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Εισαγωγή

Ο εθελοντισμός, υπό την ευρεία του έννοια, υπάρχει από την 
αρχαιότητα,  ενώ  στη  σημερινή  εποχή  φαίνεται  να  αποκτά 
ορισμένα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά.

Στο  σημείο  αυτό  είναι  σημαντικό  να  συζητηθούν  ορισμένα 
ερωτήματα:

 Να  δεχθούμε  τον  εθελοντισμό  ως 
χαρακτηριστικό  μόνο των  δυνατών, 
κοινωνικών ή οικονομικών ομάδων, 
που αναπτύσσουν δραστηριότητα για 
τους «μη ευνοημένους»;

 Να τον περιορίσουμε, κάτω από την 
επιρροή  της  θρησκείας,  μόνο  ως 
θρησκευτικό καθήκον;

 Να  τον  συνδέσουμε  με  τον 
αλτρουισμό,  τη  αυτοθυσία  για  την 
ευημερία των άλλων;

Ο   εθελοντισμός  ορίζεται  σημασιολογικά 
ως  “προσφορά  εργασίας  σε  άτομα  (εκτός  συγγενικού 
περιβάλλοντος) ή στο κοινωνικό σύνολο χωρίς ανταμοιβή, 
με ελεύθερη βούληση και ειρηνικά μέσα’’.

Φυσικά,  η  ανιδιοτέλεια  είναι  βασικό  συστατικό  του 
εθελοντισμού,  όπως  επίσης  και  η  ελεύθερη  βούληση  (οι 
εθελοντές  είναι  «ελεύθερα  άτομα»).  Χρειάζεται,  όμως,  να 
προσθέσουμε και το «ειρηνικά μέσα» για να τον προστατέψουμε 
από  π.χ.  εθελοντικές  στρατιωτικές  εξορμήσεις  ή  εθελοντικές 
αυτοχειρίες!
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Σήμερα....

- Μιλάμε  για  τον  εθελοντισμό  ως αντίβαρο στην ελλιπή 
παρουσία του κράτους;

- Μιλάμε για τον εθελοντισμό ενταγμένο ως συμπλήρωμα 
και επιπρόσθετη βοήθεια στην κοινωνική ζωή;

- Μιλάμε  για  τον  εθελοντισμό  που  θεμελιώνεται  στον 
ενθουσιασμό και την χαρά της προσφοράς;

Μιλάμε για τον εθελοντισμό και δεν επικεντρωνόμαστε 
μόνο στο συναίσθημα των εθελοντών χωρίς ανάλογο σεβασμό 
στην προσωπικότητα του εξυπηρετούμενου.

Θα  ήταν  χρήσιμο,  να  ακούσετε  για  το  σημερινό 
εθελοντή που προσέρχεται  για  να  προσφέρει,  αποτέλεσμα της 
εμπειρίας μου από την θέση του υποδεχόμενου του αιτήματος 
του, για δέκα συνεχόμενα χρόνια.

Ο προσερχόμενος εθελοντής:

- Έχει  ελεύθερο  χρόνο ή 
καλύτερα λέει ότι έχει ή αν θέλετε, το 
κίνητρο  για  προσφορά  είναι  τόσο 
ισχυρό που τον κάνει να έχει και θέλει 
να  τον  προσφέρει  δημιουργικά. 
Προσπαθούμε  να  εντάξει  τον 
εθελοντικό του χρόνο στο προσωπικό 
πρόγραμμα  εβδομαδιαίων 
δραστηριοτήτων  του.  Προσπαθούμε 
να τον  χρησιμοποιήσουμε σε  στιγμές 
έντασης της εθελοντικής δράσης (π.χ. 
μια  καταστροφή).  Αλλά  και  όσο 
(χρόνο)  έχει  να  μας  δώσει,  να  τον 
δώσει σε βάθος χρόνου.

- Προσέρχεται  ανιδιοτελώς:  Γνωρίζει  ότι  δεν  θα 
πληρωθεί, ότι δεν θα αμειφθεί υλικά. Του επισημαίνεται και 
ότι δεν θα πληρώσει! Υπάρχουν όμως  τρόποι να ξεπεραστούν 
οι  παιδικές  αυτές  ασθένειες  του  εθελοντισμού  π.χ.  αλλαγή 
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χώρων  προσφοράς  –  ομάδων  προσφοράς  –  δημοκρατική 
διαδικασία απονομής ευθυνών κ.ά. 

- Θέλει να μάθει, να γνωρίσει περισσότερα γι’ αυτό που θα 
κληθεί  να  εργασθεί  εθελοντικά. Θέλει  να  εκπαιδευτεί. Η 
εκπαίδευση  δεν  είναι  αυτοσκοπός.  Έχει  διέξοδο  προς  την 
εθελοντική εργασία στην πράξη.

