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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Με αφορμή την ανάθεση εργασίας στα πλαίσια του 
μαθήματος «Πτυχιακής Εργασίας» , μου δόθηκε η 
ευκαιρία να διεξάγω μια μικρή και σύντομη έρευνα για 
ένα φλέγον θέμα που είναι επίκαιρο και απασχολεί την 
ελληνική κοινωνία έντονα τα τελευταία χρόνια.
Το συγκεκριμένο θέμα επιλέχθηκε επειδή αποτελεί ένα 
ενδιαφέρον ζήτημα για την Ελλάδα της οικονομικής 
κρίσης και θα ήταν καλό να μάθουμε μερικά σημαντικά 
στοιχεία όσο αναφορά τον εθελοντισμό και την κοινωνική 
προσφορά στην Ελλάδα της οικονομικής κρίσης.
Και τέλος  η εργασία αυτή έχει ως σκοπό να αξιολογήσει 
τις απόψεις  που έχουν οι φοιτητές/τριες των 
Παιδαγωγικών Τμημάτων της Δημοτικής εκπαίδευσης και 
των Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου  της Δυτικής 
Μακεδονίας (Φλώρινας)  σχετικά με τον εθελοντισμό και 
την κοινωνική δράση/προσφορά.
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Ο ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

Τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα πλήγεται από την 
οικονομική κρίση. Μ αποτέλεσμα το ίδιο το κράτος να 
αποσύρεται από την παροχή κοινωνικής προστασίας είτε 
μειώνονται μισθού, συντάξει ή αλλά κοινωνικά 
επιδόματα, είτε μειώνοντας την προσφορά των 
κοινωνικών υπηρεσιών. 
Βέβαια, αξίζει να σημειωθεί ότι στα πλαίσια της 
οικονομικής κρίσης υπάρχουν κοινωνικές ομάδες, 
δηλαδή ορισμένα επαγγέλματα που δεν έχουν πληγεί 
τόσο πολύ όπως άλλες κοινωνικές ομάδες όπως οι 
ευάλωτες, που είχαν πληγεί και αποδυναμωθεί πριν 
ακόμη ξεσπάσει η οικονομική κρίση από τη μη 
ορθολογική λειτουργία και οργάνωση του κράτους.
Σ αυτή τη κατάσταση της ψυχική, κοινωνικής, 
οικονομικής εξαθλίωσης και της κρίσης των αξιών που 
βιώνει η Ελλάδα, ο εθελοντισμός και η κοινωνική 
προσφορά/εργασία αποτελούν τους πυλώνες για την 
ευημερία, την ανάπτυξη, την εξέλιξη και την πρόοδο της 
χώρας. Διότι,  οι αξίες είναι αυτές παραμένουν 
αναλλοίωτες στο χρόνο και καθορίζουν  τόσο την 
συμπεριφορά όσο και την κουλτούρα των ανθρώπων.
Δυστυχώς, στην Ελλάδα η οικονομική κρίση είναι μία 
άσχημε κατάσταση, και αυτό που πρέπει να γίνει είναι να 
αντιμετωπιστεί το πρόβλημα από τη ρίζα του και όχι 
απλώς να είμαστε απλοί θεατές στο πέρασμά του . Αυτό 
επιτυγχάνεται μέσα από την δραστηριοποίηση  στον 
γνήσιο εθελοντισμό και στην αυθεντική κοινωνική 
προσφορά.
Στον ελλαδικό χώρο δραστηριοποιούνται πάρα πολλές 
Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις που έχουν τυπική μορφή 
και που η συλλογική τους δράση ήταν γνωστή πριν από 
το ξέσπασμα της οικονομικής κρίσης, απλώς τα 
τελευταία χρόνια έγινε πιο εμφανή, διότι υπήρχε 
μεγαλύτερη ανάγκη κοινωνικής αλληλεγγύης. Παρά την 
ύπαρξη των τυπικών νόμιμων οργανώσεων (Μ.Κ.Ο.), η 
κοινωνική εργασία προσφέρεται και από σωματεία 
ανθρώπων που  είναι άτυπα, δεν έχουν χαρακτηριστικά 
τυπικών οργανώσεων, απλώς πάνω απ όλα είναι 
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άνθρωποι και ασχολούνται με δραστηριότητες 
ανθρωποκεντρικού χαρακτήρα. Επειδή, όταν μία χώρα 
που θίγεται από την οικονομική κρίση θύματά της είναι 
όλοι οι πολίτες, βέβαια όπως προαναφέρθηκε και πριν 
άλλοι λιγότερο και άλλοι περισσότερο, και γι αυτό 
συμπάσχουν και αλληλοβοηθούνται μεταξύ τους τα 
θύματα.
Συνοψίζοντας, οι νέοι που είναι το μέλλον της χώρας και 
το μεγαλύτερο θύμα  της οικονομικής κρίσης, διότι 
πρέπει να αντισταθούν στα κακώς κείμενα που τους 
κληρονομούνται από τις προηγούμενες γενιές και 
λιθαράκι λιθαράκια να χτίσουν ένα καλύτερο και πιο 
αισιόδοξο αύριο. Οι νέοι έχουν όλα τα προσόντα και τα 
χαρακτηριστικά ν αλλάξουν αυτή τη χώρα και να δώσουν 
λύση σ αυτή την προβληματική κατάσταση που 
αντιμετωπίζει.  Έχουν μεράκι, πείσμα, όρεξη, 
ανεξάντλητη ενέργεια , φαντασία, αυθορμητισμό, 
καινοτόμες και πρωτότυπες ιδέες και συμπορευόμενοι με 
την αξία του εθελοντισμού και της κοινωνικής 
προσφοράς μπορούν να δημιουργήσουν ένα πλαίσιο 
συνεργασίας που να φέρει ευημερία και εξέλιξη στη 
χώρα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
1.ΟΡΙΣΜΟΣ 
Ως εθελοντισμός χαρακτηρίζεται η μη αμειβόμενη 
δραστηριοποίηση των ανθρώπων που έχει ως σκοπό 
την ευημερία των συνάνθρωπων του, της κοινότητας και 
γενικά ολόκληρης της κοινωνίας. Πιο συγκεκριμένα είναι 
μία στάση ζωής με ιδανικά και ανώτερες αξίες, όπως την 
αλληλεγγύη, τη φιλανθρωπία, την κοινωνική δικαιοσύνη 
και την κοινωνική συμμετοχή. Ο εθελοντισμός θεωρείται 
ως την ανιδιοτελή προσφορά προς τον συνάνθρωπο 
που πραγματοποιείται είτε μέσω της δράσης μη 
κερδοσκοπικών οργανισμών και προγραμμάτων, είτε και 
σε προσωπικό επίπεδο, προς όφελος της κοινωνίας , 
ακόμη και του ίδιου του εθελοντή μέσα από την ψυχική 
του ολοκλήρωση, όταν βέβαια πραγματοποιείται με την 
ελεύθερή του βούληση, χωρίς καταναγκασμό, επιβολή 
και χρηματική αμοιβή. Επομένως σ αυτό τ σημείο αξίζει 
να αναφέρουμε ότι ο εθελοντισμός χαρακτηρίζεται από 
πολλούς ως επίσημος και ως ανεπίσημος.
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Ο ανεπίσημος εθελοντισμός αφορά την προσφορά σε 
προσωπικό επίπεδο βοηθώντας για παράδειγμα έναν 
άστεγο δίνοντάς του ρούχα, φαγητό. 
Ο επίσημος είναι η προσφορά προς μια μη κυβερνητική 
οργάνωση ή ένα ίδρυμα. Αυτή η μορφή εθελοντισμού 
χωρίζεται σε τρεις κατηγορίες: 
Διεθνή εθελοντισμό 
Περιβαλλοντικό εθελοντισμό 
Πολιτιστικό εθελοντισμό 
Ακόμη, ο εθελοντισμός προβλέπει  ότι το άτομο που 
προσφέρει τις υπηρεσίες του θα παρέχει  σ ένα 
συγκεκριμένο τομέα, συνεργαζόμενο πολλές φορές μ ένα 
ειδικό και εξειδικευμένο επαγγελματία, κάτω από 
συγκεκριμένα όρια και ωράριο, με συγκεκριμένες 
ευθύνες και υποχρεώσεις. Έτσι η δράση των εθελοντών 
γίνεται η αφορμή για την δημιουργία νέων προοπτικών σ 
ένα χώρο.
Στη συνέχεια θα αναφερθούμε σε μερικούς από τους 
βασικούς τομείς της εθελοντικής εργασίας και 
προσφοράς όπως είναι: η προστασία του 
περιβάλλοντος, η προστασία των απειλούμενων ειδών, 
την καταπολέμηση της φτώχειας και της πείνας, την 
καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού και τη ς 
περιθωριοποίησης, καθώς και μια πληθώρας από 
κοινωφελής και μη κερδοσκοπικές δραστηριότητες.
Και συνοψίζοντας, θα λέγαμε ότι ο εθελοντισμός δίνει το 
έναυσμα στους ανθρώπους να διαμωρφώσουν μία 
στάση ζωής η οποία να αντιμάχεται στον κοινωνικό 
αποκλεισμό, στην περιθωριοποίηση και να βοηθά και 
τους εθελοντές να αναπτύξουν , αποκτήσουν , 
βελτιώσουν τις δεξιότητές τους, καθώς να μάθουν να 
είναι ενεργοί πολίτες της κοινωνίας στην οποία ζουν. 

2.ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ

Ο εθελοντισμός είναι ποικιλόμορφος, διαφοροποιείται 
από χώρα σε χώρα από περιοχή σε περιοχή γιατί 
διαμορφώνεται από το κοινωνικό και φυσικό περιβάλλον 
της κάθε χώρας. Αλλά παρακάτω θα αναπτύξουμε τρία 
χαρακτηριστικά τα οποία συμπεριλαμβάνονται σ όλες τις 
μορφές του εθελοντισμού.
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1. Ο εθελοντισμός δεν έχει σκοπό το οικονομικός 
όφελος. 
Ο εθελοντισμός είναι όταν κάποιος προσφέρει  εργασία 
χωρίς να αμείβεται ή  όταν οι απολαβές του από την 
εθελοντική του πρόσφορα    είναι πολύ λιγότερες από 
αυτές που θα έπαιρνε αν έκανε την ίδια δουλεία σαν 
επαγγελματίας. Επομένως είναι φυσικό ο εθελοντής να 
λαμβάνει κάποια χρήματα από τον οργανισμό που << 
εργάζεται >> για να μπορέσει να καλύψει τα έξοδα του 
κατά την εξέλιξη της εθελοντικής του προσφοράς για να 
μην επιβαρύνεται ο ίδιος. Άρα συνοψίζοντας θα λέγαμε 
ότι όλα τα άτομα μπορούν να εμπλακούν σε εθελοντικές 
δραστηριότητες ακόμη και αυτοί που δεν έχουν υψηλούς 
οικονομικούς πόρους.

2. Ο εθελοντισμός βασίζεται στην ελεύθερη βούληση.
Ένα βασικό κίνητρο για την παροχή εθελοντικής εργασία 
είναι το άτομο να το έχει επιλέξει ο ίδιος την συμμετοχή 
του σε εθελοντικές δραστηριότητες, να το κάνει γιατί το 
επιθυμεί και όχι από καταναγκασμό και επιβολή. 

3. Και τέλος ο εθελοντισμός επιφέρει οφέλη τόσο στην 
κοινωνία τόσο  και στους ίδιους εθελοντές.

3.ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

Ο εθελοντισμός από την αρχαιότητα μέχρι το βυζάντιο

Μια πρώιμη μορφή του σημερινού Παγκόσμιου 
Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και της Κοινωνίας των 
Εθνών παλιότερα αποτελούν οι αμφικτιονίες στην αρχαία 
Ελλάδα. Οι αμφικτιονίες ήταν η πρώτη προσπάθεια που 
έγινε για να ρυθμιστούν οι σχέσεις μεταξύ των λαών. 
Είχαν οικιοθελή χαραχτήρα και χωρίς αμοιβή για τους 
συμμετέχοντες. Αργότερα ο θεσμός αυτός 
αντικαταστάθηκε από τα κοινά και από τις συμπολιτείες 
και έτσι οι αμφικτιονίες εξαφανίστηκαν. Ήταν ένας 
θρησκευτικός και πολιτικός σύνδεσμος των Ελλήνων, 
που δημιουργούνταν με κέντρο τη λατρεία σ' ένα ιερό 
από τους κατοίκους των γύρω πόλεων. Στη διοργάνωση 
των κοινών εορτών και των εκδηλώσεων της λατρείας 
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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.17 Επιπλέον, η φιλανθρωπία στην Αρχαία 
Ελλάδα βρισκόταν υπό την προστασία των θεών.
Κατά την διάρκεια των δείπνων της Εκάτης 
τοποθετούνταν τρόφιμα κοντά σε πηγές και περάσματα 
για να χρησιμοποιηθούν από τους ταξιδιώτες.  Ακόμα ο 
Ιπποκράτης αναφέρει ότι τα κρατικά νοσηλευτικά 
ιδρύματα στηρίζονταν σε μεγάλο βαθμό στην 
πρωτοβουλία των πολιτών , οι οποίοι προσέφεραν 
χρήματα και υλικά τακτικά και κυρίως στις εορτές.
Στη συνέχεια , ο Μέγας Βασίλειος ίδρυσε με προσωπικά 
έξοδα τη βασιλειάδα , η λειτουργία της οποίας βασίστηκε 
αποκλειστικά σε ατομικές δωρεές και εθελοντική εργασία 
. Ήταν ένα κέντρο κοινωνικής προστασίας , το οποίο δεν 
παρείχε μόνο υλικά
αλλά επεδίωξε την ανεξαρτητοποίηση των 
περιθαλπόμενων μέσω της εκμάθησης τεχνικών 
επαγγελμάτων . Αργότερα την περίοδο του Βυζαντίου η 
κοινωνική προστασία προερχόταν μέσα από ένα
σύστημα κρατικών αλλά και εκκλησιαστικών φορέων , 
όπου η εθελοντική εργασία κυρίως από γυναίκες 
αποτελούσε κάτι το καθημερινό. (Περικλής Πολυζωϊδης ,
2004:159)

Περίοδος Τουρκοκρατίας έως 1914

Κατά την διάρκεια της τουρκοκρατίας οι πληροφορίες 
είναι περιορισμένες . Η εκκλησία διέθετε ένα μεγάλο 
μέρος των εσόδων από την εκμετάλλευση της 
περιουσίας της σε
φιλανθρωπικούς σκοπούς. Ακόμα σημαντικό ρόλο 
διαδραμάτιζε και η οικογένεια αλλά και τα εκτεταμένα 
άτυπα δίκτυα στην παροχή κοινωνικής προστασίας. Στα 
χρόνια που ακολούθησαν την Επανάσταση του 1821 
μεγάλο μέρος του πληθυσμού βρισκόταν σε άθλια 
κατάσταση , την οποία το νεοσύστατο κράτος 
αδυνατούσε να αντιμετωπίσει με τους ελάχιστους 
πόρους που διέθετε . Έτσι βοήθεια παρεχόταν από 
δωρητές , την εκκλησία και γενικά εύπορους πολίτες του 
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εσωτερικού αλλά και του εξωτερικού . Η σταθεροποίηση 
του νεοελληνικού κράτους οδήγησε στην ανάπτυξη της 
φιλανθρωπίας ως μιας νέας μορφής κοινωνικής αλλά και 
ταξικής παρέμβασής. Μάλιστα το 1854 με την επιδημία 
της χολέρας που ξέσπασε δημιουργηθήκαν εθελοντικοί 
σύλλογοι με σημαντική κοινωνική δράση και ίδρυσαν 
πτωχοκομεία , ορφανοτροφεία και επαγγελματικές 
σχολές. Η στήριξη τους προήλθε από δωρεές και 
κληροδοτήματα Ελλήνων του εξωτερικού. (Περικλής 
Πολυζωϊδης ,2006:107-116) Προς το τέλος του 19ου 
αιώνα η φιλανθρωπία αποτέλεσε παράλληλα θα λέγαμε 
προκάλυμμα για την ανάπτυξη αντιστασιακής και 
απελευθερωτικής δράσης . Πχ η φιλόπτωχος που 
συστήθηκε το 1902 με σκοπό την υποστήριξη του 
νοσοκομείου 18 Ευαγγελισμός. Μετά την Μικρασιατική 
καταστροφή έχουμε την παρουσία οργανωμένων 
φιλανθρωπικών σωματείων καθώς και χριστιανικές 
αδελφότητες . Το 1910 έχουμε τη δημιουργία του 
Σώματος Ελλήνων Προσκόπων. Ο προσκοπισμός είναι 
μια εθελοντική, μη πολιτική παιδαγωγική κίνηση, για 
νέους ανθρώπους, ανοικτή σε όλους, χωρίς διάκριση 
καταγωγής, φυλής ή πίστης, με σκοπό να συμβάλλει 
στην ανάπτυξη των νέων σωματικά, διανοητικά, 
κοινωνικά και πνευματικά μέσω της αλληλεκπαίδευσης 
με έμφαση στην υπαίθρια ζωή.

 Περίοδος Πρώτου & Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου

Ιδρύεται το Πατριωτικό Ίδρυμα Κοινωνικής Πρόνοιας και 
Αντίληψης ( ΠΙΚΠΑ ) για ανάπηρα παιδάκια με σκοπό να 
καλύψει τις ανάγκες των παιδιών κατά τη διάρκεια του 1 
ου Παγκοσμίου πολέμου. Το 1932, η Ειρήνη Καλλιγά, σε 
ηλικία μόλις 21 χρόνων, μαζί με μια ομάδα νέων 
γυναικών, ίδρυσαν την πρώτη ομάδα Ελληνικού 
Οδηγισμού. Έτσι, δόθηκε για πρώτη φορά η ευκαιρία σε 
κορίτσια και νέες γυναίκες να ενστερνιστούν την 
φιλοσοφία και τις αρχές του Οδηγισμού και να 
αναπτύξουν την προσωπικότητά τους, ώστε να γίνουν 
ικανά και ελεύθερα μέλη της κοινωνίας μας. Την περίοδο 
όμως της κατοχής της Ελλάδας κατά τον Δεύτερο 
Παγκόσμιο πόλεμο περιορίζουν τον εθελοντισμό. Πάλι 
αρωγός έρχεται η εκκλησία. Με την λήξη του πολέμου ο 
εθελοντισμός ελέγχεται από το κράτος και παράλληλα 
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δημιουργούνται οργανώσεις με πολιτικό ή ιδεολογικό 
προσανατολισμό.

 Οι δεκαετίες του 80 και του 90

Μετά την μεταπολίτευση και ιδιαίτερα από την δεκαετία 
του 1980 και μετά αναδύεται η έννοια του πολίτη ενεργού 
μέλους της κοινωνίας πολιτών . Επιπλέον εμφανίζονται 
οι πρώτες πρωτοβουλίες του κράτους να προσεγγίσει και 
να προσεταιριστεί τον εθελοντικό τομέα( στον 
κυβερνητικό προσανατολισμό για την κοινωνική πρόνοια 
της περιόδου 1983-1987). Το 1989 διαπιστώνεται η 
πρόοδος που σημειώθηκε στη συνεργασία του κράτους 
αλλά και των εθελοντικών οργανώσεων . Το 1989-1992 
τέθηκε για ακόμα μια φορά ως βασική προτεραιότητα 
(περιλάμβανε μέτρα όπως επέκταση και αποπεράτωση 
της απογράφης των εθελοντικών οργανώσεων , 
αξιολόγηση των υπηρεσιών , έγκαιρη χρηματοδότηση , 
εκπαίδευση εθελοντών κλπ, που τελικά δεν 
εφαρμοστήκαν ποτέ). Σύμφωνα με τη μελέτη « Ελληνικές 
Εθελοντικές Οργανώσεις», που πραγματοποιήθηκε
το 1996, υπό την επίβλεψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
στο πλαίσιο του ερευνητικού 19 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 % ).

 Η σύγχρονη μορφή του εθελοντισμού 2000- 2011.
To 2002 το ΥΠΕΣΔΔΑ δρομολογεί εκ νέου προσχέδιο 
νόμου για τον εθελοντισμό και τις εθελοντικές 
οργανώσεις. Μάλιστα αναφερόταν ότι ο εθελοντισμός 
νοείται ως μια από τις εκφράσεις της ταχέως 
αναδυόμενης κοινωνίας των πολιτών , όπου αποτελεί 
την λογικήπου στηρίζεται ο εθελοντισμός. Προκειμένου 
να συνεργαστούν με τον ευρύτερο δημόσιο τομέα ,οι 
εθελοντικές οργανώσεις θα έπρεπε να τηρούν μια σειρά 
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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.

http://1lyk-iliou.att.sch.gr/katerina%20project.pdf

4.ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ

Ο εθελοντισμός στην Ελλάδα αποτελεί ένα διαρκή, 
μαχροχρόνιο φαινόμενο μέσα στην ιστορία της. Η 
εθελοντική προσφορά είναι πολύπλευρη και υλοποιεί 
πολλαπλούς στόχους, ειδικότερα μέσα από τον 
εθελοντισμό το άτομο βοηθάει όχι μόνο τον συνάνθρωπό 
του αλλά και τον ίδιο του τον εαυτό φτάνοντας στην 
κοινωνική, ηθική, ψυχική ολοκλήρωση.
Στη συνέχεια θα εναποθέσουμε μερικά σημαντικά 
πλεονεκτήματα του εθελοντισμού.
Μέσα από τον εθελοντισμό πετυχαίνεται:
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1. Προσωπική καλλιέργεια και ανάπτυξη του εθελοντή
2. Ευαισθητοποίηση για τα κοινωνικά προβλήματα.
3. Ολοκληρωμένη κατανόηση των ατομικών και 

πολιτισμικών διαφορών των συνανθρώπων μας.
4. Διορατικότητα σε θέματα δικαιοσύνης και κοινωνικά 

ζητήματα.
5. Προωθείται η συνεργασία, το ομαδικό πνεύμα και 

ενισχύεται η κοινωνικοποίηση ακόμη και των ίδιων των 
εθελοντών αφού κατευνάζεται  ο ατομικισμό και η 
εγωπάθεια.

6. Καλλιεργείται η κοινωνική συνοχή και η αλληλεγγύη.
7. Βελτιώνεται η καθημερινότητα των ευπαθών ομάδων 

μέσα από την δημιουργία ενός πιο ασφαλούς 
ανθρώπινου περιβάλλοντος.

8. Εξάσκηση του εθελοντή σε αντικείμενο σχετικό με τις 
σπουδές του και τα χόμπι του.   

9. Ο εθελοντής να εργάζεται σε πλαίσιο ανεξάρτητο από 
πολιτικά και οικονομικά συμφέροντα.

10. Ο εθελοντής να γίνεται πιο ανεξάρτητος , θαρραλέος, 
ανοιχτόμυαλος, μέσα απο τις εμπειρίες που προσφέρει ο 
εθελοντισμός.

