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 Σε μελέτη της Ε.Ε. με τίτλο  

   “Volunteering in  the European Union”  

    η Ελλάδα  κατατάσσεται στην ομάδα  

    των Ευρωπαϊκών χωρών με  

    αναλογική  συμμετοχή του πληθυσμού σε εθελοντικές 
δραστηριότητες λιγότερο του 10%. Συγκεκριμένα, στο τμήμα 
της μελέτης που αφορά στην Ελλάδα, αναφέρεται ότι ο 
αριθμός των Ελλήνων εθελοντών ανέρχεται περίπου σε 30 με 
32 χιλιάδες. Παρόλα αυτά, φαίνεται να υπάρχει αυξητική τάση 
συμμετοχής σε εθελοντικές δραστηριότητες. 

 Οι Ολυμπιακοί Αγώνες της Αθήνας 2004 υπήρξε σημαντική 
στιγμή στην ιστορία του  εθελοντισμού στη χώρα με μία 
πρωτοφανή για τα ελληνικά δεδομένα συμμετοχή ενός 
μεγάλου αριθμού εθελοντών. Οι Ολυμπιακοί Αγώνες υπήρξαν 
ένα πολύ σημαντικό κληροδότημα για την Ελλάδα που βοήθησε 
στην ενίσχυση της αίσθησης του κοινωνικού έργου στην 
ελληνική κοινωνία, άφησε μια αξιόλογη “εθελοντική”  
κληρονομιά. 

 



 Σύμφωνα με τα αποτελέσματα πανελλαδικής 
έρευνας της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς τον 
Μάρτιο του 2012, Οι Έλληνες δεν έχουν 
κουλτούρα εθελοντισμού. Παρότι στην κατηγορία 
των νέων μορφωμένων πολιτών, τα ποσοστά 
εθελοντισμού φαίνεται να αυξάνονται τα 
τελευταία χρόνια, ωστόσο ο εθελοντισμός δεν 
αποτελεί μια διαδεδομένη οδό κοινωνικής 
ενεργοποίησης για την συντριπτική πλειοψηφία 
των Ελλήνων. Το 81,1% του πληθυσμού δε 
συμμετείχε καμία φορά σε άτυπες κοινωνικές 
δραστηριότητες, το 29,1% συμμετείχε σε 
εθελοντικές δραστηριότητες θρησκευτικών ή 
εκκλησιαστικών οργανώσεων & μόνο το 3,2% σε 
δραστηριότητες φιλανθρωπικών οργανώσεων. 



 Σε παγκόσμιο επίπεδο τα ποσοστά 

εθελοντισμού κυμαίνονται από 22,5% στην 

Ευρώπη, 36% στην Αυστραλία και 27% στις 

Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής 

Ειδικό Ευρωβαρόμετρο. Εθελοντισμός και 

αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών, 2011.  

