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Ορισμός 
 
«Υπό την ευρεία έννοια καθορίζεται ως η συνεισφορά ατόμων στο πλαίσιο μίας μη 
κερδοσκοπικής, μη αμειβόμενης δράσης που δεν προβλέπει επαγγελματική 
εξέλιξη. Σκοπό έχει την ευημερία τον συνανθρώπου, της κοινότητας ή της 
κοινωνίας γενικότερα.» ΟΗΕ 
 
- Εθελοντισμός σημαίνει προσφορά έργου απαλλαγμένη από την ελάχιστη έστω 
ιδιοτέλεια (η οποία δεν είναι υποχρεωτικά οικονομική, όπως συνήθως 
ερμηνεύεται).Δεν περιορίζεται μόνο στην παροχή ανιδιοτελούς κοινωνικού 
έργου, αλλά περισσότερο αφορά μια στάση ζωής με ιδιαίτερες αξίες, όπως η 
φιλανθρωπία, η αλληλεγγύη, η κοινωνική δικαιοσύνη και η κοινωνική 
συμμετοχή. 
  

Μορφές εθελοντισμού / πεδία εθελοντικής δράσης 
 

Αθλητικός Συμμετοχή εθελοντών σε μεγάλες αθλητικές 
διοργανώσεις  (Ολυμπιακοί αγώνες, μεγάλα παγκόσμια 
πρωταθλήματα) 

 

 
Περιβαλλοντικός 

εθελοντική συμμετοχή σε οργανώσεις/ πρωτοβουλίες με 
οικολογική –περιβαλλοντική δράση (πχ. Αναδασώσεις, 
δενδροφυτεύσεις, εκστρατείες απορρύπανσης 
ακτών/δασών κοκ) 
 
Δασοπυρόσβεση –δασοπροστασία 
 
Προστασία και περίθαλψη ζώων 

 

Πολιτιστικός η οργάνωση από νεανικές ιδίως εθελοντικές οργανώσεις 
πολιτιστικών θεατρικών, μουσικών και κοινωνικών 
δραστηριοτήτων που εκφράζουν τη νεανική φαντασία και 
δημιουργικότητα , πέρα από τη λογική της αγοράς και 
του κέρδους. 
 

 

 
Ανθρωπιστικός 

Κοινωνικός 

Αιμοδοσία 

 
Η ιδέα της Δωρεάς Οργάνων μετά το τέλος της ζωής, 
αποτελεί την ύψιστη μορφή εθελοντικής προσφοράς και 
αλτρουισμού,      αποτελεί υπέρτατο δώρο ζωής, μήνυμα 
ελπίδας, ανθρωπιάς και αλληλεγγύης. καθώς και τη 
βασική προϋπόθεση για την πραγματοποίηση του 
ιατρικού θαύματος της Μεταμόσχευσης 
 
Συσσίτια /δωρεάν διανομή φαγητού σε οργανώσεις 
τοπικών ενοριών 
 
Προσφορά εθελοντικής εργασίας στο πλαίσιο των 
εναλλακτικών μορφών τουρισμού (αγροτουρισμός 
/οικοτουρισμός) 
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Εθελοντικές 
οργανώσεις 

 
Μορφές εθελοντικής υπηρεσίας στη δράση και λειτουργία 
όλων των ΜΚΟ ανεξαιρέτως (Χαμόγελο του Παιδιού, 
Γιατροί χωρίς σύνορα, Green Peace κοκ) συνοδεία, 
βοήθεια στο σπίτι, εμψύχωση, πρόληψη, μεταφορά 
ασθενών, επανένταξη, τηλεφωνική ακρόαση, 
εξειδικευμένες και επαγγελματικές παροχές, 
υγειονομικές φροντίδες, ψυχαγωγία, κοινωνική 
γραμματεία, νομική βοήθεια κ.λ.π. 
 
ΟΙ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ προσδιορίζονται από 
την ύπαρξη οργανωτικής δομής, την προσφορά βοήθειας 
(ιατρικής, κοινωνικής ή άλλης) και αυτοβοήθειας χωρίς 

κερδοσκοπικό χαρακτήρα. Έχουν δημόσιο χαρακτήρα, 
και διαφοροποιούνται από την ιδιωτική φιλανθρωπία ή τα 
ιδρύματα φιλανθρωπίας. 
 

 
 
 

Διεθνής 
εθελοντισμός 

 Προσφορά αλληλεγγύης και γνώσης στις χώρες του 
Νότου ή ανθρωπιστικών υπηρεσιών στις ζώνες 
πολεμικών συγκρούσεων.  

 Εθελοντές  -διασώστες που παρεμβαίνουν σε περιοχές 
που επλήγησαν από θεομηνίες (καταστροφικοί σεισμοί 
– πλημμύρες πυρκαγιές κοκ)  

 Οργανώσεις εθελοντών –ιατρών (ΓΧΣ) για παροχή 
ιατροφαρμακευτικής συνδρομής και την 
αντιμετώπισης ανθρωπιστικών προβλημάτων  στις 
αναπτυσσόμενες χώρες που δοκιμάζονται από 
φτώχεια, εμφύλιες αναταραχές 

 
Δράση πολιτών της Περαχώρας 
http://www.youtube.com/watch?v=Ct4kHOBfaIY 
Βίντεο εθελοντισμού 
http://www.youtube.com/watch?v=DwaFZKwwnJI&feature=fvsr 
Πολιτική προστασία 
http://www.youtube.com/watch?v=hW0IYrXmUJg 
Αιμοδοσία 
http://www.youtube.com/watch?v=yuvxaJUfOvkhttp://www.youtube.com/
watch?v=Lhwmn04c8LU&feature=fvsr 

 
Δενδροφύτευση 
http://www.youtube.com/watch?v=Lhwmn04c8LU&feature=fvsrhttp://www
.youtube.com/watch?v=fUZY95kNTUw&feature=fvs 
 
Καθαρισμός παραλιών 
http://www.youtube.com/watch?v=fUZY95kNTUw&feature=fvs 
 
Καλλιτεχνικός εθελοντισμός 
http://www.youtube.com/watch?v=uoE3PlS2wVk&feature=fvsr 
 
Κατά του aids 
http://www.youtube.com/watch?v=aQ9b8j-FwnU&feature=channel&list=UL 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=Ct4kHOBfaIY
http://www.youtube.com/watch?v=DwaFZKwwnJI&feature=fvsr
http://www.youtube.com/watch?v=hW0IYrXmUJg
http://www.youtube.com/watch?v=yuvxaJUfOvk
http://www.youtube.com/watch?v=yuvxaJUfOvk
http://www.youtube.com/watch?v=Lhwmn04c8LU&feature=fvsr
http://www.youtube.com/watch?v=Lhwmn04c8LU&feature=fvsr
http://www.youtube.com/watch?v=fUZY95kNTUw&feature=fvs
http://www.youtube.com/watch?v=uoE3PlS2wVk&feature=fvsr
http://www.youtube.com/watch?v=aQ9b8j-FwnU&feature=channel&list=UL
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Αναγκαιότητα του εθελοντισμού-οφέλη 
 

 
Γιατί είναι αναγκαίος ο εθελοντισμός 

 
Συνέπειες 

 
Κοινωνική-ανθρωπιστική κρίση 

Σε κάθε εποχή ανακύπτουν 
προβλήματα, έκτατες καταστάσεις και 

ανάγκες που αδυνατεί το Κράτος να 
καλύψει και που δοκιμάζουν τα όρια 
αντοχής και συνοχής μιας κοινωνίας 

(πχ. θεομηνίες, πόλεμοι, εθνικές 
συμφορές ή προκλήσεις, περίοδοι 

φτώχειας, μετανάστευση κοκ) 
Σήμερα ειδικότερα η παρατεταμένη 
οικονομική ύφεση δυσχεραίνει την 

κατάσταση για τις μη προνομιούχες 
ομάδες οξύνοντας προβλήματα 

φτώχειας, εξαθλίωσης μεγάλου μέρους 
του πληθυσμού της χώρας  

πληθαίνουν οι τάξεις των απόρων, 
αστέγων συμπολιτών που στερούνται 

βασικά αγαθά πρώτης ανάγκης 
 

 
 

Απουσία κοινωνικού κράτους 
Καταρρέει σε ολόκληρη την Ευρώπη 

το Κοινωνική κράτος, εκλείπει η 
κρατική πρόνοια, στερεύουν οι 

δαπάνες για νευραλγικούς τομείς της 
πρόνοιας ( κονδύλια και επιδόματα 

για την υγεία, περίθαλψη, στήριξη των 
ανέργων, των πολύτεκνων 

οικογενειών,  των απόρων, των ΑΜΕΑ 
κοκ) στο πλαίσιο της δημοσιονομικής 

προσαρμογής σε ένα άτεγκτο 
πρόγραμμα λιτότητας. Το έλλειμμα 

αυτό έρχεται να αναπληρώσει η δράση 
των εθελοντικών οργανώσεων και της 

Κοινωνίας των Πολιτών 
 
 
 
 

Παραβιάσεις των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων 

 
Μετανάστευση-πρόσφυγες 

Πληθαίνουν οι τάξεις των 
εξαθλιωμένων μεταναστών που 

συρρέουν όχι μόνο στη χειμαζόμενη 
από την κρίση Ελλάδα αλλά σε 

 
 
 
 
 
 
 
 
Υλική και ηθική συμπαράσταση 
Ανακούφιση των πασχόντων ανθρώπων 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Με την ανάπτυξη του εθελοντικού 
κινήματος και την ανάπτυξη των μη 
κυβερνητικών οργανώσεων καλύπτεται 
το σοβαρό κοινωνικό έλλειμμα της 
ελληνικής δημοκρατίας. -
Αναπτύσσονται ο κοινωνικός διάλογος, 
η συμμετοχή του πολίτη στα κοινά, το 
αίσθημα της ατομικής και κοινωνικής 
ευθύνης 
-Οι υπηρεσίες Κοινωνικής Πρόνοιας 
(ορφανοτροφεία, γηροκομεία κ.α.) με 
τη συνδρομή εθελοντών προσφέρουν 
χείρα βοηθείας στους αναξιοπαθούντες  
-Οι εθελοντές αιμοδότες και δωρητές 
οργάνων καλύπτουν θεμελιώδεις 
ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας 
 
 
Ο εθελοντισμός αποτελεί την 
έμπρακτη κοινωνική εγγύηση των 
θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 
-Η Διεθνής Αμνηστία έχει ανάγκη 
εθελοντών, για να προστατεύσει 
ανθρώπους που διώκονται σ' όλον τον 
κόσμο για τα πολιτικά τους 
φρονήματα.  
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ολόκληρη την Ευρώπη, με συνέπειες: 
α) την περαιτέρω εξαθλίωσή τους β) 
την όξυνση αισθημάτων ξενοφοβίας 

και ρατσισμού 
 

Πολεμικές συγκρούσεις 
 
 
 
 
 
 

Περιβαλλοντικά προβλήματα 

Η χώρα μας έχει μόνιμα την ανάγκη 
εθελοντικής εργασίας. Για 

παράδειγμα, έντονα είναι τα 
περιβαλλοντικά προβλήματα που θα 

μπορούσαν να περιοριστούν ή ν' 
αντιμετωπιστούν αποτελεσματικότερα 

με την κοινή βοήθεια των πολιτών.  
 

