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Πρόλογος 

 

 συγκεκριμένη Ερευνητική Εργασία υλοποιήθηκε στα πλαίσια 

του μαθήματος Project στο 1ο  ΓΕΛ Ν. Καλλικράτειας. 

Επιλέξαμε το θέμα του εθελοντισμού στο τετράμηνο αυτό, ένα 

θέμα αρκετά επίκαιρο για τις μέρες μας. Προσπαθήσαμε να προσδιορί-

σουμε και αναλύσουμε το ιδεώδες του εθελοντισμού με τον καλύτερο 

δυνατό τρόπο.  

Η έρευνά μας θα εξετάσει τον εθελοντισμό σε διάφορα επίπεδα με στόχο 

να καταφέρει να του προσδώσει όλα εκείνα τα πλεονεκτήματα που πη-

γάζουν από τις δράσεις που τον συνοδεύουν. 

Τέλος, επιχειρούμε να σκιαγραφήσουμε το προφίλ του σύγχρονου εθε-

λοντή προβάλλοντας ταυτόχρονα και την έντονη δράση σημαντικών 

προσωπικοτήτων του  παρελθόντος αλλά και της σημερινής κοινωνίας. 

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την καθηγήτριά μας,  κα. Ειρήνη Κυριαζί-

δου, για την πολύτιμη βοήθεια και καθοδήγηση που προσέφερε για την 

εκπλήρωση της εργασίας αυτής. Δεν θα θέλαμε να παραλείψουμε τον κ. 

Κακλαμάνο για την παραχώρηση του Εργαστηρίου και την σημαντική 

συμβολή του στην ψηφιοποίηση της εργασίας. 
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Εισαγωγή 

 εθελοντισμός αποτελεί σημαντικό στήριγμα στην κοινωνία των 

πολιτών. Είναι η πράξη που κάνει ένα άτομο με προσωπικό, ε-

λεύθερο, αφιλοκερδή τρόπο να αναλαμβάνει ατομική πρωτο-

βουλία ή να συμμετέχει σε διάφορες οργανώσεις. Χρειάζεται με-

γάλη προθυμία και διάθεση χρόνου για να επιτευχθεί αυτό το έργο του 

εθελοντισμού για το γενικό καλό της κοινωνίας. Η συμμετοχή σε ένα εθε-

λοντικό πρόγραμμα έχει πολλά οφέλη και το κυριότερο όλων είναι ότι 

μας κάνει να αισθανόμαστε πλήρεις και ευτυχισμένοι για την βοήθεια 

που παρέχουμε. Γι’ αυτό υπάρχουν αρκετές μορφές εθελοντικής δρα-

στηριότητας, επίσημες και ανεπίσημες, πλήρους απασχόλησης ή ημια-

πασχόλησης, έτσι ώστε ο καθένας να μπορεί να εργαστεί φιλανθρωπι-

κά με οποιονδήποτε τρόπο. Δυστυχώς στην Ελλάδα η εθελοντική εργα-

σία δεν είναι αρκετά διαδεδομένη και πολλοί άνθρωποι δεν συμμετέχουν 

σε αυτά τα προγράμματα. Μέσα από την εργασία μας επομένως, επι-

διώκουμε να αναδείξουμε το μεγαλείο της ανθρώπινης αυτής δραστη-

ριότητας που εμπερικλείει τόσες ανθρώπινες αρετές και που αποδεικνύει 

στην πράξη πως όταν ο άνθρωπος θέλει μπορεί. 

Κύριος σκοπός της ερευνητικής εργασίας είναι να μελετήσουμε την θέση 

του εθελοντισμού στη σύγχρονη Ελλάδα και να παρουσιάσουμε κά-

ποιες σημαντικές παραμέτρους ώστε να γνωστοποιήσουμε σε όλους τη 

δύναμη του εθελοντισμού. Συγκεκριμένα, βασικοί μας στόχοι είναι :  

 Να εντοπίσουμε το βαθμό γνώσης της Ελληνικής κοινωνίας 

αναφορικά με τον εθελοντισμό 

 Να διερευνήσουμε την ανάπτυξη του εθελοντισμού στην 

σύγχρονη ελληνική κοινωνία 

 Να καταγράψουμε τα οφέλη της Ελληνικής κοινωνίας από 

την ύπαρξη και δράση των εθελοντικών οργανώσεων 

 

  

Ο 
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Τι είναι εθελοντισμός 

ε γενικές γραμμές, ο όρος εθελοντισμός αναφέρεται στην ηθελη-

μένη παροχή υπηρεσιών για κάποιο κοινοφελή σκοπό. 

Συχνά θεωρείται πως ο εθελοντισμός δεν έχει υλικά ανταλλάγμα-

τα, όμως μάλλον δεν υπάρχει απόλυτη συμφωνία πάνω στο ζήτημα αυ-

τό: αρκετοί εκτιμούν πως, για λόγους που εξυπηρετούν τη βιωσιμότητά 

της, η εθελοντική εργασία θα πρέπει να αμείβεται. Αρκετές φορές η α-

μοιβή πραγματοποιείται με έμμεσο τρόπο, παρέχοντας για παράδειγμα 

στον εθελοντή δωρεάν διαμονή, διατροφή ή άλλες διευκολύνσεις. Η έν-

νοια 'εθελοντισμός' είναι αρκετά ευρεία, καθώς συμπεριλαμβάνει μέχρι 

και την εθελοντική αιμοδοσία ή τη μετά θάνατο προσφορά μελών του 

ανθρώπινου σώματος για επιστημονικούς σκοπούς. 

Αρκετοί διαχωρίζουν τον εθελοντισμό σε επίσημο και ανεπίσημο. Ο επί-

σημος εθελοντισμός αφορά την προσφορά, για παράδειγμα, προς μία 

μη κυβερνητική οργάνωση ή ένα ίδρυμα. Ο ανεπίσημος εθελοντισμός 

αφορά την προσφορά σε περισσότερο προσωπικό επίπεδο, βοηθώ-

ντας για παράδειγμα κάποιον ηλικιωμένο στο δρόμο. 

Ιδιαίτερη απήχηση στις μέρες μας έχει μία συγκεκριμένη μορφή εθελοντι-

σμού. Αυτός ο εθελοντισμός συνήθως απευθύνεται σε νέους και συσχε-

τίζεται με τις μη κυβερνητικές οργανώσεις, για θέματα όπως είναι η οικο-

λογία, ο αθλητισμός ή βοήθεια κοινωνικών ομάδων που αντιμετωπίζουν 

κάποια μορφή δυσκολίας (τοξικομανείς, άτομα με ειδικές ανάγκες κ.α.). 

Αρκετοί θεωρούν ότι αυτή η μορφή εθελοντισμού πραγματοποιείται με 

ουσιαστικό και μακροπρόθεσμο στόχο την ομαλή ένταξη των νέων στο 

κοινωνικό σύστημα, και όχι τόσο την ανάπτυξη κάποιου αισθήματος 

αλληλεγγύης. 

Συχνά ο εθελοντισμός καλλιεργείται σε παγκόσμια γεγονότα, όπως για 

παράδειγμα στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Το έτος 2001 ονομάστηκε από 

τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών 'Διεθνές Ετος Εθελοντισμού'. Επίσης, 

ο ίδιος φορέας έχει κατοχυρώσει την 5η Δεκεμβρίου κάθε έτους ως 

'Διεθνή Ημέρα Εθελοντισμού'. 

 

 

 

 

Σ 
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 εθελοντής εξ ορισμού είναι εκείνος που προσφέρεται με τη θέ-

ληση του για συγκεκριμένο σκοπό ή καλύτερα εκείνος που διαθέ-

τει εαυτόν εκουσίως για να υπηρετήσει ένα σκοπό χωρίς να έχει 

οποιανδήποτε υποχρέωση. Ο εθελοντισμός και πάλι εξ ορισμού είναι η 

οργανωμένη προσφορά υπηρεσιών στο κοινωνικό σύνολο χωρίς την 

απαίτηση οποιουδήποτε ανταλλάγματος. Τέλος εξ ορισμού εθελοντικός 

είναι αυτός που συντελείται ή αναφέρεται ή προέρχεται από την ελεύθε-

ρη βούληση του ατόμου χωρίς όποιον εξωτερικό καταναγκασμό. Δηλα-

δή, ο εκούσιος, εθελούσιος, ο οικιοθελής, ο αυτόβουλος. Ο εθελοντής 

λοιπόν είναι αυτός που προσφέρει εθελοντικά υπηρεσία, εργασία, συν-

δρομή, χορηγία ή συνεισφορά ή άλλη προσφορά ή που εκτελεί εθελου-

σίως θητεία. Η κορυφαία εκδήλωση εθελοντισμού είναι η εθελοθυσία 

δηλαδή η θεληματική θυσία, η εκούσια προσφορά του εαυτού μας, η 

θυσία των συμφερόντων ή των κεκτημένων ή τέλος της ίδιας της ζωής. 

Και τούτα όλα για να υπηρετηθεί άμεσα ή έμμεσα το κοινωνικό σύνολο. 

«Οι εργαζόμενοι στον ανθρωπιστικό τομέα είναι άτομα ταπεινά αλλά δεν 

ισχύει το ίδιο για τα επιτεύγματά τους: καθένας εξ αυτών μπορεί να κάνει 

τη διαφορά για εκατοντάδες ανθρώπινων υπάρξεων και αυτή η διαφο-

ρά μπορεί να είναι μεταξύ ζωής και θανάτου, μεταξύ λιμοκτονίας και 

στέρησης ή υπόσχεσης και αυτάρκειας» τόνισε η κα Kristalina 

Georgieva, Επίτροπος αρμόδια για τη Διεθνή Συνεργασία, την Ανθρω-

πιστική Βοήθεια και την Αντιμετώπιση Κρίσεων 

Κοινωνία των πολιτών 

 

 έννοια του «πολίτη», και κατ’ επέκταση του «ενεργού πολίτη», 

γεννήθηκε στην αρχαία Ελλάδα στο πλαίσιο της «πόλεως». 

Σύμφωνα με τον Αριστοτέλη, ο πολίτης, «δι’ απλώς ουδέν των 

άλλων ορίζεται ή τω μετέχειν κρίσεως και  αρχής», και αχρείος πολίτης, 

δηλαδή άχρηστος πολίτης, ήταν αυτός που δεν είχε συμμετοχή στα κοι-

νά. Στον αντίποδα της αριστοτελικής παράδοσης η νεώτερη φιλελεύθε-

ρη πολιτική παράδοση θέτει στο επίκεντρο τις ελευθερίες και τα δικαιώ-

ματα του ατόμου, ενώ στην κοινωνία της παγκοσμιοποίησης η ιδιότητα 

του πολίτη αποκτά μια οικουμενική διάσταση. Στο πλαίσιο μιας κοινωνί-

ας με υπερεθνικά χαρακτηριστικά, η έννοια του πολίτη συνδέεται με νέες 

‘κρίσιμες’ έννοιες όπως είναι η μετα-εθνική πολιτειότητα (post-national 

citizenship), η ευρωπαϊκή διακυβέρνηση, (european governance), η 

παγκόσμια κοινωνία των πολιτών, (global civil society)  και ο κοσμοπο-

λιτισμός (cosmopolitanism). 

 

Ο 

Η 
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Είναι εμφανές ότι η σημασία που αποδίδει μία κοινωνία στην έννοια των 

ατομικών, πολιτικών και κοινωνικών δικαιωμάτων σε μεγάλο βαθμό 

προσδιορίζει το επίπεδο της δημοκρατίας και το ρόλο που το κράτος ε-

πιτελεί στην κοινωνία. 

Για τους φορείς της κοινωνίας των πολιτών η ποιότητα της δημοκρατίας 

περνά μέσα από την ανοιχτή και ελεύθερη κοινωνία των πολιτών. Και ο 

πολίτης που έχει προσωπικότητα και έχει αξία είναι αυτός που δεν ενδια-

φέρεται μόνο για τον εαυτό του αλλά ενδιαφέρεται και για τους άλλους, 

ενδιαφέρεται για το «εμείς». Ανήκει κάπου και φροντίζει για το σύνολο, 

στο οποίο ανήκει. Αυτό είναι το ζητούμενο και κυρίως είναι το ζητούμενο 

των επόμενων ετών. Ανοιχτή και ελεύθερη κοινωνία, συμμετοχή, άποψη, 

έκφραση και προσφορά. Θα πρέπει κάθε φορά να μην βλέπουμε την 

κοινωνία ως προς το τι θα δώσει σε μας, αλλά να βλέπουμε και το τι ε-

μείς μπορούμε να δώσουμε στην κοινωνία. Με αυτή την ισότιμη σχέση 

σίγουρα θα πάμε πιο μπροστά. 

Ο ενεργός πολίτης, όπως τον οραματίζονται οι φορείς της κοινωνίας 

των πολιτών, είναι ο υπεύθυνος πολίτης, που είναι ενημερωμένος, ξέρει 

τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του, εκφράζει την άποψή του και 

συμμετέχει ενεργά στην κοινωνία. Ο ενεργός πολίτης είναι αυτός που εί-

ναι υπεύθυνος απέναντι στον εαυτό του, ενημερώνεται για τα κοινά, 

προστατεύει το περιβάλλον, διεκδικεί τα δικαιώματά του στο δημόσιο 

χώρο, σέβεται τη διαφορετικότητα και ενεργεί. 

 

Για να είναι όμως κάποιος ενεργός πολίτης, χρειάζεται να είναι ενημερω-

μένος, χρειάζεται να είναι καταρτισμένος, χρειάζεται να ξέρει πού και 

πώς να συμμετάσχει. Περισσότερο από όλα όμως χρειάζεται να έχει ε-

λεύθερη πρόσβαση στην πληροφόρηση για τα θέματα που τον αφο-

ρούν. Πληροφόρηση η οποία διευρύνει τις επιλογές του, τον στηρίζει στη 

λήψη αποφάσεων σε όλα τα επίπεδα, και προωθεί την ενεργό συμμετο-

χή του στην κοινωνία σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. 
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Τι είναι ο ΜΚΟ; 

νας « μη κυβερνητικός οργανισμός» ( ΜΚΟ) είναι ένας νομικά 

συγκροτημένος οργανισμός που δημιουργήθηκε από φυσικά ή 

νομικά πρόσωπα που λειτουργεί ανεξάρτητα από κάθε κυβέρ-

νηση και ένας όρος που χρησιμοποιείται συνήθως από τις κυβερνήσεις 

για να αναφερθούν σε πρόσωπα που δεν ελέγχονται από την κυβέρνη-

ση. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι ΜΚΟ χρηματοδοτούνται εξ ολο-

κλήρου ή εν μέρει από τις κυβερνήσεις, οι ΜΚΟ υποστηρίζουν το μη κυ-

βερνητικό προσωπικό αποκλείοντας τους εκπροσώπους των κυβερνή-

σεων από την ένταξή τους στην οργάνωση. Ο όρος εφαρμόζεται συ-

νήθως μόνο σε οργανώσεις που επιδιώκουν ορισμένους ευρύτερους 

κοινωνικούς στόχους που έχουν πολιτικές πτυχές, χωρίς να είναι εμφα-

νώς 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 δικαιοδοσίες, αυτοί οι 

τύποι οργάνωσης ονομάζονται «οργανώσεις της κοινωνίας των πολι-

τών» ή αναφέρονται με άλλα ονόματα. 

Ο αριθμός των διεθνών ΜΚΟ, εκτιμάται σε 40.000. Οι εθνικοί ΜΚΟ είναι 

ακόμη περισσότεροι: Η Ρωσία έχει 277.000 ΜΚΟ, η Ινδία εκτιμάται ότι έχει 

περίπου 1,2 εκατομμύρια ΜΚΟ. Σήμερα στην Ελλάδα υπάρχουν συνολι-

κά 528 αναγνωρισμένοι ΜΚΟ. 

 

Το προφίλ του Έλληνα Εθελοντή 

νδρας ή γυναίκα, στις παραγωγικές ηλικίες (20-50 ετών), που ερ-

γάζεται στον ιδιωτικό τομέα, διαθέτει ιδιαίτερα υψηλό εκπαιδευτικό 

επίπεδο, κατοικεί στα αστικά κέντρα και πολιτικά τοποθετείται στο 

"κέντρο" και την "αριστερά". Αυτό είναι το προφίλ του Έλληνα εθελοντή, 

σύμφωνα με την πρώτη πανελλαδική έρευνα για τον εθελοντισμό στην 

Ελλάδα, που πραγματοποιήθηκε με αφορμή το Ευρωπαϊκό Έτος Εθελο-

ντισμού. 

Με την έρευνα επιχειρήθηκε ένας πρώτος διάπλους στα αχαρτογράφη-

τα νερά του ελληνικού εθελοντισμού. Όπως τονίστηκε, κατά την παρου-

σίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας σε ημερίδα που φιλοξενήθηκε 

στο Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η διαχρονική έλλειψη πρω-

τογενών και δευτερογενών δεδομένων δεν επέτρεψε τον ακριβή προσδι-

ορισμό του αριθμού των εθελοντών στην Ελλάδα καθώς και τη συμμε-

τοχή του πληθυσμού σε εθελοντικές δραστηριότητες. 

Έ 

Ά 
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Διακριβώθηκε, πάντως, ότι «το 81,1% του πληθυσμού της έρευνας δεν 

συμμετείχε καμιά φορά σε κοινωνικές δραστηριότητες, το 29,1% συμμε-

τείχε σε εθελοντικές δραστηριότητες θρησκευτικών ή εκκλησιαστικών ορ-

γανώσεων, το 8,2% συμμετείχε σε δραστηριότητες ψυχαγωγικών ομά-

δων, το 3,2% σε δραστηριότητες φιλανθρωπικών οργανώσεων και το 

5% σε δραστηριότητες πολιτικών κομμάτων». 

Ως προς τα φύλα, διαπιστώνονται διαφοροποιήσεις σχετικά με τους 

θεματικούς τομείς. Οι γυναίκες επιλέγουν τους τομείς της κοινωνικής 

πρόνοιας, τη φιλανθρωπία, τα ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά και τους 

διεθνείς και ευρωπαϊκούς οργανισμούς. Οι άνδρες εθελοντές έχουν με-

γαλύτερη παρουσία σε αθλητικούς συλλόγους, σε οργανώσεις για την 

αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών και εν γένει στην πολιτική προ-

στασία. 

Η πλειοψηφία των εθελοντών δηλώνει τη μικρότερη διάρκεια σε έτη εθε-

λοντικής προσφοράς (1-5 έτη), ενώ «με δεδομένο ότι οι εθελοντές είναι 

κυρίως άτομα παραγωγικής ηλικίας ο μέσος χρόνος ασχολίας των 

39,34 ωρών κρίνεται αρκετός». 

Κοινή διαπίστωση των ομιλητών της ημερίδας είναι ότι η Ελλάδα υπολεί-

πεται κατά πολύ των υπόλοιπων κρατών- μελών της Ευρωπαϊκής Ένω-

σης στο θέμα του εθελοντισμού. Παλαιότερες έρευνες της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής έχουν καταδείξει ότι η Ελλάδα κατατάσσεται στην ομάδα των 

ευρωπαϊκών χωρών με αναλογική συμμετοχή του πληθυσμού σε εθελο-

ντικές δραστηριότητες του 10% όταν σε ορισμένες χώρες ξεπερνά το 

40%. Με βάση εκείνη την έρευνα, οι εθελοντές στην Ελλάδα υπολογίζο-

νταν σε 30.000 με 32.000, ενώ διαπιστωνόταν αυξητική τάση συμμετο-

χής. 