- Έχει  ευαίσθητες  κεραίες  σε  ότι  απασχολεί  την 
κοινωνία. Τον  συναντάς  και  σε  άλλους  χώρους,  να 
προσέρχεται με εμπειρία εθελοντισμού. 

- Αναζητά «να ανήκει» σε μια ομάδα με σαφείς σκοπούς 
που τους αποδέχεται και που θα τον οδηγήσουν με ασφάλεια 
σε κοινωνικά αποδεκτή δράση. 

- Συχνά  κρύβει βαθύτερα  προσωπικά  κίνητρα που 
αφορούν την προσέλευσή του. Ρόλος ενός καλού εμψυχωτή, 
ενός εύστοχου ερωτηματολογίου,  μιας ειλικρινούς σχέσης ή 
μιας  καλής  συνέντευξης  είναι  να  αναδυθούν,  να 
αναγνωρισθούν ακόμη και να ικανοποιηθούν.

- π.χ. να  φροντίζω 
ηλικιωμένους,«το  χρωστώ»  στους 
θανόντες γονείς μου.

- Όμως,  στοιχεία  του 
σημερινού εθελοντή είναι και αυτά:

- Να μην ξεφύγει από τη μόδα 
της εποχής του (αλήθεια που πήγαν 
όλοι  αυτοί  που  βοήθησαν  στην 
Ολυμπιάδα!).

- Να  ικανοποιήσει  την 
φιλαρέσκειά  του.  (Διατυμπανίζω 
την  προσφορά  σε  γνωστούς  και 
φίλους  για  να  αντλήσω  ανα-
γνώριση).

- Να συντηρήσει τον οίκτο στην προσφορά του δυνατού 
προς τον αδύνατο.

- Να  αναζητήσει  διέξοδο  σε  προβλήματα  προσωπικά  ή 
άλλα.
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Για μας εθελοντής είναι αυτός που ελεύθερα διαθέτει τον 
εαυτό του ανιδιοτελώς, καθώς και  λίγο από τον ελεύθερό του 
χρόνο  στη  βοήθεια  των  συνανθρώπων  του,  μέσα  από  μια 
εκπαιδευτική  διαδικασία  ενημέρωσης  και  ευαισθητοποίησης 
υπακούοντας στις αρχές της Οργάνωσής του.

Στοιχεία ταυτότητας του εθελοντή

Στοιχεία, που αν τα επεξεργαστεί και τα κάνει "προίκα του" ο 
εθελοντής τον βοηθούν για να αντιμετωπίσει το άτομο που ζητά 
βοήθεια και βρίσκεται τις περισσότερες φορές σε αδύναμη θέση 
είναι:

1. Η Συνέπεια  

Τα περιστατικά που εξυπηρετούνται είναι δυνατόν να ταλαιπω-
ρούνται  από  ασυνεπείς  εθελοντές.  Ας  μην  αποτελέσουμε  και 
εμείς  έναν από αυτούς.. Ο χρόνος , ο τόπος ο σκοπός, τα λόγια 
μας είναι  μερικά από τα στοιχεία  μιας  επικοινωνίας στα οποία 
δοκιμάζεται η συνέπειά μας. 

2. Η προσωπική μας Εχεμύθεια  

Το απόρρητο των πληροφοριών που λαμβάνουμε πρέπει  να 
τηρείται  με  τη  σιωπή  μας,  αλλά  και  σαν  συνολική  στάση. 
Προστατεύουμε τον ίδιο αλλά και την αυτοεκτίμησή μας αν οι 
πληροφορίες  δεν  γίνονται  αντικείμενο  ικανοποίησης  της 
περιέργειας.

3. Η προστασία του "προσωπικού χώρου"  

Ο  εθελοντής  δεν  εμπλέκει  τον  προσωπικό  του  χώρο 
(οικογενειακό - εργασιακό - κοινωνικό) κατά την επικοινωνία με 
τον  εξυπηρετούμενο.  Εθελοντές  είμαστε  εμείς,  ο  καθένας 
ατομικά, και όχι η οικογένειά μας, ο φίλος μας, ο εργοδότης μας. 
Έτσι,  το  τηλέφωνό  μας,  η  διεύθυνσή  μας,  το  πλέγμα  των 
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διαπροσωπικών μας σχέσεων και επιρροών ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΡΡΗΤΑ, 
κατά την περίοδο της εθελοντικής εργασίας.

4. Ο "ρόλος μας"  

Είναι  απαραίτητη  η  πλήρης  κατανόηση  του  σκοπού  της 
παρουσίας μας αλλά και των επιμέρους στόχων κάθε παρέμβασής 
μας. Ο ξεκάθαρος ρόλος βοηθά να λέμε και… όχι όταν βλέπουμε 
ότι κάποια επιθυμία, συμπεριφορά κ.λ.π. του εξυπηρετουμένου ή 
και της Υπηρεσίας δεν συμβαδίζει με τον αρχικό μας σκοπό.

