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Ορισμός 
 
«Τπό την ευρεία έννοια καθορίζεται ως η συνεισφορά ατόμων στο πλαίσιο μίας μη 
κερδοσκοπικής, μη αμειβόμενης δράσης που δεν προβλέπει επαγγελματική 
εξέλιξη. κοπό 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 υμμετοχή 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 
 
υσσίτια /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 (Φαμόγελο 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 ΕΘΕΛΟΝΣΙΚΕ ΟΡΓΑΝΩΕΙ 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 (ΓΦ) για παροχή 
ιατροφαρμακευτικής συνδρομής και την 
αντιμετώπισης ανθρωπιστικών προβλημάτων  στις 
αναπτυσσόμενες χώρες που δοκιμάζονται από 
φτώχεια, εμφύλιες αναταραχές 

 
 

Γιατί είναι αναγκαίος ο εθελοντισμός υνέπειες 

 
Κοινωνική-ανθρωπιστική κρίση 

ε 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) 
ήμερα 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 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Τλική και ηθική συμπαράσταση 
Ανακούφιση των πασχόντων ανθρώπων 
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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. Σο 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 

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.  

 

 
-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.  
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 . 
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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 
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 
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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 
ΠΟΙΚΙΛΕ ΔΡΑΕΙ ΣΟΤ ΦΟΛΕΙΟΤ 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. υμμετοχή σχολείων σε περιβαλλοντικές δράσεις, όπως εκστρατείες 
δενδροφύτευσης, αναδάσωσης, περιβαλλοντικά προγράμματα του Τπουργείου) 
=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 ΘΕΜΟ ΣΩΝ ΜΑΘΗΣΙΚΩΝ ΤΜΒΟΤΛΙΩΝ και της ΒΟΤΛΗ ΣΩΝ 
ΕΥΗΒΩΝ :διαδικασία του «εκλέγειν –εκλέγεσθαι» στην οποία μυούνται οι 
μαθητές, εξοικειώνονται με τις συλλογικές / δημοκρατικές διαδικασίες λήψης 
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.  
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 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 
Σα 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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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 

επιλυθούν αποτελεσματικά ορισμένα 

σύνθετα κοινωνικά προβλήματα. Αυτά 

αφορούν σε μια πολιτεία που πείθει 

 
Κοινωνικοί 

·         
τρεβλή κοινωνικοποίηση: έλλειψη 
κοινωνικής ευαισθησίας, αδιαφορία 
για τα κοινά, απολιτικοποίηση, 
φαινόμενα κοινωνικής παθογένειας 
(ρατσισμός, εθνικισμός, ξενοφοβία, 
καχυποψία, επιφυλακτικότητα, βία, 
εγκληματικότητα) 
 
 
 
Σεχνοκρατικός 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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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) 

 
Φαρακτηρίζεται από υψηλή αίσθηση 

κοινωνικής ευθύνης, δείχνει έμπρακτα 

το ενδιαφέρον του στον πλησίον,  
 

υχνά 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 Σρίτο 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 
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ΚΡΙΤΗΡΙΟ 
 

  
Η θοηκωκία ηωκ ποιηηώκ ζε δράζε 

  

1. Τα ηειεοηαία πνόκηα ημ θαηκόμεκμ ημο μνγακςμέκμο 

εζειμκηηζμμύ απέθηεζε ζημκ ειιεκηθό πώνμ κέεξ θαη 

πνςηόηοπεξ πμημηηθέξ θαη πμζμηηθέξ δηαζηάζεηξ 

πμο σπερβαίκοσκ ηηξ παιαηέξ εμπεηνίεξ ηεξ παναδμζηαθήξ 

θηιακζνςπίαξ. Η οργακωμέκε εζειμκηηθή δνάζε ηείκεη κα 

θαηαζηεί μηα ζεμακηηθή ζοκηζηώζα ηεξ «θμηκςκίαξ ηςκ 

πμιηηώκ» ή πημ ζςζηά απμηειεί ημ πημ μναηό ίζςξ δείγμα 

όηη μηα «θμηκςκία ηςκ πμιηηώκ» άληα ημο μκόμαηόξ ηεξ, 

ανπίδεη κα μηθμδμμείηαη ζηε πώνα μαξ. 

