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Αντί προλόγου
Τις πρώτες τρεις βδομάδες [ο Α. Σβάιτσερ] δυσκολεύτηκε αφάνταστα χωρίς φάρμακα και διερμηνέα, ανάμεσα σ' ένα
πλήθος από αρρώστους, που ταξίδευαν εκατοντάδες χιλιόμετρα με τις πιρόγες τους για να ζητήσουνε το έλεός του. Στις 26
Απριλίου το βράδυ, το σφύριγμα του ποταμόπλοιου, που έφερνε τα εβδομήντα κιβώτια με το πολύτιμο υλικό, αντήχησε σαν
ένα κάλεσμα εγκαρδίωσης και ελπίδας.
Ο αγώνας του άρχιζε.
Οι ιεραπόστολοι είχαν υποσχεθεί να του κάνουν για νοσοκομείο μια παράγκα από λαμαρίνα. Όμως με τις χρυσές
δουλειές, που είχαν οι ξυλέμποροι εκείνη την εποχή, πλήρωναν τόσο καλά τους ιθαγενείς, ώστε κανένας τους δεν πήγαινε
στην ιεραποστολή να δουλέψει για πενταροδεκάρες. Ο ιεραπόστολος Καστλ, ξέροντας από μαραγκοδουλειές, του έκανε σ'
ένα τοίχο της παραγκούλας μερικά ράφια. Το φαρμακείο είχε κιόλας στηθεί. Ήταν ωστόσο άλυτο πρόβλημα η εξέταση τωv
αρρώστων, αφού για να προφυλαχτεί ένας λευκός από τις μολυσματικές ασθένειες δεν έπρεπε να δέχεται σπίτι του
αρρώστους. Ο Αλβέρτος Σβάιτσερ αναγκάστηκε τότε να εξετάζει στο ύπαιθρο, έτοιμος, ενώ καθάριζε πληγές κάτω απ τον
καυτερό ήλιο, να μεταφέρει άρον άρον τις εγκαταστάσεις του στη βεράντα, με το πρώτο ρίπισμα της καταιγίδας που
σηκωνόταν μόλις σκοτείνιαζε. Η αγωνία του άρχιζε να ελαττώνει τόσο πολύ την αποδοτικότητά του, ώστε αναγκάστηκε ύστερ'
από λίγες μέρες να προβιβάσει σε νοσοκομείο το οίκημα, που ο προκάτοχος του στην παραγκούλα είχε για κοτέτσι.
Αιστάνθηκε πως είχε αποκτήσει μια πολυτελή εγκατάσταση, όταν μπόρεσε να βάλει στους τοίχους μερικά ράφια, να στήσει
ένα ράντζο και ν' ασβεστώσει το βρωμερό πάτωμα. Μ' όλη, ωστόσο, την πνιγηρή ατμόσφαιρα σε κείνο το παλιό κοτέτσι,
όπου απ' την κακή κατάσταση της στέγης του αναγκαζόταν να φορά κάσκα, ότι μπορούσε να επιδένει πληγές, ενώ έξω
μάνιαζε η καταιγίδα, τον έκανε να νιώθει ευτυχισμένος. Δεν άργησε ν' ανακαλύψει το διερμηνέα και, σε λίγο, πολύτιμο βοηθό
του, στο πρόσωπο του πανέξυπνου Ιωσήφ, ενός άρρωστου ιθαγενή απ' τη φυλή Γκαλόα, παλιού μάγερα, που μιλούσε τα
γαλλικά τέλεια.
Ας είναι ευλογημένος ο Θεός: το χειρουργείο είχε εγκατασταθεί και επανδρωθεί. Ιδού το ωράριο εργασίας: κάθε πρωί,
στις 8.30΄, όσο η κυρία Σβάιτσερ απολύμαινε τα χειρουργικά της σύνεργα και ο γιατρός έκανε τις τελευταίες του
προετοιμασίες, ο Ιωσήφ διάβαζε στους συγκεντρωμένους ιθαγενείς (στη διάλεκτο Γκαλόα και Παχουέν) αυτόν το δυσάρεστο
εξάλογο, ενώ εκείνοι, πυκνώνοντας ολοένα τις ουρές μπρος απ' την παράγκα, κουνούσαν τα κεφάλια τους, για να δείξουν
πως καταλάβαιναν:
1.
Απαγορεύεται αυστηρά να φτύνετε έξω απ' το σπίτι του γιατρού.
2.
Όσοι περιμένετε δεν πρέπει να μιλάτε μεταξύ σας φωναχτά.
3.
Οι άρρωστοι και οι συγγενείς τους πρέπει να φέρνουν μαζί τους αρκετό φαΐ για ολόκληρη μέρα, επειδή δεν
ξέρουν πότε θα εξεταστούνε.
4.
Όποιοι μένουν τη νύχτα στο σταθμό της ιεραποστολής δίχως άδεια του γιατρού, θα διώχνουνται χωρίς φάρμακο.
(Συχνά οι άρρωστοι, που έρχονταν από μακρινές περιοχές, βγάζανε απ' τις αίθουσες του σχολείου τους μαθητές, για να
πάρουνε τις θέσεις τους).
5.
Πρέπει να επιστρέφονται τα μπουκαλάκια και τα τενεκεδάκια, που δίνονται με φάρμακα.
6.
Μόνο επείγουσες περιπτώσεις θα εξετάζουνται απ' τα μέσα του μηνός, όπου ανεβαίνει το βαπόρι και ώσπου να
κατεβεί, γιατί ο γιατρός γράφει στην Ευρώπη να του στείλουν άλλα πολύτιμα φάρμακα. (Το βαπόρι έφερνε την ευρωπαϊκή
αλληλογραφία στα μέσα του μηνός και στην επιστροφή του έπαιρνες τις απαντήσεις).
Σπρωχνόταν εκεί, μπρος απ' την παράγκα, κάτω απ' τον εξαντλητικό ήλιο, το πλήθος της κολυμπήθρας του Σιλωάμ:
λεπροί, ελονοσιακοί, σκελετωμένοι απ' την αρρώστια του ύπνου, από το μπέρι-μπέρι, πολλοί δυσεντερικοί, άλλοι με
γαγγραινιασμένα έλκη, νεφρικοί, φρενοπαθείς, φυματικοί, τραχωματικοί, τραυματισμένοι από τα θηρία, ρευματικοί, πολλοί
με καρδιοπάθειες, όγκους, δερματίτιδες, λογής ψυχασθένειες και καταληψίες. Η εξέταση ήταν φοβερά κουραστική, επειδή ο
γιατρός έπρεπε να μαντεύει περισσότερα απ' όσα μπορούσε να εκφράσει για την αρρώστια του ένας πρωτόγονος που
συνήθιζε να αποδίνει τα συμπτώματά της και τους πόνους του σ' ένα σκουλήκι κινούμενο αδιάκοπα μέσα του...
Στις δώδεκα το μεσημέρι ο Ιωσήφ ανάγγελνε: “ο γιατρός πάει να φάει”. Τότε οι άρρωστοι σκορπίζονταν στις γύρω σκιές,
για να μασουλήσουν τις μπανάνες τους ή τα καπνιστά ψάρια τους. Οι υπόλοιπες όμως τέσσερις ώρες –απ' τις δυο έως τις έξι
το βράδυ– δεν ήταν αρκετές, για να εξεταστούνε όλοι οι άρρωστοι. Έτσι, πολλοί αναγκάζονταν να διανυκτερεύουν, αφού η
εξέταση με λάμπα ήταν αδύνατη, απ' τα κουνούπια που σηκώνανε σύννεφο γύρω τους. Μ' όλη, ωστόσο, την προσπάθειά
τους, δεν πρόφταιναν να εξετάσουν περισσότερους από 30-40 τη μέρα. Για ν' αποφεύγεται μια δεύτερη άσκοπη εξέταση, ο
άρρωστος εφοδιαζόταν μ' ένα αριθμημένο στρογγυλό χαρτονάκι, όπου επάνω του σημειωνόταν η αρρώστια του, όσα
φάρμακα είχε πάρει κι οι οδηγίες πώς να τα χρησιμοποιήσει. Ωστόσο, πάντα ο γιατρός είχε την ανησυχία, πως ο άρρωστος
θα κατάπινε μονομιάς το φάρμακο ή θάτρωγε την αλοιφή του.
Μεγάλο αγώνα κάνανε στο ιατρείο –φτάνοντας και σε αυστηρές κυρώσεις– για ν' αναγκάζουν τους αρρώστους να
επιστρέφουν τα μπουκαλάκια και τα κουτιά, αφού μόνο μ' αυτά μπορούσανε να προφυλάξουν τα φάρμακα απ' τη διαβρωτική
υγρασία. Μάταια όμως. Οι περισσότεροι –παρακούοντας κι από τη φυσική κλεπτομανία τους– τα κρατούσαν περνώντας τα
στο λαιμό τους σαν φυλαχτά. Κι όμως, ύστερα από μια τόσο αφόρητα ζεστή μέρα, που τη διαδεχόταν μια νύχτα το ίδιο
ζεστή, χωρίς ένα ποτήρι δροσερό νερό ή μια υποψία φύσημα απ' τη ζούγκλα, ο Αλβέρτος Σβάιτσερ πέφτοντας κατάκοπος
στο κρεβάτι να κοιμηθεί αισθανότανε τέτοια εσωτερική αγαλλίαση, ώστε να γράψει στην αδελφή του: “Μ' όλα αυτά είμαι πολύ
ευτυχής, που βρίσκομαι στην πρωτοπορία του βασιλείου του θεού...”. Μετά από εννιά μήνες μπορούσε πια ν' αναγγείλει
στους φίλους της Ευρώπης, πως είχε νοσηλεύσει πάνω από δυο χιλιάδες άτομα.
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Τ. Αθανασιάδης, Αλβέρτος Σβάιτσερ. Ο ποιητής της χριστιανικής δράσης: Βιογραφία, Παράθεμα από το Σχολικό Βιβλίο Έκφραση-Έκθεση. Γενικό Λύκειο, Β’
Τεύχος, ΟΕΔΒ, Αθήνα, σ. 137-139