Επίσης, μάχεται, προκειμένου να 
ευαισθητοποιήσει την κοινή γνώμη για 
την κατάργηση παγκοσμίως της 
θανατικής ποινής 
-Οι Γιατροί του Κόσμου προσμένουν 
την εθελοντική εργασία επιστημόνων, 
προκειμένου να παρέχουν 
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη σ' 
ανθρώπους της Ελλάδας ή του 
εξωτερικού που την έχουν ανάγκη και 
δε μπορούν να την απολαύσουν 
 
 

Οι διάφορες μη κυβερνητικές 
οργανώσεις καταβάλουν γενναία 
προσπάθεια για τη μη διατάραξη της 
οικολογικής ισορροπίας . 

 
 

Θετικές συνέπειες εθελοντισμού για το άτομο και την κοινωνία 

 
Πνευματικά-επαγγελματικά 
H εθελοντική δράση αποτελεί μαθησιακή-μορφωτική λειτουργία. Eνισχύει την 
απόκτηση κοινωνικών, επικοινωνιακών και επαγγελματικών δεξιοτήτων και 
αναπτύσσει νέες ικανότητες που βοηθούν μετέπειτα στην επαγγελματική 
αποκατάσταση. Αποτελεί κοινωνική δραστηριότητα με την οποία μπορεί κανείς 
να περάσει δημιουργικά τον ελεύθερό του χρόνο 
 
Ηθικά-ψυχικά 
Ο άνθρωπος ολοκληρώνεται μέσα από την εθελοντική προσφορά και την 
αλληλεγγύη προς το συνάνθρωπο. κατακτά την ηθική και ψυχική αρτίωση , 
νοηματοδοτεί την ύπαρξή του 
 

Ο εθελοντισμός φέρνει στην επιφάνεια πρωτοφανείς δυνάμεις δημιουργικότητας 
και προόδου, που εξασφαλίζουν την κοινωνική συνοχή και ενότητα, συνέχουν 
τον κοινωνικό ιστό, διατηρούν ζωντανή την ελπίδα και την αισιοδοξία των 
ανθρώπων. 
 
Κοινωνικά-εθνικά 
Ο εθελοντισμός δίνει νόημα και περιεχόμενο σε πανανθρώπινες αξίες, όπως 
είναι η κοινωνική αλληλεγγύη, η κοινωνική προσφορά, η αγάπη προς 
τον συνάνθρωπό 
 
Αποκτώνται νέα ενδιαφέροντα κι εμπειρίες ζωής, σε συλλογικό επίπεδο 
δημιουργούνται οι προϋποθέσεις κοινών στόχων κι ευνοείται η εθνική 
ομοψυχία 
 
 Ενδυναμώνονται οι κοινωνικοί δεσμοί μεταξύ των πολιτών, γεγονός που 
αποτελεί ζητούμενο για κάθε κοινωνία, προκειμένου να επιτευχθεί η ευρυθμία 
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της, διαπλάθεται ισχυρή ανθρωπιστική συνείδηση κι αυξάνεται η ευαισθησία 
για την αντιμετώπιση ενδεχόμενων προβλημάτων, πατάσσεται ο τυφλός 
εγωισμός κι ο αντικοινωνικός ωφελιμισμός 
 
Πολιτικά 
Μέσα από την ανάπτυξη των οργανώσεων αλληλεγγύης αξιοποιούνται οι 
πρωτοβουλίες, η φαντασία των νέων, των πολιτών και 
οικοδομείται  ένας  πολιτικός πολιτισμός συνεργασίας, που καταπολεμά τη 
νοσηρότητα παλαιοκομματικών αντιλήψεων ανταγωνισμού και στείρας 
αντιπαράθεσης. 
 
Ο εθελοντισμός αναδεικνύεται ως ένας τρίτος πόλος στον κοινωνικό βίο, ο 
οποίος πέρα από τους δύο παραδοσιακούς χώρους, του δημόσιου και ιδιωτικού 

τομέα, περιλαμβάνει όλες τις ενεργές δυνάμεις και δράσεις που 
διοχετεύονται στην ανάληψη του πολύπλευρου κοινωνικού έργου που 
καλείται να επιτελέσει. Με αυτή την έννοια, μπορεί ακόμα να χαρακτηρισθεί ως 
μια νέα μορφή πολιτικής, που εκφράζει το ευγενέστερο νόημα της και 
δίνει τη δυνατότητα της άμεσης συμμετοχής όλων των πολιτών 
 
 

Πως μπορεί να καλλιεργηθεί το πνεύμα εθελοντισμού 
 
 
Φορείς κοινωνικοποίησης 
Η ανάπτυξη του κινήματος εθελοντών συνιστά μια σύγχρονη αναγκαιότητα κι 
ως τέτοια πρέπει ν' αντιμετωπιστεί απ' τους επίσημους φορείς: 
Οικογένεια 
• οι γονείς θα μπορούσαν να συμμετάσχουν σ' εθελοντικά προγράμματα, 
μετατρεπόμενοι σε πρότυπα για τα παιδιά τους. 
 Επίσης, διάφορες οικογενειακές υποχρεώσεις θα ήταν δυνατό να εκτελεστούν 
με κοινή προσπάθεια, μ' αποτέλεσμα τα νεαρά μέλη να βιώνουν εντός του 
σπιτιού τους το συνεργατικό κλίμα κι αργότερα ως ενήλικες να 
συμπεριφέρονται ανάλογα 
Σχολείο 
ΠΟΙΚΙΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ που βοηθούν το μαθητή να 
κοινωνικοποιηθεί, να αναπτύξει κοινωνική συνείδηση, κοινωνική ευαισθησία, 
ενδιάφέρον για τα προβλήματα της κοινωνίας 
 
α)συνεργασία της σχολικής κοινότητας με ΜΚΟ, δράσεις φιλανθρωπίας, 
συνεισφοράς, εξοικείωση με τη δράση ανθρωπιστικών οργανώσεων 
 
β) περιβαλλοντικά προγράμματα: εκδρομές, εξορμήσεις στη φύση, οικολογική 
δράση (πχ. Συμμετοχή σχολείων σε περιβαλλοντικές δράσεις, όπως εκστρατείες 
δενδροφύτευσης, αναδάσωσης, περιβαλλοντικά προγράμματα του Υπουργείου) 
=ευαισθητοποίηση μαθητών για τα οικολογικά προβλήματα 
 
γ) επιμορφωτικές /πολιτιστικές εκδρομές, επισκέψεις σε πολιτιστικούς χώρους, 
όπως θέατρα, μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, διοργάνωση πολιτιστικών 
εκδηλώσεων από τα ίδια τα σχολεία και τους δήμους /κοινότητες με συμμετοχή 
των μαθητών 
δ) Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ και της ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ 
ΕΦΗΒΩΝ :διαδικασία του «εκλέγειν –εκλέγεσθαι» στην οποία μυούνται οι 
μαθητές, εξοικειώνονται με τις συλλογικές / δημοκρατικές διαδικασίες λήψης 
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αποφάσεων, συμμετοχής στα κοινά, ανάληψης ευθυνών ή Οι μαθητές 
διαμορφώνουν πολιτική /δημοκρατική συνείδηση, ωριμάζουν, γίνονται 
περισσότερο υπεύθυνοι, συναποφασίζουν για κοινά προβλήματα, βγαίνουν 
απ΄τα στενά όρια της ατομικότητας, αναπτύσσουν συλλογικό πνεύμα 
 
ε) δημοσιογραφική δράση - έκδοση έντυπης /ηλεκτρονικής σχολικής 
εφημερίδας,  καταγραφή σχολικής επικαιρότητας και παρακολούθηση των 
εξελίξεων σε επίπεδο τοπικής κοινωνίας (Δήμου –Κοινότητας), οι μαθητευόμενοι 
δημοσιογράφοι που ασκούνται στην ερμηνευτική δημοσιογραφία, ασκούν 
κριτική, εμβαθύνουν στα γεγονότα, διαμορφώνουν άποψη για τα γεγονότα, 
πολιτική σκέψη και συνείδηση. 
 
Πολιτεία 

 η πολιτεία μπορεί να ενθαρρύνει τον εθελοντισμό με μια σειρά κινήτρων που θα 
ισχύουν ιδιαίτερα για τους νέους (π.χ. επιβράβευση απ' την πολιτική ηγεσία, 
προκειμένου να παροτρυνθούν για τη συνέχιση της πορείας τους). 
Δημιουργία κινήτρων 

 η εθελοντική δράση θα μπορούσε να είναι ένα απ' τα κριτήρια επιλογής για την 
κάλυψη μιας θέσης εργασίας.  

 Απ' αυτή θα ήταν δυνατό ν' απορρέουν κάποιες φορολογικές ελαφρύνσεις ή 
ειδικές άδειες για τους συμμετέχοντες. Ως εκ τούτου, η κάθε τοπική αρχή ή η 
πολιτεία έχουν χρέος να συγκροτήσουν κατάλληλους μηχανισμούς που θα 
οργανώνουν και θα εκπαιδεύουν τους εθελοντές, ώστε να είναι 
αποτελεσματική η προσπάθειά τους 
ΜΜΕ 
Τα ΜΜΕ, η ισχύ των οποίων είναι δεδομένη κι ανυπέρβλητη, υποχρεούνται να 
προβάλουν τα επιτεύγματα των εθελοντών, προτρέποντας κι άλλους για 
συμμετοχή σε μια κοινωφελή διαδικασία. 
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Ευνοϊκές και δυσμενείς συνθήκες για τον εθελοντισμό 
 

Παράγοντες που ευνοούν την 

καλλιέργεια πνεύματος  εθελοντισμού 
 

Παράγοντες που δεν ευνοούν την 

καλλιέργεια πνεύματος  εθελοντισμού 
 

 
 

 Η ανάπτυξη του εθελοντισμού και η 
ενδυνάμωση της κουλτούρας του 

απαιτούν, πάνω απ' όλα, σωστή 
ενημέρωση και εκπαίδευση, ιδίως σε 
θέματα πολιτισμού και δημοκρατίας, 

σεβασμού των βασικών ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και των αρχών της 

κοινωνικής δικαιοσύνης και συνοχής, 
της κοινωνικής αλληλεγγύης και 

πρόνοιας, της επικουρικότητας και της 
ενεργού συμμετοχής των πολιτών. 