Η έλλειψη κουλτούρας εθελοντισμού, επισημάνθηκε στην ημερίδα, στοι-

χίζει και στην ελληνική οικονομία. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο εθελοντι-

σμός συμβάλει κατά 0,1% στο ελληνικό ΑΕΠ όταν στις σκανδιναβικές 

χώρες το ποσοστό αυτό μπορεί να φτάσει ακόμη και το 5%. 

Η Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς εκπόνησε ένα εθνικό σχέδιο δράσης για 

το εθελοντισμό στην Ελλάδα, ενώ σε ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινο-

βουλίου με αφορμή το Ευρωπαϊκό Έτος Εθελοντισμού, τονίζεται η ανά-

γκη της δημιουργίας ενός σαφούς νομικού πλαισίου για τους εθελοντές 

προκειμένου να καθοριστούν τα δικαιώματα και οι ευθύνες των εθελο-

ντών. Προτείνεται επίσης η δημιουργία ενός ευρωπαϊκού παρατηρητη-

ρίου του εθελοντισμού, καθώς και η δημιουργία μιας κεντρικής δικτυα-

κής πύλης.  
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Πρόγραμμα “Volunteer4Greece” 

ο Volunteer4Greece είναι μια μη κερδοσκοπική προσπάθεια ιδιω-

τών που ξεκίνησε με σκοπό να διευκολύνει την επικοινωνία ανά-

μεσα σε εθελοντικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στην 

Ελλάδα με όσους επιθυμούν να προσφέρουν εθελοντικά σε αυτές. Το 

www.volunteer4greece.gr είναι μια online πλατφόρμα που επιτρέπει σε 

εθελοντικούς οργανισμούς να αναρτούν τις εθελοντικές θέσεις εργασί-

ας που προσφέρουν και σε εθελοντές να κάνουν αναζητήσεις θέσεων 

ανά περιοχή και κατηγορία οργάνωσης. Στο Volunteer4Greece πιστεύ-

ουμε ότι εάν συνδυάσουμε το σημαντικό ανθρώπινο δυναμικό της χώ-

ρας μας με αξιόλογες μη κερδοσκοπικές πρωτοβουλίες, τα αποτελέσμα-

τα μπορούν να είναι θεαματικά για την χώρα, το κοινωνικό σύνολο και 

το άτομο. 

Τα ερωτήματα που ακολουθούν δίνουν μια πιο ξεκάθαρη εικόνα για το 

Volunteer4Greece 

 Γιατί δημιουργήσατε αυτή την προσπάθεια τώρα; 

 Η χώρα διανύει μια δύσκολη περίοδο, όμως βλέπουμε με μεγάλη αισιο-

δοξία ότι όλο και περισσότερες οργανώσεις και ομάδες αναλαμβάνουν 

δράση για να βελτιώσουν κομμάτια της καθημερινότητάς στην Ελλάδα. 

Παράλληλα, όλο και περισσότεροι πολίτες αντιλαμβάνονται τα πλεονε-

κτήματα του εθελοντισμού για τους ίδιους και το κοινωνικό σύνολο και 

θέλουν να τον κάνουν μέρος της ζωής τους, προσφέροντας τον χρόνο 

και το ταλέντο τους. Σκοπός μας είναι να φέρουμε όλες αυτές τις οργα-

νώσεις και τους πολίτες μαζί σε έναν διαδικτυακό χώρο και να τους δώ-

σουμε μια πλατφόρμα ώστε να βρει ο ένας τον άλλο!  

 Σε ποιους απευθύνεται το Volunteer4Greece; 

 Σε όλους όσοι έχουν χρόνο και όρεξη να προσφέρουν μπορούν να 

βρουν την κατάλληλη εθελοντική θέση γι’ αυτούς.  

 Στο Volunteer4Greece υπάρχουν όλες οι εθελοντικές ομάδες που δρα-

στηριοποιούνται στην Ελλάδα; 

 Όχι ακόμα, αλλά αυτός είναι ο σκοπός μας. Στη βάση δεδομένων μας 

υπάρχουν αυτή τη στιγμή πάνω από 70 οργανισμοί και 130 θέσεις εθε-

λοντικής εργασίας, ενώ έχουμε επικοινωνήσει με 500+ οργανισμούς. Το 

περιεχόμενο είναι δυναμικό και ανανεώνεται συνεχώς, επομένως επισκε-

φτείτε συχνά την ιστοσελίδα μας για να βρείτε την εθελοντική θέση που 

σας ταιριάζει. Αν ασχολείστε με κάποια μη κερδοσκοπική προσπάθεια 

και χρειάζεστε εθελοντές επικοινωνήστε μαζί μας στο 

info@volunteer4greece.gr προκειμένου να σας προσθέσουμε στην 

πλατφόρμα μας.  

 

Τ 
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 Πώς μπορώ να κάνω αναζήτηση για εθελοντικές ομάδες; 

 Μπορείτε να κάνετε μια γενική αναζήτηση για όλες τις εθελοντικές θέσεις 

που υπάρχουν, ή να φιλτράρετε με συγκεκριμένη περιοχή (Αθήνα, Πά-

τρα, Θεσσαλονίκη) ή τομέα δραστηριότητας (πχ. παιδί, περιβάλλον, οι-

κονομική ανάπτυξη). Σιγά σιγά σκοπεύουμε να συμπεριλάβουμε οργα-

νισμούς από πολλούς διαφορετικούς τομείς δραστηριότητας και από 

ολόκληρη την Ελλάδα.  

 Οι οργανώσεις στο Volunteer4Greece είναι όλες μη κερδοσκοπικές; 

 Ναι. Στο site θα βρείτε είτε νομικά εγγεγραμμένες Μη Κυβερνητικές Οργα-

νώσεις, είτε απλά Εθελοντικές Ομάδες. Όλες έχουν μη κερδοσκοπικό χα-

ρακτήρα.  

 Δέχεστε δωρεές για τους οργανισμούς/ ομάδες στη σελίδα σας; 

 Όχι, το Volunteer4Greece δεν διαχειρίζεται χρήματα. Προσφέρουμε την 

διαδικτυακή πλατφόρμα που συνδέει μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς 

με εθελοντές που θέλουν να προσφέρουν τον χρόνο τους. Αν θέλετε να 

βοηθήσετε το Volunteer4Greece, ή έχετε ιδέες για το πώς να γίνουμε 

καλύτεροι στείλτε μας ένα email με τις προτάσεις σας στο 

info@volunteer4greece.gr.  

 Συμμετέχω σε μια μη κερδοσκοπική οργάνωση και έχουμε ανάγκη από 

εθελοντές. Πώς μπορούμε να αναρτήσουμε τις θέσεις αυτές στο 

Volunteer4Greece; 

 Το Volunteer4Greece φιλοξενεί το προφίλ και τις θέσεις εργασίας μη 

κερδοσκοπικών οργανισμών και εθελοντικών ομάδων από ολόκληρη 

την χώρα και από διαφορετικούς τομείς ενδιαφέροντος, ενώ δεν υπάρχει 

κανένα κόστος για την υπηρεσία αυτή.  

Το Volunteer4Greece δεν παρεμβαίνει στην επιλογή των εθελοντών. Η 

επικοινωνία και η σχέση εθελοντικής εργασίας γίνεται απευθείας ανάμε-

σα στον εθελοντή και τον οργανισμό που παρέχει εθελοντικές θέσεις ερ-

γασίας. Οι μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί μπορούν είτε να έχουν εγγε-

γραμμένη νομική μορφή Μη Κυβερνητικού Οργανισμού είτε να είναι α-

πλά μια Εθελοντική ομάδα ιδιωτών. 

Επιφυλασσόμαστε του δικαιώματος μας να αποφασίζουμε ποιους ορ-

γανισμούς και πληροφορίες ανεβάζουμε στο Volunteer4Greece. Επικε-

ντρωνόμαστε σε ΜΚΟ και εθελοντικές οργανώσεις πολιτών (grassroots 

initiatives) και δεν σκοπεύουμε να ανεβάσουμε σελίδες και θέσεις οργα-

νισμών που είναι: κερδοσκοπικές, συνδικαλιστικές, κομματικές, θρησκευ-

τικές, και άλλες. 
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Παιδιά 

 

Τα παιδιά έχουν αποδειχθεί πλέον, η πιο 

ευπαθείς ομάδα ανθρώπων, τα οποία 

βρίσκονται σε άμεση ανάγκη σε τριτοκο-

σμικές χώρες, ή χώρες με πολεμικές συ-

γκρούσεις. Να μην ξεχάσουμε, βέβαια, 

πως τα παιδιά ανεπτυγμένων και ανα-

πτυσσόμενων χωρών, χρειάζονται επίσης 

βοήθεια και περίθαλψη, ενάντια της κα-

κοποίησης, της εξαθλίωσης και της πεί-

νας. 

Οι παρακάτω οργανισμοί, έχουν γνώμο-

να την παροχή υπηρεσιών σε παιδιά που 

χρίζουν βοήθειας, προσφέροντας ένα 

πιάτο φαγητό, μια ζεστή κουβέρτα, μια 

στέγη και μια αγκαλιά, δωρεάν. 
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Κατασκηνώσεις Χαρούμενα Παιδιά-Χαρούμενα Νιάτα 

The Volunteers 

Η κατασκήνωση «Χαρούμενα Παιδιά-Χαρούμενα Νιά-

τα» είναι μια μη κυβερνητική, μη κερδοσκοπική οργά-

νωση εθελοντών η οποία στα 78 χρόνια δράσης της 

έχει φιλοξενήσει 15.000 παιδιά με τη βοήθεια 3.000 εθε-

λοντών. 

Η κατασκήνωση, κάθε καλοκαίρι, προσφέρει φιλοξενία 

και δημιουργικά εργαστήρια για όλα τα παιδιά ανεξάρτητα από καταγω-

γή, εθνικότητα, θρήσκευμα, φύλο, ηλικία, οικογενειακή και οικονομική 

κατάσταση. 

Η κατασκήνωση οργανώνεται και λειτουργεί αποκλειστικά από εθελοντές 

και δεν έχει κανέναν εργαζόμενο. Για να γίνεται κάθε καλοκαίρι η κατα-

σκήνωση μαζεύονται χρήματα από εκδηλώσεις που οργανώνουν οι ε-

θελοντές και προσφορές σε χρήματα και υλικά που γίνονται προς την 

κατασκήνωση. Τις άλλες εποχές οργανώνονται από τους εθελοντές εμ-

ψυχωτικές δημιουργικές απασχολήσεις και ψυχαγωγία για παιδιά ιδρυ-

μάτων, σεισμοπαθών, προσφύγων ή παιδιά που ζουν σε υποβαθμισμέ-

νες ή απομακρυσμένες περιοχές. 

Πέρα από την κατασκήνωση για τα παιδιά οργανώνονται παιδαγωγικά 

σεμινάρια εκπαίδευσης, λειτουργούν δημιουργικές ομάδες θεάτρου, πε-

ριοδικού, οργανώνονται ορειβασίες, εκδρομές και ανταλλαγές νέων για 

τους εθελοντές. Τέλος γίνονται εργασίες από τους εθελοντές για την βελ-

τίωση και συντήρηση των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού της κα-

τασκήνωσης. Η κατασκήνωση τα τελευταία χρόνια είναι ένα πολυπολι-

τισμικό παγκόσμιο χωριό με ανθρώπους που έχουν φτάσει στην Ελλά-

δα από δεκάδες χώρες και τις πέντε ηπείρους 

Η Κατασκήνωση χρειάζεται ανθρώπους για να υπάρχει. Τους εθελοντές 

που βρίσκονται μαζί με τα παιδιά αλλά κι όσους βοηθούν προσφέρο-

ντας χρήματα και προϊόντα των επιχειρήσεων τους. 

Μια κατασκηνωτική περίοδος για 140 παιδιά απαιτεί δαπάνες 40.000€ 

ενώ άλλα 25.000€ απαιτούνται για τις χειμερινές δημιουργικές δραστη-

ριότητες, τη βελτίωση των εγκαταστάσεων και τη λειτουργία του Σωμα-

τείου. 

Για κάθε παιδί που φιλοξενείται πρέπει να συγκεντρωθούν τουλάχιστον 

400€. 
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Τα χρήματα προέρχονται από τη Λαχειοφόρο αγορά, ενισχύσεις φίλων 

και χορηγίες. 

Οι Εταιρείες μπορεί να μοιάζουν απρόσωπες αλλά σε κάποιες από αυ-

τές οι άνθρωποι που τις στελεχώνουν τους δίνουν ένα ανθρώπινο 

πρόσωπο, το δικό τους. Οι επιχειρήσεις αυτές προσφέρουν χρήματα ή 

εξαιρετικής ποιότητας προϊόντα τους που είναι απαραίτητα για την πα-

ρασκευή 10.000 μερίδων φαγητού κάθε χρονιά.  

Το Χαμόγελο Του Παιδιού 

The Volunteers 

Η 9η Νοεμβρίου του 1995 ήταν η ημέρα 

που ο δεκάχρονος Ανδρέας Γιαννό-

πουλος, ο οποίος έπασχε από καρκίνο 

και βρισκόταν ήδη στο τελικό στάδιο, 

γράφοντας στο ημερολόγιο του, εξέ-

φρασε την έντονη επιθυμία του να δημιουργηθεί ένας οργανισμός που 

θα αγωνιζόταν για την προστασία όλων των παιδιών, ανεξαρτήτως φυ-

λής, θρησκείας, εθνικότητας και κοινωνικοοικονομικής κατάστασης. 

Σύμφωνα με τα δικά του λόγια: «Όλα παιδιά είναι και αξίζουν ένα χαμό-

γελο.... Ελάτε λοιπόν να βοηθήσουμε, αν ενωθούμε όλοι, θα τα καταφέ-

ρουμε».  

Τα λόγια του Ανδρέα παραμένουν ζωντανά, μέσα από τη δουλειά του 

Συλλόγου «Το Χαμόγελο του Παιδιού», που εδώ και 15 χρόνια δραστηρι-

οποιείται με στόχο την αντιμετώπιση των καθημερινών προβλημάτων 

των παιδιών και την προάσπιση των δικαιωμάτων τους, όχι μόνο στη 

θεωρία, αλλά και στην πράξη. 

Το Χαμόγελο του παιδιού είναι εθελοντικός, μη κερδοσκοπικός οργανι-

σμός που λειτουργεί στην Ελλάδα, με στόχο την προάσπιση των δικαιω-

μάτων των παιδιών και την αντιμετώπιση καθημερινών προβλημάτων 

τους. Η δράση του περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τη φιλοξενία παιδιών 

που βρίσκονται σε κίνδυνο, την τηλεφωνική υποστήριξή τους, προ-

γράμματα συμβουλευτικής και κοινωνικής ένταξής του, την ενίσχυση οι-

κογενειών που τελούν σε ένδεια, καθώς και τη διοργάνωση εκστρατειών 

ενημέρωσης ή πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων. 
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Κύτταρο 

The Jangoes 

Είναι ένας Πανελλήνιος Σύλ-

λογος που ενήλικες με εμπει-

ρία καρκίνου στην παιδική ή 

εφηβική ηλικία ίδρυσαν στα 

τέλη του 2007. Τακτικά μέλη 

είναι τα ίδια τα άτομα που έ-

χουν νοσήσει στο παρελθόν 

ενώ ως αρωγά μέλη μπο-

ρούν να εγγραφούν όσοι το επιθυμούν.  

Unicef 

1998’s 

Η Unicef Δημιουργήθηκε από την γενι-

κή συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμέ-

νων Εθνών, στις 11 Δεκεμβρίου 1946. 

Γενικός στόχος της είναι η παροχή μα-

κροπρόθεσμης ανθρωπιστικής βοή-

θειας σε παιδιά και μητέρες που ζουν 

σε αναπτυσσόμενες χώρες, καθώς και 

η στήριξη σχετικών αναπτυξιακών 

προγραμμάτων. Το 1953 η UNICEF έγινε 

μόνιμο μέλος του συστήματος του 

Ο.Η.Ε. και έχει την έδρα της στην Νέα Υόρκη. Τα κύρια έσοδα της UNICEF 

προέρχονται από κυβερνήσεις κρατών, καθώς και ιδιώτες και ανέρχο-

νταν για το 2006 στα 2.781.000.000 δολάρια Η.Π.Α.. Το 1965 της απονε-

μήθηκε το Νόμπελ ειρήνης. Η UNICEF διαθέτει γραφεία σε πάνω από 200 

χώρες, τα οποία υπάγονται οργανικά σε 7 επί μέρους γεωγραφικούς 

τομείς. Η διοίκηση ασκείται από την έδρα στην Νέα Υόρκη. Σε αντίθεση με 

μη κυβερνητικές οργανώσεις ανάλογου ανθρωπιστικού χαρακτήρα, η 

UNICEF είναι διακυβερνητικός οργανισμός και έτσι υπολογίσιμος για τις 

κυβερνήσεις των κρατών. Αυτό το χαρακτηριστικό προσφέρει επιπλέον 

δυνατότητες και ευελιξία για δραστηριοποίηση σε κάθε χώρα, αλλά 

μπορεί σε μεμονωμένες περιπτώσεις να αποτελέσει και εμπόδιο σε χώ-

ρες με ολοκληρωτικό καθεστώς. 
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UNESCO 

The Jangoes 

Δημιουργήθηκε στις 16 Νοεμβρίου του 1945. 

Στόχος του Οργανισμού αυτού είναι η παγίωση 

της παγκόσμιας ειρήνης μέσα από την επικοι-

νωνία των λαών δια της εκπαίδευσης, των φυ-

σικών και κοινωνικών επιστημών και του πολιτι-

σμού. Μέσα σ΄ αυτά τα πλαίσια η ΟΥΝΕΣΚΟ 

αποτελεί ένα διεθνές κέντρο επικοινωνίας αλλά κ 

αι εργαστήριο ιδεών στη δημιουργία προτύπων στη συνομολόγηση διε-

θνών συνθηκών σε πλείστα αναδυόμενα προβλήματα όπως ηθικής τά-

ξης, καθώς και τον σεβασμό και τις κοινές αξίες κάθε πολιτισμού των 

λαών. Ο σύγχρονος ρόλος του Οργανισμού αυτού κρίνεται πολύ ση-

μαντικός ιδιαίτερα στην αναζήτηση παγκόσμιων οραμάτων για τον α-

μοιβαίο σεβασμό και την βιώσιμη ανάπτυξη των λαών που υπαγορεύ-

ουν σχετικές συνθήκες των ανθρωπίνων δικαιωμάτων με απώτερο στό-

χο την εξάλειψη της φτώχειας ή τουλάχιστον τον περιορισμό της. 

ActionAid 

The Jangoes 

Ξεκίνησε από τη Μεγάλη Βρετανία, στις αρχές της δεκαετίας του ’70, ως 

μια καθαρά φιλανθρωπική οργάνωση, με 88 υποστηρικτές που έγιναν 

ανάδοχοι σε 88 παιδιά στην Ινδία και την Κένυα. Αρχικά η δουλειά της ε-

πικεντρώθηκε στην παροχή υλικής βοήθειας, όπως νερό, τροφή και είδη 

πρώτης ανάγκης, καθώς και στην εξασφάλιση εκπαίδευσης για τα παι-

διά. Στην πορεία έγινε φανερό, ότι το να 

παρέχει μόνο είδη πρώτης ανάγκης, α-

νακουφίζει το πρόβλημα μόνο προσωρι-

νά, ενώ δεν αντιμετωπίζει τις πραγματικές 

αίτιες της φτώχειας που είναι η άνιση κα-

τανομή δύναμης και πόρων. 