Άλμπερτ Σβάιτσερ (1875‐1965)
Το 1952 του απονεμήθηκε το Νόμπελ Ειρήνης για τη φιλοσοφία του περί
«σεβασμού της ζωής», την οποία εξέφρασε με πολλούς τρόπους, με πιο
γνωστό την ίδρυση και τη συντήρηση Νοσοκομείου στη Γκαμπόν της
κεντροδυτικής Αφρικής. (Από τη Wikipedia)
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Εισαγωγή
Σε αυτή την ερευνητική εργασία (project) ασχοληθήκαμε με τον εθελοντισμό.
Σκοπός της ήταν να μυηθούμε στην αξία της εθελοντικής προσφοράς και στην
προσπάθεια για βελτίωση της ζωής και της καθημερινότητας τόσο των
συνανθρώπων μας όσο και τη δική μας. Επιδιώξαμε επίσης να παρουσιάσουμε τις
εθελοντικές δραστηριότητες της Ελλάδας και ειδικότερα της πόλης των Ιωαννίνων
εστιάζοντας στο παράδειγμα του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων. Η
εργασία μας στηρίχτηκε κυρίως σε πληροφορίες που αντλήσαμε από το διαδίκτυο,
αλλά και σε πληροφορίες που αντλήσαμε από τη συνέντευξή μας με υπευθύνους του
ΚΕΘΕΑ Ηπείρου, τους οποίους ευχαριστούμε θερμά για αυτή τους την πρόθυμη
συμβολή.
Στο πρώτο μέρος της εργασίας προσεγγίσαμε το θέμα μας θεωρητικά,
αναζητώντας τον ορισμό του εθελοντισμού και το προφίλ του εθελοντή, την ιστορία,
τις μορφές και, προϋποθέσεις και τη σημασία του εθελοντισμού. Στο δεύτερο μέρος
της εργασίας μας εξειδικεύσαμε το θέμα μας στην εθελοντική εργασία της Ελλάδας,
αλλά και της πόλης μας και παρουσιάσαμε τη συνέντευξή μας με τους υπευθύνους
του ΚΕΘΕΑ Ηπείρου.
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Α’ ΜΕΡΟΣ
Ο εθελοντισμός ως έννοια
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1. Τι είναι ο εθελοντισμός
Το προφίλ του εθελοντή
Ο εθελοντισμός είναι ένα σύγχρονο κοινωνικό φαινόμενο που δεν είναι εύκολο
να οριστεί με ακρίβεια, καθώς αλλάζει διαρκώς όψεις, περιεχόμενο και μεθόδους
ακολουθώντας τις ανάγκες και τις απαιτήσεις της κοινωνίας. Πρόκειται για ένα
φαινόμενο που κατά τον 20ο αιών προσέλαβε μεγάλες διαστάσεις διεθνώς, ενώ κατά
τα τελευταία χρόνια έχει διαδοθεί ιδιαιτέρως και στην Ελλάδα.
Θα μπορούσαμε να ορίσουμε τον εθελοντισμό ως την ενσυνείδητη και
ανιδιοτελή προσφορά της ανθρώπινης ενέργειας για τη θεραπεία της ανάγκης του
πλησίον, τη δραστηριότητα δηλαδή εκείνη που αναπτύσσεται κατά τρόπο
προσωπικό, αυθόρμητο, ελεύθερο χωρίς ατομικό κέρδος από πολίτες ή ομάδες
πολιτών για σκοπούς αλληλεγγύης και προς το συμφέρον της ομάδας στην οποία
ανήκουν, της τοπικής, κρατικής και διεθνούς κοινότητας ή τρίτων προσώπων και
ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. Με άλλα λόγια ο εθελοντισμός είναι η μη
αμειβόμενη και δίχως επαγγελματική εξέλιξη δραστηριοποίηση των πολιτών που
αποβλέπει στην ευημερία του συνανθρώπου, της κοινότητας και της κοινωνίας
γενικότερα. Ωστόσο, είναι σαφές πως πρόκειται για ένα κοινωνικό φαινόμενο που
δεν περιορίζεται μόνο στην παροχή ανιδιοτελούς κοινωνικού έργου, αλλά αποτελεί
μια στάση ζωής με ιδιαίτερες αξίες.
Κατ’ επέκταση το προφίλ του εθελοντή έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: είναι
ο πολίτης που προσφέρει ανιδιοτελώς τον ελεύθερο χρόνο του ή τις γνώσεις του για
χρήσιμες δράσεις προς όφελος άλλων, χωρίς να προσδοκά υλικό αντάλλαγμα. Ένας
εθελοντής είναι συνήθως ανοιχτός στην επικοινωνία με τους συνανθρώπους του και
επιδιώκει τη συνεργασία και την συντονισμένη δραστηριότητα. Η δράση του
εθελοντή εντάσσεται στη λειτουργία των υπηρεσιών και των προγραμμάτων κάποιου
οργανισμού, αναλαμβάνει εξειδικευμένους ρόλους και συναλλάσσεται με τα μέλη
του προσωπικού αυτού του φορέα.
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Σύμφωνα με τον παραπάνω ορισμό μπορούμε να σχηματοποιήσουμε το μοντέλο
της εθελοντικής δράσης ως έναν συνδυασμό ακτιβισμού, άμισθης εργασίας και
υγιούς αξιοποίησης του ελεύθερου χρόνου:
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2. Η ιστορία του εθελοντισμού
Ο πρώτος ανιδιοτελής «εθελοντής», σύμφωνα με τον ελληνικό μύθο, ήταν ο
Προμηθέας, ο Τιτάνας που έκλεψε τη φωτιά από τους θεούς και την έδωσε στους
ανθρώπους και μαζί τους χάρισε τη γνώση και τις τέχνες. Ο Δίας, ως πατέρας και
αρχηγός των θεών, τον τιμώρησε, στέλνοντας τον Ήφαιστο να τον σταυρώσει στον
Καύκασο, κρατώντας τον εκεί καρφωμένο σε ένα βράχο. Αιώνες μετά, σύμφωνα
πάλι με έναν μύθο της ελληνικής μυθολογίας, ένας άλλος μεγάλος «εθελοντής», ο
ημίθεος Ηρακλής θα τον απελευθερώσει. Το μύθο αυτό τον ανέδειξε, ως γνωστόν, ο
μεγάλος τραγικός ποιητής Αισχύλος στην τριλογία του «Προμηθέας Δεσμώτης»,
«Προμηθέας Λυόμενος» και «Προμηθέας Πυρφόρος» και μπορεί να θεωρηθεί ως
σύμβολο της γνώσης, που οφείλεται στον εθελοντισμό και στην ανιδιοτέλεια.
Μπορούμε να ισχυριστούμε πως ο μύθος αυτός συναντιέται με την
πραγματικότητα σε κάθε εποχή. Η γνώση έχει μια προμηθεϊκή σχέση με τον
εθελοντισμό και την προσφορά.
Ασφαλώς οι ρίζες του εθελοντισμού είναι βαθιές μέσα στην ιστορία και τη
διαχρονική εξέλιξη της κοινωνίας. Όμως η εμφάνιση του εθελοντικού κινήματος
συμπίπτει κυρίως με τις ανθρωπογεωγραφικές ανακατατάξεις και τις αλλαγές που
επέφερε στην κοινωνία ο βιομηχανικός καπιταλισμός. Πριν τη Βιομηχανική
Επανάσταση η εργασία ανατίθεται κυρίως στις συντεχνίες (σινάφια) και τις
αδελφότητες των τεχνιτών και των μαστόρων αλλά και στα φιλανθρωπικά ιδρύματα
της εκκλησίας. Σε μια περίοδο έντονης γεωγραφικής και κοινωνικής κινητικότητας
το εθελοντικό κίνημα επιχειρεί να αμβλύνει τις επιπτώσεις που είχαν η αστικοποίηση
και η προλεταριοποίηση για μεγάλα τμήματα του πληθυσμού.
Στις πρώτες εθελοντικές οργανώσεις συμμετέχουν ιδιώτες και πρωτίστως μέλη
μεσοαστικών και αστικών στρωμάτων που συνιστούν και το υποκείμενο του
εθελοντικού κινήματος. Αντίστροφα αντικείμενα του εθελοντικού κινήματος και
παραλήπτες της εθελοντικής δράσης είναι κυρίως στρώματα της εργατικής τάξης.
Και στρώματα του πληθυσμού (κατεστραμμένοι χωρικοί και τεχνίτες), τα οποία
έχουν πληγεί

από την κατάρρευση πρωτογενών δικτύων και συστημάτων

οικονομικής αυτάρκειας. Καθώς μάλιστα αυτά τα στρώματα δεν έχουν ενσωματωθεί

10

| Τμήμα Β4, Β’ Τάξη 3ου Γεν. Λυκείου Ιωαννίνων

Ερευνητική Εργασία: «Ο εθελοντισμός σε τοπικό επίπεδο»