 

Η ανθρωπιστική παιδεία, που 

προβάλλει ως μέγιστη αξία τον 

άνθρωπο και την ανάγκη για ποιότητα 

ζωής. 
Η προβολή της αξίας του εθελοντισμού 
από τους φορείς παιδείας, και κυρίως 

η υπενθύμιση της από τα μέσα 
μαζικής ενημέρωσης με τη βοήθεια 

διαφημιστικών μηνυμάτων 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

·         Η σοβαρή και αξιόπιστη πολιτεία, 

που λειτουργεί με δημοκρατικές 

αρχές, στηρίζεται στους πολίτες και δε 

διστάζει καθημερινά να τους τονίζει ότι 

απαιτείται και η δική τους 
 

 Η δραστηριοποίηση όλων των 

κοινωνικών και πολιτικών δυνάμεων, 

εκτός των θεσμών, ανεξάρτητα από τις 

τυπικές διαδικασίες, ώστε να 

 
Κοινωνικοί 

·         
Στρεβλή κοινωνικοποίηση: έλλειψη 
κοινωνικής ευαισθησίας, αδιαφορία 
για τα κοινά, απολιτικοποίηση, 
φαινόμενα κοινωνικής παθογένειας 

(ρατσισμός, εθνικισμός, ξενοφοβία, 
καχυποψία, επιφυλακτικότητα, βία, 
εγκληματικότητα) 
 
 
 
 
Τεχνοκρατικός προσανατολισμός της 
εκπαίδευσης: παραγκωνισμός 
ανθρωποπλαστικής αποστολής 
σχολείου, βαθμοθηρία, ανταγωνισμός, 
χρησιμοθηρική προσέγγιση της 
γνώσης, έμφαση στην παραγωγή 
καταρτισμένων τεχνοκρατών και 
αποδοτικών στελεχών του 
παραγωγικού συστήματος όχι όμως 
ανθρώπων με ήθος, ευαισθησίες 
 
Ο μονόπλευρος 
τεχνοκρατικός  προσανατολισμός της 
κοινωνίας που δίνει έμφαση στην 
ευημερία των οικονομικών δεικτών και 
αδιαφορεί για την αξία της ανθρώπινης 
ζωής, που επιτρέπει στις "αγορές" και 
σε λογής χρηματοπιστωτικούς 

οργανισμούς να διαχειρίζονται 
ανάλγητα τις τύχες εκατομμυρίων 
ανθρώπων 
 
Πολιτικοί 
Η δυσαρέσκεια των πολιτών προς την 
επίσημη πολιτεία, επειδή τη θεωρούν 
αδιάφορη και αναποτελεσματική για 
τα προβλήματα τους. Η αρνητική αυτή 
διάθεση τους και η απαξίωση των 
πολιτικών εκπροσώπων δημιουργεί 
εχθρικούς και αδιάφορους για την 
πολιτεία πολίτες.    
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επιλυθούν αποτελεσματικά ορισμένα 

σύνθετα κοινωνικά προβλήματα. Αυτά 

αφορούν σε μια πολιτεία που πείθει 

για την ποιότητα των στόχων της και 

παράλληλα αντιπαλεύεται την 

αδράνεια, τον εφησυχασμό, την 

κοινωνική αδιαφορία, τον ατομισμό.  
 
 

 
Τα χαρακτηριστικά του εθελοντή 

 
Παρέχει βοήθεια χωρίς να περιμένει 

υλική ανταμοιβή (ανιδιοτέλεια) 
 

Χαρακτηρίζεται από υψηλή αίσθηση 
κοινωνικής ευθύνης, δείχνει έμπρακτα 

το ενδιαφέρον του στον πλησίον,  
 

Συχνά υπερβαίνει τις εγωιστικές τάσεις 
που έχει ως άνθρωπος και καθώς 

συνεργάζεται, μεταβαίνει απ' το «εγώ» 
στο «εμείς»   

 
Είναι πρόθυμος να στρατευθεί μαζί μ' 
άλλους, προκειμένου να επιτευχθούν 

κοινοί στόχοι και να εκπληρωθούν 
κοινωνικές ανάγκες, 

  
Κοινωνική και πολιτική συνείδηση 

Εθελοντής γίνεται αυτός που έχει 
συγκροτημένη πολιτικοκοινωνική 
συνείδηση κι αντιλαμβάνεται τον 

εαυτό του ως αναπόσπαστο κομμάτι 
μιας οργανωμένης κοινωνίας, που έχει 

ανάγκη από ενεργούς και 
συνειδητοποιημένους πολίτες, 

προκειμένου να διατηρήσει τη συνοχή 

της. 
 

Οικουμενική συνείδηση-πνεύμα 
διεθνισμού 

    Οι εθελοντές δεν προσφέρουν μόνο 

στη χώρα τους, αλλά νοιάζονταν για 

τον άνθρωπο οπουδήποτε κι αν 

βρίσκεται. Για παράδειγμα, 

ασχολούνται με την αντιμετώπιση του 

υποσιτισμού στον Τρίτο κόσμο, ή 

στρατεύουν τις δυνάμεις τους για την 

επιτυχία ενός υψηλού σκοπού, την 

πραγμάτωση ενός ανώτερου ιδανικού, 

π.χ. για την υλοποίηση της 

Ολυμπιακής ιδέας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ατομικοί/ηθικοί 

 

-Ο ατομισμός, εγωισμός, φιλαυτία, το 

προσωπικό όφελος 
-Ο ανταγωνισμός, που παίρνει τη 
μορφή της διαρκούς προβολής και της 
κυριαρχίας του ανθρώπου πάνω στους 
άλλους, της αναλγησίας και 
αδιαφορίας για το συνάνθρωπο 

-Ο άκρατος υλισμός, ο οποίος 

εξελίσσεται σε διαρκή και ανεξέλεγκτο 

καταναλωτισμό. 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Ο αμοραλισμός, η αναλγησία, η 
καταρράκωση των ανθρωπιστικών 
αξιών και η επικράτηση απαξιών που 
καθόρισαν τα κυρίαρχα πρότυπα ζωής 
κατά τις μεταπολεμικές δεκαετίες: 
χρήμα, οικονομική επιφάνεια, πάση 
θυσία πλουτισμός, το πνεύμα της 
ήσσονος προσπάθειας, το κυνήγι της 
εφήμερης δόξας και δημοσιότητας 
 
 



ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ -  ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ  επιμέλεια: Μαρία Κάππου 

 

[10] 

 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 
 

Η κοινωνία των πολιτών σε δράση 

 
Θέματα 

Πληροφορίες 

Λογικές σχέσεις 

  

1. Τα τελευταία χρόνια το φαινόμενο του οργανωμένου 

εθελοντισμού απέκτησε στον ελληνικό χώρο νέες και 

πρωτότυπες ποιοτικές και ποσοτικές διαστάσεις 

που υπερβαίνουν τις παλαιές εμπειρίες της παραδοσιακής 

φιλανθρωπίας. Η οργανωμένη εθελοντική δράση τείνει να 

καταστεί μια σημαντική συνιστώσα της «κοινωνίας των 

πολιτών» ή πιο σωστά αποτελεί το πιο ορατό ίσως δείγμα 

ότι μια «κοινωνία των πολιτών» άξια του ονόματός της, 

αρχίζει να οικοδομείται στη χώρα μας. 

2. Μιλώντας εδώ για «κοινωνία των πολιτών» 

αναφερόμαστε σε όλη εκείνη τη σφαίρα των κοινωνικών 

σχέσεων που γεννώνται αυθόρμητα «από τα κάτω» ως 

προϊόν της ελευθερίας του συνεταιρίζεσθαι (στην ευρύτερή 

της εκδοχή, που περιλαμβάνει όχι μόνο την ίδρυση 

σωματείων ή ενώσεων προσώπων που δεν έχουν νομική 

προσωπικότητα, αλλά και τη σύσταση ιδρυμάτων), και 

σχηματίζουν ένα κοινωνικό περιβάλλον στο οποίο 

κυριαρχεί η ιδέα τού «καλώς εννοούμενου συμφέροντος», 

δηλαδή η αξιολόγηση του προσωπικού συμφέροντος στο 

πλαίσιο ενός ευρύτερου κοινωνικού συμφέροντος. 

    3. Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του οργανωμένου 

εθελοντισμού, που τον καθιστά ένα εξειδικευμένο 

υποσύστημα της «κοινωνίας των πολιτών», είναι ο 

αλτρουιστικός προορισμός των αποτελεσμάτων της 

δραστηριότητάς του και ιδίως ο τρόπος πραγμάτωσής τους, 

ο οποίος βασίζεται στην εκτέλεση προγραμμάτων 

εθελοντικής εργασίας. 

4. Τα πεδία παρέμβασης των εθελοντικών 

οργανώσεων είναι πολλαπλά και διαφορετικά μεταξύ τους, 

αρκετές δε από τις οργανώσεις αυτές δραστηριοποιούνται 

ταυτόχρονα σε περισσότερα πεδία. Υπάρχουν, ίσως, 

«πολλοί» εθελοντισμοί, ο καθένας με τη δική του 

φυσιογνωμία, ταυτότητα και μέθοδο δράσης, κοινό 

χαρακτηριστικό όλων όμως είναι η συνδρομή τους στην 

πραγματοποίηση θεμελιωδών δικαιωμάτων των πολιτών 

(Ελλήνων και αλλοδαπών), τα οποία για διαφόρους λόγους, 

νομικούς ή πραγματικούς, δε βρίσκουν επαρκή ή 

αποτελεσματική ικανοποίηση ή απαιτούν για την προστασία 
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και την προαγωγή τους την κινητοποίηση των εθελοντικών 

ενεργειών της κοινωνίας (χαρακτηριστικό παράδειγμα, το 

δικαίωμα στο περιβάλλον). 