2. Μηιώκηαξ εδώ γηα «θμηκςκία ηςκ πμιηηώκ» 

ακαθενόμαζηε ζε όιε εθείκε ηε ζθαίνα ηςκ θμηκςκηθώκ 

ζπέζεςκ πμο γεκκώκηαη αοζόνμεηα «από ηα θάης» ςξ 

πνμσόκ ηεξ ειεσζερίας ημο ζοκεηαηνίδεζζαη (ζηεκ εονύηενή 

ηεξ εθδμπή, πμο πενηιαμβάκεη όπη μόκμ ηεκ ίδνοζε 

ζςμαηείςκ ή εκώζεςκ πνμζώπςκ πμο δεκ έπμοκ κμμηθή 

πνμζςπηθόηεηα, αιιά θαη ηε ζύζηαζε ηδνομάηςκ), θαη 

ζπεμαηίδμοκ έκα θμηκςκηθό πενηβάιιμκ ζημ μπμίμ 

θονηανπεί ε ηδέα ημύ «θαιώξ εκκμμύμεκμο ζομθένμκημξ», 

δειαδή ε αλημιόγεζε ημο πνμζςπηθμύ ζομθένμκημξ ζημ 

πιαίζημ εκόξ εονύηενμο θμηκςκηθμύ ζομθένμκημξ. 

    3. Τμ ηδηαίηενμ παναθηενηζηηθό ημο μνγακςμέκμο 

εζειμκηηζμμύ, πμο ημκ θαζηζηά έκα ελεηδηθεομέκμ 

οπμζύζηεμα ηεξ «θμηκςκίαξ ηςκ πμιηηώκ», είκαη μ 

αιηνμοηζηηθόξ πνμμνηζμόξ ηςκ απμηειεζμάηςκ ηεξ 

δναζηενηόηεηάξ ημο θαη ηδίςξ μ ηνόπμξ πναγμάηςζήξ ημοξ, 

μ μπμίμξ βαζίδεηαη ζηεκ εθηέιεζε πνμγναμμάηςκ 

εζειμκηηθήξ ενγαζίαξ. 

4. Τα πεδία πανέμβαζεξ ηςκ εζειμκηηθώκ 

μνγακώζεςκ είκαη πμιιαπιά θαη δηαθμνεηηθά μεηαλύ ημοξ, 

ανθεηέξ δε από ηηξ μνγακώζεηξ αοηέξ δναζηενημπμημύκηαη 

ηαοηόπνμκα ζε πενηζζόηενα πεδία. Υπάνπμοκ, ίζςξ, 

«πμιιμί» εζειμκηηζμμί, μ θαζέκαξ με ηε δηθή ημο 

θοζημγκςμία, ηαοηόηεηα θαη μέζμδμ δνάζεξ, θμηκό 

παναθηενηζηηθό όιςκ όμςξ είκαη ε ζσκδρομή ημοξ ζηεκ 

πναγμαημπμίεζε ζεμειηςδώκ δηθαηςμάηςκ ηςκ πμιηηώκ 

(Ειιήκςκ θαη αιιμδαπώκ), ηα μπμία γηα δηαθόνμοξ ιόγμοξ, 

κμμηθμύξ ή πναγμαηηθμύξ, δε βνίζθμοκ επανθή ή 

απμηειεζμαηηθή ηθακμπμίεζε ή απαηημύκ γηα ηεκ πνμζηαζία 

θαη ηεκ πνμαγςγή ημοξ ηεκ θηκεημπμίεζε ηςκ εζειμκηηθώκ 

εκενγεηώκ ηεξ θμηκςκίαξ (παναθηενηζηηθό πανάδεηγμα, ημ 
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δηθαίςμα ζημ πενηβάιιμκ). 