11. Οι άνθρωποι να αναπτύσσουν ισόβιες φιλίες.
12.  Μέσα από τις εμπειρίες που προσφέρει ο 

εθελοντισμός οι εθελοντές μπορούν να ενισχύσουν τις 
καλές πλευρές του χαρακτήρα τους.

5.ΛΟΓΟΙ ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟ

Οι λόγοι ενασχόλησης με τον εθελοντισμό είναι ποικίλοι 
και διαφορετικοί για κάθε άνθρωπο ξεχωριστά και 
πολλές φορές δεν είναι σταθεροί αλλά μεταβάλλονται 
μέσα στο χρόνο. Επομένως οι λόγοι ενασχόλησης σε 
γενικές γραμμές είναι οι εξής:
Οι άνθρωποί προσφέρουν εθελοντική εργασία:

1. Επειδή πιστεύουν στο σκοπό του εθελοντικού 
οργανισμού ή της εθελοντικής εργασίας.

2. Επειδή το έργο του οργανισμού επηρεάζει και τους 
ίδιους.

3. Επειδή θέλουν να βοηθήσουν τους συνανθρώπους 
τους.
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4. Επειδή θέλουν να συμμετέχουν στα κοινά λέγοντας τη 
γνώμη τους και διαμορφώνοντας ένα καλύτερο αύριο.

5. Επειδή θέλουν να πραγματοποιήσουν κάποιες 
θρησκευτικές υποχρεώσεις.

6. Επειδή θέλουν να βελτιώσουν τις επαγγελματικές τους 
ικανότητες και γνώσεις.

7. Επειδή θέλουν να δώσουν στα παιδία τους μια ελπίδα 
για ένα πιο ανθρώπινο κόσμο.

8. Επειδή θέλουν να αποκτήσουν εμπειρίες.
9. Επειδή θέλουν να διαπιστώσουν πως είναι να 

εργάζεσαι χωρίς άγχος και να ξεφύγουν από την 
βιοποριστική τους απασχόληση.

10. Επειδή θέλουν να αισθανθούν χρήσιμοι και 
απαραίτητοι.

11. Επειδή θέλουν να αξιοποιήσουν τις γνώσεις, τις 
ικανότητες και τις εμπειρίες τους προς όφελος του κοινού 
συμφέροντος.

12. Επειδή θέλουν να είναι μαζί με ανθρώπους που 
μοιράζονται τις  ίδιες αξίες.

13. Επειδή  κάποιο άτομο του περιβάλλοντος τους 
( συγγενής, φίλοι, γονείς κ.τ.λ.) προσφέρει εθελοντική 
εργασία.
 

6.ΛΟΓΟΙ ΜΗ ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ 
ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟ

Εκτός από τα κίνητρα που δραστηριοποιούν τα άτομα να 
ασχοληθούν με την εθελοντική προσφορά υπάρχουν και 
λόγοι που τους εμποδίζουν από αυτήν. Οι λόγοι με 
ενασχόλησης διαφοροποιούνται από άτομο σε άτομο 
ανάλογα την προσωπική κατάσταση του καθενός.
Γενικά τα εμπόδια είναι τα εξής:
 Τα άτομα δεν ασχολούνται με τον εθελοντισμό:

1. Επειδή δεν έχουν αρκετό διαθέσιμο χρόνο.
2. Επειδή δεν είναι ενημερωμένοι και δεν έχουν την 

κατάλληλη υποστήριξη είτε από το οικογενειακό είτε από 
το κοινωνικό περιβάλλον για να αναμιχθούν σε τέτοιους 
είδους δραστηριότητες.

3. Επειδή η εθελοντική τους συμμετοχή έχει οικονομικό 
κόστος γι αυτούς.

4. Επειδή έχουν ανειλημμένες επαγγελματικές και 
οικογενειακές υποχρεώσεις.
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5. Επειδή έχουν προβλήματα υγείας ή άλλα προσωπικά 
προβλήματα.

6. Επειδή δεν έχουν εμπιστοσύνη στον εαυτό τους.
7. Επειδή δεν μπορούν να δεσμευτούν για ένα 

συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.
8. Επειδή προτιμούν να προσφέρουν χρήματα αντί για 

χρόνο.

   7.ΟΙ ΕΧΘΡΟΙ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ

1. Το προσωπικό όφελος και ο ατομισμός
2. Ο άκρατος υλισμός που οδηγεί σε υπέρμετρο 

καταναλωτισμό.

3. Ο ανταγωνισμός είναι μια μορφή σύγκρουσης Μπορεί 
να θεωρηθεί ως είδος σύγκρουσης κατά την οποία τα 
συγκρουόμενα μέρη τηρούν κανόνες και αρχές τις οποίες 
έχουν αποδεχτεί από την αρχή, ώστε να αποφευχθούν οι 
ακρότητες. Όμως, κατά τον ανταγωνισμό : Παράλληλα με 
την επίτευξη του στόχου επιδιώκεται και η ταπείνωση 
του αντιπάλου.

4. Η απογοήτευση των πολιτών από την πολιτεία διότι την 
θεωρούν μη αποτελεσματική και αδιαφορεί για τα 
προβλήματά της. Αυτή η αρνητική τους στάση σε 
συνδυασμό με την απαξίωση  των πολιτικών ηγετών 
δημιουργεί ανενεργούς και εχθρικούς πολίτες προς την 
κοινωνία.

5. Η στρεβλή κοινωνικοποίηση, η ελλιπής κοινωνική 
ευαισθησία, η αδιαφορία για τα κοινά, ο ρατσισμός, η 
ξενοφοβία, η καχυποψία και η επιφυλακτικότητα.

6. Η κατάρρευση των ανθρωπιστικών αξιών και η 
επικράτηση προτύπων ζωής που αναπτύχθηκαν κατά τις 
μεταπολεμικές περιόδους όπως: το χρήμα, το πνεύμα 
της ελάχιστης προσπάθειας και το κυνήγι της παροδικής 
δόξας.

7. Ο μονοδιάστατος τεχνοκρατικός προσανατολισμός της 
κοινωνίας που δίνει τεράστια έμφαση στην ανάπτυξη των 
οικονομικών δεικτών και αδιαφορεί για την ανθρώπινη 
αξία δίνοντας έτσι την ευκαιρία στις εργασιακές αγορές 
( εταιρίες, χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς) να 
θυσιάζουν εκατομμύρια ανθρώπους στο βωμό του 
χρήματος.
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8. Ο τεχνοκρατικός προσανατολισμός της εκπαίδευσης με 
αποτέλεσμα στο σχολείο να επικρατεί η βαθμοθηρία, ο 
ανταγωνισμός, η ωφελιμιστική προσέγγιση της γνώσης 
και δίνεται έμφαση στην παραγωγή αποδοτικών 
στελεχών του παραγωγικού συστήματος της χώρας και 
όχι ανθρώπους με ήθος, αξίες, ιδανικά και ευαισθησία.

8.ΚΙΝΗΤΡΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ

Σε γενικές γραµµές, τέσσερα είναι τα βασικά κίνητρα που 
ωθούν τους
ανθρώπους σε κάθε µορφής εθελοντική δραστηριότητα: 
α. Ο Έπαινος, γιατί σε πολλούς ανθρώπους αρέσει: 
1. Να αναγνωρίζονται οι δεξιότητες και τα επιτεύγµατά 
τους. 
2. Να βλέπουν οι άλλοι τα αποτελέσµατα των 
προσπαθειών τους. 
β. Η Επίτευξη, γιατί σε πολλούς ανθρώπους αρέσει: 
1. Να βλέπουν το αποτέλεσµα της εργασίας τους. 
2. Να βλέπουν τι ακριβώς έχουν επιτύχει. 
γ. Η Ένταξη σε Οµάδα, γιατί σε πολλούς ανθρώπους 
αρέσει: 
1. Να ανήκουν σε µία οµάδα. 
2. Να µην εργάζονται µόνοι. 
δ. Η ∆ύναµη ή η Επιρροή, γιατί σε πολλούς ανθρώπους 
αρέσει: 
1. Να επηρεάζουν τους άλλους. 
2.Να δείχνουν στους άλλους τις γνώσεις τους. 
3.Να συµµετέχουν στη λήψη αποφάσεων.

http://pelopas.uop.gr/~volunt/pdfs/2_6.pdf

9.ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΛΟΥΝ ΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ 

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

Ηθικοί-Ψυχικοί παράγοντες: ο άνθρωπος μέσα από την 
εθελοντική εργασία, μέσα από την επίτευξη του κοινού 
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συμφέροντος, ολοκληρώνεται ηθικά,  διευρύνει τους 
πνευματικούς του ορίζοντες, αποκτά ψυχική ισορροπία, 
και βρίσκει ποιο είναι το πραγματικό νόημα της ζωής, ότι 
πάνω απ’ όλα πρέπει να είμαστε άνθρωποι με 
συμπόνια, αγάπη, αλληλεγγύη προς τον συνάνθρωπο 
και αυτό θα συμβάλει στην μετέπειτα εξέλιξη του.
Ένας άλλος σημαντικός  παράγοντας είναι η διάθεση 
που δείχνουν οι μεγάλοι ευεργέτες της χώρας να 
διαθέσουν χρήμα και χρόνο από τις δικές τους 
επιχειρησιακές δραστηριότητες για το Κράτος Πρόνοιας 
και το Κράτος των Πολιτών κάνοντας έργα για την 
ανάπτυξη και την κοινή ωφέλεια.
Και τελευταίο, κάθε εποχή περνάει μέσα από 
καταστάσεις κρίσεις,  έκτακτων αναγκών όπως πόλεμοι, 
θεομηνίες, περίοδοι φτώχειας κ.α όπου το κράτος 
αδυνατεί να αντιμετωπίσει αυτά τα προβλήματα και 
δοκιμάζεται η ανθεκτικότητα, η ευημερία, η εξέλιξη της 
κοινωνίας. Έτσι, η κοινωνία συσπειρώνεται και μέσα από 
την αναβίωση του πνεύματος του εθελοντισμού, 
προσπαθεί να αποκαταστήσει, αντιμετωπίσει αυτές τις 
δυσκολίες.

ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ
Στις μέρες μας, στην Ελλάδα επικρατεί οικονομική κρίση, 
αυτή η κατάσταση δυσχεραίνει τις μη προνομιούχες 
τάξεις, που τις μαστίζει από φτώχεια, εξαθλίωση, με 
συνέπεια να δυσκολεύονται να καλύψουν ακόμη και τις 
ανάγκες του πρώτου βαθμού και αναγκάζονται να ζουν 
κάτω από αντίξοες συνθήκες.
Επίσης, εξαιτίας της οικονομικής κρίσης, όχι μόνο στην 
Ελλάδα αλλά σ ολόκληρη την Ευρώπη , αυξάνονται οι 
ομάδες των μεταναστών με συνέπεια την περαιτέρω 
εξαθλίωσή τους και την όξυνση του ρατσισμού και τις 
ξενοφοβίας.
Και τελευταίος αλλά εξίσου σημαντικός παράγοντας , 
είναι ότι στην Ελλάδα της οικονομικής κρίσης, καταρρέει 
το Κράτος Πρόνοιας, το  Κράτος των Πολιτών, η χώρα 
δεν μπορεί να διαθέσει δαπάνες για την υγεία, την 
εκπαίδευση, την περίθαλψη, την στήριξη των ανέργων, 
επομένως καταλαβαίνουμε ότι κάτω από αυτές τις 
συνθήκες  όπου ολόκληρη η χώρα έχει φτάσει στο 
έσχατο σημείο, η ανάπτυξη του εθελοντικού πνεύματος 
θα βοηθήσει τόσο την χώρα όσο και τους ίδιους τους 
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πολίτες της να βγουν από το τέλμα που έχουν πέσει, και 
να αρχίσουν ξανά να προοδεύουν και να στηριχτούνε 
στα πόδια τους κάνοντας βήματα προς την εξέλιξη και 
την ανάπτυξη. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

1.ΠΡΟΦΙΛ ΕΘΕΛΟΝΤΉ

 Ο εθελοντής δεν έχει ηλικία, όρια και δεν μπαίνει σε 
καλούπια. Βασίζεται στα ιδανικά και στις αξίες του και 
έχει ως μότο ζωής την βοήθεια και την προσφορά. Και 
μέσα από την εθελοντική του εργασία μαθαίνει να 
σέβεται και να μην υποτιμά τους συνανθρώπους του που 
έχουν ανάγκη. Παρακάτω θα αναφέρουμε μερικά 
χαρακτηριστικά που έχει ένας εθελοντής.

1. να είναι εκπαιδευμένος και οργανωτικός.
2. για να αποδώσει τα μέγιστα  θα πρέπει να εξειδικευτεί 

επαρκώς στο τομέα που ασχολείται.
3. να έχει θέληση για δημιουργική αξιοποίηση του 

ελευθέρου  χρόνου του. 
4. να έχει όρεξη να προσφέρει στο κοινωνικό σύνολο.
5. να είναι ευαισθητοποιημένοι και διαθέσιμοι να 

συμβάλλουν στη επίτευξη των στόχων του εθελοντικού 
έργου.

6. Να μπορεί έπειτα από την κατάλληλη εκπαίδευση να 
αναλάβει πρωτοβουλίες όπου και όποτε χρειαστεί.

2.ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ

1. Για να εκτελέσει τις αρμοδιότητες που του έχουν 
ανατεθεί, να λαμβάνει, τόσο στην αρχή όσο και στην 
πορεία της εθελοντικής του δραστηριοποίησης, 
ενημέρωση, καθοδήγηση, υποστήριξη και τα απαραίτητα 
μέσα και υλικά. 
2. Να δέχεται μια συμπεριφορά χωρίς διακρίσεις, με 
σεβασμό ως προς την ελευθερία του, την αξιοπρέπεια 
και τις πεποιθήσεις του.
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3.Να αποφασίζει ο ίδιος πότε και πόση ώρα θα είναι 
διαθέσιμος.
4. Να εκτελεί τις αρμοδιότητές του σε ένα περιβάλλον 
ασφαλές και που σέβεται τους κανόνες υγιεινής και να 
είναι ασφαλισμένος από κάθε κίνδυνο ατυχήματος που 
μπορεί να προκύψει από την άσκηση των εθελοντικών 
του καθηκόντων. 
5. Να εργάζεται σύμφωνα με την νομοθεσία ίσων 
ευκαιριών και κατά των διακρίσεων.
6. Να λαμβάνει αποζημίωση των εξόδων που 
προκύπτουν από την άσκηση των καθηκόντων του.
7. Να λαμβάνει το σεβασμό και την αναγνώριση για την 
κοινωνική αξία της προσφοράς
τουλάχιστον.
8. Να υπάρχει  διαδικασία υποβολής παραπόνων.
9. Να μην παίρνει την θέση που προηγουμένως είχε 
ένας έμμισθος υπάλληλος.

3.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ

1. Να προσέρχεται στην ώρα του.
2. Να σέβεται τα δικαιώματα των δικαιούχων 
εθελοντικών δράσεων.
3. Να έχει αλλυλέγγυα συμπεριφορά μέσα σ ένα πλαίσιο 
συνεργασίας.
4. Να ενημερώνει τον συντονιστή αν δεν μπορεί να 
εργαστεί.
5. Να ακολουθεί τα εκπαιδευτικά προγράμματα που 
προβλέπονται από την οργάνωση ή την δράση στην 
οποία συμμετέχει για την βελτίωση των ικανοτήτων του 
και των γνώσεων του.
6. Να σέβεται σύμφωνα με τους υποδείξεις που του 
έχουν δοθεί, τον εμπιστευτικό χαρακτήρα κάποιων 
πληροφοριών.
7. Να υποστηρίζει τους άλλους εθελοντές.
8. Να συνεργάζεται με την ομάδα του.
9. Να αρνείται οποιαδήποτε χρηματική ανταμοιβή του 
προσφέρεται για την εθελοντική του προσφορά.
10. Να εκτιμά τα όρια των δυνατοτήτων του (χρήμα , 
οικογένεια, φιλίες, χρόνο κ.τ.λ.)
11. Να ακολουθεί τις υποδείξεις που του γίνονται για την 
άσκηση των καθηκόντων του.
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4.ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

Στην εποχή μας, στην εποχή της εκβιομηχάνισης και της 
ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνολογίας μας δίνεται η 
ευκαιρία να εργαστούμε, να προσφέρουμε, να 
παράγουμε, να επικοινωνήσουμε, να κάνουμε αγορές 
προϊόντων, πληρωμές υπηρεσιών, να συλλέγουμε 
πληροφορίες και όλα αυτά με το πάτημα ενός κουμπιού 
όπου και  αν βρισκόμαστε. Έτσι μέσω διαδικτύου μας 
δίνεται η δυνατότητα να προσφέρουμε ακόμη και 
εθελοντική προσφορά. Αυτό το είδος εθελοντικής 
εργασίας είναι κατάλληλη για άτομα με αναπηρία, με 
ανειλημμένες  οικογενειακές και επαγγελματικές 
υποχρεώσεις και υπερφορτωμένο πρόγραμμα και τους 
είναι δύσκολο να προσφέρουν επιτόπου εθελοντική 
προσφορά. Επομένως μ έναν υπολογιστή, μία 
διαδικτυακή σύνδεση και τις κατάλληλες δεξιότητες 
μπορούν να προσφέρουν προς όφελος του κοινωνικού 
συνόλου. Πολλοί όμως θα αναρωτηθούν πως μπορούν 
να προσφέρουν εθελοντική δράση  χωρίς να βρίσκονται 
εκεί ως φυσική παρουσία. Για παράδειγμα ο σχεδιασμός 
φυλλαδίων, η διαχείριση ενός ιστοτόπου και κοινωνικών 
δικτύων, η δημιουργία κωδικών για λογισμικά, η 
μετάφραση κειμένων, το ανέβασμα φωτογραφιών σ ένα 
ισότοπο, η επεξεργασία από ένα  βιντεάκι , η δημιουργία 
βάσεις δεδομένων, η απάντηση σε ηλεκτρονικά 
μηνύματα μιας οργάνωσης, η διεξαγωγή έρευνας, η 
παροχή συμβουλών από εμπειρογνώμονα είναι μερικές 
εθελοντικές δραστηριότητες μέσω υπολογιστή. 
Συνοψίζοντας θα τονίσουμε ότι ο δικτυακός εθελοντισμός 
αποτελεί πραγματικό εθελοντισμό και δίνει την ευκαιρία σ 
όσους θέλουν ν προσφέρουν γνώση και χρόνο από το 
σπίτι, το γραφείο τους.

Ενδεικτικές δράσης διαδικτυακού εθελοντισμόυ:
Cyber Volunteers: ευκαιρίες για εθελοντές με 
δεξιότητες στις τεχνολογίες πληροφοριών και 
επικοινωνιών.
UN Volunteers Online: τα Ηνωμένα Έθνη διαθέτουν 
ένα από τα πλέον ανεπτυγμένα διαδικτυακά 
προγράμματα εθελοντισμού.
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Help from home: δράσεις εθελοντισμού από το 
σπίτι, είτε με σύνδεση Ίντερνετ είτε χωρίς 
υπολογιστή.
Random Hacks of Kindness: εθελοντισμός μέσω 
Διαδικτύου για σχεδιαστές λογισμικού.

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ( Μ.Κ.Ο ) 

1.ΟΡΙΣΜΟΣ

Οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις  αποτελούν 
ακρογωνιαίο λίθος της Κοινωνίας των Πολιτών και 
στηρίζονται για την δραστηριοποίηση τους στην 
εθελοντική πρόσφορα χρόνο από ανθρώπους με όραμα 
και ψυχή.
Όμως δεν υπάρχει ένας μοναδικός ορισμός για τις Μ.Κ.Ο 
αλλά ένα μεγάλο εύρος και αυτό οφείλεται κατά κύριο 
λόγο στ ότι η δραστηριοποίηση μιας Μ.Κ.Ο ως προς 
τους σκοπούς που εξυπηρετεί και ως προς την 
λειτουργία της μπορεί να διαφοροποιείται αρκετά από 
μία άλλη. Έτσι δικαιώνονται οι Αρχαίοι ημών πρόγονοι 
που υποστήριζαν ότι το να ορίσεις κάτι είναι πολλές 
φορές πιο δύσκολο από το να το εφεύρεις ή να το 
ανακαλύψεις.
Επομένως σ αυτό το σημείο αξίζει  να τονίσουμε ότι τα 
αρχικά των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων ( Μ.Κ.Ο ) 
μπορεί να υποδηλώνουν μία έννοια που καλύπτει 
σχεδόν τα πάντα όπως από μια περιβαλλοντική 
επιχείρηση-οργάνωση έως μία διεθνή οργάνωση που 
διαχειρίζεται δεκάδες  εκατομμύρια ευρώ.
Εν συνέχεια θα εναποθέσουμε μερικούς ορισμούς των 
Μ.Κ.Ο για την  καλύτερη κατανόησή τους.
Ο Walh Peter  θεωρεί ότι οι Μ.Κ.Ο είναι εθελοντικές 
ενώσεις που είναι ανεξάρτητες από το κράτος και τα 
πολιτικά κόμματα, είναι μη κερδοσκοπικές και 
αποδέχονται ως μέλη τους άτομα ανεξάρτητα από το 
φύλλο, τη φυλή και την θρησκεία.
Σύμφωνα μ έναν άλλο ορισμό του Παντελή Σκλιά, οι 
Μ.Κ.Ο αποτελούν ένα ιδιωτικό, μη κερδοσκοπικό 
ίδρυμα-οργάνωση που διαθέτει μια σχετική αυτονομία 
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από κρατικούς, διακυβερνητικούς οργανισμούς. 
Αποτελούν , επίσης, έναν δομημένο οργανισμό, ο οποίος 
εκφράζει συγκεκριμένα συμφέροντα, ενδιαφέροντα, 
ανησυχίες μια συγκεκριμένης ομάδας ανθρώπων, 
αποδεικνύοντας την αδιάκοπη πολιτική συμμετοχή σε 
εθνικό ή και σε διεθνές επίπεδο, στοχεύοντας στην 
ικανοποίηση των  προαναφερόμενων συμφερόντων ή 
ανησυχιών. 
Ακόμη Ο Gerand Clart ορίζει τις Μ.Κ.Ο πιο σύντομα, 
θεωρεί ότι είναι ιδιωτικές, μη κερδοσκοπικές οργανώσεις 
με διακριτό νομικό χαρακτήρα που έχουν ως στόχο το 
κοινό καλό.
Και τέλος ο B. A.  Weisbrod  που ως Μη Κυβερνητικές 
Οργανώσεις θεωρεί τους μη κερδοσκοπικούς 
οργανισμούς και τους ορίζει βάσει του τρόπου με τον 
οποίο αποφασίζει να διαθέσει το πλεόνασμα (κέρδος) 
που προκύπτει από την λειτουργία του. Η Μη 
Κερδοσκοπική δραστηριότητα δεν αποκλείει τη 
δημιουργία κέρδους. Η ουσιαστική διαφορά εντοπίζεται 
στον τρόπο διάθεσης του κέρδους. Άρα, Μη 
Κερδοσκοπικός θεωρείται ο οργανισμός, ο οποίος δεν 
υποχρεούται βάσει νόμων ή συμφωνιών να αποδώσει τη 
διαφορά μεταξύ εσόδων και εξόδων του (κέρδος) σε όσα 
μέλη μετέχουν στη διοίκηση ή στο καθεστώς ιδιοκτησίας 
του, αλλά καλείται να τη διαθέσει με τον πιο αποδοτικό 
τρόπο για την επίτευξη του σκοπού του και της 
βιωσιμότητας του.