5. "Τάση για υποσχέσεις" - Ο ρόλος του "Σωτήρα"  

Συχνά ο εθελοντής "ακούει  τον εαυτό του" παρασυρόμενος 
από  την  δύναμη  των  συναισθημάτων  του,  της  ανάγκης  να 
βοηθήσει αλλά και "της πίεσης που του ασκείται", να λέει "Μην 
ανησυχείς εδώ, είμαι εγώ", "Θα σε βοηθήσω σίγουρα", "Στηρίξου 
επάνω  μου"  .  Όμως,  το  "Θα  ρωτήσω  και  θα  σου  πω"  είναι 
εντιμότερο από το "τα ξέρω όλα".

6. Η Υπηρεσία  

Είναι σημαντικό να μην ξεχνούμε ότι στην προσέγγιση με τον 
εξυπηρετούμενο ένας Φορέας στηρίζει  την προσπάθειά μας και 
μας  βοηθά  να  κάνουμε  πραγματικότητα  την  εσωτερική  μας 
ανάγκη να προσφέρουμε. Ως εκ τούτου δεν πρέπει να εκθέτουμε 
τον Οργανισμό. Και αυτό γιατί θα 
ακολουθήσουν  και  άλλοι 
εθελοντές  μετά  από  εμάς.  Μας 
δίνει  ακόμη  την  ευκαιρία  να 
φέρουμε  στον  εθελοντικό  μας 
τίτλο το όνομα του καθώς και την 
ισχύ που προκύπτει από αυτό, γι’ 
αυτό  είναι  κρίσιμο  να  το 
προφυλάξουμε!

7. Η  υλική  έκφραση   
ευγνωμοσύνης ή "τα δώρα"

- Μία  άλλη  αρχή 
είναι  ότι  δεν  δίνουμε  και  δεν 
λαμβάνουμε  "δώρα"  από τους  εξυπηρετούμενους  μας.  Είναι 
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πολύ σημαντικό να μπορούμε να αξιολογήσουμε προσεκτικά τι 
δίνουμε και τι λαμβάνουμε. Η υλική ανταμοιβή συχνά αν όχι 
πάντοτε  κρύβει  μια  πρόθεση  εξάρτησης  του  ενός  από  τον 
άλλο.  Αν  έρθει  το  "ευχαριστώ"  το  αποδεχόμαστε  και  ως 
"δείκτη" εύστοχης παρέμβασης μας. Αν δεν έρθει όμως, δεν 
απογοητευόμαστε. 

Ρόλοι εθελοντικοί
Α’ Ο εθελοντής ως «δέκτης και μεταφορέας μηνυμάτων».

Η  εκπαίδευση  και  ευαισθητοποίηση  συνανθρώπων  πάνω  σε 
κοινωνικά θέματα που αντιμετωπίζουν άλλοι συνάνθρωποί μας 
ατομικά  ή  ομαδικά  τον  μετατρέπουν  και  τον  καθιστούν 
ευαίσθητο δέκτη μηνυμάτων προς βοήθεια, ουσιαστικό βοηθό 
αλλά και εύστοχο μεταφορέα των παραπάνω μηνυμάτων. 

Β’ Ο  εθελοντής  ως  ποσοτικός  παράγοντας  στην  προσφορά 
βοήθειας.

Ο  ποσοτικός  παράγοντας  μπορεί  να  μας  επιτρέψει  να 
επεκτείνουμε και ποιοτικά τη δράση, δηλαδή όσο μεγαλύτερος 
είναι ο αριθμός των εθελοντών, τόσο πιο επιτυχημένη αυτή 
προδιαγράφεται.

Γ’ Ο εθελοντής ως επανατροφοδότης του επαγγελματία.

Ο  εκπαιδευμένος  εθελοντής  «δίπλα»  στον  επαγγελματία, 
καταλαβαίνει τις αγωνίες του, παρακολουθεί τις προσπάθειες, 
αντιλαμβάνεται  τα  αδιέξοδα  από  τη  συχνή  έλλειψη 
«εργαλείων» που θα τον βοηθήσουν στη δουλειά του.

Δ’ Ο εθελοντής ως υποστηρικτής της οργανωμένης δράσης.

Ο εθελοντισμός δίνει διέξοδο σ’ αυτό που υπάρχει μέσα στον 
καθένα  από  εσάς  και  τον  παρακινεί  να  βοηθήσει  όποιον 
δυστυχεί,  καθώς  πετυχαίνει  την  αναγνώριση  της  ανάγκης. 
Έρχεται λοιπόν η Οργάνωση που μέχρι χθες τον στήριζε, να 
δέχεται με τη σειρά της την υποστήριξη του εθελοντή.
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Ε’ Ο εθελοντής ως επανατροφοδότης του εθελοντισμού.