       5. Έκα ζεμακηηθό μένμξ ημο εζειμκηηζμμύ ζημκ 

ειιεκηθό πώνμ - ακ θαη ακαιμγηθά μηθνόηενμ εκ ζογθνίζεη 

πνμξ άιιεξ εονςπασθέξ πώνεξ - δναζηενημπμηείηαη ζημκ 

ημμέα ηςκ οπενεζηώκ ογείαξ θαη θμηκςκηθήξ πνόκμηαξ, με 

ακηηθείμεκμ θονίςξ ηεκ πανμπή θμηκςκηθώκ οπενεζηώκ ζε 

δμθημαδόμεκα πνόζςπα: αζζεκείξ θαη άημμα ηνίηεξ ειηθίαξ, 

άημμα με εηδηθέξ ακάγθεξ, εγθαηαιειεημμέκα παηδηά, 

ακήιηθμη θαη μηθμγέκεηεξ ζε δοζθμιίεξ, ακύπακηνεξ 

μεηένεξ, ημληθμελανηεμέκμη, ροπηθά πάζπμκηεξ, πνόκημη 

αζζεκείξ, θοιαθηζμέκμη θαη πνώεκ θοιαθηζμέκμη, 

μνμζεηηθμί θαη αζζεκείξ με AIDS, λέκμη μεηακάζηεξ, 

Τζηγγάκμη, αιθμμιηθμί, άζηεγμη, θ.ιπ. Αοηή ηε μμνθή 

εζειμκηηζμμύ, πμο είκαη πενηζζόηενμ πνμζακαημιηζμέκε 

ζηεκ πανμπή θμηκςκηθήξ θροκηίδας ζε πνόζςπα πμο 

βνίζθμκηαη ζε θαηάζηαζε ακάγθεξ, ζα μπμνμύζαμε κα ηε 

πνμζδημνίζμομε με ημκ όνμ «θμηκςκηθόξ εζειμκηηζμόξ». 

 6. εμακηηθή ακάπηολε πανμοζηάδεη ηα ηειεοηαία 

πνόκηα μ «πενηβαιιμκηηθόξ εζειμκηηζμόξ», μ μπμίμξ 

δναζηενημπμηείηαη ζημκ ημμέα ηεξ πνμζηαζίαξ ημο 

πενηβάιιμκημξ, θαη μ «εζειμκηηζμόξ πμιηηηθήξ 

πνμζηαζίαξ» με αηπμή ηεκ πνόιερε θαη θαηάζβεζε δαζηθώκ 

πονθαγηώκ. Ανθεηά δηαδεδμμέκε εμθακίδεηαη επίζεξ ε 

πανμοζία ημο «πμιηηηζηηθμύ εζειμκηηζμμύ», με επίθεκηνμ 

ηεκ πανμπή πμιηηηζηηθώκ οπενεζηώκ θαη ηε δηάζςζε ηεξ 

πμιηηηζηηθήξ θιενμκμμηάξ, εκώ πημ πνόζθαηα, ζεμακηηθό 

εκδηαθένμκ παναηενείηαη θαη γηα πνμγνάμμαηα «δηεζκμύξ 

εζειμκηηζμμύ», πμο πνμςζμύκηαη από ηεκ Εονςπασθή 

Έκςζε ζημ πιαίζημ ηςκ πμιηηηθώκ γηα ημοξ κέμοξ, όπςξ ε 

«Εονςπασθή Εζειμκηηθή Υπενεζία», ή από με 

θοβενκεηηθέξ μνγακώζεηξ δηεζκμύξ ζοκενγαζίαξ θαη 

αιιειεγγύεξ με ακηηθείμεκμ ηεκ πανμπή ακζνςπηζηηθήξ, 

επηζηηηζηηθήξ θαη ακαπηοληαθήξ βμήζεηαξ πνμξ ηηξ 

ακαπηοζζόμεκεξ πώνεξ ή ημκ άμαπμ πιεζοζμό εμπόιεμςκ 

πςνώκ. 

