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Η εργασία με τίτλο «Η Σημασία του Εθελοντισμού και οι Εθελοντικές 

Οργανώσεις στην Ευρύτερη Περιοχή της Μεσσηνίας» εκπονήθηκε από 

μαθητές της Β’ Τάξης του 1ου Γενικού Λυκείου Καλαμάτας στο πλαίσιο 

των ερευνητικών εργασιών (project) κατά το 1Ο τετράμηνο του 

σχολικού έτους 2012-2013. Σκοπός της εργασίας είναι οι μαθητές να 

οικειοποιηθούν με την εθελοντική δράση στην περιοχή τους και να 

ευαισθητοποιηθούν σε σχέση με τα προβλήματα της κοινωνίας μας. 

                     

Οι μαθητές που συμμετείχαν στην εργασία είναι: 

 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  

 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ  

 ΓΑΛΙΩΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ  

 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  

 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ  

 ΕΞΗΝΤΑΒΕΛΩΝΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ  

 ΚΑΡΤΣΩΝΑ ΚΥΡΙΑΚΗ  

 ΚΟΛΛΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ  

 ΚΟΥΛΟΥΜΠΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ  

 ΚΟΥΦΟΜΙΧΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  

 ΜΑΓΟΥΛΙΑΝΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  

 ΜΑΥΡΟΓΕΩΡΓΟΥ ΟΛΓΑ  

 ΜΕΝΤΗ ΜΑΡΙΑ  

 ΜΠΟΥΡΙΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  

 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ  

 ΤΣΙΒΕΛΕΚΙΔΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ  

 ΧΑΝΤΖΙΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ  

 ΧΑΡΙΤΟΥ ΣΟΦΙΑ  
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Συντονίστρια Καθηγήτρια: 

 ΠΑΠΠΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ  

 

 

 

 

 

 

ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟ 

 

           ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΗΜΟΥ                  

ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ  
 

1. Ελληνικός Ορειβατικός Σύλλογος Καλαμάτας (ΕΟΣ) 
2. Σύλλογος Εθελοντών Δασοπροστασίας Μεσσηνίας (ΕΔΑΣΜΕ) 
3. Τηλεπικοινωνιακό Κέντρο Έκτακτης Ανάγκης Μεσσηνίας (ΤΚΕΑΜ) 
4. Εταιρεία Σπηλαιολογικών & Μεσσηνιακών Ερευνών (ΕΣΜΕΡ) 
5. Σώμα Εθελοντών Σαμαρειτών Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού 
6. Φίλοι του Ταϋγέτου (μη ενταγμένοι στο Μητρώο της (Γ.Γ.Π.Π) 
7. Ομάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών 4Χ4 Μεσσηνίας 
8. Ελληνική Ομάδα Διάσωσης 
9. Εθελοντές Ε.Ε.Σ (Νοσηλευτικό Τμήμα) 
10. Ελληνική Σπηλαιολογική Εταιρία (υπό ένταξη)  
11. Κέντρο Νέων Καλαμάτας  

 

Ανυπόταχτη πολιτεία 

 

Α, πολιτεία, πολιτεία. Έχετε δει μια πολιτεία πιο γυμνασμένη 
στο θυμό και στην πείνα και στον έρωτα; 
Μια πολιτεία πιο αγαπημένη; 
 
Ναι, θα τον ρίξουμε μια μέρα ανάσκελα τον πόνο. 
Ακούστε αυτό το τρίξιμο της πόρτας. Ελάτε 
να βοηθήσουμε την πολιτεία που κοιλοπονάει τα μετάλλινα παιδιά 
της. 
 
Εσύ είμαι εγώ. 
Εσύ κι εγώ, είμαστε εμείς. 
Οι άξονες έχουν πολύ τεντωμένα τα νεύρα τους 
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κι έχουν πολλά τραγούδια που δεν τα ‘παν ακόμα. 
Ποιος φταίει που λείπει το τραγούδι μας; 
Εσύ κι εγώ κι εμείς. 
 
Πολιτεία του κατραμιού και του θυμού και του ασβέστη, 
φταίμε εμείς. 
Ακούστε το τρίξιμο της πόρτας. Ελάτε. 
 
 
 
 
(απόσπασμα) Γ.Ρίτσος  
 
 
Ν’ αγαπάς την ευθύνη 
 
 
Ν’ αγαπάς την ευθύνη 
να λες εγώ, εγώ μονάχος μου 
θα σώσω τον κόσμο. 
Αν χαθεί, εγώ θα φταίω… 
 
 Νίκος Καζαντζάκης 
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                              Τι είναι Εθελοντισμός; 
 
    Σε γενικές γραμμές, ο όρος εθελοντισμός αναφέρεται στην ηθελημένη παροχή 
υπηρεσιών για κάποιο κοινοφελή σκοπό. 
 Η έννοια του εθελοντισμού βασίζεται στην ιδέα της ανθρώπινης αλληλοβοήθειας 
κατά την οποία  ο καθένας μας προσφέρει τον εαυτό του , αλλά και όλες του τις 
δυνάμεις ώστε να βοηθήσει τον πάσχοντα συνάνθρωπο του χωρίς να ζητάει αμοιβή.  
Ως ελεύθερη απόφαση είναι προσωπική υπόθεση, είναι τρόπος ζωής και ατομική 
πειθαρχία. Ο εθελοντισμός ταυτίζεται με τη φιλανθρωπία, όπως χρησιμοποιήθηκε 
κατά την κλασική εποχή κυρίως για να αποδώσει μια καινούργια αρετή, την αγάπη 
για το συνάνθρωπο. 

 
 

                                  Τι είπαν για τον εθελοντισμό ; 

   Πολλοί ψυχολόγοι συγγραφείς είπαν για τον εθελοντισμό ότι υψίστη μορφή 
αγάπης είναι αυτή που υπερβαίνει το Εγώ και επικεντρώνεται στις ανάγκες των 
άλλων και του κόσμου στον οποίο ζούμε .  
Μόνο στο βαθμό που κάποιος υπερβαίνει τον εαυτό του είναι πραγματικά 
άνθρωπος Το ‘’ αγάπα τον πλησίον σου όπως τον εαυτό σου ‘’ δεν είναι απλός μια 
ηθική εντολή αλλά μια ψυχολογική. Η φροντίδα είναι κάτι βιολογικό. Όταν 
πάψουμε να εστιάζουμε στο αν οι άλλοι προσπαθούν να μας ευχαριστήσουν η να 
μας ικανοποιούν , τότε θα αρχίσουμε να βλέπουμε την ομορφιά σε όλους τους 
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ανθρώπους .  
 

Τα οφέλη του εθελοντισμού για τον ίδιο τον εθελοντή και το 

κοινωνικό σύνολο. 
 
-Φέρνει τους ανθρώπους πιο κοντά και βοηθάει να διευθετηθούν τα κοινωνικά προβλήματα στη 
βάση. 
-Ενισχύει την απόκτηση κοινωνικών, επικοινωνιακών και επαγγελματικών δεξιοτήτων και αναπτύσσει 
νέες ικανότητες. 
-Ενδυναμώνει και δίνει νέο περιεχόμενο στη ζωή των ενηλίκων. 
-Αυξάνει τη δυνατότητα ενεργούς συμμετοχής των νέων στη ζωή και την εργασία. 
-Αποτελεί εν δυνάμει χώρο ανάπτυξης νέων κοινωνικών υπηρεσιών αυξάνοντας την απασχόληση. 
-Οδηγεί στη εσωτερική ολοκλήρωση του πολίτη-εθελοντή και στη συνολική μετεξέλιξη της κοινωνίας 
από άκρως ατομικιστικής σε κοινωνία αλληλεγγύης. 

 

Το προφίλ του εθελοντή 

 

-Να είναι οργανωμένος και εκπαιδευμένος. 

-Να έχει εξειδικευτεί στον τομέα του για να μπορεί να προσφέρει τα 

μέγιστα τη στιγμή που θα του ζητηθεί. 

-Να μπορεί έπειτα από κατάλληλη εκπαίδευση να αναλάβει 

πρωτοβουλίες όπου και όταν χρειαστεί 

-Nα είναι πρόθυμος να συντονιστεί με τις υπόλοιπες ομάδες 

εθελοντών ή με άλλες κρατικές υπηρεσίες ή ομάδες που έχουν 

αναπτύξει ένα εσωτερικό δεσμό και μπορούν να λειτουργούν πιο 

εύκολα μεταξύ τους. 

 

Η Ιστορία του Εθελοντισμού 

    Οι διεθνείς μη κυβερνητικές οργανώσεις έχουν μια ιστορία που χρονολογείται τουλάχιστον από το 
1839.Εκτιμάται ότι μέχρι το 1914 υπήρχαν 1083 ΜΚΟ. Ωστοσο , η φράση << μη κυβερνητικές οργάνωσεις 
>> τέθηκε σε  χρήση με την ίδρυση του οργανισμού ηνωμένων Εθνών το 1945. Στο ψημισφα του 
Οικονομικού και κοινωνικού συμβουλίου στις 27 Φλεβάρη του , 1950 ορίστηκε η εθελοντική οργάνωση ως 
<<Κάθε διεθνής οργανισμός που δεν στηρίζεται από διεθνή συνθήκη>> Έτσι οι διάφορες ΜΚΟ που 
δημιουργηθήκαν κατάφεραν να αποκτήσουν μια ανεξαρτησία κινήσεων και δράσεων. Η διεθνική 
δικτίωση των ΜΚΟ είναι πλέον εκτενής. 

 
  Ο Εθελοντισμός μέσα από τους μύθους στην σύγχρονη εποχή. 
 
   Ο πρώτος ανιδιοτελής εθελοντής, ήταν ο Προμηθέας, ο τιτάνας που έκλεψε τη 
φωτιά από τους θεούς και την έδωσε στους ανθρώπους και μαζί τους χάρισε τη 
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γνώση Ο Δίας, τον τιμώρησε, στέλνοντας τον Ήφαιστο να τον σταυρώσει στον 
Καύκασο, κρατώντας τον εκεί καρφωμένο σε ένα βράχο. Αιώνες μετά σύμφωνα 
πάλι με έναν μύθο της ελληνικής μυθολογίας, ένας άλλος μεγάλος εθελοντής, ο 
ημίθεος Ηρακλής θα τον απελευθερώσει. Είναι γεγονός πως σε κάθε εποχή είναι 
δυνατόν να ισχυριστούμε πώς ο μύθος αυτός συναντιέται με την πραγματικότητα. 
Το πνεύμα και η γνώση έχει μια προμηθεική σχέση με τον εθελοντισμό και την 
προσφορά. Η γνώση στην πηγή της δεν προσφέρεται από το κράτος, την εξουσία 
και την αγορά. Το κράτος μπορεί να δημιουργήσει κατάλληλες συνθήκες και η 
αγορά να πολλαπλασιάσει το προϊόν της γνώσης η αλληλεγγύη όμως και 
αλτρουισμός είναι κοινωνική ευαισθησία και οραματισμός.  
 

 Σύμφωνα με έρευνες  
 
Από διεθνείς μελέτες προκύπτουν τα εξής στοιχεία: 

 
-. Το μέγεθος του εθελοντισμού μιας χώρας, είναι ανάλογο με το επίπεδο 
ανάπτυξής της 
- 23 εκατομμύρια πολίτες ( 36% ) συμμετέχουν σε διάφορα είδη εθελοντικής 
εργασίας στη Γερμανία 
- το 33% του ενήλικου πληθυσμού στην Ιρλανδία περίπου 1.287.000 άτομα 
ασχολείται με τον εθελοντισμό. 
-Οι Βέλγοι αφιερώνουν 5 ώρες την εβδομάδα σε εθελοντικές δραστηριότητες χωρίς 
αμοιβή που ισοδυναμεί με 200.000 θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης. 
-Στο Ηνωμένο βασίλειο 23 εκατομμύρια άνθρωποι προσφέρουν εθελοντικά κάθε 
χρόνο, αποτελώντας ένα εργατικό ισοδύναμο με 180.000 εργαζόμενους πλήρους 
απασχόλησης για κάθε ευρώ της δημόσιας χρηματοδότησης που δαπανάται για να 
υποστηριχθεί ο εθελοντισμός, οι εθελοντές προσφέρουν εργασία αξίας 30 ευρώ , η 
οικονομική αξία του επίσημου εθελοντισμού στο Ηνωμένο Βασίλειο έχει 
υπολογισθεί σε περισσότερα από 65 δις ευρώ ετησίως  

- Οι εθελοντικές οργανώσεις φαίνεται ότι αποτελούν μια μεγάλη οικονομική 

δύναμη. 

Μόνο στις ΗΠΑ, όπου δραστηριοποιούνται 1.140.000 οργανώσεις, εμφανίζουν έσοδα 621 

δις $ που αποτελούν το 6,2% της αμερικανικής οικονομίας. 

 

 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 

Μεγάλο κομμάτι του εθελοντισμού καλύπτει η έννοια της πολιτικής προστασίας καθώς και 

η έννοια της ανακύκλωσης. Στο νομό μας αναπτύσσουν δράση οργανώσεις υπεύθυνες 
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κυρίως για την σωστή λειτουργία της προστασίας του περιβάλλοντος. Έπειτα από τις 

καταστροφικότατες πυρκαγιές που ξέσπασαν στον Ταΰγετο το 2007, η συμβολή τους είναι 

επιβεβλημένη σε όλο και μεγαλύτερο βαθμό, Οι κυριότερες οργανώσεις που αναπτύσσουν 

δράση στο νομό μας είναι: 

 Ελληνικός Ορειβατικός Σύλλογος Καλαμάτας(Ε.Ο.Σ) 

 Τηλεπικοινωνιακό Κέντρο Έκτακτης Ανάγκης 

 Εταιρεία Σπηλαιολογικών Ερευνών\Ομάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών 4x4  

 Ελληνική Ομάδα Διάσωσης 

 Εθελοντές Ε.Ε.Σ( Νοσηλευτικό Τμήμα) 

 Σύλλογος Εθελοντών Δασοπροστασίας (ΕΔΑΣΜΕ) 

 Σώμα Εθελοντών Σαμαρειτών Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού 

 

Σύλλογος Εθελοντών Δασοπροστασίας (ΕΔΑΣΜΕ) 
 

Ο σύλλογος ξεκίνησε από εθελοντές που συμμετείχαν στην προσπάθεια της διάσωσης του 

Ταϋγέτου από τις πυρκαγιές του καλοκαιριού του 1998. Απέκτησε την σημερινή του μορφή 
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το 1999 και από τότε έχει συμμετάσχει στην κατάσβεση πυρκαγιάς σε Αρκαδία . Μεσσηνία 

και Λακωνία. 