κοινωνικά ή έχουν εκπέσει κοινωνικά διατηρούν μια αμφίσημη σχέση με τον νέο
τρόπο κοινωνικής οργάνωσης που βασίζεται στη μισθωτή εργασία.
Η κοινωνία της ισότητας που επαγγέλλεται η Γαλλική Επανάσταση επανέρχεται
δυναμικά στο προσκήνιο στην Eπανάσταση του 1848, όταν οι επαναστατημένες
μάζες απαιτούν από το κράτος το δικαίωμα στην εργασία και την πρόνοια. Τα
Εθνικά Εργαστήρια που ιδρύει η προσωρινή κυβέρνηση με πρωτοβουλία του L.
Blanc ως κατοχύρωση του δικαιώματος στην εργασία γρήγορα θα παραμεριστούν,
καθώς το νέο σύνταγμα αρνείται το δικαίωμα στην εργασία και αναγνωρίζει μονάχα
ένα ηθικό χρέος της κοινωνίας να βοηθά «αδελφικά» τα μέλη της που έχουν ανάγκη.
Συχνά ο εθελοντισμός αναπτύχθηκε και ως εγχείρημα ιδεολογικής ενσωμάτωσης
μικροαστικών και μεσοαστικών στρωμάτων που άρθρωναν ριζοσπαστικό πολιτικό
λόγο. Η αίσθηση της κοινωνικής συμμετοχής που δημιουργούσε η εθελοντική δράση
ικανοποιούσε τον ακτιβιστικό ατομικισμό αυτών των στρωμάτων, προσδένοντας
ιδεολογικά τα λαϊκά στρώματα στο απολυταρχικό κράτος. Ωστόσο ο πόλεμος
(Πρώτος Παγκόσμιος) και ο πληθωρισμός οδήγησαν στην εξαθλίωση των μεσαίων
στρωμάτων, τα οποία στελέχωναν τις εθελοντικές οργανώσεις.
Κατά τον 20ο αιώνα το φαινόμενο του εθελοντισμού αποκτά ολοένα νέες και
πρωτότυπες ποιοτικές και ποσοτικές διαστάσεις που ξεπερνούν τις παλαιές εμπειρίες
παραδοσιακής φιλανθρωπίας. Ο εθελοντισμός έχει συχνά παραλληλιστεί με τη
φιλανθρωπία. Ωστόσο η διαφορά ανάμεσα στον εθελοντή και στον φιλάνθρωπο
είναι ότι ο εθελοντής αντιμετωπίζει τα άτομα, στα οποία προσφέρει εθελοντική
εργασία, όχι με οίκτο, αλλά ως άτομα ισότιμα τα οποία περνούν δυσκολίες και στα
οποία μπορεί να προσφέρει. Η διαφορά είναι ότι τα βλέπει ισότιμα. Δεν θεωρεί τον
εαυτό του ανώτερο. Όσο όμως και αν επιδιώχθηκε να ταυτιστούν οι δύο έννοιες, ο
εθελοντισμός συνεχίζει να εμπνέει, ειδικά στη σημερινή εποχή που κυριαρχεί ο
ατομικισμός.
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3. Ποιες προϋποθέσεις απαιτούνται
για τον εθελοντισμό
Όπως αναφέραμε στην προηγούμενη ενότητα ο εθελοντισμός είναι μία στάση
ζωής. Κι αυτό γιατί συνδέεται με την ακλόνητη πίστη και προσήλωση σε ορισμένες
ηθικές αξίες, όπως την αλληλεγγύη και την ανιδιοτελή προσφορά. Σε οποιαδήποτε
μορφή και εκδήλωσή του αποτελεί δείγμα υψηλού ηθικού επιπέδου, ανθρωπιάς,
κοινωνικότητας και πολιτικής ωριμότητας ανθρώπων και κοινωνιών.
Έτσι, τόσο τα κίνητρα όσο και η προσφορά του εθελοντή συνδέονται με την
αγάπη για την κοινωνική αλληλεγγύη, συμμετοχή και δικαιοσύνη, τον αλτρουισμό
και την ανθρωπιά., ενώ οι εθελοντές με τη δράση τους προωθούν θετικές στάσεις και
αντιλήψεις για τα διάφορα κοινωνικά ζητήματα.
Πέρα από αυτές τις ηθικές προϋποθέσεις που απαιτούνται για την υλοποίηση
του εθελοντισμού, χρειάζεται και η υποστήριξη από το κράτος. Το κράτος μπορεί να
δημιουργήσει τις κατάλληλες συνθήκες στην αγορά εργασίας και να διαδώσει όσο
περισσότερο γίνεται τη σύγχρονη γνώση και τεχνογνωσία. Κι αυτό γιατί ο εθελοντής
είναι ένα άτομο ελεύθερο, που στηρίζει τη δραστηριότητά του στην αυτενέργεια.
Επίσης, χωρίς την ευρεία διάδοση του διαδικτύου και των νέων τεχνολογιών δεν
μπορεί να συντελεστεί επιτυχημένα ο συντονισμός που είναι απαραίτητος για τον
εθελοντισμό.
Η εθελοντική προσφορά είναι αποτέλεσμα ωριμότητας, παιδείας και αγωγής.
Επομένως μία ακόμη προϋπόθεση του εθελοντισμού είναι η ανθρωπιστική παιδεία,
για την οποία υπεύθυνοι είναι οι θεσμοί της οικογένειας και της εκπαίδευσης.
Τέλος, θα πρέπει να προστεθεί ότι δεν υπάρχει κανένας περιορισμός σχετικά με
την κοινωνική θέση του εθελοντή. Αυτός μπορεί να προέρχεται από οποιοδήποτε
κοινωνικό-οικονομικό στρώμα της κοινωνίας. Αν λάβουμε υπόψη ότι ένας
εθελοντής μπορεί να έχει οποιαδήποτε ηλικία, οικονομική κατάσταση ή
εκπαιδευτικό-επαγγελματικό υπόβαθρο, τότε μπορούμε εύκολα να ισχυριστούμε ότι
σχεδόν όλοι οι πολίτες μπορούν να γίνουν εθελοντές. Βέβαια, θα πρέπει ο κάθε
εθελοντής να αξιοποιείται ανάλογα με τις ικανότητές, το χαρακτήρα και το βαθμό
της εκπαίδευσής του.
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Προσόντα ενός εθελοντή θεωρούνται γενικά τα εξής:
•

Να είναι οργανωμένος και εκπαιδευμένος.

•

Να έχει εξειδικευτεί στον τομέα του για να μπορεί να προσφέρει τα μέγιστα τη
στιγμή που θα του ζητηθεί.

•

Να μπορεί έπειτα από κατάλληλη εκπαίδευση να αναλάβει πρωτοβουλίες όπου
και όταν χρειαστεί

•

Να είναι πρόθυμος να οργανωθεί και να συντονιστεί με τις υπόλοιπες ομάδες
εθελοντών ή με άλλες κρατικές υπηρεσίες ή ομάδες που έχουν αναπτύξει ένα
εσωτερικό δεσμό και μπορούν να λειτουργούν πιο εύκολα μεταξύ τους.
Επίσης, ο φορέας, στον οποίο ο εθελοντής προσφέρει ανιδιοτελώς τις υπηρεσίες

