέση με το αν έχεις λεφτά ή όχι. Μπορεί να σε βοηθήσω και άμα είσαι 
ανάπηρη –κούφια η ώρα που το ακούει-, δεν χρειάζεται να έχεις λεφτά. Ή άμα είσαι φτωχιά 
σε βοηθάω, αν είσαι πλούσια δεν σε βοηθάω. Είναι άσχετο αυτό.». Από τις παραπάνω 
αναφορές διαπιστώνουμε πως για τους εθελοντές ο εθελοντισμός στην περίοδο της 
οικονομικής υποκινείται από το αίσθημα αλληλεγγύης από το  οποίο διακρίνονται οι 
εθελοντές. Χαρακτηριστικά αναφέρεται πως στα δύσκολα καταλαβαίνουμε τα προβλήματα 
και τις δυσκολίες των συνανθρώπων μας. Επομένως με αυτά τα λόγια υπάρχει ανάγκη 
επισήμανσης της αναγκαιότητας της αλληλεγγύης. Μάλιστα ένας εθελοντής με το 
παράδειγμα «Μπορεί να σε βοηθήσω και άμα είσαι ανάπηρη –κούφια η ώρα που το ακούει-, 
δεν χρειάζεται να έχεις λεφτά. Ή άμα είσαι φτωχιά σε βοηθάω, αν είσαι πλούσια δεν σε 
βοηθάω», θέλει να δείξει πως ο εθελοντισμός είναι πράξη αλληλεγγύης και ανεπηρέαστη 
από χρηματικό ή κάποιο άλλο συμφέρον.  
 
Η δεύτερη κατηγορία της θεματικής «Άτομο» έχει τίτλο «Δέκτης εθελοντισμού». Η 
κατηγορία αυτή χωρίζεται σε δύο υποκατηγορίες. Η πρώτη υποκατηγορία της έχει τίτλο 
«Ψυχική λύτρωση» και αντιστοιχεί μόλις στο 4,8% του συνόλου των αναφορών. 
«Προσφέρει ανακούφιση, βοήθεια, στήριξη, παρηγοριά.» είναι μία σχετική αναφορά. Στην 
υποκατηγορία αυτή εντάσσονται απαντήσεις σύμφωνα με τις οποίες ο εθελοντισμός στην 
περίοδο της οικονομικής κρίσης προσφέρει στο άτομο ψυχική λύτρωση. Μέσα από τις 
πράξεις εθελοντισμού των συνανθρώπων τους ορισμένοι άνθρωποι νιώθουν παρηγοριά και 
ανακούφιση. Η δεύτερη υποκατηγορία της κατηγορίας «Δέκτης εθελοντισμού» είναι η 
«Κομμάτι της κοινωνίας». Υπάρχει μόλις μία σχετική αναφορά και είναι η εξής: «Δηλαδή 
αυτός που νιώθει μόνος του, ότι δεν θα τα καταφέρει, γνωρίζοντας ότι υπάρχουν κάποιοι 
συνάνθρωποι που πραγματικά νοιάζονται…» . Ο εθελοντισμός τώρα στην οικονομική κρίση 
έχει τη δυνατότητα να δίνει δύναμη στον άνθρωπο που γίνεται δέκτης της πράξης αυτής 
και να νιώθει κομμάτι του κοινωνικού συνόλου, κομμάτι της κοινωνίας. Στη συγκεκριμένη 
φράση χρησιμοποιείται η φράση «νιώθει μόνος τους», ώστε να καταδείξει ο ερωτώμενος το 
πώς αρχικά νιώθουν οι άνθρωποι που έχουν ανάγκη βοήθειας. Μάλιστα αυτό τονίζεται και 
από την αναφορά που γίνεται στο ότι δεν θα τα καταφέρει. Έτσι όμως έρχεται ο 
εθελοντισμός στις μέρες μας, στην περίοδο της οικονομικής κρίσης και λειτουργεί σαν 
συνδετικός κρίκος των ατόμων που βρίσκονται σε δύσκολη κατάσταση με την κοινωνία 
και γίνονται κομμάτι αυτής. 
 
Όπως αναφέρθηκε η πρώτη θεματική για την έννοια εθελοντισμού στην οικονομική κρίση 
σχετίζεται με το «Άτομο». Η δεύτερη όμως θεματική σχετίζεται με αναφορές για την 
«Κοινωνία» και σε αυτήν αντιστοιχεί το 54,8% του συνόλου των αναφορών. Η θεματική 
αυτή χωρίζεται σε δύο κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία της, που αντιστοιχεί σε 6 αναφορές 
είναι η «Σταθερή αξία». Κάποιες σχετικές αναφορές είναι οι εξής: «Ο εθελοντισμός θεωρώ 
ότι και τώρα εν όψει οικονομικής κρίσης σημαίνει το ίδιο για τους ανθρώπους…», «Πιστεύω 
πως σήμερα ο εθελοντισμός δεν έχει χάσει την έννοιά του παρά τις δυσκολίες. Είτε αυτές 
είναι οικονομικές, είτε κοινωνικές.» «Δε νομίζω πως η οικονομική κρίση δίνει νέα 
χαρακτηριστικά στην έννοια του εθελοντισμού.» . Από τις αναφορές, διαπιστώνεται πως 
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υπάρχει η άποψη ότι ο εθελοντισμός παραμένει μία σταθερή αξία και δεν αλλοιώνεται. 
Μάλιστα χαρακτηριστικά αναφέρεται πως «…δεν έχει χάσει την έννοιά του παρά τις 
δυσκολίες». Εδώ πιθανώς ο εθελοντής που διατύπωσε αυτήν την άποψη να θέλει να τονίσει 
πως ενώ η οικονομική κρίση έχει επηρεάσει κατά πολύ αρκετά θέματα, ο εθελοντισμός 
έμεινε ανεπηρέαστος. Βέβαια δεν διατυπώνεται στο σημείο αυτό ότι με την κρίση 
αυξήθηκε ο θεσμός του εθελοντισμού. Απλώς, δεν επηρεάστηκε από την γενικότερη κακή 
οικονομική κατάσταση που χαρακτηρίζει τη σύγχρονη κοινωνική πραγματικότητα.  
 
Η δεύτερη κατηγορία της θεματικής «Κοινωνία» είναι η «Ανάγκη εποχής» , στην οποία 
αντιστοιχούν το 40,5% του συνόλου των αναφορών. Μερικές αναφορές που εντάσσονται 
στην κατηγορία αυτή είναι οι εξής: «Ο κόσμος στις δύσκολες εποχές που διανύουμε για να 
στηριχθεί από κάπου στρέφεται στον εθελοντισμό.», «Η ιστορία μας έχει δείξει ότι οι 
άνθρωποι σε περιόδους κρίσεων έχουν την τάση να ενώνονται και να αλληλοβοηθιούνται.», 
«Η δεδομένη οικονομική κρίση κάνει πιο επιτακτική την ανάγκη για εθελοντική εργασία. 
Άλλωστε ανέκαθεν ο εθελοντισμός συσχετιζόταν κατά το πλείστον με αδύναμες οικονομικά 
κοινωνικές ομάδες.», «Είναι περισσότερες οι ανάγκες των ανθρώπων, σε σχέση πριν από 
χρόνια. Δηλαδή όσο πιο χαμηλά είναι το βιοτικό επίπεδο, τόσο πιο πολλές ανάγκες είτε σε 
χρήμα είτε σε υποστήριξη ψυχολογική, φυσικά είναι αυξημένος και ο εθελοντισμός. 
Ελπίζω.». Από τις παραπάνω αναφορές φαίνεται το κατά πόσο επιτακτική είναι η ανάγκη 
για εθελοντικές πράξεις στην περίοδο της οικονομικής κρίσης. Μάλιστα αναφέρεται πως 
γενικώς οι άνθρωποι έχουν την τάση στα δύσκολα να ενώνονται. Έτσι γίνεται σαφές πως ο 
εθελοντισμός αποτελεί πράξη αναγκαία για την εποχή που χαρακτηρίζεται από δυσκολίες 
και κακουχίες. Συγκεκριμένα αναφέρεται πως το χαμηλό βιοτικό επίπεδο είναι αυτό που 
καθορίζει και τις ανάγκες που προκύπτουν για τις εν λόγω κοινωνικές ομάδες. Οι ομάδες 
αυτές των ανθρώπων χρήζουν βοήθειας από συνανθρώπους τους στην δύσκολη αυτή 
περίοδο, καθιστώντας έτσι τον εθελοντισμό ως επιτακτική «Ανάγκη εποχής».  
 
 
 
 Συχνότητα Ποσοστό (%) 

1 Άτομο 19 45,2 

2 Κοινωνία 23 54,8 

ΣΥΝΟΛΟ 42 100,0 
Πίνακας 15 Θεματικές: Εθελοντισμός στην οικονομική κρίση 
 
 
 Συχνότητα Ποσοστό (%) 

1.1 Εθελοντής 16 38,1 

1.2 Δέκτης εθελοντισμού 3 7,1 

2.1 Σταθερή Αξία 
6 14,3 
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2.2 Ανάγκη εποχής 17 40,5 

ΣΥΝΟΛΟ 42 100,0 
Πίνακας 16 Κατηγορίες: Εθελοντισμός στην οικονομική κρίση 
 
 
 Συχνότητα Ποσοστό (%) 

 19 45,2 

1.1.1 Εσωτερική Ανάγκη-πληρότητα 4 9,5 

1.1.2 Ευκαιρία για εξωτερίκευση γνώσεων  1 2,4 

1.1.3 Αλληλεγγύη 
11 26,2 

1.2.1 Ψυχική λύτρωση 2 4,8 

1.2.2 Κομμάτι κοινωνίας 
1 2,4 

ΣΥΝΟΛΟ 42 100,0 
Πίνακας 17 Υποκατηγορίες: Εθελοντισμός στην οικονομική κρίση 
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10. ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
 
Από την παρούσα έρευνα μπορούμε να οδηγηθούμε σε κάποια συμπεράσματα. Από τις 
απαντήσεις των εθελοντών διαπιστώνουμε πως ο λόγος που τους ώθησε στο εθελοντικό 
έργο είναι κυρίως η πίστη τους για την αξία του εθελοντισμού , καθώς εκεί συναντήσαμε 
και το μεγαλύτερο όγκο αναφορών ( 32,1%). Το μεγαλύτερο κίνητρο που τους ώθησε στον 
εθελοντισμό είναι η κοινωνική ευαισθησία που τους διακρίνει και η αγάπη τους για τον 
συνάνθρωπο γενικώς, και κυρίως για τα παιδιά, καθώς οι συγκεκριμένοι εθελοντές 
παρείχαν εκπαιδευτικό έργο σε παιδιά. Επιπρόσθετα μέσα από την πράξη αυτή λαμβάνουν 
και οι ίδιοι ηθική ικανοποίηση, καθώς αισθάνονται τη χαρά και τη δωρεά της ύπαρξης και 
της ζωής. Αυτό είναι ένα εσωτερικό κέρδος. Αισθάνονται ακόμα ότι κάνουν κάτι καλό και 
συνεπώς αυτό τους δικαιώνει ηθικά και ψυχολογικά. 
 
Μεγάλος όγκος αναφορών (21,7% των αναφορών) καταδεικνύει πως πολλοί εθελοντές 
στράφηκαν στη συγκεκριμένη μορφή εθελοντικού έργου, την παροχή εκπαιδευτικής 
βοήθειας, καθώς υπάρχει συνάφεια με το αντικείμενο των σπουδών τους. Οι περισσότεροι 
από αυτούς δήλωσαν πως αγαπούν πραγματικά αυτό που έχουν σπουδάσει καθώς και τα 
ίδια τα παιδιά, που είναι οι δέκτες του έργου τους. Μάλιστα πολλές ήταν και οι αναφορές 
πως πράττοντας το εκπαιδευτικό έργο σε εθελοντική μορφή πιστεύουν πως βελτιώνουν τις 
προοπτικές επαγγελματικής αποκατάστασης. Την περίοδο της οικονομικής κρίσης που 
διανύουμε, πολλοί εκπαιδευτικοί ενώ έχουν τελειώσει τις σπουδές τους, δεν είχαν την 
ευκαιρία να κάνουν πράξη όσο έμαθαν και να ασκήσουν το επάγγελμά τους. Επειδή  όμως 
αγαπούν πραγματικά αυτό που σπούδασαν δεν θέλουν να χάσουν την επαφή με το 
αντικείμενο το σπουδών τους, αλλά αντίθετα μάλιστα θέλουν να εξασκηθούν πάνω σε αυτό 
βελτιώνοντας έτσι τις υπάρχουσες γνώσεις τους και αποκτώντας κάποια σχετική εμπειρία. 
Στο σημείο αυτό να αναφερθεί πως υπήρχαν και αναφορές εθελοντών που έχουν 
συνταξιοδοτηθεί και παλαιότερα ασκούσαν εκπαιδευτικό έργο. Οι συγκεκριμένοι 
στράφηκαν προς αυτή την παροχή εθελοντικού έργου, καθώς την θεώρησαν ευκαιρία για 
μία ψευδαίσθηση εργασιακής συνέχειας.  
 
Το 17,9% των αναφορών σχετίζονται με την οικονομική κρίση. Σύμφωνα με τις αναφορές 
αυτές, οι εθελοντές στράφηκαν προς το συγκεκριμένο εθελοντικό έργο γιατί το απαιτούσαν 
οι ανάγκες της σύγχρονης εποχής. Ο εθελοντισμός αποτελεί την υγιή αντίδραση της 
κοινωνίας στα φαινόμενα της αδράνειας, της αποχής και της παθητικότητας. Αποτελεί τη 
μεγάλη πρόκληση για υπέρβαση και ρήξη με κοινωνικά στερεότυπα,  με παρωχημένες και 
αναχρονιστικές συμπεριφορές. Ωστόσο υπήρξαν και κάποιες αναφορές που μέσα από αυτές 
τονίζεται πως οι εθελοντές πράττουν το συγκεκριμένο έργο ανεξάρτητα από την 
οικονομική κρίση. Η ελληνική κοινωνία της μεγάλης οικονομικής κρίσης δεν έπαιξε για 
κάποιους εθελοντές κανένα ρόλο στην απόφαση για εθελοντικό έργο. Ορισμένοι τόνισαν 
πως ήταν εθελοντές εκπαιδευτικοί εδώ και αρκετά χρόνια, πριν ξεκινήσει η κρίση, και 
άλλοι τόνισαν πως για αυτούς καθοριστικό ρόλο συνετέλεσε η αγάπη τους για τον 
εθελοντισμό γενικότερα, και συγκεκριμένο για το εθελοντικό εκπαιδευτικό έργο που οι 
ίδιοι παρέχουν.  
 
Υπήρξαν κάποιες αναφορές σύμφωνα με τις οποίες οι λόγοι που οδήγησαν τους εθελοντές 
στην παροχή εκπαιδευτικού έργου είναι η ευαισθητοποίηση στα κακομαθημένα παιδιά. 
Πεδίο δράσης της δομής του συλλόγου Πρωτοβουλία για το Παιδί είναι πρωτίστως η 
φροντίδα και η προστασία παιδιών που, προερχόμενα από οικογένειες που δυσλειτουργούν 
ή είναι διαλυμένες, βιώνουν την παραμέληση, την ψυχολογική και σωματική βία, την 
περιθωριοποίηση και την απόρριψη, τόσο μέσα στο σπίτι, όσο και μέσα στο σχολικό και 
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κοινωνικό περιβάλλον, καθώς και η παντοειδής ενίσχυση των οικογενειών τους. Επομένως, 
υπάρχουν κάποιοι εκπαιδευτικού εθελοντές που δήλωσαν πως στράφηκαν σε αυτή την 
παροχή βοήθειας λόγω της υπάρχουσας κατάστασης των συγκεκριμένων παιδιών και της 
ευαισθητοποίησης που έχουν οι ίδιοι προς αυτά τα παιδιά. Μέσω του έργου τους παρέχουν 
αντισταθμιστική εκπαίδευση με σκοπό την ισότητα ευκαιριών για συμμετοχή στον κόσμο 
της γνώσης και της μάθησης. 
 
Αναφορικά με τους λόγους που οδήγησαν τους εθελοντές που παρέχουν εκπαιδευτικό έργο 
στο σύλλογο Πρωτοβουλία για το παιδί σε αυτή τους την ενέργεια μπορούμε να πούμε ότι 
υπήρξαν κάποιες λίγες αναφορές που σχετίζονται με προσωπικούς λόγους, αλλά και 
εξωγενείς παράγοντες. Συγκεκριμένα υπήρξαν ορισμένες αναφορές μέσα από τις οποίες 
δηλώθηκε πως ο λόγος που πράττουν το εκπαιδευτικό εθελοντικό έργο είναι λόγω του 
ελεύθερου χρόνου που έχουν στη διάθεσή τους, αλλά και επειδή πληροφορήθηκαν από 
άλλους το μεγάλο έργο που επιτελεί ο συγκεκριμένος σύλλογος στην περιοχή και θέλησαν 
και αυτοί να συνεισφέρουν. 
 
Στη συνέχεια, προσπαθώντας να διερευνηθεί το ζήτημα του ιδανικού προφίλ των 
εθελοντών παρατηρήθηκε πως σύμφωνα με τους εθελοντές οι απαντήσεις τους ήταν κάπως 
μοιρασμένες ως προς τα στοιχεία που πρέπει να έχουν. Ίσες περίπου ήταν οι αναφορές 
τόσο στα στοιχεία της προσωπικότητάς του ως άτομο, όσο και στα κοινωνικά 
χαρακτηριστικά τα οποία πρέπει να διαθέτει. Κυρίως βέβαια, με βάση τις απαντήσεις των 
εθελοντών, σαν κύριο χαρακτηριστικό τους τονίζεται πως πρέπει να είναι η αγάπη για το 
συνάνθρωπό τους, και κυρίως για τα παιδιά, καθώς οι εν λόγω εθελοντές παρέχουν 
εκπαιδευτικό εθελοντικό έργο. Ακόμη θα πρέπει να έχουν μεγάλη διάθεση για προσφορά. 
Ένα επιπρόσθετο χαρακτηριστικό που θα πρέπει να έχουν είναι ποιότητα ήθους και 
διακριτικότητα, καθώς πρόκειται για χώρο στον οποίο βρίσκονται παιδιά. 
 
Επιπρόσθετα, ένας εθελοντής σίγουρα θα πρέπει να έχει υπομονή και επιμονή, για να 
ανταποκριθεί στις όποιες προκλήσεις συναντήσει στο παρεχόμενο έργο του, ώστε αυτό να 
πετύχει. Θα πρέπει ακόμη να είναι υπεύθυνος για το έργο το οποίο αναλαμβάνει να πράξει 
και δίνει τον καλύτερο του εαυτό. Δηλαδή, παρά το γεγονός ότι στο εθελοντικό έργο δεν 
υπάρχει κάποια ανταμοιβή, οι εθελοντές θα πρέπει να παρέχουν το έργο τους,  όπως θα 
λειτουργούσαν στη δουλειά τους. Με σοβαρότητα, συνέπεια και υπευθυνότητα.  
 
Στην προσπάθεια να διερευνηθεί το πώς αντιλαμβάνονται οι εθελοντές τον εθελοντισμό 
στην τρέχουσα περίοδο της οικονομικής κρίσης μπορούμε να πούμε ότι οι απαντήσεις τους 
χωρίζονται ως προς το άτομο και ως προς την κοινωνία σε περίπου ίση αναλογία. 
Αναφορικά με το άτομο οι περισσότερες απαντήσεις αναφέρονται στον ίδιο τον εθελοντή, 
και το γεγονός ότι αυτός διαθέτει ανεπτυγμένο το αίσθημα της αλληλεγγύης την 
συγκεκριμένη περίοδο. Νοιάζεται για τους συνανθρώπους του και θέλει να βοηθήσει το 
κοινωνικό σύνολο. Ακόμη ο εθελοντισμός στην περίοδο της οικονομικής κρίσης γίνεται 
γιατί προκύπτει από την ανάγκη των ανθρώπων να νιώσουν πληρότητα.  
 
Επιπρόσθετα, από τις συνεντεύξεις των εθελοντών προκύπτει πως λίγοι από αυτούς 
αντιλαμβάνονται πως ο εθελοντισμός στην περίοδο της οικονομικής κρίσης λειτουργεί 
στους δέκτες της εθελοντικής πράξης ως λύτρωση, καθώς βρίσκουν στήριξη και παρηγοριά 
και αισθάνονται πως παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν, μπορούν να νιώσουν 
κομμάτι του κοινωνικού συνόλου, ενός συνόλου που τους νοιάζεται. 
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Τέλος, πολλές ήταν οι αναφορές των εθελοντών πως ο εθελοντισμός στην οικονομική 
κρίση αποτελεί επιτακτική ανάγκη της εποχής. Μέσα από τις συνεντεύξεις τους, οι 
εθελοντές βρήκαν την ευκαιρία να δηλώσουν πως γενικώς οι άνθρωποι έχουν την τάση στα 
δύσκολα να ενώνονται. Συγκεκριμένα αναφέρεται υπάρχουν κάποιες κοινωνικές ομάδες 
που χρειάζονται βοήθεια από συνανθρώπους τους στην δύσκολη αυτή περίοδο, 
καθιστώντας έτσι τον εθελοντισμό ως επιτακτική ανάγκη εποχής.  
 
Συμπερασματικά, μπορεί να διατυπωθεί πως ο εθελοντισμός, ως οργανωμένη δράση,  δίνει 
νόημα και περιεχόμενο σε πανανθρώπινες αξίες, λιγότερο ή περισσότερο ξεχασμένες, όπως 
είναι η κοινωνική αλληλεγγύη, η κοινωνική προσφορά και η αγάπη προς τον συνάνθρωπο.  
 
Σήμερα το εθελοντικό κίνημα αποτελεί την υγιή αντίδραση της κοινωνίας στα φαινόμενα 
της αδράνειας, της αποχής και της παθητικότητας. Αποτελεί τη μεγάλη πρόκληση για 
υπέρβαση και ρήξη με κοινωνικά στερεότυπα με παρωχημένες και αναχρονιστικές 
συμπεριφορές. Ο εθελοντισμός έχει την τάση να καταστεί μια σημαντική συνιστώσα της 
κοινωνίας των πολιτών, παρέχοντας υλικά αγαθά και υπηρεσίες που αδυνατούν να 
προσφέρουν το κράτος και η ελεύθερη αγορά.  
 
Συγκεκριμένα, σχετικά με το εθελοντικό εκπαιδευτικό έργο αξίζει να σημειωθεί ότι 
υπάρχουν σχολεία όπου επιτρέπεται η εθελοντική διδασκαλία εκπαιδευτικών. Δεν 
πρόκειται για σχολεία της Α/θμιας ή Β/θμιας Εκπαίδευσης, αλλά για τα Σχολεία Δεύτερης 
Ευκαιρίας όπου στον κανονισμό λειτουργίας τους αναφέρεται το εξής: Στα Σχολεία 
Δεύτερης Ευκαιρίας μπορούν να προσφέρουν διδακτικό έργο εθελοντές εκπαιδευτικοί 
ευαισθητοποιημένοι και ενημερωμένοι στη φιλοσοφία και το πρόγραμμα των Σχολείων 
Δεύτερης Ευκαιρίας. Η ανάθεση εθελοντικού διδακτικού έργου γίνεται μετά από εισήγηση 
του διευθυντή, σύμφωνη γνώμη του συλλόγου διδασκόντων και έγκριση του Τμήματος 
Αλφαβητισμού και Βασικής Παιδείας της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης. 
Επισημαίνεται ότι ο εθελοντής δεν αξιολογεί τους εκπαιδευόμενους. Επίσης, εκπαιδευτές 
διαφόρων ειδικοτήτων, καλλιτέχνες και επιστήμονες μπορούν ομοίως να προσφέρουν έργο 
ενταγμένο στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Σχολείου (π.χ. εργαστήρια,ημερίδες 
ενημέρωσης, διαθεματικά σχέδια δράσης κ.ά.). 
 
Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφερθεί μία μελέτη-πρόταση του τωρινού υπουργού Παιδείας 
Ανδρέα Λοβέρδου. Ο υπουργός μελετά να ζητήσει εθελούσια συνεισφορά από 
εκπαιδευτικούς, οι οποίοι δεν εργάζονται ήδη ως αναπληρωτές και ωρομίσθιοι, με 
αντάλλαγμα μια μοριοδότηση που θα τους βοηθήσει να ανέβουν θέσεις στους πίνακες 
κατάταξης όταν γίνουν προσλήψεις. Η λύση αυτή εξετάζεται από το υπουργείο, καθώς τα 
κενά στα σχολεία φαίνεται αδύνατο να καλυφθούν παρά το πάγωμα αιτήσεων 
συνταξιοδότησης εκπαιδευτικών μέχρι το τέλος του σχολικού έτους και την ανάκληση 
αποσπάσεων εκπαιδευτικών σε διάφορους τομείς. Το υπουργείο Παιδείας ενδέχεται να 
ζητήσει από υπαλλήλους άλλων φορέων να κληθούν να διδάξουν στα σχολεία εφόσον 
διαθέτουν πτυχίο καθηγητικής σχολής. Φυσικά για να υπάρξει μια τέτοια κίνηση θα πρέπει 
να συνηγορήσουν και άλλα υπουργεία όπως το Διοικητικής Μεταρρύθμισης. 
 
