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Εθελοντισμός 

Ø Τι είναι ο εθελοντισμός; 

Εθελοντισμός είναι η αυθόρμητη, ενσυνείδητη και ανιδιοτελής προσφορά της 
ανθρώπινης ενέργειας για τη θεραπεία της ανάγκης του πλησίον. Η έννοια του 
εθελοντισμού  βασίζεται στην ιδέα της ανθρώπινης  αλληλοβοήθειας πού ο καθένας 
μας προσφέρει τον εαυτό του, αλλά και όλες του τις δυνάμεις  στην υπηρεσία του  
πάσχοντα συνανθρώπου του χωρίς  να ζητάει αμοιβή. Οι ρίζες του εθελοντισμού 
είναι βαθιές μέσα στην ιστορία και τη διαχρονική εξέλιξη της κοινωνίας. 

 
Ο εθελοντισμός ταυτίζεται με τη φιλανθρωπία, όπως χρησιμοποιήθηκε κατά την 
κλασική εποχή κυρίως για να αποδώσει μια καινούργια αρετή, την αγάπη για το 
συνάνθρωπο. Όσο όμως και αν επιδιώχθηκε από όλους να ταυτιστούν οι δύο 
έννοιες, ο εθελοντισμός συνεχίζει να εμπνέει περισσότερο, ειδικά στη σημερινή 
εποχή που κυριαρχεί ο ατομικισμός. Ο εθελοντισμός συνδέεται με την ανιδιοτελή 
προσφορά για την κοινή ευημερία. Συνδυάζει τα στοιχεία της ελεύθερης βούλησης 
και επιλογής με την ένταξη σε ένα πρόγραμμα δράσης. Ως ελεύθερη απόφαση είναι 
προσωπική υπόθεση, είναι τρόπος ζωής και ατομική πειθαρχία. Είναι ο έρωτας για 
τη βοήθεια και τη στήριξη της ανάγκης των άλλων. Ο Εθελοντισμός είναι ο δείκτης 
τού πολιτισμού μιας κοινωνίας. Μέσω του εθελοντισμού επιτυγχάνονται τα εξής: 
 
Φέρνει τους ανθρώπους πιο κοντά και βοηθάει να διευθετηθούν  τα κοινωνικά 
προβλήματα στη βάση. 
Eνισχύει την απόκτηση κοινωνικών, επικοινωνιακών και επαγγελματικών 
δεξιοτήτων και αναπτύσσει νέες ικανότητες. 
Eνδυναμώνει και δίνει νέο περιεχόμενο στη ζωή των ενηλίκων. 
Aυξάνει τη δυνατότητα ενεργούς συμμετοχής των νέων στη ζωή και την εργασία. 
Aποτελεί εν δυνάμει χώρο ανάπτυξης νέων κοινωνικών υπηρεσιών αυξάνοντας την 
απασχόληση. 
Οδηγεί στη εσωτερική ολοκλήρωση του πολίτη-εθελοντή και στη συνολική 
μετεξέλιξη της κοινωνίας από άκρως ατομικιστικής σε κοινωνία αλληλεγγύης. 

  



 

Ø Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του εθελοντισμού; 

Ο εθελοντισµός επηρεάζεται έντονα από την ιστορία, την πολιτική, τον πολιτισµό 

και τη θρησκεία της κάθε κοινωνίας, µε αποτέλεσµα να γίνεται αντιληπτός µε  

διαφορετικό τρόπο και να παίρνει ποικίλες µορφές ανάλογα µε το περιβάλλον.  

Για παράδειγµα, αυτό που θεωρείται εθελοντισµός σε µία χώρα µπορεί να  

απαξιώνεται ως χαµηλά αµειβόµενη εργασία σε µία άλλη.  

Ωστόσο, παρουσιάζονται στη συνέχεια τρία χαρακτηριστικά ή κριτήρια τα οποία  

περιλαµβάνουν όλες τις µορφές εθελοντισµού που υπάρχουν σε παγκόσµιο  

επίπεδο. Παράλληλα, αυτά τα χαρακτηριστικά ξεχωρίζουν µε σαφήνεια τον  

εθελοντισµό από άλλες µορφές συµπεριφοράς, που επιφανειακά µπορεί να  

µοιάζουν µε τον εθελοντισµό. Αναλυτικότερα:  

• Πρωταρχικός Σκοπός δεν είναι το Οικονοµικό Όφελος  

Μιλάµε για εθελοντισµό όταν τα έσοδα που έχει κάποιος από την εθελοντική  

εργασία που προσφέρει δεν είναι ίσα ή περισσότερα από τα χρήµατα που θα  

έπαιρνε για την ίδια εργασία σαν επαγγελµατίας. Φυσικά, είναι αποδεκτό ένας  

εθελοντής να λαµβάνει χρήµατα για τα έξοδα που πιθανόν χρειάζεται να κάνει  

στην πορεία της εθελοντικής εργασίας του. Τα χρήµατα αυτά είναι µία µορφή  

αποζηµίωσης από τον οργανισµό για τον οποίο εργάζεται και έτσι, η συµµετοχή  

του εθελοντή δεν έχει σαν συνέπεια την οικονοµική του επιβάρυνση. Επιπλέον,  

αυτό είναι πολύ σηµαντικό γιατί συνεπάγεται ότι και τα άτοµα που έχουν  

περιορισµένους οικονοµικούς πόρους µπορούν να συµµετέχουν σε εθελοντικές  

δραστηριότητες.  

• Βασίζεται στην Ελεύθερη Βούληση  

Είναι βασικό κίνητρο για έναν άνθρωπο να προσφέρει την εργασία του  

εθελοντικά επειδή το έχει επιλέξει ο ίδιος. Ωστόσο, όσοι προσφέρουν τις  

υπηρεσίες τους εθελοντικά δεν το κάνουν συνήθως µόνο µε τη δική τους  

ελεύθερη βούληση. Αντιθέτως, µπορεί να δέχονται πιέσεις από άτοµα του  

κοινωνικού περιβάλλοντός τους ή ακόµη και να αισθάνονται οι ίδιοι  

υποχρεωµένοι να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο κοινωνικό σύνολο. Αυτό  



είναι το χαρακτηριστικό που διακρίνει τον εκούσιο εθελοντισµό από τις  

περιπτώσεις ακούσιου εθελοντισµού που βασίζεται σε εξωτερικές πιέσεις.  

• Επιφέρει Οφέλη τόσο σε Τρίτες Πλευρές όσο και στους  

Εθελοντές  

Αυτό το κριτήριο διακρίνει τον εθελοντισµό από τις καθαρά ψυχαγωγικές  

δραστηριότητες, όπως είναι για παράδειγµα το ποδόσφαιρο. Ωστόσο, ένας  

αγώνας ποδοσφαίρου που γίνεται για φιλανθρωπικό σκοπό είναι και αυτός µία  

εθελοντική δραστηριότητα. Με άλλα λόγια, ο εθελοντισµός µπορεί και πρέπει να 
επιφέρει οφέλη σε ένα ευρύ πλήθος ατόµων, από τον ίδιο τον εθελοντή µέχρι 

ολόκληρο το κοινωνικό σύνολο. 

