
ΠΡΟΚΛΗΣΗ , ΕΜΠΕΙΡΙΑ  ή 
ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ





Ακούστε αυτό το τρίξιμο 
της πόρτας.

Ελάτε να βοηθήσουμε την 
πολιτεία που 

Κοιλοπονάει τα μετάλλινα 
Παιδιά της.

Εσύ είμαι εγώ.
Εσύ κι εγώ, είμαστε εμείς.



• Ο εθελοντισμός είναι 
συναίσθημα -
προσφορά που αγγίζει 
όλους ανεξάρτητα από 
κοινωνική τάξη ή 
επαγγελματική 
ιδιότητα.  Ενισχύει την 
ενεργό συμμετοχή και 
ενδυναμώνει την 
κοινωνική 
αλληλεγγύη.



• Πρώτος εθελοντής
ο Προμηθέας  έδωσε τη 

φωτιά στους ανθρώπους.
• Οι ρίζες του 

εθελοντισμού είναι 
βαθιές και ξεκινούν από 
τις αμφικτιονίες στην 
Αρχαία Ελλάδα, είχαν 
οικειοθελή χαρακτήρα 
χωρίς αμοιβή. 



• Ο Μέγας Βασίλειος 
ίδρυσε την Βασιλειάδα
αποκλειστικά με 
ατομικές δωρεές , 
εθελοντική εργασία και 
προσωπικά έξοδα.

• Την περίοδο του 
Βυζαντίου η κοινωνική 
προστασία γινόταν μέσα 
από κρατικούς και 
εκκλησιαστικούς φορείς.



• Την περίοδο του 
1821 η βοήθεια 
ερχόταν από δωρεές 
εύπορων πολιτών 
του εσωτερικού και 
του εξωτερικού 
καθώς και από την 
εκκλησία.

.



• Την εποχή αυτή η Οσία 
Φιλοθέη θεμελιώνει και 
ιδρύει διάφορα 
νοσηλευτήρια και 
Ιδρύματα .

• Η Μαντώ Μαυρογένους
χαρίζει την περιουσία 
της ,καθώς και η 
Μπουμπουλίνα και 
τόσοι άλλοι…



Μετά την Μικρασιατική καταστροφή 
εμφανίζονται φιλανθρωπικά σωματεία και 
χριστιανικές αδελφότητες. Το 1910 
δημιουργείται το Σώμα ελλήνων Προσκόπων. 
Την περίοδο του Α και Β παγκοσμίου πολέμου 
ιδρύεται το πατριωτικό Ίδρυμα Κοινωνικής 
Πρόνοιας και Αντίληψης (ΠΙΚΠΑ).



• Το 1932 η Ειρήνη 
Καλλιγά σε ηλικία 
μόλις 21 χρόνων μαζί 
με μια ομάδα νέων 
γυναικών ίδρυσαν 
την πρώτη ομάδα 
Ελληνικού 
Οδηγισμού.



• Στις δεκαετίες 80-
90 εμφανίζεται η  
έννοια του 
ενεργού πολίτη 
μέλους της 
κοινωνίας…



• Σήμερα 
διαπιστώνεται 
αύξηση του αριθμού 
των εθελοντικών 
οργανώσεων και 
καταλυτικό ρόλο 
έπαιξαν οι 
Ολυμπιακοί αγώνες 
το 2004 .



• οικονομική κρίση 

• αύξηση της 
ανεργίας 

• ατομικισμός 

• δημιουργία 
επίπλαστων 
αναγκών

• αλαζονεία



• Πρόκληση ,εμπειρία 
ή προορισμός.

• Ο πιο προφανής 
λόγος που οι 
άνθρωποι γίνονται 
εθελοντές είναι το 
πάθος τους για κάτι 
που αγαπούν



• Μια παροιμία λέει : 
όσοι μπορούν να 
κάνουν κάτι το 
κάνουν . Όσοι 
μπορούν να κάνουν 
περισσότερα 
γίνονται 
ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ.



• Αλληλεγγύη

•Φιλανθρωπία

• Αγαθοεργία



• Ένας ορισμός που διαδόθηκε μέσα από spot της
ΓΓ Νέας Γενιάς για το << Ευρωπαϊκό έτος
εθελοντισμού 2011,αναφέρει για τον
εθελοντισμό ότι είναι: <<η με υψηλό αίσθημα
ευθύνης και ανιδιοτελή χαρακτήρα προσφορά
έργου ή υπηρεσίας που αναλαμβάνει το άτομο
μεμονωμένα ή σε ομάδα, με ελεύθερη βούληση,
χωρίς την προσδοκία ή απαίτηση υλικού ή άλλου
είδους ανταλλάγματος με σκοπό τη βοήθεια προς
τον συνάνθρωπο και την κοινωνία ευρύτερα>>.