Αρωγή 

The Jangoes 

Είναι ένα Φιλανθρωπικό, μη Κερδοσκοπικό Σωματείο, 

που μέσω του εθελοντισμού συμπαραστέκεται σε συ-

νανθρώπους μας που βρίσκονται σε ανάγκη, καθώς 

και στις οικογένειές τους, σε μία προσπάθεια να συνει-

σφέρει στη βελτίωση του επιπέδου διαβίωσης τους. Η 
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«Αρωγή» ενημερώνεται από την Κρατική Πρόνοια, την Εκκλησία, τα Σχο-

λεία, τους Τοπικούς Δήμους, αλλά και από ιδιώτες, σχετικά με περιπτώ-

σεις συνανθρώπων που χρειάζονται την υποστήριξη που μπορεί να 

προσφέρει το Σωματείο. 

Άλμα 

The Jangoes 

Το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Νομού Αττι-

κής (Π. Φάληρο) λειτουργεί ως Μονάδα Ημε-

ρήσιας Θεραπευτικής Φροντίδας και ενίσχυ-

σης της ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης 

παιδιών και εφήβων, ηλικίας 3 - 14 ετών και 

ως συμβουλευτικός σταθμός στήριξης της 

οικογένειας .Στόχος της λειτουργίας του Κέ-

ντρου είναι: Η διασφάλιση της συνέχειας της 

θεραπευτικής φροντίδας των παιδιών και ε-

φήβων στην κοινότητα .Η αντιμετώπιση των 

παθολογικών συμπεριφορών και των προβλημάτων της λειτουργικότη-

τάς τους. Η ενίσχυση της σταδιακής ψυχοκοινωνικής τους αποκατά-

στασης και της κοινωνικής προσαρμογής και ένταξής τους. 

Ηλιαχτίδα 

The Jangoes 

Ο μη κερδοσκοπικός σύλλογος «Ηλιαχτίδα» ι-

δρύθηκε το 1992 στο Ηράκλειο από ευαισθητο-

ποιημένους πολίτες. Σκοπός του είναι η υπο-

στήριξη ― τόσο υλική, όσο και ηθική και ψυχο-

λογική ― των παιδιών με νεοπλασματικά νοσή-

ματα και των οικογενειών τους... 
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Ελίζα 

Μαύρα Σκυλιά 

Η ιστορία της:  

Νέα Υόρκη 1995: Στην αρχή η 

Ελίζα ζούσε με τη ναρκομανή 

μητέρα της, αλλά όταν ολο-

κληρώθηκε το διαζύγιο των 

γονέων της, η επιμέλεια της 

Ελίζας δόθηκε στον πατέρα 

της. Με τη φροντίδα του, η Ε-

λίζα άνθισε. Πήγαινε τακτικά 

στο σχολείο και η ζωή της ε-

ξελισσόταν φυσιολογικά. 

 Δύο χρόνια αργότερα ο πατέρας πεθαίνει. Η μητέρα, που στο μεταξύ 

είχε παρακολουθήσει πρόγραμμα αποτοξίνωσης, θεωρείται ακίνδυνη 

για το παιδί της και της δίνεται η επιμέλεια της Ελίζας. Αμέσως φάνηκε η 

διαφορά –σταμάτησε να πηγαίνει τακτικά στο σχολείο και έπαψε να είναι 

το γελαστό κοριτσάκι των προηγούμενων ετών. Κάτι δεν πήγαινε καλά, 

αλλά ούτε οι γονείς μου, ούτε κανείς άλλος μπορούσε να επέμβει, εφό-

σον ο δικαστής, με σύμφωνη γνώμη των κοινωνικών υπηρεσιών, είχε 

δώσει την επιμέλεια του παιδιού στη μητέρα. 

Και τότε συμβαίνει το απροσδόκητο… 

Ημέρα των Ευχαριστιών 1995, μεσάνυχτα: Ακούγεται το απόγευμα στα 

Μ.Μ.Ε. ότι υπήρξε μια κακοποίηση παιδιού στο Bronx. Η  εξάχρονη Eliza 

Izquierdo είχε κακοποιηθεί και δολοφονηθεί από τη μητέρα της και τον 

εραστή της. Η αγριάδα του εγκλήματος τάραξε ακόμα και τους κυνικούς 

κατοίκους της Νέας Υόρκης και έκανε το γύρο του κόσμου. 

Ο θάνατος της Ελίζας έφερε στην επιφάνεια με τον πιο δραματικό τρό-

πο, την ανεπάρκεια των υπηρεσιών παιδικής προστασίας. Η Ελίζα είχε 

προδοθεί από όλους όσους είχαν την ευθύνη να την προστατεύσουν. 

Οι κάτοικοι της Νέας Υόρκης υπέγραψαν ένα μανιφέστο: «Ποτέ Ξανά» 

και θεσπίστηκε νέα νομοθεσία «Ο Νόμος της Ελίζας» για να καθορι-

στούν οι ευθύνες του κράτους και των κοινωνικών υπηρεσιών. Μετά το 

θάνατο της Ελίζας, οι άνθρωποι που ευαισθητοποιήθηκαν περάσανε 

μια περίοδο αγανάκτησης, ματαίωσης και βαθιάς θλίψης. Μετά από μια 

σκοτεινή περίοδο περισυλλογής, αποφασίσανε ότι δεν μπορούσανε να 

μείνουνε άπρακτοι και ότι έπρεπε να γίνει κάτι για να μην ξανασυμβεί πο-
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τέ αυτό που συνέβη στην Ελίζα. Θέλανε να τιμήσουν τη μνήμη της μι-

κρής Ελίζας και να προστατεύσουν άλλα παιδιά από την ίδια μοίρα. Ξε-

κινήσανε την προσπάθεια, μιλώντας σε όποιον είχε αυτιά για να τους 

ακούσει και αναζητώντας πληροφορίες. Αμέσως συγκεντρώθηκε μια 

ομάδα πολύ καλών φίλων και ακολούθησε μια περίοδος ανταλλαγής 

απόψεων, μελέτης και προε-

τοιμασίας που διήρκεσε μέ-

χρι την επικύρωση του κα-

ταστατικού στις 18/01/2008. 

Στις 21/01/2008 εξελέγη το 

πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο 

του ΕΛΙΖΑ που γρήγορα εξε-

λίχθηκε σε ένα δραστήριο 

φιλανθρωπικό σωματείο. 

Γνωρίζοντας ότι τους έλειπαν η πείρα και οι γνώσεις, επισκέφθηκαν διά-

φορους φορείς παιδικής προστασίας και τελικά αποφασίσανε να ζητή-

σουν τη συνεργασία των Παιδικών Χωριών SOS Ελλάδος, (μιας οργά-

νωσης που πάντα θαύμαζαν και είχανε στηρίξει στο παρελθόν), προκει-

μένου να ιδρύσουν από κοινού τον πρώτο ξενώνα θεραπείας και απο-

κατάστασης για κακοποιημένα και παραμελημένα παιδιά προσχολικής 

ηλικίας, στην Ελλάδα. 

Κιβωτός Του Κόσμου 

Μαύρα Σκυλιά 

Η «Κιβωτός του Κόσμου» είναι Μη Κερ-

δοσκοπικός Οργανισμός Ειδικής Μέρι-

μνας και Προστασίας Μητέρας και Παι-

διού, που δραστηριοποιείται πάνω στη 

μέριμνα παιδιών που ζούσαν σε συνθή-

κες παραμέλησης και εγκατάλειψης, χω-

ρίς ιατρική φροντίδα, χωρίς μέλλον, τα 

περισσότερα από μονογονεϊκές οικογέ-

νειες, και πολλά χωρίς γονείς. Η «Κιβω-

τός 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 ρα-

τσισμό και τον κοινωνικό αποκλεισμό σε μία από τις πιο υποβαθμισμέ-

νες περιοχές της Αθήνας, την Ακαδημία Πλάτωνος. Βλέποντας την ανεί-
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πωτη φτώχεια και την εξαθλίωση των παιδιών αυτών ο πατέρας Αντώνι-

ος δε δίστασε να αφιερώσει τη ζωή του σε αυτό το έργο που εκτός από 

έργο αγάπης είναι για εκείνον έργο ζωής. 

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 συ-

γκινητική τελετή στο κτίριο της Παλαιάς Βουλής από τον Πρόεδρο της 

Δημοκρατίας κύριο Κωνσταντίνο Στεφανόπουλο ως μία από τις καλύτε-

ρες οργανώσεις πάνω στη μέριμνα του παιδιού στην Ελλάδα. 

Επίσης, το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο ενάντια στο ρατσισμό και την ξε-

νοφοβία επέλεξε την «Κιβωτό του Κόσμου» ως «το φωτεινότερο παρά-

δειγμα 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.  

Συμπαραστάτες 

Από ιδρύσεως της Κιβωτού ήταν ο απλός ο κόσμος που αγάπησε το 

έργο και συμπαραστάθηκε με όποιο τρόπο μπορούσε. Υπάρχουν άν-

θρωποι που είναι στο πλάϊ μας 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 πiο χαρούμενα και βοηθώντας να μη τους λείπουν πολλά, συμ-

βάλλοντας έτσι σημαντικά στο έργο της Κιβωτού. 

Οι εθελοντές φροντίζουν ανιδιοτελώς τις βασικές ανάγκες των παιδιών 

όπως: 

σίτιση - ένδυση - υπόδυση - ιατροφαρμακευτική περίθαλψη - ψυχαγωγία 

- πολιτισμός - σχολική ένταξη καθημερινά φροντηστηριακά μαθήματα 

δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου - επαγγελματική αποκατάσταση - κοι-

νωνική ένταξη και πνευματική καθοδήγηση. 
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Χαρά 

1998’s 

Η «Χαρά», είναι μια στέγη φιλοξενίας 52 παι-

διών, που είχαν την ατυχία να γεννηθούν με 

σοβαρά νοητικά και σωματικά προβλήματα. 

Είναι σωματείο φιλανθρωπικό, μη κερδοσκο-

πικού χαρακτήρα, μη επιδοτούμενο από το 

κράτος και συντηρείται από τα νοσήλια που 

καταβάλουν οι γονείς, από δωρεές και εκδη-

λώσεις. Το 1986 η δωρεά ενός ιδιώτη έδωσε 

στο σωματείο τη δυνατότητα να αποκτήσει 

ιδιόκτητη στέγη στην Παλλήνη Αττικής. 

Σκοπός του οικοτροφείου είναι η άνετη διαβίωση των παιδιών και η εξα-

σφάλιση ποιότητας της ζωής τους. Το οικοτροφείο λειτουργεί σαν ένα 

«μεγάλο σπίτι» με άριστες συνθήκες υγιεινής και διατροφής ενώ ταυτό-

χρονα προσφέρει προγράμματα απασχόλησης: εκδρομές, θαλάσσια 

μπάνια, παιδική χαρά, εργοθεραπεία και φυσιοθεραπεία. 

Διάδραση 

1998’s 

Το κέντρο Διάδραση προσφέρει υπηρεσίες με έμφαση στις ψυχοκοινω-

νικές πλευρές της οικογενείας με σκοπό την πρόληψη, τη διάγνωση και 

την αντιμετώπιση. 

  Είναι στελεχωμένο με έμπειρους και εξειδικευμένους επαγγελματίες που 

στόχος τους είναι να προάγουν τη δυναμική της οικογένειας μέσα από 

μια ολιστική προσέγγιση. 

  Πλαισιώνεται από διεπιστημονική ομάδα που περιλαμβάνει λογοθερα-

πευτές, αναπτυξιακούς εργοθεραπευτές, ειδικούς παιδαγωγούς, ψυχο-

λόγους, παιδοψυχίατρο και έχει στενή συνεργασία με παιδίατρο, ανα-

πτυξιολόγο, ψυχίατρο. 

  Στόχος μας η παροχή ενός πλαισίου ποιότητας και φροντίδας σε παι-

διά με δυσκολίες συμπεριφοράς, και κοινωνικοποίησης, υπερκινητικότη-

τας και διάσπαση προσοχής, αναπτυξιακές (Αυτισμός-Asperger) και 

νευρολογικές διαταραχές, συναισθηματικές δυσκολίες, διαταραχές δια-

τροφής. Βασική μας αρχή –γνωρίζοντας ότι ένα παιδί γεννιέται και ανα-

πτύσσεται μέσα από την οικογένεια τόσο σωματικά όσο και συναισθη-

ματικά- είναι να παρέχουμε βοήθεια, συμβουλευτική και στήριξη. 
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Φλόγα 

1998’s 

Η ΦΛΟΓΑ αγωνίζεται για την καλύτερη ιατρι-

κή ψυχολογική και κοινωνική φροντίδα των 

παιδιών που πάσχουν από καρκίνο. 

Η ΦΛΟΓΑ σήμερα απλώνεται σε ολόκληρη 

την Ελλάδα, διαθέτει γραφεία με πλούσια 

δράση στην Ήπειρο, την Πάτρα, τον Βόλο, 

την Πρέβεζα, τα Γιάννενα και την Κέρκυρα, 

ενώ τα μέλη μας σε όλη την Ελλάδα ανέρχο-

νται σε 2000 περίπου οικογένειες. 

Σήμερα, δύο στα τρία παιδιά που προσβάλλονται από καρκίνο φτάνουν 

την τελική ίαση και εντάσσονται στο κοινωνικό σύνολο αφήνοντας πίσω 

τους μία οδυνηρή εμπειρία. 

Εμείς οι γονείς της ΦΛΟΓΑ, προσπαθούμε με την συνεχή παρουσία μας 

να σταθούμε δίπλα στα παιδιά μας, που σ’ αυτή την τόσο τρυφερή ηλι-

κία, είναι υποχρεωμένα να αγωνιστούν για να διεκδικήσουν αυτό, που 

θα έπρεπε να είναι δεδομένο, το δικαίωμα για ζωή. 

Δραστηριότητες της ΦΛΟΓΑΣ 

Συμμετέχει στην προμήθεια ιατρικού και άλλου εξοπλισμού και στην δια-

μόρφωση των χώρων νοσηλείας στα νοσοκομεία. 

Προσπαθεί με συνεχείς παραστάσεις στους κρατικούς φορείς να υπο-

χρεώσει την πολιτεία να βελτιώσει την μέριμνα που παρέχει στο παιδί που 

πάσχει από καρκίνο. 

Διαθέτει κατάλληλα εξοπλισμένο αυτοκίνητο το οποίο σε συνεργασία με 

τα νοσοκομεία παίδων αναλαμβάνει καθημερινά την μεταφορά των 

παιδιών από και προς τα νοσοκομεία. 

Διαθέτει κοινωνικό ταμείο για τις πρώτες βασικές ανάγκες των οικονομι-

κά ασθενέστερων οικογενειών. 

Αγωνίζεται να ενημερώσει την κοινή γνώμη ότι ο καρκίνος στο παιδί είναι 

μία νόσος που μπορεί, με την κατάλληλη υποδομή και φροντίδα, να ξε-

περαστεί, Το παιδί που αρρωσταίνει από καρκίνο έχει ανάγκη από σω-

στή ιατρική ψυχολογική και κοινωνική φροντίδα σε συνθήκες που θα 

προστατεύουν τα δικαιώματα και την αξιοπρέπεια του. 

Στόχος μας, τρία στα τρία παιδιά να γίνονται καλά και μέχρι να γίνει αυτό 

δυνατό η ΦΛΟΓΑ θα συνεχίσει να αγωνίζεται με όποια μέσα, ώστε να 

μπορεί να δώσει στα παιδιά της την καλύτερη δυνατή ευκαιρία για τελική 

ίαση. 

Το πιο σημαντικό, όμως, πρόγραμμα της ΦΛΟΓΑΣ είναι η ανέγερση του 

Ξενώνα της ΦΛΟΓΑΣ στο οποίο φιλοξενούνται τα παιδιά και οι γονείς 
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που έρχονται από την περιφέρεια και είναι υποχρεωμένα να παραμεί-

νουν για μεγάλα χρονικά διαστήματα στην Αθήνα για να υποβληθούν 

σε θεραπεία. Το "Σπίτι των Παιδιών της ΦΛΟΓΑΣ" βρίσκεται δίπλα στα 

νοσοκομεία παίδων της Αθήνας. 

Θεοτόκος 

1998’s 

Το 1953 μία ομάδα γονέων ενημερώνει τη Μαρία 

Αλεξάνδρου Παπάγου -σύζυγο πρωθυπουργού- 

για το πρόβλημα της νοητικής καθυστέρησης. Ζη-

τούν την βοήθειά της για τη δημιουργία σύγχρο-

νων κέντρων θεραπείας και εκπαίδευσης. Στο α-

γωνιώδες αίτημα των γονέων ανταποκρίνεται με 

άμεση κινητοποίηση. Απευθύνεται σε πρόσωπα, 

οργανισμούς, κρατικούς και ιδιωτικούς φορείς για 

τη χρηματοδότηση του έργου και ζητά συμβουλευ-

τικές κατευθύνσεις από ειδικούς επιστήμονες του 

χώρου. 

Πολύτιμος συμπαραστάτης ο ιατρός Ιωάννης Κυριακού. Το 1954 δημο-

σιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Ιδρυτική Πράξη του Ιδρύμα-

τος. 

Παράλληλα τίθεται ο θεμέλιος λίθος σε κτήμα 51 στρεμμάτων που πα-

ραχωρείται από το Δημόσιο. Ακολουθούν μακροχρόνιοι αγώνες για ε-

ξεύρεση χρημάτων για την ανέγερση του κτιριακού συγκροτήματος, τον 

εξοπλισμό και την ανεύρεση προσωπικού κατάλληλα εκπαιδευμένου. 

 

Παιδαγωγικό Τμήμα: 

Απευθύνεται σε παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας (έως 12 ετών) 

που δυσκολεύονται να ενταχθούν σε σχολικό πλαίσιο και παρουσιάζουν 

νοητική υστέρηση και ανεπάρκεια σε όλους τους τομείς της ανάπτυξης. 

Σκοπός του προγράμματος στο Παιδαγωγικό Τμήμα είναι η σφαιρική 

ανάπτυξη και η εξέλιξη των δυνατοτήτων των παιδιών μέσα από προ-

γράμματα δεξιοτήτων καθημερινής ζωής καθώς και η προετοιμασία 

τους για ένταξη σε ειδικό σχολείο. 

 

Οι τομείς που εκπαιδεύονται τα παιδιά είναι: 

 επικοινωνία - λόγος 

 κοινωνικοποίηση 

 αυτοεξυπηρέτηση 

 κίνηση 

 γνωστικές λειτουργίες 
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 γυμναστική - δημιουργικότητα 

Στο πλαίσιο συνεργασίας με τους γονείς επιδιώκεται η τακτική αλληλοε 

νημέρωση και η συμμετοχή αυτών ως ''συν-εκπαιδευτών''  του παιδιού 

προκειμένου να επιτευχθεί η εμπέδωση και η γενίκευση των δεξιοτήτων 

του μέσα από εξατομικευμένες συναντήσεις των γονέων με την διεπιστη-

μονική ομάδα του τμήματος. 

Ελπίδα 

1998’s 

Είναι ένας Πανελλήνιος Σύλλογος που ενήλικες 

με εμπειρία καρκίνου στην παιδική ή εφηβική 

ηλικία ίδρυσαν στα τέλη του 2007. Τακτικά μέλη 

είναι τα ίδια τα άτομα που έχουν νοσήσει στο 

παρελθόν ενώ ως αρωγά μέλη μπορούν να 

εγγραφούν όσοι το επιθυμούν.  