Συνεπώς, είναι φανερό ότι αυτά τα τρία χαρακτηριστικά ή κριτήρια, που 

καθορίζουν τον εθελοντισµό, προσφέρουν στην πραγµατικότητα ένα ευρύ 

φάσµα που καλύπτει όλες τις δυνατές µορφές του. Άλλωστε, θα ήταν λάθος να 

θεωρηθεί ότι ο εθελοντισµός µπορεί να πραγµατοποιηθεί µόνο µέσω κάποιου 

οργανισµού, γιατί τότε αυτό το κριτήριο θα απέκλειε τη βοήθεια µεταξύ αλλήλων, 

όπως π.χ. τη βοήθεια που πραγµατοποιείται ανάµεσα σε φίλους. Με την ίδια 

λογική, ο εθελοντισµός δεν αφορά µόνο σε ουσιαστική, τακτική και 

µακροπρόθεσµη δέσµευση, καθώς µε αυτόν τον τρόπο θα αποκλειόταν ο 

σποραδικός χαρακτήρας του εθελοντισµού. 

  



 

 

Ø Ποια είναι η έννοια του εθελοντή; 

Εθελοντής είναι ο πολίτης εκείνος που προσφέρει ανιδιοτελώς τον ελεύθερο χρόνο 
του ή τη γνώση του για χρήσιμες δράσεις προς όφελος άλλων, χωρίς να περιμένει 
αντάλλαγμα. Η διαφορά ανάμεσα στον εκπαιδευμένο εθελοντή  και στην παλιά 
έννοια της φιλανθρωπίας είναι ότι ο εθελοντής αντιμετωπίζει τα άτομα που έχουν 
δυσκολίες, τα άτομα στα οποία προσφέρει εθελοντική εργασία όχι με οίκτο αλλά 
σαν άτομα ισότιμα τα οποία περνούν δυσκολίες και στα οποία μπορεί να 
προσφέρει. Η διαφορά είναι ότι τα βλέπει ισότιμα. Δεν θεωρεί ότι ο ίδιος είναι 
ανώτερος, ότι ξέρει περισσότερα, ότι είναι «καλύτερος». 

Ø Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του εθελοντή; 
• Να είναι οργανωμένος και εκπαιδευμένος. 
• Να έχει εξειδικευτεί στον τομέα του για να μπορεί να προσφέρει τα 

μέγιστα τη στιγμή που θα του ζητηθεί. 
• Να μπορεί ύστερα από την κατάλληλη εκπαίδευση να αναλάβει 

πρωτοβουλίες όπου και όταν χρειαστεί. 
• Να είναι πρόθυμος να οργανωθεί και να συντονιστεί με τις υπόλοιπες 

ομάδες εθελοντών ή με άλλες κρατικές υπηρεσίες ή οργανωμένες 
ομάδες που έχουν αναπτύξει ένα εσωτερικό δεσμό και μπορούν να 
λειτουργούν πιο εύκολα μεταξύ τους. 

Ο δε φορέας στον οποίο ο εθελοντής προσφέρει ανιδιοτελώς τις υπηρεσές του 
πρέπει να μην παραγνωρίζει το δικαίωμα του εθελοντή: 

• Να έχει ένα συγκεκριμένο καθήκον με αρχή και τέλος. 
• Να έχει το καθήκον του μια συγκεκριμένη ημερομηνία λήξης. Θ ήταν 

αδύνατον ένας εθελοντής  να προσφέρει τον ελεύθερο χρόνο του χωρίς να 
ξέρει πότε θα σταματήσει. 

• Να έχει δυνατότητα να φύγει από το  πρόγραμμα όποτε το θελήσει. 
• Να αισθάνεται ασφαλής, σίγουρος και κυρίως οικεία. 

 

  



Ιστορική αναδρομή εθελοντισμού της Ελλάδος 

Ø 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 χαρακτήρα και χωρίς αμοιβή για 

τους συμμετέχοντες. Αργότερα ο θεσμός αυτός αντικαταστάθηκε από τα κοινά 

και από τις συμπολιτείες και έτσι οι αμφικτιονίες εξαφανίστηκαν. Ήταν ένας 

θρησκευτικός και πολιτικός σύνδεσμος των Ελλήνων, που δημιουργούνταν με 

κέντρο τη λατρεία σ' ένα ιερό από τους κατοίκους των γύρω πόλεων. Στη 

διοργάνωση των κοινών εορτών και των εκδηλώσεων της λατρείας έπαιρναν 

μέρος αντιπρόσωποι όλων των περιοχών. Με αυτόν τον τρόπο δημιουργήθηκε 

ένα είδος θρησκευτικού συνδέσμου μεταξύ των πόλεων, που έπαιρναν μέρος 

στις διοργανώσεις και αργότερα μετατράπηκε σε πολιτικό σύνδεσμο, με τη 

μορφή της σημερινής ομοσπονδίας.  

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. 

  



 

Ø Εθελοντισμός επί Τουρκοκρατίας 

 

 

 

Με τον όρο κρυφό σχολειό αναφέρεται από τους Έλληνες η κρυφή και 
απαγορευμένη από τους Τούρκους διδασκαλία η οποία σύμφωνα με 
αμφιλεγόμενες μαρτυρίες φέρεται ότι λάμβανε χώρα κατά την τουρκοκρατία, είτε 
διότι η εκπαίδευση των Ελλήνων ήταν απαγορευμένη σε ορισμένους τόπους και 
κατά ορισμένες περιόδους είτε διότι στα πλαίσια της επιτρεπόμενης εκπαίδευσης 
γίνονταν και μαθήματα εθνικής αφύπνισης και ανεξαρτησίας. Το «κρυφό σχολειό» 
διδασκόταν ως πραγματικότητα για αρκετές δεκαετίες στα ελληνικά σχολεία μέχρι 
τη δεκαετία του 1970, στο πλαίσιο των μαθημάτων Ιστορίας. 

 

Στα χρόνια της Επανάσταση του 1821 μεγάλο μέρος του πληθυσμού βρισκόταν σε 
άθλια κατάσταση , την οποία το νέο κράτος αδυνατούσε να αντιμετωπίσει με τους 
ελάχιστους πόρους που διέθετε . Έτσι βοήθεια παρεχόταν από την εκκλησία, 
εύπορους πολίτες του εσωτερικού αλλά και του εξωτερικού και από τους δωρητές. 
Επίσης 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 
Ελλήνων του εξωτερικού. 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 
και κοινωνικά μέσω της αλληλεκπαίδευσης  

 



 

 

Ø Περίοδος πρώτου και 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 1ου Παγκοσμίου πολέμου. Την περίοδο όμως της κατοχής της Ελλάδας κατά τον 

Δεύτερο Παγκόσμιο πόλεμο περιορίζουν τον εθελοντισμό. Βοήθεια έρχεται από την 

εκκλησία. Με την λήξη του πολέμου ο εθελοντισμός ελέγχεται από το κράτος και 

παράλληλα δημιουργούνται οργανώσεις με πολιτικό ή ιδεολογικό προσανατολισμό. 