7. Σε όιεξ ηηξ πνμακαθενόμεκεξ μμνθέξ ημο ή θαη 

άιιεξ πμο δεκ εκηάζζμκηαη ζηεκ εκδεηθηηθή αοηή 

θαηεγμνημπμίεζε - μ εζειμκηηζμόξ έπεη ςξ ακηηθείμεκμ 

ηεκ πραγμαηοποίεζε ζεμειηςδώκ ακζνςπίκςκ 

δηθαηςμάηςκ πμο θαημπονώκμκηαη άμεζα ή έμμεζα ζημ 

ηζπύμκ Σύκηαγμα ή απμιαμβάκμοκ δηεζκούς πνμζηαζίαξ 

ζημκ έκακ ή ημκ άιιμκ βαζμό. Υπό ηεκ έκκμηα αοηή ο 

εζειοκηηζμός ζα μπορούζε κα ταραθηερηζζεί ως μηα 

μορθή «θοηκωκηθής εγγύεζες» ηωκ ζεμειηωδώκ 

δηθαηωμάηωκ, δειαδή μηαξ ελςηενηθήξ εγγύεζεξ ηεξ 
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κμμηθήξ απμηειεζμαηηθόηεηάξ ημοξ, επαθηέμεκεξ ζηεκ 

αοηόκμμε πνςημβμοιία ηςκ πμιηηώκ. 

  8. Τμ ηδηαίηενμ παναθηενηζηηθό ηεξ εζειμκηηθήξ 

δνάζεξ, κμμύμεκεξ ςξ «θμηκςκηθήξ εγγύεζεξ» ηςκ 

ζεμειηςδώκ δηθαηςμάηςκ, είκαη όηη αοηή πνμζακαημιίδεηαη 

ζηα δηθαηώμαηα «ηνίηςκ», αθόμε θαη αγκώζηςκ (όπςξ 

ζομβαίκεη παναθηενηζηηθά με ηεκ εζειμκηηθή αημμδμζία) θαη 

δεκ πενημνίδεηαη απιώξ ζηε δηεθδίθεζε αοηώκ ηςκ 

δηθαηςμάηςκ, αιιά ζομβάιιεη ζηεκ πναθηηθή 

ζογθεθνημεκμπμίεζή ημοξ, με ηεκ παροτή οιηθώκ ή εζηθώκ 

οπενεζηώκ. 

  

Από ημκ εμενήζημ Τύπμ, (άνζνμ ζοκημμεομέκμ θαη 

δηαζθεοαζμέκμ) 

επημέιεηα: Δν. Πμιύβημξ Ν. Πνόδνμμμξ 

 

 
Παραηηρήζεις 

  

Α.   Να γνάρεηε ηεκ πενίιερε ημο θεημέκμο ζε 110-130 ιέλεηξ.  

                                                                         

Β1. «Ο Γζειοκηηζμός ζα μπορούζε κα ταραθηερηζζεί ως μηα μορθή 

“θοηκωκηθής εγγύεζες” ηωκ ζεμειηωδώκ δηθαηωμάηωκ».Αλημπμηώκηαξ ηεκ πημ 

πάκς πνόηαζε ςξ ζεμαηηθή πενίμδμ, κα ακαπηύλεηε ημ πενηεπόμεκό ηεξ ζε μηα 

πανάγναθμ 80-100 ιέλεςκ. 

  

Β2. Με πμηα ζοιιμγηζηηθή πμνεία μ ζογγναθέαξ ακαπηύζζεη ηηξ ζθέρεηξ ημο ζηεκ 

πέμπηε (5ε) πανάγναθμ ημο θεημέκμο; (Έκα ζεμακηηθό μένμξ ημο εζειμκηηζμμύ..… 

με ημκ όνμ «Κμηκςκηθόξ εζειμκηηζμόξ»).  