Όπως ήταν αναμενόμενο ξέσπασαν αντιδράσεις αναφορικά με αυτές τις δηλώσεις του 
υπουργού Παιδείας. Η πρότασή του κρίθηκε πρωτοφανής στα χρονικά και απαράδεκτη από 
κάθε άποψη. Θεωρήθηκε πως προσβάλλει την αξιοπρέπεια των εκπαιδευτικών και τη 
νοημοσύνη κάθε πολίτη. Υπάρχει έντονα η άποψη πως οι εκπαιδευτικοί εθελοντές θα 
δουλεύουν και θα αμείβονται με υποσχέσεις και μόνο, καθώς θα σιτίζονται  από το 
οικογενειακό τους εισόδημα, ενώ θα δουλεύουν χωρίς αμοιβή. 
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Ερώτηση: 
 
Ποιοι είναι οι λόγοι που σας οδήγησαν στην απόφαση παροχής εκπαιδευτικής 
βοήθειας σε εθελοντική μορφή και μάλιστα στην περίοδο της τρέχουσας οικονομικής 
κρίσης; 
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Β΄ Μέρος: Ερωτήσεις συνεντεύξεων 
 

 Πώς ορίζετε τον εθελοντισμό; Τι είναι για εσάς εθελοντισμός; 

 

 Ποια είναι κατά τη γνώμη σας το ιδανικό προφίλ του εθελοντή; Ποια είναι τα 

χαρακτηριστικά που πρέπει να τον διακρίνουν; 

 

 Ποια είναι η έννοια του σημερινού εθελοντισμού, συνυφασμένου με την 

οικονομική κρίση; 

 

 Κάνατε κάποια προσπάθεια να φέρετε κάποιο φίλο-γνωστό στο δρόμο του 

εθελοντισμού; 

 

 Πιστεύετε ότι από εδώ και στο εξής, με την κατάσταση της κρίσης που βιώνουμε θα 

αυξηθεί ή θα μειωθεί ο αριθμός των εθελοντών που θα παρέχουν ίδιο έργο με εσάς 

και γιατί αυτό; 

 

 Το έχετε ξανακάνει αυτό; Έχετε προσφέρει αλλού εθελοντικό έργο αμισθί και πιο 

συγκεκριμένα εκπαιδευτικό έργο; 

 

 Θα μπορούσε η εθελοντική εκπαίδευση να λειτουργήσει ανταγωνιστικά στα 

ιδιωτικά φροντιστήρια και να υποκαταστήσει το ρόλο τους; Δικαιολογήστε την 

απάντησή σας. 

 

 Εάν πληρώνονταν οι περισσότεροι εθελοντές να κάνουν το ίδιο έργο θα έκαναν 

περισσότερη προσπάθεια ώστε να είναι πιο αποδοτικοί στο έργο τους; 

 

 Πιστεύετε ότι η δωρεάν εκπαίδευση σε μορφή εθελοντισμού συμβαδίζει απόλυτα 

και με την ποιότητα της παρεχόμενης γνώσης, και αν ναι γιατί; 

 

 Πώς πιστεύετε ότι αντιλαμβάνονται οι μαθητές το γεγονός ότι δέχονται μαθήματα 

από εκπαιδευτικούς που δεν αμείβονται, αλλά παρέχουν το εκπαιδευτικό έργο 

δωρεάν; Χαίρονται; Έρχονται σε δύσκολη θέση; Πώς το διαπιστώνετε αυτό; 
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 Γνωρίζετε την ύπαρξη οργανώσεων που έχουν ως αποκλειστικό σκοπό την παροχή 

εκπαιδευτικής βοήθειας με εθελοντικό τρόπο; Θα θέλατε να συμμετάσχετε εάν σας 

δινόταν η ευκαιρία; 

 

 Παίζει σημαντικό ρόλο το γεγονός ότι προσφέρετε εθελοντικό έργο σε μία 

οργάνωση που παρέχει τις υπηρεσίες της σε κακοποιημένα παιδιά; Εάν τα παιδιά 

αυτά δεν ήταν κακοποιημένα θα προσφέρατε το έργο σας εθελοντικά; Και αν ναι με 

τον ίδιο ζήλο; 

 

 Τι σας έχει διδάξει η έως τώρα συνεισφορά σας στο εκπαιδευτικό κομμάτι στην 

οργάνωση αυτή; 
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Γ΄ Μέρος: Δημογραφικά στοιχεία 

Α/Α ΦΥΛΟ ΕΡΓΑΖΕΣΤΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ-
ΙΔΙΟΤΗΤΑ 

ΕΠΙΠΕΔΟ 
ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΣΠΟΥΔΕΣ 
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ 

ΤΗΝ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

ΗΛΙΚΙΑ 

1 2 2 9 1 1 3 
2 2 2 10 1 1 4 
3 2 2 11 1 2 3 
4 2 2 8 1 2 2 
5 2 1 3 1 1 3 
6 2 2 11 1 1 3 
7 2 1 2 1 1 3 
8 2 2 10 1 1 4 
9 2 1 1 1 1 3 

10 1 1 2 1 1 4 
11 2 1 3 1 2 3 
12 2 2 10 1 1 4 
13 2 2 9 1 2 3 
14 2 2 11 1 1 3 
15 2 2 11 1 1 3 
16 2 2    1 
17 1 1 3 2 2 3 
18 2 1 1 1 1 3 
19 2 1 1 2 2 3 
20 2 1 3 2 2 3 
21 2 1 11 1 1 2 
22 1 2 10 2 1 4 
23 2 2 11 1 1 3 
24 2 2 1 1 1 4 
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Γ1΄ Μέρος: Λόγοι που σας οδήγησαν στην απόφαση παροχής 

εκπαιδευτικής βοήθειας σε εθελοντική μορφή και μάλιστα στην περίοδο 

της τρέχουσας οικονομικής κρίσης 

 

Α/Α 
ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΣΑΣ ΟΔΗΓΗΣΑΝ ΣΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΕ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ 
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

1 Να προσφέρω στα παιδιά που με έχουν ανάγκη 1 1.3 

1 
Να γεμίσω εποικοδομητικά το χρόνο μου γιατί αυτή την 
περίοδο δε δουλεύω 4 4.1 

1 Να στηρίξω αυτή τη προσπάθεια που κάνει η οργάνωση, 6 6.2 
1 ειδικά τώρα στη δύσκολη περίοδο που διανύουμε. 4 4.2 

1 
Να αποκτήσω εμπειρία, που θα με βοηθήσει και στην 
επαγγελματική μου πορεία 2 2.2 

2 

Λόγοι καθαρά προσωπικότητας. Πάντα ήθελα να βοηθώ τους 
συνανθρώπους μου σε οποιαδήποτε εποχή και ιδιαίτερα 
ανθρώπους που έχουν ανάγκη υποστήριξης. Είμαι υπέρ της 
κοινωνικής αλληλεγγύης, διότι πιστεύω ότι η κοινωνία είναι 
αλυσίδα και πάντοτε θα χρειάζεται ο ένας τον άλλον ακόμη και 
για να ευημερήσει.  1 1.2 

2 
Πολύ περισσότερο σε μία εποχή κρίσης που οι ανάγκες είναι 
αυξημένες. 4 4.2 

3 

Οι λόγοι είναι αρκετοί. Αρχικά σπούδασα κοινωνική λειτουργός 
οπότε το πλαίσιο στο οποίο παρέχω εθελοντική εργασία είναι 
ένα μέρος που με ενδιαφέρει πολύ.  2 2.1 

3 

Επίσης μου αρέσει να ασχολούμαι πολύ με τα παιδιά και ήταν 
μια καλή ευκαιρία και να προσφέρω, αλλά και να έχω επαφή με 
τα παιδιά. 1 1.3 

3 

Επίσης είναι μια καλή ευκαιρία για να ασχολούμαι με εκμάθηση 
κοινωνικών δεξιοτήτων που έχουν σχέση με το αντικείμενο των 
σπουδών μου. 2 2.1 

3 

Κλείνοντας θεωρώ πως οφείλουμε όλοι να αφιερώνουμε λίγο 
από την καθημερινότητά μας σε άτομα που μας χρειάζονται και 
μπορούμε να βοηθήσουμε. 1 1.2 

4 
Κατ’ αρχήν  πρόθεσή μου ήταν η εθελοντική εργασία σε 
οποιονδήποτε τομέα, 1 1.2 

4 

αλλά από την στιγμή που μου ανέθεσαν οι υπεύθυνες της 
Πρωτοβουλίας για το παιδί την παροχή εκπαιδευτικής βοήθειας 
σε εθελοντική μορφή και μάλιστα σε τέτοια δύσκολη οικονομική 
περίοδο  4 4.1 

4 
η προθυμία μου και η χαρά που λαμβάνω από την προσφορά 
αυτής της μορφής είναι μεγάλη.  1 1.1 

4 

Ικανοποίηση του ότι είμαι χρήσιμη για κάποιον άνθρωπο και 
μάλιστα για ένα παιδί είναι μεγάλη. Είμαι ο άνθρωπος που όσο 
μπορώ το βοηθάω στην διεκπεραίωση των καθημερινών 
υποχρεώσεων του όσο αφορά τα μαθήματα της τάξης του. Το 
βοηθάω στην οργάνωση και τακτοποίηση των καθημερινών 
ασκήσεων, μαθημάτων, πράγμα που λόγω της δύσκολης 
οικογενειακής κατάστασής του δεν μπορεί να του τα προσφέρει 
η οικογένειά του. Είμαι κοντά του σε ότι αφορά το σχολείο του, 
τις δραστηριότητες, τις εκδηλώσεις…   1 1.1 

4 
Πιστεύω ότι σε αυτές τις ηλικίες (δημοτική εκπαίδευση) , όπου η 
φύση και η πολιτεία έχει επιτακτική ανάγκη να εφοδιάσει τα 3 3.1 
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Α/Α 
ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΣΑΣ ΟΔΗΓΗΣΑΝ ΣΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΕ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ 
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

παιδιά με την απαραίτητη και αναγκαία εκπαίδευση σαν πρώτο 
εφαλτήριο της μετέπειτα ζωής τους, η παρουσία μου και 
μάλιστα με εθελοντική μορφή είναι σπουδαία προσφορά για 
κάποιον εθελοντή και πολύτιμη βοήθεια για ένα παιδί με 
οικογενειακά προβλήματα είτε κοινωνικά είτε οικονομικά.  

4 

Του δίνω μέσα από το πρόγραμμα της «Πρωτοβουλίας» το 
αίσθημα της ευθύνης που πρέπει να έχει καθημερινά απέναντι 
στις υποχρεώσεις του σχολείου του, που του επιτρέπει να 
συνυπάρχει μέσα στην ομάδα του σχολείου του χωρίς να 
αισθάνεται απομονωμένο και στο περιθώριο από τους άλλους 
συμμαθητές του.  3 3.1 

4 

Προσπαθώ να αναπληρώσω, όσο μπορώ… τις ώρες 
εκπαίδευσης που θα μπορούσε να είχε με την μητέρα ή με τον 
πατέρα του, γιατί πιστεύω ότι οι ώρες αυτές είναι πολύτιμες για 
τις γνώσεις που θα αποκτήσει, για την καλή του παρουσία στο 
σχολείο και είμαι δίπλα του βοηθώντας το να καταλάβει ότι το 
σχολείο θα είναι μια «πόρτα ανοιχτή» για το υπόλοιπο της ζωής 
του που θα του δώσει δύναμη για να ξεφύγει από την άσχημη 
πραγματικότητα που ίσως αντιλαμβάνεται μέσα στην οικογένειά 
του.  3 3.1 

5 
Έχω τελειώσει Φιλοσοφική Σχολή Θεσσαλονίκης στο τμήμα 
Ψυχολογίας τομέα Εκπαιδευτική-Σχολική  Ψυχολογία.  2 2.1 

5 Ήθελα πάντα να ασχοληθώ με παιδιά  1 1.1 

5 
και όταν πληροφορήθηκα για τη δομή «Πρωτοβουλία» χωρίς 
σκέψη απευθύνθηκα ως εθελόντρια  6 6.2 

5 για δική μου εμπειρία  2 2.2 
5 παροχή βοήθειας σε παιδιά που έχουν ανάγκη.  1 1.3 

5 
Η οικονομική κρίση δεν μας κάνει να ξεχνάμε ότι είμαστε 
άνθρωποι.  4 4.2 

6 Ο εθελοντισμός είναι θέμα συνείδησης.  1 1.2 

6 

Ο καθηγητής ή ο δάσκαλος μετά την εργασία του θα ήταν πάρα 
πολύ καλό εάν μπορούσε να προσφέρει βοήθεια για κάποια 
παιδιά που την χρειάζονται πραγματικά,  5 5.1 

6 
αλλά επειδή δεν υπάρχει κοινωνική ευαισθησία, τα πράγματα 
είναι λίγο δύσκολα για να οργανωθούμε.  1 1.2 

6 

Ο λόγος που διάλεξα να δώσω εκπαιδευτική βοήθεια και να 
προσφέρω όσο μπορώ σε αυτόν τον τομέα, είναι ότι πιστεύω 
πως αυτά τα παιδιά έχουν πραγματική ανάγκη για αγάπη, χαρά 
και γέλιο και έτσι ευαισθητοποιήθηκα. 3 3.1 

6 
Είναι παιδιά με πραγματικά προβλήματα και γι’ αυτό 
πραγματικά ήθελα να βοηθήσω.  3 3.1 

7 

Η απόφασή μου να προσφέρω εθελοντικής μορφής βοήθεια, δε 
συνδέεται με την περίοδο οικονομικής κρίσης. Απλώς έτυχε να 
μου δοθεί η δυνατότητα τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο.  4 4.3 

7 

Ωστόσο, θεωρώ ότι η βοήθεια εκπαιδευτικού περιεχομένου, σε 
κάποια άτομα που δεν είχαν τη δυνατότητα για φροντιστηριακά 
μαθήματα, ίσως φανεί χρήσιμη.  3 3.1 

7 

Πιστεύω στον εθελοντισμό, διότι όλοι είμαστε εξίσου σημαντικοί 
στο κύτταρο της κοινωνίας που ζούμε και όλοι χρειαζόμαστε ο 
ένας τον άλλον. Δημιουργείται μια σχέση που και οι δύο ή όσοι 
εμπλέκονται βοηθιούνται εξίσου, 1 1.2 

7 και αυτός που προσφέρει  1 1.1 
7 και αυτός που δέχεται κάποια βοήθεια.  1 1.2 
8 Η απόφασή μου για παροχή εκπαιδευτικής βοήθειας σε 4 4.3 
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Α/Α 
ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΣΑΣ ΟΔΗΓΗΣΑΝ ΣΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΕ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ 
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

εθελοντική μορφή, δεν έχει να κάνει με την τρέχουσα 
οικονομική κρίση. Ήμουν ευαισθητοποιημένη πολλά χρόνια 
πριν.  

8 Οι λόγοι ήταν και είναι: Αγάπη για τον συνάνθρωπο,  1 1.2 
8 διάθεση για προσφορά βοήθειας, 1 1.2 

8 αίσθημα κοινωνικής ευθύνης και αλληλεγγύης,  1 1.2 
8 πεποίθηση για ίσες ευκαιρίες και ίσα δικαιώματα στη ζωή, 1 1.2 
8 η χαρά και η ικανοποίηση που μου προσφέρει η δράση αυτή. 1 1.1 

9 
Κάποια παιδιά αντιμετωπίζουν μαθησιακά προβλήματα, γιατί οι 
γονείς τους για κάποιους λόγους, αδυνατούν να τα βοηθήσουν 3 3.1 

9 
Έτσι, λοιπόν, αποφάσισα το λίγο ελεύθερο χρόνο που διαθέτω 
να τον αφιερώσω σε αυτά τα παιδιά  5 5.1 

9 
και να τους φανώ χρήσιμη με τις γνώσεις μου βάζοντας ένα 
μικρό λιθαράκι στην πρόοδό τους.  3 3.1 

9 

Ιδιαίτερα σήμερα, λόγω της οικονομικής κρίσης που διανύουμε, 
είναι απαραίτητος ο εθελοντισμός για τη στήριξη των 
συνανθρώπων μας που στερούνται απαραίτητα αγαθά, υλικά ή 
μορφωτικά, λόγω της οικονομικής ανέχειας. 4 4.2 

10 

Το γεγονός ότι έχω ασχοληθεί περίπου είκοσι χρόνια στην 
εκπαίδευση στον τομέα των ξένων γλωσσών(αγγλικά) είτε ως 
υπάλληλος, είτε ως ιδιοκτήτης φροντιστηρίου.  2 2.1 

10 

Το 2009 έκλεισα το φροντιστήριο επειδή διορίστηκα σε θέση 
άσχετη με την εκπαίδευση. Επειδή μου αρέσει αυτή η δουλειά 
και δεν είχα πια την επαφή με τα παιδιά το είδα σαν μια 
ευκαιρία.  2 2.3 

10 

Επίσης η Πρωτοβουλία θεωρώ ότι είναι μία από τις πιο υγιείς 
αντιδράσεις της κοινωνίας στο όλο κλίμα ισοπέδωσης των 
πάντων, του κυνηγιού του χρήματος, του ενδιαφέροντος μόνο 
για τον εαυτό μας, της όλης στάσης δηλαδή που οδηγεί στην 
κοινωνία «ζούγκλα», της οποίας δεν είμαι σε καμιά περίπτωση 
οπαδός. 6 6.2 

11 

Άρχισα την εθελοντική εκπαίδευση πριν την οικονομική κρίση, 
οπότε η οικονομική κρίση δεν παίζει κανένα ρόλο στην 
απόφαση να αρχίσω ή να συνεχίσω.  4 4.3 

11 

Για ποιους λόγους ξεκίνησα: 1.Για να προσφέρω τη βοήθειά 
μου μέσω των γνώσεων μου, ώστε να αποκτήσουν σιγουριά 
για τον εαυτό τους και να μάθουν για να προσπαθούν για τον 
ίδιο τους τον εαυτό. 3 3.1 

11 2.Γιατί παίρνω πράγματα από τα παιδιά, κυρίως αγάπη και.  1 1.1 

11 

3.Γιατί έχω μάθει εγώ, τελικά, από την συναναστροφή μου με 
τα παιδιά και την καθοδήγηση που μου δίνουν οι εξειδικευμένοι 
υπάλληλοι της οργάνωσης όσο αναφορά την ψυχολογία και την 
παιδαγώγηση ενός παιδιού, κάτι που θα με χρησιμεύσει 
αργότερα 2 2.2 

12 Λόγω συνταξιοδότησής μου, μου έλειψε η δουλειά μου. 2 2.3 
12 Αγαπάω τα παιδιά  1 1.3 
12 και μου αρέσει η διδασκαλία. 2 2.1 

12 
Την απόφαση να παρέχω εκπαιδευτικό έργο εθελοντικά την 
πήρα πριν την οικονομική κρίση.  4 4.3 

12 
Το 2007 βγήκα στην σύνταξη μετά 35 χρόνια δουλειάς στη 
δημόσια εκπαίδευση. Μετά από δύο χρόνια άρχισε να μου 2 2.3 
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Α/Α 
ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΣΑΣ ΟΔΗΓΗΣΑΝ ΣΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΕ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ 
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

λείπει η δουλειά μου και η συναναστροφή με τα παιδιά. Ήμουν 
έτοιμη να αρχίσω την «εθελοντική» υπηρεσία μου. 

12 

Τότε άκουσα για την «Πρωτοβουλία για το Παιδί» που μόλις 
είχε ξεκινήσει. Ήρθα σε επαφή με τους υπεύθυνους και 
ξεκίνησα.  6 6.2 

12 Η διδασκαλία κατέχει σημαντικό ρόλο στην τωρινή ζωή μου.  2 2.3 

12 
Με βοηθάει η επαφή με τα παιδιά, μου δίνει ζωντάνια και την 
ψευδαίσθηση μιας εργασιακής συνέχειας.  2 2.3 

12 Η χαρά της προσφοράς σε παιδιά  1 1.1 

12 
που αλλιώς δεν θα είχαν την πολυτέλεια ενός «ιδιαίτερου» 
μαθήματος είναι πολύ μεγάλη.  3 3.1 

12 
Έχω την εντύπωση ότι εγώ παίρνω πολύ περισσότερα από 
όσα δίνω.  1 1.1 

12 

Την οικονομική κρίση, που κανένα δεν άφησε αλώβητο, την 
αντιμετωπίζω καλύτερα κοντά στα παιδιά, παρά αν έμενα στο 
σπίτι. 4 4.4 

13 

Ο Γκάντι έλεγε: «Γίνε η αλλαγή που θες να δεις τον κόσμο». 
Πιστεύω πως εάν κάθε άνθρωπος άλλαζε ατομικά τότε ο 
κόσμος, θα άλλαζε στο σύνολο. Και άλλωστε όπως λέει ο 
Καζαντζάκης πρέπει να λέμε « Έχω χρέος να σώσω τη Γη, εάν 
δεν σωθεί εγώ θα φταίω».  1 1.2 

13 

Και σε μια περίοδο οικονομικής δυσχέρειας, αυτή η αλλαγή, «το 
χρέος για ένα κόσμο καλύτερο, φωτεινότερο» γίνεται πιο 
επιτακτική. 4 4.2 

13 

Ο λόγος που με οδήγησε να εργαστώ εθελοντικά είναι η 
οικονομική κρίση. Οι δύσκολοι καιροί, λόγω έλλειψης 
χρημάτων, οδηγούν τελικά σε μια καλύτερη αντίληψη της 
πραγματικότητας. 4 4.2 

14 

Η απασχόλησή μου σαν εθελόντρια ξεκίνησε με αφορμή την 
Διευρυμένη Πρακτική που οργάνωσε το Πανεπιστήμιο, η οποία 
ήταν προαιρετική. Εγώ αποφάσισα να την πραγματοποιήσω 
και ο φορέας στον οποίο την υλοποίησα ήταν η 
«Πρωτοβουλία». Διήρκησε ένα μήνα αλλά ακόμη και μετά τη 
λήξη και ολοκλήρωσή της εγώ συνέχισα να πηγαίνω 
καθημερινά στην «Πρωτοβουλία» και να ασχολούμαι σαν 
εθελόντρια γιατί μου άρεσε αυτό που έκανα. Η πρακτική μου 
ήταν μόνο η αρχή και η αφορμή μου να γίνω εθελόντρια. 2 2.1 

15 
Απόκτηση εμπειρίας και προϋπηρεσίας που θα φανεί ιδιαίτερα 
χρήσιμη στη μελλοντική μου εργασία ως εκπαιδευτικού. 2 2.2 

15 Αίσθημα ικανοποίησης και συναισθηματική πληρότητα, 1 1.1 
15 καθώς στην περίοδο της οικονομικής αυτής κρίσης  4 4.2 

15 
προσφέρω τις γνώσεις και τις δεξιότητές μου σε παιδιά που το 
έχουν ανάγκη 3 3.1 

15 
Να μη χάσω την επαφή μου με το αντικείμενο το οποίο έχω 

σπουδάσει. 2 2.2 

15 

Να ενισχύσω το έργο της φιλανθρωπικής οργάνωσης ώστε 
αυτή να ενδυναμωθεί και να συνεχίσει τη δραστηριότητά της 
στο μέγιστο. 6 6.2 

16 

Οι λόγοι που με οδήγησαν στην εκπαιδευτική βοήθεια σε 
εθελοντική μορφή είναι ότι πέρασα με κάποιο τρόπο τα ίδια με 
αυτά που κατοικούν στο σπίτι της Πρωτοβουλίας και 
ευαισθητοποιήθηκα ιδιαίτερα για αυτό και προσφέρθηκα να 3 3.2 
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ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

βοηθήσω. 