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 γνωρίσουν την φιλοσοφία και τις 

αρχές του Οδηγισμού και να αναπτύξουν την προσωπικότητά τους, ώστε να γίνουν 

ικανά και ελεύθερα μέλη της κοινωνίας μας. 

Ø 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 19προγράμματος «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 % ). 

Ø Η σύγχρονη μορφή του εθελοντισμού 2000- 2013 

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

τις εθελοντικές οργανώσεις. Μάλιστα αναφερόταν ότι ο εθελοντισμός νοείται ως 

μια από τις εκφράσεις της ταχέως αναδυόμενης κοινωνίας των πολιτών , όπου 

αποτελεί την λογική που στηρίζεται ο εθελοντισμός. Προκειμένου να συνεργαστούν 

με τον ευρύτερο δημόσιο τομέα ,οι εθελοντικές οργανώσεις θα έπρεπε να τηρούν 

μια σειρά από προϋποθέσεις , όπως νομική υπόσταση , διετή εμπειρία στην 

υλοποίηση σχετικών προγραμμάτων , οργανωμένη δομή και πόρους που να 

διασφαλίζουν τη βιωσιμότητα τους . Θα έπρεπε επίσης να τηρούν το κριτήριο της 

ανεξαρτησίας ως προς την χρηματοδότηση ,το κριτήριο της ποιότητας που είχε να 

κάνει με την διαδικασία αξιολόγησης. Ακόμα περιλάμβανε και κίνητρα για 

εθελοντική συμμετοχή. Το εν λόγω νομοσχέδιο δεν προωθήθηκε ποτέ προς ψήφιση. 

Ωστόσο, ένα καινούργιο ρεύμα εθελοντισμού αρχίζει να ξεδιπλώνεται στην Ελλάδα. 

Διαπιστώνεται αύξηση στον αριθμό των μη-κερδοσκοπικών εθελοντικών 

οργανώσεων και στον αριθμό των πολιτών που συμμετέχουν σε εθελοντικές 

δραστηριότητες. Επίσης παρατηρείται μια μεταστροφή στις μέχρι πρότινος 

αντιλήψεις αμφιβολίας και καχυποψίας προς μια πιο θετική αντιμετώπιση της 

εθελοντικής προσφοράς. Σημαντικό ρόλο προς αυτήν την κατεύθυνση έπαιξαν οι 

Ολυμπιακοί και Παραολυμπιακοί Αγώνες της Αθήνας το 2004. Σύμφωνα με τον 

ημερήσιο τύπο, έπειτα από έρευνα που έγινε το 2000, υπολογίστηκε ότι ο αριθμός 

των ΜΚΟ στην Ελλάδα ανέρχεται στις 3.000. Αν το συγκρίνουμε με τους 

τουλάχιστον 4.000 οργανισμούς που καταγράφηκαν το 2008 από την Εθνική 

Υπηρεσία Εθελοντισμού, τότε σίγουρα υπάρχει μια αυξητική τάση στα νούμερα τη 

τελευταία δεκαετία.  



Μη κυβερνητικές οργανώσεις Ελλάδας 
Ένας μη κυβερνητικός οργανισμός είναι ένας νομικά συγκροτημένος οργανισμός 

που λειτούργει ανεξάρτητα από κάθε κυβέρνηση και ένας όρος για να 

αναφερθούν σε πρόσωπα που δεν ελέγχονται από την κυβέρνηση. Στις 

περιπτώσεις στις οποίες οι ΜΚΟ χρηματοδοτούσαν εξ ολοκλήρου ή εν μέρει από 

τις κυβερνήσεις, οι ΜΚΟ υποστηρίζουν το μη κυβερνητικό προσωπικό 

αποκλείοντας τους εκπροσώπους των κυβερνήσεων από την ένταξη τους στην 

οργάνωση. Ο όρος εφαρμόζεται συνήθως μόνο σε οργανώσεις που επιδιώκουν 

ορισμένους ευρύτερους κοινωνικούς στόχους που έχουν πολιτικές πτυχές, χωρίς 

να είναι εμφανώς πολιτικές οργανώσεις, όπως τα πολιτικά  κόμματα. Αντίθετα 

από τον όρο Κυβερνητική οργάνωση ο όρος “μη κυβερνητική οργάνωση” δεν 

έχει γενικά αποδεκτό νομικό ορισμό. Σε πολλές περιπτώσεις αυτοί οι τύποι 

οργανώσεις ονομάζονται οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών ή αναφέρονται 

με άλλα ονόματα.  

Ορισμός  

Οι ΜΚΟ ορίζονται από την “παγκόσμια Τράπεζα” ως ιδιωτικοί οργανισμοί  που 

ασκούν δραστηριότητα για να απαλύνει τον πόνο, να προωθήσει τα 

συμφέροντα των φτωχών την προστασία του περιβάλλοντος, την παροχή 

βασικών κοινωνικών υπηρεσιών ή αναλαμβάνουν την ανάπτυξη της κοινότητας. 

Η χρήση του όρου ΜΚΟ ποικίλλει από χώρα σε χώρα για παράδειγμα ο όρος 

ΜΚΟ χρησιμοποιείται συνήθως για τις εγχώριες οργανώσεις τις Αυστραλίας που 

αναφέρονται στις Ηνωμένες Πολιτείες ως μη κερδοσκοπικός οργανισμός. 

Τέτοιες οργανώσεις στις ΗΠΑ και αλλού. Ο όρος μη κυβερνητικές οργανώσεις 

αποτελεί νεολογισμό και αποδίδει στα ελληνικά τον αγγλικό όρο Non-

Govermental Organioahons που χρησιμοποιήθηκε αρχικά στο άρθρο 71 του 

Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ. Ακριβής ορισμός του δεν υπάρχει. Ο όρος 

αναφέρεται σε μη κερδοσκοπικές οργανώσεις με διεθνή συνήθως παρουσία, οι 

οποίες δεν αποτελούν διεθνές οργανισμούς αλλά στηρίζονται στην ιδιωτική 

πρωτοβουλία και είναι ανεξάρτητες από τα κράτη. Τα τελευταία χρόνια έχει 



επικρατήσει ο όρος να χρησιμοποιείται για κάθε κοινωφελή οργάνωση που δεν 

ανήκει στο κράτος. Οι σκοποί των ΜΚΟ είναι κυρίως ανθρωπιστικά και αφορούν 

περιβαλλοντικά ή κοινωνικά προβλήματα όπως η φτώχια, ο ρατσισμός, το 

περιβάλλον κλπ. Από τις πρώτες ΜΚΟ ήταν ο Διεθνής Ερυθρός Σταυρός, οι 

Γιατροί χωρίς Σύνορα και η Actionaid. 