Συνολικά περισσότεροι από 100 

εκατομμύρια πολίτες συμμετέχουν σε 

εθελοντικές δραστηριότητες στην ΕΕ με 16% 

των πολιτών να προσφέρουν εθελοντισμό 

στον τομέα της Υγείας και στην παροχή 

κοινωνικής βοήθειας  



 Στο Ηνωμένο Βασίλειο 23 εκατομμύρια άνθρωποι προσφέρουν εθελοντική 
εργασία κάθε χρόνο, αποτελώντας ένα εργατικό δυναμικό ισοδύναμο με 
180.000 εργαζομένους πλήρους απασχόλησης  για κάθε ΕΥΡΩ της 
δημόσιας χρηματοδότησης που δαπανάται για να υποστηριχθεί ο 
εθελοντισμός, οι εθελοντές προσφέρουν εργασία αξίας 30 ΕΥΡΩ  η 
οικονομική αξία του επίσημου εθελοντισμού στο ΗΒ έχει υπολογισθεί σε 
περισσότερα από 65 δις ΕΥΡΩ ετησίως, ή 7,9% του ΑΕΠ. Οι Βέλγοι 
αφιερώνουν 5 ώρες την εβδομάδα σε εθελοντικές δραστηριότητες χωρίς 
αμοιβή, το οποίο είναι ισοδύναμο με περίπου 200.000 θέσεις εργασίας 
πλήρους απασχόλησης. Το 2002 ο χρόνος που αφιερώθηκε σε εθελοντικές 
εργασίες, σε διάφορους συνδέσμους/οργανώσεις στην Γαλλία, ήταν 
ισοδύναμος με περισσότερα από 716.000 θέσεις εργασίας πλήρους 
απασχόλησης.23 εκατομμύρια πολίτες (36%) συμμετέχουν σε διάφορα 
είδη εθελοντικών εργασιών στη Γερμανία ενώ το 33% του ενήλικου 
πληθυσμού στην Ιρλανδία (δηλ. περίπου 1. 287.000 άτομα) ασχολείται με 
τον εθελοντισμό. Το 2004 στην Πολωνία, περίπου 5,4 εκατομμύρια 
πολίτες ασχολήθηκαν με τον εθελοντισμό, το οποίο αντιπροσωπεύει το 
18,3% του συνολικού πληθυσμού. Η κατ' εκτίμηση οικονομική αξία του 
εθελοντισμού, που υπολογίστηκε από τον πολλαπλασιασμό του αριθμού 
των κατ’ αντιστοιχία εργαζομένων σε θέσεις πλήρους απασχόλησης 
(εθελοντές) με τον μέσο όρο μισθού στον συγκεκριμένο τομέα, ανήλθε 
στα 124 εκατομμύρια ΕΥΡΩ.  



 Ο εθελοντισμός  επιδρά θετικά και στην 
οικονομική ανάπτυξη ενός κράτους. Σύμφωνα 
με τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, το 8% του 
ΑΕΠ των κρατών (σε κάποια κράτη έως και 
15%) είναι αποτέλεσμα εθελοντικής εργασίας 
(Εθελοντισμός, 2007), χαρακτηριστικό 
παράδειγμα αποτελούν οι ΗΠΑ, στις οποίες το 
2000, 84 περίπου εκατομμύρια ενήλικες 
προσέφεραν εθελοντική εργασία σε μη 
κερδοσκοπικούς οργανισμούς, διαθέτοντας 
συνολικά περίπου 15 δισεκατομμύρια ώρες 
εργασίας.  

 

                                                       (Aspen University, 2004:36). 

 



Ο χώρος της υγείας συνιστά καίριο πεδίο 

δράσης για οργανωμένο εθελοντισμό με 

στόχο τη δυνατότητα αξιοποίησης των 

πολύτιμων υπηρεσιών των εθελοντών στην 

λειτουργική καθημερινότητα των υπηρεσιών 

υγείας και κοινωνικής φροντίδας αλλά και σε 

καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.  





Ο εθελοντισμός και ο ρόλος της τοπικής 

κοινωνίας  

 
Η τοπική κοινωνία αποτελεί έναν ιδιαίτερα πρόσφορο χώρο στον 

οποίο μπορεί να αναπτυχθεί ο εθελοντισμός ως ένα 

συγκροτημένο και οργανωμένο κοινωνικό κίνημα. Κι αυτό είναι 

αναγκαίο επειδή η κεντρική διοίκηση έχει, τουλάχιστον στην 

ελληνική περίπτωση, αποδειχθεί ιδιαίτερα δυσκίνητη στην 

αποτελεσματική αντιμετώπιση καθημερινών αλλά και άλλων 

επειγόντων κοινωνικών προβλημάτων. 0ι τοπικές κοινωνίες 

γνωρίζουν πολύ καλά τα δικά τους προβλήματα, οι σχέσεις των 

ανθρώπων είναι λιγότερο αποξενωμένες και απρόσωπες, ενώ οι 

μικρές κοινωνικές ομάδες και οι μικρές αποστάσεις διευκολύνουν 

την επικοινωνία και τη συνεργασία. 