Τα μέλη του έχουν εκπαιδευτεί από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Καλαμάτας και από 

άλλους θεσμούς. Ο Σύλλογος είναι αναγνωρισμένος από την Γ.Γ.Π.Π. 

  

 

Τομείς Δραστηριότητας:  
 

 Δασοπροστασία 

 Δασοπυρόσβεση 

 Οργάνωση Δράσης σε περίπτωση σεισμού και λοιπών φυσικών καταστροφών 

 Ενημέρωση-Πρόληψη 
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Σώμα Εθελοντών Σαμαρειτών Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού 

 

 Αποτελεί ένα από τα τρία ένστολα τμήματα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Το Σώμα 

παρέχει εκπαίδευση σε άτομα από 18 έως 45 ετών, τα οποία χαίρουν μακράς σωματικής 

και ψυχολογικής υγειάς καθώς και που διαθέτουν αρίστη φυσική κατάσταση. Ταυτόχρονα 

υπάρχει και τμήμα εκπαίδευσης εφήβων από 12 έως 15 ετών. Επίσης υπάρχουν και τα 

παρακάτω τμήματα :  

Ομάδα Διάσωσης Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού 
 

Ιδρύθηκε το 1986 με εντολή της Κεντρικής Διοίκησης του Ε.Σ. Αρχικά η εκπαίδευση 

ανατέθηκε στο Γερμανικό Τμήμα του Ε.Σ. Είναι η πρώτη ομάδα διάσωσης που ιδρύθηκε στη 

χωρά μας πριν ακόμα και από τις αντίστοιχες κρατικές( ΕΜΑΚ,ΚΟΜΑΚ,ΕΚΑΒ). 
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Αποστολή της είναι η αντιμετώπιση καταστροφών και η παροχή βοηθείας. 

Ειδικότερα: 

- Αντιμετώπιση καταστροφών από φυσικά φαινόμενα π.χ. σεισμοί, πυρκαγιές, ακραία 

καιρικά φαινόμενα  και παροχή βοηθείας στους πληγέντες. 

- Παροχή βοηθείας στους πληγέντες από αεροπορικά, σιδηροδρομικά, αυτοκινητιστικά και 

θαλάσσια ατυχήματα μεγάλης έκτασης. 

- Έρευνα και διάσωση  αγνοουμένων 

- Πρόληψη ατυχημάτων και παροχή υγειονομικών υπηρεσιών, σε μαζικές συγκεντρώσεις 

ανθρώπων. 

-  Πραγματοποίηση ανθρωπιστικών και διασωστικών αποστολών, σε χώρες που έχουν 

πληγεί από καταστροφές αλλά και σε εμπόλεμες περιοχές εκτός συνόρων της χώρας. 

- Πραγματοποίηση εκπαιδευτικών σεμιναρίων  βασικών γνώσεων πρώτων βοηθειών, 

πρόληψης και αντιμετώπισης καταστροφών σε πληθυσμιακές ομάδες όπως σχολεία, 

οργανώσεις, εργοστάσια, συλλόγους και άλλους φορείς Δημοσίους και μη.     

Δικαίωμα ένταξης στην Ομάδα Διάσωσης έχουν άνδρες και γυναίκες που φέρουν τον τίτλο 

του Εθελοντή Σαμαρείτη, έχουν ολοκληρώσει την βασική εκπαίδευση τους και έχουν πάρει 
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το πτυχίο τους. Σήμερα, η ομάδα διάσωσης του Ερυθρού Σταυρού, αριθμεί περίπου 450 

εθελοντές σε όλη την Ελλάδα. 

Ειδικότητες ένταξης στην ομάδα Διάσωσης:  
 

• Εθελοντής Σαμαρείτης 

• Εθελοντής Σαμαρείτης Άμεσης Επέμβασης   

  

Ειδικότητες  Ομάδας Διάσωσης:  
 

• Διασώστης  

• Κυνοφιλική Μονάδα Έρευνας και Διάσωσης και προσωπικό υποστήριξης 

• Μοτοσυκλετιστής – Διαβιβαστής   
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Πρόγραμμα Εκτιμήσεων Επικινδυνότητας Παραλιών 
 

Για τον περιορισμό των πνιγμών στις οργανωμένες παραλίες, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός 

σε συνεργασία με την Ναυαγοσωστική Ομοσπονδία της Ευρώπης, έφερε στην Ελλάδα ένα 

σύστημα εκτίμησης επικινδυνότητας λουτρικών εγκαταστάσεων που οδηγεί σε Διεθνή 

Πιστοποίηση Ασφάλειας.   

Το πρόγραμμα αυτό αναπτύχθηκε από την Διεθνή Ναυαγοσωστική Ομοσπονδία της 

Ευρώπης σε συνεργασία με το Ίδρυμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. 

Η Σχολή Εκπαιδευτών είναι το πιο νευραλγικό κομμάτι στο Σώμα Εθελοντών Σαμαρειτών, 

Διασωστών και Ναυαγοσωστών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Από την Σχολή 

Εκπαιδευτών προκύπτουν οι Εθελοντές Εκπαιδευτές όλων των ειδικοτήτων.  

Οι βασικές Ειδικότητες που παρέχονται στη Σχολή Εκπαιδευτών είναι οι ακόλουθες : 
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 Εκπαιδευτής Διάδοσης, Βοηθός Εκπαιδευτής Διάδοσης: 

 Εκπαιδεύουν τους δόκιμους Σαμαρείτες στα απαραίτητα μαθήματα ιστορίας και 

δεοντολογίας του διεθνούς Κινήματος του Ερυθρού Σταυρού. 

  

 Εκπαιδευτής Πρώτων Βοηθειών, Βοηθός Εκπαιδευτής Πρώτων Βοηθειών: 

Εκπαιδεύουν τους Εθελοντές Σαμαρείτες όλων των ειδικοτήτων στην παροχή Πρώτων 

Βοηθειών (βασική και προχωρημένη) 

  

 Εκπαιδευτής CPR/AED, Βοηθός Εκπαιδευτής CPR/AED. 

Έχουν εξειδικευτεί στην εκπαίδευση πολιτών και εθελοντών στην παροχή της  

Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης και της χρήσης του αυτόματου εξωτερικού 

απινιδιστή. 

  

 Εκπαιδευτής Ναυαγοσωστικής, Βοηθός Εκπαιδευτής Ναυαγοσωστικής: 

Εκπαιδεύουν τους Εθελοντές Ναυαγοσώστες του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και 

υλοποιούν το πρόγραμμα πολιτών ״Επόπτες Ασφάλειας Κολυμβητικών Δεξαμενών״  

•    Το Σωματείο Εθελοντών Μεσσήνης  

 "Εθελοντισμός για Όλους" είναι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και στηρίζεται στην ιδέα του 

εθελοντισμού. Εδρεύει στη Μεσσήνη, η επίσημη ιδρυτική πράξη έγινε στις 19/7/2006 και 

εγκρίθηκε με την αριθ.333/2006 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Καλαμάτας. 

Εκπροσωπείται νόμιμα, υπερβαίνει τα 300 μέλη και αναπτύσσει τις δράσεις του στην 

ευρύτερη περιοχή του Δήμου Μεσσήνης 

συμμετέχει και φέτος στο καθιερωμένο Νησιώτικο πανηγύρι, που διαρκεί από 20 έως 28 

Σεπτεμβρίου. Στην κεντρική πλατεία θα λειτουργήσει περίπτερο με σκοπό την ανάδειξη του 

τοπικού πολιτισμού και την οικονομική ενίσχυση του Σωματείου. 

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης: 

• Θα εκτίθεται ενημερωτικό υλικό για την ταυτότητα και τις δράσεις  

του Σωματείου.  

• Θα εκτίθενται αναμνηστικές φωτογραφίες από παλαιότερα πανηγύρια. 

• Θα προβάλλονται και θα διατίθενται τοπικά προϊόντα της περιοχής.  

Τα προϊόντα θα χορηγήσουν στο σωματείο επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον 

τομέα επεξεργασίας και συσκευασίας των προϊόντων. 

Τα έσοδα από την πώληση των προϊόντων θα διατεθούν για τις κοινωνικές δράσεις  και 

τους σκοπούς τού σωματείου. 
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                                  Ιστορικό 
 

 Η σκέψη για την ίδρυση Σωματείου Εθελοντών ξεκίνησε το 2006 από μια μικρή ομάδα 

ανθρώπων που πρεσβεύουν ότι και στην εποχή μας οι άνθρωποι μπορούν να 

συσπειρώσουν τις δυνάμεις τους για να λειτουργούν από κοινού με πνεύμα φιλαλληλίας, 

επικουρίας, αλληλεγγύης και γενικότερα να συντελούν στη διαμόρφωση της 

καθημερινότητάς τους. Στη μορφοποίηση των σκέψεών μας συντέλεσε θετικά και σε 

μεγάλο βαθμό η συνεργασία μας με την Κοινωνική Υπηρεσία του Κ.Υγ. Μεσσήνης. 

  Οι πρώτες πιλοτικές δράσεις μας ευαισθητοποίησαν και άλλοους συνανθρώπους μας και 

σύντομα δημιουργήθηκε ο πυρήνας της πρώτης εθελοντικής ομάδας.Ορίστηκε επταμελές 

προσωρινό Συμβούλιο με πρόεδρο την Αντωνάκου Ντίνα και μέλη την Παναγιωτοπούλου 

Μαρία, τη Γεωργοπούλου Πετρούλα, το Χατζηγιαννόπουλο Νίκο, τη Γιαννέτσου Αναστασία 

και από την Κοινωνιική Υπηρεσία του Κ. Υγ. Μεσσήνης τη Ρουμελιώτου Αγγελική και 

Δημοπούλου Κωνσταντίνα. 

Στη συνέχεια διενεργήθηκαν εκλογές το 2007 και το τελευταίο Δ.Σ. εξελέγη το 2009.  

• Το Σωματείο Εθελοντών Μεσσήνης  

"Εθελοντισμός για Όλους" είναι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και στηρίζεται στην ιδέα του 

εθελοντισμού. Εδρεύει στη Μεσσήνη, η επίσημη ιδρυτική πράξη έγινε στις 19/7/2006 και 

εγκρίθηκε με την αριθ.333/2006 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Καλαμάτας. 

Εκπροσωπείται νόμιμα, υπερβαίνει τα 300 μέλη και αναπτύσσει τις δράσεις του στην 

ευρύτερη περιοχή του Δήμου Μεσσήνης 

ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΣ 
 

• Σκοπός του Σωματείου είναι να προωθήσει το πνεύμα του Εθελοντισμού και να 

ενεργοποιήσει την τοπική κοινωνία σε συμμετοχή και δράση για να υπηρετήσουμε 

όλοι μαζί υπαρκτές ανάγκες της τοπικής κοινωνίας. 

• Στόχος μας είναι η προσφορά στους συνανθρώπους μας χωρίς αντάλλαγμα, η 

ανάπτυξη δράσεων κοινωνικής αλληλεγγύης και η συμμετοχή μας στην επίλυση 

κοινωνικών αναγκών. Επιθυμούμε να δίνουμε το "παρών" έμπρακτα σε κάθε 

κάλεσμα. Οι εθελοντές, επίσης, έχουμε στόχο να συμμετέχουμε ενεργά και να 

συνεισφέρουμε στις πολιτιστικές προκλήσεις. Η θέση αυτή επισφραγίζει τη 

θεμελιώδη αρχή του σωματείου ότι "Πολιτσμός σημαίνει να μοιράζεσαι" 
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ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ – ΕΔΑΣΜΕ 
 

• -Ο σύλλογός ξεκίνησε από εθελοντές που συμμετείχαν στην προσπάθεια της 

διάσωσης του Ταϋγέτου από τις καταστροφικές πυρκαγιές το καλοκαίρι του 1998. 

Aπέκτησε τη σημερινή του οργανωτική μορφή το 1999 και από τότε έχει 

συμμετάσχει σε προσπάθειες κατάσβεσης δεκάδων πυρκαγιών στη Μεσσηνία, 

Αρκαδία και Λακωνία. 

• -Τα μέλη του εκτός από τη σημαντική εμπειρία που απέκτησαν στις πυρκαγιές έχουν 

εκπαιδευτεί από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Καλαμάτας, την ΕΜΑΚ, τον ΟΑΣΠ, το 

Λιμενικό Σώμα, τον Ερυθρό Σταυρό και όχι μόνο όσον αφορά τη δασοπυρόσβεση 

αλλά και γενικότερα την αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων και αναγκών 

(σεισμοί, πλημμύρες, έρευνα και διάσωση κ.λ.π.) 

• -Ο σύλλογός είναι αναγνωρισμένος από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής 

Προστασίας. Συμμετέχει στο Συντονιστικό Νομαρχιακό Όργανο, και έχει ενταχθεί 

στον αντιπυρικό σχεδιασμό της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Καλαμάτας. 

• -Για την υποβοήθηση του έργου του διαθέτει ποικιλία πυροσβεστικού και υψηλής 

τεχνολογίας διασωστικού εξοπλισμού. 

• -Ο σύλλογος δεν είναι υποκαταστάτης του έργου της Πολιτείας. Παρέχει την 

αμέριστη υποστήριξη του στο έργο της. Αγαπάει και προστατεύει το φυσικό 

περιβάλλον και τον άνθρωπο μόνο με έργα. 