17 

Ο λόγος που ασχολούμαι με τον εθελοντισμό είναι επειδή μου 
αρέσει να προσφέρω αγάπη και αλληλεγγύη σε ανθρώπους 
που έχουν ανάγκη.  1 1.2 

17 

Είμαι στην ευχάριστη θέση να ομολογήσω ότι η οικονομική 
κρίση δεν με έχει επηρεάσει καθόλου πάνω στο θέμα του 
εθελοντισμού, καθώς το έκανα από καιρό πριν. Συγκεκριμένα 
ήμουν δάσκαλος εθελοντής σε παιδιά ΑΜΕΑ στο ίδρυμα (Σ) 
Σωτήρης στην Θεσσαλονίκη.  4 4.3 

17 

Εύχομαι και ευελπιστώ να υπάρχει περισσότερος εθελοντισμός 
και όσοι μπορείτε να βοηθάτε τους ανθρώπους που έχουν 
ανάγκη. Αγάπη και σεβασμός, τέλος. 1 1.2 

18 

Δε θεωρώ πως η απόφασή μου σχετίζεται άμεσα με την 
οικονομική κρίση. Ανέκαθεν ήμουν ανοιχτή σε τέτοιου είδους 
ενέργειες και θαύμαζα κάθε μορφή εθελοντισμού.  4 4.3 

18 

Έτυχε να ακούσω στο φιλικό μου περιβάλλον για το 
συγκεκριμένο σύλλογο, το σημαντικό έργο που αυτό επιτελεί 
και αμέσως αποφάσισα να συμμετάσχω σε αυτήν τους την 
προσπάθεια προσφέροντας κάποια μορφή βοήθειας-
προσπάθειας.  6 6.2 

18 

Τελικά αφού συζήτησα με μέλη του συλλόγου καταλήξαμε στην 
παροχή εκπαιδευτικής βοήθειας, λόγω φυσικά της ειδικότητάς 
μου. 2 2.1 

18 

Γενικότερα, πιστεύω στην δύναμη κάθε μορφής εθελοντισμού, 
σίγουρα κάνει τον κόσμο μας καλύτερο, ενώ ταυτόχρονα 
προσφέρει μαθήματα ζωής και μοναδικές εμπειρίες στους 
εθελοντές.  1 1.2 

19 

Είναι γεγονός πως ιδιαίτερα σε περιόδους πάσης φύσεως 
κρίσεων οι άνθρωποι αισθάνονται την ανάγκη να προσφέρουν, 
να βοηθήσουν και να σταθούν αλληλέγγυοι προς τους 
συνανθρώπους τους.  4 4.2 

19 

Στη δική μου περίπτωση, ωστόσο, η εθελοντική παροχή 
εκπαιδευτικής βοήθειας είχε ως κίνητρο το ανθρωπιστικό 
ενδιαφέρον και την ευαισθησία προς τους αδύναμους 
συνανθρώπους μας. 1 1.2 

20 
Κυρίως, ο χώρος στο οποίο παρέχω τις υπηρεσίες μου με την 
έννοια του προσωπικού που ασχολείται σε αυτόν,  2 2.1 

20 

τα παιδιά και οι ιδιαίτερες ανάγκες που αυτά έχουν σε 
εκπαιδευτικό επίπεδο, αλλά και η ανάγκη τους για πιο σταθερά 
πρότυπα ενηλίκων, από τα οποία μπορούν να συνηθίσουν και 
να μάθουν περισσότερα αποδεκτές κοινωνικά συμπεριφορές. 3 3.1 

21 

Λόγω της οικονομικής κρίσης δεν εργάζομαι και έχω έτσι 
ελεύθερο χρόνο, τον οποίο θέλω να διαθέσω εποικοδομητικά 
προσφέροντας στα παιδιά αυτά.   5 5.1 

21 

Επίσης είναι κάτι το οποίο το έχω σπουδάσει και θα ήθελα έτσι 
να αποκτήσω μια κάποια σχετική εμπειρία και να μην χάσω την 
επαφή με το αντικείμενο των σπουδών μου.  2 2.2 

21 
Είναι μεγάλη η ικανοποίηση που λαμβάνω όταν βλέπω τα 
χαμόγελα στα πρόσωπα των παιδιών με τα οποία ασχολούμαι.  1 1.1 

21 

Θέλω να δώσω στα παιδιά αυτά τις ίσες ευκαιρίες με άλλα 
συνομήλικά τους που ζουν σε ένα καλύτερο οικογενειακό 
περιβάλλον.  3 3.1 

21 

Η προσφορά γενικώς προς τους άλλους μας ολοκληρώνει σαν 
ανθρώπους συμβάλλοντας έτσι στη δημιουργία μιας καλύτερης 
κοινωνίας, 1 1.2 

21 ειδικά όταν το επιτάσσουν οι ανάγκες τις εποχής μας τώρα με 4 4.2 
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την κρίση. 

22 Αγάπη προς το συνάνθρωπο είχα πάντα.  1 1.2 

22 

Η σημερινή όμως κρίση από την οποία διέρχεται η χώρα μας 
μου έδωσε την αφορμή να διοχετεύσω αυτή την αγάπη στα 
παιδιά που την έχουν ανάγκη με την μορφή της εθελοντικής 
προσφοράς. 4 4.2 

22 
Είμαι συνταξιούχος εκπαιδευτικός και η ενασχόλησή μου με τα 
παιδιά εκτός την ικανοποίηση της προσφοράς,  1 1.1 

22 
μου δίνει και την ψευδαίσθηση της εργασιακής συνέχειας 
καθώς αγαπούσα τη δουλειά μου και μου έλειπε.  2 2.3 

22 

Διάλεξα το συγκεκριμένο σωματείο για να προσφέρω, καθώς 
επιτελεί σπουδαίο έργο στην μικρή κοινωνία μας και αξίζει τη 
στήριξη όλων μας. 6 6.2 

23 

Είμαι απόφοιτη του Τμήματος Νηπιαγωγών και δύο χρόνια 
αφού έχω πάρει το πτυχίο δεν έχω βρει δουλειά και έτσι έχω 
πολύ ελεύθερο χρόνο.  5 5.1 

23 Έτσι αποφάσισα να ασχοληθώ με κάτι που μου αρέσει 2 2.1 

23 
και παράλληλα να προσφέρω τη βοήθειά μου σε παιδιά που το 
έχουν πραγματικά ανάγκη.  3 3.1 

23 
Έχω πολύ ελεύθερο χρόνο και σκέφτηκα να αφιερώσω κάποιες 
ώρες σε αυτό το πρόγραμμα. 5 5.1 

23 
Μία φίλη μου ερχόταν από πέρσι στην Πρωτοβουλία και με 
παρότρυνε.   6 6.1 

23 Είναι σημαντικό να νιώθεις ότι προσφέρεις κάτι  1 1.2 

23 
και μάλιστα όταν αυτό είναι κάτι που σου αρέσει και το έχεις 
σπουδάσει.  2 2.1 

24 

Από τους γονείς μου έχω διδαχθεί την αγάπη και την 
προσφορά, ανιδιοτελώς πάντα, προς τον αδύναμο 
συνάνθρωπο. 6 6.1 

24 

Η ειδικότητα μου, ως φιλόλογος, η εντρύφησή μου στην αρχαία 
ελληνική Γραμματεία με τον πλούτο αξιών που εμπεριέχει, και 
τα ανθρώπινα ιδεώδη από τα οποία διακατέχομαι. 2 2.2 

24 
Οι χριστιανικές μου αρχές, όχι όμως υπό μορφή 
καθηκοντολογίας. 5 5.2 
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Γ2΄ Μέρος: Χαρακτηριστικά Εθελοντών 

 

Α/Α ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

1 
Θεωρώ ότι έναν εθελοντή θα πρέπει να τον διακρίνει η 
υπομονή 2 2.2 

1 η θέληση, 2 2.3 
1 η αγάπη για αυτό που ασχολείται. 1 1.1 
1 Η υπευθυνότητα.  2 2.1 
1 Να μην διστάζει να δώσει πράγματα. 1 1.2 

2 

Ο εθελοντής κατά τη γνώμη μου πρέπει να κάνει το καλύτερο 
που μπορεί, εφόσον είναι κάτι που έχει επιλέξει ο ίδιος. Πρέπει 
να το αγαπά αυτό που κάνει. 1 1.1 

3 Ένας εθελοντής θα πρέπει να έχει θέληση γι’ αυτό που κάνει,  2 2.3 
3 αγάπη για τους συνανθρώπους του 1 1.1 
3 και υπομονή 2 2.2 

4 
Η προσπάθεια, η επιμονή, η υπομονή είναι χαρακτηριστικά 
ενός εθελοντή,  2 2.2 

4 αφού το θέλει και το έχει επιλέξει ο ίδιος. 2 2.3 
5 Υπομονή 2 2.2 
5 καλοσύνη,  2 2.4 
5 ευσυνειδησία, 2 2.1 
5 επαγγελματισμός 2 2.1 
5 και μετριοπάθεια 1 1.4 

6 

Τα χαρακτηριστικά ενός εθελοντή εξαρτώνται άμεσα από τη 
μορφή εργασίας που καλείται να προσφέρει. Ωστόσο κρίνω 
πως κάθε άνθρωπος που αγαπά τον συνάνθρωπό του είναι 
ικανός να βοηθήσει με όποιο τρόπο του ταιριάζει καλύτερα. 1 1.1 

7 Να αγαπάει τη δουλειά του,  1 1.1 
7 να είναι ευαίσθητος,  2 2.5 
7 να αγαπάει τα παιδιά, γιατί μιλάμε για εκπαίδευση.  1 1.1 
7 Να είναι διακριτικός για χώρους σαν την Πρωτοβουλία. 2 2.4 

8 

Δε νομίζω πως θα πρέπει να είναι κάτι το ξεχωριστό ο 
εθελοντής. Σίγουρα είναι ένας συνηθισμένος άνθρωπος, αλλά 
διέπεται από κάποια ιδεώδη, κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, 
όπως είναι η ευγένεια της ψυχής,  2 2.4 

8 Η ευαισθησία προς ό,τι συμβαίνει γύρω του.  2 2.5 
8 Το ήθος,  2 2.4 
8 Η κατανόηση για τα προβλήματα των συνανθρώπων του,  1 1.5 

8 
η διαλλακτικότητα στις καθημερινές διαπροσωπικές του 
σχέσεις. Αυτά. 1 1.4 

9 Να αγαπάει τους ανθρώπους  1 1.1 

9 
 και μέσα από την αγάπη αυτή πηγάζει και η διάθεση για 
βοήθεια. 1 1.2 

9 Να θέλει να βοηθήσει.  1 1.2 
9 Να είναι ευαισθητοποιημένος. 2 2.5 

10 Να βάζει πάνω από όλα το αντικείμενο που πάει να βοηθήσει,  1 1.2 
10 όχι τον εαυτό του και την αυτοπροβολή. 2 2.4 
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11 

Δε νομίζω ότι υπάρχει ιδανικός εθελοντής. Σαν χαρακτηριστικά 
ίσως θα μπορούσα να πω θέληση, να έχει κάποια πιστεύω σε 
αυτό που προσφέρει, στην εθελοντική εργασία,  2 2.3 

11  υπομονή 2 2.2 
11  ομαδικότητα, 1 1.3 

11 
να συνεργάζεται με ομάδες. Δεν πιστεύω ότι χρειάζεται κάτι 
περισσότερο.  1 1.3 

12 
Βασικά πιστεύω ότι είναι η αγάπη για τον συνάνθρωπο, το 
βασικότερο.  1 1.1 

12 

Και να έχει ξεκαθαρίσει ότι οι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο, σε 
όλη τη γη έχουν τις ίδιες ανάγκες ακριβώς και τα ίδια 
δικαιώματα.  1 1.6 

12 
Να μην επαίρεται δηλαδή ο άνθρωπος αν έχει μια καλύτερη 
δουλειά ή έχει μια καλύτερη οικονομική κατάσταση.  2 2.4 

13 Ενδιαφέρον για τον άλλον και γενικά για το κοινωνικό σύνολο.  1 1.1 
13 Να χαρακτηρίζεται από αλληλεγγύη.  1 1.2 

14 Ανιδιοτέλεια, 1 1.2 
14 συνέπεια σε αυτό που κάνει δηλαδή υπευθυνότητα. 2 2.1 
14 Να δίνεις τον καλύτερο σου εαυτό. 1 1.2 

15 

Πάνω από όλα αγάπη για αυτό που θα κάνει, ακόμη και αν είναι 
για παράδειγμα το μαγείρεμα που έχουν κάποιες κυρίες εδώ 
μέσα ή το να κάνεις μαθήματα σε κάποια παιδιά.  1 1.1 

16 Ακόμη είναι το πόσο πολύ το θέλεις. Αυτό είναι εθελοντισμός. 2 2.3 

16 
Δεν το κάνεις επειδή κάποιος το απαιτεί. Το κάνεις επειδή 
μόνος σου θέλεις και το κάνεις.  2 2.3 
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Γ΄3 Μέρος: Ο Εθελοντισμός στην Οικονομική Κρίση 

Α/Α Ο ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

1 

Ο εθελοντισμός θεωρώ ότι και τώρα εν όψει 
οικονομικής κρίσης σημαίνει το ίδιο για τους 
ανθρώπους,  2 2.1  

1 απλά λόγω των σημερινών συνθηκών 2 2.2  
1 πιστεύω ότι οι άνθρωποι νιώθουν την ανάγκη  1 1.1 1.1.1 

1 
να προσφέρουν περισσότερο όσο μπορεί ο 
καθένας και με τον δικό του τρόπο. 1 1.1 1.1.3 

2 

Στις μέρες μας ο εθελοντισμός είναι να προσφέρεις 
βοήθεια σε άτομα που λόγω της οικονομικής 
κρίσης δεν έχουν χρήματα να καλύψουν ούτε τις 
βασικές ανάγκες. 1 1.1 1.1.3 

3 Να πλησιάσει ο ένας πιο πολύ τον άλλον.  1 1.1 1.1.3 

3 

Ο κόσμος στις δύσκολες εποχές που διανύουμε για 
να στηριχθεί από κάπου στρέφεται στον 
εθελοντισμό.  2 2.2  

3 Αισθάνεται με αυτό τον τρόπο πλήρης..  1 1.1 1.1.1 

3 

Καλώς ή κακώς μόνο στα δύσκολα 
καταλαβαίνουμε τι προβλήματα αντιμετωπίζει ο 
διπλανός μας.  1 1.1 1.1.3 

3 
Αφήνουμε στην άκρη το εγώ και καταπιανόμαστε 
με το εμείς. 1 1.1 1.1.3 

4 

Πιστεύω πως σήμερα ο εθελοντισμός δεν έχει 
χάσει την έννοιά του παρά τις δυσκολίες. Είτε αυτές 
είναι οικονομικές, είτε κοινωνικές. 2 2.1   

5 
Η ιστορία μας έχει δείξει ότι οι άνθρωποι σε 
περιόδους κρίσεων 2 2.2  

5 
έχουν την τάση να ενώνονται και να 
αλληλοβοηθιούνται. 1 1.1 1.1.3 

6 

Η δεδομένη οικονομική κρίση κάνει πιο επιτακτική 
την ανάγκη για εθελοντική εργασία. Άλλωστε 
ανέκαθεν ο εθελοντισμός συσχετιζόταν κατά το 
πλείστον με αδύναμες οικονομικά κοινωνικές 
ομάδες. 2 2.2   

7 

Λόγω της κρίσης πάρα πολλά παιδιά στερούνται 
πάρα πολλά πράγματα και γενικά και πολλοί 
άνθρωποι για να μην το πάρουμε μόνο στην 
εκπαίδευση.  2 2.2  

7 
Είναι ένας τρόπος με τον οποίο ο ένας βοηθάει τον 
άλλον, με ό,τι μπορεί, όπως μπορεί.  1 1.1 1.1.3 

8 
Δε νομίζω πως η οικονομική κρίση δίνει νέα 
χαρακτηριστικά στην έννοια του εθελοντισμού.  2 2.1   

8 

Απλά με τα νέα δεδομένα που έχουν διαμορφώσει 
την καθημερινότητα των συνανθρώπων μας 
πιστεύω πως ο εθελοντισμός έχει πάρει 
μεγαλύτερες διαστάσεις.  2 2.2   

9 

Ο εθελοντισμός, ιδιαίτερα με τη σημερινή εποχή και 
την οικονομική κρίση που διανύουμε, είναι πιστεύω 
όχι απλώς αναγκαίος, αλλά επιτακτική ανάγκη. 2 2.2  

9 

Γιατί κάποιοι άνθρωποι στερούνται πολλά αγαθά 
και κυρίως υλικά, λόγω της οικονομικής τους 
ανέχειας. Άρα είναι απαραίτητος, ακόμη 
περισσότερο σήμερα.  2 2.2  

9 Προσφέρει ανακούφιση, βοήθεια, στήριξη, 1 1.2 1.2.1 
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παρηγοριά.  

9 

Δηλαδή αυτός που νιώθει μόνος του, ότι δεν θα τα 
καταφέρει, γνωρίζοντας ότι υπάρχουν κάποιοι 
συνάνθρωποι που πραγματικά νοιάζονται,  1 1.2 1.2.2 

9 νιώθει αλλιώς, νιώθει ανακούφιση. 1 1.2 1.2.1 

10 

Πιστεύω ότι τώρα έχει αρχίσει να υπάρχει πολύ ο 
εθελοντισμός, γιατί το συγχέουν αυτό. Δεν 
υπάρχουν λεφτά, πρέπει να τα κάνουμε όλα 
εθελοντικά.  2 2.2   

10 

Αλλά για μένα ο εθελοντισμός δεν θα έπρεπε να 
συσχετίζεται με το χρήμα. Είναι ψυχική ανάγκη ο 
εθελοντισμός, δεν είναι χρηματική.  1 1.1 1.1.1 

10 

Το να βοηθάμε δεν έχει σχέση με το αν έχεις λεφτά 
ή όχι. Μπορεί να σε βοηθήσω και άμα είσαι 
ανάπηρη –κούφια η ώρα που το ακούει-, δεν 
χρειάζεται να έχεις λεφτά. Ή άμα είσαι φτωχιά σε 
βοηθάω, αν είσαι πλούσια δεν σε βοηθάω. Είναι 
άσχετο αυτό.  1 1.1 1.1.3 

11 

Πιστεύω ότι ο εθελοντισμός δεν έχει σχέση με 
κρίσεις. Πάντα θα υπάρχει. Δεν νομίζω ότι 
επηρεάζεται από διάφορες καταστάσεις που βιώνει 
η κοινωνία. 2 2.1  

11 
Οτιδήποτε και να συμβαίνει στην κοινωνία θα 
υπάρχει ο εθελοντισμός. Δεν επηρεάζεται.  2 2.1  

12 Δε νομίζω ότι έχει αλλάξει και πολύ,  2 2.1   

12 
αλλά νομίζω ότι είναι σε μεγαλύτερο βαθμό γιατί 
υπάρχει αυξημένη ανάγκη.  2 2.2   

12 
Είναι περισσότερες οι ανάγκες των ανθρώπων, σε 
σχέση πριν από χρόνια.  2 2.2   

12 

Δηλαδή όσο πιο χαμηλά είναι το βιοτικό επίπεδο, 
τόσο πιο πολλές ανάγκες είτε σε χρήμα είτε σε 
υποστήριξη ψυχολογική, φυσικά είναι αυξημένος 
και ο εθελοντισμός. Ελπίζω.  2 2.2   

13 

Σίγουρα μέσα στην κρίση δημιουργούνται 
περισσότερες ανάγκες σε σύγκριση με παλαιότερα 
χρόνια. 2 2.2  

13 
Είναι επιτακτική ανάγκη. Ό,τι δεν καλύπτεται από 
το κράτος, καλύπτεται από τους εθελοντές.  2 2.2  

14 
Ίσως στραφούν κάποιοι άνθρωποι περισσότερο 
προς τον εθελοντισμό.  2 2.2   

14 

Ειδικά κάποιοι άνθρωποι με κάποια εξειδίκευση 
πιστεύω, και ενώ είναι στην ανεργία για να 
μπορέσουν να είναι δημιουργικοί και να κάνουν 
αυτό που έχουν σπουδάσει και να εκτονώσουν την 
ενέργειά τους και τις γνώσεις τους.  1 1.1 1.1.2 

14 
Θα έχουν την ικανοποίηση να κάνουν αυτό που 
αγαπούν  1 1.1 1.1.1 

14 βοηθώντας κάποιον άλλον άνθρωπο. 1 1.1 1.1.3 

15 

Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο εγώ ήρθα και 
κάνω εθελοντισμό. Βλέπω ότι μέσω της κρίσης 
παιδιά τα οποία μέσα από άλλες συνθήκες μπορεί 
να είχανε δυο τρεις ευκαιρίες τώρα δεν έχουν 
καμία, οπότε πρέπει εμείς μέσα από τη μάθηση να 
τους δώσουμε κάποιες ευκαιρίες για μάθηση όπως 2 2.2  
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είναι ο δικός μου τομέας του εθελοντισμού.  

15 

Μέσα στην κρίση πρέπει να βοηθήσουμε ο καθένα 
όπως μπορεί. Από το να μαγειρέψουμε για το 
παιδί, μέχρι να του κάνουμε τα μαθήματα για το 
σχολείο του. 1 1.1 1.1.3 

16 
Επιτακτική είναι η ανάγκη του εθελοντισμού τώρα 
με την οικονομική κρίση, 2 2.2   

16 
γιατί βοηθώντας κάποιον έρχεσαι στη θέση του. Το 
γνωστό «το ένα χέρι νίβει το άλλο»!  1 1.1 1.1.3 
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Δ΄ Μέρος: Απομαγνητοφώνηση συνεντεύξεων 
 
1ος εθελοντής 
 

 Η πρώτη ερώτηση είναι γενική… Πώς ορίζετε τον εθελοντισμό; Τι είναι για εσάς 

εθελοντισμός; 

 Θα το πω όπως το αντιλαμβάνομαι εγώ…Εθελοντισμός για μένα είναι το να 

προσφέρεις εργασία ανάλογα με τις δυνατότητές σου χωρίς να παίρνεις αντάλλαγμα. 

Και εννοώ κυρίως χρηματικό. Εγώ ως εθελόντρια θεωρώ ότι προσφέρω πνευματική 

και σωματική εργασία αλλά ωστόσο κερδίζω πάρα πολλά, όπως αγάπη και εμπειρία. 

Αυτά ειλικρινά δεν συγκρίνονται με τίποτα άλλο. 

 Ποια είναι κατά τη γνώμη σας το ιδανικό προφίλ του εθελοντή; Ποια είναι τα 

χαρακτηριστικά που πρέπει να τον διακρίνουν; 

 Θεωρώ ότι έναν εθελοντή θα πρέπει να τον διακρίνει η υπομονή, η θέληση, η αγάπη 

για αυτό που ασχολείται. Η υπευθυνότητα. Να μην διστάζει να δώσει πράγματα. 

 Ποια είναι η έννοια του σημερινού εθελοντισμού, συνυφασμένου με την 

οικονομική κρίση; 

 Δηλαδή; 

 Πώς αντιλαμβάνεστε τον εθελοντισμό στην εποχή που διανύουμε; Έχει άλλη 

σημασία; 

 Ο εθελοντισμός θεωρώ ότι και τώρα εν όψει οικονομικής κρίσης σημαίνει το ίδιο για 

τους ανθρώπους, απλά λόγω των σημερινών συνθηκών πιστεύω ότι οι άνθρωποι 

νιώθουν την ανάγκη να προσφέρουν περισσότερο όσο μπορεί ο καθένας και με τον 

δικό του τρόπο. 

 Κάνατε κάποια προσπάθεια να φέρετε κάποιο φίλο-γνωστό στο δρόμο του 

εθελοντισμού; 

 Η αλήθεια είναι πως κάθε μέρα, όλο και περισσότερο προσπαθώ να ενημερώνω τον 

κόσμο που έρχομαι σε επαφή και για τον συγκεκριμένο φορέα αλλά και για τον 

εθελοντισμό γενικότερα, γιατί ειλικρινά πιστεύω ότι όλα αυτά που κερδίζω σαν 

εθελόντρια είναι ανεκτίμητα. 

 Πιστεύετε ότι από εδώ και στο εξής, με την κατάσταση της κρίσης που βιώνουμε θα 

αυξηθεί ή θα μειωθεί ο αριθμός των εθελοντών που θα παρέχουν ίδιο έργο με εσάς 

και γιατί αυτό; 

 Εμ…Πιστεύω ότι ο αριθμός των εθελοντών θα αυξηθεί κάτω από τις σημερινές 

συνθήκες. Και αυτό είτε λόγω της αύξησης της ανεργίας που έχει ως επακόλουθο και 
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την αύξηση του ελεύθερου χρόνου των ανθρώπων, αλλά και λόγω της 

ευαισθητοποίησης των ανθρώπων εξαιτίας των συνθηκών που επικρατούν αλλά και 

της ανάγκης των ανθρώπων να προσφέρουν. Έτσι θέλω να πιστεύω…πως 

περισσότεροι άνθρωποι θα ευαισθητοποιηθούν… 

 Το έχετε ξανακάνει αυτό; Έχετε προσφέρει αλλού εθελοντικό έργο αμισθί και πιο 

συγκεκριμένα εκπαιδευτικό έργο; 

 Δεν έχω ξαναυπάρξει εθελόντρια και αυτό δεν είναι γιατί δεν ήθελα. Γιατί απλά δεν 

έτυχε να πληροφορηθώ για κάποιο φορέα στον οποίο θα μπορούσα να προσφέρω σαν 

εθελόντρια. 

 Θα μπορούσε η εθελοντική εκπαίδευση να λειτουργήσει ανταγωνιστικά στα 

ιδιωτικά φροντιστήρια και να υποκαταστήσει το ρόλο τους;   

 Θεωρώ ότι η εθελοντική εκπαίδευση προσπαθεί να προσφέρει αυτά που προσφέρουν 

τα ιδιωτικά φροντιστήρια σε παιδιά που δεν μπορούν να απευθυνθούν σε αυτά καθώς 

δεν δύνανται κυρίως οικονομικά. Άρα δεν θεωρώ ότι λειτουργεί ανταγωνιστικά. 

 Εάν πληρώνονταν οι περισσότεροι εθελοντές να κάνουν το ίδιο έργο θα έκαναν 

περισσότερη προσπάθεια ώστε να είναι πιο αποδοτικοί στο έργο τους; 

 Να πληρώνονταν; Εάν πληρώνονταν, σύμφωνα με τη δική μου γνώμη, δεν θα 

λέγονταν εθελοντές. Εγώ προσωπικά προσπαθώ να προσφέρω όσο το δυνατόν 

περισσότερα και χωρίς να περνά από το μυαλό μου ποτέ η χρηματική ανταμοιβή. 

Ειλικρινά, όσα έχω κερδίσει αυτούς τους τελευταίους μήνες σαν εθελόντρια στην 

Πρωτοβουλία για το παιδί δεν τα αλλάζω ούτε με όλα τα εκατομμύρια του κόσμου. 

 Ωραία…!Πιστεύετε ότι η δωρεάν εκπαίδευση σε μορφή εθελοντισμού συμβαδίζει 

απόλυτα και με την ποιότητα της παρεχόμενης γνώσης, και αν ναι γιατί; 

 Ένας ευσυνείδητος εθελοντής πρέπει να κάνει σωστά το έργο του και ποιοτικά. 

Επομένως,  εάν θεωρήσουμε πως όλοι οι εθελοντές αγαπούν πραγματικά την 

προσφορά τους, το έργο που παρέχουν είναι σίγουρα και ποιοτικό. 