του, πρέπει να μην παραγνωρίζει το δικαίωμα του εθελοντή:
•

να έχει συγκεκριμένο καθήκον με αρχή και τέλος

•

να έχει το καθήκον του μια συγκεκριμένη ημερομηνία λήξης

•

να έχει τη δυνατότητα να φύγει από το πρόγραμμα όποτε θέλει

•

να αισθάνεται ασφάλεια, σιγουριά και κυρίως οικειότητα με τους συνεργάτες
του.
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4. Οι μορφές του εθελοντισμού
Ο εθελοντισμός δεν έχει πλαίσια και όρια, είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο που
μπορεί να πάρει διάφορες μορφές και διαστάσεις με βάση τις αξίες, τις αρχές και την
κοινωνική, οικονομική και πολιτισμική πραγματικότητα της κοινωνίας. Εκφράζεται
με πολλούς τρόπους, ο καθένας από τους οποίους συνδέεται με μία ιδιαίτερη μέθοδο
δράσης. Σε κάθε περίπτωση, κοινό χαρακτηριστικό όλων των εθελοντικών
δραστηριοτήτων είναι η συνδρομή τους στην προάσπιση των θεμελιωδών
ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Μερικές από τις εκδηλώσεις του εθελοντισμού προς ευπαθείς ομάδες είναι οι
εξής:
• βοήθεια στο σπίτι - συνοδεία,
• εμψύχωση-ψυχολογική υποστήριξη,
• ενημέρωση - πρόληψη,
• δωρεά αίματος-οργάνων,
• μεταφορά ασθενών - υγειονομικές φροντίδες,
• κοινωνική επανένταξη,
• τηλεφωνική ακρόαση,
• εξειδικευμένες - επαγγελματικές παροχές,
• ψυχαγωγία,
• γραμματειακή-νομική υποστήριξη.
Πέρα, όμως από την κοινωνική διάσταση του εθελοντισμού, υπάρχει και ο
διεθνής εθελοντισμός ως προσφορά αλληλεγγύης και γνώσης στις χώρες του Τρίτου
κόσμου ή ως προσφορά ανθρωπιστικών υπηρεσιών στις ζώνες πολεμικών
συγκρούσεων.
Σε ανάπτυξη βρίσκεται, επίσης, ο περιβαλλοντικός εθελοντισμός, μέσω της
ανάπτυξης πρωτοβουλιών για την καθαριότητα των δασών και των παραθαλάσσιων
περιοχών, της οργάνωσης προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης των παιδιών
και των νέων.
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Τέλος, υπάρχει και ο πολιτιστικός εθελοντισμός, η οργάνωση από νεανικές
ιδίως εθελοντικές οργανώσεις πολιτιστικών θεατρικών, μουσικών και κοινωνικών
δραστηριοτήτων που εκφράζουν τη νεανική φαντασία και δημιουργικότητα.
Ευρέως διαδεδομένος είναι ο εθελοντισμός στον τομέα των ευπαθών ομάδων.
Άλλοτε η εθελοντική εργασία απευθύνεται στα άτομα που ανήκουν στις ευπαθείς
ομάδες και άλλοτε τα ίδια τα άτομα των ευπαθών ομάδων εργάζονται εθελοντικά.
Στην δεύτερη περίπτωση σκοπός του εθελοντισμού είναι η επανένταξη του ατόμου
στην κοινωνία μέσα από έναν τρόπο παραγωγικό και χρήσιμο για την κοινωνία και
για το ίδιο το άτομο. Έτσι, ο εθελοντισμός παρέχει τη δυνατότητα σε άτομα ευπαθή
να νιώσουν χαρά και ικανοποίηση από την προσφορά και να διεκδικήσουν μία
ενεργή ευκαιρία επανένταξης στο κοινωνικό σύνολο.
Ο εθελοντισμός, λοιπόν, που σχετίζεται με ευπαθείς ομάδες μπορεί να χωριστεί
σε δύο βασικές κατηγορίες:
Α) Εθελοντισμός ΠΡΟΣ τις ευπαθείς ομάδες.
Βασικός στόχος των εθελοντών αυτής της κατηγορίας είναι να συμβάλλει στο
έργο της κοινωνίας και των κοινωνικών οργανισμών, ώστε να βοηθηθούν οι
άνθρωποι που :
α) Βρίσκονται κάτω από το όριο της φτώχειας (άστεγοι, άνεργοι κλπ.),
β) Είναι εξαρτημένα από διάφορες ουσίες και πρακτικές ή βρίσκονται σε
διαδικασία απεξάρτησης από αυτές,
γ) Είναι ηλικιωμένοι,
δ) Είναι πρώην ή νυν κρατούμενοι,
ε) Αποτελούν εθνικές, κοινωνικές ή φυλετικές μειονότητες,
στ) Είναι φορείς κάποιας σωματικής ή ψυχικής πάθησης.
Β) Εθελοντισμός ΑΠΟ τις ευπαθείς ομάδες.
Στην ουσία πρόκειται για έναν έμμεσο τρόπο παροχής βοήθειας προς τις
ευπαθείς ομάδες, αφού τις ενσωματώνει δημιουργικά στο κοινωνικό σύνολο,
παρέχοντάς τους υλική, αλλά και ηθική υποστήριξη.
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Η καινοτόμος αυτή μέθοδος χρησιμοποιείται σε πολλές χώρες. Ένα
χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι αυτό της Ιρλανδίας, όπου παρέχονται συμβολικά
χρήματα και τροφή σε αλκοολικούς, υπό την προϋπόθεση της εθελοντικής εργασίας
στον δήμο του Άμστερνταμ.
Γενικώς, μπορεί κανείς να ισχυρισθεί πως το πεδίο του εθελοντισμού είναι
σήμερα τόσο διευρυμένο, ώστε υπάρχει για τον κάθε πολίτη δυνατότητα παροχής
βοήθειας σε πάσχοντες συνανθρώπους, λ.χ. σε αρρώστους που δεν έχουν τα χρήματα
να αγοράσουν τα φάρμακά τους, σε ανθρώπους που ζουν κάτω από το όριο της
φτώχειας και δεν έχουν την δυνατότητα να αγοράσουν τροφή για να επιζήσουν ή
είναι άστεγοι, σε ηλικιωμένους που αδυνατούν να εξυπηρετήσουν τις καθημερινές
τους ανάγκες. Εκτός από την βοήθεια σε μεμονωμένους συνανθρώπους του, κάποιος
μπορεί να συνεισφέρει και σε άλλους τομείς, όπως λ.χ. την προστασία του
περιβάλλοντος (δενδροφύτευση, καθαρισμός παραλιών κλπ.).
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5. Η σημασία του εθελοντισμού
Η αύξηση των διεθνών προβλημάτων και η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας
έχουν επιτρέψει την μεγάλη διάδοση του εθελοντισμού. Η σημασία του για τις
κοινωνίες και για τα άτομα είναι ιδιαίτερα αυξημένη, κάτι που φαίνεται από το
αυξημένο ενδιαφέρον της επιστημονικής κοινότητας, των μέσων ενημέρωσης και
της κοινής γνώμης για τον εθελοντισμό.
1. Κατ’ αρχάς ο εθελοντισμός ιδιαίτερα στις χώρες της Ευρώπης παρέχει υλικά
αγαθά και υπηρεσίες που αδυνατούν να προσφέρουν το κράτος και η ελεύθερη
αγορά.

Η

συνεχώς

αυξανόμενη

τάση

δραστηριοποίησης

εθελοντικών

οργανώσεων είναι αποτέλεσμα της αδυναμίας τόσο του κράτους όσο και των
μηχανισμών της αγοράς να αντιμετωπίσουν ικανοποιητικά τα ολοένα και πιο
σύνθετα κοινωνικά, οικονομικά και περιβαλλοντικά προβλήματα. Έτσι οι
εθελοντικές οργανώσεις ουσιαστικά δραστηριοποιούνται στην παραγωγή των
"δημοσίων αγαθών", που το κράτος αδυνατεί και ο ιδιωτικός τομέας δεν επιθυμεί
να προσφέρει σε επαρκή ποσότητα και ποιότητα. Για τον λόγο αυτό οι υπηρεσίες
κοινωνικής πρόνοιας, ο πολιτισμός, το περιβάλλον κλπ. αποτελούν τα πεδία, στα
οποία οι εθελοντικές οργανώσεις καλούνται να δραστηριοποιηθούν.
2. Ταυτόχρονα, ο εθελοντισμός έχει μια σημαντική συμβολή στην οικονομική
ανάπτυξη. Σύμφωνα με τον OHE, το 8% - 15% του AEΠ των κρατών, είναι
αποτέλεσμα της εθελοντικής δράσης.
3. H εθελοντική δράση αποτελεί, άλλωστε, μία μαθησιακή-μορφωτική λειτουργία.
Ενισχύει την απόκτηση κοινωνικών, επικοινωνιακών και επαγγελματικών
δεξιοτήτων και αναπτύσσει νέες ικανότητες. Ο εθελοντισμός δεν είναι απλά ένας
όρος, είναι στάση ζωής και δρα εποικοδομητικά στο κοινωνικό στερέωμα, καθώς
αφορά όλους ανεξάρτητα από κοινωνικές και οικονομικές διακρίσεις, προάγει
την ενεργή συμμετοχή των πολιτών στην προάσπιση των θεμελιωδών τους
δικαιωμάτων και ενδυναμώνει την κοινωνική αλληλεγγύη και συνοχή.
4. Αυξάνει τη δυνατότητα ενεργού συμμετοχής των νέων στη ζωή και την εργασία,
αφού αποτελεί εν δυνάμει χώρο ανάπτυξης νέων κοινωνικών υπηρεσιών. Η
εθελοντική δράση μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη μάχη κατά της
ανεργίας και αποτελεί πηγή νέων θέσεων εργασίας.
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5. Μέσω του εθελοντισμού εμπεδώνονται αρχές και αξίες στα άτομα και τις
κοινωνίες. Ο εθελοντισμός συνδέεται με την ανιδιοτελή προσφορά για την κοινή
ευημερία, ολοκληρώνοντας την προσωπικότητα των ανθρώπων και δίνοντας νέο
περιεχόμενο στη ζωή τους.
6. Οι εθελοντικές δραστηριότητες προωθούν ένα πνεύμα συλλογικότητας, αλλά
ταυτόχρονα ενισχύουν την ατομική ελευθερία του πολίτη, αφού συνδυάζουν τα
στοιχεία της ελεύθερης βούλησης και επιλογής με την ένταξη σε ένα πρόγραμμα
δράσης. Ως ελεύθερη απόφαση είναι προσωπική υπόθεση, είναι τρόπος ζωής και
ατομική πειθαρχία. Είναι ο έρωτας για τη βοήθεια και τη στήριξη της ανάγκης
των άλλων.
7. Ο εθελοντισμός φέρνει τους ανθρώπους πιο κοντά και βοηθάει να διευθετηθούν
τα κοινωνικά προβλήματα. Έτσι προάγονται η συμμετοχή, η ανάληψη δράσης, η
συστράτευση στον κοινό αγώνα για την αντιμετώπιση προβλημάτων, για την
επίτευξη κοινωφελών στόχων και τελικά για την ποιότητα ζωής και την ευτυχία
των ανθρώπων.
8. Επιπλέον, ο εθελοντισμός αντιστρατεύεται το πνεύμα του ατομισμού και της
ιδιοτέλειας που επικρατεί στην εποχή μας. Με τον τρόπο αυτό δεν διευκολύνεται
μόνο η ενσωμάτωση του ατόμου στο κοινωνικό σύνολο στο οποίο ανήκει, αλλά
αναπτύσσεται και η συντροφικότητα και συσφίγγονται οι δεσμοί ανάμεσα στους
ανθρώπους που συνειδητοποιούν την αλληλεξάρτησή τους. Έτσι διαμορφώνεται
η κοινωνία των πολιτών, πεμπτουσία της οποίας είναι η ενεργός συμμετοχή του
πολίτη.
9. Μέσω του εθελοντισμού συντονίζονται οι δυνάμεις του κοινωνικού συνόλου,
ελέγχεται το κράτος, αναπληρώνονται ελλείψεις και αδυναμίες του.
10. Ο εθελοντισμός ασκεί ιδιαίτερα σημαντική επίδραση και στον ψυχισμό του
ανθρώπου, τόσο του εθελοντή όσο και του ευεργετούμενου. Με αυτό τον τρόπο
δίνει ουσιαστικό νόημα, σκοπό και πληρότητα στη ζωή των ανθρώπων.
Έτσι, ο εθελοντισμός αποτελεί σήμερα υπό προϋποθέσεις μια μεγάλη δύναμη
ελπίδας για τον σύγχρονο κόσμο. Η οργανωμένη εθελοντική δράση τείνει να
καταστεί μια σημαντική συνιστώσα της κοινωνίας των πολιτών και είναι ο δείκτης
τού πολιτισμού μιας κοινωνίας αυτής. Γι’ αυτό έχει προσλάβει διαστάσεις διεθνούς
κινήματος.
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Αυτή η μεγάλη σημασία του εθελοντισμού διαμορφώνει και τα αντίστοιχα
κίνητρα για τη συμμετοχή ενός πολίτη σε αυτήν την προσπάθεια.
1. Ο πιο προφανής λόγος για τον οποίο οι άνθρωποι γίνονται εθελοντές είναι το
πάθος τους για κάτι που αγαπούν. Στο πλαίσιο της κοινωνικής προσφοράς οι
εθελοντές μπορούν να επιλέξουν τον τομέα δράσης που ταιριάζει στον
χαρακτήρα και την ιδιοσυγκρασία τους. Οι άνθρωποι, που έχουν προσωπική
σύνδεση με μία περιοχή, δρουν εθελοντικά στην κοινότητά τους θέλοντας να
δημιουργήσουν ένα καλύτερο μέρος τόσο για τους ίδιους όσο και για τους
συνδαιτυμόνες τους.
2. Ο εθελοντής παίρνει μια πραγματική γεύση από κάθε τοπική κουλτούρα και
γίνεται ένας πραγματικός ταξιδιώτης, όχι ένας απλός τουρίστας.
3. Μέσα από τις μοναδικές εμπειρίες που προσφέρει ο εθελοντισμός οι άνθρωποι
ενισχύουν τις καλές πλευρές του χαρακτήρα τους, διαμορφώνουν ένα καλύτερο
πρόσωπο, γίνονται πιο ανεξάρτητοι, πιο θαρραλέοι, ανοιχτόμυαλοι και τολμηροί.
4. Ο εθελοντισμός ανοίγει ένα παράθυρο στον κόσμο. Μόνο όταν κάποιος δει
κατάματα την ακραία φτώχεια, τις σκιές που αφήνει πίσω του ένας πόλεμος, την
ανάγκη για επιβίωση, την εξαφάνιση των ειδών, μπορεί εντέλει να κατανοήσει τι
σημαίνουν όλα αυτά για τον ίδιο και πόσο δύναται να επηρεάσουν τον υπόλοιπο
κόσμο.
5. Επιπλέον οι άνθρωποι βρίσκουν συχνά ισόβιες φιλίες μέσω της εθελοντικής
εργασίας. Πολλοί είναι αυτοί που επιλέγουν τον εθελοντισμό κυρίως για να
αναπτύξουν φιλίες αντιμετωπίζοντας έτσι τη μοναξιά των καιρών μας.
6. Η εθελοντική εργασία μπορεί συχνά να οδηγήσει σε μια αμειβόμενη εργασία. Οι
εθελοντές συχνά έχουν τη δυνατότητα να γίνουν συντονιστές εθελοντών και να
προσληφθούν από τις αντίστοιχες οργανώσεις. Ταυτόχρονα οι εθελοντές
μπορούν να δοκιμάσουν έναν τομέα εργασίας για να καταλάβουν αν πραγματικά
τους ενδιαφέρει, και αν ναι να αφομοιώσουν στο έπακρο τον τρόπο λειτουργίας
και τα μυστικά της συγκεκριμένης εργασίας, αποκτώντας ένα σημαντικό
προβάδισμα για τη μελλοντική τους πιθανή επιλογή σε αυτόν τον τομέα
εργασίας.
7. Η εθελοντική εργασία μπορεί να είναι σκληρή, επίπονη, και απογοητευτική,
συχνά έχει όμως και μία πιο διασκεδαστική και άκρως ικανοποιητική διάσταση.
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Μέσα από τέτοιες δραστηριότητες μπορεί άλλωστε κανείς να βελτιώσει τις
δεξιότητές του σε πολλούς τομείς, όπως π.χ. στη γλωσσομάθεια.
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Μητέρα Τερέζα (1910‐1997)