 Ο Σύλλογος Προστασίας Υγείας και 
Περιβάλλοντος περιοχής Κέντρου Υγείας 
Χαλανδρίτσας, δημιουργήθηκε για την 
ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση των 
κατοίκων, από συγκεκριμένο αρμόδιο φορέα και 
βρίσκεται υπό την αιγίδα του Κέντρου Υγείας, 
προκειμένου να προστατευθεί το φυσικό 
περιβάλλον και να δημιουργηθούν οι κατάλληλες 
συνθήκες για υγιείς οικισμούς. Έγινε για να 
προφυλάξει τους κατοίκους της περιοχής του 
ΚΥΧ, από την εξάπλωση ή τη μετάδοση 
νοσημάτων, είτε με τη μόλυνση, είτε με τη 
ρύπανση, είτε με την καταστροφή του 
περιβάλλοντος, όπως αναγράφεται στους 
σκοπούς του Συλλόγου, στο εγκεκριμένο 
καταστατικό του.  



    - Η διαφύλαξη του φυσικού περιβάλλοντος από οποιεσδήποτε 
δραστηριότητες ή εργασίες οι οποίες είναι δυνατόν ή να το 
αλλοιώσουν ή να το καταστρέψουν. 
- Η αξιοποίηση του τοπίου, του περιβάλλοντος και η προβολή των 
φυσικών καλλονών. 
- Η προστασία των δασών και η αύξηση του πρασίνου. 
- Η καθαριότητα των κοινόχρηστων χώρων. Η διατήρηση της 
πολιτιστικής κληρονομιάς με την ανάδειξη και συντήρηση  των 
παραδοσιακών οικισμών, των μνημείων και των κειμηλίων  των 
ηθών και των εθίμων κ.α. Η καλλιέργεια και η ανάπτυξη της 
πολιτιστικής ιδέας στους κατοίκους της περιοχής. 
- Η ευαισθητοποίηση των κατοίκων για την πρόληψη 
ασθενειών και ατυχημάτων καθώς και για τη διάσωση 
του περιβάλλοντος. 
- Η προφύλαξη των κατοίκων από την εξάπλωση ή την 
μετάδοση λοιμωδών νοσημάτων από την ρύπανση του 
περιβάλλοντος είτε με την εκτροφή φυτικών ή ζωικών 
προϊόντων, είτε με την παρασκευή με ακατάλληλα για 
την δημόσια υγεία μέσα και υλικά. 
 



 Από το 1991 μέχρι σήμερα, με πρωτοβουλία 
του συλλόγου διοργανώνονται ημερίδες, 
εισηγήσεις, συνέδρια, γιορτές κι εκδηλώσεις 
με σκοπό την αφύπνιση του πολίτη και την 
αλλαγή της στάσης του απέναντι σε θέματα 
υγείας ή περιβαλλοντικά ζητήματα.  

Όλα αυτά τα χρόνια, σε τακτά χρονικά 
διαστήματα ο σύλλογος αξιολογεί την 
ποιότητα του πόσιμου νερού σε συνεργασία 
με το εργαστήριο υγιεινής του τμήματος 
Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών και 
προχωρά σε παρεμβάσεις, όπου χρειάζεται. 



 Συνεργασία του συλλόγου με τοπικούς 

φορείς και κατοίκους των βορείων και 

ανατολικών περιοχών της Πάτρας, με στόχο 

την αποτροπή της εγκατάστασης πυλώνων 

ηλεκτρικού ρεύματος υψηλής τάσης της ΔΕΗ 

σε κατοικημένες περιοχές.   

 Ανέδειξε το ζήτημα της μόλυνσης από τα 

πυρηνελαιουργεία στην περιοχή του δήμου 

Ερυμάνθου. 

 



Η ανάπλαση παλαιών λατομείων, η ασφάλεια και η 

αισθητική του οδικού δικτύου, οι καθαρισμοί δασών 

και οι δενδροφυτεύσεις, η υποστήριξη της 

ανακύκλωσης και της κομποστοποίησης, τα 

σεμινάρια δασοπυρόσβεσης και η ετήσια εθελοντική 

προσφορά των μελών του συλλόγου στην 

δασοφύλαξη είναι στις προτεραιότητες του 

συλλόγου. 



 Στα τέλη της δεκαετίας του ’90 διεξήχθη μία 

ευρεία υγειονομική μελέτη, με σκοπό την 

καταγραφή των προβλημάτων της υγείας και 

του περιβάλλοντος της περιοχής και τη 

διασφάλιση υγιεινών συνθηκών στις 

κατοικίες, στο σύστημα ύδρευσης και στην 

αποχέτευση, στην εκτροφή των ζώων, των 

εκτός ζώνης οικισμού και στην αναζήτηση 

νοσογόνων εστιών, που ρυπαίνουν το 

περιβάλλον και επηρεάζουν αρνητικά την 

υγεία. 