Οι οργανισμοί χωρίζονται σε διάφορες κατηγορίες ανάλογα με το σκοπό που 
εξυπηρετούν (αναγράφονται μόνο ελληνικές ΜΚΟ): 

Ø Παιδί και οικογένεια 

• Άρσις 

Η ΑΡΣΙΣ είναι κανονική ΜΚΟ. που δραστηριοποιείται για την υποστήριξη των 

παιδιών και των νέων και την προάσπιση των δικαιωμάτων τους. 

  



 

 

• Κιβωτός του κόσμου 

Το έργο της Κιβωτού αγαπήθηκε και ο απλός κόσμος συμπαραστάθηκε όπως 

μπορούσε από την αρχή της ίδρυσής της. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι στο πλάι 

της όλα αυτά τα χρόνια, συνοδοιπόροι και συμπαραστάτες σε αυτό το έργο αγάπης, 

δείχνοντας με τον τρόπο τους την αγάπη τους για την Κιβωτό και τον ανθρωπισμό 

τους κάνοντας τα παιδιά πιο χαρούμενα και βοηθώντας να μη τους λείπουν πολλά. 

Οι εθελοντές φροντίζουν τις βασικές ανάγκες των παιδιών όπως : σίτιση – ένδυση - 

υπόδηση – ιατροφαρμακευτική περίθαλψη – ψυχαγωγία – πολιτισμός – σχολική 

ένταξη, καθημερινά φροντιστηριακά μαθήματα δημοτικού, γυμνασίου, και λυκείου 

– επαγγελματική αποκατάσταση – κοινωνική ένταξη και πνευματική καθοδήγηση. 

Συγκεκριμένα, οι εθελοντές μπορούν να βοηθήσουν ως εξής: 

1. Βοηθώντας στην προετοιμασία του καθημερινού γεύματος 

2. Συνοδεύοντας παιδιά σε ιατρικά ραντεβού 

3. Πραγματοποιώντας μικρομεταφορές (π.χ. παραλαβή φαρμάκων) 

4. Προσφέροντας υπηρεσίες 

5. Βοηθώντας την ενισχυτική διδασκαλία των παιδιών. 

• Το χαμόγελο του παιδιού 

Το χαμόγελο του παιδιού είναι εθελοντικός, μη κερδοσκοπικός οργανισμός 

που λειτουργεί στην Ελλάδα, με στόχο την προάσπιση των δικαιωμάτων των 

παιδιών και την αντιμετώπιση καθημερινών προβλημάτων τους. Η δράση 

του περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την φιλοξενία παιδιών που βρίσκονται σε 

κίνδυνο, την τηλεφωνική υποστήριξή τους, προγράμματα συμβουλευτικής 

και κοινωνικής ένταξής τους, την ενίσχυση οικογενειών που τελούν σε 

ένδεια, καθώς και τη διοργάνωση πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων. 

μόνον στη θεωρία αλλά και στην πράξη, καθημερινά, 24 ώρες την ημέρα, 

Κύριο μέλημά του είναι να προασπίσει τα δικαιώματα των παιδιών όχι 365 



ημέρες το χρόνο. Να εξασφαλίσει τα απαραίτητα για τη σωματική ψυχική 

και πνευματική ισορροπία τους. 

Βασίζεται στις υπηρεσίες του κράτους (Αστυνομία, Εισαγγελέας, 

Νοσοκομεία κ.ά.) όπου υπάρχουν άνθρωποι ευαισθητοποιημένοι που 

συμβάλλουν στην προσπάθειά του να αντιμετωπίσει τα προβλήματα  

των παιδιών. Ως εθελοντικός οργανισμός, στηρίζει τους θεσμούς ώστε να 

γίνουν αποδοτικότεροι σε θέματα παιδιών. 

Ø Υγεία και περίθαλψη 

• Praksis  

Η PRAKSIS είναι μία ανεξάρτητη Μη Κυβερνητική Οργάνωση που βασικό στόχο 

έχει τη δημιουργία, εφαρμογή και υλοποίηση προγραμμάτων ανθρωπιστικής 

και ιατρικής δράσης. 

• Ανοιχτή αγκαλιά 

Πλούσια ήταν το 2011 η δράση της αργάνωσης των Φίλων Κοινωνικής, Παιδιατρικής 

και Ιατρικής «ανοιχτή αγκαλιά» εφαρμόζοντας το μήνυμα της Παγκόσμιας 

Οργάνωσης Υγείας «Υγεία για όλους», που ξεκίνησε πριν από 18 χρόνια. Με το 

πρόγραμμα «υποστηρίζουμε τη ζωή», η ανοιχτή αγκαλιά επισκέφτηκε με πολλούς 

εθελοντές γιατρούς και νοσηλευτές τη Σαμοθράκη, τη Θράκη, τα Κύθηρα, την 

Αμοργό, την Κάσο, τους Φούρνους, τους Λειψούς, το Καστελόριζο και την 

Αστυπάλαια. 174 συνολικά εθελοντές, γιατροί και νοσηλευτές, από τα Νοσοκομεία 

του Ε.Σ.Υ. Αθήνας και Θεσσαλονίκης, ιδιώτες γιατροί και γιατροί από τα Νοσοκομεία 

ΓΕΝ, ΓΕΣ και ΓΝΑ, έλαβαν μέρος στις εκστρατείες ιατρικής πρόληψης οι οποίοι και 

πραγματοποίησαν 12.524 Ιατρικές Πράξεις σε παιδιά και ενήλικες, οι περισσότερες 

από τις οποίες αφορούσαν παιδιά που αποτελούν και την κύρια ομάδα στόχου. 

Μπορούν να αναφερθούν ενδεικτικά κάποια από τα αποτελέσματα εξετάσεων σε 

περιπτώσεις ενηλίκων στους οποίους παρατηρούνται προβλήματα σε μεγαλύτερη 

συχνότητα όπως υπέρταση, στεφανιαία νόσο, θυροειδοπάθεια, παχυσαρκία, αλλά 

και πολλά ορθοπεδικά προβλήματα, ιδιαίτερα αυξημένα στις περιοχές όπου οι 

κάτοικοι ασχολούνται με χειρονακτικές εργασίες. Στις ορεινές περιοχές ο γυναικείος 



πληθυσμός εμφανίζει μεγάλο ποσοστό προβλημάτων. Τα παιδιά, εκτός εξαιρέσεων, 

είναι εμβολιασμένα πλήρως. Σε ένα μεγάλο ποσοστό του παιδικού πληθυσμού 

καταγράφονται προβλήματα στοματικής υγιεινής και παχυσαρκίας λόγω της κακής 

διατροφής και της έλλειψης σωματικής άσκησης. 

Οι Υπηρεσίες που παράχθηκαν ήταν 8 συμβουλευτικές, παραπομπή στα Κέντρα 

Υγείας και προτάσεις στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και Πρόνοιας για 

δημιουργία ομάδας στήριξης και συμβουλευτικής σε τακτική βάση. Γενικά υπήρξε 

μεγάλη προέλευση γονέων (κυρίως μητέρες) για συμβουλευτική και υποστήριξη σε 

θέματα οικογένειας, ζευγαριού και συμπεριφοράς παιδιών. 