Εικόνα 1η

Ένας  μεγάλος  αριθμός 
υποψηφίων  εθελοντών 
προσέρχεται  για  να  συμμετάσχει 
ενημερωμένος  από  τους  ίδιους 
τους εθελοντές.

Εικόνα 2η

Η  εμπειρία  του  εθελοντισμού 
μεταδίδεται  από  τους 
παλαιότερους  στην  εθελοντική 
προσφορά,  στους  καινούργιους 
που  εισέρχονται  στο  χώρο,  χέρι 
με χέρι σαν μια σκυτάλη.

Απαιτήσεις του εθελοντισμού

Ο σύγχρονος εθελοντισμός:

1. Απαιτεί από τον εθελοντή:

α. Δυνατότητα  δημιουργίας  διαπροσωπικών σχέσεων 
και επικοινωνίας

(π.χ.  Δεν  στέκει  ξύλινος  –  δεν  περιαυτολογεί, 
ακούει πραγματικά).

β. Να είναι ικανός για συνεργασία

(π.χ.  Θα δουλέψει  με  ομάδα – θα προσφέρει  σε 
ομάδα)

γ. Να έχει  συνέπεια και  πίστη ότι  η  ανθρώπινη προσπάθεια 
μπορεί να φέρει αποτέλεσμα.

(Συχνό το ερώτημα: άραγε προσφέρω;).

δ. Να πιστεύει και να εμπιστεύεται το πρόγραμμα δράσης της 
Υπηρεσίας του.
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ε. Να  μπορεί  να  δεχθεί  εκπαίδευση  και  κατεύθυνση  από 
επαγγελματία.

στ.  Να  μην  εμπλέκει  το  προσωπικό  περιβάλλον  του  στη 
δράση.

ζ. Να πιστεύει και να εφαρμόζει την 
αξία της εχεμύθειας

2. Απαιτεί  από  τους  φορείς  που 
υποστηρίζουν  εθελοντές  να 
εξασφαλίσουν  τα  μέσα  για  την 
αποτελεσματικότερη  εθελοντική 
εργασία.  Τέτοια  μέσα  μπορούν 
να αναφερθούν:

α. Προγράμματα 
εκπαίδευσης εθελοντών

β. Πρόσωπα αναφοράς – εμψυχωτές 
ειδικούς  ή  Υπηρεσίες  όπως  η 
Κοινωνική Υπηρεσία που να τους συντονίζουν και να τους 
δραστηριοποιούν.

γ. Δίχτυ  προστατευτικό  ώστε  να  αισθάνεται  πως  όταν 
αστοχήσει  ή  όταν  δεν  μπορεί  να  αντεπεξέλθει  δεν  θα 
αποτύχει.

δ. Σύγχρονα  προγράμματα  εμπλοκής  του  εθελοντή  και 
οργάνωση της προσφοράς του.

ε. «Πλάτη»  της  Οργάνωσης  όπου  θα  ακουμπήσει  για  να 
ξαποστάσει  όταν  κουραστεί,  για  να  πάρει  θάρρος  να 
συνεχίσει.

στ. Σεβασμό στην εθελοντική δράση.

ζ. Ηθική αναγνώριση για το έργο τους.

Απαιτεί από την ευρύτερη κοινότητα:

α. Δημιουργία νομικού πλαισίου για τον εθελοντισμό.

β. Αποδοχή  των  εθελοντών  από  τους  συνεργαζόμενους 
επαγγελματίες.

γ. Συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων σε έναν Οργανισμό.
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δ. Ύπαρξη  και  χρησιμοποίηση  δικτύων  για  ανταλλαγή 
πληροφοριών και εθελοντικής εμπειρίας.

ε. Βοήθεια στην εξειδίκευση.

Επίλογος

Σήμερα  οι  εθελοντικές 
οργανώσεις  και  ο  εθελοντισμός 
γενικότερα  καλούνται  να 
διαδραματίσουν  σημαντικό  ρόλο 
στην  ενίσχυση  της  κοινωνίας  των 
πολιτών.

Η  τάση  συρρίκνωσης  και 
ανεπάρκειας  του  κράτους  για  την 
παροχή  υπηρεσιών,  αλλά  και  η 
επιθυμία  από  την  άλλη  των  πολιτών  να  συμβάλλουν  στη 
διαμόρφωση  αποφάσεων που αφορούν τη ζωή τους, καθιστούν 
επιτακτική  την  ανάγκη  συνεργασίας  κράτους  –  κοινωνίας 
πολιτών και εθελοντών.
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