       5. Ένα σημαντικό μέρος του εθελοντισμού στον 

ελληνικό χώρο - αν και αναλογικά μικρότερο εν συγκρίσει 

προς άλλες ευρωπαϊκές χώρες - δραστηριοποιείται στον 

τομέα των υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής πρόνοιας, με 

αντικείμενο κυρίως την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών σε 

δοκιμαζόμενα πρόσωπα: ασθενείς και άτομα τρίτης ηλικίας, 

άτομα με ειδικές ανάγκες, εγκαταλελειμμένα παιδιά, 

ανήλικοι και οικογένειες σε δυσκολίες, ανύπαντρες 

μητέρες, τοξικοεξαρτημένοι, ψυχικά πάσχοντες, χρόνιοι 

ασθενείς, φυλακισμένοι και πρώην φυλακισμένοι, 

οροθετικοί και ασθενείς με AIDS, ξένοι μετανάστες, 

Τσιγγάνοι, αλκοολικοί, άστεγοι, κ.λπ. Αυτή τη μορφή 

εθελοντισμού, που είναι περισσότερο προσανατολισμένη 

στην παροχή κοινωνικής φροντίδας σε πρόσωπα που 

βρίσκονται σε κατάσταση ανάγκης, θα μπορούσαμε να τη 

προσδιορίσουμε με τον όρο «κοινωνικός εθελοντισμός». 

 6. Σημαντική ανάπτυξη παρουσιάζει τα τελευταία 

χρόνια ο «περιβαλλοντικός εθελοντισμός», ο οποίος 

δραστηριοποιείται στον τομέα της προστασίας του 

περιβάλλοντος, και ο «εθελοντισμός πολιτικής 

προστασίας» με αιχμή την πρόληψη και κατάσβεση δασικών 

πυρκαγιών. Αρκετά διαδεδομένη εμφανίζεται επίσης η 

παρουσία του «πολιτιστικού εθελοντισμού», με επίκεντρο 

την παροχή πολιτιστικών υπηρεσιών και τη διάσωση της 

πολιτιστικής κληρονομιάς, ενώ πιο πρόσφατα, σημαντικό 

ενδιαφέρον παρατηρείται και για προγράμματα «διεθνούς 

εθελοντισμού», που προωθούνται από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση στο πλαίσιο των πολιτικών για τους νέους, όπως η 

«Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία», ή από μη 

κυβερνητικές οργανώσεις διεθνούς συνεργασίας και 

αλληλεγγύης με αντικείμενο την παροχή ανθρωπιστικής, 

επισιτιστικής και αναπτυξιακής βοήθειας προς τις 

αναπτυσσόμενες χώρες ή τον άμαχο πληθυσμό εμπόλεμων 

χωρών. 

7. Σε όλες τις προαναφερόμενες μορφές του ή και 

άλλες που δεν εντάσσονται στην ενδεικτική αυτή 

κατηγοριοποίηση - ο εθελοντισμός έχει ως αντικείμενο 

την πραγματοποίηση θεμελιωδών ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων που κατοχυρώνονται άμεσα ή έμμεσα στο 

ισχύον Σύνταγμα ή απολαμβάνουν διεθνούς προστασίας 

στον έναν ή τον άλλον βαθμό. Υπό την έννοια αυτή ο 

εθελοντισμός θα μπορούσε να χαρακτηρισθεί ως μια 
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μορφή «κοινωνικής εγγύησης» των θεμελιωδών 

δικαιωμάτων, δηλαδή μιας εξωτερικής εγγύησης της 

νομικής αποτελεσματικότητάς τους, επαφιέμενης στην 

αυτόνομη πρωτοβουλία των πολιτών. 

  8. Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της εθελοντικής 

δράσης, νοούμενης ως «κοινωνικής εγγύησης» των 

θεμελιωδών δικαιωμάτων, είναι ότι αυτή προσανατολίζεται 

στα δικαιώματα «τρίτων», ακόμη και αγνώστων (όπως 

συμβαίνει χαρακτηριστικά με την εθελοντική αιμοδοσία) και 

δεν περιορίζεται απλώς στη διεκδίκηση αυτών των 

δικαιωμάτων, αλλά συμβάλλει στην πρακτική 

συγκεκριμενοποίησή τους, με την παροχή υλικών ή ηθικών 

υπηρεσιών. 

  

Από τον ημερήσιο Τύπο, (άρθρο συντομευμένο και 

διασκευασμένο) 

επιμέλεια: Δρ. Πολύβιος Ν. Πρόδρομος 

 
Παρατηρήσεις 

  

Α.   Να γράψετε την περίληψη του κειμένου σε 110-130 λέξεις.  

                                                                         

Β1. «Ο Εθελοντισμός θα μπορούσε να χαρακτηρισθεί ως μια μορφή 

“κοινωνικής εγγύησης” των θεμελιωδών δικαιωμάτων».Αξιοποιώντας την πιο 

πάνω πρόταση ως θεματική περίοδο, να αναπτύξετε το περιεχόμενό της σε μια 

παράγραφο 80-100 λέξεων. 

  

Β2. Με ποια συλλογιστική πορεία ο συγγραφέας αναπτύσσει τις σκέψεις του στην 

πέμπτη (5η) παράγραφο του κειμένου; (Ένα σημαντικό μέρος του εθελοντισμού..… 

με τον όρο «Κοινωνικός εθελοντισμός»).  

  

Β3. Ο συγγραφέας στην 4η και 5η παράγραφο του κειμένου του χρησιμοποιεί ως 

μέσο πειθούς και τα παραδείγματα. Να τα καταγράψετε και να τα αξιολογήσετε ως 

προς την πειστικότητά τους. 

  

Β4. α) Να γράψετε ένα συνώνυμο για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις : 

          υπερβαίνουν, συνδρομή, φροντίδας, πραγματοποίηση, διεθνούς. 

     β) Να γράψετε ένα αντώνυμο για κάθε μια από τις παρακάτω λέξεις : 

         οργανωμένη, ελευθερίας, σημαντική, εμφανίζεται, παροχή.  

  

Γ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ 

Ως εκπρόσωπος του Σχολείου σας, στον εκπολιτιστικό σύλλογο της 

περιοχής σας, καλείσθε να εκφωνήσετε μια ομιλία,  αναφερόμενοι στην 

αναγκαιότητα του εθελοντισμού καθώς και στις θετικές συνέπειες του. (500-600 

λέξεις). 
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ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ (σχετικό κείμενο) 

 
Του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ* 

 
 

Κοινωνία των 
πολιτών 

και  
εθελοντισμός 

 
 
 

ορισμός 
 
 
 
 
 
 
 
 

Χαρακτηριστικά 
του 

εθελοντισμού 
 
 

Μορφές-είδη 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Κοινωνικός 
εθελοντισμός 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Περιβαλλοντικός 
εθελοντισμός 

      Τα τελευταία χρόνια το φαινόμενο του οργανωμένου 
εθελοντισμού απέκτησε στον ελληνικό χώρο νέες και 
πρωτότυπες ποιοτικές και ποσοτικές διαστάσεις που 
υπερβαίνουν τις παλαιές εμπειρίες της παραδοσιακής 
φιλανθρωπίας. Η οργανωμένη εθελοντική δράση τείνει να 
καταστεί μια σημαντική συνιστώσα της «κοινωνίας των 
πολιτών» ή πιο σωστά αποτελεί το πιο ορατό ίσως δείγμα ότι 
μια «κοινωνία των πολιτών», άξια του ονόματος της, αρχίζει 

να οικοδομείται και στη χώρα μας. 
       Μιλώντας εδώ για «κοινωνία των πολιτών» 
αναφερόμαστε σε όλη εκείνη τη σφαίρα των κοινωνικών 
σχέσεων που γεννώνται αυθόρμητα «από τα κάτω» ως προϊόν 
της ελευθερίας του συνεταιρίζεσθαι (στην ευρύτερη της 
εκδοχή, που περιλαμβάνει όχι μόνο την ίδρυση σωματείων ή 
ενώσεων προσώπων που δεν έχουν νομική προσωπικότητα, 
αλλά και τη σύσταση ιδρυμάτων), και σχηματίζουν ένα κοι-
νωνικό περιβάλλον στο οποίο κυριαρχεί η ιδέα του «καλώς 
εννοούμενου συμφέροντος», δηλαδή η αξιολόγηση του 
προσωπικού συμφέροντος στο πλαίσιο ενός ευρύτερου κοι-
νωνικού συμφέροντος. 
     Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του οργανωμένου 
εθελοντισμού, που τον καθιστά ένα εξειδικευμένο 
υποσύστημα της «κοινωνίας των πολιτών», είναι ο 
αλτρουιστικός προορισμός των αποτελεσμάτων της 
δραστηριότητας του και ιδίως ο τρόπος πραγμάτωσης τους, ο 
οποίος βασίζεται στην εκτέλεση προγραμμάτων εθελοντικής 
εργασίας. 
     Τα πεδία παρέμβασης των εθελοντικών οργανώσεων εί-
ναι πολλαπλά και διαφορετικά μεταξύ τους, αρκετές δε από 
τις οργανώσεις αυτές δραστηριοποιούνται ταυτόχρονα σε 
περισσότερα πεδία. Υπάρχουν, ίσως, «πολλοί» εθελο-
ντισμοί, ο καθένας με τη δική του φυσιογνωμία, ταυτότητα 
και μέθοδο δράσης, κοινό χαρακτηριστικό όλων όμως είναι η 