Βοήθησε φτωχούς και αρρώστους σε όλον τον κόσμο. Το 1979 της
απονεμήθηκε το Βραβείο Νόμπελ Ειρήνης για «τις εκστρατείες της σχετικά
με την ενημέρωση για τη φτώχεια». Το 1997 αγιοποιήθηκε από τον Πάπα
Ιωάννη Παύλο Β’. (Από τη Wikipedia)
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Β’ ΜΕΡΟΣ
Ο εθελοντισμός στην Ελλάδα και στην πόλη μας
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1. Ο εθελοντισμός στην Ελλάδα
Στη χώρα μας ο εθελοντισμός ως θεσμός δεν είχε, μέχρι πρόσφατα ανάλογη
ανάπτυξη με αυτή των άλλων χωρών της Δύσης. Στο πλαίσιο αυτό στη χώρα μας τα
τελευταία χρόνια έχουν κάνει την εμφάνισή τους πολλές Μη Κυβερνητικές
Οργανώσεις με πληθώρα εθελοντικών δράσεων και κύρια πεδία εφαρμογής το
περιβάλλον, τον πολιτισμό, τις κοινωνικές υπηρεσίες. Σε κάθε πεδίο εφαρμογής οι
μη

κυβερνητικές

οργανώσεις,

είτε

έχουν

μορφή

ιδρύματος,

αστικής/μη

κερδοσκοπικής εταιρείας, σωματείων ή συλλόγων στηρίζουν τη δράση τους στην
εθελοντική προσφορά των μελών τους.
Ο εθελοντισμός στην Ελλάδα παίρνει πολλές μορφές, λ.χ. 1) εθελοντισμός
αιμοδοσίας 2) εθελοντικός οργανισμός ''Το χαμόγελο του παιδιού" 3) εθελοντική
προσφορά στα παιδικά χωριά SOS, 4) προγράμματα εθελοντικής δράσης για την
διαχείριση κρίσεων και αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών (Ίδρυμα Νεολαίας και Διά
Βίου Μάθησης Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, προσφορά μελών του
ανθρώπινου σώματος μετά τον θάνατο κτλ.).
Το 2011 είχε ανακηρυχθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως «Ευρωπαϊκό Έτος
Εθελοντικών Δραστηριοτήτων που προάγουν την ενεργό συμμετοχή του πολίτη». Η
Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς, συντονιστικός φορέας για την επίτευξη των στόχων
του Έτους στην Ελλάδα, είχε τότε σχεδιάσει μια σειρά από δράσεις και
πρωτοβουλίες που συντελούν στην εκπλήρωση των τεσσάρων στόχων του
Ευρωπαϊκού Έτους Εθελοντισμού:
•

Δημιουργία περιβάλλοντος κατάλληλου για τον εθελοντισμό στην Ε.Ε.

•

Ενίσχυση των διοργανωτών εθελοντικών δραστηριοτήτων για βελτίωση της
ποιότητας των εθελοντικών δραστηριοτήτων

•

Αναγνώριση των εθελοντικών δραστηριοτήτων

•

Ευαισθητοποίηση για την αξία και τη σημασία του εθελοντισμού.

•

Εκπόνηση μελέτης για την αποτύπωση της τρέχουσας κατάστασης του
εθελοντισμού στην Ελλάδα.

•

Εκπόνηση σχολικού εγχειριδίου για την εξοικείωση των μαθητών με τον
εθελοντισμό με εύληπτο και ελκυστικό τρόπο, βασισμένο στις αρχές της
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βιωματικής

μάθησης

και

προορισμένο

για

χρήση

από

καθηγητές

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
•

Πρόγραμμα συνδυασμού διακοπών και εθελοντικής δραστηριότητας.

•

Δημιουργία ντοκιμαντέρ για την ευαισθητοποίηση των μαθητών της
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και γενικότερα κάθε ενδιαφερόμενου πολίτη.

Έτσι στην Ελλάδα δραστηριοποιούνται Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, Διεθνή
και Εγχώρια Προγράμματα Εθελοντικών Δράσεων, κρατικοί φορείς εθελοντισμού
και φοιτητικές ή άλλες ιδιωτικές οργανώσεις.
Ανάμεσά τους ιδιαίτερη θέση κατέχουν οι οικολογικές και φιλοζωικές
οργανώσεις, τις οποίες θα παρουσιάσουμε στη συνέχεια:

Οικολογικές και φιλοζωικές
οργανώσεις στην Ελλάδα και στην
Ήπειρο
Ως οικολογία ορίζεται η μελέτη του μεγέθους και της διάδοσης των πληθυσμών
των ζώντων οργανισμών, καθώς και του τρόπου με τον οποίο οι ιδιότητες αυτές
επηρεάζονται από την αλληλεπίδραση μεταξύ των οργανισμών και του
περιβάλλοντός τους. Το περιβάλλον ενός οργανισμού αποτελείται τόσο από τις
φυσικές ιδιότητες, οι οποίες αποτελούν το σύνολο των κατά τόπους αβιοτικών
παραγόντων όπως το κλίμα και η γεωλογία, όσο και από τους υπόλοιπους
οργανισμούς που μοιράζονται το ίδιο οικοσύστημα. Οι διαταραχές στη γήινη
βιόσφαιρα και στο φυσικό περιβάλλον οι οποίες συνηθίζεται να αποδίδονται στην
ανθρώπινη