2.ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ 
ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ

1. Αντιπροσωπεύουν άτομα ή κοινωνικές ομάδες που 
συμμετέχουν με την βούληση τους σ αυτές τις 
οργανώσεις προσφέροντας εθελοντική εργασία χωρίς 
αυτό να ναι προϋπόθεση

2. Είναι μη κερδοσκοπικες εταιρίες δηλαδή διανέμουν τα 
κέρδη τους αποκλειστικά για τους σκοπούς του 
οργανισμού.

3. Είναι ιδιωτικοί, επομένως θεσμικά αυτόνομοι από το 
κράτος.

4. Δεν αποσκοπούν στην άσκηση πολιτικής εξουσίας 
αλλά με την δράση τους προσφέρουν δυνατότητες 
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πολιτικής και κοινωνικής συμμετοχής, επειδή 
δεσμεύονται να προωθήσουν συγκεκριμένους στόχους 
που δεν καλύπτονται επαρκώς ή δεν εντάσσονται στην 
πολιτική των κρατικών θέσεων ή των πολιτικών 
κομμάτων και εργάζονται για την παροχή βοήθειας και 
την ευημερία της κοινωνίας.

5. Έχουν ανεξάρτητη δημοκρατική διοίκηση.
6. Στοχεύουν στην εξύψωση ανθρωπιστικών και 

δημοκρατικών αρχών.
7. Οι Μ.Κ.Ο είναι κοινωνικές οργανώσεις που έχουν ως 

στόχο την ισχυροποίηση του ανθρώπου.
8. Είναι οργανισμοί  που ασχολούνται  όχι με τα ατομικά ή 

εμπορικά οφέλη αλλά με το δημόσιο συμφέρον.
9. Διανέμουν κοινωνικές υπηρεσίες.
10. Τέλος: οι Μ.Κ.Ο είναι οποιοσδήποτε οργανισμός ή 

ίδρυμα που έχει οργανωθεί για να αναλάβει μία ή 
περισσότερες από τις παρακάτω δραστηριότητες: 
ανθρωπιστική βοήθεια, υπεράσπιση ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, προσφορά κοινωνικής επανένταξης, 
περιβαλλοντική προστασία, δραστηριότητες υγείας, 
πολιτισμικές και εκπαίδευσης, οικονομική και κοινωνική 
ανάπτυξη, προώθηση της ισότητας και οποιαδήποτε 
αφιλοκερδή δραστηριότητα που ενισχύει το κοινό 
συμφέρον.

3.ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΩΝ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ 
ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ

Οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεων, ανάλογα με το στόχο 
που εξυπηρετούν  ακολουθούν και τις κατάλληλες 
δράσεις. Όμως η κατηγοριοποίηση των Μ.Κ.Ο δεν είναι 
εύκολη υπόθεση και ποικίλει εξαιτίας του τεράστιου 
αριθμού των δράσεων και των χαρακτηριστικών αυτών 
των οργανώσεων. Επομένως παρακάτω θα 
παρουσιαστεί η γενική κατηγοριοποίηση των Μ.Κ.Ο 
ανάλογα με την εμβέλεια και το έργο τους.
Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν οι Μ.Κ.Ο που 
εξυπηρετούν ανάγκες ανθρωπιστικού χαρακτήρα όπως 
οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα κ.α. και αναπτύσσουν διεθνή 
δράση μόνο σε αναπτυγμένες χώρες.
Στην δεύτερη κατηγορία ανήκουν οι Μ.Κ.Ο που έχουν ως 
στόχο την επιλύσει παγκοσμίων προβλημάτων όπως το 
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φαινόμενο του θερμοκηπίου, η κλιματική αλλαγή κ.α και 
δραστηριοποιούνται σε διεθνή επίπεδο σε αναπτυγμένες 
χώρες. Αυτές οι οργανώσεις έχουν αναπτύξει ένα ενιαίο 
δίκτυο δράσεις δημιουργώντας παραρτήματα σ άλλες 
αναπτυγμένες χώρες για την αρτιότερη αντιμετώπιση 
των παραπάνω προβλημάτων. Για παράδειγμα οι 
Greenpeace κ.α
Και τέλος στην τρίτη κατηγορία ανήκουν οι Μ.Κ.Ο που 
έχουν ως στόχο την αντιμετώπιση τοπικών ή εθνικών 
προβλημάτων και δραστηριοποιούνται είτε σε τοπικό είτε 
σε εθνικό επίπεδο. Οι οργανώσεις αυτές είναι πιο μικρές 
από τις παραπάνω και οι θεματικές τους δραστηριότητες 
πιο περιορισμένες, παραδείγματος χάριν τέτοιες 
οργανώσεις είναι ο Αρκτούρος,  το Δίκτυο Μεσογείου 
S.O.S, η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρία κ.α.

4.ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ  ΤΩΝ ΜΗ 
ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ

Ο τρόπος χρηματοδότησης των Μη Κυβερνητικών 
Οργανώσεων είναι απαραίτητο στοιχείο για την συνέχεια 
των δράσεων  τους. Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω 
οι Μ.Κ.Ο δεν παράγουν προϊόντα ή υπηρεσίες με στόχο 
το κέρδος , αλλά  δραστηριοποιούνται ενεργά για το 
κοινό συμφέρον. Όμως  την επίτευξη των στόχων τους 
χρειάζονται κάποιους οικονομικούς πόρους. ΄Επομένως 
υπάρχουν τέσσερις πηγές χρηματοδότησης αυτών των 
οργανώσεων.
Αρχικά, ένα μεγάλο μέρος των χρηματοδοτήσεων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης διατίθενται  σε Μη Κυβερνητικές 
Οργανώσεις και οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών, 
οι οποίες έχουν βέβαια μη κερδοσκοπική βάση. Πιο 
συγκεκριμένα σχεδόν όλα τα προγράμματα της Ε.Ε 
δίνουν δυνατότητα χρηματοδότησης  με τον έναν ή τον 
άλλον τρόπο ακόμη και σε Μ.Κ.Ο που 
δραστηριοποιούνται σε εθνικό ή τοπικό επίπεδο.
Πιο συγκεκριμένα, κάθε χρόνο διατίθεται από την 
επιτροπή της Ε.Ε. περίπου 1000 εκατομμύρια ευρώ για 
τις δράσεις  των Μ.Κ.Ο. Ένα μεγάλος μέρος αυτών των 
χρηματοδοτήσεων  διατίθενται στο πλαίσιο των 
εξωτερικών σχέσεων στον τομέα της αναπτυξιακής 
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συνεργασίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε 
προγράμματα εκδημοκρατισμού και κυρίως 
ανθρωπιστική βοήθειας. Επίσης για τον κοινωνικό τομέα, 
την εκπαίδευση και το περιβάλλον εντός της Ε.Ε. 
παρέχονται σημαντικές χρηματοδοτήσεις.
Δεύτερη πηγή χρηματοδότησης είναι η ετήσια οικονομική 
συνδρομή που προσφέρουν οι φίλοι της εκάστοτε Μη 
Κυβερνητικής Οργάνωσης.
Τρίτη πηγή για την συνεισφορά των δράσεων των Μ.Κ.Ο 
που εξυπηρετούν το δημόσιο συμφέρον είναι οι 
επιχορηγήσεις που προσφέρονται από τους κρατικούς 
φορείς.
Και τελευταία αλλά εξίσου σημαντική μορφή 
χρηματοδότησης είναι οι ιδιωτικοί χορηγοί που ενισχύουν 
οικονομικά μια Μ.Κ.Ο καταθέτοντας ένα χρηματικό ποσό 
στο λογαριασμό της, με στόχο να αναπτύξει καλύτερα 
την δράση της. Για παράδειγμα, ιδιωτικοί χορηγοί είναι 
τράπεζες, βιομηχανίες, επιχειρήσεις κ.α.
Εν κατακλείδι, όπως γίνεται κατανοητό δεν καλύπτεται 
μόνο από μία πηγή χρηματοδότησης η δραστηριοποίηση 
μιας Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης και για τον λόγο αυτό 
η διοίκηση την εκάστοτε οργάνωσης επιδιώκει να βρει 
όσον τον δυνατόν περισσότερες πηγές χρηματοδότησης 
για να καλύψει  τις αυξανόμενες ανάγκες της.

5.ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΟ 
ΧΩΡΟ

1."Ορίζοντες" Κέντρο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης 
Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες ΚΕΕΠΕΑ

2. 50και Ελλάς
Μη κυβερνητική οργάνωση για την πληροφόρηση και την 
υποστήριξη των δικαιωμάτων των ατόμων άνω των 50.

3. ActionAid Ελλάς

4. EOMAK
Εθελοντική ομάδα αντιμετώπισης καταστροφών.

5. Fair Planet
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Ελληνική ανθρωπιστική οργάνωση που 
δραστηριοποιείται στην παροχή ανθρωπιστικής και 
αναπτυξιακής βοήθειας στην Ελλάδα και σε ολόκληρο 
τον κόσμο.

 6.  Greenpeace
 Ελληνικό γραφείο της Greenpeace

7. MOm - Εταιρεία για τη Μελέτη & Προστασία της 
Μεσογειακής Φώκιας

8. Oικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης

 9. Parkinson Portal
Κόμβος για την νόσο του Πάρκινσον.

10. Plomari Forum - Φορέας Ανάπτυξης Πλωμαρίου
Ο Φορέας Ανάπτυξης Πλωμαρίου είναι μια αστική μη 
κερδοσκοπική εταιρία που σκοπό έχει την προβολή και 
ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής του Πλωμαρίου 
Λέσβου.

11. Recycling Syros
Blog με σκοπό την άμεση ενημέρωση του κοινού, για τις 
δράσεις που πραγματοποιεί η ομάδα του Recycling 
Syros, με στόχο να βοηθήσει την Σύρο και το 
περιβάλλον.

12. RSF Hellas
Εθελοντική ομάδα που δραστηριοποιείται στον τομέα της 
πολιτικής προστασίας σε επίπεδο πρόληψης, 
αντιµετώπισης και αποκατάστασης φυσικών και 
τεχνολογικών καταστροφών.

13. SCI - Hellas
Κίνηση εθελοντών για την ειρήνη και τη διεθνή 
συνεργασία.

14. TICCIH - Ελληνικό Τμήμα

26

http://directory.in.gr/Redirect.aspx?entityID=135642&url=www.ticcih.gr%2F
http://directory.in.gr/Redirect.aspx?entityID=73414&url=www.sci.gr%2F
http://directory.in.gr/Redirect.aspx?entityID=114326&url=www.rsfhellas.org%2F
http://directory.in.gr/Redirect.aspx?entityID=120051&url=recyclingsyros.blogspot.com%2F
http://directory.in.gr/Redirect.aspx?entityID=150215&url=www.plomariforum.gr%2F
http://directory.in.gr/Redirect.aspx?entityID=123511&url=www.parkinsonportal.gr%2F
http://directory.in.gr/Redirect.aspx?entityID=2729&url=www.ecorec.gr%2F
http://directory.in.gr/Redirect.aspx?entityID=9295&url=www.mom.gr%2F
http://directory.in.gr/Redirect.aspx?entityID=9295&url=www.mom.gr%2F
http://directory.in.gr/Redirect.aspx?entityID=79103&url=www.greenpeace.gr%2F


Το Ελληνικό Τμήμα του TICCIH από την ίδρυσή του 
μέχρι σήμερα, προώθησε σε συνεργασία με κρατικούς 
και επιστημονικούς φορείς, σημαντικά έργα διάσωσης 
και ανάδειξης των μνημείων της βιομηχανικής 
κληρονομιάς της χώρας.

15. Unicef
Ελληνική Εθνική Επιτροπή

16. WWAC - Παγκόσμια Βοήθεια και Συνεργασία
Ελληνική, μη κερδοσκοπική, μη Κυβερνητική οργάνωση 
που έχει στόχο την εκπόνηση μελετών και στη μεταφορά 
της τεχνογνωσίας σε αναπτυσσόμενες χώρες.

17. WWF Ελλάς
Ελληνικό τμήμα της διεθνούς περιβαλλοντικής 
οργάνωσης WWF. 

18. ΑειΦέρων
Μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός Περιβαλλοντικής και 
Πολιτιστικής Συνείδησης και Επαγρύπνησης.

19. Αντιγόνη
Κέντρο πληροφόρησης και τεκμηρίωσης για το 
ρατσισμό, την οικολογία, την ειρήνη, τη μη βία.

20. Αντιναζιστική Πρωτοβουλία
Μη κυβερνητική οργάνωση εναντίον του ναζισμού.

21. Αρκτούρος
Περιβαλλοντική οργάνωση για την προστασία της 
αρκούδας στην Ελλάδα.

22. Αρσις
Κοινωνική οργάνωση υποστήριξης νέων

23. Βαλκανική Ένωση Φιλίας
Οργάνωση για τη φιλία και συνεργασία των χωρών και 
των λαών της Βαλκανικής. 

24. Γιατροί Χωρίς Σύνορα
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25. Γραμμή Ζωής
Κοινωφελές μη κερδοσκοπικό σωματείο τηλεειδοποίησης 
και βοήθειας στο σπίτι, με σκοπό την δωρεάν παροχή 
φροντίδας, προστασίας και ασφάλειας στους 
ηλικιωμένους στην Ελλάδα.

26. Διεθνής Αμνηστία - Ελληνική Επιτροπή
Η Διεθνής Αμνηστία είναι ένα παγκόσμιο κίνημα 
περισσότερων από 3 εκατομμύρια υποστηρικτών, 
μελών και ακτιβιστών που αγωνίζονται για την 
προστασία των διεθνώς αναγνωρισμένων 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

27. Διεθνής Ένωση Αστυνομικών
Διεθνής Ένωση Αστυνομικών. Ελληνικό Εθνικό Τμήμα.

28. Εθελοντική Ομάδα Δασοπροστασίας Κεφαλονιάς

29. ΕΚΠΟΙΖΩ - Ένωση Καταναλωτών - Ποιότητα 
Ζωής

30. Ελκεκά - Ελληνικό Κέντρο Καταναλωτών
ΜΚΟ που σκοπό έχει την προστασία, την εκπαίδευση, 
την ενημέρωση του καταναλωτή από κάθε μορφής 
εκμετάλλευση (κερδοσκοπία, αισχροκέρδεια, παγίδες 
στην αγορά προϊόντων, παραπλανητικές διαφημίσεις 
κακή ποιότητα τροφίμων κλπ).

31. Ελλάδα καθαρή - Clean Up Greece
Οικολογική οργάνωση.

32. Ελληνική Ομάδα Διάσωσης

33. Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία
Η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία είναι περιβαλλοντική 
μη κερδοσκοπική οργάνωση με αντικείμενο την 
προστασία των άγριων πουλιών και των βιοτόπων τους 
στην Ελλάδα

34. Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες
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35. Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός 

36. Ελληνικός Σύλλογος Υποστήριξης Ασθενών με 
Οστεοπόρωση
Συλλόγου Σκελετικής Υγείας "Πεταλούδα"

37. Ελληνικός Σύνδεσμος Εκπαίδευσης Ενηλίκων
Σύνδεσμος εκπαίδευσης ενηλίκων για την ανάπτυξη της 
Δια Βίου Μάθησης (ΔΒΜ).

38. ΕΛΠΙΔΑ
Σύλλογος φίλων παιδιών με καρκίνο.

39. ΕΠΑΚ - Ελληνικό Περιφερειακό Αναπτυξιακό 
Κέντρο
Προώθηση και ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ 
ατόμων, φορέων της ελληνικής περιφέρειας, 
πανεπιστημίων και επιχειρήσεων, που ασχολούνται με 
την επαγγελματική κατάρτιση και εκπαίδευση, μέσα στα 
πλαίσια της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

40. Εργατικό Κέντρο Νομού Λάρισας

41. ΕΣΥΝ - Εθνικό Συμβούλιο Νεολαίας
Το ΕΣΥΝ είναι ο επίσημος φορέας που εκπροσωπεί την 
Ελληνική νεολαία στην Ελλάδα και το εξωτερικό

41. Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών

43. Η Κιβωτός του Κόσμου
Μη κυβερνητική οργάνωση που δραστηριοποιείται πάνω 
στη μέριμνα παιδιών που ζούσαν σε συνθήκες 
εξαθλίωσης και υποσιτισμού, χωρίς ιατρική φροντίδα, τα 
περισσότερα από μονογονεϊκές οικογένειες, αλλά και 
πολλά χωρίς γονείς.

44.Ίδρυμα για το Παιδί & την Οικογένεια

Το Ίδρυμα Μαριάννα Β.Βαρδινογιάννη, όπως 
μετονομάστηκε στις αρχές του 2013 το <<Ίδρυμα για το 
Παιδί και την Οικογένεια>>, με σκοπό να διευρύνει τους 
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τομείς δράσης του, είναι κοινωφελές ίδρυμα, ιδιωτικού 
δικαίου και ανθρωπιστικού , κοινωνικού χαρακτήρα.  

45. ΙΕΑ - Ινστιτούτο Ενδοκοινωνιακής 
Αποκατάστασης
Σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων κοινωνικής 
ενσωμάτωσης και υποστήριξης ατόμων με αναπηρία. 

46. Κosmos Horizon
Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία για την βελτίωση 
ποιότητας ζωής των ψυχικά ασθενών.

47. ΚΕΑΝ
Κύτταρο νέων με στόχο την προστασία του 
περιβάλλοντος, με τη χρήση νέων τεχνολογιών. 

48. Κέντρο Ενημέρωσης και Προσέλκυσης 
Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών 
Πανεπιστημίου Πατρών (ΚΕΔΜΟΠ)

49. Κέντρο Ζωής
Οργάνωση που έχει στόχο τη συναισθηματική, 
ψυχολογική αλλά και πρακτική υποστήριξη των 
οροθετικών και ασθενών με AIDS.

50. Κιβωτός Ζωής
Αστική μη-κερδοσκοπική εταιρία στον Πειραιά.
Σκοπός της ΚΙΒΩΤΟΥ ΖΩΗΣ,  είναι η κοινωνική και 
οικονομική ενίσχυση των ολιγότερο ευνοουμένων 
κοινωνικών ομάδων και η βελτίωση των συνθηκών 
διαβιώσεως τους μέσω της παροχής κάθε δυνατής 
ηθικής και υλικής βοήθειας.

51. ΚοιΣΠΕ Αθηνά-Ελπίς

Ο ΚοιΣΠΕ “Αθηνά Ελπίς” είναι ένας συνεταιρισμός, με 
κοινωνικό χαρακτήρα, που έχει εμπορικές 
δραστηριότητες και ανταγωνιστικές υπηρεσίες με σκοπό 
να συμβάλλει στην αποκατάσταση ατόμων με 
ψυχοκοινωνικά προβλήματα, προσφέροντάς τους 
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εργασία, καθώς και μεριμνώντας δραστικά για την 
θεραπευτική υποστήριξή τους.

52. Μείνε Δυνατός
Δικτυακός τόπος παροχής πληροφοριών που αφορούν 
τον καρκίνο, σε επίπεδο πληροφοριακής ενημέρωσης και 
σε επίπεδο υποστήριξης των ανθρώπων που 
εμπλέκονται με αυτόν. On line υποστήριξη.
 
53. Μία Γη
Ελληνική οργάνωση για την εξάλειψη της φτώχειας και 
την ανάπτυξη στις αναπτυσσόμενες χώρες του κόσμου.

54. Νηφάλιοι Στην Υγείας Μας
Κίνηση πολιτών για τον αλκοολικό και το περιβάλλον 
του.

55. Ο Θεολόγος
Αναπτυξιακή αδελφική εταιρία μη κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα, στην Θάσο.
Αστική εταιρία Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα.
Έχει ως σκοπό να συμπληρώσει το κενό που υπήρχε σε 
κοινωνικά, πολιτιστικά, θρησκευτικά, τουριστικά, αλλά και 
θέματα άλλων μορφών, που προκύπτουν καθημερινά 
στην ζωή του σύγχρονου ανθρώπου.

56. Οικολογική
Η Μη Κερδοσκοπική Εταιρία Περιβαλλοντικής 
Ευαισθητοποίησης «ΟΙΚΟ-ΛΟΓΙΚΗ» έχει στόχους και 
σκοπούς, που αναφέρονται κυρίως στην Περιβαλλοντική 
Εκπαίδευση και στην βελτίωση της ποιότητας ζωής των 
πολιτών.

57. Ομάδα Διαχείρισης Κρίσεων
Εθελοντική Διασωστική Ομάδα. Ο σκοπός της ομάδας 
μας είναι η ανιδιοτελής προσφορά βοήθειας για τη 
πρόληψη, την αντιμετώπιση και την αποκατάσταση από 
μαζικές καταστροφές όπως σεισμοί, εκτεταμένες 
πλημμύρες και θεομηνίες, Πυρκαγιές κ.ά.

58. Όμιλος Unesco Ιστορίας Τέχνης Θεάτρου
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 Σκοπός του Ομίλου είναι η ανάδειξη στην Ελλάδα των 
προγραμμάτων της UNESCO και η επιμόρφωση πάνω 
σε θέματα που αφορούν την Ιστορία και την Τέχνη.

59. Οργάνωση Γη-Κέντρο της Γης
Η Οργάνωση Γη είναι μία Μη Κυβερνητική, Μη 
Κερδοσκοπική Οργάνωση που διαθέτει τον πολυχώρο 
"Κέντρο της Γης". Εκεί πραγματοποιείται το εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα "Ταξίδι στο Κέντρο της Γης".

60. Πέλαγος - Ινστιτούτο Κητολογικών Ερευνών
Οργάνωση κητολογικών ερευνών για τη προστασία 
δελφινιών και φαλαινών στη Μεσόγειο. 

61. Πρότυπο Εθνικό Νηπιοτροφείο Καλλιθέας
Το Πρότυπο Εθνικό Νηπιοτροφείο Καλλιθέας είναι 
φιλανθρωπικό Ίδρυμα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα 
που λειτουργεί στην Καλλιθέα και φιλοξενεί παιδιά 
προσχολικής ηλικίας από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

62. Πρωτοβουλία για το παιδί
Σύλλογος κοινωνικής πρωτοβουλίας Βέροιας
Σωματείο Μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα, αφοσιωμένο 
στην υπόθεση της προστασίας και της φροντίδας 
παιδιών που βρίσκονται σε ανάγκη και κίνδυνο.

63. Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού
Παγκόσμια αυτόνομη, ανεξάρτητη οργάνωση 
παιδαγωγικού χαρακτήρα.

64. Σωματείο Υποστήριξης Κοινωνικής Επανένταξης

Το Σωματείο Υποστήριξης Κοινωνικής 
Επανένταξης,  δημιουργήθηκε τον Απρίλιο του 2004, 
είναι μία μη κυβερνητική οργάνωση μη κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα και απευθύνεται σε ναρκομανείς και 
αλκοολικούς που έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία ή 
παρακολουθούν κάποιο πρόγραμμα απεξάρτησης και 
έχουν μια καλή πορεία.

65. Το Χαμόγελο του Παιδιού
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ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ», είναι ένας εθελοντικός 
οργανισμός, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Έχει ως 
στόχο την αντιμετώπιση των καθημερινών προβλημάτων 
των παιδιών.

66. Φίλοι του Ελληνικού Νησιού και της Θάλασσας
Σύνδεσμος με σκοπό την έρευνα, μελέτη, διατήρηση, 
ανάπτυξη, προβολή και διάσωση των παραδοσιακών 
στοιχείων στα ελληνικά νησιά, την προαγωγή του 
πολιτισμού και την προστασία του περιβάλλοντος.

67.Φως της Αφρικής
Μη Κυβερνητική Οργάνωση που αναπτύσσει δράσεις σε 
χώρες της Αφρικανικής Ηπείρου με απώτερο στόχο την 
καταπολέμηση της φτώχειας και της ανισότητας.

68. Χαρούμενα Παιδιά - Χαρούμενα Νιάτα
Μη κυβερνητική οργάνωση εθελοντών για φιλοξενία 
δωρεάν παιδιών οικονομικών μεταναστών και 
προσφύγων και οργάνωση δραστηριοτήτων για νέους 
εθελοντές.

69. Χατζηκυριάκειο Ίδρυμα Παιδικής Προστασίας

Το Χατζηκυριάκειο Ίδρυμα Παιδικής Προστασίας είναι 
από τα παλαιότερα στην Ελλάδα. Με σκοπό την 
περίθαλψη ορφανών και άπορων κοριτσιών.

6.ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, ως μέλος του Διεθνούς 
Κινήματος Συλλόγων ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς 
Ημισελήνου, από την ίδρυσή του το 1877, παρέχει 
βοήθεια χωρίς διακρίσεις, σε όποιον την χρειάζεται. 
Διαθέτοντας Υπηρεσίες στελεχωμένες από 
επαγγελματίες υγείας και πρόνοιας  και πάνω από 
50.000 μέλη και εθελοντές, στοχεύει να ανταποκρίνεται 
με συνέπεια στο καθημερινό ανθρωπιστικό του έργο, 
αλλά και στις επείγουσες ανάγκες που προκύπτουν. 
Μέχρι σήμερα έχει να επιδείξει μια διαρκή δυναμική 
παρουσία σε κάθε έκτακτη ανάγκη της χώρας, αλλά και 

33

http://directory.in.gr/Redirect.aspx?entityID=34547&url=www.xatzikiriakio.gr%2F
http://directory.in.gr/Redirect.aspx?entityID=15308&url=www.kataskinosi.gr%2F
http://directory.in.gr/Redirect.aspx?entityID=137763&url=www.liofa.org%2F
http://directory.in.gr/Redirect.aspx?entityID=120410&url=www.filoitounisiou.gr%2F


στην καθημερινότητα, μέσα από προγράμματα που στο 
κέντρο τους έχουν τον άνθρωπο. Τα προγράμματα αυτά 
απευθύνονται κυρίως σε ευάλωτες ομάδες και στοχεύουν 
στην ανακούφιση του ανθρώπινου πόνου, τη 
διασφάλιση της υγείας, την προστασία της ζωής και της 
ανθρώπινης αξιοπρέπειας.
Μία από τις σημαντικότερες προτεραιότητες του 
Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, αλλά και όλων των 
Εθνικών Συλλόγων, είναι η εκπαίδευση πολιτών στις 
Πρώτες Βοήθειες και η προετοιμασία τους στη διαχείριση 
καταστάσεων κρίσης. Σε παγκόσμιο επίπεδο ο Ερυθρός 
Σταυρός είναι ο μεγαλύτερος Διεθνής Οργανισμός στην 
παροχή πιστοποιημένης εκπαίδευσης Πρώτων 
Βοηθειών. 
Η Υπηρεσία Αγωγή Υγείας του Ελληνικού Ερυθρού 
Σταυρού, διαθέτει ένα σύνολο από ευέλικτα 
προγράμματα εκμάθησης πρώτων βοηθειών και 
πιστοποιημένους εκπαιδευτές σε όλη την χώρα. 
Προσφέρει την κατάλληλη εκπαίδευση για κάθε ηλιακή ή 
επαγγελματική ομάδα, προσαρμοσμένη στις ιδιαίτερες 
θεματικές και παιδαγωγικές απαιτήσεις. Μέχρι σήμερα 
έχει εκπαιδεύσει πάνω από 70.000 άτομα. Στόχος είναι 
κάθε χρόνος να εκπαιδεύει όσο το δυνατόν μεγαλύτερο 
αριθμό πολιτών, αναγνωρίζοντας ότι εκπαιδευμένοι 
πολίτες σημαίνει περισσότερο ασφαλείς πολίτες και 
ασφαλείς πολίτες σημαίνει υγιείς κοινωνίες.

7.ΕΛΠΙΔΑ
Σύλλογος Φίλων Παιδιών με Καρκίνο.

Η Σύλλογος  "ΕΛΠΙΔΑΣ" ιδρύθηκε  το 1990. Δύο ‘ήταν οι 
βασικοί παράγοντες  ίδρυσης του Συλλόγου πρώτων  η 
αγάπη των μελών της για τα παιδιά και δεύτερον η 
διαπίστωση πως έλειπαν από την Ελλάδα τα μέσα για τη 
θεραπεία των παιδιών που χρειάζονται μεταμόσχευση 
μυελού των οστών.  Το έργο του συνεχίζεται όλα αυτά τα 
χρόνια με σκληρή δουλειά και ανιδιοτελή προσφορά και 
μην ξεχνάμε πως είναι  έργο αγάπης, ανθρωπιάς και 
κοινωνικής στράτευσης. Στηρίζεται δε, πάνω απ' όλα, 
στη συστράτευση ολόκληρης της ελληνικής κοινωνίας 
στο πλευρό της "ΕΛΠΙΔΑΣ". Η ιστορία της 
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"ΕΛΠΙΔΑΣ"΄είναι μία υπόσχεση εκατοντάδων ανθρώπων 
για το παρόν και το μέλλον της και καλύτερα θα λέγαμε 
πως είναι μία αληθινή  ιστορία αγάπης για τον άνθρωπο 
και το παιδί.
Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, στις αρχές της 
δεκαετίας του '90 ιδρύθηκε ο Σύλλογος "ΕΛΠΙΔΑΣ",  από 
μία ομάδα ευαισθητοποιημένων   γυναικών, με 
πρωτοπόρο την Πρόεδρο του Συλλόγου κα Μαριάννα Β. 
Βαρδινογιάννη. Ήταν ένα ευχάριστο ξάφνιασμα για την 
ελληνική κοινωνία εκείνης της εποχής η απόφασή τους 
να στρατευθούν στο πλευρό του άρρωστου παιδιού. Ένα 
ξάφνιασμα που όμως σηματοδότησε την αυγή μιας 
κοινωνικής άνοιξης. Τα μέλη του Συλλόγου κατόρθωσαν 
να μετατρέψουν τη δυστυχία σε ελπίδα ζωής για 
εκατοντάδες παιδιά, και όλα αυτά φυσικά μέσα από το 
όραμα, την τόλμη και την αποφασιστικότητα,  το 
προγραμματισμό και προπαντός με την προσωπική τους 
δουλειά.
Πρώτη βασική επιδίωξη της "ΕΛΠΙΔΑΣ" ήταν η 
δημιουργία μιας πρότυπης ιατρικής μονάδας, που μέχρι 
τότε δεν υπήρχε στην Ελλάδα: της Μονάδας 
Μεταμόσχευσης Μυελού των Οστών (ΜΜΜΟ), όπου θα 
μπορούσαν να πραγματοποιούνται μεταμοσχεύσεις σε 
παιδιά που νοσούν από αιματολογικά, γενετικά και 
κληρονομικά νοσήματα, όπως λευχαιμία, συμπαγείς 
όγκοι, νευροβλαστώματα, μεσογειακή αναιμία, και άλλα. 
Πράγματι, ο πρώτος στόχος πραγματοποιήθηκε, και το 
1993 η ΜΜΜΟ εγκαινιάστηκε στο Νοσοκομείο Παίδων 
«Αγία Σοφία».
Ακολούθησε η δημιουργία του Ξενώνα «ΕΛΠΙΔΑ», στην 
οδό Μικράς Ασίας 46 στην περιοχή Γουδή, που φιλοξενεί 
παιδιά από την περιφέρεια της Ελλάδας μαζί με τις 
οικογένειές τους, που έχουν ανάγκη να διαμένουν στην 
Αθήνα για όσο διάστημα διαρκεί η θεραπεία τους στη 
ΜΜΜΟ, καθώς και στις ογκολογικές κλινικές των 
Παιδιατρικών Νοσοκομείων "Αγία Σοφία" και "Αγλαϊα 
Κυριακού".  Ο Ξενώνας εγκαινιάστηκε το 1999.
Ο επόμενος μεγάλος στόχος της «ΕΛΠΙΔΑΣ» ήταν  η 
δημιουργία του πρώτου Παιδιατρικού Ογκολογικού 
Νοσοκομείου στην Ελλάδα. Ένα έργο που θα παρείχε τα 
πιο σύγχρονα μέσα για την αντιμετώπιση όλων των 
μορφών παιδικού καρκίνου. Η ανέγερση του 
Νοσοκομείου, για την οποία κινητοποιήθηκε ο Σύλλογος 
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τα τελευταία χρόνια με πολλές φιλανθρωπικές 
εκδηλώσεις και σύμμαχό του τον Ελληνικό λαό, 
 ολοκληρώθηκε και εγκαινιάστηκε στις 14 Οκτωβρίου 
2010.
Παράλληλα, ο Σύλλογος έχει πάρει πολύ σημαντικές 
ανθρωπιστικές πρωτοβουλίες ιδίως σε περιόδους 
ενόπλων συγκρούσεων ή φυσικών καταστροφών και έχει 
δραστηριοποιηθεί τόσο σε εθνικό όσο και διεθνές 
επίπεδο. Επιπλέον,  η ΕΛΠΙΔΑ έχει επιδείξει σημαντικό 
έργο με σεμινάρια, έντυπα και ειδικές εκδηλώσεις όσον 
αναφορά την  ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση της 
κοινής γνώμης πάνω σε θέματα που αφορούν στον 
παιδικό καρκίνο και τον κοινωνικό αποκλεισμό των 
άρρωστων παιδιών. 
Για το έργο της αυτό η ΕΛΠΙΔΑ έχει βραβευθεί με τις 
ανώτατες διακρίσεις της χώρας μας: με το Χρυσό Σταυρό 
του Τάγματος της Ευποιΐας από τον τ. Πρόεδρο της 
Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Κωνσταντίνο Στεφανόπουλο 
(2002) και με το Βραβείο Εθελοντικής Δράσης από τη 
Ακαδημία Αθηνών (1997).
Και τέλος από το Δεκέμβριο του 2004 μέχρι και τον 
Ιανουάριο του 2012 λειτούργησαν γραφεία και 
πολυχώρος της ΕΛΠΙΔΑΣ σε νεοκλασικό κτίριο στην οδό 
Πινδάρου στο Κολωνάκι. Πλέον τα γραφεία βρίσκονται 
στον Ξενώνα της ΕΛΠΙΔΑΣ και παράρτημα στην 
Ογκολογική Μονάδα Παίδων για την οργάνωση των 
νέων προγραμμάτων, με πρώτο την Τράπεζα 
Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών.
http://www.elpida.org/gr/history.html#.VETDjPl_uTU

8.ΑΡΚΟΥΡΟΣ

Ο ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ είναι μη κυβερνητική, μη κερδοσκοπική 
περιβαλλοντική οργάνωση που ιδρύθηκε το 1992, για 
την προστασία της άγριας ζωής και του φυσικού 
περιβάλλοντος, με δράσεις έρευνας πεδίου, 
επιστημονικής μελέτης, ευαισθητοποίησης κοινού, 
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και εθελοντισμού για την 
προστασία της άγριας ζωής, την ενίσχυση της 
βιοποικιλότητας και της αειφορίας στην Ελλάδα και το 
εξωτερικό.

36



Η λειτουργία του Περιβαλλοντικού Κέντρου 
ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ στο νομό Φλώρινας έδωσε λύση στο 
πρόβλημα των αιχμάλωτων αρκούδων και λύκων καθώς 
και στην ενημέρωση του κοινού για τα μεγάλα θηλαστικά.
Η αναπαραγωγή του ελληνικού ποιμενικού σκύλου και η 
δωρεάν διάθεση του σε κτηνοτρόφους ορεινών 
περιοχών αποσκοπεί στην αρμονική συνύπαρξη 
ανθρώπου και άγριας ζωής.
Ο ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ είναι αστική, μη κερδοσκοπική εταιρία 
και ασκεί πολιτική πίεση για την προστασία της φύσης 
αναπτύσσοντας δράσεις ευαισθητοποίησης κοινού, 
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και εθελοντισμού.

Στα 20 χρόνια λειτουργίας του (1992-2012) ο Αρκτούρος 
συνέλαβε στα εξής: 

1. έληξε το φαινόμενο της αρκούδας χορεύτριας
2. συνέβαλε στην απαγόρευση λειτουργίας τσίρκων με ζώα 

στην Ελλάδα
3. λειτουργεί πρότυπα καταφύγια άγριας ζωής για πρώην 

αιχμάλωτες αρκούδες και λύκους στο Νυμφαίο και την 
Αγραπιδιά της Φλώρινας

4. λειτουργεί κέντρα ενημέρωσης του κοινού για την 
αρκούδα και το λύκο

5. αναπαράγει και διανέμει δωρεάν σε κτηνοτρόφους 
ελληνικούς ποιμενικούς σκύλους σε μια προσπάθεια να 
αντιμετωπιστούν με παραδοσιακό και αποτελεσματικό 
τρόπο οι ζημίες που μπορεί να προκαλέσουν οι 
αρκούδες και οι λύκοι στον άνθρωπο

6. επεμβαίνει στ χάραξη μεγάλων οδών και στην 
κατασκευή μεγάλων τεχνικών έργων για την προστασία 
του περιβάλλοντος

7. έχει ιδρύσει και διατηρεί το Εθνικό Μητρώο Αρκούδας με 
δείγματα γενετικού υλικού των αρκούδων ( τρίχες τους) 
που συλλέγονται από ειδικές τριχοπαγίδες 
τοποθετημένες σε στύλους της ΔΕΗ.

8. συμετέχει σε μεσογειακό πρόγραμμα για την 
αντιμετώπιση της χρήσης παράνομων δηλητηριασμένων 
δολωμάτων (φόλας)

9. επαναλειτουργεί και ζωντανεύει ορεινά μονοπάτια
10.αναβαθμίζει υποβαθμισμένες δασικές περιοχές με 

φυτεύσεις δέντρων (μέχρι και σήμερα 150.000)
11.λειτουργεί Ομάδα Άμεσης Επέμβασης για την 

προστασία άγριων ζώων
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12.συνεργάζεται με φορείς από όλο τον κόσμο για 
περιβαλλοντικά ζητήματα που αφορούν στη χώρα μας

13.επικοινωνεί στον εθνικό και διεθνή τύπο περιβαλλοντικές 
ειδήσεις και θέματα

14.είναι η πιο αναγνωρίσιμη και αξιόπιστη ελληνική 
περιβαλλοντική οργάνωση.
http://www.arcturos.gr/el/index.php?
option=ozo_content&perform=view&id=34&Itemid=31
http://www.arcturos.gr/el/index.php?
option=ozo_content&perform=view&id=79&Itemid=107

9.ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ
Σύλλογος Σκελετικής Υγείας
Ο Σύλλογος Σκελετικής Υγείας "Πεταλούδα" είναι ένα μη 
κερδοσκοπικό σωματείο επίσημα αναγνωρισμένο από 
το Διεθνές Ίδρυμα Οστεοπόρωσης (ΙΟF) και 
την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (WHO) ενώ 
διατηρεί άριστη σχέση συνεργασίας με το Εργαστήριο 
Έρευνας Παθήσεων Μυοσκελετικού Συστήματος του 
Πανεπιστημίου Αθηνών της Ιατρικής Σχολής όπου και 
εδρεύει, το Ελληνικό Ίδρυμα Οστεοπόρωσης και 
την Ελληνική Εταιρεία Μελέτης Μεταβολισμού των 
Οστών.
Ο Σύλλογος ιδρύθηκε το 1997 και αποτελεί το μοναδικό 
αναγνωρισμένο σωματείο το οποίο απευθύνεται στο 
κοινό και σαν κύριο στόχο έχει την ενημέρωση γύρω από 
θέματα σκελετικής υγείας, διατροφής, άσκησης, 
ψυχολογίας, πρόληψης και άλλων. Ο Σύλλογος μέχρι 
σήμερα έχει αναπτύξει ενεργό δράση και έργο τόσο μέσα 
στα όρια της Αττικής όσο και σε ολόκληρη την Ελλάδα 
προσφέροντας πάνω από 23.000 δωρεάν προληπτικές 
εξετάσεις.
 
Η δραστηριότητα του Συλλόγου επεκτείνεται 
στην διοργάνωση Πανελλαδικών ενημερωτικών 
ημερίδων οι οποίες περιλαμβάνουν δωρεάν εξετάσεις για 
σκελετικές παθήσεις, σε ενημερωτικά σεμινάρια υγείας, 
άσκησης, διατροφής και ψυχολογίας καθώς 
και στην έκδοση ενημερωτικών εντύπων, τα οποία σαν 
στόχο έχουν την ευαισθητοποίηση του κοινού και την 
ενημέρωση όλων των πολιτών πάνω σε σημαντικά 
θέματα σκελετικής υγείας.
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Επίσης, ο Σύλλογος διεξάγει επιστημονικές μελέτες με 
σκοπό να συγκεντρωθούν, εκτιμηθούν και αξιοποιηθούν 
τα επιδημιολογικά στοιχεία για την οστεοπόρωση στην 
Ελλάδα, μοναδικό επίτευγμα για τα ελληνικά δεδομένα. 
Τα δεδομένα που μέχρι στιγμής έχουν επεξεργαστεί 
έχουν δημοσιευτεί σε έγκυρα επιστημονικά 
περιοδικά και συνέδρια καθώς και στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση.
Σκοπός του Συλλόγου είναι να καταφέρει να 
παρέχει ισοδύναμες υπηρεσίες σε όλους τους πολίτες 
της ελληνικής επικράτειας είτε αυτοί βρίσκονται σε 
μεγάλες πόλεις είτε σε απομακρυσμένα μέρη.
http://www.osteocare.gr/index.php/el/syllogos/i-fysi-kai-o-
skopos

10.Η ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
 
Η «Κιβωτός του Κόσμου» είναι Μη Κερδοσκοπικός 

Οργανισμός Ειδικής Μέριμνας και Προστασίας Μητέρας 
και Παιδιού, που δραστηριοποιείται πάνω στη μέριμνα 
παιδιών που ζούσαν σε συνθήκες παραμέλησης και 
εγκατάλειψης, χωρίς ιατρική φροντίδα, χωρίς μέλλον, τα 
περισσότερα από μονογονεϊκές οικογένειες, και πολλά 
χωρίς γονείς. Η «Κιβωτός του Κόσμου» ιδρύθηκε το 
1998 από έναν εικοσιεξάχρονο ιερέα, τον πατέρα 
Αντώνιο Παπανικολάου με όπλα την αγάπη του για τα 
παιδιά και την επιθυμία του για τη δημιουργία μιας 
φωλιάς στοργής και φροντίδας για τα παιδιά αυτά της 
«άλλης» Αθήνας.

Παιδιά που βίωναν καθημερινά την εγκατάλειψη, 
την αδιαφορία, το ρατσισμό και τον κοινωνικό 
αποκλεισμό σε μία από τις πιο υποβαθμισμένες 
περιοχές της Αθήνας, την Ακαδημία Πλάτωνος. 
Βλέποντας την ανείπωτη φτώχεια και την εξαθλίωση των 
παιδιών αυτών ο πατέρας Αντώνιος δε δίστασε να 
αφιερώσει τη ζωή του σε αυτό το έργο που εκτός από 
έργο αγάπης είναι για εκείνον έργο ζωής.

Μαζί με μια ομάδα εθελοντών  που πλαισιώνουν 
ανιδιοτελώς τον πατέρα Αντώνιο και τα παιδιά με 
διάθεση προσφοράς και αγάπης, η «Κιβωτός του 
Κόσμου» συγκεντρώνει σήμερα περίπου τα 400 παιδιά, 
από βρέφη έως 18 ετών σχηματίζοντας έτσι μια 
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κοινότητα ανθρωπιάς και αγάπης, που ανθεί και 
μεγαλουργεί στο κέντρο της Αθήνας. 

Τα παιδιά, Ελληνόπουλα κυρίως, αλλά και από 
άλλες χώρες, βιώνουν σήμερα τη στοργή και την ειρήνη 
της «Κιβωτού του Κόσμου» μακριά από την πρότερη 
φτώχεια, την πείνα, το ρατσισμό και άλλες πληγές που 
μαστίζουν σήμερα την κοινωνία μας.

Με μοναδικό σύμμαχο την εν Χριστώ Αγάπη και με 
τα πενιχρά μέσα που διαθέτουμε, έχουμε αναλάβει την 
καθημερινή σίτιση των παιδιών, τις ανάγκες τους για 
ένδυση, υπόδηση, ιατροφαρμακευτική 
και οδοντιατρική περίθαλψη, αλλά και 
την εκπαίδευσή τους με φροντιστηριακά μαθήματα που 
παραδίδονται καθημερινά από εθελοντές καθηγητές, οι 
οποίοι προσφέρονται αφιλοκερδώς σε αυτό το έργο 
αγάπης, καθώς και πρόγραμμα επαγγελματικής 
κατάρτισης με εργαστήρια κεραμικής, αγιογραφίας και 
πληροφορικής, που με πολύ κόπο και μεράκι 
καταφέραμε να δημιουργήσουμε. Διδάσκονται επίσης 
ξένες γλώσσες, παραδοσιακοί χοροί και λαϊκά μουσικά 
όργανα. Επίσης λειτουργούμε και παιδικό σταθμό. Το 
καλοκαίρι φροντίζουμε για τις διακοπές των παιδιών 
στην κατασκήνωσή μας  και σε διάφορες περιοχές της 
Ελλάδας.