συνδρομή τους στην πραγματοποίηση θεμελιωδών δικαι-
ωμάτων των πολιτών (Ελλήνων και αλλοδαπών), τα οποία για 
διαφόρους λόγους, νομικούς ή πραγματικούς, δεν βρίσκουν 
επαρκή ή αποτελεσματική ικανοποίηση ή απαιτούν για την 
προστασία και την προαγωγή τους την κινητοποίηση των 
εθελοντικών ενεργειών της κοινωνίας (χαρακτηριστικό 
παράδειγμα, το δικαίωμα στο περιβάλλον). 
    Ενα σημαντικό μέρος του εθελοντισμού στον ελληνικό χώ-
ρο -αν και αναλογικά μικρότερο εν συγκρίσει προς άλλες 
ευρωπαϊκές χώρες- δραστηριοποιείται στον τομέα των 
υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής πρόνοιας, με αντικείμενο 
κυρίως την παροχή, κοινωνικών υπηρεσιών σε δοκιμαζόμενα  
πρόσωπα: ασθενείς και άτομα τρίτης ηλικίας, άτομα με 
ειδικές ανάγκες, εγκαταλελειμμένα παιδιά, ανήλικοι και 
οικογένειες σε δυσκολίες, ανύπαντρες μητέρες, 
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τοξικοεξαρτημένοι, ψυχικά πάσχοντες, χρόνιοι ασθενείς, 
φυλακισμένοι και  πρώην φυλακισμένοι, οροθετικοί και 
ασθενείς με ΑΙDS, ξένοι μετανάστες, Τσιγγάνοι, αλκοολικοί, 
άστεγοι, κ.λπ. Αυτή τη μορφή εθελοντισμού, που είναι 
περισσότερο προσανατολισμένη στην παροχή κοινωνικής 
φροντίδας σε πρόσωπα που βρίσκονται σε κατάσταση 
ανάγκης, θα μπορούσαμε να την προσδιορίσουμε με τον όρο 
«κοινωνικός εθελοντισμός». 
       Σημαντική ανάπτυξη παρουσιάζει τα τελευταία χρόνια ο 
«περιβαλλοντικός εθελοντισμός», ο οποίος 
δραστηριοποιείται  στον τομέα τής προστασίας του 
περιβάλλοντος, και ο «εθελοντισμός πολιτικής 
προστασίας» με αιχμή την πρόληψη και κατάσβεση δασικών 

πυρκαγιών. Αρκετά διαδεδομένη εμφανίζεται επίσης η 
παρουσία του «πολιτιστικού εθελοντισμού», με επίκεντρο 
την παροχή πολιτιστικών υπηρεσιών και τη διάσωση της  
πολιτιστικής κληρονομιάς, ενώ πιο πρόσφατα, σημαντικό 
ενδιαφέρον παρατηρείται και για προγράμματα «διεθνούς 
εθελοντισμού», που προωθούνται από την Εϋρωπαϊκή 
Ενωση στο πλαίσιο των πολιτικών για τους νέους, όπως η  
«Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία», ή από μη  κυβερνητικές 
οργανώσεις διεθνούς σύνεργασίας και αλληλεγγύης με 
αντικείμενο την παροχή ανθρωπιστικής, επισιτιστικής και 
αναπτυξιακής βοήθειας προς τις αναπτυσσόμενες χώρες ή 
τον άμαχο πληθυσμό εμπόλεμων χωρών. 
     Σε όλες τις προαναφερόμενες μορφές του -ή και άλλες 
που δεν εντάσσονται στην ενδεικτική αυτή κατηγοριοποίηση- 
ο εθελοντισμός έχει ως αντικείμενο την πραγματοποίη-
ση θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων που 
κατοχυρώνονται άμεσα ή έμμεσα στο ισχύον Σύνταγμα ή 
απολαμβάνουν διεθνούς προστασίας στον έναν ή τον άλλο 
βαθμό. 
Υπό την έννοια αυτή ο εθελοντισμός θα μπορούσε να 
χαρακτηρισθεί ως μια μορφή «κοινωνικής εγγύησης» των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων, δηλαδή μιας εξωτερικής εγγύησης 
της νομικής αποτελεσματικότητας τους, επαφιέμενης στην 
αυτόνομη πρωτοβουλία των πολιτών. 
      Η σύγχρονη εθελοντική εμπειρία αναζωογονεί την έννοια 

αυτή της «κοινωνικής εγγύησης» των θεμελιωδών δικαιωμά-
των, η οποία πρωτοδιατυπώθηκε στο άρθρο 23 του γαλλικού 
Συντάγματος του έτους Ι (μετάτη Γαλλική Επανάσταση): […] 
       Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της εθελοντικής δράσης, 
νοούμενης ως «κοινωνικής εγγύησης» των θεμελιωδών δι-
καιωμάτων, είναι ότι αυτή προσανατολίζεται στα δικαιώματα 
«τρίτων», ακόμη και αγνώστων (όπως συμβαίνει χα-
ρακτηριστικά με την εθελοντική αιμοδοσία) και δεν περιο-
ρίζεται απλώς στη διεκδίκηση αυτών των δικαιωμάτων, αλλά 
συμβάλλει στην πρακτική συγκεκριμενοποίηση τους, με την 
παροχή υλικών ή ηθικών υπηρεσιών. 
      Η Πολιτεία αναγνώρισε πρόσφατα το «θεσμικό» ρόλο 
ορισμένων κατηγοριών εθελοντικών οργανώσεων που 
δραστηριοποιούνται στον τομέα της Υγείας και Πρόνοιας (ν. 
2646/1998) και της Αναπτυξιακής Βοήθειας και 
Συνεργασίας (ν. 2731/1999). 
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     Παρ' όλα αυτά, απομένουν πολλά ακόμη να γίνουν για να 
εξασφαλιστεί στον εθελοντικό τομέα το καλύτερο δυνατό 
νομικό και φορολογικό πλαίσιο, προκειμένου αυτός να συμ-
βάλει αποτελεσματικά στην προώθηση κοινωφελών σκοπών. 
       Η απουσία μιας συνταγματικής διάταξης που θα 
προέβλεπε ρητά την αρχή της προώθησης του ρόλου των 
εθελοντικών οργανώσεων καθώς και άλλων μη 
κερδοσκοπικών οργανισμών που επιδιώκουν κοινωφελείς 
σκοπούς δεν εμποδίζει τη «θετική» προστασία των 
οργανώσεων αυτών στο επίπεδο της κοινής νομοθεσίας. 
Ωστόσο, θα ήταν χρήσιμη η προσθήκη στο ισχύον Σύνταγμα 
μιας τέτοιας συνταγματικής διάταξης που θα θέσπιζε ως 
προγραμματικό συνταγματικό κανόνα ότι το κράτος μπορεί 

να ενισχύει με οικονομικά μέσα τις εθελοντικές και τις άλλες 
μη κερδοσκοπικές οργανώσεις που έχουν ως σκοπό την 
προάσπιση και προαγωγή των θεμελιωδών δικαιωμάτων. 

 
 

. *0 Χ ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ είναι διδάκτωρ Συνταγματικού Δικαίου και διδάσκει ως 
Ειδικός Επιστήμων Συνταγματικό Δίκαιο και Δημόσια Πολιτική στο Πανεπιστήμιο 
Αθηνών 
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2. ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ (ΜΚΟ) 
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Ορισμός 

Μ.Κ.Ο. Είναι ενώσεις (ομάδες ή κινήματα), οι οποίες δεν έχουν κερδοσκοπικό 
σκοπό και ιδρύονται, από ιδιώτες, που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν, σε 
εθνικό(π.χ. στην Ελλάδα, η Ελληνική Επιτροπή για την Ύφεση και την Ειρήνη), 
διεθνές ή διακρατικό επίπεδο(π.χ. Διεθνής Αμνηστία, Γιατροί Χωρίς Σύνορα, 
Greenpeace κτλ.)., χωρίς να έχουν σκοπό τον προσπορισμό κέρδους, σε 
αντίθεση με τις διακρατικές ή πολυεθνικές επιχειρήσεις. 
 

ΜΚΟ μπορεί να είναι  

 κάποιες φιλανθρωπικές οργανώσεις,  

 κάποιες οργανώσεις που ενδιαφέρονται για το περιβάλλον,  

 κάποιες οργανώσεις που ενδιαφέρονται για την υπεράσπιση των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων 

  όσο και κάποιες ομάδες πολιτών που πιέζουν τις κυβερνήσεις αλλά και 
το κοινωνικό σύνολο για αλλαγές σε συγκεκριμένα θέματα 

 

Δραστηριότητες 

Οι Μ.Κ.Ο. δραστηριοποιούνται σε πολλούς τομείς: ανθρώπινα δικαιώματα, 
εργασιακές σχέσεις, κατάργηση διακρίσεων, μειονότητες, μετανάστες, 
κατάσταση της γυναίκας και του παιδιού, το περιβάλλον, τα δικαιώματα των 
καταναλωτών, ο αφοπλισμός, η ειρήνη, η υγεία κ.λπ. 

Στόχος τους είναι η δημιουργία ευρύτερων κινημάτων, η διαμόρφωση της 
διεθνούς κοινής γνώμης και η αφύπνιση της «παγκόσμιας συνείδησης» για τα 
θέματα αυτά, με σεβασμό στις αρχές του διεθνούς δικαίου, της δημοκρατίας 
και κυρίως της 
ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Ουσιαστικά καλύπτουν τα κενά, κυρίως, στον τομέα 
του κοινωνικού κράτους, δεδομένου ότι η δράση τους εξασφαλίζει μεγάλη 
αποτελεσματικότητα. Ασκούν πίεση, χρησιμοποιούν τον ακτιβισμό, αξιοποιούν 
το διαδίκτυο, προβάλλουν τις θέσεις τους στα Μ.Μ.Ε. Ουσιαστικά, 
αναλαμβάνουν ρόλο διεκδίκησης δικαιωμάτων και έχουν μια διαρκή κοινωνική 
και πολιτική παρουσία. 

Μορφές/είδη με κριτήριο τη δράση τους 

1. Ισχυρά πολυεθνικά δίκτυα οργανώσεων, τα οποία ειδικεύονται, 
συνήθως, στην ανθρωπιστική δράση (π.χ. Ερυθρός Σταυρός, 
Handicap International, Oxfam, η Δράση ενάντια στην πείνα 

κ.λπ.), στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων (π.χ. 
Διεθνής Αμνηστία), στην προστασία των δικαιωμάτων των 

καταναλωτών (π.χ. Consumers International, BEUC), ή στην 
προστασία του περιβάλλοντος (π.χ.W.W.F.:World Wild Fund for 
Nature).  
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Αυτά τα δίκτυα μπορεί να έχουν αρκετά εκατομμύρια μέλη, των οποίων 
η συμμετοχή εξαντλείται, κυρίως, στην καταβολή της συνδρομής τους, 

χρηματοδοτώντας, με αυτόν τον τρόπο την οργάνωση.  

 

Οι Γιατροί χωρίς σύνορα (medecins sans frontieres) είναι μια διεθνής, 
ανεξάρτητη, ανθρωπιστική οργάνωση που τα τελευταία χρόνια 
δραστηριοποιείται και στην Ελλάδα. Αποστολή της η παροχή ιατρικής και 
ανθρωπιστικής βοήθειας σε ανθρώπους σε όλες τις περιοχές του πλανήτη που 
τη χρειάζονται.  
 