 Υλοποίηση Ευρωπαϊκού προγράμματος με 
ελληνική συμμετοχή από το Ίδρυμα 
Μποδοσάκη ‘’Είμαστε όλοι πολίτες’’, το οποίο 
περιελάμβανε εκτεταμένους εμβολιασμούς σε 
ευάλωτες ομάδες της περιοχής, όπως Ρομά 
κλπ. στους οικισμούς Χαλανδρίτσας, 
Φαρρών, Δαφνούλας, Καλλιθέας, Πετρωτού, 
Ιτεών, Παραλίας και Μπεγουλακίου. Οι 
εμβολιασμοί ήταν ενάντια στον ιό Ηπατίτιδας 
Β, στον Μηνιγγιτιδόκοκο και ενάντια στον ιό 
των ανθρωπίνων θηλωμάτων, ο οποίος 
ευθύνεται και για τον καρκίνο του τραχήλου 
της μήτρας. 





 Έγιναν παρεμβάσεις για τα μεταλλαγμένα 

τρόφιμα και τους κινδύνους, που εγκυμονούν για 

την υγεία του ανθρώπου, για τη νόσο των 

πουλερικών, για τις επιδράσεις του καπνίσματος, 

για την παιδική παχυσαρκία, για τα ναρκωτικά, 

για τα λοιμώδη νοσήματα και για άλλα 

προβλήματα της εφηβείας. Επίσης ημερίδα για 

τον εμβολιασμό του πληθυσμού, για τον ιό της 

γρίπης H1N1 και για τη νόσο του Altsheimer.  

Επιπλέον επικέντρωσε στην αξία του μητρικού 

θηλασμού.  Ασχολήθηκε με την «υγιεινή της 

εργασίας» αλλά και το AIDS - αφροδίσια 

νοσήματα. 

 