Η κοινωνική μας υπηρεσία διαπραγματεύεται όλες 
τις αιτήσεις βοηθείας.

Στόχος του πατρός Αντωνίου είναι να μην 
ιδρυματοποιηθούν τα παιδιά, αλλά να παραμένουν μαζί 
με τη μητέρα τους. Για να επιτευχθεί αυτός ο σκοπός οι 
άστεγες, αλλά και άπορες μητέρες ενισχύονται μηνιαίως 
με οικονομικά βοηθήματα, πληρώνοντας μισθώματα 
μικρών κατοικιών και δίδοντας οικονομικά βοηθήματα 
στις μητέρες αυτές για λογαριασμούς νερού και 
ηλεκτρικού ρεύματος, και ταυτόχρονα βρίσκοντας 
εργασία στη  μητέρα με απώτερο σκοπό να σταθεί στα 
πόδια της, να πάρει τη ζωή της στα χέρια της και την 
ευθύνη των παιδιών της.

Η «Κιβωτός του Κόσμου» βραβεύθηκε το Νοέμβριο 
του 2003 σε μία συγκινητική τελετή στο κτίριο της 
Παλαιάς Βουλής από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας 
κύριο Κωνσταντίνο Στεφανόπουλο ως μία από τις 
καλύτερες οργανώσεις πάνω στη μέριμνα του παιδιού 
στην Ελλάδα.
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Επίσης, το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο ενάντια στο 
ρατσισμό και την ξενοφοβία επέλεξε την «Κιβωτό του 
Κόσμου» ως «το φωτεινότερο παράδειγμα ενάντια στο 
ρατσισμό και την ξενοφοβία στην Ελλάδα για το έτος 
2003». Το Δεκέμβριο του 2004 η Κιβωτός βραβεύτηκε 
για το έργο της από την UNESCO. Στις 5 Δεκεμβρίου του 
2005 σε τελετή στο Προεδρικό Μέγαρο η «Κιβωτός του 
Κόσμου» βραβεύτηκε από τον νυν Πρόεδρο της 
Δημοκρατίας κύριο Κάρολο Παπούλια ξανά ως μία από 
τις καλύτερες οργανώσεις στην Ελλάδα πάνω στη 
μέριμνα του παιδιού.

Πιο πρόσφατα στις 30/12/2008 με την απονομή 
Βραβείου από την Ακαδημία Αθηνών για βράβευση 
Έλληνα που διακρίθηκε για πράξη ανθρωπισμού και 
κοινωνικής αρετής, στον Πατέρα Αντώνιο Παπανικολάου, 
ιερέα και ιδρυτή της μη κυβερνητικής οργάνωσης 
«Κιβωτός του Κόσμου», για το εξαιρετικό εθελοντικό του 
έργο που επιτελεί για τα άπορα και εγκαταλελειμμένα 
παιδιά.

Επιπροσθέτως, σε ένα δεύτερο χώρο ετοιμάστηκε 
και λειτουργεί από το 2008 ξενώνας δυναμικότητας 40 
κλινών για τις άστεγες και κακοποιημένες μητέρες με τα 
παιδιά τους, επειδή προέκυψε μεγάλη ανάγκη για τη 
στέγαση αυτού του πληθυσμού που δεν είχε που την 
κεφαλή κλίναι.

Επίσης, επί καθημερινής βάσης κι επί σειρά ετών 
προσφέρουμε φαγητό σε 1.300 άτομα, ως επί το 
πλείστον άγαμες και άστεγες μητέρες με τα παιδιά τους.

Λόγω, λοιπόν του μεγάλου αριθμού των αστέγων 
μητέρων, προσφύγων και μη, η Κιβωτός του Κόσμου 
συνεχίζοντας την παράδοση αρωγής και στήριξης 
μητέρας και παιδιού, προχωρά στη δημιουργία νέου 
κέντρου υποδοχής και φροντίδας για την άστεγη και 
κακοποιημένη μητέρα.

Ακόμα, το Νοέμβριο του 2012 σε έτερο τριώροφο 
κτίριο στον Πειραιά ολοκληρώθηκαν οι επισκευαστικές 
εργασίες μικρής κλίμακας και χρησιμοποιείται ως 
ξενώνας – σπίτι     για τη φιλοξενία ασυνόδευτων παιδιών 
δυναμικότητας 40 κλινών.

Επίσης  το Νοέμβριο του 2012 ξεκίνησε η διανομή 
τροφίμων μέσα από το κοινωνικό μας      παντοπωλείο  , 
που εξυπηρετεί 150 οικογένειες.
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     Ακόμα, στην Κιβωτό του Κόσμου, μας εζητήθη από 
τις τοπικές αρχές κι αποφασίσαμε να διευρύνουμε τη 
δράση μας σε ακριτικές περιοχές και συγκεκριμένα 
στην Πωγωνιανή Ιωαννίνων, στην Ήπειρο κοντά στα 
Ελληνοαλβανικά σύνορα, όπου θα δημιουργηθούν ένα 
κέντρο παιδικής προστασίας, μία γεωργική σχολή κι ένα 
οικοτροφείο.

Επίσης, ανάλογη δομή παιδικής μέριμνας θα 
δημιουργηθεί και στη νήσο Χίο.

Οι παραπάνω δομές θα είναι σε πλήρη λειτουργία 
εντός του 2014 και θα βοηθήσουν όλη την ευρύτερη 
περιοχή. 

http://kivotostoukosmou.org/kivotos/content/view/13/40/la
ng,el/

11.ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία είναι περιβαλλοντική 
μη κερδοσκοπική οργάνωση με αντικείμενο την 
προστασία των άγριων πουλιών και των βιοτόπων τους 
στην Ελλάδα, θεωρώντας τα ως βασικά στοιχεία της 
ελληνικής φύσης. Από το 1982 εργάζεται ώστε να 
διασφαλίσει ένα βιώσιμο περιβάλλον τόσο για τα πουλιά, 
όσο και για τον άνθρωπο. To έργο της 
περιλαμβάνει δράσεις προστασίας και μελέτης, 
ενημέρωσης και εκπαίδευσης, καθώς 
και παρεμβάσεις για τα κρίσιμα θέματα του φυσικού 
περιβάλλοντος. Οι στόχοι της Οργάνωσης είναι:

• Η προστασία των πουλιών και των βιοτόπων 
τους μέσα από καταγραφές, έρευνα και μελέτη 
των άγριων πουλιών, όπως και την ανάδειξη, 
διαχείριση και προστασία προστατευόμενων περιοχών

• Η ενημέρωση των πολιτών για το φυσικό περιβάλλον 
και τα άγρια πουλιά, μέσω της περιβαλλοντικής 
εκπαίδευσης και δράσεων ευαισθητοποίησης

• Η παρέμβαση στις περιπτώσεις παραβάσεων της 
περιβαλλοντικής νομοθεσίας και η διατύπωση και 
προώθηση θέσεων για κρίσιμα περιβαλλοντικά 
ζητήματα 
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Γιατί τα πουλιά;
Τα πουλιά αποτελούν έναν από τους σημαντικότερους 
δείκτες της ποιότητας του φυσικού περιβάλλοντος και 
δείκτες της ποιότητας ζωής στο αστικό περιβάλλον.  Το 
φυσικό περιβάλλον υποβαθμίζεται με την εξαφάνιση και 
τη μείωση των πληθυσμών τους. Ο αγώνας για τη 
διατήρηση του περιβάλλοντος είναι παράλληλα  και η 
προσπάθεια για τη διατήρηση των πουλίων. Γι' αυτό, 
ένας καλύτερος κόσμος για τα πουλιά, σημαίνει έναν 
καλύτερο κόσμο για όλους μας.
Στον αγώνα αυτό, η Ελλάδα είναι μια χώρα ιδιαίτερα 
σημαντική διεθνώς τόσο για τα επιδημητικά, όσο και για 
μεταναστευτικά είδη. Στο σταυροδρόμι τριών ηπείρων, 
με μια καταπληκτική ποικιλομορφία στο φυσικό 
περιβάλλον (ακτές, βουνά, δάση, λιβάδια, θίνες), η 
Ελλάδα κατέχει προνομιακή θέση για την επιβίωση 
εκατοντάδων ειδών.
Ως χερσόνησος, διευκολύνει το ταξίδι εκατομμυρίων 
πουλιών πάνω από τη Μεσόγειο, ενώ ως νότια χώρα της 
Ευρώπης, είναι ένα φιλόξενος τόπος για τα είδη του 
Βορρά που ωφελούνται από τον ήπιο χειμώνα της.
Συνοψίζοντας η Ορνιθολογική σε νούμερα

 Δράσεις προστασίας και διατήρησης σε περισσότερες 
από 60 σημαντικές περιοχές σε όλη την Ελλάδα.

 Μελέτη και παρακολούθηση 196 Σημαντικών Περιοχών 
για τα Πουλιά (ΙΒΑ)σε όλη την Ελλάδα.

 Υλοποίηση 100 προγραμμάτων έρευνας και 
διαχείρισης την τελευταία δεκαετία με ευρωπαϊκους, 
εθνικούς, ιδιωτικούς και ιδίους πόρους

 Σταθερή συνεργασία με πάνω από 50 επιστημονικούς 
και άλλους φορείς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό για 
την υλοποίηση εξειδικευμένων προγραμμάτων και 
δράσεων

 Δεκάδες παρεμβάσεις και καταγγελίες     ετησίως σε 
περιπτώσεις καταστροφής της φύσης με τη συμβολή των 
πολιτών και τοπικών οργανώσεων

 Συμμετοχή περισσότερων από 16.000 παιδιών και 
εφήβων ετησίως σε εκδηλώσεις και σε 
προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης

 Άμεση ενημέρωση χιλιάδων ατόμων σε εκδηλώσεις και 
περίπτερα ενημέρωσης σε όλη την Ελλάδα

 Δίκτυο περισσότερων από 60 εκπαιδευμένων 
εθελοντών στις καταγραφές πουλιών που 
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δραστηριοποιούνται σε σταθερή βάση σε όλη την 
Ελλάδα

 Συμμετοχή περισσότερων από 1000 ατόμων ετησίως 
σε εθελοντικές δράσεις
http://www.ornithologiki.gr/

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΝΕΟΙ

1.ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΤΗΣ ΑΝΑΜΙΞΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕ ΤΟΝ 
ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟ

Οι νέοι είναι ο σημαντικότερος πόρος της σημερινής 
κοινωνίας, κοινωνίας της οικονομικής κρίσης. Οι νέοι με 
τις ελπίδες τους, τις ιδέες τους, τα οράματά  τους και  την 
ενεργητικότητας τους είναι οι διαμορφωτές της 
μελλοντικής κοινωνίας, μια κοινωνίας που μεταβάλλεται 
διαρκώς.
Επομένως αξίζει να τονίσουμε ότι η ενσωμάτωση των 
νέων σε εθελοντικούς οργανισμούς μπορεί να επιφέρει 
πολλές θετικές συνέπειες ακόμη και στην ίδια την 
κοινωνία. Ειδικότερα, οι νέοι με την κατάλληλη 
εκπαίδευση και υποστήριξη μπορούν να υλοποιήσουν 
αμέτρητα πράγματα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα.
Συνεπώς, τα πλεονεκτήματα από την συμμετοχή των 
νέων στους εθελοντικούς οργανισμούς είναι αμέτρητα και 
πρακτικά, διότι οι νέοι διαθέτουν φαντασία, 
παρορμητικότητα, αποφασιστικότητα, δημιουργικές 
ιδέες, θέληση, τεράστια αποθέματα ενέργειας, δεν 
κουράζονται ποτέ όταν ενασχολούνται με 
δραστηριότητες που αγαπάν και μπορούν να 
δημιουργήσουν νέές προοπτικές. Ακόμη, τα νεαρά άτομα 
έχουν εξειδικευμένες δεξιότητες και γνώσεις αφού από 
πολύ νωρίς έχουν έρθει σε επαφή με τις νέες τεχνολογίες 
και έχουν πρόσβαση στην εκπαίδευση υψηλού 
επιπέδου. Επιπλέον, είναι χρήσιμοι σε προγράμματα 
παροχής υπηρεσιών σε νέους, αφού μπορούν να 
προσφέρουν ιδέες, γνώσεις, ακόμη και την προσωπική 
τους εμπειρία για την καλύτερη και αποτελεσματικότερη 
εφαρμογή του προγράμματος, γιατί ποιος ξέρει καλύτερα 
τι χρειάζονται οι νέοι, από τους ίδιους τους νέους.  Έτσι, 
οι θετικές  συνέπειες που μπορούν να επιφέρουν οι νέοι 
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σε έναν εθελοντικό οργανισμό αξίζουν και με το 
παραπάνω την επένδυση σε χρόνο για την ολοκλήρωσή 
τους στον οργανισμό.
Επιπρόσθετα, οι εθελοντικοί οργανισμοί πρέπει να 
στηρίζουν τα νέα άτομα να τους δείχνουν ότι πολλά 
πράγματα μπορεί να αλλάξουν με την προσπάθεια τους 
και ότι καταλαμβάνουν μια σημαντική θέση στο 
κοινωνικό σύνολο. Έτσι, να δίνουν την ευκαιρία στους 
νέους να αποδεικνύουν τις δυνατότητες τους, να 
αξιοποιούν τις δεξιότητες τους με τρόπο χρήσιμο όχι 
μόνο για τους ίδιους αλλά και για τον οργανισμό και για 
την κοινωνία.
Συγχρόνως, αναπτύσσεται η ικανότητα των νέων για 
δέσμευση σ έναν σκοπό προς όφελος του κοινωνικού 
συνόλου μέσα από την διοχέτευση των ταλέντων τους 
στην βοήθεια  προς τον συνάνθρωπο και την επίλυση 
κοινωνικών προβλημάτων.  Επομένως μέσα από την 
εθελοντική προσφορά τα νεαρά άτομα αισθάνονται 
χρήσιμα και κατανοούν καλύτερα ποία είναι η θέση τους 
μέσα στην κοινωνία.
Συνοψίζοντας, θα λέγαμε ότι μέσα από τον εθελοντισμό 
οι νέοι αναπτύσσουν και αποκτούν νέες δεξιότητες, 
λαμβάνουν αναγνώριση για τα επιτεύγματα τους και τους 
κινείται το ενδιαφέρον του ακόμη περισσότερο για την 
συμμετοχή σε εθελοντικές εργασίες. Επομένως 
αναπτύσσουν στάσεις και συνήθειες του καλού πολίτη.

2.ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ 
ΑΝΑΜΙΞΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟ

Τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα από την ανάμιξη των 
νέων με τον εθελοντισμό είναι τα εξής:

1. Οι νεαροί εθελοντές μαθαίνουν πιο εύκολα, 
αφομοιώνουν πιο γρήγορα νέες ιδέες και πληροφορίες 
και είναι πιο ανοιχτόμυαλοι.

2. Οι ιδέες τους είναι πρωτότυπες χωρίς μισαλλοδοξίες 
και προκαταλήψεις.

3. Οι νεαροί εθελοντές βλέπουν τον κόσμο με διαφορετικό 
τρόπο απ ότι οι ενήλικες.

4. Οι νεαροί εθελοντές διαθέτουν ανεξάντλητη φαντασία, 
ενθουσιασμό και αποφασιστικότητα.
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Από την άλλη πλευρά τα μειονεκτήματα από την ανάμιξη 
των νέων με τον εθελοντισμό είναι τα εξής:

1. Η εκπαίδευση και η επίβλεψη που χρειάζονται οι 
νεαροί εθελοντές είναι διαφορετική από αυτή που 
απαιτείται για τους ενήλικες εθελοντές.

2. Για τους νεαρούς εθελοντές είναι πιο δύσκολο να 
μείνουν πιστοί   στο ωράριο, έρχονται πιο αργά φεύγουν 
πιο νωρίς τους είναι δύσκολο να δεσμευτούν για μεγάλο 
χρονικό διάστημα και να ολοκληρώσουν τις εργασίες 
τους.

3. Η επιβράβευση των νεαρών εθελοντών για τα 
επιτεύγματα τους και η ενθάρρυνσή τους έχει 
διαφορετική μορφή και διάρκεια από αυτή των ενηλίκων.

3.Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 
ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ

Στις σύγχρονες αντίξοες κοινωνικές συνθήκες της 
οικονομικής κρίσης το σχολείο πρέπει να είναι ο 
συνδετικός κρίκος  των νέων με τα κοινωνικά 
προβλήματα και με τα ζητήματα κοινωνικής ευαισθησίας. 
Το σχολείο θα πρέπει να είναι ο χώρος όπου ο νέος θα 
κοινωνικοποιηθεί, θα αναπτυχθεί σωματικά, πνευματικά, 
θα αποκτήσει κοινωνική ευαισθησία, κοινωνική 
συνείδηση, θα αναπτύξει την συλογικότητα και την 
συνεργασία, θα καλλιεργήσει το  πνεύμα ομαδικής 
ευθύνης και να καλλιεργήσει την εγρήγορση των νέων 
ανθρώπων και το ιδεώδες της συλλογικής προσφοράς, 
καθώς το ενδιαφέρον των νέων για τα προβλήματα της 
κοινωνίας. Επομένως το σχολείο μπορεί  να συμβάλει 
στην καλλιέργεια της εθελοντικής συνείδησης των νέων 
μέσα από ποικίλες δράσεις.
1. Το σχολείο μπορεί να φέρει σε επαφή το μαθητικό 
κοινό με την Δράση Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, 
ανθρωπιστικών οργανώσεων έτσι να τους δοθεί η 
ευκαιρία να εμπλακούν και οι ίδιοι οι νέοι στο έργο του 
οργανισμού και να προσφέρουν για το κοινό όφελος.
2. Μέσα από την συμμετοχή του σχολείου σε 
Περιβαλλοντικά Προγράμματα είτε της τοπικής κοινωνίας 
είτε του Υπουργείου Περιβάλλοντος όπως εκδρομές, 
εξορμήσεις στη φύση, συμμετοχή της σχολικής 
κοινότητας σε δενδροφυτεύσεις, αναδασώσεις, μάζεμα 
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σκουπιδιών από πάρκα, παραλίες κ.α τα παιδία θα 
μπορέσουν να ευαισθητοποιηθούν από νωρίς για τα 
οικολογικά  προβλήματα της χώρας τους και να 
συμβάλλουν και αυτά με την σειρά τους.
3 Η έννοια του εθελοντισμού μπορεί να υποστηριχθεί και 
να προαχθεί με πολιτιστικές δραστηριότητες, 
ημερίδες, σεμινάρια και αφιερώματα από μαθητές και 
εκπαιδευτικούς για να μεταδοθεί το μήνυμα της εκούσιας 
συνειδητής προσφοράς προς το κοινωνικό σύνολο και 
να εδραιωθεί η σπουδαιότητά του στη σκέψη των νέων 
ανθρώπων.
4. Και τέλος το σχολείο μπορεί να καθιερώσει τον θεσμό 
των μαθητικών συμβουλίων έτσι τα παιδία θα αρχίζουν 
να εμπλέκονται στην διαδικασία του << εκλέγειν- 
εκλέγεσθαι>> και να εξοικειωθούν με τις συλλογικές και 
δημοκρατικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων, να μάθουν 
να αναλαμβάνουν ευθύνες, να συμμετέχουν στα κοινά, 
να αρχίζουν σιγά σιγά να διαμορφώνουν δημοκρατική 
συνείδηση να ωριμάζουν, να γίνονται περισσότερο 
υπεύθυνοι, να συναποφασίζουν για κοινά προβλήματα, 
να βγουν απ΄τα στενά όρια της ατομικότητας, και να 
αναπτύσσουν συλλογικό πνεύμα.

5.ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 
ΝΕΟΥΣ

1. Ενισχύεται η αυτοπεποίθηση τους.
2. Αισθάνονται χρήσιμοι για το κοινωνικό σύνολο.
3. Γνωρίζουν καλύτερα τις ικανότητες τους, τις δεξιότητες 

τους, τις δυνάμεις τους, τι είναι ικανοί να κάνουν, μέχρι 
που μπορούν να φτάσουν, έτσι δοκιμάζουν τα όρια τους 
και ανακαλύπτουν τα ταλέντα τους.

4. Μαθαίνουν να αναλαμβάνουν ευθύνες και να παίρνουν 
πρωτοβουλίες.

5. Μαθαίνουν να πειθαρχούν σε κανόνες.
6. Μαθαίνουν να συνεργάζονται μ άλλους ανθρώπους για 

την επίτευξη κοινού στόχου και ποιο συγκεκριμένα για το 
συμφέρον του κοινωνικού  συνόλου.

7. Τους δίνεται η ευκαιρία να εξερευνήσουν νέους ρόλους, 
καταστάσεις, να έρθουν σ επαφή με νέους ανθρώπους, 
νέες εμπειρίες και μέσα από όλα αυτά να αποκτήσουν 
νέες γνώσεις και δεξιότητες.
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8. Κατανοούν καλύτερα τις ανθρώπινες σχέσεις και πως 
αυτές λειτουργούν.

9. Συνειδητοποιούν το δεσμό με το κοινωνικό σύνολο.
10.  Κατανοούν καλύτερα τις ατομικές και πολιτισμικές 

διαφορές των συνανθρώπων τους.
11.  Μαθαίνουν να αναλαμβάνουν μεγαλύτερη δέσμευση 

στην κοινωνική ευθύνη.
12.  Αναγνωρίζουν την ουσιαστική αξία της εθελοντικής 

προσφοράς.
13.  Έρχονται σ επαφή με το πως είναι να είσαι ενεργός 

πολίτης και στο μέλλον πιθανότατα να εξελιχθούν σ 
ενεργούς πολίτες και να υπηρετούν την κοινωνία.

14. Μαθαίνουν να βάζουν πάνω απ’ όλα το καλό του 
κοινωνικού συνόλου και όχι το ατομικό συμφέρον.

15.  Τους δίνεται η ευκαιρία να εξερευνήσουν τα 
ενδιαφέροντά τους και να δοκιμάσουν διαφορετικούς 
ρόλους χωρίς κάποια δέσμευση.

16.  Τους δίνεται η ευκαιρία να αναδείξουν τόσο τις 
ικανότητες τους όσο και τις δυνατότητές τους.

17. Αποκομίζουν την εμπειρία της συνεργασίας με τρίτους 
πάνω σε ποικίλα επίπεδα.

18. Αποκτούν εξειδίκευση και εμπειρία και τους δίνεται η 
ευκαιρία να εμπλουτίσουν το προσωπικό τους 
βιογραφικό και να βελτιώσουν τις μελλοντικές τους 
επαγγελματικές επιλογές.

19. Τους δίνεται η ευκαιρία να επεκτείνουν τις γνώσεις τους 
ως προς τις επαγγελματικές τους επιλογές.