• Ο εθελοντισμός δεν 
είναι απλά ένας όρος , 
είναι στάση ζωής , 
αφορά όλους μας και 
προάγει την ενεργό 
συμμετοχή την 
αλληλεγγύη και συνοχή 
ανεξάρτητα από 
κοινωνικές και 
οικονομικές διακρίσεις.



•Ευρωπαϊκό έτος 
Αλληλεγγύης το 
έτος 2012.



• Συνδέεται με τις 
έννοιες 
αλληλοβοήθεια και 
συμπαράσταση.

• Συνήθως αναφέρεται 
στο αίσθημα 
ενότητας μεταξύ 
ατόμων που τα 
συνδέουν κοινά 
συμφέροντα ,στόχοι .



• Σήμερα στην Ελλάδα 
έχει αναπτυχθεί  η 
οικονομία της  
αλληλεγγύης για την 
καταπολέμηση της 
κρίσης και την 
ενίσχυση της 
κοινωνικής συνοχής.



• Αυτό που την κάνει 
να διαφέρει από τον 
εθελοντισμό και τη 
φιλανθρωπία  , ως 
κύριο 
χαρακτηριστικό της , 
είναι το μέρος της 
αλληλοσυνεισφοράς.



• Στην Φιλανθρωπία η 
πράξη είναι 
στιγμιαία , 
ευκαιριακή με σκοπό 
να βοηθήσει μια 
παρούσα δύσκολη 
κατάσταση και 
περιορίζεται 
συνήθως στην 
προσφορά υλικών 



• Η φιλανθρωπία 
απευθύνεται κυρίως 
στους ανθρώπους 
,σε αντίθεση με τον 
εθελοντισμό που 
απευθύνεται  και 
προς τα ζώα , την 
φύση κλπ.



• Ο εθελοντισμός δεν 
αποσκοπεί στο να 
δώσει λύση 
προσωρινή ή 
ανακούφιση ενός 
προβλήματος , αλλά 
κυρίως στην 
καταπολέμηση των 
παραγόντων  που το 
προξενούν.



• Επιπλέον , η 
παροχή δεν είναι 
μόνο υλική αλλά  
και κοινωνική και 
ηθική.



• Το τελευταίο ειδικά χρονικό 
διάστημα με την εμφάνιση 
της οικονομικής κρίσης και 
την αποδυνάμωση του 
κοινωνικού κράτους, 
εμφανίστηκαν νέες μορφές 
εθελοντισμού όπως τα 
κοινωνικά παντοπωλεία , 
φροντιστήρια , Φαρμακεία.





• Εδώ και 6 χρόνια ο 
σύλλογος μας 
δημιούργησε το 
Κοινωνικό 
Ογκολογικό  
Φαρμακείο.



• Έχει ανταποκριθεί 
στις ανάγκες 1500 
ασθενών με την 
δωρεά των 
φαρμάκων, η αξία 
των οποίων 
ξεπερνά  τα 
2.000.000 ευρώ.

• Δωρεές 
φαρμάκων και 
διατροφικών και 
σε νοσοκομεία.

• Διατροφικά 

• Ιατρικό υλικό 

• Περούκες 



• Παρά τις 
διαφορές τους 
έχουν ένα βασικό 
κοινό  στοιχείο 
,την συνδρομή 
στην προάσπιση 
των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων του 
ανθρώπου.



• Ο Ζιλμπέρ Σινουέ στον 
πρόλογο της 
βιογραφίας 
Ναιτινγκκείλ << της 
νοσοκόμας της καρδιάς 
μας >>λέει << Ήρωας 
είναι εκείνος που κάνει 
αυτό που μπορεί ,οι 
άλλοι δεν το 
κάνουν…>>



• Παραφράζοντάς 
τον <<εθελοντής 
είναι εκείνος 
που κάνει αυτό 
που μπορεί …οι 
άλλοι δεν το 
κάνουν…>>



Να αγαπάς την ευθύνη , να λες:
Εγώ μονάχος μου έχω χρέος να σώσω την γη.

Αν δεν σωθεί ,εγώ φταίω…  πιο δρόμο να πάρεις?
...τον πιο κακοτράχαλο ανήφορο…

μην καταδέχεσαι να ρωτάς:
θα νικήσουμε;.. θα νικηθούμε …πολέμα! 

Πολεμούμε χωρίς βεβαιότητα …
και η αρετή μας,

μη όντας σίγουρη για την αμοιβή , 
αποκτάει βαθύτερη ευγένεια…