Μάρτιος 2017 - ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ 

ΚΑΡΚΙΝΟΣ 

Απρίλιος 2017 - Οι επιδράσεις της 

μη ιονίζουσας ακτινοβολίας στα 

παιδιά & στους εφήβους  
 

http://www.sylpyp.gr/%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%86%ce%b7-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%ba%ce%b1%cf%81%ce%ba%ce%b9%ce%bd%ce%bf%cf%83/
http://www.sylpyp.gr/%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%86%ce%b7-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%ba%ce%b1%cf%81%ce%ba%ce%b9%ce%bd%ce%bf%cf%83/
http://www.sylpyp.gr/%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%86%ce%b7-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%ba%ce%b1%cf%81%ce%ba%ce%b9%ce%bd%ce%bf%cf%83/
http://www.sylpyp.gr/%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%86%ce%b7-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%ba%ce%b1%cf%81%ce%ba%ce%b9%ce%bd%ce%bf%cf%83/
http://www.sylpyp.gr/%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%86%ce%b7-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%ba%ce%b1%cf%81%ce%ba%ce%b9%ce%bd%ce%bf%cf%83/
http://www.sylpyp.gr/%ce%bf%ce%b9-%ce%b5%cf%80%ce%b9%ce%b4%cf%81%ce%ac%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%bc%ce%b7-%ce%b9%ce%bf%ce%bd%ce%af%ce%b6%ce%bf%cf%85%cf%83%ce%b1%cf%82-%ce%b1%ce%ba%cf%84%ce%b9%ce%bd/
http://www.sylpyp.gr/%ce%bf%ce%b9-%ce%b5%cf%80%ce%b9%ce%b4%cf%81%ce%ac%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%bc%ce%b7-%ce%b9%ce%bf%ce%bd%ce%af%ce%b6%ce%bf%cf%85%cf%83%ce%b1%cf%82-%ce%b1%ce%ba%cf%84%ce%b9%ce%bd/
http://www.sylpyp.gr/%ce%bf%ce%b9-%ce%b5%cf%80%ce%b9%ce%b4%cf%81%ce%ac%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%bc%ce%b7-%ce%b9%ce%bf%ce%bd%ce%af%ce%b6%ce%bf%cf%85%cf%83%ce%b1%cf%82-%ce%b1%ce%ba%cf%84%ce%b9%ce%bd/
http://www.sylpyp.gr/%ce%bf%ce%b9-%ce%b5%cf%80%ce%b9%ce%b4%cf%81%ce%ac%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%bc%ce%b7-%ce%b9%ce%bf%ce%bd%ce%af%ce%b6%ce%bf%cf%85%cf%83%ce%b1%cf%82-%ce%b1%ce%ba%cf%84%ce%b9%ce%bd/
http://www.sylpyp.gr/%ce%bf%ce%b9-%ce%b5%cf%80%ce%b9%ce%b4%cf%81%ce%ac%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%bc%ce%b7-%ce%b9%ce%bf%ce%bd%ce%af%ce%b6%ce%bf%cf%85%cf%83%ce%b1%cf%82-%ce%b1%ce%ba%cf%84%ce%b9%ce%bd/
http://www.sylpyp.gr/%ce%bf%ce%b9-%ce%b5%cf%80%ce%b9%ce%b4%cf%81%ce%ac%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%bc%ce%b7-%ce%b9%ce%bf%ce%bd%ce%af%ce%b6%ce%bf%cf%85%cf%83%ce%b1%cf%82-%ce%b1%ce%ba%cf%84%ce%b9%ce%bd/
http://www.sylpyp.gr/%ce%bf%ce%b9-%ce%b5%cf%80%ce%b9%ce%b4%cf%81%ce%ac%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%bc%ce%b7-%ce%b9%ce%bf%ce%bd%ce%af%ce%b6%ce%bf%cf%85%cf%83%ce%b1%cf%82-%ce%b1%ce%ba%cf%84%ce%b9%ce%bd/
http://www.sylpyp.gr/%ce%bf%ce%b9-%ce%b5%cf%80%ce%b9%ce%b4%cf%81%ce%ac%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%bc%ce%b7-%ce%b9%ce%bf%ce%bd%ce%af%ce%b6%ce%bf%cf%85%cf%83%ce%b1%cf%82-%ce%b1%ce%ba%cf%84%ce%b9%ce%bd/
http://www.sylpyp.gr/%ce%bf%ce%b9-%ce%b5%cf%80%ce%b9%ce%b4%cf%81%ce%ac%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%bc%ce%b7-%ce%b9%ce%bf%ce%bd%ce%af%ce%b6%ce%bf%cf%85%cf%83%ce%b1%cf%82-%ce%b1%ce%ba%cf%84%ce%b9%ce%bd/




Ο εθελοντισμός ωφελεί σοβαρά την υγεία  

 Συσπειρωθείτε σε καταξιωμένους συλλόγους 

που αποδεδειγμένα λειτουργούν με γνώμονα 

το καλό της κοινωνίας  

 Αφήστε τον «καναπέ» του σπιτιού σας και 

αγωνισθείτε μαζί με άλλους για το μέλλον το 

δικό σας και των παιδιών σας  



 Ο εθελοντισμός εκτός από τη χαρά της 

προσφοράς, χαρίζει στον άνθρωπο ευτυχία, 

υγεία και μακροζωία, σύμφωνα με διεθνή μελέτη 

που δημοσιεύθηκε πρόσφατα. 

 Από την επεξεργασία των στοιχείων προέκυψε 

ότι, ο εθελοντισμός συσχετίζεται με μείωση της 

κατάθλιψης, με γενικότερα καλύτερη σωματική 

υγεία (λιγότερη υπέρταση, σπανιότερα 

κατάγματα κ.α.), με λιγότερες κινητικές 

δυσκολίες, ακόμη και με μεγαλύτερη μακροζωία.  

 Αρκούν περίπου 100 ώρες ανά έτος ή οι δύο έως 

τρεις ώρες την εβδομάδα. 

  National Institute for Health Research Collaboration for 

Leadership in Applied Health Research and Care in the 

South West Peninsula  



«Ν΄αγαπάς την ευθύνη/να λες εγώ, εγώ 

μοναχός μου/θα σώσω τον κόσμο. Αν 

χαθεί, εγώ θα φταίω». 

 



Σας ευχαριστώ!!! 