  

Β3. Ο ζογγναθέαξ ζηεκ 4ε θαη 5ε πανάγναθμ ημο θεημέκμο ημο πνεζημμπμηεί ςξ 

μέζμ πεηζμύξ θαη ηα παναδείγμαηα. Να ηα θαηαγνάρεηε θαη κα ηα αλημιμγήζεηε ςξ 

πνμξ ηεκ πεηζηηθόηεηά ημοξ. 

  

Β4. α) Να γνάρεηε έκα ζσκώκσμο γηα θαζεμηά από ηηξ παναθάης ιέλεηξ : 

          οπενβαίκμοκ, ζοκδνμμή, θνμκηίδαξ, πναγμαημπμίεζε, δηεζκμύξ. 

     β) Να γνάρεηε έκα ακηώκσμο γηα θάζε μηα από ηηξ παναθάης ιέλεηξ : 

         μνγακςμέκε, ειεοζενίαξ, ζεμακηηθή, εμθακίδεηαη, πανμπή.  

  

Γ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΣΟΤ ΛΟΓΟΤ 

Ωξ εθπνόζςπμξ ημο Σπμιείμο ζαξ, ζημκ εθπμιηηηζηηθό ζύιιμγμ ηεξ 

πενημπήξ ζαξ, θαιείζζε κα εθθςκήζεηε μηα μμηιία,  ακαθενόμεκμη ζηεκ 

ακαγθαηόηεηα ημο εζειμκηηζμμύ θαζώξ θαη ζηηξ ζεηηθέξ ζοκέπεηεξ ημο. (500-600 

ιέλεηξ). 
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ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ 
 

Σνπ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΑΝΘΟΠΟΤΛΟΤ 
 

 
Κνηλσλία ησλ 

πνιηηψλ 
θαη  

εζεινληηζκφο 
 
 
 

νξηζκφο 
 
 
 
 
 
 
 
 

Υαξαθηεξηζηηθά 
ηνπ 

εζεινληηζκνχ 
 
 

Μνξθέο-είδε 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Κνηλσληθφο 
εζεινληηζκφο 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Πεξηβαιινληηθφο 
εζεινληηζκφο 

 
 

Πνιηηηζηηθφο 
Δζεινληηζκφο 

 