• Ελπίδα 

Ιστορία:  Η ιστορία της «ΕΛΠΙΔΑΣ» ξεκινά το 1990. Η αγάπη των μελών της για τα 

παιδιά και η διαπίστωση πως έλειπαν από την Ελλάδα τα μέσα για τη θεραπεία των 

παιδιών που χρειάζονταν μεταμόσχευση μυελού των οστών. Στις αρχές της 

δεκαετίας του 90 ιδρύθηκε ο Σύλλογος από μία ομάδα ευαισθητοποιημένων 

γυναικών, με πρωτοπόρο την Πρόεδρο του Συλλόγου Κα Μαριάννα Βαρδινογιάννη. 

Με όραμα, τόλμη και αποφασιστικότητα, προγραμματισμό και προπαντός με 

προσωπική δουλειά, τα μέλη του Συλλόγου κατόρθωσαν να μετατρέψουν τη 

δυστυχία σε ελπίδα ζωής για εκατοντάδες παιδιά. 

΄Εργο 1: Πρώτη βασική επιδίωξη ήταν η δημιουργία μιας πρότυπης ιατρικής 

μονάδας που μέχρι τότε δεν υπήρχε στην Ελλάδα: της μονάδας Μεταμόσχευσης 

Μυελού των Οστών (ΜΜΜΟ) όπου θα πραγματοποιούνται μεταμοσχεύσεις σε 

παιδιά που νοσούν από αιματολογικά, γενετικά και κληρονομικά νοσήματα όπως 

λευχαιμία, συμπαγείς όγκοι, νευροβλαστώματα, μεσογειακή αναιμία κ.ά. Ο πρώτος 

στόχος πραγματοποιήθηκε το 1993 στο Νοσοκομείο Παίδων. 

2. 1999. Ξενώνας που φιλοξενεί παιδιά μαζί με τις οικογένειές τους για όσο διαρκεί 

η θεραπεία τους στην ΜΜΜΟ. 

3. 2010: Δημιουργία του πρώτου Παιδιατρικού Ογκολογικού Νοσοκομείου στην 

Ελλάδα. 



Άλλες δράσεις:   

ü Για τα θύματα του σεισμού. 

ü Για την απεξάρτηση από τον αλκοολισμό. 

ü Για τα παιδιά των ιδρυμάτων. 

ü Για τα παιδιά – θύματα του πολέμου. 

ü Πολύ-πολιτισμικό Κέντρο για παιδιά «Αθηνά». 

ü Οι αναπτυξιακοί στόχοι του ΟΗΕ για τη χιλιετία και η Κοινωνία των Πολιτών. 

ü Η Διακήρυξη των 22 ελληνικών οργανώσεων για τους Αναπτυξιακούς 

Στόχους του ΟΗΕ για τη χιλιετία. 

 

• Ηλιαχτίδα  

Σκοπός:  Ηθική, υλική, ψυχολογική βοήθεια στα παιδιά που πάσχουν από 

νεοπλασματικά νοσήματα. 

΄Εργο  

1. Εστιάζει στην ψυχολογική υποστήριξη των παιδιών και των οικογένειών τους. 

2. Η ψυχολόγος συμμετέχει ενεργά στο έργο του συλλόγου, βοηθά τους ίδιους τους 

ασθενείς και τις οικογένειές τους αρχικά να αποδεχθούν τη νέα πραγματικότητα και 

στη συνέχεια να προσαρμοστούν σ’ αυτήν όσο πιο ομαλά γίνεται, τους φέρνει απ’ 

την πρώτη στιγμή σ’ επαφή με όλες τις αρμόδιες κοινωνικές υπηρεσίες και με την 

«Ηλιαχτίδα», επισκέπτεται καθημερινά τους θαλάμους νοσηλείας των παιδιών για 

συζήτηση και παιγνιοθεραπεία, συμπαραστέκεται στους ασθενείς τελικού σταδίου 

και στους οικείους τους. 

3. Φροντίζει καθημερινά για την επίλυση πρακτικών προβλημάτων που σχετίζονται 

με την παραμονή των μικρών ασθενών στην κλινική. 

4. Αναλαμβάνει την κάλυψη εξόδων εξω-νοσοκομειακών εξετάσεων και 

μετακινήσεων. 

5. Ενισχύει οικονομικά τις οικογένειες. 



6. Συμβάλλει σημαντικά στη βελτίωση των συνθηκών κατά τη διάρκεια της 

νοσηλείας των μικρών ασθενών, εξασφαλίζοντας άνετη παραμονή με αγορά και 

συντήρηση εξοπλισμού των δωματίων νοσηλείας , παιχνίδια και εκπαιδευτικό υλικό 

για τον εξοπλισμό παιδότοπου για την καθημερινή ψυχαγωγία των παιδιών και τη 

δημιουργική απογευματινή απασχόληση με την ουσιαστική συμβολή εθελοντών. 

7. Φροντίζει για την κινητοποίηση εθελοντών. 

8. Οργανώνει γιορτές και ψυχαγωγικές εκδηλώσεις σε τακτική βάση. Κάθε χρόνο 

διοργανώνονται με τη συνεργασία και τη ψυχολόγου, εορταστικές εκδηλώσεις τα 

Χριστούγεννα και το Πάσχα και εορτάζονται οι ονομαστικές εορτές και τα γενέθλια 

όλων των παιδιών. 

9. Υποστηρίζει το έργο του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού της 

Παιδιατρικής Κλινικής Αιματολογίας – Ογκολογίας του Πανεπιστημιακού 

Νοσοκομείου Ηρακλείου και έχει συμβάλλει στην κάλυψη εξόδων για αγορά 

ιατρικού εξοπλισμού και έκδοση ενημερωτικών φυλλαδίων. 

• ΣΤΡΟΦΗ - Δίκτυο Υπηρεσιών ΣΤΡΟΦΗ του ΚΕ.Θ.Ε.Α Το Δίκτυο 

Υπηρεσιών ΣΤΡΟΦΗ του ΚΕ.Θ.Ε.Α. 

 Ξεκίνησε τη λειτουργία του στις 21 Ιουνίου του 1988. Απευθύνεται σε εφήβους, 

που κάνουν χρήση, κατάχρηση ή/και είναι εξαρτημένοι από ψυχότροπες ουσίες, 

καθώς και στις οικογένειες τους. Οι υπηρεσίες που προσφέρει η ΣΤΡΟΦΗ ξεκινούν 

από την απλή ενημέρωση γονέων και εφήβων, προχωρούν στη συμβουλευτική και 

καταλήγουν σε ολοκληρωμένα πολυφασικά προγράμματα θεραπείας και 

επανένταξης. Οι υπηρεσίες της ΣΤΡΟΦΗΣ προσφέρονται δωρεάν, ενώ η προσέλευση 

είναι εθελοντική. Οι υπηρεσίες παρέχονται σε εξωτερική βάση και απαιτούν την 

εμπλοκή ολόκληρης της οικογένειας του χρήστη. Για τους έφηβους που δεν έχουν 

οικογενειακή υποστήριξη ή ζουν με την οικογένεια τους στην επαρχία, η ΣΤΡΟΦΗ 

διαθέτει Ξενώνα που καλύπτει τις ανάγκες τους σε διαμονή. 