δραστηριότητα

ονομάζονται

οικολογικά

προβλήματα

ή

περιβαλλοντικά προβλήματα. Κατά τη δεκαετία του 1960 αναδύθηκε το
πολύπλευρο οικολογικό κοινωνικό κίνημα με στόχο την προσπάθεια για την επίλυση
των οικολογικών προβλημάτων (π.χ. με την ίδρυση οργανώσεων όπως η WWF και η
Greenpeace). Οι ακόλουθοι φορείς και οι ακόλουθες οργανώσεις εντάσσονται σε
αυτό το γενικό πλαίσιο.
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Α. Εθνικοί Δρυμοί
Στην Ελλάδα, χώρα με πλούσια αυτοφυή χλωρίδα και άγρια πανίδα η πρώτη
σημαντική κίνηση σε θέματα προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος έγινε το 1937
με την ίδρυση Εθνικών δρυμών σε ολόκληρη τη χώρα. Οι εκτεταμένες δασικές
περιοχές που χαρακτηρίζονται ως εθνικοί δρυμοί παραμένουν ανεπηρέαστες ή έχουν
επηρεαστεί ελάχιστα από τις ανθρώπινες δραστηριότητες. Στους δρυμούς
διατηρείται μεγάλος αριθμός και ποικιλία αξιόλογων βιολογικών, οικολογικών,
γεωμορφολογικών και αισθητικών στοιχείων. Στους δρυμούς σε αντίθεση με το
παρθένο δάσος, επιτρέπονται ορισμένες παραδοσιακές κυρίως δραστηριότητες. Στην
Ελλάδα οι δρυμοί είναι δέκα και καταλαμβάνουν συνολική έκταση 650.000
στρεμμάτων. Στην Ήπειρο βρίσκεται ο Εθνικός δρυμός Βίκου-Αωού. Ο δρυμός
Βίκου ή Αωού (1973) εκτείνεται από το φαράγγι του Βίκου μέχρι τη χαράδρα του
Αώου ποταμού κοντά στην Κόνιτσα. Τα σπουδαιότερα δασικά είδη που
συναντώνται εδώ είναι: δρυς, σφενδάμι, γαύρος, οστρυά, ιτιά, πλάτανος, φράξος,
φλαμουριά. Εδώ ζει η αρκούδα, ή βίδρα και άλλα σπάνια και απειλούμενα ζώα.
Στους πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζονται οι εθνικοί δρυμοί, τα αισθητικά
δάση και οι υδροβιότοποι της Ελλάδας.
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ΧΑΡΤΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΔΡΥΜΩΝ-ΑΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΔΑΣΩΝ- ΥΔΡΟΒΙΟΤΟΠΩΝ
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ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ-ΑΙΣΘΗΤΙΚΑ ΔΑΣΗ
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Β. WWF
Τα περιβαλλοντικά προβλήματα όμως
αντιμετωπίζονται

και

με

άλλους

πιο

“δραστικούς” τρόπους, όπως για παράδειγμα
την επέμβαση οικολογικών οργανώσεων. Ήδη
αναφέραμε τη WWF ως έναν από αυτούς.
Από την ίδρυσή της του 1990, το WWF
Ελλάδος έχει υλοποιήσει περισσότερα από 70
προγράμματα δράσης. Αυτά αφορούν τους
τομείς της ενεργούς προστασίας και διαχείρισης του φυσικού περιβάλλοντος
(προγράμματα

“πεδίου”),

τη

διοργάνωση

εκστρατειών

ενημέρωσης

και

ευαισθητοποίησης των πολιτών, την τεκμηρίωση παρεμβάσεων σε θέματα
περιβαλλοντικής πολιτικής της χώρας, αλλά και την υλοποίηση προγραμμάτων
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Επιπλέον, η οργάνωση τεκμηριώνει
παρεμβάσεις σε κρίσιμα ζητήματα περιβαλλοντικής πολιτικής, όπως ο χωροταξικός
σχεδιασμός, η δημιουργία δικτύου προστατευόμενων περιοχών, η αναπτυξιακή
πολιτική της χώρας, η διαχείριση των υδατικών πόρων και η πολιτική της
Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα χημικά.

Οι γενικότεροι στόχοι της είναι:

z

Η προστασία σημαντικών ειδών και οικοτόπων.

z

Η αποτελεσματική διαχείριση φυσικών πόρων.

z

Η μείωση της αλόγιστης κατανάλωσης.

z

Η πράσινη στροφή της κοινωνίας.
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Γ. Ελληνική Φιλοζωική Εταιρεία
Εκτός

από

οικολογικούς

φορείς

τους
που

διεθνείς

δρουν

στην

Ελλάδα, ο λαός μας από μόνος του διαθέτει
ισχυρή εθελοντική παράδοση. Επίσημα και
ανεπίσημα
γειτονιές

δίκτυα
του

καθημερινά

με

αλληλεγγύης

τόπου

μας

απώτερο

στις

μάχονται
στόχο

την

ευαισθητοποίηση όλων των πολιτών.
Η Ελληνική Φιλοζωική Εταιρεία ιδρύθηκε το 1975 με σκοπό την προστασία
των αδέσποτων κυρίως ζώων σε έκτακτη ανάγκη. Είναι σωματείο μη κερδοσκοπικό,
κοινωφελές, δεν επιδοτείται από το ελληνικό κράτος ή την Ε.Ε. και στηρίζεται στις
συνδρομές των μελών της, σε δωρεές, χορηγίες και εκδηλώσεις για ευόδωση των
σκοπών της. Διαθέτει ένα μοναδικό και πρότυπο Φιλοζωικό Κτηνιατρικό Κέντρο
στην Αττική Οδό και έναν κτηνιατρικό σταθμό στη Δυτική Αττική, παρέχοντας όλες
τις υπηρεσίες με το εξειδικευμένο προσωπικό της. Έχει στην κατοχή της δύο
ασθενοφόρα αδέσποτων ζώων για συνεργασία περισυλλογής και ελέγχου γεννήσεων
και υγείας των αδέσποτων με δήμους και οργανισμούς που συνεργάζεται. Απασχολεί
μόνιμο προσωπικό (κτηνιάτρους, νοσοκόμους, ζωοκόμους, οδηγούς ασθενοφόρων,
διοικητικό προσωπικό) και δεκάδες μέλη και εθελοντές που σε καθημερινή βάση
προσφέρουν τις υπηρεσίες τους με ειδική γνώση, εμπειρία και αγάπη προς τα ζώα.
Συνεργάζεται με δήμους και άλλους οργανισμούς κοινής ωφέλειας για τα
προβλήματα που έχουν με τα αδέσποτα. Επίκεντρο όλων των δραστηριοτήτων της
ΕΦΕ είναι ο έλεγχος της υγείας και του πληθυσμού (στειρώσεις) των αδέσποτων
ζώων προκειμένου να συμβιώνουν αρμονικά στη δική μας κοινωνία. Φροντίζει
παράλληλα και στο διάστημα που τα περιθάλπει να βρουν μια ζεστή αγκαλιά και τον
άνθρωπό τους συνάπτοντας ειδική σύμβαση υιοθεσίας για την επιτήρησή τους.
Επίσης, λειτουργεί ειδικό τμήμα για ζώα που χάθηκαν ή βρέθηκαν προκειμένου να
ξαναβρεθούν με τους ιδιοκτήτες τους ή να βρουν νέο σπίτι. Βοηθάει με ίδιους
πόρους δεκάδες αδέσποτα το χρόνο για ειδικές περιπτώσεις που είναι αδύνατον να
αναλάβουν δήμοι ή πολίτες, διοργανώνοντας εκδηλώσεις (μπαζάρ κ.λπ.) και
τοποθετώντας κουμπαράδες σε διάφορα σημεία προκειμένου να συγκεντρωθούν
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χρήματα που θα βοηθήσουν ακόμα περισσότερα ανήμπορα ζώα. Εκπαιδεύει δεκάδες
μαθητές κάθε χρόνο να γίνουν υπεύθυνοι ζωόφιλοι και διανέμει ενημερωτικά
φυλλάδια για ανάπτυξη της ζωοφιλίας στη χώρα μας. Η ΕΦΕ είναι αναγνωρισμένη
οργάνωση σε διεθνές επίπεδο, μέλος της Παγκόσμιας Οργάνωσης (WSPA), επίτιμο
μέλος του RSPCA και συνεργαζόμενη με αυτές και πολλές άλλες σε εκστρατείες και
αγώνες που αφορούν τη βελτίωση συνθηκών διαβίωσης για διάφορα είδη ζώων του
πλανήτη.


Δ. Αρκτούρος
Θα ήταν τεράστια παράληψη να μην αναφέρουμε και τους φορείς των οποίων η
δράση είναι καθοριστική για την Ήπειρο. Ο πιο γνωστός από αυτούς και στον οποίο
θα αναφερθούμε δεν είναι άλλος παρά ο φύλακας της Άρκτου!
Ο Αρκτούρος είναι ο μοναδικός φορέας στην Ελλάδα ο οποίος ασχολείται για
περισσότερο από 15 χρόνια με την επιστημονική μελέτη της καφέ αρκούδας και η
εμπειρία και τεχνογνωσία που έχουν αποκτήσει οι ερευνητές του είναι πολύτιμη για
την προστασία και τη διαχείριση του απειλούμενου αυτού είδους. Στις αρχές της
ερευνητικής του δραστηριότητας, ο Αρκτούρος βασίστηκε σε μεγάλο βαθμό σε
κλασσικές μεθόδους συλλογής δεδομένων σχετικά με την παρουσία, βιολογία και
οικολογία της αρκούδας σε μια περιοχή, οι οποίες περιλάμβαναν τη χρησιμοποίηση
ερωτηματολογίων και την αναζήτηση ενδείξεων παρουσίας όπως ίχνη, περιττώματα,
σημάδια στα δέντρα, αναποδογυρισμένες πέτρες.
Μετά από 20 χρόνια δράσης ο ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ είναι περήφανος γιατί συνετέλεσε
δυναμικά στην προστασία της άγριας ζωής στην Ελλάδα.
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Ε. Κίνηση για τα δικαιώματα των ζώων ( ΚΙ.ΔΙ.ΖΩ )
Αποκλειστικά στην πόλη μας οι εθελοντικές δράσεις
δεν είναι λίγες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το
μη κερδοσκοπικό σωματείο ΚΙ.ΔΙ.ΖΩ.
Η «Κίνηση για τα δικαιώματα των ζώων» αποτελεί
ένα μη κερδοσκοπικό σωματείο, νομικό πρόσωπο
ιδιωτικού δικαίου, το οποίο ιδρύθηκε στην πόλη μας το
Μάρτιο του 2000.Κάθε πολίτης που συμφωνεί με το χαρακτήρα της οργάνωσης και
ενδιαφέρεται για τους σκοπούς της μπορεί να γίνει μέλος.
Οι σκοποί της ΚΙ.ΔΙ.ΖΩ είναι:
•

Φροντίδα αδέσποτων ζώων για την επιβίωση και την υγεία τους, με ιατρική
περίθαλψη, εμβολιασμούς, στειρώσεις, παράδοση προς υιοθεσία.