•  

Τομείς δραστηριότητας  
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• -Δασοπροστασία 

• -Δασοπυρόσβεση 

• -Οργάνωση δράσης σε περίπτωση σεισμού και λοιπών φυσικών καταστροφών 

• -Ενημέρωση – Πρόληψη 

 

ΟΙ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΤΗΝ 

ΚΑΛΑΜΑΤΑ 

Κέντρο Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας (Παιδικά Χωριά SOS) 
 

    Η ίδρυση του Παιδικού Χωριού SOS στην Καλαμάτα τοποθετείται 

χρονολογικά στην μετασεισμική περίοδο του 1986. Η ιδέα για την 

ίδρυσή του οφείλεται σε μία ομάδα ατόμων με κοινωνικές ευαισθησίες. 

Η εθελοντική τους δράση αναπτύχθηκε σε εξαιρετικό επίπεδο λόγω των 

τεχνικών και επαγγελματικών τους γνώσεις, καθώς και της μεγάλης 

επαγγελματικής πείρας των εθελοντών. Συστάθηκε έτσι ένα 

οργανωμένο εθελοντικό δίκτυο με αξιόλογη εθελοντική δράση. Το 

δίκτυο έχει αποκτήσει την τοπική  εμπιστοσύνη και δέχεται την στήριξη 

πολλών φορέων, όπως ο Δήμος Καλαμάτας και άλλοι ιδιώτες. Το Κέντρο 

σήμερα εξυπηρετεί 80 οικογένειες και απασχολεί 30 επαγγελματίες, με 

τις ειδικότητες: κοινωνικός λειτουργός, ψυχολόγος, ειδικός 

παιδαγωγός, λογοπεδικός  και εργοθεραπευτής . 
 

Παιδαγωγική λειτουργία  
 

    Η παιδαγωγική λειτουργία των Παιδικών Χωριών SOS Ελλάδος 
εδράζεται στην ανθρωπιστική φιλοσοφία του Hermann Gmeiner, 
διέπεται από τις αξίες της κοινωνικής αλληλεγγύης των δημοκρατικών 
κοινωνιών και διασφαλίζει/προάγει στο μέγιστο βαθμό τα Δικαιώματα 
του Παιδιού. 
    Τα Παιδικά Χωριά SOS αποτελούν το πλαίσιο εκείνο όπου τα παιδιά 
θα μεγαλώσουν μέσα σε «οικογένεια», στο δικό τους σπίτι, μαζί με τα 
αδέλφια τους και την δική τους Μητέρα SOS που τους δίνει τη φροντίδα 
και τη μητρική αγάπη που δεν είχαν τη δυνατότητα να πάρουν από τη 
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φυσική τους οικογένεια. 
     Η συνολική παιδαγωγική λειτουργία αποσκοπεί στο να δημιουργήσει 
τις προϋποθέσεις και να εξασφαλίσει τις συνθήκες εκείνες που 
εγγυώνται τη πλήρη κάλυψη των φυσικών, διανοητικών και 
ψυχοκοινωνικών αναγκών του κάθε παιδιού, δίνοντας του τη 
δυνατότητα να αναπτύξει το δυναμικό του, ούτως ώστε ως υπεύθυνος 
και ανεξάρτητος ενήλικας να διεκδικήσει ισότιμα μια δημιουργική ζωή. 
 
    Η φροντίδα των παιδιών διέπεται από την αρχή της εξατομικευμένης 
προσέγγισης. Αυτό διασφαλίζεται μέσω: 

 της διαδικασίας υποδοχής του παιδιού. 

 της δημιουργίας ιδιαίτερων σχέσεων με τη Μητέρα SOS, που 
αποτελεί τον κύριο δίαυλο, διαμέσου του οποίου οργανώνεται 
και βιώνεται η πραγματικότητα και αποτελεί τον κύριο 
παράγοντα ανατροφής του κάθε παιδιού. 

 της εκπόνησης και εφαρμογής εξατομικευμένων σχεδίων 
φροντίδας, για κάθε παιδί ξεχωριστά, ανάλογα με τις ανάγκες 
τους. 

 της αξιολόγησης της πορείας του κάθε παιδιού ξεχωριστά και της 
εφαρμογής διορθωτικών παρεμβάσεων όταν αυτές απαιτούνται. 

    Η αποφυγή της απώλειας της ατομικότητας και η αντιμετώπιση του 
κάθε παιδιού ως υποκείμενου δικαιωμάτων και όχι απλά ως 
αντικείμενου προστασίας θεωρείται εκ των ων ουκ άνευ συνθήκη για 
την ελαχιστοποίηση της ιδρυματικής αντιμετώπισης. Η συνέχεια της 
προσωπικής ιστορίας, η συγκρότηση της υποκειμενικής ταυτότητας, η 
επεξεργασία του άγχους αποχωρισμού από τη φυσική οικογένεια, η 
υποστήριξη για τη βίωση της πραγματικότητας στην οποία το κάθε 
παιδί ζει, η ανάπτυξη σχέσεων, η υπέρβαση των καθημερινών 
δυσκολιών, το κτίσιμο προοπτικών, ο εφοδιασμός με ικανότητες και 
προσόντα κατά τη διάρκεια της παραμονής στα Παιδικά Χωριά SOS 
αποτελούν ζητήματα, η διαχείριση των οποίων γίνεται μέσω των 
εξατομικευμένων σχεδίων και αποτελούν έργο του προσωπικού του 
Οργανισμού και των εξωτερικών συνεργατών του. 
     Σημαντικό επίσης είναι το γεγονός πως αποφεύγεται η «συσκότιση» 
γεγονότων και συναισθημάτων, ενώ  η διατήρηση και ο εμπλουτισμός 
των σχέσεων με την κοινότητα είναι ένα ακόμη στοιχείο που δείχνει την 
ποιότητα της φροντίδας και το μη ιδρυματικό της χαρακτήρα (τυπικά 
χαρακτηριστικά της ιδρυματικής λειτουργίας). 
    Τα παιδιά που μεγαλώνουν στα Παιδικά Χωριά SOS, φοιτούν στα 
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σχολεία της περιοχής, ενθαρρύνονται να συμμετέχουν σε 
δραστηριότητες της κοινότητας, όπως κάθε άλλο παιδί, ενθαρρύνονται 
να συναναστρέφονται – είτε στο ίδιο το Χωριό είτε στην κοινότητα – 
παιδιά εκτός Χωριών, χρησιμοποιούν τις διευκολύνσεις της κοινότητας, 
κλπ. Επιπλέον, στην κατεύθυνση της συνδιαλλαγής με την κοινότητα, τα 
Παιδικά Χωριά SOS είναι ανοικτά σε επισκέψεις ομαδικές και ατομικές 
όποιου θέλει να τα επισκεφτεί, όπως γίνεται σε ένα κανονικό σπίτι.         
    Αξίζει ιδιαίτερης αναφοράς η πρόβλεψη που υπάρχει σχετικά με τις 
«μεταβάσεις». Έχει προβλεφθεί η δημιουργία μεταβατικών πλαισίων 
προκειμένου να δίνεται η δυνατότητα σε κάθε παιδί να προσαρμόζεται 
όσο το δυνατό πιο ομαλά στις διάφορες φάσεις της παραμονής του. Τα 
μεταβατικά πλαίσια παρέχονται κατά την είσοδο του παιδιού στο 
Παιδικό Χωριό SOS («σπίτι φιλοξενίας») και κατά τη διαδικασία 
προετοιμασίας για τη μετάβασή του στη Στέγη Νέων («σπίτι 
μετάβασης»). 
     Η πορεία ενός παιδιού που φιλοξενείται στα Παιδικά Χωριά SOS 
είναι μια πορεία προς την ανεξαρτησία και την αυτονόμηση και σε αυτή 
την προοπτική συντείνει το σύνολο των παρεμβάσεων του προσωπικού. 
 

Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός Καλαμάτας 
 

    Ο Ερυθρός Σταυρός ιδρύθηκε από τον Ερρίκο Ντυνάν το 1863, ο 

οποίος δέχθηκε το ερέθισμα παρακολουθώντας τις συνέπειες της μάχης 

του Σολβερίνο. Βλέποντας ο ίδιος τους στρατιώτες να κείτονται 

τραυματισμένοι, ανήμποροι και αβοήθητοι, και έχοντας ο ίδιος μια 

οικονομική επιφάνεια, αποφάσισε να ιδρύσει μια εθελοντική οργάνωση 

που θα αναλάμβανε την νοσηλευτική φροντίδα  ανθρώπων με ανάγκη, 

όπως αυτοί στη μάχη. Στην Καλαμάτα, παράρτημα του Ερυθρού 

Σταυρού ιδρύθηκε το 1986, λόγω του σεισμού που κατέστησε πολλούς 

ανθρώπους άστεγους, ενώ ταυτόχρονα υπήρχαν πολλοί τραυματίες και 

γενικότερα άνθρωποι που χρειάζονταν επείγουσα νοσηλεία, ακόμα και 

άνθρωποι που έχασαν όλα τα υπάρχοντά τους και χρειάζονταν άμεση 

βοήθεια. Όλες αυτές οι ανάγκες σε τόσο μεγάλο βαθμό κατέστησαν 

αναγκαία την επέμβαση ενός νοσηλευτικού εθελοντικού δυναμικού, 

αλλά και εθελοντών εκτός της νοσηλευτικής ειδικότητας.  

Η συμμετοχή στην εθελοντική δράση του Ερυθρού Σταυρού 

προϋποθέτει το ενδιαφερόμενο άτομο να έχει συμπληρώσει τα 18 έτη 
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και να είναι απόφοιτος Λυκείου. Ακολουθεί εκπαίδευση και πρακτική 

εξάσκηση των εθελοντών στο Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας. Ύστερα 

από αυτή την δίχρονη εκπαίδευση, οι εθελοντές αποκτούν το πτυχίο 

τους και εργάζονται σε κάποιο παράρτημα του Ερυθρού Σταυρού. Η 

πρακτική άσκηση περιλαμβάνει ψυχολογική υποστήριξη, νοσηλευτικές 

παρεμβάσεις (λόγου χάρη σε κάποιο επείγον περιστατικό του Γενικού 

Νοσοκομείου Καλαμάτας), και εφαρμοσμένη νοσηλευτική φροντίδα 

ασθενούς.  Οι εθελοντές συμμετέχουν επίσης στο πρόγραμμα 

Γεροντολογίας και κατ’ οίκον νοσηλείας. Εκτός από τις επεμβάσεις τους 

νοσηλευτικού χαρακτήρα, οι εθελοντές του Ερυθρού Σταυρού 

συμμετέχουν σε προγράμματα κοινωνικού χαρακτήρα και σε 

φιλανθρωπικές δραστηριότητες, όπως είναι η διανομή τροφίμων και 

ιματισμού στις άπορες οικογένειες της πόλης μας. 

Εθελόντρια εν δράσει 

 

Σωματείο Εθελοντών Μεσσήνης  

 

    Στην πολύπτυχη δράση του Σωματείου εντάσσονται και 

δραστηριότητες κοινωνικής αλληλεγγύης, με σκοπό την ανακούφιση 

των συνανθρώπων μας με προβλήματα υγείας ή ανεπαρκή ποιότητα 

διαβίωσης. Αυτές περιλαμβάνουν: 
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 Η ιδρυθείσα το 2006 Τράπεζα Αίματος καλύπτει τις 

ανάγκες τόσο των μελών του σωματείου όσο και των 

εκτάκτων περιστατικών. Για την συγκέντρωση αίματος 

διενεργούνται δύο εθελοντικές αιμοδοσίες ετησίως, τον 

Μάιο και τον Νοέμβριο, στο Κέντρο Υγείας Μεσσήνης. 

 Το Σωματείο με το Πρόγραμμα Σίτισης καλύπτει επίσης 

και ανάγκες σίτισης. Εκείνοι που εξυπηρετούνται 

καθημερινά είναι άτομα καθώς και οικογένειες που 

διαθέτουν πολύ ασθενή ή καθόλου εισοδήματα.  

 Εθελοντές και συνταξιούχοι εκπαιδευτικοί παρέχουν 

εκπαιδευτική υποστήριξη σε μαθητές της 

Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, σε περιπτώσεις όπου οι 

γονείς αδυνατούν να βοηθήσουν τα παιδιά τους. 

 Το Σωματείο συμβάλλει επίσης και στην κοινωνική 

αποκατάσταση των ατόμων με ειδικές ανάγκες μέσω 

προγραμμάτων της Δημιουργικής Απασχόλησης που 

παρέχουν. Κατ’ αυτό τον τρόπο, τα άτομα αυτά 

βελτιώνουν τις κοινωνικές τους δεξιότητες και 

επομένως ομαλοποιείται η κοινωνική τους ένταξη. 

 Η Χρήσιμη Αποθήκη του Σωματείου παρέχει στους 

αδύναμους εισοδηματικά συνανθρώπους μας αγαθά 

όπως ρούχα, βιβλία, γραφική ύλη και παιχνίδια. 

 Τέλος, οι εθελοντές του Σωματείου παρέχουν στήριξη 

σε ηλικιωμένους και μη αυτοεξυπηρετούμενους 

ανθρώπους. Η στήριξη αυτή συνίσταται στην παροχή 

υλικής και υγειονομικής φροντίδας σε πάσχοντα άτομα, 

η συντροφιά σε μοναχικά άτομα καθώς και στην 

συνοδεία σε φορείς πρόνοιας και υγείας. Το Σωματείο 

επίσης συνεργάζεται με Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. και την 

Κοινωνική Υπηρεσία του Κέντρου Υγείας Μεσσήνης. 