Ø Ανθρώπινα δικαιώματα 

• Αντιγόνη  



Σκοπός του Αντιγόνη είναι η βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των ευάλωτων 

κοινωνικών ομάδων που συχνά αποτελούν στόχο διακρίσεων (μετανάστες , 

πρόσφυγες , άτομα με αναπηρίες , φυλακισμένοι , ομοφυλόφιλοι , τρίτη ηλικία , 

άνεργοι , γυναίκες , νέοι κ.α.) 

Ø Παιδεία και εκπαίδευση 

• Σχολεία Υπερασπιστές των Παιδιών ( Κίνημα) 

Με κεντρικό σύνθημα "Λέμε ΟΧΙ στη Βία και την εκμετάλλευση. Λέμε ΝΑΙ στην 

αλληλεγγύη και την ανθρωπιά, με εμβόλια, φαγητό και σχολείο για τα φτωχά 

παιδιά του κόσμου" η Ελληνική Εθνική Επιτροπή της UNICEF καλεί τα σχολεία να 

λάβουν μέρος στο Πανανθρώπινο Κίνημα Αλληλεγγύης των Σχολείων για τα 

Παιδιά όλου του Κόσμου. 

Πρόκειται για το Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα "Σχολεία Υπερασπιστές 

των Παιδιών" που απευθύνεται σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης (Προσχολική, 

Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια) και υλοποιείται σε συνεργασία με το Υπουργείο 

Παιδείας. 

Στόχος του προγράμματος είναι η ευαισθητοποίηση των μαθητών/ μαθητριών 

για τα προβλήματα των συνομήλικών τους στον κόσμο, η προώθηση της 

Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Παιδιού και η ενίσχυση του έργου της UNICEF. 

Δημοτικό Σχολείο Γενναδίου Ρόδου 

Ενδεικτικά παραδείγματα σχολείων που συμμετείχαν στο πρόγραμμα στο τέλος 

της σελίδας. 

Οι μαθητές δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων, με τη βοήθεια των 

εκπαιδευτικών τους, θα έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε ένα ξεχωριστό 

πρόγραμμα. Παράλληλα μέσα από ευχάριστες δραστηριότητες θα έχουν την 

ευκαιρία να μάθουν για τα βασικά δικαιώματα του παιδιού, όπως αυτά 

προβλέπονται στη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού (το δικαίωμα στην 

εκπαίδευση, την υγεία, τη διατροφή, την προστασία από την εκμετάλλευση και 

την κακοποίηση). 

Επίσης, μέσα από το πρόγραμμα αυτό τα παιδιά θα διασκεδάσουν, θα παίξουν, 

θα προβληματιστούν, θα μάθουν να επιλύουν τις διαφορές τους ειρηνικά, θα 



ενημερωθούν για το έργο της UNICEF και το πώς ζουν κάποια άλλα παιδιά στον 

κόσμο και το κυριότερο, θα μπορούν να λάβουν μέρος ενεργά βοηθώντας 

κάποια άλλα παιδιά που έχουν λιγότερες ευκαιρίες. 

Τα αποτελέσματα της δουλειάς τους θα παρουσιασθούν σε εκδηλώσεις που το 

κάθε σχολείο θα πραγματοποιήσει στο χώρο του όπου οι εκπαιδευτικοί θα 

παρουσιάσουν στους μαθητές, τους γονείς και την ευρύτερη εκπαιδευτική 

κοινότητα το βραβείο που θα πάρουν από τη UNICEF. 

Το πρόγραμμα «Σχολεία Υπερασπιστές των Παιδιών» έχει αξιολογηθεί από την 

Επιτροπή Δικαιωμάτων του Παιδιού που εδρεύει στη Γενεύη ως το καλύτερο 

που γίνεται στη χώρα μας για την προώθηση και ευρεία διάχυση του 

περιεχομένου της Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Παιδιού. 

Ø Εθελοντικοί οργανισμοί για τα ζώα 

• WWF Ελλάς 

Η περιβαλλοντική οργάνωση WWF Ελλάς αποτελεί κομμάτι της διεθνούς 

οικογένειας του WWF (World Wide Fund for Nature), η οποία απαρτίζεται από 50 

εθνικές οργανώσεις και αγωνίζεται για την προστασία του περιβάλλοντος σε 

περισσότερες από 100 χώρες. 

Αποστολή του WWF Ελλάς είναι να διατηρήσει την πλούσια βιοποικιλότητα της 

Ελλάδας ως αναπόσπαστο στοιχείο της Μεσογείου και να εμποδίσει – και 

μακροπρόθεσμα να αντιστρέψει – την υποβάθμιση του περιβάλλοντος, 

στοχεύοντας στην αρμονική συνύπαρξη ανθρώπου και φύσης. 

Από την ίδρυσή του το 1990, το WWF Ελλάς έχει υλοποιήσει περισσότερα από 70 

προγράμματα δράσης. Αυτά αφορούν τους τομείς της ενεργούς προστασίας και 

διαχείρισης του φυσικού περιβάλλοντος (προγράμματα ‘πεδίου’), τη διοργάνωση 

εκστρατειών ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών, την τεκμηρίωση 

παρεμβάσεων σε θέματα περιβαλλοντικής πολιτικής της χώρας, αλλά και την 

υλοποίηση προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.  

Επιπλέον, η οργάνωση τεκμηριώνει παρεμβάσεις σε κρίσιμα ζητήματα 

περιβαλλοντικής πολιτικής, όπως ο χωροταξικός σχεδιασμός, η δημιουργία δικτύου 



προστατευόμενων περιοχών, η αναπτυξιακή πολιτική της χώρας, η διαχείριση των 

υδατικών πόρων και η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα χημικά. 

Η έδρα της οργάνωσης είναι στην Αθήνα. Ωστόσο, μόνιμες ομάδες και δράσεις 

πεδίου υπάρχουν στις οικολογικά σημαντικές περιοχές της Δαδιάς, της Κερκίνης, της 

Πρέσπας, της Βόρειας Πίνδου και της Ζακύνθου.  

Η οργάνωση απασχολεί συνολικά 36 μόνιμους συνεργάτες και εκατοντάδες 

εθελοντές. Ωστόσο, η υλοποίηση των δράσεών της δε θα ήταν εφικτή χωρίς την 

οικονομική ενίσχυση των 20.000 υποστηρικτών και χορηγών της, αλλά και την 

έμπρακτη και συνεχή βοήθεια των 600 εθελοντών της. 