      Σα ηειεπηαία ρξφληα ην θαηλφκελν ηνπ νξγαλσκέλνπ εζεινληηζκνχ 
απέθηεζε ζηνλ ειιεληθφ ρψξν λέεο θαη πξσηφηππεο πνηνηηθέο θαη 
πνζνηηθέο δηαζηάζεηο πνπ ππεξβαίλνπλ ηηο παιαηέο εκπεηξίεο ηεο 
παξαδνζηαθήο θηιαλζξσπίαο. Η νξγαλσκέλε εζεινληηθή δξάζε ηείλεη λα 
θαηαζηεί κηα ζεκαληηθή ζπληζηψζα ηεο «θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ» ή πην 
ζσζηά απνηειεί ην πην νξαηφ ίζσο δείγκα φηη κηα «θνηλσλία ησλ πνιηηψλ», 
άμηα ηνπ νλφκαηνο ηεο, αξρίδεη λα νηθνδνκείηαη θαη ζηε ρψξα καο. 
       Μηιψληαο εδψ γηα «κοινωνία ηων πολιηών» αλαθεξφκαζηε ζε φιε 
εθείλε ηε ζθαίξα ησλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ πνπ γελλψληαη απζφξκεηα 
«απφ ηα θάησ» σο πξντφλ ηεο ειεπζεξίαο ηνπ ζπλεηαηξίδεζζαη (ζηελ 
επξχηεξε ηεο εθδνρή, πνπ πεξηιακβάλεη φρη κφλν ηελ ίδξπζε ζσκαηείσλ ή 
ελψζεσλ πξνζψπσλ πνπ δελ έρνπλ λνκηθή πξνζσπηθφηεηα, αιιά θαη ηε 
ζχζηαζε ηδξπκάησλ), θαη ζρεκαηίδνπλ έλα θνηλσληθφ πεξηβάιινλ ζην 
νπνίν θπξηαξρεί ε ηδέα ηνπ «θαιψο ελλννχκελνπ ζπκθέξνληνο», δειαδή ε 
αμηνιφγεζε ηνπ πξνζσπηθνχ ζπκθέξνληνο ζην πιαίζην ελφο επξχηεξνπ 
θνηλσληθνχ ζπκθέξνληνο. 
     Το ιδιαίηερο χαρακηηριζηικό ηνπ νξγαλσκέλνπ εζεινληηζκνχ, πνπ 
ηνλ θαζηζηά έλα εμεηδηθεπκέλν ππνζχζηεκα ηεο «θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ», 
είλαη ν αιηξνπηζηηθφο πξννξηζκφο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο 
δξαζηεξηφηεηαο ηνπ θαη ηδίσο ν ηξφπνο πξαγκάησζεο ηνπο, ν νπνίνο 
βαζίδεηαη ζηελ εθηέιεζε πξνγξακκάησλ εζεινληηθήο εξγαζίαο. 
     Τα πεδία παρέμβαζης ησλ εζεινληηθψλ νξγαλψζεσλ είλαη πνιιαπιά 
θαη δηαθνξεηηθά κεηαμχ ηνπο, αξθεηέο δε απφ ηηο νξγαλψζεηο απηέο 
δξαζηεξηνπνηνχληαη ηαπηφρξνλα ζε πεξηζζφηεξα πεδία. Τπάξρνπλ, ίζσο, 
«πολλοί» εθελονηιζμοί, ν θαζέλαο κε ηε δηθή ηνπ θπζηνγλσκία, 
ηαπηφηεηα θαη κέζνδν δξάζεο, θνηλφ ραξαθηεξηζηηθφ φισλ φκσο είλαη ε 
ζπλδξνκή ηνπο ζηελ πξαγκαηνπνίεζε ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ ησλ 