Save The Children 

The Volunteers 

Η Save the Children είναι μια παγκόσμια 

μη κυβερνητική οργάνωση, η οποία βο-

ηθά τα παιδιά με ανάγκες σε όλο τον 

κόσμο. Ιδρύθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο 

το 1919. Ιδρύθηκαν ξεχωριστές εθνικές 

οργανώσεις σε περισσότερες από 28 

χώρες, μοιράζοντας τον σκοπό για βελ-

τίωση της ζωής των παιδιών δια μέσου της εκπαίδευσης, της ιατρικής 

περίθαλψης, των οικονομικών ευκαιριών, καθώς και σε επείγουσες κα-

ταστάσεις κατά τη διάρκεια φυσικών καταστροφών, πολέμων και άλλων 

συγκρούσεων. 

Σήμερα, 28 εθνικές οργανώσεις «Save the Children» συμμετέχουν στη 

Διεθνής Συμμαχία «Save the Children» — ένα παγκόσμιο δίκτυο μη κερ-

δοσκοπικών οργανώσεων σε 120 χώρες σε όλο τον κόσμο. Ιδρύθηκε 

στη Γενεύη το 1977, αλλά μεταφέρθηκε στο Λονδίνο το 1997. 

Εκτός από την προώθηση της μεγαλύτερης ενημέρωσης του κοινού 

σχετικά με τις ανάγκες και τα δικαιώματα των παιδιών σε όλο τον κόσμο, 

τα μέλη της συμμαχίας συντονίζουν την εκτόνωση των προσπάθειων, 

συμβάλλοντας στην προστασία των παιδιών από τις επιπτώσεις των κα-

ταστροφών, τόσο φυσικών και ανθρωπογενών. 
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Πρόσφατα, τα μέλη της συμμαχίας ξεκίνησαν το Rewrite the Future, ένα 

πρόγραμμα με στόχο ποιοτική εκπαίδευση 8 εκατομμυρίων παιδιών σε 

χώρες, όπου επικρατούν συγκρούσεις. Μαζί, δουλεύουν σε 16 χώρες, 

όπου προσπαθούν να επιβεβαιώσουν την εκπαίδευση 3 εκατομμυρίων 

παιδιών και τη βελτίωση της εκπαίδευσης περισσότερων από 5 εκατομ-

μυρίων παιδιών, στην ασφάλεια των σχολείων και των παιδιών από εκ-

μετάλλευση και κακοποιήση. Η συμμαχία έχει στόχο να επηρεάσει τις ε-

θνικές κυβερνήσεις και τους διεθνείς οργανισμούς να κάνουν τη ποιοτι-

κή εκπαίδευση προτεραιότητα των παιδιών, επηρεασμένων από συ-

γκρούσεις. 

AIESEC 

Μαύρα Σκυλιά 

Η AIESEC είναι ο μεγαλύτερος παγκόσμιος φοιτητικός οργανισμός, μη 

κομματικός, ανεξάρτητος, μη κερδοσκοπικός, εθελοντικός αποτελούμε-

νος και διοικούμενος αποκλειστικά  από φοιτητές. Τα μέλη της AIESEC 

ζουν μια ολοκληρωμένη εμπειρία ανάπτυξης, που αποτελείται από συμ-

μετοχή σε ομάδες, ανάληψη ηγετικών θέσεων εντός του οργανισμού, 

πρακτική άσκηση στο εξωτερικό και διεθνές μαθησιακό περιβάλλον. Ι-

δρύθηκε το 1948, ενώ στην Ελλάδα βρίσκεται από το 1956. 

Σκοπός του προγράμματος είναι η διοργάνωση εκπαιδευτικών δραστη-

ριοτήτων που στοχεύουν στην ανά-

πτυξη και ενδυνάμωση παιδιών και 

νέων. 

Πιο συγκεκριμένα κάποιος μπορεί να 

ασχοληθεί με την διδασκαλία αγγλι-

κής γλώσσας (ή άλλων γλωσσών), 

τη διαπολιτισμική κατανόηση και τον 

επαγγελματικό προσανατολισμό και 

καθοδήγηση. 
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Χώρες του Τρίτου Κόσμου 

 

Πολλοί είναι οργανισμοί οι οποίοι έχουν ως αντικείμενο την παρηγοριά 

και την ιατρική περίθαλψη ανθρώπων που ζουν αποξενωμένοι, μακριά 

από τον “πολιτισμό”, χωρίς ηλεκτρισμό, πηγές υδροδότησης και όλες 

τις λοιπές πολυτέλειες του “κόσμου μας”, που μερικοί τις έχουν ως δεδο-

μένες. 

Πολλές φορές, πολλοί θέλουν να ξεχάσουν αυτές τις πάσχουσες χώρες, 

ή επιθυμούν να τις “στραγγίσουν”, αποστάζοντας έτσι και την τελευταία 

σταγόνα από τα αποθέματα ορυκτού πλούτου ή μεταλλευμάτων της 

χώρας, σκλαβώνοντας όλους τους κατοίκους, ανεξαρτήτως ηλικίας. 

Πάντως, η τελευταία ελπίδα των κατοίκων είναι οι Μη-Κυβερνητικοί, Μη-

Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί που επεμβαίνουν όποτε και όπου χρειαστεί. 
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Γιατροί Χωρίς Σύνορα 

The Volunteers 

Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα είναι μια διεθνής, ανεξάρτητη, ιατρική και αν-

θρωπιστική οργάνωση, που παρέχει επείγουσα βοήθεια σε άτομα που 

έχουν πληγεί από ένοπλες συγκρούσεις, επιδημίες, αποκλεισμό από την 

παροχή ιατρικής φροντίδας και φυσικές καταστροφές. Η οργάνωση εί-

ναι γνωστή στο μεγαλύτερο 

μέρος του κόσμου από τη 

Γαλλική ονομασία της ή α-

πλά MSF, αλλά και στον Κα-

ναδά και στις Ηνωμένες Πολι-

τείες. Η ονομασία που χρησι-

μοποιείται συνήθως είναι Για-

τροί Χωρίς Σύνορα (Doctors Without Borders). Το 2007 πάνω από 26.000 

ντόπιοι, γιατροί, νοσηλευτές και άλλοι επαγγελματίες υγείας, λογιστικοί 

εμπειρογνώμονες, μηχανικοί ύδρευσης και αποχέτευσης και διοικητικοί 

υπάλληλοι παρείχαν ιατρική βοήθεια σε περισσότερες από 60 χώρες. 

Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα ιδρύθηκαν το 1971 από μια μικρή ομάδα Γάλ-

λων γιατρών και δημοσιογράφων, η οποία πίστευε ότι όλοι οι άνθρωποι 

έχουν το δικαίωμα στην ιατρική περίθαλψη, ανεξάρτητα από τη φυλή, τη 

θρησκεία, τα πιστεύω ή τις πολιτικές πεποιθήσεις, και ότι οι ανάγκες αυ-

τών των ανθρώπων υπερβαίνουν το σεβασμό για τα εθνικά σύνορα. 

Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα στην Ελλάδα είναι αναγνωρισμένο ως μη κερ-

δοσκοπικό σωματείο από το Δεκέμβριο του 1990 και έχει έδρα την Αθή-

να. Το Ελληνικό Τμήμα ξεκίνησε τη δράση του το 1990 και σήμερα συ-

νεργάζεται με το Ισπανικό Τμήμα των Γιατρών Χωρίς Σύνορα μέσα από 

το Κοινό Επιχειρησιακό Κέντρο Βαρκελώνης - Αθήνας (OCBA). Το τμήμα 

διοικείται από ένα επταμελές διοικητικό συμβούλιο το οποίο εκλέγεται 

από την Ετήσια Γενική Συνέλευση και αποτελείται από εθελοντές. Σήμερα 

αριθμεί πάνω από 136.000 υποστηρικτές που ενημερώνονται από το 

τριμηνιαίο περιοδικό των Γιατρών Χωρίς Σύνορα και άλλες ενημερωτικές 

εκδόσεις. 

Μέχρι τώρα πάνω από 450 Έλληνες γιατροί, νοσηλευτές, διοικητικοί και 

τεχνικοί έχουν συμμετάσχει σε προγράμματα σε πάνω από 40 χώρες. Το 

Ελληνικό Τμήμα λειτουργεί προγράμματα στη Ζάμπια, το Νίγηρα, τη Λαϊ-

κή Δημοκρατία του Κονγκό και το Μαρόκο, ενώ έχουν ολοκληρωθεί 

προγράμματα στο Μαλάουι, τη Λιβερία, την Αρμενία, τη Γιουγκοσλαβία, 



35 | Σ ε λ ί δ α  

 

την Παλαιστίνη, τη Γεωργία, τη Ρωσία, το Καζακστάν, την Μοζαμβίκη, 

την Ινδία και την Τουρκία. 

Γιατροί του Κόσμου 

1998’s 

Οι Γιατροί του Κόσμου (Medecins Du 

Monde) είναι μια παγκόσμια μη κυβερνητική 

οργάνωση. Δημιουργήθηκε για την παροχή 

περίθαλψης και ανθρωπιστικής βοήθειας σε 

χώρες που πλήττονται από φυσικές κατα-

στροφές, πολέμους κλπ. Αποτελείται κυρίως 

από γιατρούς. 

Οι Γιατροί Του Κόσμου ιδρύθηκαν στη Γαλλία 

το 1980. Δέκα χρόνια μετά, μία ομάδα 150 

μελών συγκεντρώθηκαν στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και ίδρυσαν το Ελ-

ληνικό παράρτημα των Γιατρών Του Κόσμου. 

Οι Έλληνες Γιατροί Του Κόσμου αποτελούν ισότιμη εθνική αντιπροσω-

πεία του Δικτύου MEDECINS DU MONDE INTERNATIONAL με 12 άλλες α-

ντιπροσωπείες σε: ΗΠΑ, Γαλλία, Καναδά, Ελβετία, Κύπρο, Ιταλία, Αργε-

ντινή, Βέλγιο, Ισπανία, Πορτογαλία. 

Οι Γιατροί Του Κόσμου μέσα από την Ιατρική Ανθρωπιστική δράση τους 

είναι σταθεροί υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αντιτίθε-

νται αποφασιστικά στον ρατσισμό, την ξενοφοβία, τον κοινωνικό απο-

κλεισμό και την περιθωριοποίηση κοινωνικών ομάδων, στην πολιτική της 

Εθνικής Κάθαρσης και στην κοινωνική ανισότητα. Υποστηρίζουν τα δια-

καιώματα της γυναίκας και του παιδιού, το δικαίωμα στην ιδιαιτερότητα 

και αντιτίθενται σε κάθε επέμβαση στον γενετικό κώδικα και στον βιασμό 

των φυσικών νόμων. 

Σημαντικό στοιχείο της δράσης των Γιατρών Του Κόσμου είναι η Μαρτυ-

ρία: δεν αρκούνται στο ρόλο του απλού παρατηρητή, ή του θεραπευτή 

του ανθρώπινου πόνου. Καταγράφουν και ανακοινώνουν, καταγγέλ-

λουν και διαμαρτύρονται. Η μαρτυρία τους έχει το κύρος εκείνων που 

ζουν την κατάσταση από πρώτο χέρι. Ζουν κοντά στους πληθυσμούς 

που τους έχουν ανάγκη, μοιράζονται τα προβλήματά τους, σέβονται τα 

ήθη και τα έθιμά τους. 

Δεν στέλνουν ανθρωπιστική βοήθεια σε άγνωστους παραλήπτες. Συνο-

δεύουν πάντα τα φορτία, επιμένοντας να ελέγχουν πάντα τη διάφανη και 

απρόσκοπτη διανομή τους χωρίς να διστάζουν να καταγγείλουν κάθε 

λανθασμένη χρησιμοποίησή της. 

Οι Έλληνες Γιατροί του Κόσμου είναι τμήμα της διεθνούς Οργάνωσης 

MEDECINS DU MONDE αλλά ταυτόχρονα μια οργάνωση βαθιά ελληνική. 
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Διατηρώντας την αυτεξουσιότητα και τη φυσιογνωμία τους, οικονομική 

και διοικητική, δεν διστάζουν να χαράξουν μία δική τους αυτόνομη πο-

ρεία με βάση τις ιδιαιτερότητες της χώρας μας. Οι Έλληνες Γιατροί Του 

Κόσμου δεν δίστασαν, όταν αυτό χρειάστηκε να διαφωνήσουν δημόσια 

με άλλες εθνικές αντιπροσωπείες. Πιστεύοντας ότι πρέπει να προβληθεί 

διεθνώς το πρόσωπο της Ελλάδας, της Αλληλεγγύης, του Ανθρωπι-

σμού και του Δικαίου, της Ελλάδας Κράτους – Ασύλου και Προστασίας 

των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, χωρίς στείρες εθνικιστικές εξάρσεις και 

πατριδοκάπηλες σκοπιμότητες, οι Γιατροί του Κόσμου διοργανώνουν, 

στελεχώνουν και χρηματοδοτούν αποστολές βοήθειας αποκλειστικά ελ-

ληνικές. 
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Άτομα με Ανάγκες 

 

Ακόμα μια ευπαθής ομάδα του πληθυσμού του πλανήτη μας. 

Τα άτομα αυτά, γνωστά ως και “ΑμεΑ”, είναι αναγκασμένα να ζουν α-

ποκομμένα, μέσα στα σπίτια τους με αυτή την (ίσως) προσβλητική τα-

μπέλα. 

Ο κύριος λόγος που αυτοί οι άνθρωποι είναι αναγκασμένοι να ζουν 

εσώκλειστοι, είναι επειδή η Ελληνική κοινωνία δεν αποδέχεται αυτά τα ά-

τομα, τους συνανθρώπους μας, ως “υγιή”. Θεωρούνται αδίκως ανίκα-

να, λόγω της αναπηρικής καρέκλας, άχρηστα, λόγω του ενός παραπά-

νω χρωμοσώματος, αίτιο του συνδρόμου Down. 

Πολλά έχουν υπάρξει θύματα ρατσισμού, εγκατάλειψης, ως ανεπιθύμη-

τοι, δακτυλοδεικτούμενοι. 

Για πόσο ακόμα; 

Σε πολλές χώρες ανά τον κόσμο 

δραστηριοποιούνται διάφορες μη 

κυβερνητικές οργανώσεις με 

σκοπό τη βοήθεια και την υπο-

στήριξη των ΑΜΕΑ . Η ένταξη αυ-

τών των ανθρώπων στην κοινω-

νία και η αποδοχή τους απ’ αυτή 

είναι ένα μεγάλο και μείζων πρό-

βλημα το οποίο δεν είναι κάτι το 

καινούριο , καθώς από τη δημι-

ουργία του ανθρώπου σε πολλές 

κοινωνίες έχουν παρουσιαστεί 

άτομα με τέτοιου είδους προβλή-

ματα που τα είχαν είτε εκ γενετής ή 

τα απέκτησαν αργότερα λόγω 

κάποιου σοβαρού τραυματισμού 

τους. 

  Εικόνα: Ένα γλυκύτατο κοριτσάκι του οποί-

ου η μπλούζα γράφει «Keep Calm, It’s Only 

an Extra Chromosome», («Μην Ανησυχείς, 

Είναι Μόνο Ένα Παραπάνω Χρωμόσωμα»). 
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Best Buddies 

Μαύρα Σκυλιά 

Η αποστολή του Παγκόσμιου Οργανισμού «Best Buddies» έχει ως στόχο 

την δημιουργία μιας Παγκόσμιας Κίνησης Εθελοντών, που θα συμβάλλει 

στην προώθηση Φιλίας «ένας-προς-έναν», την υποστηριζόμενη επαγ-

γελματική ένταξη και την ανάπτυξη Ηγετικών Προτύπων σε άτομα με νο-

ητικές και αναπτυξιακές δυσκολίες (ΑμεΑ). 

Τα Best Buddies είναι ο Μοναδικός Παγκόσμιος Οργανισμός που πρε-

σβεύει την Φιλία ως μέσο υποστήριξης των ατόμων με νοητικές και ανα-

πτυξιακές δυσκολίες. 

Ο παγκόσμιος οργανισμός υποστηρίζοντας τα δικαιώματα των ατόμων 

ΑμεΑ, όχι μόνον παρέχει την δυνατότητα Φιλίας μεταξύ δύο ατόμων (ε-

νός εθελοντή  και ενός ατόμου με νοητικές και αναπτυξιακές δυσκολίες) 

αλλά παράλληλα  εκπαιδεύει την κοινωνία  για την σημαντικότητα της 

κοινωνικής αποδοχής,  διαμορφώνοντας  το μέλλον με θετικό τρόπο.  

Με την δημιουργία φιλίας «ένας-προς-έναν» δίνει μάχη για την εξάλειψη 

της μοναξιάς και της απομόνωσης ενώ παράλληλα αυξάνει την κοινω-

νική αντίληψη και αποδοχή των ευάλωτων. ομάδων. 

Στόχος είναι να αλλάξει ο κόσμος μας -  με «μία ουσιαστική φιλία» μεταξύ 

ΑμεΑ και άλλων πολιτών. 

Ο οργανισμός δημιουργεί τις προϋποθέσεις και προσφέρει ίσες ευκαιρί-

ες για την : 

 Δημιουργία Σχέσεων Φιλίας μεταξύ δύο ατόμων, ταιριάζοντας εθελο-

ντές και ευάλωτες ομάδες πολιτών σε «ένας-προς-έναν» Φιλίες.  Μέσω 

του οράματός μας που είναι «η Φιλία» επηρεάζουμε πολλές ανθρώπι-

νες ζωές. 

 Ένταξη σε χώρους εργασίας μέσω της «Υποστηριζόμενης Εργασίας». 

 Ομαλή προσαρμογή στην κοινότητα μέσω κοινωνικοποίησης των 

ευάλωτων συνανθρώπων μας.  Αυτονόμηση των ατόμων και ένταξή 

τους στο κοινωνικό σύνολο. 

 Ανάπτυξη ηγετικών ικανοτήτων που θα ενισχύσουν την αυτοπεποίθη-

ση και θα συμβάλλουν στην ανάληψη πρωτοβουλιών. 
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ΕΡΜΗΣ 

1998’s 

Συμπορεύεται με τους ανθρώπους που ε-

ξυπηρετεί και τους συντροφεύει στο ταξίδι 

της ζωής. Συνδιαλέγεται μαζί τους για τα ζη-

τήματα που τους απασχολούν και τους δι-

ευκολύνει με γνώση και μεγάλη υπευθυνό-

τητα ώστε να βρουν οι ίδιοι για τον εαυτό 

τους λύσεις και δρόμους που τους ταιριά-

ζουν. Σκοπός του Σωματείου είναι η παροχή 

κάθε δυνατής ηθικής, κοινωνικής και οικονομικής βοήθειας για την θε-

ραπεία, την εκπαίδευση, την κοινωνική και επαγγελματική αποκατάστα-

ση των Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες. 