 Πώς πιστεύετε ότι αντιλαμβάνονται οι μαθητές το γεγονός ότι δέχονται μαθήματα 

από εκπαιδευτικούς που δεν αμείβονται, αλλά παρέχουν το εκπαιδευτικό έργο 

δωρεάν; Χαίρονται; Έρχονται σε δύσκολη θέση;  

 Θεωρώ ότι τα παιδιά δεν το σκέφτονται αυτό. Πιστεύω ότι απλά χαίρονται που 

κάποιος αφιερώνει χρόνο για να τα βοηθήσει. Αυτό… 

 Γνωρίζετε την ύπαρξη οργανώσεων που έχουν ως αποκλειστικό σκοπό την παροχή 

εκπαιδευτικής βοήθειας με εθελοντικό τρόπο; Θα θέλατε να συμμετάσχετε εάν σας 

δινόταν η ευκαιρία; 
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 Δεν το γνωρίζω, αλλά φυσικά θα ήθελα να συμμετάσχω εφόσον μπορούσα. 

 Παίζει σημαντικό ρόλο το γεγονός ότι προσφέρετε εθελοντικό έργο σε μία 

οργάνωση που παρέχει τις υπηρεσίες της σε κακοποιημένα παιδιά; Εάν τα παιδιά 

αυτά δεν ήταν κακοποιημένα θα προσφέρατε το έργο σας εθελοντικά; Και αν ναι με 

τον ίδιο ζήλο; 

 Δεν παίζει ρόλο για μένα στο να γίνω εθελόντρια αυτό. Για μένα παίζει ρόλο το ότι 

προσφέρω σε παιδιά. Με τον ίδιο ζήλο θα πρόσφερα εθελοντικό έργο και για άλλα 

παιδιά. Απλά για τα συγκεκριμένα παιδιά είναι ψυχολογικά διαφορετικό από το αν τα 

παιδιά ζούσαν σε υγιείς οικογένειες. 

 Τι σας έχει διδάξει η έως τώρα συνεισφορά σας στο εκπαιδευτικό κομμάτι στην 

οργάνωση αυτή; 

 Ειλικρινά έχω κερδίσει πάρα πολλά, τα οποία δεν περιγράφονται με λόγια. Απλά το 

μόνο που θέλω να αναφέρω και πιστεύω και τα συμπεριλαμβάνει όλα είναι αγάπη, 

χαμόγελα ζωγραφισμένα στα παιδικά πρόσωπα, ζεστές παιδικές αγκαλιές και παιδικά 

ματάκια που γελάνε. Όλα αυτά για μένα είναι ανεκτίμητα και για όλα αυτά προσπαθώ 

όλο και περισσότερο. 
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2ος εθελοντής 
 

 Ας ξεκινήσουμε… Αρχικά θα ήθελα να μου πείτε πώς ορίζετε τον εθελοντισμό; Τι 

είναι για εσάς εθελοντισμός; 

 Για μένα εθελοντισμός είναι η συμμετοχή σε ένα πρόγραμμα στο οποίο προσφέρεις τη 

βοήθειά σου χωρίς αντάλλαγμα. Αυτό…   

 Ποια είναι κατά τη γνώμη σας το ιδανικό προφίλ του εθελοντή; Ποια 

χαρακτηριστικά πρέπει να έχεις ένα εθελοντής; 

 Εθελοντής γενικά…έτσι; 

 Ναι…Γενικά…! 

 Ο εθελοντής κατά τη γνώμη μου πρέπει να κάνει το καλύτερο που μπορεί, εφόσον 

είναι κάτι που έχει επιλέξει ο ίδιος. Πρέπει να το αγαπά αυτό που κάνει. 

 Ποια είναι η έννοια του σημερινού εθελοντισμού, συνυφασμένου με την 

οικονομική κρίση; 

 Στις μέρες μας ο εθελοντισμός είναι να προσφέρεις βοήθεια σε άτομα που λόγω της 

οικονομικής κρίσης δεν έχουν χρήματα να καλύψουν ούτε τις βασικές ανάγκες. 

 Έχετε κάνει ποτέ κάποια προσπάθεια να φέρετε κάποιο φίλο σας ή γνωστό στο 

δρόμο του εθελοντισμού; 

 Φυσικά και το καλό είναι πως όταν το άκουσαν ενδιαφέρθηκαν και οι ίδιοι να 

συμμετάσχουν. 

 Πολύ ωραία…! Πιστεύετε ότι από εδώ και στο εξής, με την κατάσταση της κρίσης 

που βιώνουμε θα αυξηθεί ή θα μειωθεί ο αριθμός των εθελοντών που θα παρέχουν 

ίδιο έργο με εσάς; 

 Κατά τη γνώμη μου ο αριθμός θα είναι ο ίδιος κι αν όχι περισσότερος.  

 Γιατί συμβαίνει αυτό; 

 Ο κόσμος δεν έχει δουλειά, θέλει να ασχολείται με κάτι. Έτσι πολλοί αποφασίζουν να 

προσφέρουν βοήθεια σε εθελοντικές ομάδες. Έτσι πιστεύω πως υπάρχουν πολλές 

πιθανότητες να αυξηθεί…  

 Το έχετε ξανακάνει αυτό; Έχετε προσφέρει αλλού εθελοντικό έργο αμισθί και πιο 

συγκεκριμένα εκπαιδευτικό έργο; 

 Όχι. Είναι η πρώτη φορά που το κάνω. 

 Θα μπορούσε η εθελοντική εκπαίδευση να λειτουργήσει ανταγωνιστικά στα 

ιδιωτικά φροντιστήρια και να υποκαταστήσει το ρόλο τους;  

 Πιθανόν ναι. 
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 Μπορείτε να μου δικαιολογήσετε την απάντησή σας; 

  Άμα όλοι οι εθελοντές έκαναν και καλό εκπαιδευτικό έργο θα μπορούσε να γίνει 

ανταγωνιστική η εθελοντική εκπαίδευση. 

 Εάν πληρώνονταν οι περισσότεροι εθελοντές να κάνουν το ίδιο έργο θα έκαναν 

περισσότερη προσπάθεια ώστε να είναι πιο αποδοτικοί στο έργο τους; Τι πιστεύετε;  

 Αυτό είναι σίγουρο. Τα χρήματα είναι μεγάλο κίνητρο για να κάνεις κάτι με διάθεση. 

Ωστόσο υπάρχουν άτομα που δίνουν το καλύτερο και χωρίς να παίρνουν κάτι. 

 Πιστεύετε ότι η δωρεάν εκπαίδευση σε μορφή εθελοντισμού συμβαδίζει απόλυτα 

και με την ποιότητα της παρεχόμενης γνώσης, και αν ναι γιατί; 

 Κατά τη γνώμη μου, οι εθελοντές που αγαπούν αυτό που κάνουν είναι και αποδοτικοί 

στο έργο τους. Βέβαια εάν πληρώνονταν θα ήταν πιο αποδοτικοί. 

 Πώς πιστεύετε ότι αντιλαμβάνονται οι μαθητές το γεγονός ότι δέχονται μαθήματα 

από εκπαιδευτικούς που δεν αμείβονται, αλλά παρέχουν το εκπαιδευτικό έργο 

δωρεάν; Χαίρονται; Έρχονται σε δύσκολη θέση; Πώς το διαπιστώνετε αυτό; 

 Τα παιδιά όταν το αντιληφθούν σίγουρα έρχονται σε δύσκολη θέση, γιατί 

αντιλαμβάνονται πως διαφέρουν από τα υπόλοιπα. Ίσως όμως παράλληλα χαίρονται 

που υπάρχουν άτομα που έχουν τη διάθεση να τους βοηθήσουν. 

 Θα ήθελα να μου πείτε εάν γνωρίζετε την ύπαρξη οργανώσεων που έχουν ως 

αποκλειστικό σκοπό την παροχή εκπαιδευτικής βοήθειας με εθελοντικό τρόπο;  

 Δεν το γνωρίζω.  

 Θα θέλατε να συμμετάσχετε εάν σας δινόταν η ευκαιρία; 

 Φυσικά…! Θα μου άρεσε να συμμετάσχω σε ένα τέτοιο πρόγραμμα. 

 Παίζει σημαντικό ρόλο το γεγονός ότι προσφέρετε εθελοντικό έργο σε μία 

οργάνωση που παρέχει τις υπηρεσίες της σε κακοποιημένα παιδιά;  

 Φυσικά και παίζει ρόλο. Εννοείται!!! 

 Εάν τα παιδιά αυτά δεν ήταν κακοποιημένα θα προσφέρατε το έργο σας 

εθελοντικά; Και αν ναι με τον ίδιο ζήλο; 

 Είναι πολύ σημαντικό να προσφέρεις βοήθεια εκεί που πραγματικά την χρειάζονται. 

Ωστόσο το ίδιο θα έκανα και αν τα παιδιά δεν ήταν κακοποιημένα γιατί με αρέσει ο 

τομέας. 

 Κλείνοντας θα ήθελα να σας κάνω μια πιο γενική ερώτηση…Θα ήθελα να μου πείτε 

τι σας έχει διδάξει η έως τώρα συνεισφορά σας στο εκπαιδευτικό κομμάτι στην 

οργάνωση αυτή; 
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 Η βοήθεια που προσφέρω δεν είναι πολύ μεγάλη, αλλά βλέπω πως τα παιδιά 

χαίρονται που γνωρίζουν νέα άτομα και που ξέρουν πως ενδιαφερόμαστε και αυτό με 

ικανοποιεί. Νιώθουν τη στήριξή μας. Ελπίζω να σε κάλυψα και να σε βοήθησα. Καλή 

επιτυχία στην εργασία σου κοπέλα μου! 
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3ος εθελοντής 
 

 Ξεκινώντας θα ήθελα να μου πεις πώς ορίζεις τον εθελοντισμό; Τι είναι για εσένα 

εθελοντισμός; Έτσι γενικά… Πώς τον αντιλαμβάνεσαι; 

 Η όρεξη και η διάθεση που έχει ο καθένας να προσφέρει δωρεάν τις υπηρεσίες του 

και να μην αποτελεί αγγαρεία. Στο λέω έτσι απλά…. 

 Ποια χαρακτηριστικά πρέπει να έχει ένας εθελοντής; 

 Ένας εθελοντής θα πρέπει να έχει θέληση γι’ αυτό που κάνει, αγάπη για τους 

συνανθρώπους του και υπομονή. 

 Ποια είναι η έννοια του σημερινού εθελοντισμού, συνυφασμένου με την 

οικονομική κρίση; 

 Να πλησιάσει ο ένας πιο πολύ τον άλλον. Ο κόσμος στις δύσκολες εποχές που 

διανύουμε για να στηριχθεί από κάπου στρέφεται στον εθελοντισμό. Αισθάνεται με 

αυτό τον τρόπο πλήρης. Καλώς ή κακώς μόνο στα δύσκολα καταλαβαίνουμε τι 

προβλήματα αντιμετωπίζει ο διπλανός μας. Αφήνουμε στην άκρη το εγώ και 

καταπιανόμαστε με το εμείς. 

 Έχεις κάνει κάποια προσπάθεια να φέρεις κάποιο φίλο-γνωστό στο δρόμο του 

εθελοντισμού; 

 Έκανα κάποιες προσπάθειες και είμαι ευχαριστημένη γιατί είχαν αποτέλεσμα. 

 Πιστεύεις ότι από εδώ και στο εξής, με την κατάσταση της κρίσης που βιώνουμε θα 

αυξηθεί ή θα μειωθεί ο αριθμός των εθελοντών που θα παρέχουν ίδιο έργο με εσένα 

και γιατί αυτό; 

 Πιστεύω ότι θα παρατηρηθεί αύξηση του αριθμού των εθελοντών και αυτό γιατί ίσως 

έχουν περισσότερο την ανάγκη οι άνθρωποι να πλησιάσουν ο ένας τον άλλον και να 

αλληλοβοηθηθούν, γιατί στην περίπτωση του εθελοντισμού είναι και οι δύο πλευρές 

κερδισμένες. 

 Το έχεις ξανακάνει αυτό; Έχεις προσφέρει αλλού εθελοντικό έργο αμισθί και πιο 

συγκεκριμένα εκπαιδευτικό έργο; 

 Όχι. Είναι η πρώτη φορά γιατί μέχρι τώρα σπούδαζα. 

 Θα μπορούσε η εθελοντική εκπαίδευση να λειτουργήσει ανταγωνιστικά στα 

ιδιωτικά φροντιστήρια και να υποκαταστήσει το ρόλο τους;  

 Θα ήταν πάρα πολύ καλό αυτό αν μπορούσε να γίνει πράξη, αλλά η ιδιωτική 

εκπαίδευση αποτελεί πλέον κατεστημένο. Πολλοί τη θεωρούν αναντικατάστατη και 

ιδιαίτερα στις τελευταίες τάξεις του Λυκείου. 
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 Εάν πληρώνονταν οι περισσότεροι εθελοντές να κάνουν το ίδιο έργο θα έκαναν 

περισσότερη προσπάθεια ώστε να είναι πιο αποδοτικοί στο έργο τους; 

 Η φύση του εθελοντισμού είναι τέτοια που κατά τη γνώμη μου δεν αφήνει περιθώρια 

τέτοιου είδους. 

 Πιστεύεις ότι η δωρεάν εκπαίδευση σε μορφή εθελοντισμού συμβαδίζει απόλυτα 

και με την ποιότητα της παρεχόμενης γνώσης, και αν ναι γιατί; 

 Η εκπαίδευση σε μορφή εθελοντισμού δεν μπορεί αν ζηλέψει σε τίποτα την 

παρεχόμενη δημόσια και ιδιωτική εκπαίδευση, γιατί καταβάλλεται μεγάλη 

προσπάθεια από τους εθελοντές. 

 Πώς πιστεύεις ότι αντιλαμβάνονται οι μαθητές το γεγονός ότι δέχονται μαθήματα 

από εκπαιδευτικούς που δεν αμείβονται, αλλά παρέχουν το εκπαιδευτικό έργο 

δωρεάν; Χαίρονται; Έρχονται σε δύσκολη θέση;  

 Είναι αντιληπτό αυτό από τους μαθητές και θεωρώ ότι καταβάλουν μεγαλύτερη 

προσπάθεια για να ευχαριστήσουν τους εθελοντές, χαίρονται ασφαλώς και δένονται 

με τους εθελοντές. 

 Γνωρίζεις ότι υπάρχουν οργανώσεων που έχουν ως αποκλειστικό σκοπό την 

παροχή εκπαιδευτικής βοήθειας με εθελοντικό τρόπο; Θα ήθελες να συμμετάσχεις 

εάν σου δινόταν η ευκαιρία; 

 Όχι, δεν γνωρίζω κάποια οργάνωση που να έχει αποκλειστικά τέτοιο σκοπό. Αλήθεια; 

Υπάρχουν; 

 Ναι…αλλά σε πιο μεγάλες πόλεις…Αθήνα…Θεσσαλονίκη… Θα ήθελες να 

συμμετάσχεις και εσύ εάν σου δινόταν η ευκαιρία; 

 Αλλά με πολύ μεγάλη χαρά θα μπορούσα να συμμετάσχω αν μάθαινα ότι υπήρχε κάτι 

αντίστοιχο εδώ στη Βέροια. 

 Παίζει σημαντικό ρόλο το γεγονός ότι προσφέρεις εθελοντικό έργο σε μία 

οργάνωση που παρέχει τις υπηρεσίες της σε κακοποιημένα παιδιά; Εάν τα παιδιά 

αυτά δεν ήταν κακοποιημένα θα πρόσφερες το έργο σου εθελοντικά; Και αν ναι με 

τον ίδιο ζήλο; 

 Φυσικά και θα μπορούσα να προσφέρω εθελοντικό έργο σε οποιαδήποτε οργάνωση, 

γιατί αποτελεί συνειδητή επιλογή μου να γίνω εθελόντρια ανεξαρτήτως της 

οργάνωσης αυτής  και θέλω να παρέχω τις υπηρεσίες μου. 

 Τελειώνοντας θα ήθελα να μου απαντήσεις στην εξής ερώτηση…Τι σου έχει 

διδάξει η έως τώρα συνεισφορά σου στο εκπαιδευτικό κομμάτι στην οργάνωση 

αυτή; 



Παροχή εκπαιδευτικών αγαθών εκ μέρους εθελοντικών οργανώσεων,  
ιδιαίτερα κατά την περίοδο της τρέχουσας οικονομικής κρίσης. Μια μελέτη περίπτωσης 
 

90 

 Μου έχει δοθεί η δυνατότητα να βρεθώ κοντά σε παιδιά που μας έχουν όλους ανάγκη. 

Με έχουν αγκαλιάσει όλοι. Ιδιαίτερα από τα παιδιά έχω πάρει πολλή αγάπη και 

νομίζω είναι το μεγαλύτερο μάθημα. Γιατί το να ξέρεις να δίνεις αγάπη είναι πολύ 

σημαντικό και τα παιδιά στην Πρωτοβουλία το ξέρουν πολύ καλά. Ελπίζω να σε 

βοήθησα όσο μπορούσα στην εργασία σου. 

 Σ’ ευχαριστώ πολύ κοπέλα μου!!! 
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4ος εθελοντής 
 

 Πώς ορίζετε τον εθελοντισμό; Τι είναι για εσάς εθελοντισμός; 

 Να πω ορισμό; 

 Ε…με δικά σας λόγια… Τι είναι εθελοντισμός… 

 Σημαίνει θέλω. Άρα είναι κάτι που θέλω και μπορώ να κάνω για να βοηθήσω.  

 Ποια είναι κατά τη γνώμη σας το ιδανικό προφίλ του εθελοντή; Ποια είναι τα 

χαρακτηριστικά που πρέπει να τον διακρίνουν; 

 Η προσπάθεια, η επιμονή, η υπομονή είναι χαρακτηριστικά ενός εθελοντή, αφού το 

θέλει και το έχει επιλέξει ο ίδιος. Αυτά… 

 Ποια είναι η έννοια του σημερινού εθελοντισμού, συνυφασμένου με την 

οικονομική κρίση; 

 Πιστεύω πως σήμερα ο εθελοντισμός δεν έχει χάσει την έννοιά του παρά τις 

δυσκολίες. Είτε αυτές είναι οικονομικές, είτε κοινωνικές. 

 Κάνατε κάποια προσπάθεια να φέρετε κάποιο φίλο-γνωστό στο δρόμο του 

εθελοντισμού; 

 Ναι, όχι μόνο σε φίλους και γνωστούς, αλλά και σε οικογενειακά άτομα. 

 Πιστεύετε ότι από εδώ και στο εξής, με την κατάσταση της κρίσης που βιώνουμε θα 

αυξηθεί ή θα μειωθεί ο αριθμός των εθελοντών που θα παρέχουν ίδιο έργο με εσάς 

και γιατί αυτό; 

 Ίσως μειωθεί αισθητά, γιατί δουλεία χωρίς μισθοδοσία στις μέρες μας συζητιέται και 

κάνει τον κόσμο απόμακρο. 

 Το έχετε ξανακάνει αυτό; Έχετε προσφέρει αλλού εθελοντικό έργο αμισθί και πιο 

συγκεκριμένα εκπαιδευτικό έργο; 

 Ναι. Το έχω ξανακάνει. Απλώς δεν ήταν εκπαιδευτικό έργο. 

 Θα μπορούσε η εθελοντική εκπαίδευση να λειτουργήσει ανταγωνιστικά στα 

ιδιωτικά φροντιστήρια και να υποκαταστήσει το ρόλο τους; Δικαιολογήστε την 

απάντησή σας.  

 Πιθανόν, ναι αν ήταν οργανωμένη με δυναμικό εξειδικευμένο σε όλους τους τομείς. 

 Εάν πληρώνονταν οι περισσότεροι εθελοντές να κάνουν το ίδιο έργο θα έκαναν 

περισσότερη προσπάθεια ώστε να είναι πιο αποδοτικοί στο έργο τους; 

 Η αλήθεια είναι ότι όταν κάνεις κάτι εθελοντικά γνωρίζεις εξαρχής ότι είναι αμισθί. 

Οπότε θεωρώ πως θα ήταν ίδια η προσπάθεια απλά επί πληρωμής.  
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 Πιστεύετε ότι η δωρεάν εκπαίδευση σε μορφή εθελοντισμού συμβαδίζει απόλυτα 

και με την ποιότητα της παρεχόμενης γνώσης, και αν ναι γιατί; 

 Οι ώρες που έρχομαι εδώ δεν μου επιτρέπουν να συμβαδίσω απόλυτα. Προσπαθώ 

όμως να κάνω όσα περισσότερα και ό,τι καλύτερο μπορώ. Αλλιώς δεν υπάρχει λόγος 

να το κάνεις… 

 Πώς πιστεύετε ότι αντιλαμβάνονται οι μαθητές το γεγονός ότι δέχονται μαθήματα 

από εκπαιδευτικούς που δεν αμείβονται, αλλά παρέχουν το εκπαιδευτικό έργο 

δωρεάν; Χαίρονται; Έρχονται σε δύσκολη θέση; Πώς το διαπιστώνετε αυτό; 

 Χαίρονται γιατί έχουν έναν άνθρωπο σε πιο προσωπικό επίπεδο, ίσως όμως κάποιες 

φορές λόγω ηλικίας να μην το καταλαβαίνουν απόλυτα.  

 Γνωρίζετε την ύπαρξη οργανώσεων που έχουν ως αποκλειστικό σκοπό την παροχή 

εκπαιδευτικής βοήθειας με εθελοντικό τρόπο; Θα θέλατε να συμμετάσχετε εάν σας 

δινόταν η ευκαιρία; 

 Δε γνωρίζω. Όταν όμως ενημερώνομαι και μαθαίνω π.χ. από internet και φυσικά 

άμα με ενδιαφέρει θέλω να συμμετάσχω και εγώ. 

 Παίζει σημαντικό ρόλο το γεγονός ότι προσφέρετε εθελοντικό έργο σε μία 

οργάνωση που παρέχει τις υπηρεσίες της σε κακοποιημένα παιδιά; Εάν τα παιδιά 

αυτά δεν ήταν κακοποιημένα θα προσφέρατε το έργο σας εθελοντικά; Και αν ναι με 

τον ίδιο ζήλο; 

 Φυσικά και δεν παίζει, θα προσέφερα εννοείται το ίδιο έργο και με τον ίδιο ζήλο σε 

κάθε παιδί.  

 Τι σας έχει διδάξει η έως τώρα συνεισφορά σας στο εκπαιδευτικό κομμάτι στην 

οργάνωση αυτή; 

 Σίγουρα κάθε μέρα είναι διαφορετική και στο έργο που προσφέρω και έτσι αποκτώ 

κάποια εμπειρία. Και στο χαρακτήρα μου, γιατί μπορώ να διαχειριστώ όποιες 

καταστάσεις προκύψουν. 
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5ος εθελοντής 
 

 Αρχικά θα ήθελα να μου πείτε πώς ορίζετε τον εθελοντισμό; Τι είναι για εσάς 

εθελοντισμός; 

 Εθελοντισμός είναι η κάθε είδους προσφορά προς το συνάνθρωπο που μπορεί να 

βρίσκεται σε κάποια αδυναμία. Ο εθελοντισμός σχετίζεται με την κοινωνική 

ευαισθησία του καθενός. 

 Ποια είναι κατά τη γνώμη σας το ιδανικό προφίλ του εθελοντή; Ποια είναι τα 

χαρακτηριστικά που πρέπει να τον διακρίνουν; 

 Υπομονή, καλοσύνη, ευσυνειδησία, επαγγελματισμός και μετριοπάθεια. Σίγουρα αυτά 

τα χαρακτηριστικά κάνουν κάποιο ιδανικό εθελοντή… Μπορεί να είναι και 

άλλα…Απλώς αυτά θεωρώ πιο βασικά και τα αναφέρω… 

 Ποια είναι η έννοια του σημερινού εθελοντισμού, συνυφασμένου με την 

οικονομική κρίση; 

 Η ιστορία μας έχει δείξει ότι οι άνθρωποι σε περιόδους κρίσεων έχουν την τάση να 

ενώνονται και να αλληλοβοηθιούνται. 

 Θα ήθελα να μου πείτε εάν κάνατε κάποια προσπάθεια να φέρετε κάποιο φίλο-

γνωστό στο δρόμο του εθελοντισμού; 

 Δεν κοινοποιώ τέτοιου είδους δράσεις, γιατί το θεωρώ αλαζονικό να 

διατυμπανίζονται. 

 Πιστεύετε ότι από εδώ και στο εξής, με την κατάσταση της κρίσης που βιώνουμε θα 

αυξηθεί ή θα μειωθεί ο αριθμός των εθελοντών που θα παρέχουν ίδιο έργο με εσάς 

και γιατί αυτό; 

 Πιθανόν να μειωθεί για το λόγο ότι η αύξηση της ανεργίας σε συνδυασμό με τον 

κατακερματισμό των μισθών ίσως συντελέσει στη διατάραξη της ψυχικής ισορροπίας, 

απαραίτητο στοιχείο για την προσφορά κοινωνικού έργου. 

 Το έχετε ξανακάνει αυτό; Έχετε προσφέρει αλλού εθελοντικό έργο αμισθί και πιο 

συγκεκριμένα εκπαιδευτικό έργο; 

 Ναι, πολλές φορές στο παρελθόν. Εδώ και χρόνια ασχολούμαι εθελοντικά με την 

εκπαίδευση. 