 

 Δεν θα μπορούσαμε να παραλείψουμε την αναφορά στο Γενικό 

Νοσοκομείο Καλαμάτας, το οποίο παρέχει Υπηρεσία Αιμοδοσίας. Η 

Υπηρεσία αυτή στεγάζεται στο υπόγειο του κτηρίου και διενεργεί 

αιμοληψίες τις εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας. Στελεχώνεται από 



 23 

3 ιατρούς, 12 νοσηλευτές ΤΕ, 1 νοσηλεύτρια ΠΕ, 1 επισκέπτρια 

υγείας, 1 χειριστή ιατρικών μηχανημάτων ΔΕ, 4 τεχνολόγους 

ιατρικών εργαστηρίων ΤΕ, 1 βιοχημικό ΠΕ και 1 βοηθό θαλάμου ΔΕ. 

        Η Υπηρεσία Αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου Καλαμάτας 

αποτελείται από 3 τμήματα, τα οποία είναι: 

 Το Τμήμα Αιμοληψιών, όπου διενεργούνται 6150 

αιμοληψίες ετησίως. 

 Το Εργαστήριο Συμβατότητας, όπου 

πραγματοποιούνται ο καθορισμός της ομάδας αίματος 

και του ρέζους, έλεγχος συμβατότητας, άμεσος και 

έμμεσος coombs και ο φαινότυπος των ερυθρών 

αιμοσφαιρίων. 

 Το Εργαστήριο Παραγώγων Αίματος, όπου 

πραγματοποιείται η επεξεργασία, ο διαχωρισμός και ο 

ποιοτικός έλεγχος των παραγώγων του αίματος. 

 Το Εργαστήριο Ορολογικού Ελέγχου, όπου 

Cραγματοποιείται ορολογικός έλεγχος για HCV, HIV1 ή 

HIV2, HbAg, HTLV, RPR και έλεγχος εσωτερικών και 

εξωτερικών ασθενών. 

 

Σύλλογος Ατόμων με εμπειρία Καρκίνου Καλαμάτας Ξαναρχίζω 
 

    Ο Σύλλογος ιδρύθηκε το 2009 από την Εύα Κουτσαβδή, έχοντας ως 

ερέθισμα την δική της εμπειρία με τον καρκίνο. Η ονομασία του 

Συλλόγου αντιπροσώπευε την άποψή της, την οποία συμμερίστηκαν και 

άλλοι άνθρωποι καθώς την βοήθησαν στην πραγματοποίηση του 

οράματος της, σύμφωνα με την οποία ο καρκίνος δεν είναι το τέλος 

αλλά η αρχή μιας καινούριας ζωής. 

    Τα μέλη αξιοποιούν την εμπειρία τους με τον καρκίνο μέσα σε ένα 
ασφαλές περιβάλλον που το χαρακτηρίζει ο σεβασμός και η απουσία 
κάθε κριτικής, ώστε να έρθουν πιο κοντά στον εαυτό τους με στόχο να 
μετασχηματίσουν την αγωνία και το φόβο σε δύναμη.  
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    Στόχοι του Συλλόγου αυτή την περίοδο είναι: 
 

 Να γνωστοποιήσει και να ευαισθητοποιήσει την τοπική κοινότητα 

για την ύπαρξή του, το σκοπό και τους στόχους του. 

 Να συμβάλλει στην δικτύωση της κοινότητας μέσα από τη 
συνεργασία με άλλους φορείς και οργανώσεις. 

 

 Μια τέτοια πρόσφατη κοινωνική δράση συνεργασίας υπήρξε η 
οργάνωση της αιμοληψίας στις 5.12.12 στο κοινωνικό Ιατρείο. 

 

 Να βοηθήσει  στην αντιμετώπιση πρακτικών προβλημάτων που 
αντιμετωπίζουν τα άτομα με εμπειρία καρκίνου. 

 

 Να παράσχει στήριξη ψυχοσυναισθηματική  στα άτομα που μας 
ζητούν βοήθεια. 
 

 Στο πλαίσιο αυτό διοργάνωσε ομάδα συνάντησης, η οποία έχει 
ως σκοπό την ανάπτυξη της αλληλεγγύης και της 
αλληλοϋποστήριξης των μελών της και συντονίζεται από  ειδικούς 
ψυχοθεραπευτές. 
 

 Επόμενο βήμα η δημιουργία ειδικής δανειστικής βιβλιοθήκης 
που θα περιέχει όσο το δυνατόν πιο πλούσια σχετική 
βιβλιογραφία. 

 
 

Κέντρο Ημέρας Παιδιού & Εφήβου με Αυτισμό Ν. Μεσσηνίας 
 

    Το Κέντρο Ημέρας Παιδιού & Εφήβου με Αυτισμό Ν. Μεσσηνίας 
απευθύνεται σε παιδιά και εφήβους, άτομα που είναι ενταγμένα σε 
σχολικό πλαίσιο και χρειάζονται παράλληλες θεραπευτικές 
παρεμβάσεις τις οποίες δεν παρέχει το σχολείο. Επίσης σε παιδιά και 
εφήβους οι οποίοι παρακολουθούν ειδικό θεραπευτικό/ εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα προκειμένου να επιτευχθεί η ένταξη/ επανένταξη τους. 
    Το Κέντρο Ημέρας Παιδιού & Εφήβου με Αυτισμό Ν. Μεσσηνίας 
σκοπεύει στη διασφάλιση της συνέχειας της θεραπευτικής φροντίδας 
παιδιών και εφήβων στη κοινότητα, στην αντιμετώπιση των 
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παθολογικών συμπεριφορών και των προβλημάτων της λειτουργι-
κότητάς τους και στην ενίσχυση της σταδιακής ψυχοκοινωνικής τους 
αποκατάστασης και της κοινωνικής προσαρμογής και ένταξής τους ή 
επανένταξης σε σχολικό ή άλλο εκπαιδευτικό πλαίσιο καθώς και στη 
στήριξη των οικογενειών τους. 
 

Υπηρεσίες – Δράσεις 
 

     Το θεραπευτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει ατομικές και ομαδικές 
θεραπευτικές και εκπαιδευτικές παρεμβάσεις: παιδοψυχιατρική 
παρακολούθηση, ψυχολογική υποστήριξη, ατομική και ομαδική 
ψυχοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχοπαιδαγωγικές παρεμβάσεις, 
υποβοήθηση της επικοινωνίας, λογοθεραπεία, αγωγή του λόγου, 
ψυχοκινητική, θεραπεία συμπεριφοράς, ειδική αγωγή – ψυχοπαι-
δαγωγική, ψυχαγωγικά προγράμματα και δραστηριότητες στην κοι-
νότητα. 
  

Δράσεις που πλαισιώνουν το βασικό έργο: 
 

 Ειδικές υπηρεσίες ψυχικής υγείας, ψυχοκοινωνικής φροντίδας, 
εκπαίδευσης σε ατομικές και κοινωνικές δεξιότητες και υποστήριξης 
για τα παιδιά, τους εφήβους με ΔΑΔ – αυτισμό και τις οικογένειές 
τους. 

 Συμβουλευτική υποστήριξη και καθοδήγηση οικογενειών σε κρίση. 
Λειτουργική διασύνδεση με οικογένειες που έχουν αυξημένες 
ανάγκες και εκπαίδευση των μελών της οικογένειας. 

 Κέντρο πρακτικής άσκησης και εκπαίδευσης επαγγελματιών. 

 Μελέτες, προγράμματα ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, αγωγής 
κοινότητας. 

 

Ψυχαγωγικές και πολιτιστικές δραστηριότητες 
 

 Παρέμβαση στα σχολεία όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων. 

 Παρεμβάσεις στην κοινότητα με στόχο την ευαισθητοποίηση. 

 Οργάνωση ενός δικτύου συνεργαζόμενων φορέων και φυσικών 
προσώπων. 

 Λειτουργική διασύνδεση με άλλους φορείς των Τομέων Υγείας, 
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Παιδείας, Ειδικής Αγωγής και Επαγγελματικής Αποκατάστασης 
ατόμων με Διάχυτες 

 Αναπτυξιακές Διαταραχές. 
 
    Στελεχώνεται από Ψυχολόγο, Κοινωνικό Λειτουργό, Εργοθεραπευτή, 
Λογοθεραπευτή, Ειδικό Εκπαιδευτή / Γυμναστή. 

 
            Δραστηριότητα στο Κέντρο 

Δίκτυο Ιατρείων Κοινωνικής Αλληλεγγύης Νομού Μεσσηνίας 
 

    Στην πόλη της Καλαμάτας λειτουργεί το Ιατρείο Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης Μεσσηνίας. Γιατροί-μέλη του Ιατρικού Συλλόγου 
Μεσσηνίας, Οδοντίατροι, Νοσηλεύτριες – Νοσηλευτές, Κοινωνικοί 
Λειτουργοί, Ψυχολόγοι, εθελοντές συμπολίτες μας κάθε κοινωνικής 
τάξης και εργασιακού κλάδου, συνδημιούργησαν το κοινωνικό ιατρείο 
για να μην υπάρξει, την εποχή της κρίσης, κανένας άνθρωπος στο νομό 
μας χωρίς πρόσβαση στο θεμελιώδες δικαίωμα, την Υγεία. 
    Το Ιατρείο λειτουργεί με την αιγίδα και την επίβλεψη του Ιατρικού και 
Οδοντιατρικού Συλλόγου Μεσσηνίας, της Ιατρικής Εταιρείας Μεσσηνίας 
και του Συλλόγου Νοσηλευτών Μεσσηνίας. 
    Στεγάζεται στο κτήριο της Νοσηλευτικής Σχολής, όπισθεν του παλαιού 
Νοσοκομείου. Οι πολίτες που είναι άνεργοι και ανασφάλιστοι και για 
τούτο αδυνατούν να πληρώσουν ιατρικές υπηρεσίες και φάρμακα είναι 
οι άμεσοι στόχοι του δικτύου. 
    Το κοινωνικό ιατρείο προσφέρει τις υπηρεσίες του εντελώς δωρεάν. 

Λειτουργούν τμήματα παθολογικό, παιδιατρικό, οδοντιατρικό, 



 27 

υπερήχων και άλλων ειδικοτήτων όταν χρειαστεί αφού προηγουμένως 

ο πολίτης ενημερώσει την Γραμματεία του Ιατρείου. 

 

Κέντρο Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης Καλαμάτας 

(ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ.)  
 

    Το Κέντρο Εκπαίδευσης Κοινωνικής Υποστήριξης και Κατάρτισης 

Ατόμων με Αναπηρίες (Κ.Ε.Κ.Υ.Κ.ΑμεΑ) Μεσσηνίας είναι αυτόνομη και 

«ανοιχτή» μονάδα κοινωνικής φροντίδας του Υπουργείου Υγείας και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης.  

    Απευθύνεται: 
 

 Όλους τους ανθρώπους με αναπηρία 

 Στις οικογένειές τους 

 Σε όλους τους πολίτες και φορείς της περιοχής 

Τομείς Υποστήριξης: 
 

 Ψυχοκοινωνική Υποστήριξη. 

 Εκπαίδευση-Κατάρτιση και Δημιουργική Απασχόληση 

 Αγωγή Υγείας 

 Φυσική και Λειτουργική Αποκατάσταση 

Οι Στόχοι: 
 

 Η καταγραφή  των εξατομικευμένων αναγκών και δυνατοτήτων κάθε 

ΑμεΑ 

 Ο σχεδιασμός εξατομικευμένου προγράμματος για την κάλυψη των 

βιο-ψυχοκοινωνικών αναγκών των ΑμεΑ. 

 Η ενημέρωση και πληροφόρηση σε θέματα που σχετίζονται με την 

αναπηρία και στα προγράμματα που υλοποιούνται σε σχέση με 

αυτή. 



 28 

 Η παροχή υπηρεσιών ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και λειτουργικής 

αποκατάστασης. 

 Η προ-επαγγελματική και επαγγελματική κατάρτιση των ΑμεΑ. 

 Η δικτύωση, η συνεργασία και ο συντονισμός με τοπικές υπηρεσίες 

και δομές κοινωνικής φροντίδας. 

 Η ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση της τοπικής κοινωνίας. 

 Η πρόληψη αναπηριών με προγράμματα πρώιμης παρέμβασης. 

Εθελοντισμός: 
 

    Η κοινωνική πολιτική είναι υπόθεση όλων, γι’ αυτό παράλληλα με την 

ανάπτυξη των προγραμμάτων μας, ζητήσαμε την έμπρακτη στήριξη και 

την ενεργό συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας στις δράσεις του Κέντρου 

εδραιώνοντας έτσι τον εθελοντισμό και αξιοποιώντας πόρους  και 

συνεργάτες. 

    Τομείς Απασχόλησης εθελοντών: 
 

 Υποδοχή  

 Συμμετοχή στις ομάδες 

 Απασχόληση ως εκπαιδευτές 

 Θεραπευτές 

 Έκτακτη συμμετοχή 

 

Παροχές για τους εθελοντές: 

 

 Τακτικές μηνιαίες συναντήσεις-εποπτείες 

 Προγράμματα εκπαίδευσης 

 Ομάδα αυτογνωσίας βιωματικού χαρακτήρα 

    Το Δεκέμβριο του 2005 και συγκεκριμένα την 5/12/2005, την Ημέρα 

Εθελοντισμού, το έργο της ομάδας εθελοντών του Κέντρου 

αναγνωρίστηκε και επιβραβεύθηκε από την πολιτεία. 

 Είναι αναγκαίο να συμπεριληφθεί στην εργασία μας η 

φιλανθρωπική δράση της Ιεράς μητρόπολης Μεσσηνίας. Η Ιερά 
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Μητρόπολη Μεσσηνίας από της ιδρύσεως της μέχρι και σήμερα, 

λειτουργεί σε καθημερινή βάση το Γενικό Φιλόπτωχο Ταμείο, το 

οποίο παρέχει τακτικά μηνιαία οικονομικά βοηθήματα σε 

αναξιοπαθούντες  και έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις σε 

ασθενείς και απόρους για την ιατρική ή νοσοκομειακή περίθαλψη 

τους.  Η Ιερά Μητρόπολη Μεσσηνίας, με το Γενικό Φιλόπτωχο 

Ταμείο συμπαρίσταται όταν χρειάζεται  σε περιπτώσεις έκτακτης 

ανάγκης, (όπως καταστρεπτικές πυρκαγιές, σεισμούς, πλημμύρες 

κ.α.). 