Οι Γιατροί του Κόσμου δημιουργήθηκε για την παροχή περίθαλψης και 
ανθρωπιστικής βοήθειας σε χώρες που πλήττονται από φυσικές καταστροφές, 
πολέμους κλπ. Αποτελείται κυρίως από γιατρούς. 
 
«Η Διεθνής Αμνηστία (‘amnesty international’) είναι μια παγκόσμια 
ανεξάρτητη, εθελοντική οργάνωση για την προστασία των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων. Δρα για την απελευθέρωση των κρατουμένων συνείδησης, τη 
δίκαιη και έγκαιρη παραπομπή σε δίκη όλων των πολιτικών κρατουμένων και 
την κατάργηση των βασανιστηρίων και της ποινής του θανάτου[απόσπασμα, 
από φυλλάδιο της Διεθνούς Αμνηστίας] 
 
Το Συμβούλιο της Ευρώπης, με έδρα στο Στρασβούργο, είναι ο παλαιότερος 
ευρωπαϊκός πολιτικός οργανισμός. Συμβάλλει στην ανάπτυξη της πολιτιστικής 
ταυτότητας και της πολυμορφίας της Ευρώπης. Αναζητά λύσεις για τα 
προβλήματα της ευρωπαϊκής κοινωνίας, όπως τις διακρίσεις κατά μειονοτήτων, 
την ξενοφοβία, τη μισαλλοδοξία, την προστασία του περιβάλλοντος, το 
οργανωμένο έγκλημα κ.ά. 
 
Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες 
Πρόκειται για μια ελληνική Μη Κυβερνητική Οργάνωση που ιδρύθηκε το 1989 
για να υποστηρίξει τους πρόσφυγες και τους αιτούντες άσυλο στην Ελλάδα. 
Μέσα από ποικίλες ψυχοκοινωνικές και νομικές υπηρεσίες, τους βοηθά να 
ενταχθούν αρμονικά στην Ελλάδα.  
 
Το Διεθνές Κίνημα Ερυθρού Σταυρού 
Ο Ερυθρός Σταυρός ιδρύθηκε στη Γενεύη το 1863 από τον Ελβετό τραπεζίτη 
Ερρίκο Ντυνάν. Πρόκειται για το μεγαλύτερο ανθρωπιστικό δίκτυο στον κόσμο. 
Περιλαμβάνει τη Διεθνή Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού, τη Διεθνή 
Ομοσπονδία Συλλόγων Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου και τους 
εθνικούς συλλόγους με παρουσία και δραστηριότητα σε 186 χώρες, μεταξύ των 
οποίων και η Ελλάδα (ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός συμπλήρωσε 130 χρόνια 
από την ίδρυσή του). 
 

Η ActionAid είναι διεθνής μη κερδοσκοπική, μη κυβερνητική οργάνωση με 
στόχο την καταπολέμηση της φτώχειας και της ανισότητας 

Η HumanAid εξειδικεύεται σε θέματα πολιτικής, που άπτονται της 

αναπτυξιακής συνεργασίας μεταξύ των κρατών, της παροχής άμεσης 

ανθρωπιστικής βοήθειας σε πληττόμενα κράτη και κοινωνίες, της δημιουργίας 

γεφυρών φιλίας και πολιτισμού μεταξύ των λαών. 

 

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A6%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%83%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%AE&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B7_%CE%BA%CF%85%CE%B2%CE%B5%CF%81%CE%BD%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82_%CE%BF%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82
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Η Greenpeace δραστηριοποιείται για περισσότερα από τριάντα χρόνια σε όλο 
τον πλανήτη με σκοπό την περιβαλλοντική προστασία του πλανήτη. Αρκετές 
φορές, εφευρίσκει διασκεδαστικούς τρόπους για να μεταδώσει τα μηνύματά της 

2. Πολυεθνικά κινήματα μεγαλύτερου ή μικρότερου μεγέθους, που έχουν, 
ως στόχο, την οργάνωση εκστρατειών, ενάντια σε ορισμένες μορφές της 
νεοφιλελεύθερης παγκοσμιοποίησης. Ασχολούνται, λιγότερο, με την 
εξασφάλιση χρηματικών πόρων και περισσότερο, με τη συμμετοχή, στις 
κινητοποιήσεις, στους δρόμους. Έκαναν την πρώτη θεαματική εμφάνισή 
τους, στο Σιάτλ και στη συνέχεια, στη Γένοβα, στην Ουάσιγκτον, στη 
Βαρκελώνη κ.λπ. Το Παγκόσμιο Κοινωνικό Φόρουμ του Πόρτο Αλέγκρε, 
και οι τοπικές, εθνικές ή ηπειρωτικές εκδοχές του, αποτελούν το 
χαρακτηριστικότερο παράδειγμα αυτού του φαινομένου. Η οργάνωση 

Attac (Ένωση για τη φορολόγηση των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, 
υπέρ των πολιτών), η οποία ιδρύθηκε το 1998, στη Γαλλία και είναι 
σήμερα παρούσα, σε περισσότερες από 50 χώρες, αποτελεί την 
περίπτωση, που χρησιμεύει ως πρότυπο, για την ανάπτυξη των 
κινημάτων αυτών. 

3. Οι διάφορες Αθλητικές Οργανώσεις έχουν ιδιαίτερο χαρακτήρα και 
δράση. Η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή (Δ.Ο.Ε.) και η Διεθνής 
Συνομοσπονδία Ποδοσφαίρου (FIFA) είναι πρωτεργάτες, αντίστοιχα, των 
Ολυμπιακών Αγώνων και του Παγκόσμιου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου (που 
παρακολουθεί, στην τηλεόραση, ο μισός πληθυσμός του πλανήτη). 
Λαμβάνοντας υπόψη μας, τους προϋπολογισμούς και την επικοινωνιακή 
και στρατηγική σημασία των εκδηλώσεων, που οργανώνουν, όλες οι 
οργανώσεις, που διαχειρίζονται, γενικότερα, τα διάφορα αθλήματα, 
παίζουν σημαντικό ρόλο, στις διεθνείς σχέσεις. 

Αναζήτηση  ΜΚΟ στην Ελλάδα http://www.helecos.gr/el/web-links/greek-ngo 

Ιστορική αναδρομή 

«Οι πρώτες Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις ιδρύθηκαν τον 18ο αιώνα και 
αποσκοπούσαν, στην κατάργηση του δουλεμπορίου και της δουλείας 
(Quakers, 1788, στην Πενσυλβάνια των ΗΠΑ, Sierra Leone Company,1787, 
στο Λονδίνο, Societe des Amis des Noirs, 1788, στο Παρίσι). Το 1881, 
ιδρύθηκε το Διεθνές Συμβούλιο Γυναικών και η Διεθνής Κοινοβουλευτική 
Ένωση. Ο πασίγνωστος Ερυθρός Σταυρός, στον οποίο οι Μ.Κ.Ο., με 
ανθρωπιστική δράση, χρωστούν τη φήμη τους, ιδρύεται, από τον Ερρίκο 
Ντυνάν, ο οποίος σοκαρισμένος, από τις σφαγές, στις μάχες του Σολφερίνο 
(1859), ήθελε να προστατεύσει την τύχη των αιχμαλώτων του πολέμου και, 
γενικότερα, να ενδυναμώσει την εφαρμογή του ανθρωπιστικού δικαίου, εν 
καιρώ πολέμου. Έκτοτε, ο Ερυθρός Σταυρός αναλαμβάνει αληθινή αποστολή, 
ως μια διεθνής δημόσια υπηρεσία, ειδικότερα χάρη στις συμβάσεις, που 
υπογράφηκαν υπό την αιγίδα του, από το 1949 έως το 1977 (Συμβάσεις της 
Γενεύης). Στον τομέα του ανθρωπιστικού δικαίου, άνθισαν, στη συνέχεια, 
πολυάριθμες οργανώσεις. Κατά την διάρκεια του Μεσοπολέμου, οι Μ.Κ.Ο., 
ανέπτυξαν δραστηριότητες, στην Κοινωνία των Εθνών και τη Διεθνή Οργάνωση 
Εργασίας. Το 1922, ιδρύεται η Διεθνής Ομοσπονδία Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. 
Μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, ο αριθμός των Μ.Κ.Ο. αυξάνεται, με 
γεωμετρική πρόοδο. Μεγάλη έξαρση παρατηρήθηκε, μετά το 1970, ιδίως στην 
Λατινική Αμερική και την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη. Στην Ευρώπη, η 
ίδρυση της ΔΑΣΕ (Διάσκεψη για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη) 

http://www.helecos.gr/el/web-links/greek-ngo
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υπήρξε καταλυτική, για την αναγνώριση της νομιμότητας της δράσης των Μη 
Κυβερνητικών Οργανώσεων. Η Χάρτα 69 της Πράγας, που συντάχθηκε, με 
πρωτοβουλία πολιτών και συνδέθηκε, με την ίδρυση Μη Κυβερνητικής 
Οργάνωσης, αποτέλεσε σημαντικό βήμα, για την εμπέδωση των ατομικών 
ελευθεριών. Σε αντίθεση με την Ευρώπη, στην Αφρική οι Μ.Κ.Ο. είναι, κατά 
κανόνα, οργανώσεις, με έδρα άλλες ηπείρους, που δραστηριοποιούνται, στην 
Αφρική. Στην Ασία, μόλις πρόσφατα, άρχισαν να αναπτύσσονται και μάλιστα 
κάτω από πολύ δυσμενείς συνθήκες. Σήμερα, εκτιμάται ότι ο αριθμός των 
Μ.Κ.Ο. ανέρχεται από 5.000 έως 25.000. Ακόμα και ο μικρότερος αριθμός 
φανερώνει τον εντυπωσιακό αριθμό των οργανώσεων, που δραστηριοποιούνται, 

σε όλες τις γωνιές του πλανήτη.»http://ethelontesnf.blogspot.gr/2009/12/blog-

post.html 

H σημασία των ΜΚΟ στον σύγχρονο κόσμο 

1. 

Της έχουμε ήδη αναφέρει η δημιουργία των Μ.Κ.Ο., είτε ως άτομα, είτε με την 
μορφή άτυπων ομάδων είτε με την μορφή θεσμικά οργανωμένων ομάδων, 
γίνεται  με βάση τα υπαρκτά κοινωνικά ή οικονομικά προβλήματα μιας 
κοινωνίας. 