πνιηηψλ (Διιήλσλ θαη αιινδαπψλ), ηα νπνία γηα δηαθφξνπο ιφγνπο, 
λνκηθνχο ή πξαγκαηηθνχο, δελ βξίζθνπλ επαξθή ή απνηειεζκαηηθή 
ηθαλνπνίεζε ή απαηηνχλ γηα ηελ πξνζηαζία θαη ηελ πξναγσγή ηνπο ηελ 
θηλεηνπνίεζε ησλ εζεινληηθψλ ελεξγεηψλ ηεο θνηλσλίαο (ραξαθηεξηζηηθφ 
παξάδεηγκα, ην δηθαίσκα ζην πεξηβάιινλ). 
    Δλα ζεκαληηθφ κέξνο ηνπ εζεινληηζκνχ ζηνλ ειιεληθφ ρψξν -αλ θαη 
αλαινγηθά κηθξφηεξν ελ ζπγθξίζεη πξνο άιιεο επξσπατθέο ρψξεο- 
δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ ηνκέα ησλ ππεξεζηψλ πγείαο θαη θνηλσληθήο 
πξφλνηαο, κε αληηθείκελν θπξίσο ηελ παξνρή, θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ ζε 
δνθηκαδφκελα  πξφζσπα: αζζελείο θαη άηνκα ηξίηεο ειηθίαο, άηνκα κε 
εηδηθέο αλάγθεο, εγθαηαιειεηκκέλα παηδηά, αλήιηθνη θαη νηθνγέλεηεο ζε 
δπζθνιίεο, αλχπαληξεο κεηέξεο, ηνμηθνεμαξηεκέλνη, ςπρηθά πάζρνληεο, 
ρξφληνη αζζελείο, θπιαθηζκέλνη θαη  πξψελ θπιαθηζκέλνη, νξνζεηηθνί θαη 
αζζελείο κε ΑΙDS, μέλνη κεηαλάζηεο, Σζηγγάλνη, αιθννιηθνί, άζηεγνη, θ.ιπ. 
Απηή ηε κνξθή εζεινληηζκνχ, πνπ είλαη πεξηζζφηεξν πξνζαλαηνιηζκέλε 
ζηελ παξνρή θνηλσληθήο θξνληίδαο ζε πξφζσπα πνπ βξίζθνληαη ζε 
θαηάζηαζε αλάγθεο, ζα κπνξνχζακε λα ηελ πξνζδηνξίζνπκε κε ηνλ φξν 
«κοινωνικός εθελονηιζμός». 
       εκαληηθή αλάπηπμε παξνπζηάδεη ηα ηειεπηαία ρξφληα ν 
«περιβαλλονηικός εθελονηιζμός», ν νπνίνο δξαζηεξηνπνηείηαη  ζηνλ 
ηνκέα ηήο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο, θαη ν «εθελονηιζμός 
πολιηικής προζηαζίας» κε αηρκή ηελ πξφιεςε θαη θαηάζβεζε δαζηθψλ 
ππξθαγηψλ. Αξθεηά δηαδεδνκέλε εκθαλίδεηαη επίζεο ε παξνπζία ηνπ 
«πολιηιζηικού εθελονηιζμού», κε επίθεληξν ηελ παξνρή πνιηηηζηηθψλ 
ππεξεζηψλ θαη ηε δηάζσζε ηεο  πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο, ελψ πην 
πξφζθαηα, ζεκαληηθφ ελδηαθέξνλ παξαηεξείηαη θαη γηα πξνγξάκκαηα 
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Κνηλσληθή 
εγγχεζε 