Ευαγή Ιδρύματα 
 

 Σανατόριο – Ψυχιατρείο «Ο Προφήτης Ηλίας» 

 Άσυλο Ανιάτων « Η Στέγη της Εκκλησίας» 

 Αλεξανδράκειον Γηροκομείον 

 Παρθένιον Γηροκομείον 

 Παπαδοπούλειον Βρεφοκομείον 

 Εκκλησιαστική Κατασκήνωση « Η Αγία Αικατερίνη» 

 Σχολής Βυζαντινής Μουσικής 

 Ταμείον Αρωγής Απόρων Μεσσηνίων Φοιτητών 

 Ανέγερση Βρεφονηπιακού Σταθμού Κορώνης 

 Γραφείο Γυναικείων Θεμάτων και Οικογένειας 

 Σύλλογος Ιεροψαλτών Μεσσηνίας «Ξένος ο Κορώνης» 

 Παραχωρήσεις, άνευ ανταλλάγματος, εκκλησιαστικών ακινήτων και 

εκτάσεων 
 

ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ 

ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑ 
 

 Εθελοντές Αιμοδότες- Τράπεζα Αίματος α) Ερασιτεχνών 

Ποδοσφαιριστών Νομού Μεσσηνίας, β)Υπαλλήλων 

http://www.mmess.gr/sanatorio.php?id_ergo=11
http://www.mmess.gr/asylo.php?id_ergo=5
http://www.mmess.gr/alexandrakeion.php?id_ergo=3
http://www.mmess.gr/parthenion.php?id_ergo=10
http://www.mmess.gr/papadopouleion.php?id_ergo=8
http://www.mmess.gr/kataskinwsi.php?id_ergo=7
http://www.mmess.gr/mousiki.php?id_ergo=13
http://www.mmess.gr/aporoi.php?id_ergo=14
http://www.mmess.gr/stathmos.php?id_ergo=4
http://www.mmess.gr/grafeio.php?id_ergo=6
http://www.mmess.gr/sullogos.php?id_ergo=12
http://www.mmess.gr/paraxwriseis.php?id_ergo=9
http://www.mmess.gr/paraxwriseis.php?id_ergo=9
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Νομαρχίας Μεσσηνίας, γ)Προσωπικού και Φοιτητών 

Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας 

 Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός 

 Ένωση Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με Ειδικές 

Ανάγκες Ε.Γ.Κ.Α.Μ.Ε.Α. 

 Κέντρο Ημέρας για Παιδιά με Αυτισμό Καλαμάτας 

 Κέντρο Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας (Παιδικά 

Χωριά SOS) 

 Κέντρο Ψυχικής Υγείας Ενηλίκων, Παιδιών και Εφήβων 

Γενικού Νοσοκομείου Καλαμάτας 

 Πανελλήνιος Σύνδεσμος Τυφλών 

 Σύλλογος ΑμεΑ Μεσσηνίας 

 Σύλλογος Γονέων/Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με 

Αυτισμό 

 Σύλλογος Κατά των Εξαρτησιογόνων ουσιών Νομού 

Μεσσηνίας 

 Σύλλογος Πασχόντων και Φίλων Μεσογειακής Αναιμίας 

 Σύλλογος Ατόμων με Εμπειρία Καρκίνου Καλαμάτας 

«ΞαναρχίΖω» 

ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ. 

Το Κέντρο Νέων Καλαμάτας είναι ένας χώρος που έλειπε από την πόλη. Ένας χώρος που 
δημιουργήθηκε από νέους για νέους. Ένας χώρος δημιουργίας, πολιτισμού, τέχνης και 
διαπολιτισμικού διαλόγου. Είναι μια μη πολιτική, μη θρησκευτική πρωτοβουλία που έχει 
οδηγήσει στην δημιουργία μιας ανεξάρτητης εθελοντικής δομής για τους νέους της πόλης 
μας.  
 Ξεκίνησε ως μια πρωτοβουλία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα της Κ.Α.ΝΕ., (Κοινωνική 
Ανάπτυξη Νέων) στα πλαίσια των σκοπών της για την ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας αλλά 
και την εκπλήρωση της κοινωνίας των ενεργών πολιτών, ωστόσο σιγά σιγά γίνεται μια 
ολοκληρωμένη αυτοχρηματοδοτούμενη δομή.  
 
 
 Για το λόγο αυτό ο χώρος είναι ανοικτός για όλους όσους επιθυμούν να συμμετέχουν στα 
ήδη υπάρχοντα εργαστήρια και φυσικά να προτείνουν τα δικά τους. Δηλαδή στηριζόμαστε 
αρκετά στο θεσμό της ανταλλαγής γνώσεων των ενεργών πολιτών για κοινή προσωπική και 
κοινωνική ανάπτυξη. 
 Τέλος, για να παραμένει ο χώρος ανοικτός όλη την εβδομάδα, στηρίζεται στους εθελοντές 
του οργανισμού από την Καλαμάτα αλλά και όλη την Ευρώπη. Οι εθελοντές από το 
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εξωτερικό είτε έχουν έρθει στην Καλαμάτα επειδή τους αντιπροσωπεύει η ιδέα του Κέντρου 
Νέων Καλαμάτας είτε μέσω του ευρωπαϊκού μαθησιακού προγράμματος «Νέα Γενιά σε 
Δράση». 
 
 
 Πιο συγκεκριμένα το Κέντρο Νέων Καλαμάτας προσφέρει:  
 - Εργαστήρια «ανταλλαγής ικανοτήτων» (skills exchange) 
 ...γιατί η γνώση είναι για όλους...  
 - Δυνατότητες συμμετοχής σε εκπαιδευτικά σεμινάρια μη τυπικής μάθησης και ανταλλαγές 
νέων, στην Ελλάδα ή το εξωτερικό. 
 ...γιατί η μάθηση είναι δικαίωμα όλων... 
 - Εκθέσεις φωτογραφίας, ζωγραφικής κτλ και πολιτιστικές εκδηλώσεις. 
 ...γιατί ο πολιτισμός είναι αυτός που κάνει μια κοινωνία ξεχωριστή... 
 - Σημείο ανταλλαγής βιβλίων («bookcrossing») 
 ...γιατί το βιβλίο είναι κάτι ζωντανό και μπορεί να ταξιδεύει από χέρι σε χέρι... 
 - Σημείο πληροφόρησης για προγράμματα κινητικότητας νέων (εθελοντισμός στο 
εξωτερικό) 
 ...γιατί η Ευρώπη είναι μια γειτονιά και μπορούμε να την γνωρίσουμε... 
 - Χώρο χαλάρωσης και δημιουργίας (και εναλλακτικό/ δημιουργικό τρόπο διασκέδασης). 
 - Δωρεάν wi-fi internet. 
 - Προβολές Ταινιών και Ντοκιμαντέρ 
 - Ελεύθερο χώρο για τους νέους της πόλης... 
 ...και φυσικά τις δικές σας προτάσεις, ιδέες, πρωτοβουλίες... 
  
Ο χώρος θα είναι ανοικτός από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 17:00 έως τις 22:00. 
  
Το κέντρο νέων προσφέρει τον χώρο του και σε εκδηλώσεις άλλων ΑΜΚΕ, ΜΚΟ, συλλόγων, 
πολιτών. 
  
Τα υπόλοιπα προγράμματα του οργανισμού μας είναι τα εξής:  
 1. Εκπαιδευτικά σεμινάρια μη τυπικής μάθησης σε Ελλάδα και εξωτερικό, με την 
συμμετοχή νέων από την πόλη μας.  
 2. Ανταλλαγές νέων σε Ελλάδα και εξωτερικό, με την συμμετοχή νέων ηλικίας 16-25 από 
την πόλη μας. 
 3. Εθελοντικά προγράμματα στο εξωτερικό για τους νέους της πόλης, ηλικίας 18-30 ετών. 
 4. Συντονισμός του προγράμματος των ευρωπαίων εθελοντών που βοηθούν την 
εκπαιδευτική διαδικασία της θεραπευτικής ιππασίας του Κ.Ε.Κ.Υ.Κ.ΑμεΑ Μεσσηνίας. 
 5. Συντονισμός του προγράμματος των ευρωπαίων εθελοντών που βοηθούν το έργο του 
Κ.Ε.Κ.Υ.Κ.ΑμεΑ Μεσσηνίας 
 6. Τοπικές δραστηριότητες/ προγράμματα για νέους. 
 7. Το Φεστιβάλ Δρόμου 
  
 

Mορφές εθελοντισμού  
 

Συχνά θεωρείται πως ο εθελοντισμός δεν έχει υλικά ανταλλάγματα, όμως μάλλον δεν υπάρχει απόλυτη συμφωνία 

πάνω στο ζήτημα αυτό: αρκετοί εκτιμούν πως, για λόγους που εξυπηρετούν τη βιωσιμότητά της, η εθελοντική 

εργασία θα πρέπει να αμείβεται. Αρκετές φορές η αμοιβή πραγματοποιείται με έμμεσο τρόπο, παρέχοντας για 

παράδειγμα στον εθελοντή δωρεάν διαμονή, διατροφή ή άλλες διευκολύνσεις. Η έννοια 'εθελοντισμός' είναι αρκετά 
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ευρεία, καθώς συμπεριλαμβάνει μέχρι και την εθελοντική αιμοδοσία ή τη μετά θάνατο προσφορά μελών του 

ανθρώπινου σώματος για επιστημονικούς σκοπούς. 

Αρκετοί διαχωρίζουν τον εθελοντισμό σε επίσημο και ανεπίσημο. Ο επίσημος εθελοντισμός αφορά την προσφορά, 

για παράδειγμα, προς μία μη κυβερνητική οργάνωση ή ένα ίδρυμα. Ο ανεπίσημος εθελοντισμός αφορά την 

προσφορά σε περισσότερο προσωπικό επίπεδο, βοηθώντας για παράδειγμα κάποιον ηλικιωμένο στο δρόμο. 

Ιδιαίτερη απήχηση στις μέρες μας έχει μία συγκεκριμένη μορφή εθελοντισμού. Αυτός ο εθελοντισμός συνήθως 

απευθύνεται σε νέους και συσχετίζεται με τις μη κυβερνητικές οργανώσεις, για θέματα όπως είναι η οικολογία, 

ο αθλητισμός ή βοήθεια κοινωνικών ομάδων που αντιμετωπίζουν κάποια μορφή δυσκολίας (τοξικομανείς, άτομα με 

ειδικές ανάγκες κ.α.). Αρκετοί θεωρούν ότι αυτή η μορφή εθελοντισμού πραγματοποιείται με ουσιαστικό και 

μακροπρόθεσμο στόχο την ομαλή ένταξη των νέων στο κοινωνικό σύστημα, και όχι τόσο την ανάπτυξη κάποιου 

αισθήματος αλληλεγγύης. 

Κριτική του εθελοντισμού  
 

Συχνά ο εθελοντισμός καλλιεργείται σε παγκόσμια γεγονότα, όπως για παράδειγμα στους Ολυμπιακούς Αγώνες. 

Τέτοιου είδους 'χρήσεις' του εθελοντισμού έχουν στο παρελθόν προκαλέσει αντιδράσεις, καθώς αρκετοί μιλούν για 

εκμετάλλευση του και αντιμετώπιση των εθελοντών ως 'δωρεάν εργατικά χέρια'. 

Ο εθελοντισμός στα Παιδικά Χωριά SOS 
 

Ο εθελοντισμός είναι «μια δραστηριότητα που συνεπάγεται τη διάθεση χρόνου, τη μη αμειβόμενη προσφορά εργασίας και 

αποσκοπεί στο να ωφελήσει το περιβάλλον ή μεμονωμένα άτομα ή ομάδες». Είναι μια συνολική στάση ζωής, μια 

εμπνευσμένη πράξη στηριζόμενη στην ελεύθερη βούληση και την πλήρη ανιδιοτέλεια. 

Τα τελευταία χρόνια, μεγάλο είναι το ενδιαφέρον της ελληνικής κοινωνίας για την ανάπτυξη εθελοντικής προσφοράς μέσω 

προγραμμάτων που προωθούν την αξία του εθελοντισμού ως στάση ζωής σε πολλούς τομείς της καθημερινότητας. 

Η εθελοντική προσφορά, αποτελώντας αναπόσπαστο μέρος της ιδιότητας του πολίτη, αναπτύσσει τις κοινωνικές, 

επαγγελματικές και επικοινωνιακές δεξιότητες του, καθώς ο εθελοντής δεν είναι μόνο πομπός, αλλά και δέκτης των ωφελειών 

που απορρέουν από την εθελοντική του δράση. 

Από τα παραπάνω, γίνεται κατανοητό ότι η έννοια του εθελοντισμού πάει παραπέρα από την απλή παροχή χρόνου για 

κάποιο συγκεκριμένο σκοπό, καθώς επίσης και το ότι ο εθελοντισμός που περιλαμβάνει περισσότερο το στοιχείο της 

δέσμευσης παρά το στοιχείο της αυθόρμητης βοήθειας συμβάλλει σημαντικά στη διατήρηση της κοινότητας και την 

οικοδόμηση αμοιβαίας εμπιστοσύνης και κοινωνικής αλληλεγγύης. 

Ο εθελοντισμός - ως έννοια και ως μορφή δράσης - έχει υποστεί αλλαγές και συνεχίζει να υφίσταται στο πέρασμα του 

χρόνου, ενώ διαφοροποιείται ανάλογα με τα πολιτισμικά και κοινωνικά πλαίσια. 