ΑΜΥΜΩΝΗ 

Μαύρα Σκυλιά 

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Γονέων, Κηδεμό-

νων & Φίλων Ατόμων με Προβλήματα Όρα-

σης & Πρόσθετες Αναπηρίες "Αμυμώνη" ι-

δρύθηκε το 1993, είναι ΝΠΙΔ, ειδικώς ανα-

γνωρισμένο ως φιλανθρωπικό σωματείο. Το 

Κέντρο Ημέρας "Αμυμώνη", στο Ελληνικό, 

απευθύνεται σε άτομα με πρόβλημα όρασης 

(τύφλωση ή πολύ χαμηλή όραση) και άλλες 

αναπηρίες, όπως νοητική υστέρηση, αυτι-

σμό, σύνδρομα, νευρολογικές διαταραχές και κινητικά προβλήματα. Επι-

χο-ρηγείται από το Υπουργείο Υγείας και τη Νομαρχία Αθηνών. Το 2006, 

ιδρύθηκε στη Θεσσαλονίκη πα-ράρτημα του Συλλόγου με στόχο την 

ανάπτυξη της παροχής υπηρεσιών στη Βόρεια Ελλάδα. Το 1995, η "Α-

μυ-μώνη" συνέβαλε καθοριστικά στην ίδρυση του Κέντρου "Επικοινωνία", 

του μοναδικού στην Ελλάδα μει-κτού Κέντρου Διημέρευσης ατόμων με 

προβλήματα όρασης και πρόσθετες αναπηρίες, που ωστόσο 

στα-μάτησε τη λειτουργία του το 2006. Το 1996, συνέβαλε καθοριστικά 

στο ξεκίνημα της "Πολίχνης", ενός προγράμματος εκπαίδευσης στην 

αυ-τόνομη διαβίωση. Η "Πολίχνη" στεγάζεται στο κέντρο του Χαλανδρί-

ου. Σε συνεργασία με το Τμήμα Στατιστικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς 

συνέβαλε στην καταγραφή στοιχείων για τα άτομα με προβλήματα ό-

ρασης και πολλαπλές αναπηρίες σε πανελλαδική κλίμακα. 
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ΠΟΛΙΧΝΗ 

Μαύρα Σκυλιά 

Η «ΠΟΛΙΧΝΗ» είναι το μοναδικό στην Ελλάδα Πρόγραμμα Εκπαίδευσης 

στην Αυτόνομη Διαβίωση για άτομα με προβλήματα όρασης και πρό-

σθετες αναπηρίες και λειτουργεί από τον Μάρτιο του 1996, υπό την ευ-

θύνη της «ΑΜΥΜΩΝΗΣ» (Πανελλήνιος σύλλογος Γονέων, κηδεμόνων και 

Φίλων ατόμων με Προβλήματα Όρασης και πρόσθετες Αναπηρίες). 

Στεγάζεται σε μία μονοκατοικία στο Χαλάνδρι. Στο συγκεκριμένο χώρο 

έχουν γίνει οι απαιτούμενες παρεμβάσεις που καθιστούν ικανή την προ-

σβασιμότητα και λειτουργικότητα του για τα άτομα του συγκεκριμένου 

πληθυσμού, όπως ράμπα, πυκτογράμματα, σημάδια προσανατολι-

σμού στον χώρο, χρήση διαφορετικών υλικών και χρωματικών αντιθέ-

σεων. 

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν 25 εκπαιδευόμενοι ηλικίας 8 – 35 ετών, με 

τύφλωση ή μερική όραση, νοητική υστέρηση και πρόσθετες αναπηρίες 

Οι βασικές αρχές φιλοσοφία που διέπουν τη λειτουργία του προγράμ-

ματος είναι η αποφυγή ασυλοποίησης , η δια βίου εκπαίδευση σε δεξιό-

τητες καθημερινότητας καθώς και ο εμπλουτισμός της ποιότητας ζωής 

των εκπαιδευόμενων. 

Σύμφωνα με αυτές τις αρχές οι στόχοι που τίθενται για τους εκπαιδευό-

μενους είναι να μπορούν να: 

 Απολαμβάνουν διαμορφώνουν διαχειρίζονται τον προσωπικό τους 

χώρο 

 Λειτουργούν αυτόνομα σε δεξιότητες διαβίωσης 

 Λαμβάνουν εκπαίδευση σε όλους τους τομείς 

 Εφαρμόζουν και τηρούν κανόνες διαβίωσης 

 Αξιοποιούν δημιουργικά το χρόνο του 

 Δημιουργούν σταθερές θέσεις 

 Καλύπτουν συναισθηματικές και κοινωνικές του ανάγκες 

 Αποκτούν νέες εμπειρίες 

 Αξιοποιούν της πηγές της κοινότητας 
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Χέρι-Χέρι 

The Jangoes 

Ό Συλλόγος Προστασίας Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες 

χέρι - χέρι ιδρύθηκε το 2006 στην Κάρυστο, Ν. Ευβοίας 

απο μια παρέα γονέων ατόμων με ειδικές ανάγκες με 

αρχικό σκοπό την δημιουργία κέντρου απασχόλησης 

των παιδιών μας. 

Απο τότε κύλησε πολύ νερό στο αυλάκι και παρά τα 

εμπόδια που συναντήσαμε στο δρόμο μας απο το 2008 λειτουργεί κέ-

ντρο απασχόλησης στα Καλύβια Καρύστου το οποίο απασχολεί μια ει-

δικό παιδαγωγό, μια ψυχολόγο και μια εθελόντρια οι οποίοι εκπαιδεύουν 

επτά παιδιά σε καθημερινή βάση. 

Φυσικά, όλα αυτα δεν θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν χωρίς την 

αμέριστη ηθική και οικονομική ενίσχυση των μελών και υποστηρικτών 

μας καθως ο σύλλογός μας είναι χρηματοδοτούμενος αποκλειστικά 

απο όλους εσάς! 

Δρομέας 

Τhe Volunteers 

Ίδρυση 

Η Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών «Δρομεάς» ιδρύθηκε το 1972 για να 

καλύψει ένα κενό και να αντιμετωπίσει μια μεγάλη ανάγκη σε ό,τι αφορά 

στην πρόνοια για τους ανθρώπους που πάσχουν από εγκεφαλική πα-

ράλυση στον τόπο μας. Στόχος της ήταν πάντα η ανάπτυξη πολυποίκι-

λων δραστηριοτήτων για την προαγωγή των συμφερόντων των αν-

θρώπων με κινητικές αναπηρίες. 

Η Εταιρεία δεν κλείστηκε ποτέ στον εαυτό της, ούτε απομόνωσε τα άτομα 

με αναπηρίες. Αντίθετα απέβλεψε στην άρση των φραγμών που δημι-

ουργούν οι αναπηρίες και επιδίωξε την άνετη τοποθέτηση του ατόμου με 

αναπηρίες μέσα στην φυσιολογική κοινωνία των συνανθρώπων του. 

Οι είκοσι γονείς που πρώτοι πήραν την πρωτοβουλία για την ίδρυση της 

Εταιρείας Προστασίας Σπαστικών, δεν απέβλεψαν στην εξυπηρέτηση 

των δικών τους παιδιών. Απεναντίας θέλησαν να αντιμετωπίσουν τα 

προβλήματα της εγκεφαλικής παράλυσης συνολικά και αντικειμενικά. 
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Με το ίδιο πνεύμα στάθηκε δίπλα τους ένας σεβαστός αριθμός σημαντι-

κών ανθρώπων που συγκρότησαν την ιδρυτική ομάδα της Εταιρείας 

Προστασίας Σπαστικών. 

Το καταστατικό της Εταιρείας καθόρισε σαφείς, ευέλικτους και ευρείς 

σκοπούς που όλοι αποβλέπουν στην βελτίωση της ποιότητας ζωής των 

ανθρώπων με εγκεφαλική παράλυση. Το πνεύμα των ιδρυτών πιστεύου-

με ότι χαρακτηρίζει έως σήμερα όλη τη δουλειά της Εταιρείας Προστασί-

ας Σπαστικών. 

Στην ίδρυση της Εταιρείας Προστασίας Σπαστικών ο πρώτος Πρόεδρος 

του Δ.Σ. αείμνηστος Σπύρος Δοξιάδης καθόρισε, με την χαρακτηριστική 

του σαφήνεια, ποιες κατά τη γνώμη του θα έπρεπε να είναι οι πρωταρχι-

κές ευθύνες και αρχές της νέας οργάνωσης. 

«Κάθε προσπάθεια στον τομέα της υγείας πρέπει, για να είναι αποδοτική, 

να περιλαμβάνει τριες τομείς: την προσφορά βοήθειας, την εκπαίδευση 

και την έρευνα. 

Η προσφορά βοήθειας είναι το αρχικό και συχνά το μόνο κίνητρο, όταν 

θέλουμε να εργαστούμε και να προσφέρουμε κάτι σε ανθρώπους που 

έχουν ανάγκη. Ιστορικά, είναι η αρχή και της ιατρικής επιστήμης και των 

παρϊατρικών επαγγελμάτων. Είναι η πιο άμεσα φιλάνθρωπη (με την 

πλατιά έννοια) και για αυτό και η πιο ικανοποιητική δραστηριότητα και 

χωρίς αυτή τίποτα δεν μπορεί να προχωρήσει. 

Η εκπαίδευση περιλαμβάνει κάθε μετάδοση και εξάπλωση γνώσεων. 

α. εξαπλώνει τον κύκλο των ανθρώπων που γνωρίζουν ένα πρόβλημα 

β. κάνει μεγαλύτερη την απόδοση όσων ασχολούνται με την προσφορά 

βοήθειας, από εθελοντές μέχρι ειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό. 

γ. διατηρεί σε υψηλό επίπεδο την απόδοση των στελεχών. Όταν εκπαι-

δεύεις άλλους και ιδιαίτερα νέους ανθρώπους, δεν επιτρέπεις στον εαυτό 

σου αμέλεια και ακαταστασία στις γνώσεις και στην εργασία σου. 

Η έρευνα: 

α. αυξάνει τις γνώσεις μας και κάνει αποδοτικότερη τη δουλειά μας. 

β. διατηρεί σε υψηλό επίπεδο την προσφορά βοήθειας. Η πνευματική 

αυτοπειθαρχία και ο αδιάκοπος αυτοέλεγχος που απαιτείται για έρευνα 

προφυλάσσει την επιστημονική εργασία από την πτώση σε μηχανική 

ρουτίνα». 
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Οι αρχές αυτές χαρακτηρίζουν ως σήμερα όλο το έργο της Εταιρείας 

Προστασίας Σπαστικών. 

Πρότυπο Κέντρο «Πόρτα Ανοιχτή» 

Τhe Volunteers 

Με την ίδρυση της Εταιρείας Προστασίας Σπαστικών το 1972, η Εταιρεία 

Προστασίας Σπαστικών στεγάστηκε σε νοικιασμένο οίκημα στην οδό 

Αρχιμήδους 45 στο Παγκράτι. 

Σταδιακά, μεθοδικά, με προσεκτική προετοιμασία και επιστημονικά κρι-

τήρια οργανώθηκε μία μεγάλη ποικιλία υπηρεσιών και προγραμμάτων, 

που όλα αποβλέπουν στην όσο το δυνατόν πιο ολική αντιμετώπιση των 

αναγκών του ανθρώπου που πάσχει από εγκεφαλική παράλυση. 

Με τη ραγδαία αυτή ανάπτυξη υπηρεσιών, η Εταιρεία επεκτάθηκε ανα-

γκαστικά σε διάφορους νοικιασμένους χώρους στο Παγκράτι, πράγμα 

που φυσικά δεν διευκόλυνε την συντονισμένη λειτουργία. Η απόκτηση 

όμως μιας ενιαίας ιδιωτικής στέγης παρέμενε για πάνω από 20 χρόνια 

ένα ανέφικτο όνειρο, λόγω της έλλειψης των απαραίτητων κονδυλίων. 

Τελικά, το 2001, το όνειρο έγινε πραγματικότητα και η Εταιρεία Προστα-

σίας Σπαστικών απέκτησε  την δική της στέγη στο Πρότυπο Κέντρο Εκ-

παίδευσης και Αποκατάστασης Πόρτα Ανοιχτή στην Αργυρούπολη, χά-

ρη πρωτίστως στη μεγάλη δωρεά του Ιδρύματος Λίλιαν Βουδούρη και 

την ανέλπιστη επιτυχία του Τηλεμαραθώνιου στο Mega Channel το 

1996.   

Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, το Ίδρυμα Προστασίας Μητρικών Έργων 

Σταμάτη και Ελένης Βαφειαδάκη και σειρά άλλων ιδρυμάτων, εταιριών, 

οργανώσεων και ιδιωτών στάθηκαν, με αγάπη, αρωγοί στην μεγάλη 

αυτή προσπάθεια και δίπλα στους τόσους φίλους πρόσφερε ένα χέρι 

βοήθειας και  το Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης. (βλέπε 

χορηγούς-δωρητές) 

Τελικά, μετά από πολλές περιπέτειες και καθυστερήσεις, το Πρότυπο Κέ-

ντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Πόρτα Ανοιχτή εγκαινιάστηκε 

από την Α.Ε. τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας κύριο Κωνσταντί-

νο Στεφανόπουλο, στις 12 Δεκεμβρίου 2001. 

Με εξαιρετικά επιμελημένα σχέδια των αρχιτεκτόνων Βασίλη Σγούτα και 

Στέλιου Βαφέα, η Πόρτα Ανοιχτή αποτελεί μία καλαίσθητη, σύγχρονη και 

λειτουργική μονάδα εκπαίδευσης και αποκατάστασης, που συναγωνίζε-

ται τα πιο προηγμένα κέντρα της Ευρώπης.   
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Σκοπός του Πρότυπου Κέντρου Πόρτα Ανοιχτή είναι να προσφέρει όλες 

τις υπηρεσίες και τις ανέσεις που δικαιούται ο άνθρωπος που πάσχει 

από εγκεφαλική παράλυση και η οικογένεια του. 

Σήμερα, το Πρότυπο Κέντρο Πόρτα Ανοιχτή εξυπηρετεί καθημερινά 240 

παιδιά, νέους και ενήλικες με εγκεφαλική παράλυση. 

Στην Πόρτα Ανοιχτή λειτουργούν: 

 Ειδικά Ιατρεία και Κοινωνική Υπηρεσία 

 Τμήματα ψυχολογίας, φυσικοθεραπείας, εργοθεραπείας, λογοθερα-

πείας και αισθητηριακής ολοκλήρωσης 

 Νηπιαγωγείο, Ομάδες Ψυχοκινητικής Εξέλιξης για μικρά παιδιά και Ο-

μάδα Κατάρτισης και Απασχόλησης Νέων 

 Δημόσιο Επταθέσιο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο 

 5 Παραγωγικά Εργαστήρια και Μονάδα Εκπαίδευσης στην Πληροφο-

ρική 

 Κέντρο Ημέρας και Μονάδα Εκπαίδευσης στην Αυτονομία 

 Λέσχη Ενηλίκων και καλλιτεχνικά και πολιτιστικά προγράμματα ελεύθε-

ρου χρόνου 

 Ξενώνας Προσωρινής Διαμονής 

 Εξειδικευμένο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης 

 Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) 

 Προγράμματα Γυμναστικής, Αθλητισμού, Θεραπευτικής Κολύμβησης 

και Θεραπευτικής Ιππασίας 

Το Πρότυπο Κέντρο Πόρτα Ανοιχτή παρέχει καθημερινή δωρεάν μετα-

φορά στους εξυπηρετούμενος του με ειδικά διαμορφωμένα σχολικά λε-

ωφορεία, δωρεές από μεγάλα ιδρύματα, όπως το Ίδρυμα Λίλιαν Βου-

δούρη, το Ίδρυμα Σταύρου Νιάρχου, το Ίδρυμα Μελά, καθώς και ιδιώτες 

δωρητές. 

Τα κύρια χαρακτηριστικά της νέας εποχής, που ξεκίνησε με την μεταστέ-

γαση της Εταιρείας, είναι το υψηλό ηθικό, το συνεργατικό πνεύμα, η 

ποιότητα εργασίας και η διάθεση για προοδευτική δράση. Τάξεις, εργα-

στήρια, θεραπευτήρια, γραφεία και υπηρεσίες βρίσκονται σε πλήρη ε-

γρήγορση κάθε μέρα, όλη την ημέρα. 

Κατά την διάρκεια των τελευταίων χρόνων δεχθήκαμε πολλά καινούργια 

παιδιά και ενήλικες, ξεκινήσαμε νέα προγράμματα, δημιουργήσαμε και-

νούριες συνεργασίες και θέσαμε στόχους για το μέλλον. 
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LifeRight 

The Volunteers 

Το δίκτυο παροχής υπηρεσιών και ενημέρωσης ατόμων με αναπηρίες 

“LifeRight” δημιουργήθηκε στις αρχές του 2009, από μια ομάδα ανθρώ-

πων, διαφόρων ειδικοτήτων που εργάζονται στο χώρο της αναπηρίας 

από επιστήμονες, από ανθρώπους με κοινωνικές ευαισθησίες. 

Στόχοι του LifeRight: 

 Η επίτευξη συνεργασίας με ιδιωτικούς και κρατικούς φορείς 

 Η μεσολάβηση τους προκειμένου να προσφέρει λύσεις στις ανάγκες 

των ΑμεΑ 

 Η άρδευση ατόμων με διάφορες ειδικότητες στον τομέα της αναπηρίας, 

βοηθώντας στην προώθησή τους για την κάλυψη κενών θέσεων 

 Η συλλογή πληροφοριών τους για την καλύτερη ενημέρωση των ΑμεΑ 

και των επαγγελματιών της ειδικής αγωγής 

 Η συμβουλευτική υποστήριξη για την αγορά κατάλληλων προϊόντων 

που βοηθούν στην αποκατάσταση και εξυπηρέτηση των ΑμεΑ 

Η συνεργασία της ομάδας είναι εθελοντική  και στηρίζεται αποκλειστικά 

από χορηγίες-δωρεές. 

Αλκυόνη 

Μαύρα Σκυλιά 

Ο Σύλλογος ΑΛΚΥΟΝΗ, είναι φιλανθρωπικό σωματείο μη κερδοσκοπι-

κού χαρακτήρα, ειδικώς αναγνωρισμένο. Εξειδικεύεται και δραστηριοποι-

είται στο χώρο των ανθρώπων με ειδικές ανάγκες.  

Η λειτουργία του Κέντρου στηρίζεται σε εξειδικευμένο προσωπικό με σύγ-

χρονα πρότυπα οργάνωσης και στην πολύτιμη βοήθεια εθελοντών. Ο 

συντονισμός και η οργάνωση των υπηρεσιών γίνονται από δυο στελέ-

χη, υπεύθυνα για το διοικητικό και επιστημονικό τομέα. Τα τμήματα διαθέ-

τουν εκπαιδευτές και τεχνίτες, που εποπτεύουν και καθοδηγούν τις δρα-

στηριότητες. Ιδιαίτερη μνεία πρέπει να γίνει στην πολύτιμη βοήθεια των 

εθελοντών ανεξαρτήτως ειδικότητας, που στηρίζουν, ενθαρρύνουν και 

συμμετέχουν ενεργά στα προγράμματα του Κέντρου. Διαπιστώσανε με 

έκπληξη πως ο κύκλος ζωής και αναπαραγωγής του πουλιού που ονο-

μάζεται Αλκυόνη, να γεννά και να κλώθει τα αυγά του μέσα στη βαρυ-

χειμωνιά, εκμεταλλευόμενο τις λίγες ηλιόλουστες ημέρες του Γενάρη, 

μοιάζει πολύ με το δικό τους εγχείρημα. Έτσι κι αυτοί μέσα στη βαρυχει-

μωνιά που φέρνει στη ζωή η αναπηρία ενός παιδιού, παίρνοντας θάρ-
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ρος και δύναμη απ΄ την αγάπη των συνανθρώπων μας, τολμανε να 

πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους δημιουργώντας ένα σύλλογο. 

Έτσι έδωσαν σ΄ αυτό το σύλλογο το όνομα «ΑΛΚΥΟΝΗ». 

Πέταγμα 

Μαύρα Σκυλιά 

Σύλλογος ΠΕΤΑΓΜΑ ιδρύθηκε το 2002 από ομάδα οικογενειών και με 

πρωτοβουλία της μητέρας Κυριακής Ιωάννου και της ψυχολόγου Πέννυ 

Παπανικολοπούλου, θέλοντας να καλύψουν το κενό που υπήρχε μέχρι 

τότε στον τομέα της Υποστηριζόμενης Διαβίωσης για νέους άνω των 18 

ετών με νοητική υστέρηση. 