 Πολύ ωραία!!! Θα μπορούσε η εθελοντική εκπαίδευση να λειτουργήσει 

ανταγωνιστικά στα ιδιωτικά φροντιστήρια και να υποκαταστήσει το ρόλο τους; Τι 

πιστεύετε;  
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 Από τη στιγμή που η κάθε παροχή ασκείται υπό προϋποθέσεις διαφορετικές, 

καθίσταται σαφές ότι και ο ρόλος της καθεμιάς διαφέρει. Οπότε δεν τίθεται ζήτημα 

υποκατάστασης. 

 Εάν πληρώνονταν οι περισσότεροι εθελοντές να κάνουν το ίδιο έργο θα έκαναν 

περισσότερη προσπάθεια ώστε να είναι πιο αποδοτικοί στο έργο τους; 

 Η πάσης φύσεως προσφορά εξαρτάται από την προσωπικότητα και τις αρχές του 

καθενός, ωστόσο το χρηματικό κίνητρο λειτουργεί πάντα ευεργετικά προς το 

παρεχόμενο έργο. 

 Πιστεύετε ότι η δωρεάν εκπαίδευση σε μορφή εθελοντισμού συμβαδίζει απόλυτα 

και με την ποιότητα της παρεχόμενης γνώσης, και αν ναι γιατί; 

 Η ποιότητα της εκπαίδευσης συμβαδίζει με την ιδιοσύσταση και τις αρχές που 

ακολουθεί ο πάροχος αυτής. 

 Πώς πιστεύετε ότι αντιλαμβάνονται οι μαθητές το γεγονός ότι δέχονται μαθήματα 

από εκπαιδευτικούς που δεν αμείβονται, αλλά παρέχουν το εκπαιδευτικό έργο 

δωρεάν; Χαίρονται; Έρχονται σε δύσκολη θέση; Πώς το διαπιστώνετε αυτό; 

 Γενικότερα θεωρώ πως ότι η αντίδραση του κάθε παιδιού εξαρτάται από το ιδιαίτερο 

του χαρακτήρα του. Απ’ τη μέχρι στιγμής εμπειρία μου διαπιστώνω ότι οι μαθητές 

αντιλαμβάνονται το ευεργέτημα που τους προσφέρεται και το εκτιμούν. 

 Γνωρίζετε την ύπαρξη οργανώσεων που έχουν ως αποκλειστικό σκοπό την παροχή 

εκπαιδευτικής βοήθειας με εθελοντικό τρόπο; Θα θέλατε να συμμετάσχετε εάν σας 

δινόταν η ευκαιρία; 

 Δε γνωρίζω κάτι συγκεκριμένο…αλλά θα ήθελα να συμμετάσχω. 

 Παίζει σημαντικό ρόλο το γεγονός ότι προσφέρετε εθελοντικό έργο σε μία 

οργάνωση που παρέχει τις υπηρεσίες της σε κακοποιημένα παιδιά; Εάν τα παιδιά 

αυτά δεν ήταν κακοποιημένα θα προσφέρατε το έργο σας εθελοντικά; Και αν ναι με 

τον ίδιο ζήλο; 

 Δεν παίζει ρόλο. Θα λειτουργούσα φυσικά με τον ίδιο ζήλο, καθώς όταν έχω μπροστά 

μου ένα παιδί προσπαθώ να μην επηρεάζομαι από τις ιδιαίτερες καταστάσεις που 

βιώνει. Δεν αδιαφορώ γι’ αυτές, αλλά αν προσκολληθώ σ’ αυτές, ενδεχομένως να μην 

το αντιμετωπίσω με ισοτιμία που απαιτείται ώστε να λειτουργεί ισορροπημένα σε 

μαθησιακό επίπεδο. 

 Και μία τελευταία ερώτηση… Πιο γενική… Τι σας έχει διδάξει η έως τώρα 

συνεισφορά σας στο εκπαιδευτικό κομμάτι στην οργάνωση αυτή; 
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 Έχω αναπτύξει μεγαλύτερη ευαισθησία, λειτουργώ καλύτερα κατά την ψυχολογία των 

παιδιών και μαθαίνω περισσότερο και βαθύτερα τον εαυτό μου. Αυτά…! 

 



Παροχή εκπαιδευτικών αγαθών εκ μέρους εθελοντικών οργανώσεων,  
ιδιαίτερα κατά την περίοδο της τρέχουσας οικονομικής κρίσης. Μια μελέτη περίπτωσης 
 

96 

6ος εθελοντής 
 

 Ξεκινώντας θα ήθελα να μου πείτε τι είναι για εσάς εθελοντισμός… 

 Είναι η κάθε μορφή εργασίας που μπορεί να προσφέρει κάποιος αμισθί προς όφελος 

της κοινωνίας. 

 Πολύ ωραία… Ποια είναι κατά τη γνώμη σας το ιδανικό προφίλ του εθελοντή; 

Ποια είναι εκείνα τα χαρακτηριστικά που πρέπει να τον διακρίνουν; 

 Τα χαρακτηριστικά ενός εθελοντή εξαρτώνται άμεσα από τη μορφή εργασίας που 

καλείται να προσφέρει. Ωστόσο κρίνω πως κάθε άνθρωπος που αγαπά τον 

συνάνθρωπό του είναι ικανός να βοηθήσει με όποιο τρόπο του ταιριάζει καλύτερα. 

 Ποια είναι η έννοια του σημερινού εθελοντισμού, συνυφασμένου με την 

οικονομική κρίση; 

 Δηλαδή; 

 Τώρα στην οικονομική κρίση έχει αποκτήσει νέο νόημα; Άλλη σημασία; 

 Η δεδομένη οικονομική κρίση κάνει πιο επιτακτική την ανάγκη για εθελοντική 

εργασία. Άλλωστε ανέκαθεν ο εθελοντισμός συσχετιζόταν κατά το πλείστον με 

αδύναμες οικονομικά κοινωνικές ομάδες. 

 Κάνατε κάποια προσπάθεια να φέρετε κάποιο φίλο-γνωστό στο δρόμο του 

εθελοντισμού; 

 Ναι, πολλές φορές μάλιστα, ενημερώνοντας για τη δική μου δράση έτσι ώστε αν 

κάποιος απ’ το περιβάλλον μου ενδιαφερθεί να του δώσω τις κατάλληλες 

πληροφορίες. Σε καμία περίπτωση όμως δεν θα πίεζα ποτέ κανέναν.  

 Πιστεύετε ότι από εδώ και στο εξής, με την κατάσταση της κρίσης που βιώνουμε θα 

αυξηθεί ή θα μειωθεί ο αριθμός των εθελοντών που θα παρέχουν ίδιο έργο με εσάς 

και γιατί αυτό; 

 Πιστεύω πως πιθανό να αυξηθεί εξαιτίας του γεγονότος πως πολλοί 

άνθρωποι(κυρίως νέοι) είναι άνεργοι και ψάχνουν τρόπους για να απασχοληθούν 

δημιουργικά. 

 Το έχετε ξανακάνει αυτό; Έχετε προσφέρει αλλού εθελοντικό έργο αμισθί και πιο 

συγκεκριμένα εκπαιδευτικό έργο; 

 Όχι, είναι η πρώτη μου επαφή με τον εθελοντισμό γενικότερα… 

 Πιστεύετε πως η εθελοντική εκπαίδευση θα μπορούσε να λειτουργήσει 

ανταγωνιστικά στα ιδιωτικά φροντιστήρια και να υποκαταστήσει το ρόλο τους;  

 Θεωρητικά, θα μπορούσε!  
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 Μπορείτε να μου το δικαιολογήσετε; 

 Υπό την προϋπόθεση όμως πως θα αυξανόταν σημαντικά ο αριθμός των εθελοντών 

και να υπήρχε καλύτερη οργάνωση σε ώρες, μέρες κτλ. 

 Εάν πληρώνονταν οι περισσότεροι εθελοντές να κάνουν το ίδιο έργο θα έκαναν 

περισσότερη προσπάθεια ώστε να είναι πιο αποδοτικοί στο έργο τους; 

 Είναι πολύ πιθανό μια αμοιβή να λειτουργούσε ως ένα επιπλέον ισχυρό κίνητρο για 

καλύτερη απόδοση καθώς επίσης ένα χρηματικό ποσό θα διευκόλυνε και τη δουλειά 

των εκπαιδευτικών όσο αναφορά δηλαδή τη μετακίνησή τους, τα βιβλία, τις 

φωτοτυπίες κτλ. Ωστόσο στην περίπτωση αυτή παύουμε να μιλάμε για εθελοντική 

εργασία. 

 Πιστεύετε ότι η δωρεάν εκπαίδευση σε μορφή εθελοντισμού συμβαδίζει απόλυτα 

και με την ποιότητα της παρεχόμενης γνώσης, και αν ναι γιατί; 

 Από προσωπική εμπειρία και απ’ ότι βλέπω γύρω μου, πιστεύω πως ο καθένας 

προσπαθεί να κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί στις υπάρχουσες βέβαια συνθήκες. 

Αναφέρομαι βεβαίως στο γνωστικό επίπεδο των παιδιών, το δικό μας ελεύθερο χρόνο 

καθώς και στα εκπαιδευτικά μέσα. 

 Πώς πιστεύετε ότι αντιλαμβάνονται οι μαθητές το γεγονός ότι δέχονται μαθήματα 

από εκπαιδευτικούς που δεν αμείβονται, αλλά παρέχουν το εκπαιδευτικό έργο 

δωρεάν; Χαίρονται; Έρχονται σε δύσκολη θέση; Πώς το διαπιστώνετε αυτό; 

 Δεν μπορώ να απαντήσω συγκεκριμένα… Κάθε παιδί είναι διαφορετικό. Συνεπώς το 

αντιλαμβάνεται και διαφορετικά. Ωστόσο η επαφή μου με συγκεκριμένα παιδιά μου 

αφήνει την αίσθηση ότι χαίρονται. 

 Γνωρίζετε την ύπαρξη οργανώσεων που έχουν ως αποκλειστικό σκοπό την παροχή 

εκπαιδευτικής βοήθειας με εθελοντικό τρόπο; Θα θέλατε να συμμετάσχετε εάν σας 

δινόταν η ευκαιρία; 

 Οργανώσεις με αποκλειστικό σκοπό την εκπαίδευση δε γνωρίζω, τουλάχιστον στην 

περιοχή μας, αλλά ναι…θα ήθελα να συμμετάσχω εάν το επέτρεπαν οι συνθήκες. 

 Παίζει σημαντικό ρόλο το γεγονός ότι προσφέρετε εθελοντικό έργο σε μία 

οργάνωση που παρέχει τις υπηρεσίες της σε κακοποιημένα παιδιά; Εάν τα παιδιά 

αυτά δεν ήταν κακοποιημένα θα προσφέρατε το έργο σας εθελοντικά; Και αν ναι με 

τον ίδιο ζήλο; 

 Ναι, παίζει σημαντικό ρόλο. Όμως θα πρόσφερα το ίδιο έργο με τον ίδιο τρόπο σε 

όποια ομάδα το χρειαζόταν ανεξάρτητα αιτίας. Για παράδειγμα και σε παιδιά από 

αδύναμες οικονομικά οικογένειες. 
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 Τι σας έχει διδάξει η έως τώρα συνεισφορά σας στο εκπαιδευτικό κομμάτι στην 

οργάνωση αυτή; 

 Κάθε είδους επαφή με τα παιδιά είναι ικανή να μας διδάξει ποικιλοτρόπως. Πιο 

συγκεκριμένα, πέρα από τα προφανή που μπορεί να αποκομίσει κανείς, δηλαδή 

ουσιαστικές εμπειρίες στο εκπαιδευτικό κομμάτι και τη διαπαιδαγώγηση γενικότερα, 

μπορεί κανείς να συνειδητοποιήσει την αξία του εθελοντισμού, της αλληλεγγύης, της 

συνεργασίας και άλλα. 
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7ος εθελοντής 
 

 Πώς ορίζετε τον εθελοντισμό; Τι είναι για εσάς εθελοντισμός; 

 Είναι η προσφορά εργασίας, άμισθης, η οποία γίνεται από αγάπη. 

 Ποια είναι κατά τη γνώμη σας το ιδανικό προφίλ του εθελοντή; Ποια είναι τα 

χαρακτηριστικά που πρέπει να τον διακρίνουν; 

 Να αγαπάει τη δουλειά του, να είναι ευαίσθητος, να αγαπάει τα παιδιά, γιατί μιλάμε 

για εκπαίδευση. Να είναι διακριτικός για χώρους σαν την Πρωτοβουλία. 

 Ποια είναι η έννοια του σημερινού εθελοντισμού, συνυφασμένου με την 

οικονομική κρίση; 

 Λόγω της κρίσης πάρα πολλά παιδιά στερούνται πάρα πολλά πράγματα και γενικά και 

πολλοί άνθρωποι για να μην το πάρουμε μόνο στην εκπαίδευση. Είναι ένας τρόπος με 

τον οποίο ο ένας βοηθάει τον άλλον, με ό,τι μπορεί, όπως μπορεί.  

 Κάνατε κάποια προσπάθεια να φέρετε κάποιο φίλο-γνωστό στο δρόμο του 

εθελοντισμού; 

 Την κόρη μου .Η κόρη μου είναι στην Κιβωτό. Από εμένα το πήρε αυτό, για να πάει 

εκεί. Την πρώτη χρονιά που πήγε έκανε αίτηση και δεν την πήραν. Την κάλεσαν την 

άλλη χρονιά. Στην αρχή της δώσανε πιτσιρίκια μέχρι που να δούνε τι κάνει ακριβώς. 

Επίσης είπα και σε κάποιες φίλες μου. 

 Πιστεύετε ότι από εδώ και στο εξής, με την κατάσταση της κρίσης που βιώνουμε θα 

αυξηθεί ή θα μειωθεί ο αριθμός των εθελοντών που θα παρέχουν ίδιο έργο με εσάς 

και γιατί αυτό; 

 Θα αυξηθεί. Θέλω να πιστεύω ότι θα αυξηθεί επειδή ο κόσμος στερήθηκε 

οικονομικά, αλλά ήρθε πιο κοντά στον άνθρωπο και θέλει να βοηθήσει το διπλανό. 

 Το έχετε ξανακάνει αυτό; Έχετε προσφέρει αλλού εθελοντικό έργο αμισθί και πιο 

συγκεκριμένα εκπαιδευτικό έργο; 

 Ναι, μια φορά έκανα σε ένα παιδί που ήταν κωφάλαλο και το έμαθα να κάνει τις 

τέσσερις πράξεις. Αυτό έγινε πριν πολλά χρόνια. Όχι ακριβώς κωφάλαλο. Δεν άκουγε. 

Μιλούσε κάπως και τον έκανα να μάθει. Αργότερα έκανε μία επέμβαση και έγινε καλά 

αυτό το παιδί. Και μάλιστα μετά από καιρό, όταν είδα τον πατέρα του μου είπε ότι 

οδηγεί και αυτοκίνητο, πολύ σημαντικό αυτό. Και αυτόν τον έκανα-παράδειγμα σου 

φέρνω- χωρίς χρήματα, έτσι ώστε να μάθει τις τέσσερις πράξεις. Ήταν πρώτη τάξη 

τότε που τον είχα. Ήταν στην Πελοπόννησο. Και θεωρούσα ότι είναι απαραίτητο 

οτιδήποτε και αν κάνει τουλάχιστον να μάθει να κάνει πράξεις. 
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 Θα μπορούσε η εθελοντική εκπαίδευση να λειτουργήσει ανταγωνιστικά στα 

ιδιωτικά φροντιστήρια και να υποκαταστήσει το ρόλο τους; Δικαιολογήστε την 

απάντησή σας. 

 Πού να βρεθούν τόσοι εθελοντές για να γίνει αυτό; Καλό θα ήταν να βρεθούν τόσοι 

εθελοντές, αλλά από όσο βλέπω δεν υπάρχουν πολλοί που να θέλουν να προσφέρουν 

εθελοντικά. 

 Εάν πληρώνονταν οι περισσότεροι εθελοντές να κάνουν το ίδιο έργο θα έκαναν 

περισσότερη προσπάθεια ώστε να είναι πιο αποδοτικοί στο έργο τους; 

 Δε μπορώ να πω για όλους. Θα μιλήσω για τον εαυτό μου. Νομίζω το ίδιο θα έκανα. 

Είτε με χρήματα, είτε εθελοντικά. Κανένας δεν μου είπε να έρθω εδώ, δε μου το 

επέβαλε, εγώ το επέλεξα. Επομένως το ίδιο θα είναι.  

 Πιστεύετε ότι η δωρεάν εκπαίδευση σε μορφή εθελοντισμού συμβαδίζει απόλυτα 

και με την ποιότητα της παρεχόμενης γνώσης, και αν ναι γιατί; 

 Δε μπορώ να το πω αυτό. Δε ξέρω. Βέβαια εδώ προσφέρουμε εκπαιδευτικό έργο στον 

καθένα ξεχωριστά, άρα είναι ποιοτικό. Δε γίνεται σε γκρουπ και μπορείς να 

στοχεύσεις ακριβώς στις αδυναμίες που παρουσιάζει το κάθε παιδί. Εδώ τώρα δεν 

υπάρχουν δυο παιδιά που να είναι στο ίδιο ακριβώς επίπεδο. Μπορεί να είναι στην 

ίδια τάξη, αλλά δεν είναι στο ίδιο επίπεδο. Οπότε, εγώ κάνω το ένα. Το άλλο το κάνει 

μια δασκάλα που δεν ξέρω. Νομίζω ότι γίνεται πολύ καλό μάθημα, αρκεί βέβαια να 

θέλει και το παιδί. Αν το παιδί ανταποκρίνεται, μπορεί να μάθει πάρα πολλά. Εγώ 

έρχομαι τέσσερις ώρες την εβδομάδα. Τέσσερις ώρες δε νομίζω ότι κάνουν πολλά 

παιδιά μαθηματικά φροντιστήριο. Έτσι δεν είναι; 

 Πώς πιστεύετε ότι αντιλαμβάνονται οι μαθητές το γεγονός ότι δέχονται μαθήματα 

από εκπαιδευτικούς που δεν αμείβονται, αλλά παρέχουν το εκπαιδευτικό έργο 

δωρεάν; Χαίρονται; Έρχονται σε δύσκολη θέση; Πώς το διαπιστώνετε αυτό; 

 Δε νομίζω ότι έρχονται σε δύσκολη θέση. Πέρσι ήταν κάτι παιδιά στην αρχή της 

χρονιάς τα οποία φύγανε, διέκοψαν για οικογενειακούς λόγους, για κάποιους λόγους 

διακόψανε. Αυτά τα παιδιά όταν με βλέπουν έξω και παρότι πέρασε αρκετό διάστημα 

από τότε που ήταν εδώ και παρότι κάναμε μάθημα για πολύ μικρό χρονικό διάστημα, 

όταν με βλέπουν έξω με χαιρετούνε. Άρα με χαρά το είχανε εκλάβει. Ύστερα ήταν 

κάποια παιδιά που πότε έρχονται και πότε δεν έρχονται εδώ, εγώ δεν τους έκανα ποτέ 

μάθημα και παρόλα αυτά όποτε με βλέπουν έξω με χαιρετάνε, μου μιλάνε. Βλέπουνε 

ας πούμε ένα δικό τους άνθρωπο. Δε νομίζω ότι το αντιλαμβάνονται αρνητικά, αλλά 

το αντίθετο. Ίσα ίσα κοιτάμε να νιώθουν άνετα αυτά τα παιδιά. Να μην το νιώθουν 
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σαν ελεημοσύνη. Άλλο ο εθελοντισμός, άλλο η ελεημοσύνη. Όταν έχεις ένα παιδί 

μόνο, έχεις και κάποια άλλη σχέση μεταξύ του. 

 Γνωρίζετε την ύπαρξη οργανώσεων που έχουν ως αποκλειστικό σκοπό την παροχή 

εκπαιδευτικής βοήθειας με εθελοντικό τρόπο; Θα θέλατε να συμμετάσχετε εάν σας 

δινόταν η ευκαιρία; 

 Για άλλες όχι. Δε ξέρω εάν μπορώ να το κάνω αυτό γιατί όχι; Είμαι 5 χρόνια στη 

σύνταξη και θέλω προσθέτω δραστηριότητες στον ελεύθερο χρόνο μου και να 

προσφέρω. 

 Παίζει σημαντικό ρόλο το γεγονός ότι προσφέρετε εθελοντικό έργο σε μία 

οργάνωση που παρέχει τις υπηρεσίες της σε κακοποιημένα παιδιά; Εάν τα παιδιά 

αυτά δεν ήταν κακοποιημένα θα προσφέρατε το έργο σας εθελοντικά; Και αν ναι με 

τον ίδιο ζήλο; 

 Πάλι θα το έκανα και ας μην ήταν κακοποιημένα. Με τον ίδιο ζήλο. Για μένα δεν 

έχει… Είναι παιδιά, τα οποία πρέπει να μάθουν. Τώρα εδώ κοιτάω να είμαι λίγο πιο 

διακριτική, πιο προσεχτική, πώς θα μιλήσω, τι θα πω για να μην τα φέρω τα παιδιά 

σε δύσκολη θέση. 

 Τι σας έχει διδάξει η έως τώρα συνεισφορά σας στο εκπαιδευτικό κομμάτι στην 

οργάνωση αυτή; 

 Επειδή μου άρεζε πάρα πολύ η δουλειά μου και η επαφή με τα παιδιά, γι’ αυτό και 

συνέχισα και μετά που βγήκα στη σύνταξη. Έτυχε τότε να γίνεται η Πρωτοβουλία και 

ήρθα εδώ. Είναι μία συνέχεια της δουλειάς μου. Μ’ αρέσει να διδάσκω τα παιδιά. Δεν 

ήθελα να κάνω φροντιστήρια. Γιατί και η κρίση να μην ήταν, αλλά ειδικά τώρα με την 

κρίση είναι τόσα παιδιά τα οποία δεν έχουν δουλειά και πρέπει να βρουν κάποιο 

φροντιστήριο… Το θεωρώ ανέντιμο. Εγώ που παίρνω κάποια χρήματα, να κάνω και 

ιδιαίτερα και να πληρώνομαι για αυτό και να τα στερώ από κάποιο παιδί σαν εσένα ή 

σαν την κόρη μου; Αυτό, το να έρχομαι εδώ μου έδωσε μια διέξοδο στο να κάνω αυτό 

που μου αρέσει, να διδάσκω στα παιδιά. Ελπίζω να σε κάλυψα. 
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8ος εθελοντής 
 

 Ας ξεκινήσουμε…! Πώς ορίζετε τον εθελοντισμό; Τι είναι για εσάς εθελοντισμός; 

 Προσωπικά, πιστεύω όμως πως αυτή είναι και η γενικότερη άποψη, εθελοντισμός 

είναι η προσφορά προς τον συνάνθρωπο σε κάθε επίπεδο που υπαγορεύεται από το 

ανώτατο αυτό αίσθημα που κυριαρχεί μέσα στην ανθρώπινη φύση, και πρέπει να 

κυριαρχεί, που είναι η αγάπη.  

 Ποια είναι κατά τη γνώμη σας το ιδανικό προφίλ του εθελοντή; Ποια είναι τα 

χαρακτηριστικά που πρέπει να τον διακρίνουν; 

 Δε νομίζω πως θα πρέπει να είναι κάτι το ξεχωριστό ο εθελοντής. Σίγουρα είναι ένας 

συνηθισμένος άνθρωπος, αλλά διέπεται από κάποια ιδεώδη, κάποια ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά, όπως είναι η ευγένεια της ψυχής, η ευαισθησία προς ό,τι συμβαίνει 

γύρω του. Το ήθος, η κατανόηση για τα προβλήματα των συνανθρώπων του, η 

διαλλακτικότητα στις καθημερινές διαπροσωπικές του σχέσεις. Αυτά. 

 Ποια είναι η έννοια του σημερινού εθελοντισμού, συνυφασμένου με την 

οικονομική κρίση; 

 Δε νομίζω πως η οικονομική κρίση δίνει νέα χαρακτηριστικά στην έννοια του 

εθελοντισμού. Απλά με τα νέα δεδομένα που έχουν διαμορφώσει την καθημερινότητα 

των συνανθρώπων μας πιστεύω πως ο εθελοντισμός έχει πάρει μεγαλύτερες 

διαστάσεις.  

 Κάνατε κάποια προσπάθεια να φέρετε κάποιο φίλο-γνωστό στο δρόμο του 

εθελοντισμού; 

 Ναι, έχω κάνει αρκετές επαφές και κάποια πρόσωπα φιλικά ήρθαν εδώ στην 

Πρωτοβουλία. Και αλλού, παλιότερα πήγαινα κάτω στη Θεσσαλονίκη, επισκεπτόμουν 

ένα τμήμα ορφανοτροφείου, το Φιλοξενείο, που ήταν δίπλα από το Παπάφειο, και 

εκεί πήγα κάποιες φίλες, κάναμε μαθήματα, βλέπαμε τα παιδιά. Πρέπει να το κάνουμε 

αυτό θεωρώ. Όσοι δεν έχουν την ενημέρωση την ανάλογη πρέπει να παρακινούνται. 

Οι εργαζόμενοι σε αυτούς τους χώρους δε βγαίνουν προς τα έξω να πούνε ότι 

χρειάζονται και άλλους βοηθούς κτλ. Μοιάζουν πιο πολύ με κλειστούς χώρους αυτοί 

που φιλοξενούν παιδιά κακοποιημένα, ορφανά κτλ… Ίσως και στην ελληνική 

κοινωνία δεν είναι και πολύ διαδεδομένο αυτή η προσφορά ως κίνητρο. 