Τα θέματα με τα οποία κατά κανόνα ασχολείται (το περιβάλλον, η οικογένεια, η κοινότητα, η κοινωνική ασφάλεια κ.α), είναι 

αυτά που χρήζουν προσοχής είτε γιατί θεωρούνται προβληματικά είτε γιατί έχουν αλλάξει τα δεδομένα που τα καθορίζουν και 

για τα οποία υπάρχει μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση και ενημέρωση. 

Πιο συγκεκριμένα, θα μπορούσαμε να πούμε ότι: 

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CE%B9%CE%BC%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%AF%CE%B1&action=edit&redlink=1
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
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B8%CE%BB%CE%B7%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%86%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%B1_%CE%BC%CE%B5_%CE%B5%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82_%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CE%B3%CE%BA%CE%B5%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%86%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%B1_%CE%BC%CE%B5_%CE%B5%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82_%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CE%B3%CE%BA%CE%B5%CF%82&action=edit&redlink=1
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Ο εθελοντισμός ωφελεί την κοινότητα και τον εθελοντή 

Είναι πάντα θέμα επιλογής 

Είναι μία νόμιμη οδός μέσω της οποίας οι πολίτες μπορούν να συμμετέχουν σε δραστηριότητες της κοινότητας τους. 

Είναι το όχημα με το οποίο τα άτομα ή οι ομάδες αντιμετωπίζουν τις ανάγκες των ανθρώπων, του περιβάλλοντος και της 

κοινωνίας 

Είναι μια δραστηριότητα που ασκείται μόνο στον μη κερδοσκοπικό τομέα 

Δεν αποτελεί υποκατάστατο αμειβόμενης εργασίας 

Οι εθελοντές δεν αντικαθιστούν εργαζόμενους και δεν αποτελούν απειλή για την ασφάλεια της θέσης εργασίας των μισθωτών 

Ο εθελοντισμός σέβεται τα δικαιώματα, την αξιοπρέπεια και την κουλτούρα των άλλων 

Εν κατακλείδι, ο εθελοντισμός προωθεί τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και την ισότητα. 

Ακολουθώντας αυτές τις αρχές, η εθελοντική δράση στα πλαίσια της λειτουργίας των διαφόρων προγραμμάτων στα Παιδικά 

Χωριά SOS είναι απαραίτητο στοιχείο που όμως συμπληρώνει και ποτέ δεν αντικαθιστά την παιδαγωγική- και όχι μόνο- 

δουλειά των επαγγελματιών και των Μητέρων SOS. 

Στα άμεσα καθαυτού επαγγελματικά και εκπαιδευτικά θέματα αλλά και στη διαμόρφωση της καθημερινής ζωής των παιδιών 

εμπλέκονται μόνο σταθερά πρόσωπα όπως π.χ. η Μητέρα SOS και ο κάθε εθελοντής έρχεται να επιτελέσει παράπλευρες 

δραστηριότητες και να καλύψει αντίστοιχες ανάγκες. 

Η εμπλοκή των εθελοντών, πάντα με την εποπτεία των επαγγελματιών του χώρου, είναι στοχευμένη στους εξής τομείς: 

 Παιδαγωγική υποστήριξη (π.χ. ενισχυτική διδασκαλία, δημιουργική απασχόληση παιδιών) 

 Διοικητική(π.χ. γραμματειακή υποστήριξη)  

 Στήριξης του συνολικού έργου κυρίως στον τομέα της υλικής ενίσχυσης, μέσα από τις Τοπικές Ομάδες Στήριξης 
σε διάφορες πόλεις όπου δραστηριοποιούνται προγράμματα Παιδικών Χωριών SOS. 

Ιδιαίτερα σημαντική τα τελευταία χρόνια είναι η παρουσία οργανωμένων πολυπληθών ομάδων εργαζομένων μεγάλων 

εταιριών και των οικογενειών τους που προσφέρουν τις υπηρεσίες και την υποστήριξή τους ανάλογα με τις δυνατότητές τους 

και τις ανάγκες μας στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, που κάθε εταιρία αναπτύσσει ξεχωριστά. 

Από τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι η συμβολή των εθελοντών στην επίτευξη των στόχων των Παιδιών Χωριών SOS είναι 

εξαιρετικά σημαντική και η προσφορά τους ανεκτίμητη. 

 

Ralph Grzelka, ο εθελοντισμός έχει πρόσωπο και είναι…ξενικό. 

Πετροβολάμε τους λαθραίους και μή, τους ξένους μετανάστες, κυνηγάμε, όποιον και ό,τι μας αρπά, το 
μεροκάματο ή κάτι από την ζωή, προσποιούμενοι πως εμείς είμασταν από πάντα έτοιμοι, στις επάλξεις 
για δουλειά και εξέλιξη, ενώ αυτοί μας έπαιρναν τη μπουκιά από το στόμα.Πας μη έλλην βάρβαρος, 
λοιπόν, και τα μυαλά (που δεν έχουμε) στα κάγκελα. Στο νησί μου, που όποιος δεν έχει καταγωγή 
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από αυτό είναι παντόξενος, που χωρίζεται σε βόρειους και νότιους, πήγαινε και ερχόταν ένας τουρίστας, 
Γερμανός, δεν ξέρω εάν ήταν από τους ψηφοφόρους της Αnγκέλας, δεν ξέρω εάν οι παππούδες του 
σφάζαν στο Δίστομο τον κοσμάκη.Ο ίδιος λάτρεψε τον τόπο, αγόρασε σπίτι και έκανε τη διαδρομή 
Γερμανία-Κάρπαθο κάτι σαν Πειραιάς-Σαλαμίνα.Μετρημένος και οργανωτικός είδε που πονά το μικρό 
νησάκι, είδε πως το κέντρο Yγείας έχει τα μεγάλα, ουσιαστικά προβλήματα, η Υγεία είναι το πρωτεύων 
σε τόπους μακρινούς.Με πρόγραμμα από τη Γερμανία, έφερε στο νησί ιατρικά μηχανήματα, αλλά και 
από ένα νοσοκομειακό και  πυροσβεστικό, δυό οχήματα κι αυτά από τον δικό του τόπο,Ο περίεργα 
ερωτευμένος με την Κάρπαθο, σπουδαίος ξένος, πάλευε τον τελευταίο καιρό με τα σίδερα, να μας κάνει 
λίγο καλύτερους ανθρώπους, έκανε σεμινάρια δασοπυρόσβεσης αλλά και πρώτης βοήθειας.Οργάνωνε 
μαθήματα και έσπρωχνε τους συνανθρώπους  του, όλους μας, προς τον εθελοντισμό με πρώτο 
παράδειγμα τον εαυτό του.Πριν λίγες ημέρες κατέβηκε ξανά στο νησάκι, μόνος χωρίς την οικογένειά 

του, η γυναίκα και το δίχρονο παιδί τους έμειναν πίσω, στην Γερμανία.Έφτασε στο λατρεμένο του 
σπιτάκι, στο Λακί Καρπάθου, με σκοπό να οργανώσει και πάλι τα μαθήματα.Ο εθελοντισμός είχε 
πρόσωπο, δεν είχε πατήσει ακόμη τα πενήντα ο Ralf Grzelka, ένιωσε μια αδιαθεσία και έσβησε 

ξαφνικά στον αγαπημένο τόπο του.Σιωπηλά, μετρημένα, χωρίς θορύβους και τυμπανοκρουσίες άλλαξε 
γειτονιά.Σε μια εποχή που εύκολα φτύνουμε και πετροβολάμε,σε μια στιγμή που συνασπιζόμαστε 
άκριτα τριγύρω από το μέτριο, ο Γερμανός αυτός μας έδειχνε τη λύση που δεν είναι άλλη από εμάς 
τους ίδιους.Ο Ralf, έβαλε πρώτος τη στολή του εθελοντή δασοπυροσβέστη και του νοσοκόμου 
πρώτων βοηθειών.Όχι δεν λέω να αντικαταστήσουμε τους άνευρους, τους αδιάφορους θεσμούς 
που μοναχά προεκλογικά, αποκτούν επιλεκτική μνήμη και όραση.Αλλά ο θεσμός του εθελοντισμού 

που έχει βαθειά ιστορία στον τόπο μας, σε στιγμές όπως οι τωρινές, ίσως δώσει μια αχτίδα φωτός στο 
θεοσκότεινο μπουντρούμι μας.Δονκιχοτικά και ουτοπικά θα πεις, ανόητα σενάρια,ναι λοιπόν,έλα να σου 
συμβεί κάτι και να μην  έχεις ένα χέρι δίπλα σου να σε τραβήξει.Πάει, τέλειωσες,έλα μετά,  μίλησε μου, 

για το λάθος σύστημα και για μεγάλα, χοντρά λόγια. Κάψε και καμμιά ξένη σημαία.Η Ανγκέλα έφυγε, μα 
δυστυχώς έφυγε ξαφνικά και ο  Ralf, εμείς είμαστε ακόμη εδώ και αν οφείλουμε κάτι είναι να 
κρατηθούμε, να μην αφήσουμε κανένα χέρι που μας χρειάζεται πραγματικά.Τον κόσμο μας δεν τον 
προστατεύουν, ούτε τον εξελίσσουν εξωγήινοι, μα εμείς που με συνεχή εκπαίδευση, γνώση και την  
αλλαγή νοοτροπίας που είναι απαραίτητη, μπορούμε να τον πάμε ένα βήμα πιο μπροστά.Μα τι γράφω, 
έδω σε λίγο θα δερνόμαστε αν δεν φοράμε γαλανόλευκες σημαίες με χριστιανικά σύμβολα… 

 

Σωματείο Εθελοντών Μεσσήνης 

 

Κοινωνικής αλληλεγγύης 

 

Οι δράσεις κοινωνικής αλληλεγγύης αποτελούν προτεραιότητα του Σωματείου μας και αποσκοπούν στην 

ανακούφιση πασχόντων συνανθρώπων μας και γενικότερα στη βελτίωση της ποιότητας ζωής. 

  ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΙΜΑΤΟΣ 

Ίδρυση:Νοέμβριος 2006 

- Δύο εθελοντικές αιμοδοσίες ετησίως (Μάϊο & Νοέμβριο) στο Κέντρο Υγ. Μεσσήνης 

Κάλυψη μελών και αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών 

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΙΤΙΣΗΣ 

- Σε καθημερινή βάση σε άτομα και οικογένειες ευάλωτες στη φτώχια. 

- Καλάθια αγάπης, προσφορά τροφίμων και γλυκισμάτων στις γιορτές Χριστουγέννων και Πάσχα. 

Το πρόγραμμα υλοποιείται με την πολύτιμη αρωγή: 

     -Catering Μεσσηνιακό (2722023600,  www.messiniako@yahoo.gr) 

     -120 Π.Ε.Α. - Καλαμάτα 

 ΦΩΛΙΑ ΓΝΩΣΗΣ 

http://ethelosm.org/
http://ethelosm.org/
http://ethelosm.org/actions/social
http://ethelosm.org/actions/social
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- Εκπαιδευτική υποστήριξη μαθητών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σε περιπτώσεις που οι γονείς αδυνατούν να 

βοηθήσουν τα παιδιά τους. 

Το πρόγραμμα υλοποιείται με τη συνεργασία εθελοντών και συνταξιούχων εκπαιδευτικών. 

 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 

- Αναπτύσσονται προγράμματα για τη βελτίωση των κοινωνικών δεξιοτήτων τους με τη σενεργασία εθελοντών και τη 

ΝΕΛΕ Καλαμάτας. 

 ΧΡΗΣΙΜΗ ΑΠΟΘΗΚΗ 

- Ρούχα, βιβλία, γραφική ύλη και παιχνίδια σε συναθρώπους μας που τα έχουν ανάγκη. 

 ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΑΥΤΟΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ 

- Παροχή υλικής βοήθειας μετά από αξιολόγηση των αναγκών τους. 

- Συντροφιά σε μοναχικά άτομα 

- Συνοδεία σε φορείς πρόνοιας και υγείας 

- Κατ' οίκον παροχή υγειονομικής φροντίδας σε πάσχοντα άτομα 

-Ενέργειες υποβοήθησης και κοινωνικής στήριξης σε άτομα που αντιμετωπίζουν έκτακτες και ιδιαίτερες δυσκολίες. 

- Συνεργασία με Ν.Π.Δ.Δ.. και Ν.Π.Ι.Δ. 

- Συνεργασία με την Κοινωνική Υπηρεσία του Κέντρου Υγείας Μεσσήνης 

  

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

     Φθάνοντας στο τέλος της εργασίας μας το συναίσθημα 

που επικρατεί είναι αυτό της συναισθηματικής πλήρωσης 

και περηφάνιας για την ιδιαίτερη πατρίδα μας. Η 

Καλαμάτα ήταν πάντα για εμάς μια πανέμορφη σε 

φυσικές ομορφιές πόλη. Τώρα αποκαλύπτεται σε εμάς η 

καρδιά της, οι ψυχές των ανθρώπων της που 

ξεπερνώντας τις διαφορές τους συγκροτούν συλλόγους 

με μοναδικό σκοπό την ανιδιοτελή προσφορά βοήθειας. 

Και η πόλη μας σφύζει από τέτοιες ομάδες, ομάδες που 

κάνουν την καρδιά της να χτυπά ζωντανή και κρατούν σε 

αφύπνιση τον ανθρωπισμό μας που βρίσκεται τις 

περισσότερες φορές σε λήθαργο. Οι σύλλογοι αυτοί μας 
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υπενθυμίζουν ότι μόνο η ΑΓΑΠΗ αποτελεί τη βάση για 

την εξέλιξη των ατόμων και των λαών και ότι ειδικά στις 

μέρες μας είναι επιτακτική η ανάγκη να μάθουμε να 

αγαπάμε με ΠΡΑΞΕΙΣ. Ακόμη όμως περισσότερο, η 

ύπαρξη των  εθελοντικών συλλόγων φωτίζει τις 

αδυναμίες της πολιτείας και συνεχώς και συνεχώς της 

θυμίζει αυτό που η ίδια έχει ύψιστο χρέος να επιτελέσει. 