20. Τους δίνεται η δυνατότητα να βιώσουν συγκεκριμένες 
δραστηριότητες που σχετίζονται με κάποια απασχόληση 
που τους αρέσει έτσι μπορούν να εξερευνήσουν τις 
επιλογές τις καριέρας τους.

21. Τους δίνεται η ευκαιρία να αποκτήσουν εμπειρία στη 
λήψη αποφάσεων και στην επίλυση προβλημάτων.

22. Μπορούν να αναπτύξουν τις ήδη υπάρχουσες 
δεξιότητες νέσα από την πρακτική άσκηση και τις 
εμπειρίες.

23. Μπορούν να αναπτύξουν νέες εργασιακές δεξιότητες.
24. Μπορούν να εξερευνήσουν τις διαπροσωπικές τους 

δεξιότητες μέσα από την επαφή με τους άλλους και την 
εργασία.
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  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

1.ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ

Η αιμοδοσία αποτελεί την ύψιστη έκφραση του 
εθελοντισμού, είναι πράξη αλληλεγγύης, αγάπης, 
φροντίδας προς τον συνάνθρωπο, γιατί δίνοντας αίμα 
σώζεις ζωές. Η εθελοντική αιμοδοσία είναι το 
πολυτιμότερο δώρο ζωής ειδικά γι αυτόν που το δέχεται.
Με τον όρο αιμοδοσίας εννοούμε την χορήγηση αίματος 
με μετάγγιση και κατ’ επέκταση την όλη οργάνωση που 
ασχολείται με τη λήψη, επεξεργασία, συντήρηση και 
διάθεση του αίματος και των παραγώγων του. (Φυλλάδιο 
αιμοδοσίας Υπ.Υ.1998)
Όμως η εθελοντική αιμοδοσία είναι αναγκαία για δύο 
λόγους στη χώρα μας, πρώτον στα νοσοκομεία μας 
έχουμε έλλειψη και ανεπάρκεια αποθεμάτων αίματος και 
δεύτερον το αίμα δεν μπορεί να διατηρηθεί για μεγάλη 
χρονική διάρκεια εξαιτίας του περιορισμένου χρόνου 
ζωής του αίματος και των συστατικών του.
Τέλος, η εθελοντική αιμοδοσία είναι ασφαλής, μπορεί να 
επαναλαμβάνεται κάθε τρεις μήνες και ο δότης μπορεί να 
ναι κάθε υγιής άντρας ή γυναίκα, ηλικίας 18-65 χρονών. 
Κατά την αιμοδοσία το αίμα συλλέγεται χρησιμοποιώντας 
αποστειρωμένο εξοπλισμό, επομένως ο δότης δεν 
διατρέχει κανένα κίνδυνο να κολλήσει οποιαδήποτε 
μολυσματική ασθένεια. 

2.ΟΦΕΛΗ  ΤΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ

1. Με την εθελοντική αιμοδοσία  σώζονται ζωές. Διότι με 
το να δίνεις αίμα βοηθάς να υπάρχει διαθέσιμο απόθεμα 
αίματος για ανάγκες μετάγγισης.

2. Το αίμα του αιμοδότη ελέγχεται σχολαστικά για 
διάφορα νοσήματα που μεταδίδονται με το αίμα.

3. Η υγεία του αιμοδότη ελέγχεται συστηματικά και 
συνεχώς. Αφού υποβάλλεται σε πλήρη ιατρικό έλεγχο, 
που περιλαμβάνει μέτρηση αρτηριακής πίεσης, 
σφυγμών, αιματοκρίτη και τη λήψη ιστορικού.

4. Αμέτρητα τα ψυχολογικά οφέλη. Ο αιμοδότης 
αισθάνεται ψυχική, ηθική ολοκλήρωση, καθώς και 
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υπερηφάνεια αφού με την πράξη του αυτήν θα σώσει 
έναν συνάνθρωπό του.

5. Η αιμοδοσία σώζει από ασθένειες. Η εθελοντική 
αιμοδοσία  δεν σώζει μόνο τους παραλήπτες από 
πιθανές επιπλοκές ασθενειών, αλλά και τους ίδιους τους 
αιμοδότες. Σύμφωνα με ιατρικές μελέτες, όταν δίνουμε 
αίμα αποβάλλονται μαζί του από τον οργανισμό οι 
αχρείαστες ποσότητες σιδήρου, οι οποίες όταν 
συσσωρεύονται και παραμένουν σε μεγάλο ποσοστό στο 
αίμα μας, μπορεί να προκαλέσουν την εμφάνιση χρόνιων 
παθήσεων. Με την «αποσιδήρωση» που συντελείται 
κατά την αιμοδοσία, αμέσως βελτιώνεται η κυκλοφορία 
του αίματος, ενώ ο οργανισμός προστατεύεται μέχρι και 
από εγκεφαλικό, έμφραγμα ογκογενέσεις ή και 
επιτάχυνση της γήρανσης. Τα παραπάνω ευρήματα για 
την αιμοδοσία αφορούν κυρίως τους άνδρες, αλλά και τις 
γυναίκες μετά την εμμηνόπαυση, καθώς μέχρι τότε ο 
περιττός σίδηρος αποβάλλεται ούτως ή άλλως μέσω της 
έμμηνης ρύσης. 

3. ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΑΙΜΟΔΟΤΗΣ

Ο εθελοντής αιμοδότης είναι μη αμειβόμενος αιμοδότης, 
ο οποίος δίνει αίμα πλάσμα και άλλα συστατικά του 
αίματος του οικειοθελώς, χωρία να αμείβεται με χρήματα 
ή μ οποιαδήποτε άλλη μορφή γι αυτό που κάνει. Έχει 
πλήρη συνείδηση για αυτήν του τη πράξη γιατί δίνοντας 
αίμα δίνει λύση σ ένα κοινωνικό, πολιτισμικό πρόβλημα 
και συμβάλλει και αυτός στην ομαλή επίλυσή του, με 
ευχαρίστηση προπάντων, διότι αυτό που κάνει για τους 
συνανθρώπους του είναι αυτό που και οι άλλοι θα ήθελε 
να κάνουν γι αυτόν. Επομένως, η αιμοδεσία είναι 
δικαίωμα και υποχρέωση του κάθε πολίτη. Ο εθελοντής 
αιμοδότης δίνει αίμα εθελοντικά ως ατομικός αιμοδότης 
για τον άγνωστο πάσχοντα συνάνθρωπο είτε ως 
συλλογικός αιμοδότης για το σύλλογο εθελοντών 
αιμοδοτών. Με την πρώτη του εθελοντική αιμοδότηση 
αποκτά την κάρτα εθελοντών στην οποία αναγράφεται  η 
ομάδα αίματος του και η ημερομηνία της κάθε 
αιμοδοσίας του. Οι πολύ τακτικοί αιμοδότες βραβεύονται 
από την πολιτεία με επαίνους, βραβεία, διπλώματα κ.α. 
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ως τιμήν ένεκεν για την πράξη του αυτή, γιατί μην 
ξεχνάμε ο εθελοντής αιμοδότης είναι άνθρωπος 
ευαισθητοποιημένος με υψηλό το αίσθημα της 
κοινωνικής ευθύνης. Και τέλος, ο αιμοδότης είναι 
αξιέπαινο γιατί δίνει λύσεις στα καθημερινά προβλήματα 
των νοσοκομείων, όπου η ανάγκη για αίμα αυξάνεται 
μέρα με την μέρα.    

4.ΠΟΤΕ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ 
ΑΙΜΟΔΟΤΗΣ

Όταν:
1. Είναι μεταξύ ηλικίας 18 έως 65 χρονών.
2. Είναι υγιής : Δεν μπορεί να δώσει αίμα ένα άρρωστο 

άτομο ή άτομο που λαμβάνει φάρμακα, διότι το αίμα 
αυτό δεν θα έχει ευεργητικές ιδιότητες στο άτομο που το 
λαμβάνει.
Πιο συγκεκριμένα, παρακάτω θα παραθέσουμε τις αιτίες 
που δεν μπορεί κάποιος να γίνει εθελοντής αιμοδότης.

Αιτίες μόνιμου αποκλεισμού
• Καρδιαγγειακές νόσοι
• Υπέρταση υπό θεραπεία
• Νεοπλασίες
• Αυτοάνοσα νοσήματα –Βαρειές ρευματοπάθειες
• Αιματολογικά νοσήματα
• Χρόνια νεφροπάθεια
• Σακχαρώδης διαβήτης σε αγωγή
• Ηπατίτιδα Β, C, HIV λοίμωξη
• Ψυχικές νόσοι
• Ηπατοπάθεια – αλκοολισμός
• Επιληψία

   Αιτίες προσωρινής απόρριψης 
• Εγκυμοσύνη.
• Διακοπή κύησης.
• Εμμηνορρυσία.
• Χειρουργικές επεμβάσεις (6μήνες – 1χρόνο αναλόγως).
• Βελονισμός.
• Τατουάζ
• Οξεία αλλεργία.
• Πεπτικό έλκος.
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• Εμβόλια.
• Λήψη φαρμάκων.
• Μεταδοτικές νόσοι.
• Υπερθυρεοειδισμός(για 2 χρόνια μετά το τέλος της 

θεραπείας με αντιθυρεοειδικά φαρμάκα).
3. Είναι αποφασισμένος ότι θέλει να βοηθήσει με την 

θέλησή του και την ψυχή του τον συνάνθρωπό του και 
να κάνει το καλύτερο δυνατόν γι αυτόν.

4. Ζυγίζει πάνω από 50 κίλα.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

Σαν μεθοδολογία χρησιμοποίησα το ερωτηματολόγιο 
κλίμακας Likert που κατασκεύασα μόνη μου και  το 
μοίρασα σε φοιτητές του Παιδαγωγικού Τμήματος 
Νηπιαγωγών και του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής 
Εκπαίδευσης . Το ερωτηματολόγιο περιέχει 32 δηλώσεις 
στις οποίες οι συμμετέχοντες αποκρίνονται με μια 
κλίμακα Likert 5 σημείων (1:διαφωνώ εντελώς, 2: 
διαφωνώ, 3:ούτε συμφωνώ, ούτε διαφωνώ, 4: 
συμφωνώ, 5: συμφωνώ απόλυτα). Οι δηλώσεις 
αναφέρονται στο τρίτο ενικό πρόσωπο  και είναι 
διατυπωμένες θετικά. Επιπλέον είναι 
κατηγοριοποιημένες σε έξι υποσύνολα καθένα από τα 
οποία εξετάζει μία από τις έξι διαστάσεις: οφέλη του 
εθελοντισμού για τον εθελοντισμό, χαρακτηριστικά Μη 
κερδοσκοπικών Οργανισμών, τα κίνητρα του 
εθελοντισμού, προφίλ εθελοντή, λόγοι ενασχόλησης με 
τον εθελοντισμό, λόγοι μη ενασχόλησης με τον 
εθελοντισμό. Επέλεξα αυτούς τους έξι άξονες γιατί 
κάλυπταν πλήρως το Θεωρητικό Πλαίσιο με το οποίο 
ασχολήθηκα. Στη πρώτη σελίδα του ερωτηματολογίου, 
ζητήθηκαν οι εξής προσωπικές πληροφορίες από τους 
καθηγητές: φύλλο, ηλικία, φοιτητής/τρια σε ποιο τμήμα, 
κατεύθυνση στη Τρίτη λυκείου, έτος σπουδών, τόπος 
καταγωγής. Συνέλεξα τα δεδομένα του 
ερωτηματολογίου(τι απάντησε ο κάθε φοιτητής/τρια στις 
ερωτήσεις του ερωτηματολογίου) χρησιμοποιώντας το 
πρόγραμμα SPSS, για να μπορέσω να τα αναλύσω και 
να καταλήξω στα ανάλογα συμπεράσματα με βάση τις 
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απόψεις των φοιτητών των δύω Τμημάτων πάνω στο 
θέμα του ερωτηματολογίου.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Statistics
d1 d2 D3 d4 d5 d6

N Valid 100 100 100 100 100 100
Missing 0 0 0 0 0 0

Frequency Table

Στην πρώτη δημογραφική ερώτηση που αφορούσε το 
φύλο 9 από τoυς 100 ερωτηθέντες  ήταν άντρες με 
ποσοστό 9,0% και 91 από τους 100 ήταν γυναίκες με 
ποσοστό 91%.

d1

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative 

Percent
Valid 1 9 9,0 9,0 9,0

2 91 91,0 91,0 100,0
Total 100 100,0 100,0

Στη 2η δημογραφική ερώτηση που αφορούσε τη ηλικία 
84 από τους 100 ερωτηθέντες      είχαν ηλικία από  18 
μέχρι 22 με ποσοστό 84 %, 13 από τους 100 είχαν ηλικία 
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από 23 μέχρι 32 με ποσοστό 13 %  και 3 από τους 100 
είχε ηλικία από 33 μέχρι 46 με ποσοστό 3 %.   

d2

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative 

Percent
Valid 1 84 84,0 84,0 84,0

2 13 13,0 13,0 97,0
3 3 3,0 3,0 100,0
Total 100 100,0 100,0

Στη 3η δημογραφική ερώτηση που αφορούσε τη 
κατεύθυνση στη Γ΄ Λυκείου 83 από τους 100 
ερωτηθέντες ήταν θεωρητική με ποσοστό 83%, 7 από 
τους 100 ήταν θετική με ποσοστό 7 % και 10 από τους 
100  ήταν τεχνολογική με ποσοστό 10 %.

d3

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative 

Percent
Valid 1 83 83,0 83,0 83,0

2 7 7,0 7,0 90,0
3 10 10,0 10,0 100,0
Total 100 100,0 100,0
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Στην 4η ερώτηση που αφορούσε αν ήταν φοιτητής στο 
Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών ή στο Παιδαγωγικό 
Τμήμα Δημοτικής εκπαίδευσης, 57 από τους 100 
ερωτηθέντες  φοιτούσαν στο Παιδαγωγικό Τμήμα 
Νηπιαγωγών  και 43 από τους 100 φοιτούσαν στο 
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης.

d4

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative 

Percent
Valid 1 57 57,0 57,0 57,0

2 43 43,0 43,0 100,0
Total 100 100,0 100,0

Στη 5η δημογραφική ερώτηση που αφορούσε το έτος 
σπουδών 18 από τους 100 ερωτηθέντες  ήταν 
πρωτοετής με ποσοστό 18 %, οι 23 από τους 100 ήταν 
δευτεροετής με ποσοστό 23 %, οι 39 από τους 100 ήταν 
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τριτοετής με ποσοστό 39 % και οι 20 από τους 100 ήταν 
τεταρτοετής με ποσοστό 20 %.

d5

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative 

Percent
Valid 1 18 18,0 18,0 18,0

2 23 23,0 23,0 41,0
3 39 39,0 39,0 80,0
4 20 20,0 20,0 100,0
Total 100 100,0 100,0

Σ τη 6η δημογραφική ερώτηση που αφορά τον τόπο 
καταγωγής 51 από τους 100 ερωτηθέντες ήταν από 
πόλη με ποσοστό 51 %, 16 από τους 100 ήταν από 
κωμόπολη με ποσοστό 16,0 % και 32 από τους 100 ήταν 
από χωριό με ποσοστό 32,0 % και 1 από τους 100 δεν 
ήταν από πουθενά δεν απάντησε με ποσοστό 1,0 %. 

d6

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative 

Percent
Valid 1 51 51,0 51,0 51,0

2 16 16,0 16,0 67,0
3 32 32,0 32,0 99,0
4 1 1,0 1,0 100,0
Total 100 100,0 100,0
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Frequency Table
Στη 1η ερώτηση που αφορούσε ότι μέσα από τις 
εμπειρίες που προσφέρει ο εθελοντισμός οι εθελοντές 
μπορούν να ενισχύσουν τις καλές πλευρές του 
χαρακτήρα τους, 1 από τους 100 ερωτηθέντες απάντησε 
ότι διαφωνεί εντελώς, με ποσοστό 1,0 %, 2 από τους 
100 απάντησαν ότι διαφωνούν με ποσοστό 2,0 %, 8 από 
τους 100 απάντησαν ότι ούτε διαφωνούν/ούτε 
συμφωνούν με ποσοστό 8%, 61 από τους 100 ότι 
συμφωνούν με ποσοστό 61% και 28 από τους 100 
απάντησαν ότι συμφωνούν απολύτως με ποσοστό 28%.

q1

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative 

Percent
Valid 1 1 1,0 1,0 1,0

2 2 2,0 2,0 3,0
3 8 8,0 8,0 11,0
4 61 61,0 61,0 72,0
5 28 28,0 28,0 100,0
Total 100 100,0 100,0
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Στην 2η ερώτηση που αφορούσε ότι μέσα από τις 
εμπειρίες που προσφέρει ο εθελοντισμός οι εθελοντές 
γίνονται πιο ανεξάρτητοι θαρραλέοι και ανοιχτόμυαλοι, 1 
από τους 100 ερωτηθέντες απάντησε ότι διαφωνούν 
εντελώς με ποσοσστό 1,0%, 3 από τους 100 ότι 
διαφωνούν με ποσοστό 3,0%, 25 από τους 100 ότι ούτε 
διαφωνούν/ούτε συμφωνούν με ποσοστό 25%, 53 από 
τους 100 ότι συμφωνούν με ποσοστό 53% και 18 από 
τους 100 ότι συμφωνούν απολύτως με ποσοστό 18%.

q2

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative 

Percent
Valid 1 1 1,0 1,0 1,0

2 3 3,0 3,0 4,0
3 25 25,0 25,0 29,0
4 53 53,0 53,0 82,0
5 18 18,0 18,0 100,0
Total 100 100,0 100,0

Στην 3η ερώτηση που αφορούσε ότι οι άνθρωποι 
βρίσκουν συχνά ισόβιες φιλίες μέσα από τον 
εθελοντισμό, 7 από τους 100 ερωτηθέντες απάντησαν 
ότι διαφωνούν με ποσοστό 7,0%, 44 από τους 100 ότι 
ούτε διαφωνούν/ούτε συμφωνούν με ποσοστό 44%, 37 
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από τους 100 ότι συμφωνούν με ποσοστό 37% και 12 
από τους 100 ότι συμφωνούν απολύτως με ποσοστό 
12%.

q3

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative 

Percent
Valid 2 7 7,0 7,0 7,0

3 44 44,0 44,0 51,0
4 37 37,0 37,0 88,0
5 12 12,0 12,0 100,0
Total 100 100,0 100,0

Στην 4η ερώτηση που αφορούσε ότι ο εθελοντής θα 
πάρει μια πραγματική γεύση από τις άλλες τοπικές 
κουλτούρες, επιτρέποντάς του να γίνει ένας πραγματικός 
ταξιδιώτης αντί ένας απλός τουρίστας, 5 από τους 100 
ερωτηθέντες απάντησαν ότι διαφωνούν με ποσοστό 
5,0%,17 από τους 100 ότι ούτε διαφωνούν/ούτε 
συμφωνούν με ποσοστό 17%, 58 από τους 100 
απάντησαν ότι συμφωνούν με ποσοστό 58% και 20 από 
τους 100 ότι συμφωνούν απολύτως με ποσοστό 20%.

q4

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative 

Percent
Valid 2 5 5,0 5,0 5,0

3 17 17,0 17,0 22,0
4 58 58,0 58,0 80,0
5 20 20,0 20,0 100,0
Total 100 100,0 100,0
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Στην 5η ερώτηση που αφορούσε ότι ο εθελοντής μαθαίνει 
να δουλεύει ως μέλος μιας ομάδας, 2 από τους 100 
ερωτηθέντες απάντησαν ότι διαφωνούν με ποσοστό 
2,0%, 9 από τους 100 ότι ούτε διαφωνούν/ούτε 
συμφωνούν με ποσοστό 9,0%, 52 από τους 100 
απάντησαν ότι συμφωνούν  με ποσοστό 52% και 37 από 
τους 100 ότι συμφωνούν απολύτως με ποσοστό 37%.

q5

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative 

Percent
Valid 2 2 2,0 2,0 2,0

3 9 9,0 9,0 11,0
4 52 52,0 52,0 63,0
5 37 37,0 37,0 100,0
Total 100 100,0 100,0

Στην 6η ερώτηση που αφορούσε ότι ο εθελοντής 
εξασκείται σε αντικείμενο σχετικό με τις σπουδές του ή 
με τα χόμπι του, 6 από τούς 100 ερωτηθέντες 
απάντησαν ότι διαφωνούν εντελώς με ποσοστό 6,0%, 16 
από τους 100 ότι διαφωνούν με ποσοστό 16%, 36 από 
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τους 100 ότι ούτε διαφωνούν/ούτε συμφωνούν με 
ποσοστό 36%, 29 από τους 100 απάντησαν ότι 
συμφωνούν με ποσοστό 29% και 13 από τους 100 ότι 
συμφωνούν απολύτως με ποσοστό 13%.

Q6

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative 

Percent
Valid 1 6 6,0 6,0 6,0

2 16 16,0 16,0 22,0
3 36 36,0 36,0 58,0
4 29 29,0 29,0 87,0
5 13 13,0 13,0 100,0
Total 100 100,0 100,0

Στην 7η ερώτηση που αφορούσε ότι ως εθελοντής 
εργάζεσαι σ ένα πλαίσιο ανεξάρτητο από πολιτικά και 
οικονομικά συμφέροντα, 2 από τους 100  ερωτηθέντες 
απάντησανότι διαφωνούν εντελώς με ποσοστό 2,0%, 8 
από τους 100 ότι διαφωνούν με ποσοστό 8,0%, 28 από 
τους 100 ότι ούτε διαφωνούν/ούτε συμφωνούν με 
ποσοστό 28%, 35 από τους 100 απάντησαν ότι 
συμφωνούν με ποσοστό 35% και 27 από τους 100 ότι 
συμφωνούν απολύτως με ποσοστό 27%.