 Πιστεύετε ότι από εδώ και στο εξής, με την κατάσταση της κρίσης που βιώνουμε θα 

αυξηθεί ή θα μειωθεί ο αριθμός των εθελοντών που θα παρέχουν ίδιο έργο με εσάς 

και γιατί αυτό; 
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 Σίγουρα πιστεύω ότι θα αυξηθεί ο αριθμός των εθελοντών, και ιδιαίτερα στα μεγάλα 

αστικά κέντρα, στα οποία τα προβλήματα επιβίωσης οξύνονται περισσότερο μέρα με 

την ημέρα, μια και η έννοια του κράτους δεν υφίσταται στο βαθμό που θα έπρεπε. 

Εννοώ δηλαδή της κρατικής πρόνοιας, απέναντι στους πολίτες. Έχει διαφανεί ότι θα 

δράσουν οι εθελοντές. 

 Το έχετε ξανακάνει αυτό; Έχετε προσφέρει αλλού εθελοντικό έργο αμισθί και πιο 

συγκεκριμένα εκπαιδευτικό έργο; 

 Ναι, όπως σου είπα κατέβαινα στη Θεσσαλονίκη, στο Φιλοξενείο, και έκανα 

μαθήματα σε κάποιες μαθήτριες του Γυμνασίου.  

 Θα μπορούσε η εθελοντική εκπαίδευση να λειτουργήσει ανταγωνιστικά στα 

ιδιωτικά φροντιστήρια και να υποκαταστήσει το ρόλο τους; Δικαιολογήστε την 

απάντησή σας.  

 Όχι!  Δε νομίζω πως έχει ωριμάσει σε τέτοιο βαθμό η έννοια του εθελοντισμού, ώστε 

να μπορέσει να καλύψει αυτό το τμήμα της μαθησιακής διαδικασίας. Βλέπουμε ότι 

υπάρχουν πάρα πολλά φροντιστήρια. Οι υποψήφιοι ,ιδιαίτερα για τα Πανεπιστήμια, 

κατευθύνονται προς τα εκεί. Μέσα από τα ιδιωτικά αυτά φροντιστήρια 

απασχολούνται και άνεργοι εκπαιδευτικοί. Δηλαδή το ένα μπορεί να λειτουργήσει 

παράλληλα με το άλλο. Έχει διαφορετικά στοιχεία το κάθε ένα από το άλλο. Βέβαια 

ευχής έργο θα ήταν να γινόταν κάτι τέτοιο. Δεν είναι εύκολο. Στην πράξη τα βλέπουμε 

τα πράγματα. Δε μπορεί να γίνει. Εκτός και αν από κάθε οικογένεια, υπάρχει και ένας 

εθελοντής. Αν είναι τόσο πολύ ανεπτυγμένο αυτό το αίσθημα του εθελοντισμού, 

ίσως… Νομίζω ότι στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχει αναπτυχθεί αυτό το κίνημα 

του εθελοντισμού, σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες.  

 Εάν πληρώνονταν οι περισσότεροι εθελοντές να κάνουν το ίδιο έργο θα έκαναν 

περισσότερη προσπάθεια ώστε να είναι πιο αποδοτικοί στο έργο τους; 

 Εγώ νομίζω ότι εθελοντισμός και χρηματική συναλλαγή δεν μπορεί να υφίσταται. 

Είναι σχήμα ανακόλουθο. Τότε παύει να είναι εθελοντισμός. Εάν είναι να πληρωθώ 

για την εργασία που θα προσφέρω, τότε να μην παίρνω και τον τίτλο του εθελοντή.  

 Πιστεύετε ότι η δωρεάν εκπαίδευση σε μορφή εθελοντισμού συμβαδίζει απόλυτα 

και με την ποιότητα της παρεχόμενης γνώσης, και αν ναι γιατί; 

 Ναι! Βεβαίως! Γιατί ο εθελοντής πιστεύω ότι είναι ένα υπεύθυνο άτομο και ξέρει 

ποιο είναι το περιεχόμενο της προσφοράς του.  
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 Πώς πιστεύετε ότι αντιλαμβάνονται οι μαθητές το γεγονός ότι δέχονται μαθήματα 

από εκπαιδευτικούς που δεν αμείβονται, αλλά παρέχουν το εκπαιδευτικό έργο 

δωρεάν; Χαίρονται; Έρχονται σε δύσκολη θέση; Πώς το διαπιστώνετε αυτό; 

 Εγώ νομίζω ότι χαίρονται τα παιδιά, γιατί διαισθάνονται πως αυτή η προσφορά είναι 

κατάθεση ψυχής και απόρροια αγάπης από την πλευρά του εθελοντή. Σπάει εκείνη η 

τυπικότητα. Οι σχέσεις είναι έτσι πιο κοντινές, πιο φιλικές και το παιδί αισθάνεται πιο 

άνετα πιστεύω επειδή δεν είναι και μέσα σε τάξη. Είναι πιο φιλική η προσέγγιση και 

τα παιδιά είναι ευαίσθητοι δέκτες, καταλαβαίνουνε.  

 Γνωρίζετε την ύπαρξη οργανώσεων που έχουν ως αποκλειστικό σκοπό την παροχή 

εκπαιδευτικής βοήθειας με εθελοντικό τρόπο; Θα θέλατε να συμμετάσχετε εάν σας 

δινόταν η ευκαιρία; 

 Σίγουρα υπάρχουν ένα σωρό οργανώσεις. Έχουν δημιουργηθεί στη Αθήνα και στην 

Θεσσαλονίκη τέτοιες ομάδες. Μάλιστα ξέρω ότι δημιουργήθηκαν τώρα, με την 

οικονομική κρίση. Εάν ήταν στον χώρο μου, στη Βέροια, θα ήθελα να βοηθήσω, να 

συμμετάσχω και εκεί. 

 Παίζει σημαντικό ρόλο το γεγονός ότι προσφέρετε εθελοντικό έργο σε μία 

οργάνωση που παρέχει τις υπηρεσίες της σε κακοποιημένα παιδιά; Εάν τα παιδιά 

αυτά δεν ήταν κακοποιημένα θα προσφέρατε το έργο σας εθελοντικά; Και αν ναι με 

τον ίδιο ζήλο; 

 Σίγουρα αυτή η παράμετρος, παιδιών δυσκολεμένων, κακοποιημένων, παρατημένων, 

μετράει με ιδιαίτερη βαρύτητα για εμάς τους εθελοντές. Αλλά και σε μία άλλη 

περίπτωση, με την ίδια ευαισθησία, με την ίδια διάθεση θα προσέφερα.  

 Τι σας έχει διδάξει η έως τώρα συνεισφορά σας στο εκπαιδευτικό κομμάτι στην 

οργάνωση αυτή; 

 Έρχονταν στιγμές που θεωρούσα πως δεν έδινα εγώ, αλλά έπαιρνα από τα παιδιά. Με 

λίγα λόγια διδασκόμουν από μικρά παιδιά που στις πλάτες τους είχαν ένα σωρό 

προβλήματα, να χαμογελώ στις δύσκολες στιγμές, να έχω υπομονή και καρτερία, να 

βλέπω με καθαρό βλέμμα το συνομιλητή μου, τους συνανθρώπους μου. Ιδιαίτερη 

εντύπωση μου έκανε και μου κάνει, η ευγένεια μικρών παιδιών που βιώνουν 

δύσκολες οικογενειακές συνθήκες, κάτι που δεν το συνάντησα ή δεν το έβρισκα 

πάντοτε σε παιδιά με φυσιολογικές οικογενειακές καταστάσεις. Τα παιδιά τα 

συγκεκριμένα έχουν κενά μαθησιακά. Επομένως, κάνουμε μεγαλύτερη προσπάθεια να 

καλύψουμε αυτά τα κενά, μιας και δεν έχουν τις ευκαιρίες που έχουν τα άλλα παιδιά, 

ούτε την φροντίδα των γονιών τους. 
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9ος εθελοντής 

 
 Πρώτη ερώτηση… Πώς ορίζετε τον εθελοντισμό; Τι είναι για εσάς εθελοντισμός; 

 Ο εθελοντισμός είναι μία πράξη αγάπης. Είναι η διάθεση να βοηθήσεις τον 

συνάνθρωπό σου όταν αυτός το έχει ανάγκη. Έτσι, πολύ απλά.  

 Ποια είναι κατά τη γνώμη σας το ιδανικό προφίλ του εθελοντή; Ποια είναι τα 

χαρακτηριστικά που πρέπει να τον διακρίνουν; 

 Να αγαπάει τους ανθρώπους και μέσα από την αγάπη αυτή πηγάζει και η διάθεση για 

βοήθεια. Να θέλει να βοηθήσει. Να είναι ευαισθητοποιημένος. 

 Ποια είναι η έννοια του σημερινού εθελοντισμού, συνυφασμένου με την 

οικονομική κρίση; 

 Ο εθελοντισμός, ιδιαίτερα με τη σημερινή εποχή και την οικονομική κρίση που 

διανύουμε, είναι πιστεύω όχι απλώς αναγκαίος, αλλά επιτακτική ανάγκη. Γιατί 

κάποιοι άνθρωποι στερούνται πολλά αγαθά και κυρίως υλικά, λόγω της οικονομικής 

τους ανέχειας. Άρα είναι απαραίτητος, ακόμη περισσότερο σήμερα. Προσφέρει 

ανακούφιση, βοήθεια, στήριξη, παρηγοριά. Δηλαδή αυτός που νιώθει μόνος του, ότι 

δεν θα τα καταφέρει, γνωρίζοντας ότι υπάρχουν κάποιοι συνάνθρωποι που 

πραγματικά νοιάζονται, νιώθει αλλιώς, νιώθει ανακούφιση.  

 Θα ήθελα να μάθω εάν κάνατε κάποια προσπάθεια να φέρετε κάποιο φίλο-γνωστό 

στο δρόμο του εθελοντισμού… 

 Ναι! Έχω πει σε φίλους και φίλες. 

 Πιστεύετε ότι από εδώ και στο εξής, με την κατάσταση της κρίσης που βιώνουμε θα 

αυξηθεί ή θα μειωθεί ο αριθμός των εθελοντών που θα παρέχουν ίδιο έργο με εσάς 

και γιατί αυτό; 

 Για τους λόγους που προανέφερα, πιστεύω ότι φυσιολογικά θα πρέπει να αυξηθεί. Το 

απαιτούν οι ανάγκες τις εποχής. Θα βοηθήσει στην κοινωνική συνοχή ειδικά τώρα με 

την κρίση.  

 Το έχετε ξανακάνει αυτό; Έχετε προσφέρει αλλού εθελοντικό έργο αμισθί και πιο 

συγκεκριμένα εκπαιδευτικό έργο; 

 Ναι, εκπαιδευτικό έργο. Σε συγγενικό πρόσωπο, αλλά αμισθί.  

 Θα μπορούσε η εθελοντική εκπαίδευση να λειτουργήσει ανταγωνιστικά στα 

ιδιωτικά φροντιστήρια και να υποκαταστήσει το ρόλο τους; Δικαιολογήστε την 

απάντησή σας.  
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 Ο εθελοντισμός μακάρι να μπορούσε να αντικαταστήσει τα φροντιστήρια, για να 

σταματήσει η αφαίμαξη που έχει υποστεί ο Έλληνας. Αυτό θα γίνει εάν αυξηθεί η 

διάθεση των ανθρώπων για εθελοντισμό. Βέβαια πρέπει να υπάρξει καλύτερη 

οργάνωση. Την αφαίμαξη την ζω  με την κόρη μου, που δίνει Πανελλαδικές. Βλέπω 

ότι εάν δεν μπορούσαμε να της προσφέρουμε φροντιστηριακή υποστήριξη δεν θα ήταν 

ανταγωνίσιμη. Άρα εάν υπήρχε ο εθελοντισμός σε αυτόν τον τομέα, τότε και οι γονείς 

θα ένιωθαν μία ανακούφιση, γιατί και τα παιδιά θα έπαιρναν και τη βοήθεια που θα 

έπρεπε. 

 Εάν πληρώνονταν οι περισσότεροι εθελοντές να κάνουν το ίδιο έργο θα έκαναν 

περισσότερη προσπάθεια ώστε να είναι πιο αποδοτικοί στο έργο τους; 

 Όχι!  Όταν έρχεται κάποιος να βοηθήσει εθελοντικά έχει τη διάθεση να προσφέρει 

και δεν θα επηρεαζόταν από τα χρήματα.  

 Πιστεύετε ότι η δωρεάν εκπαίδευση σε μορφή εθελοντισμού συμβαδίζει απόλυτα 

και με την ποιότητα της παρεχόμενης γνώσης, και αν ναι γιατί; 

 Φυσικά. Όσοι προσφέρουν κάνουν το καλύτερο που μπορούν. Δεν είναι 

υποχρεωμένοι βέβαια, αλλά αγαπούν αυτό που κάνουν. Γι’ αυτό και το κάνουν. 

 Πώς πιστεύετε ότι αντιλαμβάνονται οι μαθητές το γεγονός ότι δέχονται μαθήματα 

από εκπαιδευτικούς που δεν αμείβονται, αλλά παρέχουν το εκπαιδευτικό έργο 

δωρεάν; Χαίρονται; Έρχονται σε δύσκολη θέση; Πώς το διαπιστώνετε αυτό; 

 Φυσικά και χαίρονται τα παιδιά. Νιώθουν ότι γίνεται η πράξη αυτή από αγάπη. Το 

εισπράττουν και το χαίρονται.  

 Γνωρίζετε την ύπαρξη οργανώσεων που έχουν ως αποκλειστικό σκοπό την παροχή 

εκπαιδευτικής βοήθειας με εθελοντικό τρόπο; Θα θέλατε να συμμετάσχετε εάν σας 

δινόταν η ευκαιρία; 

 Όχι…δεν το γνωρίζω. Εάν μπορώ να βοηθήσει και εκεί…φυσικά και ναι…γιατί όχι; 

 Παίζει σημαντικό ρόλο το γεγονός ότι προσφέρετε εθελοντικό έργο σε μία 

οργάνωση που παρέχει τις υπηρεσίες της σε κακοποιημένα παιδιά; Εάν τα παιδιά 

αυτά δεν ήταν κακοποιημένα θα προσφέρατε το έργο σας εθελοντικά; Και αν ναι με 

τον ίδιο ζήλο; 

 Ναι, φυσικά και παίζει σημαντικό ρόλο η κατάσταση στην οποία βρίσκονται τα παιδιά 

αυτά. Βέβαια, το εθελοντικό έργο πρέπει να γίνεται χωρίς να κοιτάμε τέτοιες 

παραμέτρους. Πρέπει να το προσφέρουμε σε όσους έχουν ανάγκη.  

 Τι σας έχει διδάξει η έως τώρα συνεισφορά σας στο εκπαιδευτικό κομμάτι στην 

οργάνωση αυτή; 
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 Μου έχει δώσει χαρά, ικανοποίηση. Νομίζω πως βάζουμε και εμείς ένα λιθαράκι 

στην πρόοδο αυτών των παιδιών. Μέσα από την προσφορά μας, δίνεται στα παιδιά η 

ευκαιρία για να κάνουν κάτι καλό αύριο στη ζωή τους. Τα παιδιά αυτά βέβαια, τα 

περισσότερα, έχουν έντονα μαθησιακά προβλήματα. Έχουν κενά. Αυτό βέβαια είναι 

θέμα δουλειάς. Είναι έξυπνα τα παιδιά αυτά. Απλώς χρειάζονται τη βοήθειά μας. 
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 Πώς ορίζετε τον εθελοντισμό; Τι είναι για εσάς εθελοντισμός; 

 Θα το πω με δικά μου λόγια. Εθελοντισμός είναι κάτι που πρέπει να κάνουμε όλοι ας 

πούμε, για να μάθουμε την πραγματική αξία των πραγμάτων και να προσφέρουμε 

στην κοινωνία. Για μένα εθελοντισμός είναι ανάγκη. Πέρα από εδώ, υπήρξα και 

εθελόντρια αίματος, αιμοδότρια.  

 Πολύ ωραία…!!! Ποια είναι κατά τη γνώμη σας το ιδανικό προφίλ του εθελοντή; 

Ποια είναι τα χαρακτηριστικά που πρέπει να τον διακρίνουν; 

 Να βάζει πάνω από όλα το αντικείμενο που πάει να βοηθήσει, όχι τον εαυτό του και 

την αυτοπροβολή. 

 Ωραία…! Ποια είναι η έννοια του σημερινού εθελοντισμού, συνυφασμένου με την 

οικονομική κρίση; 

 Πιστεύω ότι τώρα έχει αρχίσει να υπάρχει πολύ ο εθελοντισμός, γιατί το συγχέουν 

αυτό. Δεν υπάρχουν λεφτά, πρέπει να τα κάνουμε όλα εθελοντικά. Αλλά για μένα ο 

εθελοντισμός δεν θα έπρεπε να συσχετίζεται με το χρήμα. Είναι ψυχική ανάγκη ο 

εθελοντισμός, δεν είναι χρηματική. Το να βοηθάμε δεν έχει σχέση με το αν έχεις 

λεφτά ή όχι. Μπορεί να σε βοηθήσω και άμα είσαι ανάπηρη –κούφια η ώρα που το 

ακούει-, δεν χρειάζεται να έχεις λεφτά. Ή άμα είσαι φτωχιά σε βοηθάω, αν είσαι 

πλούσια δεν σε βοηθάω. Είναι άσχετο αυτό.  

 Κάνατε κάποια προσπάθεια να φέρετε κάποιο φίλο-γνωστό στο δρόμο του 

εθελοντισμού; 

 Ναι, και έχει έρθει μια φίλη μου εδώ και βοηθάει.  

 Πιστεύετε ότι από εδώ και στο εξής, με την κατάσταση της κρίσης που βιώνουμε θα 

αυξηθεί ή θα μειωθεί ο αριθμός των εθελοντών που θα παρέχουν ίδιο έργο με εσάς 

και γιατί αυτό; 

 Στο συγκεκριμένο πράγμα που κάνω εγώ, δηλαδή την εκπαίδευση, πιστεύω θα 

αυξηθεί. Γιατί ίσως τα άτομα που έχουν τελειώσει κάτι σχετικό με την εκπαίδευση να 

έχουν την ανάγκη να το εφαρμόσουν. Ίσως να μην βρίσκουν κάπου αλλού να το 

εφαρμόσουν. Οπότε ο μόνος τρόπος για να εξασκηθούν σε αυτό, να είναι ο 

εθελοντισμός. Δεν βρίσκω άλλο λόγο που θα μπορούσε να αυξηθεί λόγο της κρίσης.  

 Το έχετε ξανακάνει αυτό; Έχετε προσφέρει αλλού εθελοντικό έργο αμισθί και πιο 

συγκεκριμένα εκπαιδευτικό έργο; 

 Ναι. Εκπαιδευτικό όμως δεν ήταν. Ήμουν εθελόντρια αιμοδότρια. 
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 Θα μπορούσε η εθελοντική εκπαίδευση να λειτουργήσει ανταγωνιστικά στα 

ιδιωτικά φροντιστήρια και να υποκαταστήσει το ρόλο τους; Δικαιολογήστε την 

απάντησή σας.  

 Σε έναν ιδανικό κόσμο, ναι. Δηλαδή αν θα μπορούσαμε ας πούμε να κάνουμε ένα 

φροντιστήριο με αρκετούς εθελοντές εκπαιδευτικούς που κάθε εθελοντής 

χρησιμοποιούσε δύο ώρες τη βδομάδα από τη ζωή του ας πούμε, από τον ελεύθερο 

χρόνο του, μπορεί ναι. Θα μπορούσε να έχουμε ένα «δημοτικό φροντιστήριο» ας 

πούμε, για τους φτωχούς, για τους άπορους. Σε ιδανικό κόσμο όμως. (γέλια) Άρα θα 

ήταν ανταγωνιστικό, ειδικά τώρα με την κρίση. 

 Εάν πληρώνονταν οι περισσότεροι εθελοντές να κάνουν το ίδιο έργο θα έκαναν 

περισσότερη προσπάθεια ώστε να είναι πιο αποδοτικοί στο έργο τους; 

 Τώρα τι να σου πω; Τον εθελοντισμό δεν τον συγχέω με το χρήμα. Δηλαδή δεν 

περιμένω κάποιες απολαβές από αυτό που κάνω. Αν υπήρχε έστω και 3 ευρώ ας 

πούμε για την ώρα μου, δεν θα το θεωρούσα εθελοντισμό καταρχήν. Το χρήμα δεν 

είναι κίνητρο για τον εθελοντισμό. Θα ήταν ντροπή να περιμένουμε κάποιο χρηματικό 

αντίτιμο. Άλλα εάν υπάρχει μία εθελοντική εργασία του τύπου να δουλεύω οχτάωρο 

και να παίρνω κάποιο εικονικό ποσό, αυτό ναι. Πιστεύω ότι θα ήταν ένα κίνητρο και 

θα ήταν και μια ικανοποίηση. Θα σήμαινε ότι ενώ εγώ προσφέρω τόση εργασία, 

κάποιος το αναγνωρίζει έστω και στο ελάχιστο.  

 Πιστεύετε ότι η δωρεάν εκπαίδευση σε μορφή εθελοντισμού συμβαδίζει απόλυτα 

και με την ποιότητα της παρεχόμενης γνώσης, και αν ναι γιατί; 

 Πιστεύω ότι δεν είναι τόσο ποιοτικό το αποτέλεσμα, όχι το έργο…. Γιατί όταν έχουμε 

να κάνουμε εθελοντισμό, είναι πάντα λιγότερες οι ώρες που δουλεύει ένας εθελοντής, 

σε σχέση με τον καθηγητή που πληρώνεται. Τώρα εγώ εδώ κάνω τη Χριστίνα μάθημα 

μια φορά την εβδομάδα. Εάν κάποιο φροντιστήριο είχε την Χριστίνα, θα την 

κρατούσε σίγουρα παραπάνω, άρα και το αποτέλεσμα θα ήταν σίγουρα καλύτερο.  

 Πώς πιστεύετε ότι αντιλαμβάνονται οι μαθητές το γεγονός ότι δέχονται μαθήματα 

από εκπαιδευτικούς που δεν αμείβονται, αλλά παρέχουν το εκπαιδευτικό έργο 

δωρεάν; Χαίρονται; Έρχονται σε δύσκολη θέση; Πώς το διαπιστώνετε αυτό; 

 Σε δύσκολη θέση γιατί να έρχονται; Δεν τους έχουμε πει ποτέ ότι σας βοηθάμε και 

σας προσφέρουμε και πρέπει να είστε ήσυχοι και να μαθαίνετε..  Όχι, είναι κάτι δικό 

μας αυτό. Το βλέπουν με χαρά. Το μάθημα που τους κάνουμε είναι σαν παιχνίδι για 

αυτά. 50% παιχνίδι, 50% μάθημα. Γινόμαστε φίλες, μιλάμε…   Έχει ανάγκη να έχει 
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κάποιον να την καταλαβαίνει  (μιλάει για τη σχέση με τη μαθήτριά της)  . Δεν κολλάει 

στο ότι είμαι εθελόντρια και ξέρει ότι είμαι εδώ για αυτήν.  

 Γνωρίζετε την ύπαρξη οργανώσεων που έχουν ως αποκλειστικό σκοπό την παροχή 

εκπαιδευτικής βοήθειας με εθελοντικό τρόπο; Θα θέλατε να συμμετάσχετε εάν σας 

δινόταν η ευκαιρία; 

 Δε γνωρίζω άλλο πέρα από την Πρωτοβουλία. Δε ξέρω αν θα με ενδιέφερε για να 

προσφέρω και αλλού καθαρά εκπαιδευτικό έργο, γιατί δεν ξέρω εάν έχω τις γνώσεις 

για κάτι τέτοιο. Αν θα μου ζητούσανε να βοηθήσω σε παιδιά Γυμνασιού, δεν ξέρω εάν 

θα είχα εγώ ανταπόκριση ας πούμε. Για μαθήματα Δημοτικού λίγο πολύ όλοι ξέρουμε 

Γραμματική και Μαθηματικά. Θα είχα δηλαδή θέμα με τις δικές μου γνώσεις. Δεν 

είναι ότι δεν θα το έκανα επειδή δεν θέλω. Αλλά σαν σκέψη ή σαν δοκιμή ίσως και να 

το έκανα. Δεν έχω πρόβλημα.  

 Παίζει σημαντικό ρόλο το γεγονός ότι προσφέρετε εθελοντικό έργο σε μία 

οργάνωση που παρέχει τις υπηρεσίες της σε κακοποιημένα παιδιά; Εάν τα παιδιά 

αυτά δεν ήταν κακοποιημένα θα προσφέρατε το έργο σας εθελοντικά; Και αν ναι με 

τον ίδιο ζήλο; 

 Αυτό ακριβώς!  Εγώ ήρθα γενικότερα για να προσφέρω. Μου προτείνανε αυτόν τον 

τρόπο, την εκπαίδευση. Ήρθα γενικότερα επειδή έχει να κάνει με παιδιά. Θα πήγαινα 

να βοηθήσω και για φτωχά παιδιά. Όχι μόνο σε κακοποιημένα. Γενικά θεωρώ πως 

τα παιδιά και τους γέρους πρέπει να τους στηρίζουμε όλοι. Επειδή έχει να κάνει με 

παιδιά, είτε είναι άπορα είτε είναι κακοποιημένα. Πάλι θα ερχόμουν. Θα μπορούσα 

να βοηθήσω οποιοδήποτε παιδί είχε κάποιο θέμα κάπου. Δεν ξέρω όμως…δεν μπορώ 

να απαντήσω εάν θα το έκανα με τον ίδιο ζήλο όπως το κάνω τώρα. Τώρα υπάρχει 

σίγουρα μεγάλη ευαισθησία. 