Γιατί τελικά η αγάπη είναι πάνω απ’ όλα άσκηση ευθύνης 

και τέχνη. Σε αυτό το σημείο τελείωσε ο επίλογος της 

εργασίας μας και θα θέλαμε να παραθέσουμε αυτούσια  

την παρακάτω ανακοίνωση του Κοινωνικού Φορέα του 

Δήμου Καλαμάτας σαν τον ωραιότερο επίλογο που θα 

μπορούσε για όλους μας να είναι μια καινούρια αρχή. 

Αρχή στην Τέχνη και στην άσκηση της Αγάπης. 

 

Τέχνη της Αγάπης- Έκθεση έργων 
τέχνης από καλλιτέχνες του τόπου 
μας για τη στήριξη του Δημοτικού 
Παντοπωλείου 

     Ο Δήμος Καλαμάτας, η Κ.Ε. ΦΑΡΙΣ και οι εθελοντές του 

Δημοτικού Παντοπωλείου οργανώνουν έκθεση με 

εικαστικά έργα, προσφορά καλλιτεχνών, με ιδιαίτερη 

ευαισθησία και αλληλεγγύη για τον συνάνθρωπο. 

    Η έκθεση με τίτλο: «Η Τέχνη της Αγάπης» θα 

πραγματοποιηθεί από Δευτέρα 11 Φεβρουαρίου μέχρι 

Κυριακή 17 Φεβρουαρίου 2013, στο Δημοτικό 

Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας, όπου θα εκτεθούν και θα 

πωλούνται εικαστικά έργα, τα οποία έχουν παραχωρηθεί 
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δωρεάν από τους δημιουργούς. Τα έσοδα θα διατεθούν 

για το Δημοτικό Παντοπωλείο. 

     Στη συνέντευξη Τύπου που πραγματοποιήθηκε 

σήμερα, Τετάρτη 16 Ιανουαρίου στις 13:45, στο 

Δημαρχείο, ο Πρόεδρος της ΦΑΡΙΣ κ. Νίκος Μπασακίδης 

και η Αντιδήμαρχος Κοινωνικών Υπηρεσιών & Θεμάτων 

κα Μαρία Οικονομάκου έδωσαν συγχαρητήρια, τόσο 

στους καλλιτέχνες, όσο και στους εθελοντές του 

Δημοτικού Παντοπωλείου, ως ελάχιστο δείγμα τιμής 

ώστε να συνεχίσουν με ΨΥΧΗ και ΚΑΡΔΙΑ το κοινωνικό 

τους έργο. 

     Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο επικεφαλής των 

εθελοντών του Δημοτικού Παντοπωλείου κος Αλέκος 

Παπαδάτος, μίλησε για τις δράσεις και τους στόχους του 

Παντοπωλείου και προσκάλεσε όλους τους συμπολίτες 

μας να δώσουν το παρόν στην έκθεση, αφού, όπως 

τόνισε: «η τέχνη δεν είναι για τους λίγους αλλά για κάθε 

ευαίσθητο άνθρωπο, εραστή της τέχνης, που ταυτόχρονα 

αισθάνεται την ανάγκη να σταθεί αλληλέγγυος στον 

αδύνατο συνάνθρωπό του». Ευχαρίστησε όλους τους 

δωρητές και τον εθελοντή του Δημοτικού Παντοπωλείου 

κ. Γιώργο Λουμάκη, στον οποίο ανήκει η σύλληψη της 

συγκεκριμένης ιδέας αλλά και την ευθύνη της 

διοργάνωσης και κάλεσε και άλλους καλλιτέχνες με 

ευαισθησίες, αν θέλουν, να προσφέρουν έργα. Τέλος Η 

κα. Όλγα Καλογεροπούλου, εθελόντρια του Δημοτικού 

Παντοπωλείου ανέφερε τα ονόματα των καλλιτεχνών, 

επαγγελματιών και ερασιτεχνών, που έως τώρα έχουν 

προσφέρει τα έργα τους για τη συγκεκριμένη έκθεση. 

     Οι καλλιτέχνες που έχουν δηλώσει συμμετοχή είναι οι 

εξής: Φωτόπουλος Βασίλης, Δημητρέας Βαγγέλης, Κατσουλίδης 



 38 

Τάκης, Αριδάς Τάσος, Μακρής Θανάσης, Παναγιωτόπουλος 

Νίκος, Ριγανάς Χρήστος, Ζαφειρόπουλος Θεόδωρος, Γκούζος 

Γιάννης, Καγιάς Τριαντάφυλλος, Λάμπρου Χρήστος, 

Ζαφειρόπουλος Κώστας, Φωτέα Μαρία, Ηλιόπουλος Δημήτρης, 

Ζούπα Μάρθα, Δεμπεγιώτης Αντώνης, Τσακιριάν Μαριάμ, 

Τζαμουράνης Σωτήρης, Καλαποθαρέας Γιώργος, Καριζώνης 

Βασίλης, Καράγιωργα Νίκη, Μανωλακάκης Μιχάλης, Δημητρούλη 

Σοφία, Βραχνός Γιώργης, Αναστασιάδου Καίτη, Θωμόπουλος 

Αποστόλης, Παπαδόπουλος Κωστής, Μακρής Ηλίας, 

Ζαφειροπούλου Κατερίνα, Κατέρη Βασιλική, Δούσης Κώστας, 

Ζωγοπούλου Μαρία, Σημαντηράκης Γιάννης, Καλλικούνη Μαρία, 

Καλογεροπούλου Άννα, Μαυροειδής Κώστας, Κούτρου Ελένη. 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

Εκκλησία και εθελοντισμός : Αλληλένδετες 

έννοιες 

 

 Σε μια περίοδο, που η χώρα μας μαστίζεται από την 

οικονομική κρίση και αποστρέφεται την κοινωνική δράση 

και προσφορά, ο εθελοντισμός δεν αποτελεί εξαίρεση και 

πέφτει θύμα αυτής της λαίλαπας. Δυστυχώς, οι συνθήκες 

αυτές καταστρέφουν τις ζωές χιλιάδων ανθρώπων 

καθημερινά παγκοσμίως, με τη χώρα μας να 

συγκαταλέγεται στις πιο ευάλωτες απέναντι σε αυτή τη 

μεταβολή. Γι’ αυτό το λόγο, σε μια κοινωνία που χάνει τις 

ιδεολογικές της αξίες και τα ηθικοπλαστικά πρότυπα 

καταρρέουν με ιλιγγιώδη ταχύτητα, θα ήταν σκόπιμο να 

αναφερθούμε στην υπέρτατη αξία, τη θρησκεία μας και 

συγκεκριμένα τον χριστιανισμό, που με τη διδασκαλία του 

καταξιώνει τον εθελοντισμό και τον ανάγει σε υπέρτατη 
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αξία για την ανθρώπινη ζωή και ομαλή πορεία μέσα στους 

αιώνες. Το συγκεκριμένο κείμενο αποτελεί ζωντανή 

μαρτυρία ενός ιερέα, 85 ετών, που έτυχε να βιώσει όλες 

τις πολιτειακές και κοινωνικές μεταβολές στο ελληνικό 

κράτος μετά την περίοδο του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου και 

του Εμφυλίου μέχρι την εκσυγχρονισμένη Ελλάδα του 

2012. Χειροτονήθηκε ιερέας το 1958 και ένιωσε πολύ 

έντονα την ανάγκη του κόσμου για βοήθεια από την μία 

πλευρά, αλλά και τη θέληση των ευπορότερων να 

συνεισφέρουν και να υποστηρίξουν τους συνανθρώπους 

τους στις δύσκολες στιγμές της ζωής τους. Φυσικά, η 

εκκλησία υπήρξε ο διαμεσολαβητής αυτών των δύο 

κόσμων και συνδετικός κρίκος όλων αυτών των 

κοινωνικών ομάδων σε ένα ενιαίο σώμα. Από το 1958 έως 

το 1968, η θητεία του έτυχε να είναι στο Κορυφάσιο 

Μεσσηνίας, όπου τα πράγματα δεν ήταν και τόσο 

δύσκολα, καθώς η κλειστή αγροτική και κτηνοτροφική 

κοινωνία δεν επέτρεψε την εμφάνιση κοινωνικών και 

οικονομικών ανωμαλιών. Όμως, τα υπόλοιπα τριάντα 

χρόνια έως το 1998 και συγκεκριμένα έως τις παρυφές της 

δεκαετίας του 1970, η κοινωνία της Καλαμάτας, όπου και 

μεταφέρθηκε, πάσχιζε να εξασφαλίσει τα αναγκαία για την 

επιβίωση της, με την εκκλησία να μην μπορεί να 

ανταποκριθεί πάντα στο κάλεσμα του κόσμου για 

αλληλεγγύη. Αυτό το γεγονός οφείλεται στο ότι η 

χρηματοδότησή της γινόταν αποσπασματικά και με 

μεγάλη κωλυσιεργία της Πολιτείας και τότε δικτατορικού 

καθεστώτος, που επένδυε κατά κύριο λόγο στον 

μιλιταρισμό και την άμυνα του κράτους. Μετά τη 

συνταξιοδότησή του, το 1998, αποφάσισε να λειτουργήσει 

σε μικρή και συνοικιακή εκκλησία της Αθήνας και 

συγκεκριμένα στην περιοχή Μενίδι, έως το 2006,
 
οπότε και 

αποσύρθηκε οριστικά, με τον εθελοντισμό αυτήν την 
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εποχή να εμφανίζει θεαματική άνοδο και τον κόσμο να 

δείχνει όλο και μεγαλύτερη διάθεση να προσφέρει με 

οποιονδήποτε τρόπο.  Αρχικά, μπορούμε να διακρίνουμε 

τον εκκλησιαστικό εθελοντισμό σε δύο μεγάλες κατηγορίες 

: τον τυπικό ή προβλεπόμενο  από το κράτος εθελοντισμό 

(Φιλόπτωχο) και τον άτυπο εθελοντισμό δηλαδή την 

προσφορά του κόσμου με τρόφιμα, ρούχα και γενικά είδη 

πρώτης ανάγκης. Σε πρώτο πλαίσιο θα επιχειρήσουμε να 

παρουσιάσουμε μια πλήρη εικόνα της πολιτειακής 

νομοθεσίας, που παραμένει σχεδόν αμετάλλακτη εδώ και 

δεκαετίες και κάποιες σημαντικές λεπτομέρειες που 

προέβλεπε για την ενίσχυση του εθελοντικού πνεύματος 

στα πλαίσια της εκκλησίας. Ειδικότερα, το κράτος έρχεται 

σε συνεννόηση με τις επιμέρους μητροπόλεις και κατόπιν 

αποστέλλει ένα σεβαστού διαμετρήματος χρηματικό ποσό. 

Αυτό στη συνέχεια διανέμεται στις ενορίες ανάλογα με τις 

κατά τόπου ανάγκες, για παράδειγμα όταν στην Μεσσηνία 

έχει πληγεί ένα χωριό από πλημμύρες, τότε πηγαίνει εκεί 

ένα μεγαλύτερο μέρος χρημάτων από το αρχικό 

προβλεπόμενο. Σε συνδυασμό με την προσφορά του 

κόσμου, μοιράζεται στους ανθρώπους με ανάγκη από την 

Επιτροπή της εκκλησίας. Γενικά για το φιλόπτωχο ταμείο, 

η πολιτεία προβλέπει την ύπαρξη ενός υποχρεωτικά σε 

κάθε εκκλησία, ενώ για την νομιμότητά του πρέπει να 

υπάρχουν οι ανάλογες άδειες από τους αρμόδιους 

κρατικούς φορείς. Αντίθετα, η προσφορά από πολλούς 

συνανθρώπους μας υλικών στοιχείων αποδεικνύει πιο 

έμπρακτα την αγάπη μεταξύ των χριστιανών και 

δημιουργεί έντονους συναισθηματικούς δεσμούς μεταξύ 

τους. Διαποτισμένοι με τα λόγια του Χριστού (‘’ Πάντα θα 

υπάρχουν φτωχοί, αλλά όχι εγώ για να σας υποδεικνύω 

να τους υποστηρίζετε’’) και του Ιωάννου του Χρυσοστόμου 

( ‘’Ό, τι έχετε και δε σας είναι διόλου χρήσιμο πλέον να το 
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δίνετε σε κάποιον άλλο που πιθανότερα να το χρειάζεται 

πιο πολύ’’ ) και γενικά εμπνευσμένοι από τα μηνύματα της 

χριστιανικής πίστης,  τόσο οι πλούσιοι, όσο και οι λιγότερο 

ευκατάστατοι άνθρωποι, κυρίως στις πόλεις και όχι τόσο 

συχνά στα χωριά, έδιναν πράγματα ακατάπαυστα και 

πολλές φορές ήθελαν να διατηρούν την ανωνυμία τους, με 

το μέγεθος της πράξης τους να είναι γνωστή μόνο από τον 

ιερέα, έτσι ώστε να μην προκαλούνται σχόλια και 

πικρόχολες αντιδράσεις από το ευρύ κοινό. Η προσφορά 

τους δεν περιορίζονταν μόνο σε φάρμακα και τρόφιμα, 

αλλά δεν ήταν καθόλου σπάνιο το φαινόμενο να 

φιλοξενούν πολλοί στο σπίτι τους άστεγους και να τους 

προσφέρουν θαλπωρή και αστείρευτη αγάπη. Αυτή η 

φιλοξενία και η περισυλλογή των αστέγων γινόταν με 

απόλυτα χριστιανικά αισθήματα και όταν οι οικοδεσπότες 

συναντούσαν οικονομικά αδιέξοδα, συνέβαλε και ο ιερέας 

με τους διακόνους. Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να αποδοθεί 

επίσης στο γεγονός ότι όσοι αδυνατούσαν να προσφέρουν 

χρήματα πήγαιναν να συναντήσουν αδύναμους και 

αβοήθητους ανθρώπους και να τους στηρίξουν 

τουλάχιστον σε ψυχολογικό επίπεδο, λειτουργώντας ως 

βάλσαμο στις κουρασμένες ψυχές τους. Επιπρόσθετα, 

εξίσου σημαντικοί ήταν και οι έρανοι που είχαν 

αποφασιστικό ρόλο στη βελτίωση των συνθηκών ζωής 

των Πολυτέκνων, κάτι που στη σημερινή εποχή 

αναλαμβάνεται από το κράτος αποκλειστικά με τη 

χορήγηση επιδομάτων. Ο κόσμος ευαισθητοποιούνταν και 

αισθανόταν ότι συμμετείχε σε μια συλλογική προσπάθεια, 

ανόθευτη και με νόημα. Επίσης, πολλά περιστατικά 

αποδεικνύουν τη συνεργασία της εκκλησίας με άλλες 

ανθρωπιστικού και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα 

οργανώσεις, όπως ο Ερυθρός Σταυρός και η Διεθνής 

Αμνηστία Ελλάδας, που η συνεργασία τους 
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υποδεικνυόταν από τη σοβαρότητα περιστατικών, κυρίως 

φυσικών καταστροφών και βίαιων κοινωνικών 

ανακατατάξεων.Διάσπαρτα στην Ελλάδα υπάρχουν 

εκατοντάδες παραδείγματα ευεργετών και ανθρώπων που 

με την πίστη τους κατόρθωσαν να θέσουν τα θεμέλια μιας 

καλύτερης επίγειας και επουράνιας ζωής. Ο ιερέας, 

αφορμώμενος από τις προσωπικές του πάμπλουτες 

εμπειρίες και αναμνήσεις, αναφέρει χαρακτηριστικά ένα 

παράδειγμα που έχει χαραχθεί ανεξίτηλα στην μνήμη του. 