Για την επίτευξη των στόχων του, το WWF Ελλάς:  

• Συνεργάζεται με την πολιτεία, τις τοπικές κοινότητες, τους διεθνείς οργανισμούς, 

αλλά και με επιχειρήσεις, προσπαθώντας να εξασφαλίσει λύσεις στα κρίσιμα 

περιβαλλοντικά προβλήματα.  

• Διεξάγει μακρόχρονα τοπικά προγράμματα σε επιλεγμένες περιοχές, με κύριο 

άξονα την προστασία του φυσικού πλούτου τους, προωθώντας την ενεργό 

συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας και τη δημιουργία εναλλακτικών μορφών 

οικονομικών δραστηριοτήτων.  

• Προωθεί τον πολλαπλασιασμό των προσπαθειών του μέσω της εκπαίδευσης και 

της εξασφάλισης της αναγκαίας υποδομής και τεχνογνωσίας σε τοπικό ε-Είναι ένας 

διεθνής, μη κυβερνητικός οργανισμός για τη διατήρηση, έρευνα και αποκατάσταση 

του περιβάλλοντος.  

-Στην οργάνωση συμμετέχουν επιστήμονες αλά και εθελοντές πολίτες. 

-Δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 100 χώρες και υποστηρίζει 100 

προγράμματα σε ολόκληρο τον κόσμο. 

• Αρκτούρος 

Είναι μη κυβερνητική, μη κερδοσκοπική περιβαλλοντική οργάνωση 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. Σε όλες τις 

δράσεις του Αρκτούρου συμμετέχουν εθελοντές από την Ελλάδα και το εξωτερικό. 

Ο εθελοντής δεν έχει καμία οικονομική υποχρέωση και του παρέχεται δωρεάν 

διαμονή στις περιοχές δράσης. Τα προγράμματα εθελοντισμού υλοποιούνται 

εποχιακά ή σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. 

Όσοι  συμμετέχουν έχουν την ευκαιρία να επισκεφθούν και το καταφύγιο της 

αρκούδας, ο χώρος στον οποίο θα ζήσουν την υπόλοιπη ζωή τους πρώην 

αιχμάλωτες αρκούδες και το καταφύγιο του λύκου, ειδικός χώρος για τη φιλοξενία 

αιχμάλωτων λύκων που προέρχονται είτε από ζωολογικούς κήπους είτε από 

κατασχέσεις. Επίσης, διαθέτει κτηνιατρικό σταθμό στον Αετό Φλώρινας όπου έχει 

τη δυνατότητα φροντίδας και άλλων άγριων ζώων καθώς διαθέτει κτηνίατρους – 

φροντιστές για επεμβάσεις και θεραπείες που εφαρμόζονται σε άγρια ζώα. 

Όσοι  συμμετέχουν σε αυτή τη δράση έχουν την δυνατότητα : 

ü Ν’ ασχοληθούν με δραστηριότητες που δεν συνηθίζουν στην καθημερινή 

τους ζωή. 

ü Γνωρίζουν ορεινούς τόπους μεγάλης περιβαλλοντικής αξίας και 

ομορφιάς, ζώα και σπάνια φυτά. 

ü Να γνωρίσουν ανθρώπους με κοινά ενδιαφέροντα και κοινές ανησυχίες. 

ü Να ενημερώνεται για τις εκδηλώσεις και τις δραστηριότητες του 

αρκτούρου  στις οποίες μπορεί να συμμετέχει. 

Ως εθελοντές συμμετέχουν σε: 

v Δράσεις ευαισθητοποίησης κοινού (εκδηλώσεις) σε όλη την Ελλάδα και τον 

τόπο τους. 

v Δράσεις περιβαλλοντικής εκπαίδευσης (δράσεις με μαθητές ή ομάδες 

παιδιών). 

v Στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. 

• ΕΚΠΑΖ 



Το Ελληνικό Κέντρο Περίθαλψης Αγρίων Ζώων – ΕΚΠΑΖ – είναι αστική μη 

κερδοσκοπική εταιρία ιδιωτικού δικαίου. Αποτελεί το πρώτο κέντρο 

περίθαλψης αγρίων ζώων στα Βαλκάνια και την Ανατολική Μεσόγειο. 

Ξεκίνησε την δράση του, το 1984, ενώ υπό την μορφή αυτή (αστιής μη 

κερδοσκοπικής εταιρίας), συστάθηκε το 1990, με έδρα, των δραστηριοτήτων του, 

την Αίγινα. 

Είναι το πρώτο κέντρο περίθαλψης που απέκτησε ειδική άδεια, για σύλληψη και 

διαχείριση αγρίων ζώων από τις αρμόδιες αρχές, στη χώρα μας, από τις οποίες και 

ελέγχεται. 

Στα 30 σχεδόν χρόνια της αδιάκοπης λειτουργίας του έχει βοηθήσει περισσότερα 

από 100.000 περιστατικά. Παραλαμβάνει κάθε χρόνο έως 4.500 άγρια ζώα και 

πουλιά, απ’ όλη την Ελλάδα, με διάφορες αιτίες εισαγωγής, π.χ. ορφανά νεαρά ζώα 

με  νεοσσούς που πέφτουν από φωλιές, τραυματισμένα ζώα από ατυχήματα ή 

παράνομους πυροβολισμούς, εξαντλημένα από το ταξίδι της μετανάστευσης. 

Ø Υπάρχουν επίσης και κάποιοι οργανισμοί που έχουν συλλογική 

δράση 

• Μέριμνα (Οργανισμός) 

Η Μη Κυβερνητική Οργάνωση Μέριμνα ιδρύθηκε το 1977 με σκοπό τη στήριξη 

ατόμων που απειλούνται ή διαβιούν κάτω από συνθήκες κοινωνικού αποκλεισμού, 

την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών για την κοινωνική και επαγγελματική 

επανένταξη ανέργων και ατόμων που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες την 

ανάπτυξη υποβαθμισμένων περιοχών, την επιστημονική έρευνα και την παροχή 

τεχνογνωσίας σε θέματα κοινωνικής πολιτικής. Το όραμά της είναι η δέσμευση για 

ουσιαστική βελτίωση της ζωής ατόμων οικονομικά και κοινωνικά αποκλεισμένων ή 

πολιτών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. 

Οι πληθυσμιακές ομάδες με τις οποίες ασχολείται κυρίως, είναι οι ακόλουθες: 

ü Τα άτομα που υποφέρουν από ψυχικές διαταραχές. 



ü Οι οικογένειες που αντιμετωπίζουν προβλήματα οικογενειακά, κοινωνικά 

και επαγγελματικά. 

ü Τα παιδιά σχολικής ηλικίας που έχουν δυσκολίες προσαρμογής στο σχολικό 

τους περιβάλλον. 

ü Οι μονογονεϊκές οικογένειες. 

ü Οι μακροχρόνιοι άνεργοι και εκείνοι που έχουν χαμηλά επαγγελματικά 

προσόντα. 

ü Οι μετανάστες, οι παλιννοστούντες και οι πρόσφυγες.   