Η εθελοντική προσφορά αίματος, αποτελεί 

έναν από τους σημαντικότερους κρίκους του 

κοινωνικού εθελοντισμού. Η εθελοντική 

αιμοδοσία δεν είναι απλά φιλανθρωπία, είναι 

βασικός πυλώνας του Δημοσίου Συστήματος 

Υγείας. Μια έμπρακτη έκφραση Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης. 



Η ανάπτυξη του εθελοντισμού στον τομέα 

των υπηρεσιών ψυχικής υγείας αποτελεί 

σημαντικό πυλώνα της μεταρρύθμισης των 

υπηρεσιών ψυχικής υγείας που συντελείται 

στη χώρα μας. Επιπρόσθετα ο νόμος 

2716/1999 περί εκσυγχρονισμού των 

υπηρεσιών ψυχικής υγείας, προβλέπει τη 

συμμετοχή Μη Κερδοσκοπικών Ενώσεων στη 

διαδικασία αποϊδρυματοποίησης ασθενών 

που διέμεναν χρόνια σε μεγάλα ψυχιατρικά 

νοσοκομεία. 

 



 

 

 Διδάσκεται ο εθελοντισμός; 

  Αν ρωτήσει κανείς τους περισσότερους 
εθελοντές τι είναι για αυτούς ο 
εθελοντισμός ή πώς μπορούν να 
μεταφέρουν τη γνώση τους γύρω από τον  
εθελοντισμό, οι περισσότεροι θα 
απαντήσουν  

  “πρέπει να το ζήσεις για να το 
καταλάβεις”.  

 

 



Πολύ απλή, ανθρώπινη  

   και επιτακτική έννοια,  

   δεν χρειάζεται να έχει  

   μια οργανωμένη μορφή για να κάνει καλό…. 

Αυτό που προσφέρεις από την καρδιά σου 

χωρίς όρους και ανταλλάγματα για να 

βοηθήσεις κάποιον που πάσχει… 

Που επισημαίνει ένα πρόβλημα αλλά και 

προβαίνει σε κάποια ενέργεια ως προς τη 

λύση του. 

 

 



Ο εθελοντισμός είναι άρρηκτα συνδεδεμένος  

με τις ανάγκες, τα όνειρα, το ήθος του κάθε  

ανθρώπου που αγωνίζεται για μια καλύτερη  

ζωή, ένα καλύτερο μέλλον και μια καλύτερη 

κοινωνία μέσα στην  

οποία ζει και  

αναπτύσσεται. 

 





Ο εθελοντής είναι ένα άτομο, το οποίο οδηγούμενο 

από την γνήσιά του διάθεση να προσφέρει, 

αφιερώνει την ενέργειά του και τον ελεύθερο χρόνο 

του στην ανιδιοτελή εξυπηρέτηση των 

συνανθρώπων του, σε βάρος των ατομικών του 

ενδιαφερόντων και των επαγγελματικών του 

συμφερόντων. 

 



 Αναφέρεται στην ηθελημένη παροχή 

υπηρεσιών προκειμένου να επιτευχθεί ένας 

κοινωφελής σκοπός.  

 

Μέσω του εθελοντισμού διαμορφώνονται 

υγιείς προσωπικότητες και αξίες όπως η 

αλληλεγγύη, η συντροφικότητα και ο 

αλληλοσεβασμός. 



Ο μεν παίχτης ενεργεί, τολμά, παραμερίζει 

φόβους, παίρνει αποφάσεις.  

Ο δε θεατής παρακολουθεί, διστάζει, αφήνει 

το φόβο να τον κρατάει μακριά από 

εγχειρήματα, παρεξηγεί  και κριτικάρει 

οτιδήποτε και οποιονδήποτε από την ασφάλεια 

της «κερκίδας» και την άνεση της 

«πολυθρόνας».  

    Νιώθει χαρά ή δυσαρέσκεια από τα 

αποτελέσματα της εθελοντικής προσφοράς 

από θέση ισχύος, της  κριτικής. 

 

 



 Οι εθελοντές δεσμευμένοι από τις οικογενειακές 
και επαγγελματικές υποχρεώσεις τους δεν έχουν 
το χρόνο που θα απαιτούνταν.. 