Q7

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative 

Percent
Valid 1 2 2,0 2,0 2,0

2 8 8,0 8,0 10,0
3 28 28,0 28,0 38,0
4 35 35,0 35,0 73,0
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5 27 27,0 27,0 100,0
Total 100 100,0 100,0

Χαρακτηριστικά Μη κερδοσκοπικών 
Οργανισμών(Μ.Κ.Ο)
Στην 8η ερώτηση που αφορούσε ότι οι Μ.Κ.Ο είναι 
οργανισμοί που ασχολούνται με το δημόσιο συμφέρον 
και όχι με τα ατομικά ή εμπορικά οφέλη, 4 από τα 100 
ερωτηθέντες απάντησαν ότι διαφωνούν εντελώς με 
ποσοστό 4,0%, 7 από τους 100 ότι διαφωνούν με 
ποσοστό 7,0%, 34 από τους 100 ότι ούτε 
διαφωνούν/ούτε συμφωνούν με ποσοστό 34%, 40 από 
τους 100 απάντησαν ότι συμφωνούν με ποσοστό 40% 
και 15 από τους 100 ότι συμφωνούν απολύτως με 
ποσοστό 15%.

q8

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative 

Percent
Valid 1 4 4,0 4,0 4,0

2 7 7,0 7,0 11,0
3 34 34,0 34,0 45,0
4 40 40,0 40,0 85,0
5 15 15,0 15,0 100,0
Total 100 100,0 100,0
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Στην 9η ερώτηση που αφορούσε ότι χαρακτηριστικό των 
Μ.Κ.Ο είναι ότι προκύπτουν απο ιδιωτικές πρωτοβουλίες 
και δρούν ανεξάρτητα από τις εκάστοτε κυβερνήσεις, 4 
από τους 100 ερωτηθέντες απάντησαν ότι διαφωνούν 
εντελώς με ποσοστό 4,0%, 8 από τους 100 ότι 
διαφωνούν με ποσοστό 8,0%, 36 από τους 100 ότι ούτε 
διαφωνούν/ούτε συμφωνούν με ποσοστό 36%, 41 από 
τους 100 απάντησαν ότι συμφωνούν με ποσοστό 41% 
και 11 από τους 100 ότι συμφωνούν απολύτως με 
ποσοστό 11%.

q9

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative 

Percent
Valid 1 4 4,0 4,0 4,0

2 8 8,0 8,0 12,0
3 36 36,0 36,0 48,0
4 41 41,0 41,0 89,0
5 11 11,0 11,0 100,0
Total 100 100,0 100,0
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Στην 10η ερώτηση που αφορούσε ότι οι ΜΚΟ είναι 
οργανισμοί που διανέμουν κοινωνικές υπηρεσίες, 3 από 
τους 100 ερωτηθέντες απάντησαν ότι διαφωνούν 
εντελώς με ποσοστό 3,0%, 7 από τους 100 ότι 
διαφωνούν με ποσοστό 7,0%, 21 από τους 100 ότι ούτε 
διαφωνούν/ούτε συμφωνούν με ποσοστό 21%, 59 από 
τους 100 απάντησαν ότι συμφωνούν με ποσοστό 59% 
και 10 από τους 100 ότι συμφωνούν απολύτως με 
ποσοστό 10%.

q10

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative 

Percent
Valid 1 3 3,0 3,0 3,0

2 7 7,0 7,0 10,0
3 21 21,0 21,0 31,0
4 59 59,0 59,0 90,0
5 10 10,0 10,0 100,0
Total 100 100,0 100,0
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Στην 11η ερώτηση που αφορούσε ότι οι ΜΚΟ είναι 
οργανισμοί που εξασφαλίζουν, δαφυλάττον και 
προωθούν δημοκρατικες αξίες, 1 από τους 100 
ερωτηθέντες απάντησε όυι διαφωνεί εντελώς με 
ποσοστό 1,0%, 8 από τους 100 ότι διαφωνούν με 
ποσοστό 8%, 26 από τους 100 απάντησαν ότι ούτε 
διαφωνούν/ούτε συμφωνούν με ποσοστό 26 %, 54 από 
τους 100 ότι συμφωνούν με ποσοστό 54% και 11 από 
τους 100 απάντησαν ότι συμφωνούν απολύτως με 
ποσοστό 11%.

q11

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative 

Percent
Valid 1 1 1,0 1,0 1,0

2 8 8,0 8,0 9,0
3 26 26,0 26,0 35,0
4 54 54,0 54,0 89,0
5 11 11,0 11,0 100,0
Total 100 100,0 100,0
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Στην 12 ερώτηση που αφορούσε ότι οι ΜΚΟ  είναι 
οργανισμοί που δεν αποσκοπούν στη δημιουργία 
κέρδους για ιδιωτική χρήση, 6 από τους 100 
ερωτηθέντες απάντησαν  ότι διαφωνούν εντελώς με 
ποσοστό 6,0%,16 από τους 100 ότι διαφωνούν  με 
ποσοστό 16%, 28 από τους 100 απάντησαν ότι ούτε 
διαφωνούν/ούτε συμφωνούν με ποσοστό 28%, 32 από 
τους 100 ότι συμφωνούν με ποσοστό 32% και 18 από 
τους 100 ότι συμφωνούν απολύτως με ποσοστό 18%.

q12

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative 

Percent
Valid 1 6 6,0 6,0 6,0

2 16 16,0 16,0 22,0
3 28 28,0 28,0 50,0
4 32 32,0 32,0 82,0
5 18 18,0 18,0 100,0
Total 100 100,0 100,0
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Τα κίνητρα του εθελοντισμού
Στην 13η ερώτηση που αφορούσε ότι κίνητρο 
εθελοντισμού είναι ο έπαινος γιατί σε πολλούς 
ανθρώπους αρέσει να βλέπουν οι άλλοι τα 
αποτελέσματα των προσπαθειών τους, 4 από τους 100 
ερωτηθέντες απάντησαν ότι διαφωνούν εντελώς με 
ποσοστό 4,0%, 17 από τους 100 ότι διαφωνούν με 
ποσοστό 17%, 25 από τους 100 απάντησαν ότι ούτε 
διαφωνούν/ούτε συμφωνούν με ποσοστό 25%, 42 από 
τους 100 ότι συμφωνούν με ποσοστό 42% και 12 από 
τους 100 ότι συμφωνούν απολύτως με ποσοστό 12%.

q13

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative 

Percent
Valid 1 4 4,0 4,0 4,0

2 17 17,0 17,0 21,0
3 25 25,0 25,0 46,0
4 42 42,0 42,0 88,0
5 12 12,0 12,0 100,0
Total 100 100,0 100,0

67



Στην 14η ερώτηση που αφορούσε ότι κίνητρο 
εθελοντισμού είναι η επίτευξη γιατί σε πολλούς 
ανθρώπους αρέσει να βλέπουν τι ακριβώς επιτυγχάνουν, 
1 από τους 100 ερωτηθέντες απάντησαν ότι διαφωνούν 
εντελώς με ποσοστό 1,0%, 5 από τους 100 ότι 
διαφωνούν με ποσοστό 5,0%, 28 από τους 100 
απάντησαν ότι ούτε διαφωνούν/ούτε συμφωνούν με 
ποσοστό 28%, 55 από τους 100 ότι συμφωνούν με 
ποσοστό 55% και 11 από τους 100 ότι διαφωνούν 
απολύτως με ποσοστό 11%.

q14

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative 

Percent
Valid 1 1 1,0 1,0 1,0

2 5 5,0 5,0 6,0
3 28 28,0 28,0 34,0
4 55 55,0 55,0 89,0
5 11 11,0 11,0 100,0
Total 100 100,0 100,0
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Στην 15η ερώτηση που αφορούσε ότι κίνητρο 
εθελοντισμού είναι η  ένταξη σε ομάδα γιατί σε πολλούς 
αρέσει να μην εργάζονται μόνοι,  2 από τους 100 
ερωτηθέντες απάντησαν ότι διαφωνούν εντελώς με 
ποσοστό 2,0%, 4 από τους 100 ότι διαφωνούν με 
ποσοστό 4,0%, 21 από τους 100 απάντησαν ότι ούτε 
διαφωνούν/ούτε συμφωνούν με ποσοστό 21%, 60 από 
τους 100 ότι συμφωνούν με ποσοστό 60% και 13 από 
τους 100 ότι συμφωνούν απολύτως με ποσοστό 13%.

q15

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative 

Percent
Valid 1 2 2,0 2,0 2,0

2 4 4,0 4,0 6,0
3 21 21,0 21,0 27,0
4 60 60,0 60,0 87,0
5 13 13,0 13,0 100,0
Total 100 100,0 100,0
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Στην 16η ερώτηση που αφορούσε ότι κίνητρο του 
εθελοντισμού είναι η επιρροή γιατί σε πολλούς 
ανθρώπους αρέσει να επηρεάζουν τους άλλους, 5 από 
τους 100 ερωτηθέντες απάντησαν ότι διαφωνούν 
εντελώς με ποσοστό 5,0%, 13 από τους 100 ότι 
διαφωνούν με ποσοστό 13%, 38 από τους 100 
απάντησαν ότι ούτε διαφωνούν/ούτε συμφωνούν με 
ποσοστό 38%, 37 από τους 100 ότι συμφωνούν με 
ποσοστό 37% και 7 από τους 100 ότι συμφωνούν 
απολύτως με ποσοστό 7,0%.

q16

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative 

Percent
Valid 1 5 5,0 5,0 5,0

2 13 13,0 13,0 18,0
3 38 38,0 38,0 56,0
4 37 37,0 37,0 93,0
5 7 7,0 7,0 100,0
Total 100 100,0 100,0
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Στην 17η ερώτηση που αφορούσε ότι κίνητρο του 
εθελοντισμού είναι η δύναμη της γνώσης γιατί σε 
πολλούς αρέσει να δείχνουν τις γνώσεις τους σ άλλους, 
6 από τους 100 απάντησαν ότι διαφωνούν εντελώς με 
ποσοστό 6,0%, 17 από τους 100 ότι διαφωνούν με 
ποσοστό 17%, 19 από τους 100 απάντησαν ότι ούτε 
διφωνούν/ούτε συμφωνούν με ποσοστό 19%, 46 από 
τους 100 ότι συμφωνούν με ποσοστό 46% και 12 από 
τους 100 ότι συμφωνούν απολύτως με ποσοστό 12%.

q17

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative 

Percent
Valid 1 6 6,0 6,0 6,0

2 17 17,0 17,0 23,0
3 19 19,0 19,0 42,0
4 46 46,0 46,0 88,0
5 12 12,0 12,0 100,0
Total 100 100,0 100,0
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Προφίλ εθελοντή
Στην 18η ερώτηση που αφορούσε ότι ο εθελοντής πρέπει 
να ναι οργανωμένος και εκπαιδευμένος, 1 από τους 100 
ερωτηθέντες απάντησαν ότι διαφωνούν εντελώς με 
ποσοστό 1,0%, 6 από τους 100 ότι διαφωνούν με 
ποσοστό 6,0%,  18 από τους 100 απάντησαν ότι ούτε 
διαφωνούν/ούτε συμφωνούν με ποσοστό 18%, 48 από 
τους 100 ότι συμφωνούν με ποσοστό 48% και 27 από 
τους 100 ότι συμφωνούν απολύτως με ποσοστό 27 %

q18

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative 

Percent
Valid 1 1 1,0 1,0 1,0

2 6 6,0 6,0 7,0
3 18 18,0 18,0 25,0
4 48 48,0 48,0 73,0
5 27 27,0 27,0 100,0
Total 100 100,0 100,0
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Στην 19η ερώτηση που αφορούσε ότι ο εθελοντής πρέπει 
Να χει εξειδικευτεί στον τομέα του για να προσφέρει τα 
μέγιστα τη στιγμή που θα του ζητήσει, 2 από τους 100 
ερωτηθέντες απάντησαν ότι διαφωνούν εντελώς με 
ποσοστό 2,0%, 7 από τους 100 ότι διαφωνούν με 
ποσοστό 7,0%,  19 από τους 100 απάντησαν ότι ούτε 
διαφωνούν/ούτε συμφωνούν με ποσοστό 19%, 46 από 
τους 100 ότι συμφωνούν με ποσοστό 46% και 26 από 
τους 100 ότι συμφωνούν απολύτως με ποσοστό 26 %

q19

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative 

Percent
Valid 1 2 2,0 2,0 2,0

2 7 7,0 7,0 9,0
3 19 19,0 19,0 28,0
4 46 46,0 46,0 74,0
5 26 26,0 26,0 100,0
Total 100 100,0 100,0

Στην 20η ερώτηση που αφορούσε ότι ο εθελοντής πρέπει 
να μπορεί έπειτα από την κατάλληλη εκπαίδευση να 
αναλάβει πρωτοβουλίες όπου και όποτε χρειαστεί, 1 από 
τους 100 ερωτηθέντες απάντησαν ότι διαφωνούν 
εντελώς με ποσοστό 1,0%, 0 από τους 100 ότι 
διαφωνούν με ποσοστό 0%,  12 από τους 100 
απάντησαν ότι ούτε διαφωνούν/ούτε συμφωνούν με 
ποσοστό 12%, 58 από τους 100 ότι συμφωνούν με 
ποσοστό 58% και 29 από τους 100 ότι συμφωνούν 
απολύτως με ποσοστό 29 %.

q20
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Frequency Percent Valid Percent
Cumulative 

Percent
Valid 1 1 1,0 1,0 1,0

3 12 12,0 12,0 13,0
4 58 58,0 58,0 71,0
5 29 29,0 29,0 100,0
Total 100 100,0 100,0

Στην 21η ερώτηση που αφορούσε ότι ο εθελοντής πρέπει 
να είναι πρόθυμος να οργανώνει και να συντονιστεί με 
τις υπόλοιπες ομάδες εθελοντών, 2 από τους 100 
ερωτηθέντες απάντησαν ότι διαφωνούν εντελώς με 
ποσοστό 2,0%, 1 από τους 100 ότι διαφωνούν με 
ποσοστό 1,0%,  7 από τους 100 απάντησαν ότι ούτε 
διαφωνούν/ούτε συμφωνούν με ποσοστό 7,0%, 57 από 
τους 100 ότι συμφωνούν με ποσοστό 57% και 33 από 
τους 100 ότι συμφωνούν απολύτως με ποσοστό 33 %.

q21

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative 

Percent
Valid 1 2 2,0 2,0 2,0

2 1 1,0 1,0 3,0
3 7 7,0 7,0 10,0
4 57 57,0 57,0 67,0
5 33 33,0 33,0 100,0
Total 100 100,0 100,0
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Λόγοι ενασχόλησης με τον εθελοντισμό
Στην 22η ερώτηση που αφορούσε ότι οι άνθρωποι 
προσφέρουν εθελοντική εργασία, επειδή πιστεύουν στο 
σκοπό του εθελοντικού οργανισμού,  1 από τους 100 
ερωτηθέντες απάντησαν ότι διαφωνούν εντελώς με 
ποσοστό 1,0%, 1 από τους 100 ότι διαφωνούν με 
ποσοστό 1,0%,  18 από τους 100 απάντησαν ότι ούτε 
διαφωνούν/ούτε συμφωνούν με ποσοστό 18%, 57 από 
τους 100 ότι συμφωνούν με ποσοστό 57% και 23 από 
τους 100 ότι συμφωνούν απολύτως με ποσοστό 23%.

q22

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative 

Percent
Valid 1 1 1,0 1,0 1,0

2 1 1,0 1,0 2,0
3 18 18,0 18,0 20,0
4 57 57,0 57,0 77,0
5 23 23,0 23,0 100,0
Total 100 100,0 100,0
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Στην 23η ερώτηση που αφορούσε ότι οι άνθρωποι 
προσφέρουν εθελοντική εργασία, επειδή θέλουν να 
προσφέρουν και οι ίδιοι στην κοινωνία,  0 από τους 100 
ερωτηθέντες απάντησαν ότι διαφωνούν εντελώς με 
ποσοστό 0,0%, 2 από τους 100 ότι διαφωνούν με 
ποσοστό 2,0%,  8 από τους 100 απάντησαν ότι ούτε 
διαφωνούν/ούτε συμφωνούν με ποσοστό 8,0%, 49 από 
τους 100 ότι συμφωνούν με ποσοστό 49% και 41 από 
τους 100 ότι συμφωνούν απολύτως με ποσοστό 41%.

q23

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative 

Percent
Valid 2 2 2,0 2,0 2,0

3 8 8,0 8,0 10,0
4 49 49,0 49,0 59,0
5 41 41,0 41,0 100,0
Total 100 100,0 100,0
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Στην 24η ερώτηση που αφορούσε ότι  οι άνθρωποι 
προσφέρουν εθελοντική εργασία, επειδή θέλουν να 
βελτιώσουν τις επαγγελματικές τους δεξιότητες και 
γνώσεις,  4 από τους 100 ερωτηθέντες απάντησαν ότι 
διαφωνούν εντελώς με ποσοστό 4,0%, 7 από τους 100 
ότι διαφωνούν με ποσοστό 7,0%,  25 από τους 100 
απάντησαν ότι ούτε διαφωνούν/ούτε συμφωνούν με 
ποσοστό 25%, 52 από τους 100 ότι συμφωνούν με 
ποσοστό 52% και 12 από τους 100 ότι συμφωνούν 
απολύτως με ποσοστό 12%.

q24

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative 

Percent
Valid 1 4 4,0 4,0 4,0

2 7 7,0 7,0 11,0
3 25 25,0 25,0 36,0
4 52 52,0 52,0 88,0
5 12 12,0 12,0 100,0
Total 100 100,0 100,0
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Στην 25η ερώτηση που αφορούσε ότι οι άνθρωποι 
προσφέρουν εθελοντική εργασία, επειδή θέλουν να 
βελτιώσουν τις προοπτικές επαγγελματικής 
αποκατάστασης, 4 από τους 100 ερωτηθέντες 
απάντησαν ότι διαφωνούν εντελώς με ποσοστό 4,0%, 15 
από τους 100 ότι διαφωνούν με ποσοστό 15%,  39 από 
τους 100 απάντησαν ότι ούτε διαφωνούν/ούτε 
συμφωνούν με ποσοστό 39%, 32 από τους 100 ότι 
συμφωνούν με ποσοστό 32% και 10 από τους 100 ότι 
συμφωνούν απολύτως με ποσοστό 10%.

q25

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative 

Percent
Valid 1 4 4,0 4,0 4,0

2 15 15,0 15,0 19,0
3 39 39,0 39,0 58,0
4 32 32,0 32,0 90,0
5 10 10,0 10,0 100,0
Total 100 100,0 100,0
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Στην 26η ερώτηση που αφορούσε ότι οι άνθρωποι 
προσφέρουν εθελοντική εργασία, επειδή θέλουν να 
διασκεδάζουν, 8  από τους 100 ερωτηθέντες απάντησαν 
ότι διαφωνούν εντελώς με ποσοστό 8,0%, 13 από τους 
100 ότι διαφωνούν με ποσοστό 13%,  35 από τους 100 
απάντησαν ότι ούτε διαφωνούν/ούτε συμφωνούν με 
ποσοστό 35%, 36 από τους 100 ότι συμφωνούν με 
ποσοστό 36% και 8 από τους 100 ότι συμφωνούν 
απολύτως με ποσοστό 8,0%.

q26

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative 

Percent
Valid 1 8 8,0 8,0 8,0

2 13 13,0 13,0 21,0
3 35 35,0 35,0 56,0
4 36 36,0 36,0 92,0
5 8 8,0 8,0 100,0
Total 100 100,0 100,0

Στην 27η ερώτηση που αφορούσε ότι οι άνθρωποι 
προσφέρουν εθελοντική εργασία, επειδή θέλουν να 
εκπληρώσουν κάποιες θρησκευτικές  υποχρεώσεις, 11 
από τους 100 ερωτηθέντες απάντησαν ότι διαφωνούν 
εντελώς με ποσοστό 11%, 28 από τους 100 ότι 
διαφωνούν με ποσοστό 28%,  46 από τους 100 
απάντησαν ότι ούτε διαφωνούν/ούτε συμφωνούν με 
ποσοστό 46%, 13 από τους 100 ότι συμφωνούν με 
ποσοστό 13% και 2 από τους 100 ότι συμφωνούν 
απολύτως με ποσοστό 2,0%.

q27
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Frequency Percent Valid Percent
Cumulative 

Percent
Valid 1 11 11,0 11,0 11,0

2 28 28,0 28,0 39,0
3 46 46,0 46,0 85,0
4 13 13,0 13,0 98,0
5 2 2,0 2,0 100,0
Total 100 100,0 100,0

Λόγοι μη ενασχόλησης με τον εθελοντισμό
Στην 28η ερώτηση που αφορούσε ότι οι άνθρωποι δεν 
προσφέρουν εθελοντική εργασία, επειδή δεν έχουν 
διαθέσιμο χρόνο, 4 από τους 100 ερωτηθέντες 
απάντησαν ότι διαφωνούν εντελώς με ποσοστό 4,0%, 8 
από τους 100 ότι διαφωνούν με ποσοστό 8,0%,  22 από 
τους 100 απάντησαν ότι ούτε διαφωνούν/ούτε 
συμφωνούν με ποσοστό 22%, 42 από τους 100 ότι 
συμφωνούν με ποσοστό 42% και 24 από τους 100 ότι 
συμφωνούν απολύτως με ποσοστό 24%.

q28

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative 

Percent
Valid 1 4 4,0 4,0 4,0

2 8 8,0 8,0 12,0
3 22 22,0 22,0 34,0
4 42 42,0 42,0 76,0
5 24 24,0 24,0 100,0
Total 100 100,0 100,0
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Στην 29η ερώτηση που αφορούσε ότι οι άνθρωποι δεν 
προσφέρουν εθελοντική, επειδή προτιμούν να 
προσφέρουν χρήματα αντί για χρόνο, 6 από τους 100 
ερωτηθέντες απάντησαν ότι διαφωνούν εντελώς με 
ποσοστό 6,0%, 18 από τους 100 ότι διαφωνούν με 
ποσοστό 18%,  30 από τους 100 απάντησαν ότι ούτε 
διαφωνούν/ούτε συμφωνούν με ποσοστό 30%, 40 από 
τους 100 ότι συμφωνούν με ποσοστό 40% και 6 από 
τους 100 ότι συμφωνούν απολύτως με ποσοστό 6,0%.

q29

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative 

Percent
Valid 1 6 6,0 6,0 6,0

2 18 18,0 18,0 24,0
3 30 30,0 30,0 54,0
4 40 40,0 40,0 94,0
5 6 6,0 6,0 100,0
Total 100 100,0 100,0
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Στην 30η ερώτηση που αφορούσε ότι οι άνθρωποι δεν 
προσφέρουν εθελοντική, επειδή η εθελοντική συμμετοχή 
έχει οικονομικό κόστος  γι αυτούς, 6 από τους 100 
ερωτηθέντες απάντησαν ότι διαφωνούν εντελώς με 
ποσοστό 6,0%, 23 από τους 100 ότι διαφωνούν με 
ποσοστό 23%,  42 από τους 100 απάντησαν ότι ούτε 
διαφωνούν/ούτε συμφωνούν με ποσοστό 42%, 24 από 
τους 100 ότι συμφωνούν με ποσοστό 24% και 5 από 
τους 100 ότι συμφωνούν απολύτως με ποσοστό 5,0%.

q30

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative 

Percent
Valid 1 6 6,0 6,0 6,0

2 23 23,0 23,0 29,0
3 42 42,0 42,0 71,0
4 24 24,0 24,0 95,0
5 5 5,0 5,0 100,0
Total 100 100,0 100,0

Στην 31η ερώτηση που αφορούσε ότι  οι άνθρωποι δεν 
προσφέρουν εθελοντική, επειδή  δεν γνωρίζουν πως να 
αναμιχθούν σε τέτοιου είδους δραστηριότητες, 6 από 
τους 100 ερωτηθέντες απάντησαν ότι διαφωνούν 
εντελώς με ποσοστό 6,0%, 20 από τους 100 ότι 
διαφωνούν με ποσοστό 20%,  17 από τους 100 
απάντησαν ότι ούτε διαφωνούν/ούτε συμφωνούν με 
ποσοστό 17%, 43 από τους 100 ότι συμφωνούν με 
ποσοστό 43% και 14 από τους 100 ότι συμφωνούν 
απολύτως με ποσοστό 14%.
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q31

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative 

Percent
Valid 1 6 6,0 6,0 6,0

2 20 20,0 20,0 26,0
3 17 17,0 17,0 43,0
4 43 43,0 43,0 86,0
5 14 14,0 14,0 100,0
Total 100 100,0 100,0

Στην 32η ερώτηση που αφορούσε ότι  οι άνθρωποι δεν 
προσφέρουν εθελοντική, επειδή δεν ενδιαφέρονται, 10 
από τους 100 ερωτηθέντες απάντησαν ότι διαφωνούν 
εντελώς με ποσοστό 10%, 11 από τους 100 ότι 
διαφωνούν με ποσοστό 11%,  18 από τους 100 
απάντησαν ότι ούτε διαφωνούν/ούτε συμφωνούν με 
ποσοστό 18%, 42 από τους 100 ότι συμφωνούν με 
ποσοστό 42% και 19 από τους 100 ότι συμφωνούν 
απολύτως με ποσοστό 19%.

q32

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative 

Percent
Valid 1 10 10,0 10,0 10,0

2 11 11,0 11,0 21,0
3 18 18,0 18,0 39,0
4 42 42,0 42,0 81,0
5 19 19,0 19,0 100,0
Total 100 100,0 100,0
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2
Στη 1η ερώτηση που αφορούσε ότι μέσα από τις 
εμπειρίες που προσφέρει ο εθελοντισμός οι εθελοντές 
μπορούν να ενισχύσουν τις καλές πλευρές του 
χαρακτήρα τους, , η �χ=4,3 ,η δ=4, η Μο=4,η S=0,720, η 
S^2=0,518  και το R=4.