Σηματοδοτούν διεκδικήσεις που οι επίσημες κυβερνήσεις ή τα πολιτικά 
κόμματα δεν εξασφαλίζουν στον πολίτη. Αυτό σημαίνει ότι σε εποχές έντονων 
κοινωνικών και οικονομικών προβλημάτων ο αριθμός των ΜΚΟ αυξάνεται. Ο 
αριθμός των ΜΚΟ αυξάνεται και σε χώρες με εγγενή προβλήματα και επομένως 
η αύξηση του αριθμού των ΜΚΟ δεν φαίνεται να έχει σχέση τόσο με τον 
πληθυσμό μιας χώρας όσο με τα κοινωνικά προβλήματα της χώρας της. 

Στον Β΄ παγκόσμιο πόλεμο όταν οι κυβερνήσεις οδηγούσαν της λαούς σε 
πολέμους οι λαοί γνώριζαν ότι ο πόλεμος δεν παράγει θετικά αποτελέσματα για 
της πολίτες. Έτσι αυτήν ακριβώς την εποχή διαμορφώθηκαν της άτυπες ή 
τυπικά οργανωμένες ΜΚΟ και δημιούργησαν τα διάφορα φιλειρηνικά 
κινήματα. 

Και αργότερα μετά την λήξη του πολέμου της ΜΚΟ απαιτούσαν και πέτυχαν 
την απελευθέρωση των κρατουμένων σε διάφορα καθεστώτα η διεκδίκησαν τα 
ανθρώπινα δικαιώματα. 

Η αύξηση της τιμής του πετρελαίου το 1973 πυροδότησε την πρώτη παγκόσμια 
ύφεση που έφερε την επιστροφή της μαζικής ανεργίας σε όλη την Δύση 
διαβρώνοντας το κράτος πρόνοιας που ήταν της βασικός πυλώνας στήριξης 
καθιστώντας της κυβερνήσεις αδύναμες να ασκήσουν την πολιτική της πάνω 
στα θέματα της πρόνοιας. Τότε ξεκίνησε ένα νέο κύμα δημιουργίας ΜΚΟ με 
θέματα που είχαν σχέση με την ανεργία και την κοινωνική πολιτική. 

Τα περιβαλλοντικά προβλήματα που προκαλούνταν από την ανεξέλεγκτη δράση 
των βιομηχανιών έδωσαν νέα ανάγκη δημιουργίας ΜΚΟ που στόχευαν στην 
προστασία του περιβάλλοντος από την ρύπανση και την ενημέρωση του πολίτη 
ώστε να αντιληφθή της επιπτώσεις στην υγεία του. Έτσι αναγκάσθηκαν ο ΟΗΕ, 
η ΕΕ και ο ΠΟΥ να θεσπίσουν νόμους για την προστασία του περιβάλλοντος. 

http://ethelontesnf.blogspot.gr/2009/12/blog-post.html
http://ethelontesnf.blogspot.gr/2009/12/blog-post.html
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Οι περιφερειακές ΜΚΟ εκφράζουν τοπικά προβλήματα ενώ είναι παράγωγα και 
της της της κοινωνίας που έχει τα συγκεκριμένα προβλήματα και συνεπώς 
αντανακλούν της αδυναμίες του συστήματος που καλούνται να διορθώσουν. 

Ιδιαίτερα σημαντικό είναι ότι της ΜΚΟ διαμορφώνονται όχι από πολίτες αλλά 
από πολιτικούς όπου διαμορφώνονται με την αντίστροφη πορεία και 
εξυπηρετούν συγκεκριμένα συμφέροντα. Της και αυτές οι ΜΚΟ αντανακλούν τα 
εγγενή προβλήματα της πολιτικής και αποτελούν κατά κάποιο τρόπο ένα 
βαρόμετρο πολιτικής κρίσης έστω και με την αρνητική της συνεισφορά. 

Γενικά οι ΜΚΟ θεωρούνται το ελεύθερο βήμα της κοινωνίας όπου τίθενται τα 
υπαρκτά κοινωνικά προβλήματα  της επίλυση. Οι ΜΚΟ στην ουσία αποτελούν 
τον αντίποδα της πολιτικής  χωρίς να αντιπολιτεύονται και χωρίς να κάνουν 

πολιτική. Είναι ένα είδος βαρομέτρου που οι κυβερνήσεις πρέπει να 
λαμβάνουν σοβαρά υπ’  όψη της, 

Η αποδοχή των Μ.Κ.Ο. από τον ΟΗΕ και η συνεργασία με αυτές δυνάμωσε τον 
ρόλο του και ισχυροποίησε την θέση του. Στην πραγματικότητα πολλοί 
πιστεύουν ότι αν η προκάτοχός του «η κοινωνία των εθνών» είχε αποδεχθεί τον 
ρόλο και την σημασία των Μ.Κ.Ο. δεν θα μπορούσε ποτέ να διαλυθεί και να 
περάσει στην λήθη, με την έννοια ότι οι Μ.Κ.Ο. ανιχνεύουν και εκφράζουν της 
ανάγκες των πολιτών αφού αναπτύσσονται μέσα της κόλπους της κοινωνίας η 
κάθε κυβέρνηση και οι πολιτικοί οφείλουν να σεβαστούν και να εφαρμόσουν 
αυτές της ζωτικής σημασίας ανθρώπινες ανάγκες ή να βοηθήσουν της Μ.Κ.Ο. 
να συμβάλουν στην επίλυση των προβλημάτων της κοινωνίας. 
http://www.ergoerevnitiki.gr/ 

2. 

«Στην ευρωπαϊκή Ένωση δίνεται μεγάλη σημασία στην συνεργασία των 
ευρωπαϊκών οργάνων με τις Μ.Κ.Ο. Για παράδειγμα στη Γερμανία, η κοινωνία 
των πολιτών αναπτύσσεται και αποτελεί πλέον βασική συνισταμένη της 
κοινωνικής δυναμικής. 
Ο Ο.Η.Ε., εκτιμώντας τη διαρκή παρουσία και συμβολή των Μ.Κ.Ο., 
προβλέπει, στις διαβουλεύσεις των οργάνων του, τη συμμετοχή τους ως 
παρατηρητών στο Συμβούλιο, την Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, κτλ.» 
(Πολιτική και Δίκαιο, ΟΕΔΒ,2009, σελ. 131-132) 
 

3. 

 

[…]Οι πολίτες των ανεπτυγμένων κυρίως χωρών, συνειδητοποιούν ολοένα και 
περισσότερο πως δεν πρέπει να έχουν την αξίωση να δίνονται όλες οι λύσεις στα 
σημαντικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η κοινωνία  από τις ενέργειες της 
εκάστοτε πολιτικής ηγεσίας, αλλά πως μπορούν παράλληλα να παράγουν και 
οι ίδιοι έργο στον τομέα που τους ενδιαφέρει και ανάλογα με τα ενδιαφέροντα 
του κάθε ατόμου. Συμβάλλουν με τον τρόπο αυτό  στην κοινωνική ευημερία 
και πρόοδο σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας, 
παρεμβαίνοντας σε όλους το φάσμα των θεμάτων. Τα παγκοσμιοποιημένα 
κινήματα, όλο και περισσότερο συγκλίνουν στο τρόπο δράσης τους έχοντας 
συνισταμένους στόχους.  Το μέσο για την επίτευξη των παραπάνω είναι οι μη 
κυβερνητικές, μη-κερδοσκοπικές οργανώσεις που πολλαπλασιάζονται με 
γοργούς ρυθμούς και δραστηριοποιούνται σε όλους τους τομείς. 
 
Η παρουσία των Μη-Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ), οι οποίες αποτελούν 
την ίσως πιο δυναμική μορφή έκφρασης της Κοινωνίας των Πολιτών, είναι 

http://www.ergoerevnitiki.gr/
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αναγνωρισμένη σε παγκόσμιο επίπεδο. Ειδικότερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
αναγνωρίζει αυτή την αξία τους, όπως φαίνεται στο ακόλουθο απόσπασμα από 
την Λευκή Βίβλο για την Ευρωπαϊκή Διακυβέρνηση (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 
2001): 
"Η κοινωνία των πολιτών διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην προβολή των 
ανησυχιών του πολίτη και την παροχή υπηρεσιών που εξυπηρετούν τις ανάγκες 
του λαού. Η κοινωνία των πολιτών βλέπει όλο και περισσότερο την Ευρώπη σαν 
το ιδανικό βήμα για την αλλαγή των πολιτικών προσανατολισμών και της 
κοινωνίας. Πρόκειται για μια ευκαιρία να εμπλακούν πιο ενεργά οι πολίτες 
στην επίτευξη των στόχων της Ένωσης και να τους προσφερθεί ένα διαρθρωμένο 
πλαίσιο για ανάδραση, κριτική και διαμαρτυρία." 
 
Τι εννοούμε με τον όρο "κοινωνία των πολιτών";  

 
[…]Ο όρος αυτός μπορεί να αναφέρεται σε ένα σύνολο οργανώσεων στις οποίες 
περιλαμβάνονται: οι παράγοντες της αγοράς εργασίας (συνδικαλιστικές 
οργανώσεις και ομοσπονδίες εργοδοτών- δηλαδή οι κοινωνικοί εταίροι), ενώσεις 
που αντιπροσωπεύουν οικονομικούς και κοινωνικούς φορείς οι οποίοι δεν είναι 
κοινωνικοί εταίροι με την στενή έννοια του όρου (όπως οι οργανώσεις 
καταναλωτών), οι ΜΚΟ (μη-κυβερνητικές οργανώσεις) οι οποίες ενώνουν 
ανθρώπους γύρω από έναν κοινό σκοπό, όπως οι περιβαλλοντικές 
οργανώσεις, οι οργανώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα, οι 
φιλανθρωπικές οργανώσεις, οι οργανώσεις στον τομέα της εκπαίδευσης 
και της κατάρτισης κλπ, οι οργανώσεις που βασίζονται στις τοπικές 
κοινωνίες (δηλαδή οι οργανώσεις που δημιουργούνται από την βάση 

της κοινωνίας και επιδιώκουν στόχους προσανατολισμένους στα μέλη 
τους), όπως οργανώσεις νέων, οικογενειακές ενώσεις και όλες οι 
οργανώσεις μέσω των οποίων οι πολίτες συμμετέχουν στην τοπική και 
δημοτική ζωή, και, οι θρησκευτικές κοινότητες  
(Εισαγωγή στις ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ (ΜΚΟ), Ορισμός – Ρόλος – 

Οργάνωση – Χρηματοδότηση, Αθήνα, Ιανουάριος 2005) 
 
 

Προβληματισμοί αναφορικά με το ρόλο τους 
 

1. 
«Κάποιες φορές, οι Διεθνείς Οργανισμοί και ισχυρές κυβερνήσεις 
μετατρέπουν τις Μ.Κ.Ο. σε εργαλεία τους και τις χρηματοδοτούν με 

μεγάλα ποσά. Η αύξηση του αριθμού των Μ.Κ.Ο.μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο 
Πόλεμο δημιούργησε ερωτήματα για το καθεστώς λειτουργίας τους, (π.χ. πώς 
διοικούνται, από ποιους, ποιος χρηματοδοτεί τη δράση τους;) Για τον λόγο 
αυτό, πολλοί φορείς, κυβερνητικοί και μη, απαιτούν τον σαφή καθορισμό της 
λειτουργίας τους, των σχέσεών τους με τα κράτη, τις επιχειρήσεις και τα μέλη 
τους. Απαιτούν, με άλλα λόγια, θεσμοθέτηση κριτηρίων πιστοποίησης των 
Μ.Κ.Ο.» (Πολιτική και Δίκαιο, ΟΕΔΒ,2009, σελ. 131-132) 

 
2. 