 Γι αυτό ο αριθμός των ενεργών πολιτών να 
μεγαλώσει σε κάθε σύλλογο και σωματείο ώστε 
να μοιράζονται οι υποχρεώσεις…. Γιατί δε 
βοηθάει μόνο αυτούς που χρειάζονται στήριξη 
αλλά μας κάνει καλύτερους πολίτες με άποψη 
και δράση σε προβλήματα που υπάρχουν γύρω 
μας… 

 Αν κάποιος ψάχνει καταξίωση και δημόσια 
προβολή  είναι σε λάθος δρόμο γιατί δεν χωράει 
το ΕΓΩ αλλά το ΕΜΕΙΣ. 



       Οι ιδέες της κοινωνικής δικαιοσύνης και της κοινωνικής 

αλληλεγγύης,  

κατά την αρχαιότητα πήγασαν από τον φιλοσοφικό ιδεαλισμό 

του Πλάτωνα  

του Αριστοτέλη και των Στωικών Φιλοσόφων. Οι ιδέες αυτές 

επηρέασαν τα  

άτομα των κοινωνιών της εποχής και τα προέτρεψαν σε 

εκδηλώσεις  

φροντίδας και συμπαράστασης κυρίως υλικής προς ομάδες 

ανθρώπων  

φτωχών, αναξιοπαθούντων, υστερούντων σωματικά και 

πνευματικά. Η  

κοινωνική νομοθεσία του Σόλωνα και του Περικλή 

περιελάμβανε μέτρα για  

την  προστασία χηρών και ορφανών, την συνταξιοδότηση 

αναπήρων και  



 Με την εμφάνιση του Χριστιανισμού και την 
επιβολή του σαν κυρίαρχη θρησκεία, η επίλυση 
των κοινωνικών προβλημάτων αναλήφθηκε 
ουσιαστικά από την εκκλησία.  

 Την πρωτοβυζαντινή περίοδο ο σημαντικότερος 
εκφραστής της εθελοντικής προσφοράς 
θεωρείται ο Μέγας Βασίλειος, ο οποίος ιδρύοντας 
την Βασιλειάδα, αντιμετώπισε με ιδιαίτερο ζήλο 
τις ανάγκες των φτωχών, των αδυνάτων και των 
ξένων προσφέροντάς τους ανάπαυση, 
παρηγοριά, κλίνη, τροφή, ακόμα και την 
ευκαιρία να μάθουν κάποια τέχνη για να 
μπορούν να ζήσουν ανεξάρτητοι στην κοινωνία. 



Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, ο οποίος 

ιδρύθηκε στις 10 Ιουνίου 1877, συμβάλλει 

αποφασιστικά, πρώτος στο ξεπέρασμα της 

όποιας συμφοράς με το ανθρώπινο δυναμικό 

του, που στην πλειοψηφία του είναι 

εθελοντές, αναδεικνύοντας έτσι την μέγιστη 

χρησιμότητά του.  

 



 Εθελοντισμός είναι η μη αμειβόμενη και δίχως 

επαγγελματική εξέλιξη δραστηριοποίηση των 

πολιτών που αποβλέπει στην ευημερία του 

συνανθρώπου, της κοινότητας και της 

κοινωνίας γενικότερα. Δεν περιορίζεται μόνο 

στην παροχή ανιδιοτελούς κοινωνικού έργου, 

αλλά περισσότερο αφορά μια στάση ζωής με 

ιδιαίτερες αξίες, όπως η φιλανθρωπία, η 

αλληλεγγύη, η κοινωνική δικαιοσύνη και η 

κοινωνική συμμετοχή. 



  Να αναγνωρίζεται το έργο και η προσφορά 

των εθελοντών.  Να αναδεικνύονται τα 

αποτελέσματα των δράσεων τους .  Έμφαση 

στις αρχές και αξίες που οφείλει να έχει η 

εθελοντική οργάνωση.  Η ανάπτυξη των 

κοινωνικών σχέσεων του ατόμου που θα 

ασχοληθεί με την εθελοντική δράση.  Επίσης 

η ανάπτυξη αυτοπεποίθησης και 

αυτοεκτίμησης του εθελοντή.  Η αξιοποίηση 

του εθελοντισμού ως μέσο για την ενίσχυση 

της επαγγελματικής προοπτικής. 