 Τι σας έχει διδάξει η έως τώρα συνεισφορά σας στο εκπαιδευτικό κομμάτι στην 

οργάνωση αυτή; 

 Με έχει κάνει λίγο πιο υπομονετικό άνθρωπο, ενώ δεν ήμουν. Είμαι πιο καλή στην 

επικοινωνία με το παιδί, που νομίζω ότι δεν την είχα ποτέ και ούτε περίμενα ότι θα 

την έχω, μόνο αν θα κάνω δικά μου παιδιά κάποια στιγμή. Κερδίζεις από το παιδί. 

Από τον τρόπο που σκέφτεται ένα παιδί. 
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11ος εθελοντής 
 

 Πώς ορίζετε τον εθελοντισμό; Τι είναι για εσάς εθελοντισμός; 

 Εθελοντισμός είναι όταν προσφέρω. Όταν προσφέρω οτιδήποτε μπορώ να κάνω εγώ 

σε οποιονδήποτε τομέα και θα βοηθήσει κάποιους άλλους. Όταν παρέχω χωρίς να 

περιμένω κάποιο ουσιαστικό αντάλλαγμα. Στην ουσία έχεις αντάλλαγμα που δεν 

φαίνεται όμως εκείνη την ώρα. Νιώθεις ότι προσφέρεις κάτι. 

 Ποια είναι κατά τη γνώμη σας το ιδανικό προφίλ του εθελοντή; Ποια είναι τα 

χαρακτηριστικά που πρέπει να τον διακρίνουν; 

 Δε νομίζω ότι υπάρχει ιδανικός εθελοντής. Σαν χαρακτηριστικά ίσως θα μπορούσα 

να πω θέληση, να έχει κάποια πιστεύω σε αυτό που προσφέρει, στην εθελοντική 

εργασία, υπομονή, ομαδικότητα, να συνεργάζεται με ομάδες. Δεν πιστεύω ότι 

χρειάζεται κάτι περισσότερο. 

 Ωραία! Ποια είναι η έννοια του σημερινού εθελοντισμού, συνυφασμένου με την 

οικονομική κρίση; 

 Πιστεύω ότι ο εθελοντισμός δεν έχει σχέση με κρίσεις. Πάντα θα υπάρχει. Δεν νομίζω 

ότι επηρεάζεται από διάφορες καταστάσεις που βιώνει η κοινωνία. Οτιδήποτε και να 

συμβαίνει στην κοινωνία θα υπάρχει ο εθελοντισμός. Δεν επηρεάζεται. 

 Κάνατε κάποια προσπάθεια να φέρετε κάποιο φίλο-γνωστό στο δρόμο του 

εθελοντισμού; 

 Γενικά υπάρχουν άτομα γύρω μου που έχουν επηρεαστεί από εμένα. Που τους έχω 

πει… 

 Πιστεύετε ότι από εδώ και στο εξής, με την κατάσταση της κρίσης που βιώνουμε θα 

αυξηθεί ή θα μειωθεί ο αριθμός των εθελοντών που θα παρέχουν ίδιο έργο με εσάς 

και γιατί αυτό; 

 Τώρα αυτή είναι μία δύσκολη ερώτηση, γιατί οι άνθρωποι τα βλέπουν κάπως διπλά. 

Οι άνθρωποι που βιώνουν την κρίση έχουν να ασχοληθούν καθαρά με την επιβίωση 

και δεν έχουν χρόνο να ασχοληθούν με κάτι άλλο, και κάποιοι άλλοι μέσω της κρίσης 

νιώθουν ότι πρέπει να βοηθήσουν κάποιους άλλους που τους έχουν ανάγκη. Πιστεύω 

ότι είναι διττό. 

 Το έχετε ξανακάνει αυτό; Έχετε προσφέρει αλλού εθελοντικό έργο αμισθί και πιο 

συγκεκριμένα εκπαιδευτικό έργο; 

 Εκπαιδευτικό όχι, πρώτη φορά. Αλλά και γενικότερα όχι κάπου αλλού. 
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 Θα μπορούσε η εθελοντική εκπαίδευση να λειτουργήσει ανταγωνιστικά στα 

ιδιωτικά φροντιστήρια και να υποκαταστήσει το ρόλο τους; Δικαιολογήστε την 

απάντησή σας.  

 Όχι, δεν γίνεται. Εμείς τώρα προσφέρουμε εθελοντική εργασία και παρέχουμε 

εκπαίδευση σε κάποια παιδιά που δε μπορούν να τα βοηθήσουν οι γονείς τους. 

Κάποιος δάσκαλος που ξέρει ότι κάποιος άνθρωπος ότι είναι καλά οικονομικά δεν 

νομίζω ότι θα κάνει εθελοντική εργασία. Οι περισσότεροι έχουν την οικονομική 

δυνατότητα να πάνε σε κάποιο φροντιστήριο. Εκτός και αν φτάσουμε σε τελείως 

φτώχεια, μέχρι εκεί που δεν πάει, τότε ναι…θα πάει εκεί.  

 Εάν πληρώνονταν οι περισσότεροι εθελοντές να κάνουν το ίδιο έργο θα έκαναν 

περισσότερη προσπάθεια ώστε να είναι πιο αποδοτικοί στο έργο τους; 

 Δε νομίζω. Κάποιος που αποφασίζει να γίνει εθελοντής δεν έχει το κριτήριο το 

οικονομικό. Νομίζω λέει θα κάνω αυτό επειδή θέλω να το κάνω. Επομένως νομίζω 

βάζει ακριβώς τον ίδιο χρόνο και την ίδια προσπάθεια. Ίσως άμα υπήρχε κάποια 

αμοιβή όμως, να υπήρχε και χρόνος περισσότερος. Δηλαδή να αφιέρωνες 

περισσότερο χρόνο εάν θα υπήρχε και κάποιο οικονομικό όφελος. Ας πούμε εγώ 

έρχομαι από τη Νάουσα. Καταλαβαίνεις; Στην ουσία ξοδεύω κιόλας. Γι αυτό και 

έρχομαι μία φορά. Εάν πληρωνόμουν μπορεί να ερχόμουν ας πούμε τρεις τέσσερις. 

Μόνο γι’ αυτό το λόγο πιστεύω ότι θα υπήρχε κάποια διαφορά.   

 Πιστεύετε ότι η δωρεάν εκπαίδευση σε μορφή εθελοντισμού συμβαδίζει απόλυτα 

και με την ποιότητα της παρεχόμενης γνώσης, και αν ναι γιατί; 

 Φυσικά και είναι ποιοτικό. Γίνεται η ίδια προσπάθεια. Ο ίδιος χρόνος.  

 Πώς πιστεύετε ότι αντιλαμβάνονται οι μαθητές το γεγονός ότι δέχονται μαθήματα 

από εκπαιδευτικούς που δεν αμείβονται, αλλά παρέχουν το εκπαιδευτικό έργο 

δωρεάν; Χαίρονται; Έρχονται σε δύσκολη θέση; Πώς το διαπιστώνετε αυτό; 

 Καλά…δε νομίζω ότι το αντιλαμβάνονται και ιδιαίτερα. Αλλά θέλω να πιστεύω πως 

χαίρονται πως υπάρχουν άνθρωποι εδώ για αυτούς. Κρίνοντας το παρελθόν τους, και 

βλέποντας τώρα που κάποιοι τα νοιάζονται νιώθουν μια ικανοποίηση. Χαίρονται 

πραγματικά θέλω να πιστεύω.  

 Γνωρίζετε την ύπαρξη οργανώσεων που έχουν ως αποκλειστικό σκοπό την παροχή 

εκπαιδευτικής βοήθειας με εθελοντικό τρόπο; Θα θέλατε να συμμετάσχετε εάν σας 

δινόταν η ευκαιρία; 

 Κάποιους τέτοιους συλλόγους δεν τυχαίνει να γνωρίζω. Θα ήθελα να συμμετάσχω, 

αλλά δεν ξέρω άμα θα μπορούσα να βοηθήσω, γιατί δεν είμαι δασκάλα. Και ξέρεις τι; 
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Δεν ξέρω εάν θα μπορούσα να ανταποκριθώ πάρα πολύ καλά. Και εδώ προέκυψε. 

Είχα ξεκινήσει διαφορετικά.  Ξεκίνησα να μαθαίνω το Γιάννη κοινωνικές δεξιότητες 

γενικά και μετά προέκυψαν τα μαθήματα. Πιστεύω ότι για να το κάνω πρέπει πρώτα 

να κάνω μια πολύ καλή προετοιμασία πρώτα και μετά. Θα ήθελα να δοκιμάσω. 

 Παίζει σημαντικό ρόλο το γεγονός ότι προσφέρετε εθελοντικό έργο σε μία 

οργάνωση που παρέχει τις υπηρεσίες της σε κακοποιημένα παιδιά; Εάν τα παιδιά 

αυτά δεν ήταν κακοποιημένα θα προσφέρατε το έργο σας εθελοντικά; Και αν ναι με 

τον ίδιο ζήλο; 

 Βασικά ο λόγος που ήρθα εδώ είναι τα παιδιά που είναι εδώ γιατί με ενδιαφέρει. Τα 

κακοποιημένα. Τα παραμελημένα. Είμαι κοινωνική λειτουργός. Ασχολούμαι με αυτό. 

Είναι το αντικείμενό μου. Αλλά θα παρείχα βοήθεια και σε όποιο παιδί με έχει 

ανάγκη. Πάλι θα πήγαινα. 

 Τι σας έχει διδάξει η έως τώρα συνεισφορά σας στο εκπαιδευτικό κομμάτι στην 

οργάνωση αυτή; 

 Πολλά μου έχει διδάξει. Βασικά μου έχει διδάξει… τι μου έχει διδάξει; Μου έχει 

διδάξει να έχω πολύ υπομονή. Να αγαπήσω ίσως πιο πολύ τα παιδιά και να τα δω με 

διαφορετικό μάτι από ότι τα έβλεπα μέχρι τώρα. Και γενικά με έχει κάνει να νιώσω 

πολύ καλύτερα εγώ σαν άνθρωπος, γιατί νιώθω ότι προσφέρω κάτι πολύ σημαντικό. 

Νιώθω ότι κάποια στιγμή θα φανεί ότι αυτό που κάνω είναι χρήσιμο. 
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 Η πρώτη ερώτηση είναι γενική… Πώς ορίζετε τον εθελοντισμό; Τι είναι για εσάς 

εθελοντισμός; 

 Είναι μια μορφή προσφοράς προς τον άνθρωπο, προς το συνάνθρωπο μάλλον, χωρίς 

πολλές φορές να χρειαστεί να στη ζητήσει. 

 Θα ήθελα να μου πείτε ποια είναι κατά τη γνώμη σας το ιδανικό προφίλ του 

εθελοντή. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει ένας ιδανικός 

εθελοντής; 

 Βασικά πιστεύω ότι είναι η αγάπη για τον συνάνθρωπο, το βασικότερο. Και να έχει 

ξεκαθαρίσει ότι οι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο, σε όλη τη γη έχουν τις ίδιες ανάγκες 

ακριβώς και τα ίδια δικαιώματα. Να μην επαίρεται δηλαδή ο άνθρωπος αν έχει μια 

καλύτερη δουλειά ή έχει μια καλύτερη οικονομική κατάσταση. 

 Ποια είναι η έννοια του σημερινού εθελοντισμού, συνυφασμένου με την 

οικονομική κρίση; 

 Δε νομίζω ότι έχει αλλάξει και πολύ, αλλά νομίζω ότι είναι σε μεγαλύτερο βαθμό 

γιατί υπάρχει αυξημένη ανάγκη. Είναι περισσότερες οι ανάγκες των ανθρώπων, σε 

σχέση πριν από χρόνια. Δηλαδή όσο πιο χαμηλά είναι το βιοτικό επίπεδο, τόσο πιο 

πολλές ανάγκες είτε σε χρήμα είτε σε υποστήριξη ψυχολογική, φυσικά είναι αυξημένος 

και ο εθελοντισμός. Ελπίζω. 

 Κάνατε κάποια προσπάθεια να φέρετε κάποιο φίλο-γνωστό στο δρόμο του 

εθελοντισμού; 

 Ναι, απλά με συζήτηση, αναφέροντας ότι βοηθώ κάποια παιδιά συγκεκριμένα ή 

οτιδήποτε και αν κάνω. 

 Πιστεύετε ότι από εδώ και στο εξής, με την κατάσταση της κρίσης που βιώνουμε θα 

αυξηθεί ή θα μειωθεί ο αριθμός των εθελοντών που θα παρέχουν ίδιο έργο με εσάς 

και γιατί αυτό; 

 Πιστεύω ότι θα αυξηθεί, γιατί φαίνεται ότι ο κόσμος, αρκετοί άνθρωποι βοηθούν 

περισσότερο σε αυτήν την εποχή από ότι πριν. Συνειδητοποιούν την κατάσταση και 

έχουν ευαισθητοποιηθεί για να προσφέρουν περισσότερο. 

 Το έχετε ξανακάνει αυτό; Έχετε προσφέρει αλλού εθελοντικό έργο αμισθί και πιο 

συγκεκριμένα εκπαιδευτικό έργο; 

 Αυτό το κάνω εδώ και δύο χρόνια. Και παλιότερα στα πλαίσια της δουλειάς μου 

έκανα αρκετά χωρίς να πληρωνόμουν. Έκανα παράσταση θεατρική στην οποία 
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δαπάνησα πολλές ώρες. Οργάνωσα τις πρόβες, μέχρι σκηνοθεσία, μέχρι τον ταξιτζή 

να φέρω τα παιδιά από τα χωριά, γιατί ήμουν σε μια περιοχή που ήταν έτσι 

δυσπρόσιτη και τα παιδιά ήταν μακριά από πρωτεύουσες από πόλεις κτλ. Εάν το 

θεωρείς από αυτήν την άποψη ναι. Έχω κάνει και περιβαλλοντικές ομάδες που 

άλλοτε πληρωνόμουνα και πολλές φορές δεν πληρωνόμουν. Και πολιτικά έχω 

προσφέρει. Άσχετα αν μπήκα και υποψήφια στους οικολόγους. Το κάνω πάντα. 

Βοηθάω σε ότι και αν έχω υπ’ όψιν μου. Έχω κάνει εξωδιδακτικές εργασίες 

προσφέροντας στους μαθητές μου περισσότερα πράγματα και βοήθεια στα μαθήματα 

χωρίς αμοιβή. 

 Θα μπορούσε η εθελοντική εκπαίδευση να λειτουργήσει ανταγωνιστικά στα 

ιδιωτικά φροντιστήρια και να υποκαταστήσει το ρόλο τους; Δικαιολογήστε την 

απάντησή σας. 

 Εξαρτάται. Εγώ τουλάχιστον δεν θα ήθελα να το κάνω αυτό, ούτε και να 

ανταγωνιστώ κανέναν. Πιστεύω ότι ο εθελοντισμός είναι σε τέτοια βάση…να μην 

ανταγωνίζεται. Μόνο να προσφέρει και να βοηθάει. 

 Εάν πληρώνονταν οι περισσότεροι εθελοντές να κάνουν το ίδιο έργο θα έκαναν 

περισσότερη προσπάθεια ώστε να είναι πιο αποδοτικοί στο έργο τους; 

 Πιθανόν ναι!  Δεν θα απαντήσω για εμένα, αλλά ναι, είναι ένα κίνητρο που κάποιοι 

άνθρωποι ή νέα παιδιά, θα μπορούσαν με κάποιο μικρό μισθό και να ασχολούνται 

και να αποκτήσουν πείρα και να έχουν ένα μικρό μισθό. 

 Πιστεύετε ότι η δωρεάν εκπαίδευση σε μορφή εθελοντισμού συμβαδίζει απόλυτα 

και με την ποιότητα της παρεχόμενης γνώσης, και αν ναι γιατί; 

 Ναι, γιατί εξακολουθείς να κάνεις αυτά που ξέρεις.   

 Πώς πιστεύετε ότι αντιλαμβάνονται οι μαθητές το γεγονός ότι δέχονται μαθήματα 

από εκπαιδευτικούς που δεν αμείβονται, αλλά παρέχουν το εκπαιδευτικό έργο 

δωρεάν; Χαίρονται; Έρχονται σε δύσκολη θέση; Πώς το διαπιστώνετε αυτό; 

 Νομίζω ότι τον δέχονται αρκετά θετικά και είναι ευχαριστημένα.   

 Γνωρίζετε την ύπαρξη οργανώσεων που έχουν ως αποκλειστικό σκοπό την παροχή 

εκπαιδευτικής βοήθειας με εθελοντικό τρόπο; Θα θέλατε να συμμετάσχετε εάν σας 

δινόταν η ευκαιρία; 

 Δε γνωρίζω, όχι. Εάν μου δινόταν η ευκαιρία θα συμμετείχα και εκεί. 

 Παίζει σημαντικό ρόλο το γεγονός ότι προσφέρετε εθελοντικό έργο σε μία 

οργάνωση που παρέχει τις υπηρεσίες της σε κακοποιημένα παιδιά; Εάν τα παιδιά 
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αυτά δεν ήταν κακοποιημένα θα προσφέρατε το έργο σας εθελοντικά; Και αν ναι με 

τον ίδιο ζήλο; 

 Ναι, είναι θέμα προσωπικότητας. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου θέλω πάντα 

να βοηθάω τους συνανθρώπους μου με οποιοδήποτε τρόπο μπορώ και σε 

οποιαδήποτε εποχή. Βέβαια εδώ είναι περισσότερη η ανάγκη που έχουν τα παιδιά. 

Αλλά σε οποιονδήποτε χώρο θα μπορούσα να βοηθήσω. 

 Τι σας έχει διδάξει η έως τώρα συνεισφορά σας στο εκπαιδευτικό κομμάτι στην 

οργάνωση αυτή; 

 Τα παιδιά είναι ευχαριστημένα που έρχονται σε επαφή με εμάς, τους εκπαιδευτικούς. 

Και θεωρούν ότι τα στηρίζουμε και το δέχονται ευχάριστα και θετικά. Δεν είναι μόνο 

εκπαιδευτική η βοήθειά μας. Είναι πρώτα από όλα ανθρώπινη, είναι στήριξη. Αυτά…! 
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13ος εθελοντής 
 

 Πώς ορίζετε τον εθελοντισμό; Τι είναι για εσάς εθελοντισμός; 

 Ε…να το πω γενικά; 

 Ναι…πώς το αντιλαμβάνεστε…με δικά σας λόγια…! 

 Είναι η συμμετοχή και η προσφορά σε αρκετούς τομείς θα έλεγα της κοινωνικής ζωής 

προκειμένου να διευκολύνουμε, να βοηθήσουμε ανθρώπους για μια καλύτερη ζωή και 

ένα καλύτερο αύριο για αυτούς. Σε κάλυψα; 

 Ναι…μια χαρά… Τη γνώμη σου θέλω… Ποια είναι τα χαρακτηριστικά που πρέπει 

να έχει ένας ιδανικός εθελοντής; 

 Ενδιαφέρον για τον άλλον και γενικά για το κοινωνικό σύνολο. Να χαρακτηρίζεται 

από αλληλεγγύη. 

 Ωραία! Ποια είναι η έννοια του σημερινού εθελοντισμού, συνυφασμένου με την 

οικονομική κρίση; 

 Σίγουρα μέσα στην κρίση δημιουργούνται περισσότερες ανάγκες σε σύγκριση με 

παλαιότερα χρόνια. Είναι επιτακτική ανάγκη. Ό,τι δεν καλύπτεται από το κράτος, 

καλύπτεται από τους εθελοντές. 

 Κάνατε κάποια προσπάθεια να φέρετε κάποιο φίλο-γνωστό στο δρόμο του 

εθελοντισμού; 

 Μία φορά ναι, μία συνάδελφο. 

 Πιστεύετε ότι από εδώ και στο εξής, με την κατάσταση της κρίσης που βιώνουμε θα 

αυξηθεί ή θα μειωθεί ο αριθμός των εθελοντών που θα παρέχουν ίδιο έργο με εσάς 

και γιατί αυτό; 

 Θα μπορούσα να πω ότι υπάρχουν δύο διαφορετικές απαντήσεις. Η μία είναι η 

αισιόδοξη που σύμφωνα με την οποία αν θέλουμε την ευκαιρία να έρθουν κοντά οι 

άνθρωποι, οπότε θα αυξηθεί. Από την άλλη είναι η αντίθετη άποψη ότι πιθανόν ο 

καθένας να κλειστεί στο καβούκι του κοιτάζοντας το δικό του πρόβλημα και να 

αδιαφορεί για τον συνάνθρωπο. Εγώ θέλω να είμαι αισιόδοξη και ίσως να 

ενδιαφερθούμε περισσότερο για τους άλλους.   

 Το έχετε ξανακάνει αυτό; Έχετε προσφέρει αλλού εθελοντικό έργο αμισθί και πιο 

συγκεκριμένα εκπαιδευτικό έργο; 

 Ναι, εκπαιδευτικό! Αλλά πριν από πάρα πολλά χρόνια, όταν ήμουν φοιτήτρια. 
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 Θα μπορούσε η εθελοντική εκπαίδευση να λειτουργήσει ανταγωνιστικά στα 

ιδιωτικά φροντιστήρια και να υποκαταστήσει το ρόλο τους; Δικαιολογήστε την 

απάντησή σας. 

 Όχι, πιστεύω πως όσοι είναι να πάνε φροντιστήριο και έχουν τα χρήματα για αυτά θα 

συνεχίσουν να πηγαίνουν.   

 Εάν πληρώνονταν οι περισσότεροι εθελοντές να κάνουν το ίδιο έργο θα έκαναν 

περισσότερη προσπάθεια ώστε να είναι πιο αποδοτικοί στο έργο τους; 

 Αυτό είναι στη συνείδηση του καθενός. Εξαρτάται αν αυτό που κάνεις το κάνεις 

συνειδητά, είτε με πληρωμή είτε όχι νομίζω το ίδιο καλά το κάνεις. 

 Πιστεύετε ότι η δωρεάν εκπαίδευση σε μορφή εθελοντισμού συμβαδίζει απόλυτα 

και με την ποιότητα της παρεχόμενης γνώσης, και αν ναι γιατί; 

 Θέλω να πιστεύω πως ναι. Έτσι θέλω να πιστεύω, γιατί οι εθελοντές είναι 

ευσυνείδητα άτομα. Αγαπούν τα παιδιά και προσπαθούν γι’ αυτά το καλύτερο! 

 Πώς πιστεύετε ότι αντιλαμβάνονται οι μαθητές το γεγονός ότι δέχονται μαθήματα 

από εκπαιδευτικούς που δεν αμείβονται, αλλά παρέχουν το εκπαιδευτικό έργο 

δωρεάν; Χαίρονται; Έρχονται σε δύσκολη θέση; Πώς το διαπιστώνετε αυτό; 

 Από την εμπειρία που έχω εδώ πιστεύω ότι το δέχονται πάρα πολύ ευχάριστα. 

Μάλιστα κάποια αντιλαμβάνονται και την προσφορά. Δηλαδή το ενδιαφέρον-αγάπη. 

Δηλαδή μου το έχουν πει και κάποια παιδιά αυτό. Μας αποδέχονται. Αυτά είναι 

αμοιβαία πολλές φορές. Για παράδειγμα πέρσι με ένα παιδί που έκανα μάθημα, είχε 

μια εργασία στο σχολείο με τέτοιο θέμα, με τον εθελοντισμό, και έφερε για 

παράδειγμα εμένα. «όπως εσείς που έρχεστε εδώ και μας αγαπάτε και μας 

φροντίζετε»… 

 Γνωρίζετε την ύπαρξη οργανώσεων που έχουν ως αποκλειστικό σκοπό την παροχή 

εκπαιδευτικής βοήθειας με εθελοντικό τρόπο; Θα θέλατε να συμμετάσχετε εάν σας 

δινόταν η ευκαιρία; 

 Όχι…εάν υπήρχε εδώ βεβαίως και θα ήθελα να συμμετάσχω! Γιατί όχι; 

 Παίζει σημαντικό ρόλο το γεγονός ότι προσφέρετε εθελοντικό έργο σε μία 

οργάνωση που παρέχει τις υπηρεσίες της σε κακοποιημένα παιδιά; Εάν τα παιδιά 

αυτά δεν ήταν κακοποιημένα θα προσφέρατε το έργο σας εθελοντικά; Και αν ναι με 

τον ίδιο ζήλο; 

 Εδώ είναι πιο ευαίσθητο το κλίμα, ας το πω έτσι. Απλά η προσέγγιση θα πρέπει να 

είναι ιδιαίτερη και με περισσότερη προσοχή, αλλά  πιστεύω ότι το ίδιο θα έκανα και 

για αλλού. 
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 Τι σας έχει διδάξει η έως τώρα συνεισφορά σας στο εκπαιδευτικό κομμάτι στην 

οργάνωση αυτή; 

 Η σχέση με τα παιδιά είναι μοναδική. Αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχουν δυσκολίες στη 

μάθηση τους γιατί έχουν κενά. Πρέπει να κάνουμε μεγάλη προσπάθεια όλοι μας. 

Ελπίζω να σε βοήθησα…! 

 Σας ευχαριστώ πολύ! 
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14ος εθελοντής 
 

 Πώς ορίζετε τον εθελοντισμό; Τι είναι για εσάς εθελοντισμός; 

 Το να θέλεις από μόνος σου να προσφέρεις μία βοήθεια σε ένα συνάνθρωπό σου 

χωρίς να έχεις κάποια ανταπόδοση υλική ή χρηματική ή κάτι τέτοιο. Να προσφέρεις 

δηλαδή την βοήθειά σου ανιδιοτελώς. 