« […]Η αύξηση του αριθμού των Μ.Κ.Ο. δημιουργεί ερωτήματα, για το 

καθεστώς λειτουργίας τους. Πώς διοικούνται, από ποιους, ποιοι λαμβάνουν τις 
αποφάσεις μιας οργάνωσης, ποιος τελικά χρηματοδοτεί τη δράση και πως 
γίνεται η διαχείριση των οικονομικών πόρων. Οι Μ.Κ.Ο. ζητούν δημοκρατία και 
διαφάνεια, από όλες τις κυβερνήσεις του κόσμου. Η δική τους λειτουργία έχει 
κριτήρια δημοκρατικής νομιμοποίησης και διαφάνειας; 
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Επειδή, στην εποχή μας, πλέον, αποτελεί σπάνιο φαινόμενο η πραγματοποίηση 
διασκέψεων κορυφής ή διεθνών συναντήσεων χωρίς την ταυτόχρονη παρουσία 
Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων(ΜΚΟ) και ο σημαίνων ρόλος και η δυναμική 
τους, είναι αναγνωρισμένα, απαιτείται να καθοριστούν, με σαφήνεια, οι σχέσεις 
τους με τα κράτη, τις επιχειρήσεις και τα μέλη τους. Απαιτείται, δηλαδή, η 
θεσμοθέτηση κριτηρίων πιστοποίησης, ένα αίτημα, που παλεύει το ΚΕ.Π.ΚΑ., 
εδώ και χρόνια, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.» 

(Καταναλωτικά Βήματα - Τεύχος Οκτωβρίου - Δεκεμβρίου 2006, Μαρία Κότταρη 

Πτυχιούχος Τμήματος Διεθνών & Ευρωπαϊκών Οικονομικών & Πολιτικών Σπουδών του 

Πανεπιστημίου Μακεδονίας) 

Σχετικά άρθρα http://www.tovima.gr/society/article/?aid=475025 

Η κρίση των ανθρωπιστικών οργανώσεων 
 

Θέματα 
Πληροφορίες 
Λογικές σχέσεις 

      Η χρηματοδότησή των ΜΚΟ είναι πια όχι μόνο λαϊκή 

αλλά και «επίσημη», από κυβερνήσεις και διεθνείς 

οργανισμούς. Και «επαγγελματική», με μεγάλες 

διαφημιστικές επενδύσεις για την προσέλκυση χορηγών και 

συνδρομητών. Οι σχέσεις τους με τα μέσα μαζικής 

ενημέρωσης δεν είναι, από καιρό πλέον, αθώες: 

χρηματοδοτούν συχνά δημοσιογραφικές αποστολές εκεί 

όπου αυτές (και όχι οι δημοσιογράφοι) επιλέγουν για την 

προβολή τους. Ο λόγος για τις περίφημες «μη κυβερνητικές 

οργανώσεις», όλες «χωρίς σύνορα» αλλά όχι και χωρίς 

χαρακώματα, που δίνουν όμως την καλή μάχη για την 

ανθρωπιά εκεί όπου δεν υπάρχει: σε πολέμους, σε 

περιοχές που έχουν υποστεί καταστροφές, που υποφέρουν 

από την πείνα ή τις επιδημίες. 

      Η ιδέα των ανθρωπιστικών αποστολών και 

δραστηριοτήτων είναι τόσο ισχυρή που οι πολιτικοί 

προσπαθούν, ψευδεπίγραφα, να την εντάξουν ακόμα και 

στις πολεμικές τους επιχειρήσεις. Το διαπιστώσαμε σε όλα 

τα πρόσφατα μέτωπα, και τώρα το διαπιστώνουμε στο Ιράκ. 

Ταυτόχρονα όλες οι κυβερνήσεις που θέλουν να κρύψουν 

αλήθειες και εγκλήματα φροντίζουν να κατηγορούν τους 

εθελοντές των ανθρωπιστικών αποστολών ότι στην 

πραγματικότητα είναι είτε κατάσκοποι είτε συνένοχοι των 

αντιπάλων τους, του εσωτερικού ή εξωτερικού εχθρού. Το 

πιο θεαματικό παράδειγμα το πρόσφερε, με τις 

απαγορεύσεις και τις δολοπλοκίες της, η σερβική εξουσία 

του Μιλόσεβιτς στους γιουγκοσλαβικούς πολέμους. 

      […]Η δράση των ανθρωπιστικών οργανώσεων έχει 

οδηγήσει και στη διατύπωση μιας νέας αντίληψης για το 

 

http://www.tovima.gr/society/article/?aid=475025
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διεθνές δίκαιο που προβάλλει ο χαρισματικός ιδρυτής των 

Γιατρών Χωρίς Σύνορα Μπερνάρ Κουσνέρ και που κερδίζει 

έδαφος. Αλλά που, όταν την εκμεταλλεύονται για άλλες 

επιδιώξεις οι πολιτικοί, μπορεί να οδηγήσει σε επικίνδυνα 

ξεστρατίσματα. Πρόκειται για το δικαίωμα δυναμικής 

παρέμβασης σε μιαν ανεξάρτητη χώρα για τη σωτηρία 

πληθυσμών που κινδυνεύουν θανάσιμα από κακούς 

δυνάστες. Μπορεί η διεθνής κοινότητα να αφήνει 

ελεύθερους τους όποιους κυβερνήτες-δολοφόνους να 

σφάζουν ολόκληρους πληθυσμούς, με το πρόσχημα της «μη 

επέμβασης στα εσωτερικά των άλλων χωρών»; Η συζήτηση 

έχει αρχίσει. Τα επιχειρήματα είναι πολλά και αντιφατικά. 

΄Ομως το πρόβλημα είναι υπαρκτό. Αρκεί να ξέρουμε 

ποιος και γιατί αποφασίζει τις παρεμβάσεις. 

      Η άλλη συζήτηση αφορά όμως το ίδιο το μέλλον των 

ανθρωπιστικών μη κυβερνητικών οργανώσεων. Εχει τεθεί 

το πρόβλημα της ουσιαστικής τους ανεξαρτησίας που 

εξαρτάται και από τις πηγές χρηματοδότησης των 

πολυδάπανων δραστηριοτήτων τους: οι επικριτές τους 

μιλάνε και για «ανθρωπιστικές μπίζνες» και για δεσμεύσεις. 

Εχει επίσης τεθεί το πρόβλημα κανόνων επιλογής και 

αναγνώρισης των οργανώσεων αυτών εφόσον, όλοι το 

γνωρίζουμε, ορισμένες καλύπτουν επιχειρήσεις 

αποφασισμένες από δυτικές μυστικές υπηρεσίες και άλλες 

(μουσουλμανικές κυρίως) χρησιμεύουν απλά για τη στήριξη 

της διεθνούς τρομοκρατίας. 

(Ριχάρδος Σωμερίτης http://www.tovima.gr) 

 

 
 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

 

Α. Να γραφεί η περίληψη του κειμένου (100-120 λέξεις) Μ 25 

 

Β1.  Στην πρώτη παράγραφο του κειμένου έντονη είναι η ειρωνεία: να επισημάνετε  

      τα σχετικά χωρία και τα γλωσσικά μέσα με τα οποία επιτυγχάνεται. Μ 5 

Β2. Ποιον προβληματισμό εκφράζει ο συντάκτης του άρθρου στην 3η παράγραφο του  

       κειμένου; Με ποια γλωσσικά μέσα; Μ 5 

 

Β3. Α)Συνδρομητών, δολοπλοκίες, επιδιώξεις, πρόσχημα, παρεμβάσεις: Να  

     αναλύσετε τις λέξεις στα συστατικά τους στοιχεία και να γράψετε μία νέα απλή ή   

http://www.tovima.gr/
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     σύνθετη λέξη από το β΄συνθετικό τους. Μ 5 

Β)Εχει τεθεί το πρόβλημα της ουσιαστικής τους ανεξαρτησίας που εξαρτάται και 

από τις πηγές χρηματοδότησης των πολυδάπανων δραστηριοτήτων τους: Για ποιο 

λόγο ο συγγραφέας αξιοποιεί την παθητική σύνταξη; Μ 5 

 

Β4.Να ερμηνεύσετε τη χρήση των σημείων στίξης στις φράσεις του κειμένου: 

      όλες «χωρίς σύνορα» (και όχι οι δημοσιογράφοι)   «μη επέμβασης στα εσωτερικά  

      των άλλων χωρών» «ανθρωπιστικές μπίζνες», (μουσουλμανικές κυρίως). Μ 5 

 

Β6.  Οι σχέσεις τους με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης δεν είναι, από καιρό  
     πλέον, αθώες: Τι εννοεί ο συγγραφέας με αυτή τη φράση και για ποιο λόγο τη  

        χρησιμοποιεί στην παράγραφο; Μ10 

 

Γ. Παραγωγή λόγου 

    Σε ένα συνέδριο για τον Εθελοντισμό που οργανώνει ο δήμος της περιοχής σας  

    καλείστε να γράψετε μια εισήγηση στην οποία να αναφερθείτε στο ρόλο των Μη  

    Κυβερνητικών οργανώσεων για την αντιμετώπιση ανθρωπιστικών κρίσεων.(400- 

    500 λέξεις) Μ.40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