 

  



 

 

Κατά τη διάρκεια του πρώτου τετραμήνου είδαμε κάποιες ταινίες που 
περιστρέφονται γύρω από το θέμα του εθελοντισμού και διαπιστώσαμε 
το κατά πόσο είναι εφαρμόσιμος στη ζωή των ανθρώπων. Αναφέρουμε 
ως παράδειγμα την ταινία Hotel Rwanda. 

Η υπόθεση της ταινίας:  

Η πραγματική ιστορία του Πολ Ρουσεσαμπαγκίνα που το 1994, ως 
διευθυντής ξενοδοχείου στο Κινγκάλι της Ρουάντα, φιλοξένησε στο 
κτίριο και τελικά έσωσε από βέβαιη σφαγή πάνω από 1.200 άτομα της 
φυλής των Τούτσι. 

Σχόλια από τους μαθητές: 

Tο 1994 σε μια μακρινή γωνιά της Αφρικής ξέσπασε ένας σκληρός 
εμφύλιος πόλεμος ο οποίος στοίχισε τη ζωή σε περισσότερους από ένα 
εκατομμύριο ανθρώπους. Σε εκείνο το σημείο του πλανήτη, στη 
Ρουάντα, σημειώθηκε μια από τις μεγαλύτερες σφαγές του 20ου αιώνα, 
η οποία πήρε διαστάσεις πραγματικής γενοκτονίας. Η κυβέρνηση της 
χώρας σε συνεργασία με τα μέλη της άρχουσας φυλής Χούτου, ξεκίνησε 
τη μεθοδική εξολόθρευση των ανθρώπων που ανήκαν στην αντίπαλη 
φυλή Τούτσι. Η ναζιστικής έμπνευσης "τελική λύση" βρήκε την 
αφρικανική της εκδοχή, με αποτέλεσμα το θάνατο, το αίμα και την 
προσφυγιά. Όμως η Γαλλία, το Βέλγιο και ο ΟΗΕ δεν έκαναν τίποτα για 
να αποτρέψουν αυτές  τις σφαγές. Τα ΟΗΕ ( Οργανισμός Ηνωμένων 
Εθνών) είναι ένας διεθνής οργανισμός μεταξύ των κρατών του κόσμου 
με στόχο την συνεργασία στο διεθνές δίκαιο, την ασφάλεια, την 
οικονομική ανάπτυξη και την πολιτική ισότητα. Όμως στη γενοκτονία 
του 1994 δεν προσπάθησε να αποκαταστήσει την ειρήνη σε αντίθεση 
με τον Πολ  διευθυντή ενός ξενοδοχείου στη Ρουάντα που δε δίστασε 
να προσφέρει καταφύγιο σε πάνω από χίλιους πρόσφυγες σώζοντάς 
τους από βέβαιο θάνατο. Ενώ ο κόσμος έκλεισε τα μάτια του, ο Πολ 
άνοιξε την καρδιά του και απέδειξε ότι ένας καλός άνθρωπος μπορεί να 
κάνει τη διαφορά. 



Η πρώτη ταινία που δημοσιοποιεί ευρέως το δράμα που έζησε η 
Ρουάντα το 1994, όταν οι Χούτου άρχισαν να σφάζουν τους ομοφύλους 
τους και αγαπημένους των Βέλγων αποικιοκρατών Τούτσι, με 
αποτέλεσμα να αφανιστούν ένα εκατομμύριο άνθρωποι. Κατά την 
γνώμη μου όλη η ταινία είναι μια καταπληκτική παραγωγή και 
παρουσιάζει με έμμεσο τρόπο διάφορα μηνύματα στους τηλεθεατές 
της. Η ταινία αφήνει όμως και πολλά κενά ως προς τα αίτια που 
οδήγησαν στη σφαγή. Το δυνατό της σημείο, ωστόσο, είναι η κριτική 
ματιά στη στάση που κράτησε η Δύση μέσω των Ηνωμένων Εθνών. Μην 
έχοντας κανένα συμφέρον και με νωπές τις μνήμες από τα γεγονότα στη 
Σομαλία, ο ΟΗΕ επέτρεψε έμμεσα να εξελιχθεί μια διαμάχη φανατικών 
σε γενοκτονία. Με αυτόν τον τρόπο φαίνετε ότι δεν τους ενδιέφεραν οι 
ανθρώπινες ζωές αλλά μόνο να εξυπηρετούνται τα συμφέροντα και πιο 
συγκεκριμένα τα οικονομικά. 

 

 

 

  



Τελικό Συμπέρασμα 

Με κίνητρο όσα αποκομίσαμε κατά τη διάρκεια της 
εργασίας μας είναι σίγουρο ότι θα γίνουμε πιο ενεργοί 
πολίτες στον βαθμό που μπορούμε επειδή μάθαμε 
αρκετά για τον εθελοντισμό ως προς την έννοια και την 
χρησιμότητα του και την ιστορία του από την 
αρχαιότητα έως και σήμερα. 

Μελλοντικός στόχος όλων των μελών της ομάδας 
είναι να προσφέρουμε και να βοηθήσουμε με όποιον 
τρόπο  μπορούμε ώστε να πραγματοποιηθούν τα 
όνειρα και επιθυμίες ανθρώπων που έχουν χάσει το 
χαμόγελο τους, την αισιοδοξία τους και την ανάγκη να 
παλεύουν για τη ζωή τους και θα συμμετέχουμε σε 
δραστηριότητες για να συμβάλουμε και εμείς με τον 
δικό μας τρόπο για ένα καλύτερο περιβάλλον. 

  



 

Βιβλιογραφία:  

• Εθελοντισμός και κοινωνική ευθύνη (Βασίλειος Καλλιακμήνης 
2001) 

• 365 τρόποι να αλλάξεις τον κόσμο (Michael Norton 2007) 
• Εθελοντισμός (Χαράλαμπος Ανθόπουλος 2000) 
• Το παν είναι να θέλεις («Ελευθεροτυπία 16/1/2001») 

 

Συνεχίζουμε την εργασία μας στο δεύτερο τετράμηνο στο 
οποίο θα ασχοληθούμε με τον εθελοντισμό σε: 

• Παγκόσμιο επίπεδο 
• Θρησκεία και εθελοντισμός 
• Πολιτισμός και εθελοντισμός 
• Αθλητισμός και εθελοντισμός 

  



 

Συγγραφική Ομάδα 

Αληφραγκή Χριστίνα 

Ανδρονικίδης Δημήτρης  

Γυφτοπούλου Μαρία 

Δρούκαλης Δημήτρης 

Θεοδωράκης Παναγιώτης 

Καραμητσάνη Ηλιάνα 

Κουβαρτά Θεώνη 

Μπότσας Γιώργος 

 

Νικολάου Χρήστος 

Παπαδόπουλος-Μιχαλάς 
Οδυσσέας 

Πρίντζος Νίκος 

Σκαρέντζος Γιάννης 

Φακίνος Γιώργος 

Φακίνος Σπύρος 

Φράττας Τάσος 

 