 Ποια είναι κατά τη γνώμη σας το ιδανικό προφίλ του εθελοντή; Ποια είναι τα 

χαρακτηριστικά που πρέπει να τον διακρίνουν; 

 Ανιδιοτέλεια, συνέπεια σε αυτό που κάνει δηλαδή υπευθυνότητα. Να δίνεις τον 

καλύτερο σου εαυτό. 

 Ποια είναι η έννοια του σημερινού εθελοντισμού, συνυφασμένου με την 

οικονομική κρίση; 

 Ίσως στραφούν κάποιοι άνθρωποι περισσότερο προς τον εθελοντισμό. Ειδικά κάποιοι 

άνθρωποι με κάποια εξειδίκευση πιστεύω, και ενώ είναι στην ανεργία για να 

μπορέσουν να είναι δημιουργικοί και να κάνουν αυτό που έχουν σπουδάσει και να 

εκτονώσουν την ενέργειά τους και τις γνώσεις τους. Θα έχουν την ικανοποίηση να 

κάνουν αυτό που αγαπούν βοηθώντας κάποιον άλλον άνθρωπο. 

 Κάνατε κάποια προσπάθεια να φέρετε κάποιο φίλο-γνωστό στο δρόμο του 

εθελοντισμού; 

 Ναι, ναι! 

 Πιστεύετε ότι από εδώ και στο εξής, με την κατάσταση της κρίσης που βιώνουμε θα 

αυξηθεί ή θα μειωθεί ο αριθμός των εθελοντών που θα παρέχουν ίδιο έργο με εσάς 

και γιατί αυτό; 

 Και τα δύο μπορούν να συμβούνε αναλόγως. Δεν ξέρω! Προσωπικά πιστεύω ότι 

μπορεί να αυξηθεί για τον λόγο που σου προείπα, για να κάνουν πράξη δηλαδή αυτό 

που έχουν μάθει να κάνουν και φυσικά θα προκύψουν και περισσότερες ανάγκες και 

ομάδες που θα έχουν ανάγκη ανθρώπων που θα χρειάζονται βοήθεια. Θα προκύψουν 

σίγουρα άνθρωποι που θα έχουν προβλήματα οικονομικά. Ακόμη λόγω της ανεργίας 

θα υπάρχουν περισσότεροι άνθρωποι που θα έχουν τον χρόνο να προσφέρουν 

βοήθεια και ίσως να ευαισθητοποιηθούμε οι άνθρωποι περισσότερο, 

αντιμετωπίζοντας μια δύσκολη καθημερινότητα και ίσως έρθουμε πιο κοντά. Ίσως 

νιώσουμε τα προβλήματα πιο έντονα. Μπορεί όμως και να μειωθεί ο αριθμός των 

εθελοντών γιατί ίσως κάποιοι άνθρωποι βρεθούν σε κατάσταση αδράνειας και θλίψης 

και λόγω των οικονομικών προβλημάτων και όλων αυτών, μπορεί να βρεθούμε στο 
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άλλο άκρο της αδιαφορίας για τον συνάνθρωπο και να επικρατήσει το «ο σώζων 

εαυτόν σωθήτω».  

 Το έχετε ξανακάνει αυτό; Έχετε προσφέρει αλλού εθελοντικό έργο αμισθί  

 Ναι, διάφορα. 

 Ήταν εκπαιδευτικό εθελοντικό έργο; 

 Όχι…πρώτη φορά είναι αυτή εδώ στην Πρωτοβουλία… 

 Θα μπορούσε η εθελοντική εκπαίδευση να λειτουργήσει ανταγωνιστικά στα 

ιδιωτικά φροντιστήρια και να υποκαταστήσει το ρόλο τους; Δικαιολογήστε την 

απάντησή σας.  

 Σε μία ιδανική κοινωνία ίσως. Δύσκολο όμως! Μόνο εάν υπάρξει ικανός αριθμός 

εθελοντών και πολύ σοβαρά οργανωμένοι, με συντονισμό και κάποιος να 

παρακολουθεί.  Δεν μπορείς να το αφήσεις έτσι χύμα. Πρέπει να υπάρχει η οργάνωση 

όπως στα φροντιστήρια. Πολύ δύσκολο βέβαια. Όχι ότι δεν γίνεται βέβαια. 

 Εάν πληρώνονταν οι περισσότεροι εθελοντές να κάνουν το ίδιο έργο θα έκαναν 

περισσότερη προσπάθεια ώστε να είναι πιο αποδοτικοί στο έργο τους; 

 Δε νομίζω. Θέλω να πιστεύω πως όχι, γιατί τότε δεν μιλάμε για εθελοντισμό!  

Εθελοντισμός είναι μια προσφορά χωρίς να περιμένεις τίποτα! 

 Πιστεύετε ότι η δωρεάν εκπαίδευση σε μορφή εθελοντισμού συμβαδίζει απόλυτα 

και με την ποιότητα της παρεχόμενης γνώσης, και αν ναι γιατί; 

 Αν αυτός που την παρέχει έχει γνώσεις ναι. Αλλά θα πρέπει να εκτιμά και ο 

εκπαιδευόμενος αυτό που του παρέχεται. Γιατί πολλές φορές έχουμε μάθει να 

εκτιμούμε αυτό για το οποίο πληρώνουμε ένα τίμημα, ενώ όταν παρέχεται δωρεάν δεν 

το εκτιμούμε και τόσο.  

 Πώς πιστεύετε ότι αντιλαμβάνονται οι μαθητές το γεγονός ότι δέχονται μαθήματα 

από εκπαιδευτικούς που δεν αμείβονται, αλλά παρέχουν το εκπαιδευτικό έργο 

δωρεάν; Χαίρονται; Έρχονται σε δύσκολη θέση; Πώς το διαπιστώνετε αυτό; 

 Νομίζω ότι χαίρονται. Το βλέπω από τη δική μου επαφή που έχω με το παιδάκι που 

κάνω μάθημα. Ξέρει ότι είμαι εδώ για εκείνον.  

 Γνωρίζετε την ύπαρξη οργανώσεων που έχουν ως αποκλειστικό σκοπό την παροχή 

εκπαιδευτικής βοήθειας με εθελοντικό τρόπο; Θα θέλατε να συμμετάσχετε εάν σας 

δινόταν η ευκαιρία; 

 Αποκλειστικά; Όχι…δε γνωρίζω! Γιατί όχι; Θα βοηθούσα και εγώ, παρότι να 

δηλώσω ότι δεν είμαι εκπαιδευτικός, έτσι;  
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 Παίζει σημαντικό ρόλο το γεγονός ότι προσφέρετε εθελοντικό έργο σε μία 

οργάνωση που παρέχει τις υπηρεσίες της σε κακοποιημένα παιδιά; Εάν τα παιδιά 

αυτά δεν ήταν κακοποιημένα θα προσφέρατε το έργο σας εθελοντικά; Και αν ναι με 

τον ίδιο ζήλο; 

 Δεν παίζει ρόλο. Πιστεύω ότι όλοι οι άνθρωποι όταν χρειάζονται μία βοήθεια, 

οποιαδήποτε βοήθεια και αν είναι αυτή, πιστεύω ότι είναι σημαντικό να βρουν 

κάποιον άλλον που μπορεί να τους την προσφέρει. Βέβαια εδώ υπάρχει μία 

παραπάνω ευαισθησία που ξέρεις ότι κάποια παιδάκια είναι ευάλωτα 

συναισθηματικά. Σαφώς και νιώθεις μεγαλύτερη ευθύνη για το πώς θα 

συμπεριφερθείς και να βάλεις ένα λιθαράκι στην ανατροφή τους.  

 Τι σας έχει διδάξει η έως τώρα συνεισφορά σας στο εκπαιδευτικό κομμάτι στην 

οργάνωση αυτή; 

 Εγώ έχω έναν μαθητή. Δεν μπορώ να πω ότι είναι πολύ αποτελεσματική η δική μου 

βοήθεια. Μιλάω ειλικρινά. Το συγκεκριμένο παιδάκι έχει μείνει πολύ πίσω στα 

μαθήματα και παρά τις προσπάθειες είμαστε λίγο πίσω στα μαθήματα. Θα ήθελα να 

είχαμε κάνει περισσότερα πράγματα. Να είχαμε προχωρήσει. 
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15ος εθελοντής 
 

 Πώς ορίζετε τον εθελοντισμό; Τι είναι για εσάς εθελοντισμός; 

 Εθελοντισμός εγώ πιστεύω ότι είναι η όλη διαδικασία στην οποία προσφέρεις ένα 

έργο, κυρίως κοινωνικό, το οποίο δεν αμείβεται. Η αμοιβή είναι κυρίως η 

συναισθηματική αμοιβή. Περνάς ωραία και νιώθεις ότι προσφέρεις κάτι. Χωρίς να 

υπάρχει η οικονομική απολαβή. Συναισθηματική είναι κυρίως.  

 Πολύ ωραία… Ποια είναι κατά τη γνώμη σας το ιδανικό προφίλ του εθελοντή; 

Ποια είναι τα χαρακτηριστικά που πρέπει να τον διακρίνουν; 

 Πάνω από όλα αγάπη για αυτό που θα κάνει, ακόμη και αν είναι για παράδειγμα το 

μαγείρεμα που έχουν κάποιες κυρίες εδώ μέσα ή το να κάνεις μαθήματα σε κάποια 

παιδιά. Ακόμη είναι το πόσο πολύ το θέλεις. Αυτό είναι εθελοντισμός. Δεν το κάνεις 

επειδή κάποιος το απαιτεί. Το κάνεις επειδή μόνος σου θέλεις και το κάνεις.  

 Ποια είναι η έννοια του σημερινού εθελοντισμού, συνυφασμένου με την 

οικονομική κρίση; 

 Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο εγώ ήρθα και κάνω εθελοντισμό. Βλέπω ότι 

μέσω της κρίσης παιδιά τα οποία μέσα από άλλες συνθήκες μπορεί να είχανε δυο 

τρεις ευκαιρίες τώρα δεν έχουν καμία, οπότε πρέπει εμείς μέσα από τη μάθηση να 

τους δώσουμε κάποιες ευκαιρίες για μάθηση όπως είναι ο δικός μου τομέας του 

εθελοντισμού. Μέσα στην κρίση πρέπει να βοηθήσουμε ο καθένα όπως μπορεί. Από 

το να μαγειρέψουμε για το παιδί, μέχρι να του κάνουμε τα μαθήματα για το σχολείο 

του. 

 Κάνατε κάποια προσπάθεια να φέρετε κάποιο φίλο-γνωστό στο δρόμο του 

εθελοντισμού; 

 Ναι, πιστεύω ότι από του χρόνου θα έρθουν εδώ και κάποιοι φίλοι μου μετά που θα 

τελειώσουν με τη σχολή τους.  

 Πιστεύετε ότι από εδώ και στο εξής, με την κατάσταση της κρίσης που βιώνουμε θα 

αυξηθεί ή θα μειωθεί ο αριθμός των εθελοντών που θα παρέχουν ίδιο έργο με εσάς 

και γιατί αυτό; 

 Πιστεύω θα αυξηθεί. Σίγουρα! Εγώ για παράδειγμα που είμαι και άνεργη επειδή δεν 

μπορείς να κάθεσαι και όλη μέρα μέσα στο σπίτι, λες τουλάχιστον ας προσφέρω το 

εθελοντικό έργο. Από την άλλη βλέπεις ότι ο συνάνθρωπός σου, γύρω μας όλοι 

βιώνουν δύσκολες καταστάσεις, οπότε σκέφτεσαι να βοηθήσεις και εσύ σε όλο αυτό. 

Αυτοί είναι οι δικοί μου λόγοι και πιστεύω και πολλών άλλων… 
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 Το έχετε ξανακάνει αυτό; Έχετε προσφέρει αλλού εθελοντικό έργο αμισθί και πιο 

συγκεκριμένα εκπαιδευτικό έργο; 

 Όχι, πρώτη φορά είναι τώρα εδώ. 

 Θα μπορούσε η εθελοντική εκπαίδευση να λειτουργήσει ανταγωνιστικά στα 

ιδιωτικά φροντιστήρια και να υποκαταστήσει το ρόλο τους; Δικαιολογήστε την 

απάντησή σας.  

 Ναι, σίγουρα!  Αυτό το πιστεύω γιατί οι γονείς δυσκολεύονται. Λόγω έλλειψης 

χρημάτων δεν μπορούν να στείλουν τα παιδιά τους φροντιστήριο. Και αυτοί που 

μπορούν ακόμη, άμα δουν ότι υπάρχει μια εθελοντική προσπάθεια θα στραφούν σε 

αυτήν. Όχι στα φροντιστήρια.  

 Εάν πληρώνονταν οι περισσότεροι εθελοντές να κάνουν το ίδιο έργο θα έκαναν 

περισσότερη προσπάθεια ώστε να είναι πιο αποδοτικοί στο έργο τους; 

 Αυτό σίγουρα είναι ένα κίνητρο παραπάνω! Αλλά μετά δεν θα λεγόταν εθελοντισμός. 

Θα λεγόταν μερική απασχόληση, ημι-απασχόληση, μερικά αμειβόμενη εργασία. Μετά 

καταργείται η έννοια του εθελοντισμού νομίζω. Δεν λέγεται εθελοντισμός!  

 Πιστεύετε ότι η δωρεάν εκπαίδευση σε μορφή εθελοντισμού συμβαδίζει απόλυτα 

και με την ποιότητα της παρεχόμενης γνώσης, και αν ναι γιατί; 

 Άμα έχεις αγάπη πρέπει να το κάνεις σωστά! Και οι εθελοντές αγαπούν αυτό που 

κάνουν! 

 Πώς πιστεύετε ότι αντιλαμβάνονται οι μαθητές το γεγονός ότι δέχονται μαθήματα 

από εκπαιδευτικούς που δεν αμείβονται, αλλά παρέχουν το εκπαιδευτικό έργο 

δωρεάν; Χαίρονται; Έρχονται σε δύσκολη θέση; Πώς το διαπιστώνετε αυτό; 

 Τα μικρά παιδιά δε νομίζω ότι το καταλαβαίνουν. Τα πιο μεγάλα χαίρονται που τα 

βοηθάμε χωρίς να έχουμε κάποιο όφελος. Έχω ακούσει από άλλες κοπέλες που το 

κάνουν αυτό ότι κάποια παιδιά το βλέπουν σαν λύπηση. Αλλά από την άλλη κάποια 

παιδιά το χαίρονται γιατί βλέπουν ότι τα αγαπάμε και είμαστε εδώ.  

 Γνωρίζετε την ύπαρξη οργανώσεων που έχουν ως αποκλειστικό σκοπό την παροχή 

εκπαιδευτικής βοήθειας με εθελοντικό τρόπο; Θα θέλατε να συμμετάσχετε εάν σας 

δινόταν η ευκαιρία; 

 Έχω ακούσει για Θεσσαλονίκη και Αθήνα ότι υπάρχουν ομάδες εκπαιδευτικών που 

βοηθάνε τα παιδιά. Εάν μου δινόταν η ευκαιρία θα συμμετείχα και εκεί.  

 Παίζει σημαντικό ρόλο το γεγονός ότι προσφέρετε εθελοντικό έργο σε μία 

οργάνωση που παρέχει τις υπηρεσίες της σε κακοποιημένα παιδιά; Εάν τα παιδιά 
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αυτά δεν ήταν κακοποιημένα θα προσφέρατε το έργο σας εθελοντικά; Και αν ναι με 

τον ίδιο ζήλο; 

 Θα το προσέφερα παντού με τον ίδιο ζήλο. Δεν παίζει ρόλο. Ήθελα να κάνω 

εκπαιδευτικό έργο και ήρθα εδώ.   

 Και μία γενική ερώτηση για το τέλος… Τι σας έχει διδάξει η έως τώρα συνεισφορά 

σας στο εκπαιδευτικό κομμάτι στην οργάνωση αυτή; 

 Νιώθω πάνω από όλα εγώ καλά με τον εαυτό μου. Νιώθω ότι προσφέρω στην 

κοινωνία. Δεν κάθομαι μέσα στο σπίτι να λέω ότι εν κάνω τίποτα. Μεταφέρω τις 

γνώσεις μου στα παιδιά. Το πιο σημαντικό για εμένα είναι ότι αποκτώ εμπειρία που 

θα μπορέσω να τη χρησιμοποιήσω όποτε αργότερα μου δοθεί η ευκαιρία.  
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16ος εθελοντής 
 

 Πώς ορίζετε τον εθελοντισμό; Τι είναι για εσάς εθελοντισμός; 

 Είναι η ανάγκη μου για προσφορά σε επίπεδο αλληλεγγύης για ανθρώπους μεγάλους ή 

μικρούς.  

 Ποια είναι κατά τη γνώμη σας το ιδανικό προφίλ του εθελοντή; Ποια είναι τα 

χαρακτηριστικά που πρέπει να τον διακρίνουν; 

 Το βασικό είναι να έχει ενδιαφέρον για τους συνανθρώπους του. Η ανάγκη του να 

βοηθήσει κάποια άλλα άτομα που το έχουν ανάγκη πραγματικά. Δεν γίνεται σε 

επίπεδο συμπόνιας. Αξίζει να το τονίσουμε αυτό.  

 Ποια είναι η έννοια του σημερινού εθελοντισμού, συνυφασμένου με την 

οικονομική κρίση; 

 Επιτακτική είναι η ανάγκη του εθελοντισμού τώρα με την οικονομική κρίση, γιατί 

βοηθώντας κάποιον έρχεσαι στη θέση του. Το γνωστό «το ένα χέρι νίβει το άλλο»! 

Κάνατε κάποια προσπάθεια να φέρετε κάποιο φίλο-γνωστό στο δρόμο του 

εθελοντισμού; 

 Ναι! Βέβαια! Και με τις φίλες μου, τις γνωστές που μιλάω πολλές έχουν εκφράσει τη 

θέληση, την επιθυμία τους να έρθουν να βοηθήσουν. Ειδικά σε χώρους που υπάρχουν 

παιδάκια οι άνθρωποι είναι ακόμη πιο ευαισθητοποιημένοι.  

 Πιστεύετε ότι από εδώ και στο εξής, με την κατάσταση της κρίσης που βιώνουμε θα 

αυξηθεί ή θα μειωθεί ο αριθμός των εθελοντών που θα παρέχουν ίδιο έργο με εσάς 

και γιατί αυτό; 

 Θα αυξηθεί. Ένας σημαντικός λόγος είναι ότι υπάρχουν πάρα πολλοί άνεργοι και 

υπάρχει πολύς ελεύθερος χρόνος σε ανθρώπους που παλαιότερα δούλευαν, ενώ τώρα 

έχουν χρόνο για να τον διαθέσουν. Ακόμη η δυσκολία της κατάστασης σου ξυπνάει 

και άλλα πράγματα. Σκέφτεσαι και τους άλλους. Βλέπεις τις συνθήκες πώς είναι και 

σκέφτεσαι να βοηθήσεις. Το κυριότερο είναι ότι δεν υπάρχει πρόνοια από το κράτος 

και έτσι αναλαμβάνεις εσύ κάποια πράγματα. 

 Το έχετε ξανακάνει αυτό; Έχετε προσφέρει αλλού εθελοντικό έργο αμισθί και πιο 

συγκεκριμένα εκπαιδευτικό έργο; 

 Όχι, πρώτη φορά είναι. 

 Θα μπορούσε η εθελοντική εκπαίδευση να λειτουργήσει ανταγωνιστικά στα 

ιδιωτικά φροντιστήρια και να υποκαταστήσει το ρόλο τους; Δικαιολογήστε την 

απάντησή σας.  
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 Ναι!  Γιατί όχι; Αρκεί βέβαια να γίνεται από εκπαιδευτικούς καθαρά. Τότε ναι!  Γιατί 

όχι;!  Φαντάζεσαι να υπήρχαν πολλοί εκπαιδευτικοί εθελοντές και να βοηθούσαν τα 

παιδιά που δίνουν πανελλήνιες; Θα βοηθούσαν πολύ τους γονείς γιατί δεν θα ξοδεύαν 

λεφτά σε φροντιστήρια! Γιατί όχι! Θα λειτουργούσε πολύ ανταγωνιστικά και θα 

πέφταν και οι τιμές!  

 Εάν πληρώνονταν οι περισσότεροι εθελοντές να κάνουν το ίδιο έργο θα έκαναν 

περισσότερη προσπάθεια ώστε να είναι πιο αποδοτικοί στο έργο τους; 

 Τότε τι νόημα θα είχε ο εθελοντισμός;! Δεν συμβαδίζει καθόλου ο εθελοντισμός με 

την ανταμοιβή την χρηματική. Δεν μπορώ να το διανοηθώ; Τι; Να είμαι εθελοντής 

και να πληρώνομαι; Δεν έχει νόημα…   

 Πιστεύετε ότι η δωρεάν εκπαίδευση σε μορφή εθελοντισμού συμβαδίζει απόλυτα 

και με την ποιότητα της παρεχόμενης γνώσης, και αν ναι γιατί; 

 Άμα μιλάμε για σωστό εθελοντισμό τότε είναι το ίδιο! Φυσικά!  Εννοείται!  

 Πώς πιστεύετε ότι αντιλαμβάνονται οι μαθητές το γεγονός ότι δέχονται μαθήματα 

από εκπαιδευτικούς που δεν αμείβονται, αλλά παρέχουν το εκπαιδευτικό έργο 

δωρεάν; Χαίρονται; Έρχονται σε δύσκολη θέση; Πώς το διαπιστώνετε αυτό; 

 Δεν μπαίνουν στη λογική αυτή τα παιδάκια. Είναι μικρά. Δεν ξέρουν άμα πληρώνεσαι 

ή δεν πληρώνεσαι. Δεν είναι κάτι στο μυαλό του.  

 Γνωρίζετε την ύπαρξη οργανώσεων που έχουν ως αποκλειστικό σκοπό την παροχή 

εκπαιδευτικής βοήθειας με εθελοντικό τρόπο; Θα θέλατε να συμμετάσχετε εάν σας 

δινόταν η ευκαιρία; 

 Δε γνωρίζω! Εάν δεχόντουσαν και απλές μητέρες και δεν θέλανε μόνο εκπαιδευτικούς 

ναι!  Γιατί όχι;! 

 Παίζει σημαντικό ρόλο το γεγονός ότι προσφέρετε εθελοντικό έργο σε μία 

οργάνωση που παρέχει τις υπηρεσίες της σε κακοποιημένα παιδιά; Εάν τα παιδιά 

αυτά δεν ήταν κακοποιημένα θα προσφέρατε το έργο σας εθελοντικά; Και αν ναι με 

τον ίδιο ζήλο; 

 Ναι!  Φυσικά θα το πρόσφερα!  Δεν έρχομαι εδώ γιατί είναι κακοποιημένα. Δεν το 

βλέπω σαν συμπόνια. Εάν για παράδειγμα υπήρχε ένας σύλλογος που έχει παιδάκια 

που οι μητέρες τους δεν προλάβαιναν να ασχοληθούν με αυτά, πάλι θα πήγαινα! 

Βέβαια σε αγγίζει πιο πολύ ψυχολογικά η κατάσταση εδώ, με την καλή την έννοια! 

 Κλείνοντας θα ήθελα να σας κάνω μία πιο γενική ερώτηση… Τι σας έχει διδάξει η 

έως τώρα συνεισφορά σας στο εκπαιδευτικό κομμάτι στην οργάνωση αυτή; 



Παροχή εκπαιδευτικών αγαθών εκ μέρους εθελοντικών οργανώσεων,  
ιδιαίτερα κατά την περίοδο της τρέχουσας οικονομικής κρίσης. Μια μελέτη περίπτωσης 
 

128 

 Έχω ξαφνιαστεί που είμαι μαμά και μεγάλωσα γιο, και έχω ξαφνιαστεί  με αυτά που 

ακούω εδώ!  Λες ρε παιδί μου ότι αυτά τα παιδάκια που είναι εδώ είναι προικισμένα. 

Δεν μπορείς να φανταστείς τι πνευματική ευφυΐα που έχουν! Όμως είναι πίσω 

εκπαιδευτικά, λόγω παραμέλησης και λόγω προβλημάτων. Δεν έχουν την ίδια πορεία 

όπως έχουν άλλα που έχουν τον μπαμπά και την μαμά από μικρά δίπλα τους και τα 

διαβάζει παραμυθάκια, που τους δίνουν ερεθίσματα. Αυτά τα παιδάκια δεν έχουν την 

φροντίδα αυτού του είδους. Τα παιδάκια αυτά πάνε λίγο πίσω σε κοινωνικά ζητήματα. 

Όχι όμως όλα. Αλλά από όσο βλέπω τον Δημητράκη εγώ. Είναι λίγο πίσω σε αυτά. 

Οπότε ας πούμε ότι σε γνώσεις εκπαιδευτικές είναι λίγο πίσω αυτά τα παιδιά. Δεν 

είχαν την φροντίδα που θα έπρεπε για να είναι πιο μπροστά. Αλλά σε θέματα άλλα, 

δηλαδή να σε παρατηρήσουνε, να σκεφτούν…  Πράγματα που εγώ ξαφνιάστηκα όταν 

τα άκουγα από τον Δημητράκη. Πολύ συναισθηματικά ανεπτυγμένα παιδάκια. Ίσως 

επειδή ζορίζονται αναπτύσσουν άλλες άμυνες.  

 
 