Πολύτιμη τεχνογνωσία για την ίδρυση του Συλλόγου λάβαμε από τον 

οργανισμό TACT της Μεγάλης Βρετανίας ο οποίος έχει μεγάλη εμπειρία 

στην προσφορά υπηρεσιών Στέγασης για άτομα με αναπηρία έχοντας 

λειτουργήσει με υποδειγματικό τρόπο ανάλογα πρωτοποριακά προ-

γράμματα. 

ΤΟ ΠΕΤΑΓΜΑ παρέχει άνεση και ομαλότητα στη καθημερινή ζωή των ε-

νηλίκων με Νοητική υστέρηση, διευκολύνει τις διακοπές τους σε ατομικό 

ή συλλογικό επίπεδο και παρέχει συνεχή στήριξη σε αυτούς και τις οικο-

γένειές τους. Το αποτέλεσμα αυτού του έργου είναι ότι οι υποστηριζόμε-

νοι μας ενδυναμώνονται, βελτιώνονται και προωθούν τη θετική εικόνα 

του εαυτού τους, καλλιεργώντας παράλληλα τις δεξιότητές τους. 

Οι στόχοι της οργάνωσης είναι: 

 Απόλαυση της θαλπωρής του σπιτιού από όλους τους κατοίκους Η 

δημιουργία ενεργού κύκλου φίλων για όλα τα άτομα που υποστηρίζου-

με 

 Η ανάπτυξη  των δυνατοτήτων των κατοίκων  

 Ο σεβασμός  των προσωπικών επιλογών κάθε ενοίκου 

 Η οικονομική  ασφάλεια και η καλή προοπτική για το μέλλον 

 Η φυσική καθημερινή παρουσία προσωπικού υποστήριξης, μελών της 

οικογένειας, φίλων και εθελοντών 

Η φιλοσοφία του Συλλόγου ΤΟ ΠΕΤΑΓΜΑ είναι να δημιουργήσουμε ένα 

ασφαλές και δημιουργικό περιβάλλον για τους ενοίκους, εστιάζοντας 

στην εξατομίκευση και στο σεβασμό της προσωπικότητας του κάθε α-

τόμου. 
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Άτομα με Εθισμούς 
 

Οι εθισμοί είναι ίσως το συχνότερο φαινόμενο, της σημερινής εποχής, το 

οποίο δεν κάνει διακρίσεις ηλικιών. 

Υπάρχουν πολλοί και διάφοροι τύποι Εθισμού, όπως και διάφορα Εθι-

στικά Αντικείμενα και “Απολαύσεις”. 

Τα άτομα, όμως, που πραγματικά θέλουν και έχουν αλλάξει, έχουν μια 

δεύτερη ευκαιρία σε κέντρα αποτοξίνωσης, τα οποία λειτουργούν με εχε-

μύθεια και σεβασμό στην ιδιωτική ζωή του κάθε ατόμου ξεχωριστά. 

Στις μέρες μας υπάρχουν πολλά κέντρα αποτοξίνωσης και μη κυβερνη-

τικές οργανώσεις που αναλαμβάνουν να βοηθήσουν εξαρτημένα άτο-

μα από ναρκωτικές ουσίες , αλκοόλ , παιχνίδια τύχης και ίντερνετ  και να 

τα κάνουν να ξεπεράσουν αυτούς τους εθισμούς , καθώς και να τους 

μάθουν να ζουν χωρίς αυτά. 
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 Εθισμός 

Εθισμός είναι η τάση του ατόμου για εξάρτηση από ουσίες και συμπερι-

φορές. Στην αρχή η χρήση είναι δυνατόν να καλύψει το πρόβλημα, να 

κρύψει τον πόνο και τον φόβο. 

Πρόκειται όμως για μία ψεύτικη λύση που μετατρέπεται η ίδια σε πρό-

βλημα και σταδιακά: 

 Επιδρά στην ψυχική και σωματική υγεία του. 

 Οδηγεί σε παράνομες πράξεις και δραστηριότητες. 

 Επηρεάζει την οικονομική κατάστασή του. 

 Απειλεί την αρμονία των οικογενειακών και φιλικών σχέσεων. 

 Επιδρά αρνητικά και υπονομεύει την εργασία του. 

 Οδηγεί σε αδυναμία λήψης λογικών αποφάσεων. 

 Θέτει σε κίνδυνο τη ίδια τη ζωή του. 

Ο εθισμός είναι μία προοδευτική και θανατηφόρος ασθένεια αφού οι 

ουσίες, σε άτομα με εθιστική προσωπικότητα μπορούν να αποβούν 

μοιραίες. Είναι μία αλλεργία στις ουσίες με ανεξέλεγκτες σωματικές, 

πνευματικές και συναισθηματικές αντιδράσεις. 

Οι εθισμένοι είναι άνθρωποι που ανήκουν σε όλες τις κοινωνικές ομά-

δες, σε όλες τις οικονομικές τάξεις, απ’όλα τα μορφωτικά επίπεδα και 

φυλές. 

Δεν έχει σημασία αν την αρρώστια του εθισμού την «αγόρασες» ή την 

«κόλλησες». Την έχεις. 

 Περιορισμός κάθε μορφής επικοινωνίας. 

 Αποφυγή κάθε συζήτησης σχετικά με το πρόβλημα και τα συναισθήμα-

τα που  γεννά. 

 Απόκρυψη του προβλήματος από τον κοινωνικό περίγυρο. 

 Ανάληψη υποχρεώσεων που ο εθισμένος αδυνατεί να εκπληρώσει. 

 Αισθήματα  αγανάκτησης, θυμού, αποστροφής, μοναξιάς, φόβου αλλά 

και  ντροπής. 

Ο εθισμός δεν είναι ιάσιμη νόσος, είναι προοδευτική και θανατηφόρος 

ασθένεια. Μπορεί όμως να «απενεργοποιηθεί» με τα προγράμματα απε-

ξάρτησης και τις ομάδες στήριξης. Οι απεξαρτημένοι σε όλη τους τη 

ζωής είναι σε αποχή και ανάρρωση.  
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Αλκοόλ και Τσιγάρο 

Το κάπνισμα και το αλ-

κοόλ κόβουν 10 χρόνια 

από τη ζωή μας. 

Το αλκοόλ καταντάει 

ένα σοβαρό πρόβλημα 

για κάποιον όταν αρχί-

σουν και γίνονται ορα-

τές οι βλαβερές του 

συνέπειες τόσο στην 

ατομική και οικογενεια-

κή υγεία όσο και στην 

εργασιακή ζωή.  

Εθισμός στον τζόγο 

Ο εθισμός στον τζόγο εί-

ναι ένα πρόβλημα που 

διαρκώς διογκώνεται, 

που καταστρέφει, που 

οδηγεί στον θάνατο. Εκα-

τομμύρια άνθρωποι «νο-

σούν» και αντιμετωπίζουν 

προβλήματα στις προ-

σωπικές και επαγγελατι-

κές τους σχέσεις, ενώ ο-

δηγούνται σταδιακά στην 

οικονομική καταστροφή 

οικονομική καταστροφή και συχνά στην αυτοκτονία .              

Εθισμός στο Διαδίκτυο 

Ο εθισμός στο Διαδίκτυο (internet addiction) μια σχετικά νέα μορφή ε-

ξάρτησης, αναφέρεται στην «καταναγκαστική, υπερβολική χρήση του 

διαδικτύου και τον εκνευρισμό ή δυσθυμική συμπεριφορά που παρου-

σιάζεται κατά τη στέρησή της» (Mitchell, 2000). Ο εθισμός στο Διαδίκτυο 

αν και δεν έχει επισήμως αναγνωρισθεί ως κλινική οντότητα παρά μόνο 

σε Κίνα, Ν.Κορέα και Ταιβάν, αποτελεί μια κατάσταση, που προκαλεί ση-

μαντική έκπτωση στην κοινωνική και επαγγελματική ή ακαδημαϊκή λει-

τουργικότητα του ατόμου. Οι ειδικοί της ψυχικής υγείας όλο και συχνότε-
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ρα καλούνται, να προσεγγίσουν θεραπευτικά άτομα με προβληματική 

χρήση του Διαδικτύου. 

Όποτε ο συνδεδεμένος έφηβος ζητά «1 λεπτό ακόμα», ισούται με την 

απάντηση ενός αλκοολικού «ένα μπουκάλι ακόμα».  

Συμπτώματα 

 Συμπτώματα συνδρόμου απόσυρσης, όπως ψυχοκινητική διέγερση, 

εκούσια ή ακούσια κίνηση δακτυλογράφησης των δακτύλων του χεριού, 

άγχος, έμμονη σκέψη για το διαδίκτυο και όνειρα για το διαδίκτυο. 

 Κατανάλωση υπερβολικού χρόνου ή και χρήματος σε δραστηριότητες 

σχετικές με το διαδίκτυο (λογισμικά, σκληροί δίσκοι κ.λ.π) 

 Έκπτωση λειτουργικότητας του ατόμου σε κοινωνικό, οικογενειακό αλλά 

και προσωπικό επίπεδο. 

 Μειωμένη επίδοση στο σχολείο λόγω των πολλών ωρών που περνάει ο 

έφηβος στο διαδίκτυο. 

 Σε προχωρημένες περιπτώσεις ο έφηβος δεν κοιμάται, παραμελεί την 

προσωπική του υγιεινή, μπορεί να σταματήσει ακόμα και το σχολείο. 

Ακόμη, απομονώνεται, από την οικογένεια και τους φίλους του, γίνεται 

επιθετικός, μπορεί να κλέβει χρήματα από του γονείς για να παίζει. Τέλος, 

φτάνει σε σημείο να μην τρώει ή και το αντίθετο (να παχαίνει πολύ). 
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Ποιες ηλικιακές ομάδες εμφανίζουν συχνότερα εξάρτηση 

Το φαινόμενο συνήθως 

εμφανίζεται αρχικά σε 

εφήβους κατά την πρώι-

μη εφηβεία (10-14 ετών) 

ή και σε μικρότερη ακόμη 

ηλικία. Είναι πιο έντονο 

κατά την μέση εφηβεία 

(15-17 ετών), κατά την 

οποία οι έφηβοι πειραμα-

τίζονται και σταδιακά αυ-

τονομούνται, καθώς και 

κατά την όψιμη εφηβεία 

(> 17 ετών). Οι περισσότεροι εξαρτημένοι έφηβοι ασχολούνται με ηλε-

κτρονικά διαδικτυακά παιχνίδια στο σπίτι ή τα internet cafe. Ένας ακόμα 

πληθυσμός υψηλού κινδύνου είναι αυτός των φοιτητών, οι οποίοι κα-

λούνται πολλές φορές για πρώτη φορά να οριοθετήσουν οι ίδιοι τη 

χρήση Διαδικτύου στην οποία προβαίνουν, μακριά από οικογενειακό έ-

λεγχο αλλά και χωρίς το ξεκάθαρα δομημένο πλαίσιο υποχρεώσεων του 

σχολείου μέσης εκπαίδευσης. Σποραδικά εμφανίζεται το πρόβλημα και 

σε μεγαλύτερες ηλικίες όπου κυρίως αφορά περιπτώσεις υπέρμετρης 

ενασχόλησης με κοινωνική δικτύωση αλλά και διαδικτυακό τζόγο, όπως 

και διαδικτυακή πορνογραφία. 
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Πυξίδα 

The Volunteers 

Το Κέντρο Πρόληψης της Εξάρτησης από Ναρκωτικά και Προαγωγής 

της Υγείας ΠΥΞΙΔΑ είναι μια υπηρεσία ψυχοκοινωνικής υποστήριξης που 

αναπτύσσει προγράμματα και δράσεις πρόληψης και αγωγής υγείας 

στην τοπική κοινότητα. Εντάσσεται στο Εθνικό Δίκτυο Κέντρων Πρόλη-

ψης, που περιλαμβάνει φορείς που δημιουργούνται με τοπική πρωτο-

βουλία και την επιστημονική και οικονομική υποστήριξη του Οργανισμού 

Κατά των Ναρκωτικών -Ο.ΚΑ.ΝΑ. 

Στην ΠΥΞΙΔΑ μπορεί να απευθυνθεί οποιοσδήποτε πολίτης, ενήλικος ή 

παιδί για να: 

 ενημερωθεί για τα χαρακτηριστικά των εξαρτησιογόνων ουσιών και τις 

συνέπειες της χρήσης τους, 

 αναγνωρίσει και να αντιμετωπίσει τα αίτια που συνδέονται με τη χρήση 

ναρκωτικών, 

 ενισχυθεί στον παιδαγωγικό του ρόλο ως γονιός και ως εκπαιδευτικός, 

 αναπτύξει πρόγραμμα αγωγής υγείας στους μαθητές για την πρόληψη 

της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών στο σχολείο, 

 συμμετάσχει σε δημιουργικά εργαστήρια για την αξιοποίηση του ελεύθε-

ρου χρόνου του, 

 δραστηριοποιηθεί ενεργά στον αγώνα της πρόληψης ως εθελοντής 

στην πρόληψη, 

 ζητήσει βοήθεια για πρόβλημα σχετικό με χρήση εξαρτησιογόνων ου-

σιών προσωπικό ή του οικογενειακού ή φιλικού περιβάλλοντος. 

Αριάδνη 

1998’s 

Με έδρα την πόλη του Ηρακλείου, διαθέτει ένα ευρύ δίκτυο υπηρεσιών σε 

όλη την Κρήτη για ενήλικες και έφηβους χρήστες ουσιών κα τις οικογέ-

νειές τους. Στο Ηράκλειο για τους ενήλικες λειτουργούν Συμβουλευτικό 

Κέντρο, Θεραπευτική Κοινότητα, Κέντρο Κοινωνικής Επανένταξης και Κέ-

ντρο Οικογενειακής Υποστήριξης. Επίσης, για τα μέλη του που προέρ-

χονται από άλλες περιοχές της Κρήτης, το KEΘEA ΑΡΙΑΔΝΗ διαθέτει Ξε-

νώνα φιλοξενίας. Το 2003 δημιουργήθηκε και η Μονάδα Εφήβων, προ-

κειμένου να ανταποκριθεί στα αιτήματα υποστήριξης από εφήβους και 

οικογένειες. 
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OASIS 

The Volunteers 

Ο Oasis ιδρύθηκε το 2002, έχοντας προσωπική εμπειρία στις εξαρτήσεις 

και πολυετή νηφαλιότητα. 

Σε συνεργασία με ειδικούς επαγγελματίες ψυχικής υγείας, μπορεί να προ-

τείνει λύσεις αποτελεσματικές και να προσφέρει πολύπλευρη υποστήριξη 

σε άτομα εξαρτημένα από αλκοόλ, ναρκωτικά, τυχερά παιχνίδια, διαδ-

κτυο κλπ. Η Όασις είναι αστική μη κερδοσκοπική εταιρία που συντηρείται 

από συνδρομές και χορηγίες, προκειμένου να επιβιώσει και να εκπλη-

ρώσει τους στόχους της οι οποίοι είναι: 

 Η πρόληψη και η αντιμετώπιση της εξάρτησης, η πλήρης αποχή από 

όλες τις ουσίες, που προκαλούν εθισμό. 

 Η πληροφόρηση για τους εθισμούς και τις εξαρτήσεις. 

 Η επιστημονική έρευνα και μελέτη του φαινομένου της εξάρτησης και 

των παραγόντων που το δημιουργούν. 

 Η ευαισθητοποίηση και ενημέρωση του ευρύτερου κοινού. 

 Η διατύπωση θέσεων και προτάσεων προς τους φορείς άσκησης εξου-

σίας για τη διαμόρφωση κατάλληλων πολιτικών. 

 Η συνεργασία και δικτύωση με φορείς που αναπτύσσουν συναφείς 

δράσεις. 

 Η ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση επιστημόνων για εθελοντική προ-

σφορά βοήθειας. 

 Η δημιουργία και λειτουργία εκπαιδευτικών εργαστηρίων απεξαρτημένων 

ατόμων για την απόκτηση επαγγελματικών δεξιοτήτων. 

 Η ανάπτυξη αθλητικών, πολιτιστικών, ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων για 

εξαρτημένα άτομα. 

  Η κοινωνική επανένταξη των απεξαρτημένων ατόμων.  

 Η προώθηση του εθελοντισμού. 

 Η δημιουργία κατάλληλων συνθηκών για μία ζωή χωρίς εξαρτήσεις. 
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PRAKSIS 

Μαύρα Σκυλιά 

Η PRAKSIS (Προγράμματα Ανάπτυξης, Κοινωνικής Στήριξης και Ιατρικής 

Συνεργασίας), είναι μία ανεξάρτητη Μη Κυβερνητική Οργάνωση, που έχει 

σαν κύριο στόχο τη δημιουργία, εφαρμογή και υλοποίηση προγραμμά-

των ανθρωπιστικής και ιατρικής δράσης. 

 Η PRAKSIS, δραστηριοποιείται σε όλη την Ελλάδα και κυρίως στα δύο 

μεγάλα αστικά κέντρα Αθήνας και Θεσσαλονίκης, καθώς και στο νησί 

της Λέσβου και στην περιοχή της Πάτρας. Ταυτόχρονα, πυρήνες εθελο-

ντών της PRAKSIS βρίσκονται σε διάφορα μέρη της Ελλάδας. 

 Κύριος στόχος  είναι η καταπολέμηση του κοινωνικού και οικονομικού 

αποκλεισμού των ευπαθών κοινωνικά ομάδων και η υπεράσπιση των 

ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων τους. 

Τα προγράμματα της PRAKSIS, δε θεωρούνται «ξεκίνημα από το μηδέν», 

καθώς είναι «η επόμενη μέρα» προγραμμάτων που λειτουργούν από το 

Νοέμβριο του 1996. Προγράμματα που με βάση τα δύο Πολυϊατρεία 

στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη προσφέρουν εδώ και 16 χρόνια. 

 

Πράξεις Ζωής 

Μαύρα Σκυλιά 

Τον Νοέμβριο του 2010 μια ομάδα φίλων, με κοινωνικές ευαισθησίες κι 

αγάπη στον άνθρωπο, δημιούργησαν τον πρώτο πυρήνα ενός Δικτύου 

Εθελοντών  Άμεσης Κοινωνικής Δράσης "ΠΡΑΞΕΙΣ ΖΩΗΣ" για την εκπλή-

ρωση κοινωφελών σκοπών σε άτομα & ομάδες ατόμων με απειλητικές 

ασθένειες και «ευπαθείς» κοινωνικές ομάδες. Οι "Πράξεις Ζωής" δεν έχουν 

σκοπό την πραγματοποίηση κερδών αφού δημιουργήθηκαν ως Δίκτυο 

εθελοντών .Το Δίκτυο Εθελοντών “Πράξεις Ζωής” για την υλοποίηση των 

δράσεων βασίζεται αποκλειστικά,  στις συνδρομές και τις δωρεές υπο-

στηρικτών, στην εθελοντική εργασία και τις προσφορές φίλων. 

Κύρια έσοδά τους αποτελούν οι συνδρομές και οι χορηγίες των υπο-

στηρικτών μτους Δεν εξαρτιόνται από το κράτος, δεν συνδέονται με πο-

λιτικά κόμματα ή άλλους φορείς, ούτε από κοινοτικά ή άλλα προγράμ-

ματα, επιδοτήσεις κι ενισχύσεις. 