•

Δημιουργία κρατικών ή ιδιωτικών σταθμών προς βοήθεια απροστάτευτων
ζώων.

•

Ευαισθητοποίηση των πολιτών σχετικά με τα δικαιώματα των ζώων και
την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.

•

Κάθε άλλη δραστηριότητα που στοχεύει την προάσπιση των δικαιωμάτων
των ζώων.

Ζ. Τσίρκο: ο αντίποδας
Σε όλους είναι οικείο το θέαμα των κλόουν, των ακροβατών και των ζώων.
Λίγοι όμως πραγματικά γνωρίζουν τι σημαίνει να λειτουργεί ένα τσίρκο με ζώα.
Το παράνομο κυνήγι ειδών υπό εξαφάνιση είναι από τους κύριους προμηθευτές των
τσίρκων. Για να συλληφθεί ένα μικρό εξοντώνεται η μητέρα του. Τα περισσότερα
ζώα που συλλαμβάνονται πεθαίνουν είτε στη μεταφορά είτε στη διάρκεια και
μέθοδοι εκπαίδευσης τους είναι η πείνα, η δίψα και το ανελέητο ξύλο. Ο παγκόσμιος
τζίρος από το εμπόριο άγριων ζώων και προϊόντων είναι τρίτος μετά το εμπόριο
ναρκωτικών.
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2. Ο εθελοντισμός στα Ιωάννινα
Στα Ιωάννινα δραστηριοποιούνται σήμερα δεκάδες εθελοντικές οργανώσεις,
προσφέροντας την ευκαιρία σε νέους και ενηλίκους να συνεισφέρουν στην
κοινωνική πρόοδο της περιοχής.
Εθελοντικές οργανώσεις της πόλης μας που συμβάλλουν στη δασοπροστασία
και τις πρώτες βοήθειες είναι οι μεταξύ άλλων οι ακόλουθες: Σύλλογος Προστασίας
Περιβάλλοντος Ιωαννίνων, Σκοπευτικός Όμιλος Ιωαννίνων, Κυνηγετικός Σύλλογος
Ιωαννίνων,

Ένωση

Ραδιοερασιτεχνών

Ιωαννίνων,

Ελληνική

Ομάδα

διάσωσης/Παράρτημα Ιωαννίνων, Ελληνικό Αεροναυτικό Κέντρο, Εξωραϊστικός –
Εκπ/κος σύλλογος Μαζίου «ΑΩΟΣ», Ένωση Ραδιοερασιτεχνών ΒΔ Ελλάδος
(Δασοπροστασία,

επικοινωνίες),

Λέσχη

4Χ4

Ιωαννίνων

(Δασοπροστασία,

δασοπυρόσβεση, έρευνα και διάσωση, πρώτες βοήθειες), Πίνδος Περιβαλλοντική
(Δασοπροστασία,

δασοπυρόσβεση,

εκπαιδεύσεις),

Αερολέσχη

Ιωαννίνων

(Δασοπροστασία, έρευνα και διάσωση, ενημέρωση – ευαισθητοποίηση πολιτών),
Εθελοντική

Ομάδα

δασοπυρόσβεση,

Πολιτικής

έρευνα

και

Προστασίας
διάσωση,

Παμβώτιδας

πρώτες

βοήθειες,

(Δασοπροστασία,
ενημέρωση

–

ευαισθητοποίηση πολιτών, εκπαιδεύσεις).
Παράλληλα στην περιοχή μας δραστηριοποιούνται πολλές φοιτητικές ομάδες
παρέχοντας τη δυνατότητα στους φοιτητές να συμβάλουν στην εθελοντική
προσφορά. Τέτοιες φοιτητικές οργανώσεις είναι λ.χ. η Φοιτητική Ομάδα
Εθελοντικής Αιμοδοσίας (Φ.Ο.Ε.Α) και η Φοιτητική Ομάδα κατά των Ναρκωτικών
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (Φ.Ο.Κ.Ν.Π.Ι.).
Στο πλαίσιο της διερεύνησης της σημασίας του εθελοντισμού σε γενικό
(παγκόσμιο ή εθνικό) όσο και σε τοπικό επίπεδο αποφασίσαμε να επισκεφθούμε
τους υπευθύνους του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων Ηπείρου.
Το ΚΕΘΕΑ είναι το μεγαλύτερο δίκτυο υπηρεσιών απεξάρτησης και κοινωνικής
επανένταξης στη χώρα μας. Βρίσκεται δίπλα στους χρήστες ουσιών και τις
οικογένειές τους από το 1983, όταν ιδρύθηκε η «Ιθάκη», η πρώτη ελληνική
Θεραπευτική Κοινότητα. Όλες οι υπηρεσίες του ΚΕΘΕΑ παρέχονται δωρεάν και
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χωρίς λίστες αναμονής: στο δρόμο, στα σωφρονιστικά καταστήματα, σε μονάδες σε
όλη την Ελλάδα. Το ΚΕΘΕΑ απευθύνεται επίσης σε όσους αντιμετωπίζουν
πρόβλημα και με άλλες μορφές εξάρτησης, όπως το αλκοόλ, ο τζόγος και το
διαδίκτυο.
Τα προγράμματα του ΚΕΘΕΑ αντιμετωπίζουν ολοκληρωμένα την εξάρτηση και
τα προβλήματα που τη συνοδεύουν, παρέχοντας συμβουλευτική και θεραπεία
απεξάρτησης, υποστήριξη της οικογένειας, φροντίδα για θέματα υγείας και νομικές
εκκρεμότητες, εκπαίδευση και κατάρτιση, επανένταξη στην κοινωνία και τον κόσμο
της εργασίας. Κατά τη διάρκεια της θεραπείας δεν χορηγούνται υποκατάστατα ή
φάρμακα. Στόχος είναι η πλήρης και σταθερή αποχή από τις ουσίες και η ισότιμη
επανένταξη του ατόμου στην κοινωνία.
Το ΚΕΘΕΑ εφαρμόζει επίσης προγράμματα πρόληψης και αγωγής υγείας σε
εκπαιδευτικές κοινότητες όλων των βαθμίδων, ομάδες υψηλού κινδύνου για χρήση
ουσιών και τις τοπικές κοινωνίες. Αποτελεί δραστήριο οργανισμό εκπαίδευσης και
έρευνας στον τομέα των εξαρτήσεων με προγράμματα και δραστηριότητες που
αποσκοπούν στην καλύτερη κατανόηση του φαινομένου, στην προώθηση της
επιστημονικής γνώσης και στη διαρκή βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχονται στα
εξαρτημένα άτομα και τις οικογένειές τους.
Το ΚΕΘΕΑ απευθύνεται:
•

σε εφήβους, παρέχοντάς τους τη δυνατότητα θεραπείας λιγότερο ή
περισσότερο εντατικής μορφής, ανάλογα με το βαθμό εμπλοκής τους με τη
χρήση,