Συγκεκριμένα, στη δεκαετία του 1980 ένας φοβερός και 

καταστροφικός σεισμός στο Αίγιο, με απίστευτα σοβαρές 

συνέπειες για την τοπική κοινότητα και οικονομία, 

ανάγκασε όλες τις μητροπόλεις, όχι μόνο άμεσα 

γειτονικές, να ξεκινήσουν εκστρατεία συλλογής ενός 

σεβαστού χρηματικού ποσού για την αποκατάσταση των 

υλικών ζημιών, αλλά και των οικογενειών που 

αναγκάστηκαν να αποχωριστούν βίαια αγαπημένα και 

προσφιλή τους πρόσωπα. Η τηλεόραση, που τότε ήταν 

στην αρχή της ακμής της παγκοσμίως, ακόμα και  για τα 

ελληνικά δεδομένα και στο ελάχιστο επηρεασμένη από 

πολιτικά συμφέροντα και φιλοδοξίες, έπαιξε ίσως τον πιο 

σημαντικό ρόλο στη γνωστοποίηση στο ευρύ κοινό της 

πρωτοβουλίας αυτής και εκτόξευσε το χρηματικό ποσό 

τελικά σε 1.000.000 δραχμές από το μεσσηνιακό λαό, 

ποσό αστρονομικό για τις συνθήκες της εποχής, 

διαψεύδοντας τις αρχικές εκτιμήσεις των φορέων. 

Συνεπώς, παρατηρούμε πως σε συλλογικές προσπάθειες 

η Εκκλησία δεν είναι ποτέ απούσα, αλλά ακριβώς το 

αντίθετο. Για να επιστρέψουμε στο αρχικό θέμα, όταν 

στάλθηκαν τα χρήματα, υπήρξε και ένα περίσσευμα 

μερικών χιλιάδων δραχμών, περίπου 10.000 δραχμών, τα 

οποία ο συγκεκριμένος ιερέας πρότεινε να δοθούν σε μία 

γνώριμη οικογένειά του, η οποία προσπαθούσε να 
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συνέλθει από το θάνατο και να συμβιβαστεί με την 

απώλεια του μεγαλύτερου και πρωτότοκου γιου της. Για 

να γίνουμε σαφέστεροι, το συγκεκριμένο αγόρι είχε αρχίσει 

να εργάζεται από το 15
ο
 έτος της ηλικίας του στις 

μεταφορές αγαθών με φορτηγά, αλλά συγχρωτιζόταν με 

άτομα που κατανάλωναν μεγάλες ποσότητες 

οινοπνευματωδών. Επομένως, μία μέρα που είχαν όλοι 

μαζί ζαλιστεί υπό την επήρεια αλκοόλ και έκαναν αγώνες 

με τα αυτοκίνητά τους, όντας όλοι λάτρες της 

δραστηριότητας αυτής, αναδιπλώθηκαν τα οχήματα σε 

έναν ανώμαλο και απόμερο και ανώμαλο δρόμο και 

σκοτώθηκαν όλοι ακαριαία. Εμφανώς συγκινημένος, ο 

ιερέας θυμάται το αδιέξοδο της οικογένειας, με τον ίδιο να 

βιώνει από πολύ κοντά όλη αυτήν την κατάσταση και να 

έχει πλήρη επίγνωση της. Γι’ αυτό, στην επόμενη Θεία 

Λειτουργία, δηλαδή την επόμενη Κυριακή μετά το μοιραίο 

αυτοκινητιστικό δυστύχημα, ανακοίνωσε σε όλους το 

γεγονός και παρ’ όλο που προκλήθηκαν αρχικά κάποιες 

αντιθέσεις και διαφωνίες, τα χρήματα πήγαν εκεί που 

προορίζονταν αρχικά και η οικογένεια άρχιζε να ατενίζει το 

μέλλον με περισσότερη αισιοδοξία. Επίσης, στη διάρκεια 

της θητείας του στο Κορυφάσιο, δύο φυσιογνωμίες 

επηρέασαν τον ίδιο και αποτύπωσαν παραστατικά την 

τεράστια αξία της ανθρώπινης θέλησης. Αρχικά, ο ένας, 

που ονομαζόταν Παρατσούκλης από τους συγχωριανούς 

του, είχε στην κατοχή του πολύ λίγα περιουσιακά στοιχεία 

και συγκεκριμένα ένα απομακρυσμένο και άγονο 

χωραφάκι και μια κόρη που διαρκώς ήταν άνεργη. Επίσης, 

παρ’όλο που ήταν χήρος, προχώρησε μετά τον μεγάλο 

σεισμό της Καλαμάτας το 1986 στην παραχώρηση του 

καθόλου φθαρμένου σπιτιού του να διαμείνουν οι 

σεισμόπληκτοι και δε δίστασε να προσφέρει την 

προσωπική του εργασία στην επισκευή των σπιτιών και 
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την εύρεση πιθανών επιζώντων, μαζί με τα κρατικά 

όργανα και τις κρατικές ομάδες διάσωσης αντίστοιχα. Το 

δεύτερο πρόσωπο, που τράβηξε το βλέμμα του με την 

ταπεινότητα και την μεγαλοψυχία του ήταν ένας ντόπιος 

ναυτικός, ο Άγης, που στη διάρκεια αιμοδοτικών 

πρωτοβουλιών ήταν πάντα παρών και συγκεκριμένα ήταν 

πρώτος στη συχνότητα προσφοράς αίματος σε ασθενείς 

ανάμεσα στους συναδέλφους του, πασχίζοντας όμως να 

διατηρήσει την ανωνυμία του. Επομένως, από όλα τα 

παραπάνω παραδείγματα αντιλαμβανόμαστε πως οι 

άνθρωποι των παλαιότερων εποχών, αν και φτωχότεροι, 

είχαν φιλότιμο και αγάπη για το συνάνθρωπο σε πολύ 

μεγάλο βαθμό, συγκριτικά με τη σύγχρονη ελληνική 

κοινωνία του 21
ου

 αιώνα, που αδιαφορεί σκανδαλωδώς. 

Για να συμπληρώσουμε το παραπάνω σημείο, η 

γραφειοκρατία πάνω στην οποία ουσιαστικά δομείται το 

μοντέρνο ελληνικό κράτος περιορίζει σημαντικά τον 

εθελοντισμό στην εκκλησία και δεν οικειοποιεί τον 

ελληνικό λαό με το εθελοντικό πνεύμα. Παρ’όλη αυτή την 

υπάρχουσα κατάσταση, τα μηνύματα για το μέλλον δεν 

είναι δυσοίωνα, καθώς δεν είναι λίγες οι ενορίες που 

οργανώνουν αιμοδοτικές αποστολές, αφού η Ελλάδα 

υστερεί στην αιμοδοσία. Άλλη διαφοροποίηση ανάμεσα 

στις ελληνικές ορθόδοξες εκκλησίες του χθες και του 

σήμερα δεν εντοπίζονται, για το λόγο ότι ακολουθείται η 

ίδια τακτική και τέλος, ο σχολιασμός μας θα επικεντρωθεί 

στην ανάλυση του ρόλου του ιερέα, τόσο στην Εκκλησία, 

όσο και στο εθελοντικό πνεύμα που τη διέπει συνολικά. 

Όπως ο ιερέας τονίζει χαρακτηριστικά, αποτελεί τον 

Άγγελο της ενορίας και τον Πατέρα μιας οικογένειας, 

αναλαμβάνοντας το δύσκολο καθήκον να φροντίζει και να 

αντιμετωπίζει όλους τους πιστούς ισότιμα και να 

συμβουλεύει , ακόμα και εκτός του μυστηρίου της 
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εξομολόγησης. Φυσικά, δεν είναι καθόλου λίγες οι 

περιπτώσεις που οι ιερείς αναμειγνύονται ειρηνευτικά σε 

περιπτώσεις γυναικών με παράνομα παιδιά, 

προτρέποντάς τες σε αποφυγή έκτρωσης, καθώς επίσης 

σε ζευγάρια που επιθυμούν τη διάλυση του γάμου τους. 

Τέλος, μπορούμε να τον χαρακτηρίσουμε και ως 

‘’εμπνευστή’’, αφού πέρα από τα τυπικά λειτουργικά και 

δοξολογικά του καθήκοντα, η εργασία του επεκτείνεται και 

στην ώθηση των ανθρώπων σε θετικές πρωτοβουλίες και 

την καλλιέργεια σε αυτούς του αισθήματος της 

αλληλεγγύης, που λείπει διαχρονικά τόσο πολύ από τις 

κοινωνίες όλου του πλανήτη. Συγκεφαλαιώνοντας, η 

Εκκλησία είναι υπεύθυνη για την εξίσωση όλων των 

ανθρώπων, τόσο σε υλικό όσο και σε πνευματικό επίπεδο. 

Ας ελπίσουμε ότι τα περιστασιακά λάθη της δεν θα 

επηρεάσουν τον ύστατο στόχο της να  οδηγήσει τους 

ανθρώπους σε ιδεολογικό προσανατολισμό και επαφή με 

τα ύψιστα ιδανικά, της αλληλοκατανόησης και της 

αλληλοϋποστήριξης. Προσωπικά, εύχομαι να γίνω 

μάρτυρας της μετεξέλιξης της κοινωνίας μας σε μία που να 

προασπίζει την αγάπη και να θεμελιώνεται σε γερά 

θεμέλια, με τη συμβολή της θρησκείας, αγνοώντας το 

προσωπικό και παλεύοντας για το συνολικό στοιχείο και 

ανθρώπους που να μιλούν με τα μάτια και να λειτουργούν 

με την ομορφιά του εσωτερικού τους κόσμου απέναντι 

στους άλλους.  

Χρήστος Χριστόπουλος, πρώην ιερέας 
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ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ. για την ενημέρωση μας σχετικά με την κοινωνική 

και ιατρική αποκατάσταση των ατόμων με ειδικές ανάγκες, την 
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αποπεράτωση της εργασίας μας. 

ΣΥΝΘΗΜΑΤΑ  που συντάξαμε τα παιδιά της ομάδας  μας:  

ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, ΠΡΑΞΗ ΑΓΑΠΗΣ, 

ΠΡΑΞΗ ΑΛΛΗΛΕΓΥΗΣ! 

ΣΤΗΡΙΞΕ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΣΤΗ ΠΟΛΗ 

ΜΑΣ! 

ΔΩΣΕ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ 

ΑΝΑΓΚΗ! 
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ΓΙΝΕ Η ΑΛΛΑΓΗ ΠΟΥ ΘΕΣ ΝΑ ΔΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!   

 

BE THE CHANGE YOU WISH TO SEE IN THE WORLD! 

 

MAHATMA GHANDI 

Η εθελοντική εργασία είναι άμισθη, επιλέγεται ελεύθερα, 

ωφελεί εμάς και τους γύρω μας και το ηθικό αντάλλαγμα 

ξεπερνά κάθε υλικό. Αξίζει να δοκιμάσει καθένας. Είναι στο 

χέρι μας σου να προάγεις την αξία του εθελοντισμού. Ένας στο 

δρόμο της δράσης σημαίνει μείον ένας στο χώρο της 

αντίδρασης. Ας το προσπαθήσουμε. 

Εθελοντισμός σημαίνει πρόσφορα. 

Ο εθελοντισμός είναι στάση ζωής. Ο εθελοντισμός είναι 

υπόθεση όλων μας. Οι δύσκολες εποχές απαιτούν την  

ευαισθητοποίηση της κοινωνίας. Ο κόσμος μπορεί να αλλάξει, 

αρκεί ένας να θέλει να την αλλάξει. Δράσε τώρα. 

Το να βοηθήσεις κάποιον αφιλοκερδώς δε σημαίνει πως είσαι 

κορόιδο. Γίνε εθελοντής σήμερα. 

Μπες και εσύ στην παρέα μας. Γίνε και εσύ εθελοντής! 

Εθελοντισμός πράξη ανιδιοτελούς. 

Έχω στη διάθεση μου 15 δευτερόλεπτα. Μπορώ να σε πείσω 

να μπεις στην παρέα μου; Γιν και εσύ εθελοντής και στήριξε το 

έργο δεκάδων συλλόγων στην Καλαμάτα δείξε μας ότι 

νοιάζεσαι.  
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