Ανάγκες υπάρχουν πολλές, ιδίως σήμερα που διανύουν μεγάλη Κρίση, 

γι’ αυτό το λόγο αξίες όπως η αγάπη/ο εθελοντισμός/η προσφορά/η 

συνεργασία θεωρούνται απαραίτητες για την κάλυψή τους. 
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Εθελοντισμός και Πανίδα 
 

Για την περίθαλψη και την φροντίδα των ζώων έχουν δημιουργηθεί πολ-

λές μη κυβερνητικές οργανώσεις οι οποίες εκτός από αυτούς τους σκο-

πούς έχουν και ως στόχους τους την αναγνώριση των δικαιωμάτων των 

ζώων και αγωνίζονται για να κάνουν τον κόσμο ένα καλύτερο τόπο 

στον οποίο άνθρωποι και ζώα θα συνυπάρχουν ειρηνικά. 
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Greenpeace Ελλάς 

Μαύρα Σκυλιά 

Η Greenpeace είναι μια διεθνής μη κερδοσκο-

πική οργάνωση που με τη δράση της αναδει-

κνύει τα σημαντικότερα περιβαλλοντικά προ-

βλήματα και προωθεί αποτελεσματικές λύσεις 

για ένα πράσινο και ειρηνικό μέλλον. 

Πώς το πετυχαίνουν αυτό; 

 Ερευνώντας τις αιτίες των περιβαλλοντικών προβλημάτων. 

 Εκθέτοντας και αντιμετωπίζοντας την κακομεταχείριση του περιβάλλο-

ντος. 

 Ασκώντας πίεση σε όσους μπορούν να επηρεάσουν τα περιβαλλοντικά 

θέματα προς το καλύτερο. 

 Καλώντας σε δράση όσους έχουν την πολιτική και οικονομική δύναμη 

να φέρουν αλλαγές. 

 Προωθώντας οικολογικά υπεύθυνες και κοινωνικά δίκαιες λύσεις που 

θέτουν τις βάσεις για ένα καλύτερο μέλλον για την τωρινή και τις επόμε-

νες γενιές. 

 Ενθαρρύνοντας τους ανθρώπους να δείξουν υπευθυνότητα για τον 

πλανήτη.  

Οι αρχές  

Δυναμική και ειρηνική αντιπαράθεση: Η ειρηνική δράση είναι το κεντρικό 

χαρακτηριστικό της Greenpeace. Για την προστασία του πλανήτη δε 

διστάζουμε να έρθουμε σε ειρηνική, μη-βίαιη αντιπαράθεση με όσους 

θέτουν σε κίνδυνο το περιβάλλον. Πιστεύουμε ότι η βία σε οποιαδήποτε 

μορφή της είναι λάθος επιλογή και δεν έχει κανένα αποτέλεσμα, για αυτό 

στις δυναμικές μας δράσεις κανείς δεν συναντά βίαιες συμπεριφορές 

από τους ακτιβιστές μας που είναι εκπαιδευμένοι με τις αρχές της Μη-

Βίαιης Άμεσης Δράσης. 

Ηθική και οικονομική ανεξαρτησία: Η Greenpeace υποστηρίζεται οικο-

νομικά αποκλειστικά και μόνο από πολίτες. Με το να μην δεχόμαστε επι-

χορηγήσεις από πολιτικά κόμματα, κυβερνήσεις ή εταιρίες, διατηρούμε 

την ανεξαρτησία της δράσης μας. Η Greenpeace έχει τη δυνατότητα να 

αντιμετωπίζει με θάρρος τα περιβαλλοντικά προβλήματα χάρη στην ηθι-

κή και οικονομική μας ανεξαρτησία. Αυτό μας δίνει την ελευθερία να λέμε 

αυτό που πιστεύουμε και να μην έχουμε περιορισμούς στις 
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πράξεις και στα λόγια μας. Η ανεξαρτησία μας δίνει κύρος και αξιοπιστί-

α. 

Πάντα επιβεβαιώνουμε την καλή χρήση της οικονομικής βοήθειας που 

λαμβάνουμε από τους χιλιάδες υποστηρικτές μας. Ο ετήσιος οικονομι-

κός μας απολογισμός δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα μας και στο περιο-

δικό των υποστηρικτών μας. 

Η δύναμη της κοινής μας δράσης: Όταν λέμε “εμείς”, εννοούμε εκατομ-

μύρια ανθρώπους σαν κι εσάς που υποστηρίζουν και συμμετέχουν ε-

νεργά στη δράση μας. Το μέλλον του πλανήτη εξαρτάται από τα εκα-

τομμύρια των ανθρώπων σε όλο τον κόσμο που μοιράζονται τα ίδια πι-

στεύω με εμάς. Ξεκινώντας από μια μικρή παρέα από ενθουσιώδεις αν-

θρώπους που πήραν την πρωτοβουλία να δράσουν, η Greenpeace 

έχει γιγαντωθεί σε μια οργάνωση που συναντά τις οικολογικές προκλή-

σεις του 21ου αιώνα. Ενθαρρύνουμε όλους όσους νοιάζονται για το 

μέλλον του πλανήτη να έρθουν κοντά μας. Μαζί μπορούμε να αντιμε-

τωπίσουμε τα περιβαλλοντικά προβλήματα και να προτείνουμε λύσεις. 

Μαζί μπορούμε να γίνουμε η δύναμη που θα δημιουργήσει ένα πράσινο 

και ειρηνικό μέλλον.  

20 ΧΡΟΝΙΑ Greenpeace Ελλάς 

Γιατί μέσα σε αυτά τα 20 χρόνια δράσης της στην Ελλάδα,  μας έδειξε ότι 

τη διαφορά την κάνουν άνθρωποι απλοί και καθημερινοί.  Με την επιμο-

νή τους διώχνουν το λιθάνθρακα και φέρνουν την εξοικονόμηση και τις 

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στο προσκήνιο, διώχνουν τα μεταλλαγμέ-

να από το χωράφι και από το πιάτο μας, και προωθούν βιώσιμες λύσεις 

για να ξαναγεμίσουν οι θάλασσές μας ζωή. 

Γιατί μας έδειξε ότι η προστασία του περιβάλλοντος δεν είναι μια πολυτέ-

λεια που μας επιτρέπεται αφού πρώτα ικανοποιήσουμε «πιο βασικές α-

νάγκες», αλλά το απαραίτητο βήμα για την ανάπτυξη και τον άνθρωπο. 

Γιατί μας έδειξε ότι μπορείς να είσαι αποτελεσματικός και συνεπής και 

ταυτόχρονα απολύτως ανεξάρτητος από Κοινοτικές, κρατικές ή εταιρικές 

χρηματοδοτήσεις. Υπάρχουν δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι σαν και εσένα, 

που εδώ και 20 χρόνια μοιράζονται και στηρίζουν το όραμα και τις δρά-

σεις μας για έναν κόσμο πράσινο και ειρηνικό. 
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WWF Ελλάς 

1998’s 

Είμαστε το ανεξάρτητο Ελληνικό τμή-

μα του παγκόσμιου δικτύου του 

WWF. Διατηρούμε στο ακέραιο την 

αυτοδιοίκησή μας και τη δυνατότητα 

να διαμορφώνουμε τις δικές μας 

προτεραιότητες. Ταυτόχρονα «συ-

μπορευόμαστε» με το δίκτυο όσον 

αφορά τους παγκόσμιους στόχους 

και τις αρχές λειτουργίας μας. 

Να χτίσουμε ένα μέλλον όπου άνθρωπος και φύση συνυπάρχουν αρ-

μονικά. 

Η δράση μας είναι εξαιρετικά πολυδιάστατη και διαμορφώνεται βάσει 

δύο βασικών στόχων: 

Προστασία της βιοποικιλότητας 

Δίνουμε καθημερινό αγώνα για την προστασία οικολογικά ευαίσθητων 

ειδών και περιοχών και προσπαθούμε να συμβάλουμε στη συνολική 

βελτίωση της διαχείρισης του φυσικού περιβάλλοντος. 

Μείωση του ανθρώπινου αποτυπώματος 

Προωθούμε βιώσιμες λύσεις για τη μείωση του οικολογικού αποτυπώ-

ματος, δίνοντας έμφαση στην κλιματική αλλαγή και τον τρόπο ζωής, και 

σε μια ισόρροπη σχέση μεταξύ ανθρώπων και φύσης. 

PeTA 

Μαύρα Σκυλιά 

Η PETA είναι μια εθνική μη κερδοσκοπική 

οργάνωση αφιερωμένη στο να εκθέτει και 

να αποβάλλει κάθε κακομεταχείριση των 

ζώων. Ταγμένη στο να καθιερώνει και να 

υπερασπίζεται τα δικαιώματα των ζώων, η 

PETA λειτουργεί με την απλή αρχή ότι τα 

ζώα δεν είναι δικά μας για να τα τρώμε, 

φοράμε, κάνουμε πειραματόζωα ή να 

χρησιμοποιούμε για διασκέδαση. Για τη δι-

αφύλαξη και επιβίωση των υπό εξαφάνιση ειδών έχουν δημιουργηθεί σε 

παγκόσμιο επίπεδο μη κερδοσκοπικές-εθελοντικές οργανώσεις. Στόχος 

τους είναι: 
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 Περίθαλψη όσων άγριων ζώων βρίσκονται τραυματισμένα  και 

ανήμπορα να επιβιώσουν, καθώς και επανένταξή τους στο φυσικό τους  

περιβάλλον. 

 Συλλογή στοιχείων για τους κινδύνους που απειλούν τα άγρια ζώα. 

 Ενεργή δράση για τον περιορισμό των κινδύνων που απειλούν τα άγρια 

ζώα με την ανάπτυξη προληπτικής δράσης και προτάσεων προς τους 

φορείς. 

 Προστασία απειλούμενων ειδών (ευαισθητοποίηση αρμόδιων φορέων 

και της κοινής γνώμης). 

 Παρατήρηση και καταγραφή ειδών της άγριας πανίδας. 

ΑΛΚΥΟΝΗ 

The Jangoes 

Ιδρύθηκε το 1995 στην Πάρο ως μη κερδο-

σκοπικός Σύλλογος Περίθαλψης & Προστα-

σίας Αγρίων Ζώων, με σκοπό την Περίθαλψη 

και Επανένταξη στη φύση όλων των Αγρίων 

Ζώων, τα οποία τραυματισμένα, εξασθενημέ-

να ή άρρωστα καταλήγουν στο νοσηλευτή-

ριό της. Την Προστασία της Πανίδας μέσω 

της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, της Ευαι-

σθητοποίησης και της Συνεργασίας των πολι-

τών και της Προστασίας των βιοτόπων μέσα από συγκέντρωση στοι-

χείων και μελετών και μέσα από ενημερωτικές, κρατικές και όπου χρεια-

στεί νομικές διαδικασίες. 

ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ 

The Jangoes 

Είναι μη κυβερνητική, μη κερδο-

σκοπική περιβαλλοντική οργά-

νωση που ιδρύθηκε το 1992, για 

την προστασία της άγριας ζωής 

και του φυσικού περιβάλλοντος, 

με δράσεις έρευνας πεδίου, επι-

στημονικής μελέτης, ευαισθητο-

ποίησης κοινού, περιβαλλοντικής 

εκπαίδευσης και εθελοντισμού 

για την προστασία της άγριας 

ζωής, την ενίσχυση της βιοποικι-

λότητας και της αειφορίας στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Ο ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ 

είναι αστική, μη κερδοσκοπική εταιρία και ασκεί πολιτική πίεση για την 
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προστασία της φύσης αναπτύσσοντας δράσεις ευαισθητοποίησης κοι-

νού, περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και εθελοντισμού.                                           

Είναι το γνωστότερο κέντρο περίθαλψης αγρίων ζώων στη χώρα μας. 

Σημαντική βοήθεια του προσφέρουν κάθε χρόνο πολλοί εθελοντές. Για 

όποιον ενδιαφέρεται ακολουθούν χρήσιμες πληροφορίες.Στην Αθήνα Το 

πρόγραμμα εθελοντικής εργασίας στην Αθήνα διαρκεί όλον τον χρόνο.  

Οι εθελοντές συμμετέχουν σε εκδηλώσεις ενημέρωσης, παραλαμβάνουν 

υλικά και τραυματισμένα ζώα, δίνουν πρώτες βοήθειες. 

ΑΡΧΕΛΩΝ  

The Jangoes 

 Ο Σύλλογος για την Προστασία της Θαλάσσιας Χελώνας ΑΡΧΕΛΩΝ, 

ιδρύθηκε το 1983 και είναι μη-κερδοσκοπικό σωματείο με αντικείμενο τη 

μελέτη και προστασία των θαλάσσιων χελωνών και των βιοτόπων τους, 

τη διαχείριση των παράκτιων οικοσυστημάτων στις σημαντικότερες πα-

ραλίες ωοτοκίας της Καρέττα στη χώρα μας, την περίθαλψη τραυματι-

σμένων και άρρωστων χελωνών καθώς και την ενημέρωση και ευαι-

σθητοποίηση του κοινού. 

Είναι Εταίρος του Μεσογειακού Προγράμματος Δράσης του Προγράμ-

ματος για το Περιβάλλον των Ηνωμένων Εθνών (UNEP/MAP), μέλος της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Διατήρηση των Ακτών. Μέλη του συμμετέ-

χουν στη Διεθνή Ένωση Εμπειρογνωμόνων για τις Θαλάσσιες Χελώνες 

καθώς και σε Μεσογειακά και διεθνή συνέδρια για τη διαμόρφωση 

στρατηγικής για την προστασία των θαλάσσιων χελωνών. Επιπλέον, 

στη Ζάκυνθο, ο Σύλλογος που συνετέλεσε στη δημιουργία του Εθνικού 

Θαλάσσιου Πάρκου, συμμετέχει στη λειτουργία του πρώτου Φορέα Δια-

χείρισης προστατευόμενης περιοχής στην Ελλάδα. 

Οι δραστηριότητες του Συλλόγου ΑΡΧΕΛΩΝ περιλαμβάνουν καταγραφή 

της αναπαραγωγικής δραστηριότητας και προστασία των φωλιών της 

Καρέττα στις σημαντικότερες περιοχές ωοτοκίας της (Ζάκυνθο, Πελο-

πόννησο και Κρήτη), εκπόνηση διαχειριστικών σχεδίων για τις περιοχές 

και δράσεις Περιβαλλοντικής Αγωγής. Όλα τα προγράμματα διεξάγο-

νται με τη συνεργασία των αρμόδιων Υπουργείων, της Τοπικής Αυτοδιοί-

κησης, αλιευτικών συλλόγων, κατοίκων της περιοχής και άλλων περι-

βαλλοντικών οργανώσεων ενώ εκπονεί και προγράμματα εθνικής ή κοι-

νοτικής συγχρηματοδότησης. 

Συγκεκριμένα: 
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 Παρακολουθούνται κάθε χρόνο συστηματικά 75 χιλιόμετρα παραλιών 

και προστατεύονται περισσότερες από 2.500 φωλιές και μαρκάρονται 

περίπου 300 χελώνες. 

 Περιθάλπονται στο Κέντρο Διάσωσης στη Γλυφάδα Αττικής, περίπου 50 

θαλάσσιες χελώνες ετησίως, οι οποίες μετά την αποθεραπεία τους απε-

λευθερώνονται στο φυσικό τους περιβάλλον. 

 Λειτουργεί το Εθνικό Δίκτυο Διάσωσης και πραγματοποιούνται συνερ-

γασίες με αλιείς και λιμεναρχεία για τη μείωση της θνησιμότητας των θα-

λάσσιων χελωνών. 

 Πραγματοποιούνται δράσεις για την προστασία και διαχείριση παράκτι-

ων οικοσυστημάτων, όπως αποκαταστάσεις αμμόλοφων, καθώς και 

για την παρακολούθηση των μετακινήσεων των χελωνών μέσω δορυ-

φορικών πομπών. 

 Λειτουργούν τρεις Περιβαλλοντικοί Σταθμοί και δέκα εποχικοί Σταθμοί 

Ενημέρωσης στη Ζάκυνθο, Πελοπόννησο και Κρήτη. Επιπλέον, λειτουρ-

γούν δύο Σταθμοί Α' Βοηθειών στην περιοχή του Ρεθύμνου και του Αμ-

βρακικού Κόλπου. 

 Ενημερώνονται κάθε χρόνο περισσότεροι από 15.000 μαθητές μέσω 

των προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Αγωγής που διεξάγει ο Σύλλογος 

και 200.000 έλληνες και αλλοδαποί επισκέπτες. 

 Εκπαιδεύονται και συμμετέχουν στα προγράμματα του Συλλόγου 500 

εθελοντές ετησίως. 

 Λειτουργεί το Κέντρο Εκπαίδευσης Eθελοντών για το περιβάλλον με 

σεμινάρια και παρουσιάσεις. 

ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS 

1998’s 

Το Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS στρέφει για μια ακόμη φορά το ενδιαφέρον 

του στο πολύπαθο παράκτιο μέτωπο του λεκανοπεδίου και διοργανώνει 

δύο κεντρικούς καθαρισμούς στην παραλιακή λεωφόρο στο πλαίσιο 

της εκστρατείας ΚΑΘΑΡΙΣΤΕ ΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ 2013:  Οι καθαρισμοί γίνανε 

την υποστήριξη των οικείων Δήμων Ελληνικού-Αργυρούπολης και Π. 

Φαλήρου, αντίστοιχα, και στοχεύουν στην ευαισθητοποίηση ται μτων 

πολιτών πάνω στο θέμα της θαλάσσιας ρύπανσης, στην ανάληψη 

προσωπικής ευθύνης και στην κινητοποίησή τους για την αντιμετώπιση 

του προβλήματος, αλλά και στην διαμόρφωση μιας γενικότερα υπεύθυ-

νης στάσης απέναντι στο περιβάλλον. Στο πλαίσιο αυτό προτείνεται 

στους εθελοντές που επιθυμούν να συμμετάσχουν στους καθαρισμούς 

να χρησιμοποιήσουν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς ή τα ποδήλατά 

τους για τη μετάβασή τους στις ακτές. 
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Τα μέλη αλλά και οι υποστηρικτές μας να 

μπορούν να αξιολογούν τη δράσης μας, 

να ελέγχουν τα έσοδα και τα έξοδα μας 

αλλά και μπορούν να αξιολογούν τη σχέ-

ση μεταξύ δαπανών και προσφοράς έρ-

γου.  Αλλά και για να απομυθοποιούμε 

όσα - σε μια εποχή καχυποψίας - είναι εύ-

κολο να διαδίδουν αγνοώντας την πραγ-

ματικότητα καλοπροαίρετα ή κακοπροαί-

ρετα διάφορα άτομα ή φορείς. 

Δεν υπάρχει πλέον αμφιβολία πως η κλιματική αλλαγή είναι η μεγαλύτε-

ρη πρόκληση που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα. Αν δεν μειώσουμε ά-

μεσα και δραστικά τις εκπομπές «αερίων του θερμοκηπίου», οι επιπτώ-

σεις σε κάθε τομέα της ανθρώπινης ζωής θα είναι χωρίς προηγούμενο. 

Το Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS έχει ως προτεραιότητα τα ζητήματα της αλλα-

γής του κλίματος και του τρόπου με τον οποίο παράγουμε και κατανα-

λώνουμε ενέργεια. 

Ελληνική Εταιρεία Μελέτης και Προστασίας Δελφινιών και Φαλαι-

νών 

Μαύρα Σκυλιά 

 

H Ελληνική Εταιρεία Μελέτης και Προστασίας Δελφινιών και Φαλαινών 

έχει ως αντικείμενο εργασίας τη μελέτη και την προστασία των κητωδών 

στη χώρα μας. 

Οι δραστηριότητες της Εταιρείας είναι οι εξής: 

 Συλλογή και συστηματική καταγραφή στοιχείων για την παρουσία κητω-

δών στην Ελλάδα (είτε πρόκειται για ζώα που μετακινούνται, είτε για λεί-

ψανα ζώων). 

 Αναγνώριση των ειδών τους. 