Στην 2η ερώτηση που αφορούσε ότι μέσα από τις 
εμπειρίες που προσφέρει ο εθελοντισμός οι εθελοντές 
γίνονται πιο ανεξάρτητοι θαρραλέοι και ανοιχτόμυαλοι, η 
 � χ=3,84 ,η δ=4, η Μο=4,η S=0,788, η S^2=0,621  και το 
R=4.

Στην 3η ερώτηση που αφορούσε ότι οι άνθρωποι 
βρίσκουν συχνά ισόβιες φιλίες μέσα από τον 
εθελοντισμό,  η �χ=3,54 ,η δ=3, η Μο=3,η S=0,797, η 
S^2=0,635,  και το R=3.

Στην 4η ερώτηση που αφορούσε ότι ο εθελοντής θα 
πάρει μια πραγματική γεύση από τις άλλες τοπικές 
κουλτούρες, επιτρέποντάς του να γίνει ένας πραγματικός 
ταξιδιώτης αντί ένας απλός τουρίστας, η �χ=3,93 ,η δ=4, η 
Μο=4,η S=0,756, η S^2=0,571  και το R=3.

Στην 5η ερώτηση που αφορούσε ότι ο εθελοντής μαθαίνει 
να δουλεύει ως μέλος μιας ομάδας, η �χ=4,24 ,η δ=4, η 
Μο=4,η S=0,698, η S^2=0,487,  και το R=3.
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Στην 6η ερώτηση που αφορούσε ότι ο εθελοντής 
εξασκείται σε αντικείμενο σχετικό με τις σπουδές του ή 
με τα χόμπι του, η �χ=3,27 ,η δ=3, η Μο=3,η S=1,0720, η 
S^2=1,149  και το R=4.

Στην 7η ερώτηση που αφορούσε ότι ως εθελοντής 
εργάζεσαι σ ένα πλαίσιο ανεξάρτητο από πολιτικά και 
οικονομικά συμφέροντα, η �χ=3,77 ,η δ=4, η Μο=4,η 
S=1,004, η S^2=1,007  και το R=4.

Χαρακτηριστικά Μη κερδοσκοπικών 
Οργανισμών(Μ.Κ.Ο)

Στην 8η ερώτηση που αφορούσε ότι οι Μ.Κ.Ο είναι 
οργανισμοί που ασχολούνται με το δημόσιο συμφέρον 
και όχι με τα ατομικά ή εμπορικά οφέλη, , η �χ=3,55 ,η 
δ=4, η Μο=4,η S=0,968, η S^2=0,937  και το R=4.

Στην 9η ερώτηση που αφορούσε ότι χαρακτηριστικό των 
Μ.Κ.Ο είναι ότι προκύπτουν απο ιδιωτικές πρωτοβουλίες 
και δρούν ανεξάρτητα από τις εκάστοτε κυβερνήσεις, , η 
 � χ=3,47 ,η δ=4, η Μο=4,η S=0,937, η S^2=0,878  και το 
R=4.

Στην 10η ερώτηση που αφορούσε ότι οι ΜΚΟ είναι 
οργανισμοί που διανέμουν κοινωνικές υπηρεσίες, , η 
 � χ=3,66 ,η δ=4, η Μο=4,η S=0,867, η S^2=0,752  και το 
R=4.

Στην 11η ερώτηση που αφορούσε ότι οι ΜΚΟ είναι 
οργανισμοί που εξασφαλίζουν, δαφυλάττον και 
προωθούν δημοκρατικες αξίες, η �χ=3,66 ,η δ=4, η 
Μο=4,η S=0,819, η S^2=0,671 και το R=4.

Στην 12 ερώτηση που αφορούσε ότι οι ΜΚΟ  είναι 
οργανισμοί που δεν αποσκοπούν στη δημιουργία 
κέρδους για ιδιωτική χρήση,  η  �χ=3,40 ,η δ=3,50, η 
Μο=4,η S=1,137, η S^2=1,293  και το R=4.

Τα κίνητρα του εθελοντισμού
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Στην 13η ερώτηση που αφορούσε ότι κίνητρο 
εθελοντισμού είναι ο έπαινος γιατί σε πολλούς 
ανθρώπους αρέσει να βλέπουν οι άλλοι τα 
αποτελέσματα των προσπαθειών τους, η  �χ=3,41 ,η δ=4, 
η Μο=4,η S=1,036, η S^2=1,073  και το R=4.

Στην 14η ερώτηση που αφορούσε ότι κίνητρο 
εθελοντισμού είναι η επίτευξη γιατί σε πολλούς 
ανθρώπους αρέσει να βλέπουν τι ακριβώς επιτυγχάνουν, 
η  �χ=3,70 ,η δ=4, η Μο=4,η S=0,772, η S^2=0,596 και το 
R=4.

Στην 15η ερώτηση που αφορούσε ότι κίνητρο 
εθελοντισμού είναι η  ένταξη σε ομάδα γιατί σε πολλούς 
αρέσει να μην εργάζονται μόνοι,  η  �χ=3,78 ,η δ=4, η 
Μο=4,η S=0,799, η S^2=0,638 και το R=4.

Στην 16η ερώτηση που αφορούσε ότι κίνητρο του 
εθελοντισμού είναι η επιρροή γιατί σε πολλούς 
ανθρώπους αρέσει να επηρεάζουν τους άλλους, η 
 � χ=3,28 ,η δ=3, η Μο=3,η S=0,954, η S^2=0,911  και το 
R=4.

Στην 17η ερώτηση που αφορούσε ότι κίνητρο του 
εθελοντισμού είναι η δύναμη της γνώσης γιατί σε 
πολλούς αρέσει να δείχνουν τις γνώσεις τους σ άλλους, η 
 � χ=3,41 ,η δ=4, η Μο=4,η S=1,093, η S^2=1,194  και το 
R=4.

Προφίλ εθελοντή

Στην 18η ερώτηση που αφορούσε ότι ο εθελοντής πρέπει 
να ναι οργανωμένος και εκπαιδευμένος, η  �χ=3,94 ,η 
δ=4, η Μο=4,η S=0,886, η S^2=0,784  και το R=4.

Στην 19η ερώτηση που αφορούσε ότι ο εθελοντής πρέπει 
Να χει εξειδικευτεί στον τομέα του για να προσφέρει τα 
μέγιστα τη στιγμή που θα του ζητήσει, η  �χ=3,87 ,η δ=4, 
η Μο=4,η S=0,950, η S^2=0,902  και το R=4.

Στην 20η ερώτηση που αφορούσε ότι ο εθελοντής πρέπει 
να μπορεί έπειτα από την κατάλληλη εκπαίδευση να 
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αναλάβει πρωτοβουλίες όπου και όποτε χρειαστεί, η 
 � χ=4,14 ,η δ=4, η Μο=4,η S=0,697, η S^2=0,485  και το 
R=4.
 
Στην 21η ερώτηση που αφορούσε ότι ο εθελοντής πρέπει 
να είναι πρόθυμος να οργανώνει και να συντονιστεί με τις 
υπόλοιπες ομάδες εθελοντών, η  �χ=4,18 ,η δ=4, η 
Μο=4,η S=0,770, η S^2=0,594 και το R=4.

Λόγοι ενασχόλησης με τον εθελοντισμό
Στην 22η ερώτηση που αφορούσε ότι οι άνθρωποι 
προσφέρουν εθελοντική εργασία, επειδή πιστεύουν στο 
σκοπό του εθελοντικού οργανισμού, η  �χ=4 ,η δ=4, η 
Μο=4,η S=0,739, η S^2=0,545  και το R=4. 

Στην 23η ερώτηση που αφορούσε ότι οι άνθρωποι 
προσφέρουν εθελοντική εργασία, επειδή θέλουν να 
προσφέρουν και οι ίδιοι στην κοινωνία,  η  �χ=4,29 ,η δ=4, 
η Μο=4,η S=0,701, η S^2=0,491  και το R=3.

Στην 24η ερώτηση που αφορούσε ότι  οι άνθρωποι 
προσφέρουν εθελοντική εργασία, επειδή θέλουν να 
βελτιώσουν τις επαγγελματικές τους δεξιότητες και 
γνώσεις, η �χ=3,61 ,η δ=4, η Μο=4,η S=0,931, η 
S^2=0,867,  και το R=4.
 Στην 25η ερώτηση που αφορούσε ότι οι άνθρωποι 
προσφέρουν εθελοντική εργασία, επειδή θέλουν να 
βελτιώσουν τις προοπτικές επαγγελματικής 
αποκατάστασης, η �χ=3,29 ,η δ=3, η Μο=3,η S=0,977, η 
S^2=0,955,  και το R=4.

 Στην 26η ερώτηση που αφορούσε ότι οι άνθρωποι 
προσφέρουν εθελοντική εργασία, επειδή θέλουν να 
διασκεδάζουν, η �χ=3.23 ,η δ=3, η Μο=4,η S=1,043, η 
S^2=1,088,  και το R=4.

 Στην 27η ερώτηση που αφορούσε ότι οι άνθρωποι 
προσφέρουν εθελοντική εργασία, επειδή θέλουν να 
εκπληρώσουν κάποιες θρησκευτικές  υποχρεώσεις,  η 
 � χ=2,67 ,η δ=3, η Μο=3,η S=0,911, η S^2=0,827,  και το 
R=4.
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 Λόγοι μη ενασχόλησης με τον εθελοντισμό

Στην 28η ερώτηση που αφορούσε ότι οι άνθρωποι δεν 
προσφέρουν εθελοντική εργασία, επειδή δεν έχουν 
διαθέσιμο χρόνο,  η �χ=3,74 ,η δ=4, η Μο=4,η S=1,041, η 
S^2=1,083,  και το R=4.

 Στην 29η ερώτηση που αφορούσε ότι οι άνθρωποι δεν 
προσφέρουν εθελοντική, επειδή προτιμούν να 
προσφέρουν χρήματα αντί για χρόνο,  η �χ=3,22 ,η δ=3, η 
Μο=4,η S=1,011, η S^2=1,022,  και το R=4.

 Στην 30η ερώτηση που αφορούσε ότι οι άνθρωποι δεν 
προσφέρουν εθελοντική, επειδή η εθελοντική συμμετοχή 
έχει οικονομικό κόστος  γι αυτούς,  η �χ=2,99 ,η δ=3, η 
Μο=3,η S=0,959, η S^2=0,919,  και το R=4.

 Στην 31η ερώτηση που αφορούσε ότι  οι άνθρωποι δεν 
προσφέρουν εθελοντική, επειδή  δεν γνωρίζουν πως να 
αναμιχθούν σε τέτοιου είδους δραστηριότητες,  η �χ=3,39 
,η δ=4, η Μο=4,η S=1,136, η S^2=1,291,  και το R=4.

Στην 32η ερώτηση που αφορούσε ότι  οι άνθρωποι δεν 
προσφέρουν εθελοντική, επειδή δεν ενδιαφέρονται,  η 
 � χ=3,49 ,η δ=4, η Μο=4,η S=1,210, η S^2=1,465, και το 
R=4.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Συμπέρασμα 1

Αρχικά οι φοιτητές που ερωτήθηκαν σχετικά με τα οφέλη 
του εθελοντισμού για τον εθελοντή, η πλειονότητα των 
ερωτηθέντων συμφωνούν ότι ο εθελοντισμός μόνο 
θετικά μπορεί να επηρεάσει τον εθελοντή του δίνει την 
ευκαιρία να αναπτύξει ισόβιες φιλίες, να γίνει 
ανοιχτόμυαλος, θαρραλέος, να μάθει να εργάζεται ως 
μέλος μια ομάδα, γενικά τον βοηθάει να αναπτύξει τις 
καλές πλευρές της προσωπικότητάς του.
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Συμπέρασμα 2

Έπειτα από την παραπάνω ανάλυση των δεδομένων του 
ερωτηματολογίου  καταλαβαίνουμε ότι ένα μεγάλο 
ποσοστό από τους φοιτητές που ερωτήθηκαν 
συμφωνούν ότι οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις 
(Μ.Κ.Ο.) προκύπτουν από ιδιωτικές πρωτοβουλίες και 
δρούν ανεξάρτητα από τις εκάστοτε κυβερνήσεις 
ασχολούνται με το δημόσιο συμφέρον, είναι οργανισμοί 
που διανέμουν κοινωνικές υπηρεσίες και προωθούν 
δημοκρατικές αξίες.

Συμπέρασμα 3

Στη συνέχεια από τα παραπάνω  αποτελέσματα 
συμπεραίνουμε ότι η πλειοψηφία των ερωτηθέντων 
φοιτητών συμφωνούν  κίνητρα του εθελοντισμού είναι ο 
επαινος, η δύναμη της γνώσης, η επίτευξη και η ένταξη 
σε ομάδα.

Συμπέρασμα 4

Επίσης η πλειονότητα των ερωτηθέντων φοιτητών 
συμφωνούν ότι το προφίλ ενός καλού εθελοντή είναι να 
μπορεί να ναι οργανωμένος, να χει εξειδικευτεί  για να 
προσφέρει τα μέγιστα, να μπορεί να αναλάβει 
πρωτοβουλίες και  
να συντονίζει και να συντονίζεται  με τις υπόλοιπες 
ομάδες εθελοντών.

Συμπέρασμα 5

Επίσης από την παραπάνω ανάλυση των δεδομένων 
του ερωτηματολογίου  καταλαβαίνουμε ότι ένα μεγάλο 
ποσοστό από τους φοιτητές που ερωτήθηκαν 
συμφωνούν ότι οι λόγοι ενασχόλησης με τον εθελοντισμό 
είναι ότι τα άτομα θέλουν να προσφέρουν και οι ίδιοι 
στην κοινωνία, είτε πιστεύουν στο σκοπό του 
εθελοντικού οργανισμού, είτε θέλουν να βελτιώσουν τις 
επαγγελματικές τους δεξιότητες και γνώσεις, είτε επειδή 
θέλουν να διασκεδάζουν, είτε επειδή θέλουν να 
εκπληρώσουν κάποιες θρησκευτικές  υποχρεώσεις.
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Συμπέρασμα 6

Και τέλος καταλήγουμε από την παραπάνω ανάλυση 
των δεδομένων του ερωτηματολογίου ότι οι ερωτηθέντες 
φοιτητές όσον αναφορά τους λόγους που οι άνθρωποι 
δεν ασχολούνται με τον εθελοντισμό συμφωνούν στο ότι 
δεν έχουν διαθέσιμο χρόνο, είτε επειδή η εθελοντική 
συμμετοχή έχει οικονομικό κόστος  γι αυτούς, είτε γιατί 
δεν ενδιαφέρονται, είτε γιατί δεν είναι ενημερωμένοι ή 
επειδή προτιμούν να προσφέρουν χρήματα.
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72. http://pelopas.uop.gr/~volunt/pdfs/2_6.pdf

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ

Η αξιολόγηση των απόψεων των φοιτητών για την αξία 
του εθελοντισμού  

Ερωτηματολόγιο

Δημογραφικά Στοιχεία:

Φύλο: 1. Άνδρας                                    2. Γυναίκα

Ηλικία: 1.από 18-22                                2.από 23- 32                   3.από 
33-46             
  
                                                              
Κατεύθυνση στη ΄Γ Λυκείου: 1. Θεωρητική                      2.Θετική          

3.Τεχνολογική    

Φοιτητής-τρια: 1.στο Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών 

2.στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Έτος: 1ο                        2ο                               3ο                                     4ο  

Τόπος Καταγωγής: 1.Πόλη                       2. Κωμόπολη 
3.Χωριό    
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1 2 3 4 5
Οφέλη του εθελοντισμού 

για τον εθελοντισμό
1.Μέσα από τις εμπειρίες 
που προσφέρει ο 
εθελοντισμός οι εθελοντές 
μπορούν να ενισχύσουν 
τις καλές πλευρές του 
χαρακτήρα τους.
2.Μέσα από τις εμπειρίες 
που προσφέρει ο 
εθελοντισμός οι εθελοντές 
γίνονται πιο ανεξάρτητοι 
θαρραλέοι και 
ανοιχτόμυαλοι.
3.Οι άνθρωποι βρίσκουν 
συχνά ισόβιες φιλίες μέσα 
από τον εθελοντισμό. 
4.Ο εθελοντής θα πάρει 
μια πραγματική γεύση 
από τις άλλες τοπικές 
κουλτούρες, επιτρέποντάς 
του να γίνει ένας 
πραγματικός ταξιδιώτης 
αντί ένας απλός 
τουρίστας.
5.Οεθελοντής μαθαίνει να 
δουλεύει ως μέλος μιας 
ομάδας. 
6.Ο εθελοντής εξασκείται 
σε αντικείμενο σχετικό με 
τις σπουδές του ή  με τα 
χόμπι του. 
7.Ως εθελοντής εργάζεσαι 
σ ένα πλαίσιο ανεξάρτητο 
από πολιτικά και 
οικονομικά συμφέροντα.

Χαρακτηριστικά Μη 
κερδοσκοπικών 

Οργανισμών

Διαφωνώ 
εντελώς 

Διαφωνώ Ούτε 
διαφωνώ 
/Ούτε 
συμφωνώ

Συμφωνώ Συμφωνώ 
απολύτως

1 2 3 4 5
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1.Οι Μ.Κ.Ο είναι 
οργανισμοί που 
ασχολούνται με το 
δημόσιο συμφέρον και όχι 
με τα ατομικά λη εμπορικά 
οφέλη. 
2.Χαρακτηριστικό των 
ΜΚΟ είναι ότι προκύπτουν 
απο ιδιωτικές 
πρωτοβουλίες και δρούν 
ανεξάρτητα από τις 
εκάστοτε κυβερνήσεις.
3. Οι ΜΚΟ είναι 
οργανισμοί που διανέμουν 
κοινωνικές υπηρεσίες.
4.Οι ΜΚΟ είναι οργανισμοί 
που εξασφαλίζουν, 
δαφυλάττον και 
προωθούν δημοκρατικες 
αξίες.
5.Οι ΜΚΟ  είναι 
οργανισμοί που δεν 
αποσκοπούν στη 
δημιουργία κέρδους για 
ιδιωτική χρήση.

Τα κίνητρα του 
εθελοντισμού.

1 Ο έπαινος γιατί σε 
πολλούς ανθρώπους 
αρέσει να βλέπουν οι 
άλλοι τα αποτελέσματα 
των προσπαθειών τους.
2.Ηεπίτευξη γιατί σε 
πολλούς ανθρώπους 
αρέσει να βλέπουν τι 
ακριβώς επιτυγχάνουν.
3.Η ένταξη σε ομάδα γιατί 
σε πολλούς αρέσει να μην 
εργάζονται μόνοι.
4.Ηεπιρροή γιατί σε 
πολλούς ανθρώπους 
αρέσει να επηρεάζουν 
τους άλλους 
5. Η δύναμη της γνώσης 
γιατί σε πολλούς αρέσει 
να δείχνουν τις γνώσεις 
τους σ άλλους.

Προφίλ εθελοντή
1.Να ναι οργανωμένος και 
εκπαιδευμένος. 
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2.Να χει εξειδικευτεί στον 
τομέα του για να 
προσφέρει τα μέγιστα τη 
στιγμή που θα του 
ζητήσει. 
3.Να μπορεί έπειτα από 
την κατάλληλη εκπαίδευση 
να αναλάβει 
πρωτοβουλίες όπου και 
όποτε χρειαστεί.
4.Να είναι πρόθυμος να 
οργανώνει και να 
συντονιστεί με τις 
υπόλοιπες ομάδες 
εθελοντών.
Λόγοι ενασχόλησης με 
τον εθελοντισμό
Οι άνθρωποι προσφέρουν 
εθελοντική εργασία:
1.Επειδή πιστεύουν στο 
σκοπό του εθελοντικού 
οργανισμού.
2.Επειδή θέλουν να 
προσφέρουν και οι ίδιοι 
στην κοινωνία. 
3.Επειδή θέλουν να 
βελτιώσουν τις 
επαγγελματικές τους 
δεξιότητες και γνώσεις.
4.Επειδή θέλουν να 
βελτιώσουν τις 
προοπτικές 
επαγγελματικής 
αποκατάστασης.
5.Επειδή θέλουν να 
διασκεδάζουν.
6.Επειδή θέλουν να 
εκπληρώσουν κάποιες 
θρησκευτικές 
υποχρεώσεις.
Λόγοι μη ενασχόλησης 

με τον εθελοντισμό.
Οι άνθρωποι δεν 
προσφέρουν εθελοντική 
εργασία
1. Επειδή δεν έχουν 
διαθέσιμο χρόνο.
2. Επειδή προτιμούν να 
προσφέρουν χρήματα αντί 
για χρόνο.
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3.  Επειδή η εθελοντική 
συμμετοχή έχει οικονομικό 
κόστος  γι αυτούς.
4. Επειδή  δεν γνωρίζουν 
πως να αναμιχθούν σε 
τέτοιου είδους 
δραστηριότητες.
5. Επειδή δεν 
ενδιαφέρονται.
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