•

σε ενήλικες, με προγράμματα διαμονής και εξωτερικής παρακολούθησης,

•

σε

εργαζόμενους

χρήστες,

με

προγράμματα

που

λειτουργούν

τις

απογευματινές ώρες,
•

σε εξαρτημένους γονείς ανήλικων παιδιών,

•

σε μετανάστες και πρόσφυγες,

•

σε χρήστες που κρατούνται στα σωφρονιστικά καταστήματα ή έχουν
αποφυλακιστεί,

•

σε χρήστες που βρίσκονται στο δρόμο,
σε όσους αντιμετωπίζουν προβλήματα με τις νέες ή τις «νόμιμες»
εξαρτήσεις, όπως το διαδίκτυο, τα video games, το αλκοόλ και τα τυχερά
παιχνίδια.
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Έρευνα του 2011 για τη συγκριτική αποτίμηση του κόστους της εξάρτησης και
του κόστους της συμμετοχής σε προγράμματα του ΚΕΘΕΑ έδειξε ότι για κάθε ένα
ευρώ που διατίθεται στη θεραπεία εξοικονομούνται από 4,6 μέχρι 6,5 ευρώ, ανάλογα
με το είδος του προγράμματος (διαμονής ή εξωτερικής παρακολούθησης). Το
όφελος αυτό αυξάνεται σε βάθος χρόνου, καθώς η συμμετοχή αυτή συνοδεύεται από
σημαντικές πιθανότητες πλήρους αποθεραπείας. Η λειτουργία αποτελεσματικών
προγραμμάτων πρόληψης, έγκαιρης παρέμβασης, απεξάρτησης και κοινωνικής
ένταξης αποτελεί μια αποδοτική επιλογή τόσο από τη σκοπιά του ατόμου και της
οικογένειάς του όσο και από τη σκοπιά του κοινωνικού συνόλου.
Το «ΚΕΘΕΑ Ήπειρος», ειδικότερα, δημιουργήθηκε το 2007 μετά από αίτημα
φορέων της πόλης και διαθέτει σήμερα ένα δίκτυο θεραπευτικών υπηρεσιών στα
Ιωάννινα, την Ηγουμενίτσα και την Άρτα. Σύμφωνα με την ιστοσελίδα του φορέα το
ΚΕΘΕΑ προσφέρει συμβουλευτική υποστήριξη σε χρήστες ναρκωτικών ουσιών,
ενημέρωση για τις δυνατότητες θεραπείας τους, φροντίδα για τη σωματική υγεία
τους και εκπαιδευτικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες. Στα Ιωάννινα μάλιστα
λειτουργεί η Θεραπευτική Κοινότητα, που είναι η κύρια θεραπευτική δομή για την
ψυχική απεξάρτηση των χρηστών και που διαθέτει ξενώνα και ειδικό βραδινό
πρόγραμμα για να φιλοξενεί άτομα που προέρχονται από περιοχές εκτός της πόλης.
Παράλληλα στους χρήστες που έχουν ολοκληρώσει τη θεραπεία τους δίδεται η
ευκαιρία ομαλής μετάβασης στην κοινωνία μέσω του Κέντρου Κοινωνικής
Επανένταξης. Αξιοποιώντας το δίκτυο των σχολών και των εργοδοτών που διαθέτει
το Πρόγραμμα παρέχεται στα μέλη μέριμνα για την κατάρτιση, τον επαγγελματικό
προσανατολισμό και την προώθηση στην απασχόληση, ενώ παράλληλα τους δίδεται
βοήθεια για την επίλυση νομικών εκκρεμοτήτων και τη βελτίωση των σχέσεων με
την οικογένεια και την πρόληψη της υποτροπής. Εξάλλου, το Κέντρο Οικογενειακής
Υποστήριξης φροντίζει και το οικογενειακό περιβάλλον των χρηστών παρέχοντάς
τους εκπαίδευση και ενημέρωση για την υποστήριξη των χρηστών κατά τη διάρκεια
της θεραπείας τους.
Για τη σχέση του φορέα με την εθελοντική προσφορά μας πληροφόρησαν οι
υπεύθυνοι του φορέα, απαντώντας στις ακόλουθες ερωτήσεις της ερευνητικές μας
ομάδας.
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1. Πόσα χρόνια μετράει ο θεσμός της εθελοντικής εργασίας στο «ΚΕΘΕΑ
Ήπειρος»;
– Το «ΚΕΘΕΑ Ήπειρος» λειτουργεί στα Ιωάννινα από το 2007.
2. Κατά πόσο στηρίζεται το ΚΕΘΕΑ ως οργανισμός στην εθελοντική εργασία;
– Το ΚΕΘΕΑ στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό τόσο από την εθελοντική προσφορά
εργασίας ορισμένων ανθρώπων που επιθυμούν να βοηθήσουν έμπρακτα (π.χ. να
βοηθήσουν στο μαγείρεμα, στο καθάρισμα, να διδάξουν στα μέλη χορό κλπ.), όσο
και από ανθρώπους που επιθυμούν να συμβάλουν στο έργο του οργανισμού είτε
οικονομικά είτε προσφέροντας τρόφιμα κλπ. Κατά ένα μεγάλο ποσοστό, την
προσπάθεια του οργανισμού, αλλά και των ίδιων των μελών, ενισχύουν οι συγγενείς
και οι φίλοι τους, οι οποίοι κάνουν τα μέγιστα για να γίνει το έργο των παιδιών
ευκολότερο.
3. Χρειάζεται κανείς να είναι ειδικός για να προσφέρει εθελοντική εργασία στο
ΚΕΘΕΑ; Αν ναι, ποιες επαγγελματικές ειδικότητες εμπλέκονται με τις δραστηριότητες
του ΚΕΘΕΑ;
– Ο οποιοσδήποτε μπορεί να προσφέρει εθελοντική εργασία στο ΚΕΘΕΑ, εάν
το θέλει πραγματικά και γνωρίζει τις υποχρεώσεις που καλείται να αναλάβει,
ανεξαρτήτως φύλου, ηλικίας, εθνικότητας ή επαγγέλματος. Ωστόσο, εάν κάποιος
είναι ειδικευμένος σε κάτι ή κατέχει κάποιες γνώσεις πάνω σε ένα θέμα (π.χ. το
χορό, το θέατρο, τη ζωγραφική κλπ.) μπορεί να διδάξει στα μέλη της θεραπευτικής
κοινότητας και να συμβάλει στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους και στην
συναισθηματική τους αποφόρτιση.
4. Προσφέρεται κάποιου είδους κατάρτιση στους ανειδίκευτους εθελοντές του
ΚΕΘΕΑ; Αν ναι, πόσο διαρκεί και τι περιλαμβάνει αυτή η κατάρτιση;
–Όχι, δεν παρέχεται προς το παρόν τέτοιου είδους κατάρτιση στους εθελοντές.
5. Ποιες εθελοντικές δραστηριότητες αναπτύσσονται στο ΚΕΘΕΑ; Σε ποιες
δραστηριότητες των μελών του ΚΕΘΕΑ μπορούν να συμμετάσχουν εθελοντές;
–Αυτό εξαρτάται από τη διάθεση για προσφορά, τις γνώσεις και τις ικανότητες
του κάθε εθελοντή, αλλά και από τις ανάγκες των μελών της κοινότητας.
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6. Πόσες ώρες εργάζεται ένας εθελοντής στο ΚΕΘΕΑ; Το ωράριο εργασίας του
είναι ελαστικό; Χρειάζεται κανείς να είναι μόνιμος εθελοντικός συνεργάτης του
ΚΕΘΕΑ ή μπορεί να συνδράμει και με άλλους τρόπους; Αν ναι, με ποιους;
– Το ωράριο εργασίας ενός εθελοντή δεν είναι ελαστικό, με την έννοια ότι
πρέπει να είναι διαθέσιμος τις συγκεκριμένες μέρες και ώρες που απαιτεί το
πρόγραμμα της κοινότητας.
7. Τι είδους επαγγελματική εμπειρία μπορεί να προσφέρει η εθελοντική
συνεισφορά στο ΚΕΘΕΑ σε έναν εργαζόμενο;
–Ο εθελοντισμός προσφέρει ένα ακόμη θετικό στοιχείο στο βιογραφικό του
συνεργαζόμενου με το ΚΕΘΕΑ εθελοντή.
8. Πώς μπορούν να ενημερωθούν περαιτέρω οι ενδιαφερόμενοι για την
εθελοντική εργασία του ΚΕΘΕΑ;
– Όσοι ενδιαφέρονται να προσφέρουν εθελοντική εργασία στο ΚΕΘΕΑ πρέπει
να στείλουν ένα βιογραφικό στη Γραμματεία του ΚΕΘΕΑ. Έπειτα καλούνται για
συνέντευξη με τους υπευθύνους, στόχος της οποίας είναι να ελεγχθεί η προθυμία του
εθελοντή και να προσδιοριστούν οι δυνατότητές του για εθελοντική προσφορά.
9. Τι έχει να προσφέρει στην πορεία των μελών του ΚΕΘΕΑ προς τη θεραπεία η
επαφή και συνεργασία τους με τους εθελοντές;
– Η συνεισφορά των εθελοντών είναι ιδιαίτερα σημαντική για τα μέλη του
ΚΕΘΕΑ, καθώς αυτά δεν νιώθουν αποκομμένα από το κοινωνικό σύνολο,
ξεχνιούνται μέσα από τις διάφορες δραστηριότητες, νιώθουν υποστηριζόμενοι στη
δύσκολη και διαρκή προσπάθειά τους για απεξάρτηση και, τέλος, βοηθούνται να
επανενταχθούν ομαλά στην κοινωνία.
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Συμπεράσματα
Μέσα από αυτή την ερευνητική εργασία μάθαμε πολλά για τον εθελοντισμό ως
έννοια και πρακτική και ενημερωθήκαμε για τις δράσεις συγκεκριμένων φορέων του
εθελοντισμού στην περιοχή μας. Μέσα από την ευαισθητοποίησή μας για το ζήτημα
αυτό και μέσα από την ενεργή δράση μας διδαχθήκαμε τις δυνατότητες που έχει ο
κάθε μαθητής και ο κάθε πολίτης για συνεισφορά στο κοινωνικό σύνολο των
Ιωαννίνων. Η έρευνα αυτή ήταν μια πρωτόγνωρη εμπειρία για μας, που μας
προέτρεψε να

συνεχίσουμε αυτή την δράση μας και στο μέλλον ως ενεργοί

εθελοντές και ως αυριανοί ενεργοί πολίτες.
Έγινε, έτσι, σαφές πως χωρίς τη συνεισφορά των εθελοντών, είτε σε ατομικό
είτε σε συλλογικό επίπεδο, ο εθελοντισμός είναι ένα θέμα που αφορά κάθε άνθρωπο,
ανεξαρτήτως κοινωνικής τάξης και επαγγελματικής ιδιότητας. Συνιστά μια
εξαιρετικά επιμορφωτική λειτουργία που ενδυναμώνει την κοινωνική αλληλεγγύη,
ενισχύει την ενεργό συμμετοχή και την κοινωνική συνύπαρξη, προσδίδοντας νέο
περιεχόμενο στη ζωή μας.
Η οργάνωση του εθελοντισμού και η κρατική οικονομική ενίσχυσή του πρέπει
συνεπώς να αυξηθούν, ώστε να αναπτυχθεί περισσότερο δραστηριότητα και η
επικοινωνία των εθελοντικών οργανώσεων.
Η σπουδαιότητα της εθελοντικής δράσης φαίνεται άλλωστε από το γεγονός πως
αυτή έχει μετατραπεί σε παγκόσμιο κίνημα. Το έτος 2001 ονομάστηκε από τον ΟΗΕ
Διεθνές Έτος Εθελοντισμού και η 5η Δεκεμβρίου καθορίστηκε ως Διεθνής Ημέρα
Εθελοντισμού, ενώ το 2011 ανακηρύχτηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως Έτος
Εθελοντισμού. Οι πρωτοβουλίες αυτές οφείλουν να υποστηριχθούν σθεναρά από
όλες τις τοπικές κοινωνίες και από όλα τα κράτη. Σε αυτό ακριβώς το πλαίσιο
εντάσσεται και η δική μας εργασία.
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