ζεκειησδψλ 
δηθαησκάησλ 

«διεθνούς εθελονηιζμού», πνπ πξνσζνχληαη απφ ηελ Δυξσπατθή 
Δλσζε ζην πιαίζην ησλ πνιηηηθψλ γηα ηνπο λένπο, φπσο ε  «Δπξσπατθή 
Δζεινληηθή Τπεξεζία», ή απφ κε  θπβεξλεηηθέο νξγαλψζεηο δηεζλνχο 
ζχλεξγαζίας θαη αιιειεγγχεο κε αληηθείκελν ηελ παξνρή αλζξσπηζηηθήο, 
επηζηηηζηηθήο θαη αλαπηπμηαθήο βνήζεηαο πξνο ηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο 
ή ηνλ άκαρν πιεζπζκφ εκπφιεκσλ ρσξψλ. 
     ε φιεο ηηο πξναλαθεξφκελεο κνξθέο ηνπ -ή θαη άιιεο πνπ δελ 
εληάζζνληαη ζηελ ελδεηθηηθή απηή θαηεγνξηνπνίεζε- ο εθελονηιζμός έχει 
ως ανηικείμενο ηην πραγμαηοποίηζη θεμελιωδών ανθρωπίνων 
δικαιωμάηων πνπ θαηνρπξψλνληαη άκεζα ή έκκεζα ζην ηζρχνλ χληαγκα 
ή απνιακβάλνπλ δηεζλνχο πξνζηαζίαο ζηνλ έλαλ ή ηνλ άιιν βαζκφ. 
Τπφ ηελ έλλνηα απηή ν εζεινληηζκφο ζα κπνξνχζε λα ραξαθηεξηζζεί σο 
κηα κνξθή «θνηλσληθήο εγγχεζεο» ησλ ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ, δειαδή 
κηαο εμσηεξηθήο εγγχεζεο ηεο λνκηθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπο, 
επαθηέκελεο ζηελ απηφλνκε πξσηνβνπιία ησλ πνιηηψλ. 
      Η ζχγρξνλε εζεινληηθή εκπεηξία αλαδσνγνλεί ηελ έλλνηα απηή ηεο 
«θνηλσληθήο εγγχεζεο» ησλ ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ, ε νπνία 
πξσηνδηαηππψζεθε ζην άξζξν 23 ηνπ γαιιηθνχ πληάγκαηνο ηνπ έηνπο Ι 
(κεηάηε Γαιιηθή Δπαλάζηαζε): […] 
       Σν ηδηαίηεξν ραξαθηεξηζηηθφ ηεο εζεινληηθήο δξάζεο, λννχκελεο σο 
«θνηλσληθήο εγγχεζεο» ησλ ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ, είλαη φηη απηή 
πξνζαλαηνιίδεηαη ζηα δηθαηψκαηα «ηξίησλ», αθφκε θαη αγλψζησλ (φπσο 
ζπκβαίλεη ραξαθηεξηζηηθά κε ηελ εζεινληηθή αηκνδνζία) θαη δελ πεξην-
ξίδεηαη απιψο ζηε δηεθδίθεζε απηψλ ησλ δηθαησκάησλ, αιιά ζπκβάιιεη 
ζηελ πξαθηηθή ζπγθεθξηκελνπνίεζε ηνπο, κε ηελ παξνρή πιηθψλ ή εζηθψλ 
ππεξεζηψλ. 
      Η Πνιηηεία αλαγλψξηζε πξφζθαηα ην «ζεζκηθφ» ξφιν νξηζκέλσλ 
θαηεγνξηψλ εζεινληηθψλ νξγαλψζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ 
ηνκέα ηεο Τγείαο θαη Πξφλνηαο (λ. 2646/1998) θαη ηεο Αλαπηπμηαθήο 
Βνήζεηαο θαη πλεξγαζίαο (λ. 2731/1999). 
     Παξ' φια απηά, απνκέλνπλ πνιιά αθφκε λα γίλνπλ γηα λα εμαζθαιηζηεί 
ζηνλ εζεινληηθφ ηνκέα ην θαιχηεξν δπλαηφ λνκηθφ θαη θνξνινγηθφ πιαίζην, 
πξνθεηκέλνπ απηφο λα ζπκβάιεη απνηειεζκαηηθά ζηελ πξνψζεζε θνη-
λσθειψλ ζθνπψλ. 
       Η απνπζία κηαο ζπληαγκαηηθήο δηάηαμεο πνπ ζα πξνέβιεπε ξεηά ηελ 
αξρή ηεο πξνψζεζεο ηνπ ξφινπ ησλ εζεινληηθψλ νξγαλψζεσλ θαζψο θαη 
άιισλ κε θεξδνζθνπηθψλ νξγαληζκψλ πνπ επηδηψθνπλ θνηλσθειείο 
ζθνπνχο δελ εκπνδίδεη ηε «ζεηηθή» πξνζηαζία ησλ νξγαλψζεσλ απηψλ 
ζην επίπεδν ηεο θνηλήο λνκνζεζίαο. Ωζηφζν, ζα ήηαλ ρξήζηκε ε 
πξνζζήθε ζην ηζρχνλ χληαγκα κηαο ηέηνηαο ζπληαγκαηηθήο δηάηαμεο πνπ 
ζα ζέζπηδε σο πξνγξακκαηηθφ ζπληαγκαηηθφ θαλφλα φηη ην θξάηνο κπνξεί 
λα εληζρχεη κε νηθνλνκηθά κέζα ηηο εζεινληηθέο θαη ηηο άιιεο κε 
θεξδνζθνπηθέο νξγαλψζεηο πνπ έρνπλ σο ζθνπφ ηελ πξνάζπηζε θαη 
πξναγσγή ησλ ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ. 
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