 Διάσωση όσων χρειάζονται φροντίδα και υποστήριξη (σε τέτοιες περι-

πτώσεις υπάρχει συνεργασία με το Ελληνικό Κέντρο Περίθαλψης Άγριων 

Ζώων και Πουλιών). 

 Ενημέρωση για ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης. 

Η μελέτη και η προστασία των κητωδών απαιτεί τη συνεργασία και τη 

βοήθεια κάθε ενδιαφερόμενου πολίτη και κάθε κρατικού ή ιδιωτικού φο-

ρέα. 

 

 



63 | Σ ε λ ί δ α  

 

ΔΕΛΦΙΣ 

The Volunteers 

  Η Ελλάδα είναι τόπος έλξης του 20% 

των διαφορετικών ειδών κητωδών, 

που έχουν αναγνωριστεί παγκοσμί-

ως. Με την πολυετή έρευνά μας, έ-

χουμε αναγνωρίσει περίπου 14-18 δι-

αφορετικά είδη κητωδών (είδη που 

συμπεριλαμβάνονται στους Νόμους 

Προστασίας των CITES, που απειλού-

νται με εξαφάνιση) ενώ έχουμε κατα-

γράψει ότι ενδημούν, αναπαράγονται ή μεταναστεύουν στις ελληνικές 

θάλασσες περισσότερα από 4000 δελφίνια 

και φάλαινες. Σύμφωνα με την έρευνά μας, 

κατά την διάρκεια της τελευταίας 15ετίας 

υπήρξαν περίπου 1500 περιπτώσεις προ-

σαράξεων κητωδών (standings) στις Ελλη-

νικές ακτές. Από αυτές περίπου 600, δηλαδή 

το 40% του συνόλου αφορούσε την ιδιαίτε-

ρη περιοχή της Χαλκιδικής.  

Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία 

Μαύρα Σκυλιά 

Οι Δράσεις της Εταιρείας: 

 Φύλαξη και παρακολούθηση 

προστατευόμενων περιοχών, 

καταμέτρηση πληθυσμών 

πουλιών, αναβάθμιση και 

ανάδειξη του φυσικού περι-

βάλλοντος, διαχείριση και 

αποκατάσταση βιοτόπων 

 Υλοποίηση προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στο Πάρκο 

Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης «Α.Τρίτσης», στη Λιμνοθάλασσα 

Γιάλοβα Πύλου και στον Υγρότοπο Άγρα Βρυττών Νησίου, υποστήριξη 

προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης σχολείων σε προστα-

τευόμενες περιοχές, δημιουργία φορητών εκπαιδευτικών πακέτων 

 Δράσεις Ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την προστασία των 

πουλιών και των βιοτόπων τους. Λειτουργία περιπτέρων ενημέρωσης σε 
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όλη την Ελλάδα, διοργάνωση εκδηλώσεων, διοργάνωση εξορμήσεων 

παρατήρησης των πουλιών 

 Συμβουλευτική Υποστήριξη σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς 

παρέχοντας πολύτιμη επιστημονική γνώση για τη σωστή διαχείριση και 

θεσμοθέτηση των Σημαντικών Περιοχών για τα Πουλιά της Ελλάδας, επι-

διώκει τη βελτίωση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και την αποτελε-

σματική εφαρμογή της, και παρεμβαίνει για την προστασία σημαντικών 

περιοχών.  
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Εθελοντισμός και Χλωρίδα 
 

Τα δεδομένα αλλάζουν. Το  Κλίμα αλλάζει.  Οι Θερμοκρασίες αλλά-

ζουν… 

Ό,τι είναι εδώ σήμερα, αύριο δεν υπάρχει…

 

Το περιβάλλον φωνάζει απελπισμένα για την βοήθειά μας! Το μόνο 

πρόβλημα είναι ότι πολλοί δεν το ακούν!  

Οι πάγοι λιώνουν… Οι πόλοι θερμαίνονται… Οικοσυστήματα κατα-

στρέφονται… 

 

Καιρός να επέμβουμε και να αντιστρέψουμε τις καταστροφικές συνέπειες 

που έρχονται με γοργό βηματισμό· που όλο και πλησιάζουν. Ο ήχος 

των βημάτων τους θυμίζει ωρολογιακή βόμβα έτοιμη να εκραγεί, εξαπο-

λύοντας ό,τι βρίσκεται μέσα στο κουτί της Πανδώρας. Τα ακούς;  

Τικ-τακ, τικ-τακ, τικ-τακ…  
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Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης 

1998’s 

Είναι η παλαιότερη περιβαλ-

λοντική οργάνωση στην Ελ-

λάδα. Ιδρύθηκε το 1951  και  

λειτουργεί ως μη-

κερδοσκοπικό σωματείο. Η 

ΕΕΠΦ εκπροσωπεί στην Ελ-

λάδα το Ίδρυμα για την Περι-

βαλλοντική Εκπαίδευση (FEE) 

και το Centre Naturopa του Συμβουλίου της Ευρώπης. Είναι επίσης μέ-

λος σημαντικών διεθνών περιβαλλοντικών οργανισμών: IUCN, EEB, 

ECNC, EUCC και άλλων. Συνεργάζεται στενά με άλλες Ελληνικές περι-

βαλλοντικές οργανώσεις και φορείς του Δημοσίου. 

Ελληνικά Βραβεία Επιτηρήσεων για το Περιβάλλον 

Μαύρα Σκυλιά 

Οι κύριοι στόχοι- σκοποί του Συνδέσμου είναι: 

Η έναρξη, διαφύλαξη, υ-

ποστήριξη, προαγωγή αλ-

λά και υπεράσπιση των 

κοινών επαγγελματικών 

συμφερόντων των μελών 

του στα πλαίσια της εξυ-

πηρέτησης του κοινωνικού 

συνόλου και η αναγνώρι-
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ση και κατοχύρωση των δικαιωμάτων αυτών. Η προαγωγή της συνερ-

γασίας μεταξύ των μελών του. Η παρέμβασή του σε θέματα που αφο-

ρούν τα μέλη του και η επιδίωξη της συνεργασίας με τις αρμόδιες αρχές. 

Η προβολή και η βελτίωση του θεσμικού πλαισίου που διέπει την άσκηση 

και ανάπτυξη των δραστηριοτήτων όλου του φάσματος προστασίας 

Περιβάλλοντος καθώς και την προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας 

προς τις ρυθμίσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Η προώθηση ενεργειών για την βελτίωση της εκπαίδευσης των υπαλλή-

λων των μελών του συνδέσμου με διοργάνωση αντίστοιχων εκπαιδευτι-

κών δραστηριοτήτων, έκδοση υποστηρικτικού υλικού κλπ. 

Ελλάδα Καθαρή 

Μαύρα Σκυλιά 

 Η «Ελλάδα Καθαρή» είναι ένας μη κυβερνητικός, μη κερδοσκοπικός φο-

ρέας με έδρα την Αθήνα, που δραστηριοποιείται από το 1993, με σκοπό 

τη βελτίωση της υφιστάμενης περιβαλλοντικής κατάστασης, μέσω της 

ενημέρωσης, της ευαισθητοποίησης και της κινητοποίησης του ελληνι-

κού κοινού σε θέματα περιβάλλοντος. Ειδικότερος στόχος της «Ελλάδα 

Καθαρή» είναι να 

συμβάλλει στη 

συνειδητοποίηση 

των πολιτών στα 

θέματα προστα-

σίας του περιβάλ-

λοντος. 

 

ΣΟΛΩΝ 

Μαύρα Σκυλιά 

Η ΜΚΟ «Σόλων για τη σύνθεση και τον οικολογικό πολιτισμό στον 21ο 

αιώνα» είναι μια Μη Κυβερνητική - Μη Κερδοσκοπική Οργάνωση που ι-

δρύθηκε στη Μάκρη του Νομού Φθιώτιδας, το 1994. 

Οι σκοποί πάνω στους οποίους εθελοντικά δραστηριοποιούνται τα μέλη 

του «Σόλωνα» βασίστηκαν στη διαπίστωση ότι η πορεία για έναν οικο-

λογικό πολιτισμό, δομημένο πάνω στις ορθές ανθρώπινες σχέσεις και 

στο πνεύμα της αειφορίας, συνδέεται με πλήθος άλλων ζητημάτων. Τα 

ζητήματα αυτά απαιτούν, παράλληλα, την ανάδειξη και την επίλυσή 

τους. 
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Για να πραγματωθεί η κατανόηση και η επίλυσή τους χρειάζεται Σύνθε-

ση. Οι σκοποί που επιλέχθηκαν από τα μέλη του «Σόλωνα» είναι αυτοί 

που θεωρήθηκαν ως κλειδιά για τον βασικό σκοπό που εκφράζεται στην 

επωνυμία και, ασφαλώς, αυτοί πάνω στους οποίους αναπτύσσεται η 

εθελοντική δράση. 

Ο πλουραλισμός και το ευρύτατο πεδίο δράσης αυτών των σκοπών ή-

ταν το αρχικό ζητούμενο και αυτό, επίσης, προκύπτει και από τη δράση 

που έχει αναπτυχθεί και αναπτύσσεται συστηματικά – όσο είναι δυνατόν 

– για τον κάθε σκοπό. Η μέχρι σήμερα δραστηριότητα του «Σόλωνα» πε-

ριλαμβάνει έναν κατάλογο δράσεων και πρωτοβουλιών, πέραν αυτών 

που επιγραμματικά ακολουθούν. 

Οι βασικές γραμμές δράσης: 

 Η λειτουργία φιλοζωικού σταθμού με κύρια δράση τη διάσωση και 

περίθαλψη τραυματισμένων ζώων. 

 Δημιουργία τηλεοπτικών εκπομπών. 

 Η συγγραφή, η μετάφραση και η έκδοση βιβλίων, εκπαιδευτικών πακέ-

των, φωτογραφικών άλμπουμ, οδηγών, φυλλαδίων κ.λπ. 

 Παραγωγή οπτικοακουστικού υλικού (βίντεο, τηλεοπτικά και ραδιοφωνι-

κά σποτ, παραγωγή μουσικής, οπτικοακουστικά αφιερώματα κλπ). 

 Υποβολή προτάσεων σε δημόσιους φορείς και στην κοινωνία των 

πολιτών. 

 Διοργανώσεις, συνδιοργανώσεις και συμμετοχές σε συνέδρια και ημερί-

δες. 

 Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού σε περιβαλλοντικά, πολιτι-

σμικά και άλλα θέματα. 

 Συμμετοχή σε δίκτυα (όπως στο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ Δίκτυο ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ 

Οργανώσεων, Δίκτυο Εθελοντικών Οργανώσεων Στερεάς Ελλάδας, Με-

σογειακό Γραφείου Ενημέρωσης [ΜΙΟ-ECSDE], Χάρτας της Γης). 

 Συμμετοχή σε κοινωνικές επιχειρήσεις, συνεργασίες με άλλες ΜΚΟ, 

καθώς και θεσμοθετημένους φορείς προστασίας περιοχών Natura και 

άλλων περιβαλλοντικών δράσεων. 

 Περιβαλλοντική, πολιτική και πολιτιστική δράση μέσω της ιστοσελίδας  

(solon.org.gr & solonsynthesis.org). 

 

Οι στόχοι αυτής της οργάνωσης είναι: 

 Οικολογική ευαισθητοποίηση, προστασία του περιβάλλοντος και της 

βιοποικιλότητας, προώθηση της ιδέας της βιώσιμης ανάπτυξης και της 

αειφορίας. Χωρίς καταστροφολογική προσέγγιση τα προβλήματα του 

περιβάλλοντος αποτελούν τους αυστηρότερους κριτές του μέλλοντος. 
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 Προώθηση ιδεών και αποτελεσματικών πολιτικών ισότητας των δύο 

φύλων και των κοινωνικών ομάδων στην κοινωνία, την εργασία και τη 

λήψη αποφάσεων. 

 Προτάσεις και δράση για άρση των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων & 

του κοινωνικού αποκλεισμού, με πολιτικές ισότητας, απασχόλησης, 

βιώσιμης ανάπτυξης, ενδοπεριφερειακής και διαπεριφερειακής συνεν-

νόησης και συνεργασίας. 

 Ανάπτυξη του εθελοντισμού, του πνεύματος της χορηγίας, της δικτυα-

κής συνεργασίας & της ομαδικότητας. Προώθηση της κοινωνικής ευθύ-

νης και συμμετοχικότητας. 

 Ανάδειξη συγκεκριμένα της περιφέρειας της Στερεάς Ελλάδας σε περιφε-

ρειακό πρότυπο και προβολή της ισχυρής τοπικότητας ως αλληλένδετης 

με τη σύγχρονη οικουμενικότητα. 

ΚΑΛΛΙΣΤΩ 

The Jangoes 

Η «Καλλιστώ» γεννήθηκε στην ελληνική 

περιφέρεια το 2004, είναι όμως ήδη ένα 

15χρονο «παιδί», που περπάτησε στην 

Πίνδο, στη Ροδόπη, στο Γράμμο. Εκεί ερ-

γάστηκαν όλα αυτά τα χρόνια τα μέλη 

της, μελετώντας τα βήματα της αρκού-

δας, τις διαδρομές του λύκου, τα ελάχιστα 

ίχνη του λύγκα. 

Σήμερα, με ορμητήριο τη Θεσσαλονίκη, η 

αρχική ομάδα των ειδικών επιστημόνων 

πλαισιώθηκε από ανθρώπους ευαίσθη-

τους σε περιβαλλοντικά ζητήματα. Όλοι μαζί, μαζί σας, προσπαθούν να 

προστατεύσουν το περιβάλλον, σα δημόσιο και συλλογικό αγαθό, να 

ασκήσουν τον έλεγχο, που προβάλλει σαν δημοκρατικό καθήκον, απέ-

ναντι σε όσους λαμβάνουν κρίσιμες αποφάσεις για την ίδια την ποιότη-

τα της ανθρώπινης ζωής. 

Η σύγχρονη «Καλλιστώ» προβάλλει την ομορφιά της φύσης, την αξία 

της ποικιλίας, το δικαίωμα στη ζωή. Αγγίζει τη συνείδηση κάθε ενημερω-

μένου πολίτη, τον καλεί να αναλάβει πρωτοβουλίες. 
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Επίλογος 

« Ήταν μια δύσκολη Εργασία » 

Έτσι θα θέλαμε να ξεκινήσει ο Επίλογος. 

Αν και θα μπορούσαμε να είχαμε επιλέξει κάτι πιο ευχάριστο, αυτή η 

φράση δείχνει ακριβώς τον χαρακτήρα της εργασίας: «Δύσκολος». Δεν 

ήταν και το ευκολότερο να βρούμε ποιες Οργανώσεις υπάρχουν και πού 

εστιάζουν την προσοχή τους. Δεν ήταν βέβαια δυνατό να αναφέρουμε 

και τους 528 ΜΚΟ που υπάρχουν στην χώρα μας. Επιλέξαμε τους γνω-

στότερους και τους μεγαλύτερους σε σχέση με την προσφορά τους 

στην ελληνική κοινωνία… Δεν θα είναι όμως δίκαιο να αποκλείσουμε 

ΜΚΟ οι οποίοι προσφέρουν έστω ένα πιάτο φαγητό κάθε Κυριακή σε 

μια  γειτονιά. Ας μην ξεχνάμε, πάντως, πως οι ΜΚΟ στηρίζονται στους 

ανθρώπους, στο ανθρώπινο δυναμικό τους. Ένας ΜΚΟ δεν είναι μόνο 

προσφορά και ανάδειξη… Είναι άνθρωποι με μεράκι και αγάπη για τον 

πλησίον τους. Είναι άνθρωποι εθελοντές που πασχίζουν να κάνουν την 

ζωή ενός συνανθρώπου τους λίγο καλύτερη. Είναι άνθρωποι καθημερι-

νοί, ο απλός «κοσμάκης». Είναι ο νεαρός που θα βοηθήσει μια ηλικιω-

μένη να διασχίσει τον δρόμο· μια γυναίκα που θα βοηθήσει μια μητέρα 

να ανεβάσει το καροτσάκι στο λεωφορείο· οι «οραματιστές» που κρυφά 

το βράδυ θα φυτέψουν μερικά λουλούδια σε ένα άδειο παρτέρι· εσύ και 

εγώ που κάνουμε τον κόσμο ομορφότερο, όποια τροπή και να έχουν τα 

πράματα.  
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Βιβλιογραφία 
( Ουφ, τελειώσαμε! ) 

 Οι περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους παραπάνω ΜΚΟ βρί-

σκονται στην ιστοσελίδα του κάθε ενός ξεχωριστά. Ανατρέξτε στους 

Οργανισμούς για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την δραστη-

ριότητά τους στον Ελλαδικό χώρο, ή σε παγκόσμιο επίπεδο, αναλόγως. 

 Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον «Εθελοντισμό» μπορείτε να 

βρείτε στην Βικιπαίδεια. 

 Οι εικόνες: 

 Εξώφυλλο: Δεληγιαννίδης Γιώργος 

 Κάθε λογότυπο ανήκει στον ΜΚΟ/ στην Επιχείρηση/ στην Εταιρία 

και προστατεύονται με κάθε δικαιώματα 

 Εικόνες Εισαγωγών: 

 Παιδιά: National Geographic 

 Χώρες του Τρίτου Κόσμου: Ανώνυμος 

 Άτομα με ειδικές Ανάγκες: Σύλλογος «Αμυμώνη» 

 Άτομα με Εθισμό: 1: Δεληγιαννίδης Γιώργος 

 Άτομα με Εθισμό: 2: e-health magazine 

 Άτομα με Εθισμό: 3: Δεληγιαννίδης Γιώργος 

 Άτομα με Εθισμό: 4: i-stock photos 

 Εθελοντισμός και Πανίδα: NYC Zoo 

 Εθελοντισμός και Χλωρίδα: 1: National Geographic 

 Εθελοντισμός και Χλωρίδα: 2:  I C 3cubic studios-animations 

 

Ευχαριστούμε! 
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 Πρώτο σου χρέος εκτελώντας τη θητεία σου στη ράτσα είναι να νιώ-

σεις μέσα όλους τους προγόνους. Το δεύτερο να φωτίσεις την ορμή τους 

και να συνεχίσεις το έργο τους. Το τρίτο σου χρέος να παραδώσεις στους 

νεώτερους τη μεγάλη εντολή να σε περάσουν.   Καζαντζάκης 

 

 Ο άνθρωπος γεννιέται και πεθαίνει μόνος. Κι αν είναι τυχερός, θα βρει 

συνοδοιπόρους στο ενδιάμεσο διάστημα..  Καζαντζάκης 

 

 Το χαμόγελο που στέλνεις ξαναγυρνά σε σένα.  Ινδική σοφία 

 

 Αν δεν μπορείς να φορτωθείς το βάρος κάποιου άλλου, μην απομακρύ-

νεσαι. Προσπάθησε να το ελαφρύνεις.  Φ. Τάιγκερ 

 

 Ζωή είναι να μην ζεις μόνο για τον εαυτό σου!  Μένανδρος 

 

 Η πιο επίμονη και επείγουσα ερώτηση στη ζωή είναι: Τι κάνεις για τους 

άλλους;  Martin Luther King 

 

Μπορεί να έχουμε έρθει όλοι με διαφορετικά καράβια, αλλά είμαστε όλοι 

στην ίδια βάρκα τώρα.   Martin Luther King 

 

  

  Να επιδιώκεις να είσαι αρεστός σε όλους, όχι μόνο στον εαυτό σου.   

Μένανδρος 

 

 Να ανέχεσαι τον πλησίον σου ακόμα και μειώνοντας (ή ζημιώνοντας)   

λίγο τον εαυτό σου.   Πιττακός ο Μυτιληναίος 


