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Εισαγωγή 

Η αξία του εθελοντισμού είναι δεδομένη. Χρειάζεται όμως να ενισχυθεί και να 
προστατευθεί από υστερόβουλες ενέργειες εκμετάλλευσης. Το επίκεντρο του 
εθελοντισμού είναι η προστασία της αξιοπρέπειας του ανθρώπου, καθώς 
μέσα από τον εθελοντισμό καθρεπτίζεται η εικόνα του εαυτού μας. Κινητήριος 
δύναμη του εθελοντισμού πρέπει να είναι η ΑΓΑΠΗ και η ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ 
στον συνάνθρωπο μας. Αν και ένας ακριβέστερος ορισμός στον εθελοντισμό 
δεν έχει δοθεί, ο εθελοντισμός είναι ένας τρόπος προσφοράς στήριξης προς 
στον συνάνθρωπό μας και αλληλοβοήθειας χωρίς αμοιβή και υλικό 
αντάλλαγμα.  
 
Ο εθελοντισμός συνδέεται με την ανιδιοτελή προσφορά για την κοινή 
ευημερία. Συνδυάζει τα στοιχεία της ελεύθερης βούλησης και επιλογής με την 
ένταξη σε ένα πρόγραμμα δράσης. Ως ελεύθερη απόφαση είναι προσωπική 
υπόθεση, είναι τρόπος ζωής και ατομική πειθαρχία. Είναι η προσφορά 
βοήθειας και στήριξης της ανάγκης των άλλων. Ο Εθελοντισμός είναι ο 
δείκτης τού πολιτισμού μιας κοινωνίας. Ο εθελοντισμός είναι μια πράξη μέσα 
από την οποία οι άνθρωποι αποκτούν  νέες δεξιότητες και βοηθούνται να είναι 
ενεργοί πολίτες στην κοινότητα τους. Ο εθελοντισμός δεν έχει πλαίσια και 
όρια, είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο που μπορεί να πάρει διάφορες μορφές 
και διαστάσεις με βάσει τις αξίες, αρχές και την κοινωνικό-οικονομική και 
πολιτισμική πραγματικότητα της κοινωνίας. Φέρνει τους ανθρώπους πιο 
κοντά και βοηθάει να διευθετηθούν  τα κοινωνικά προβλήματα στη βάση. 
Οδηγεί στη εσωτερική ολοκλήρωση του πολίτη-εθελοντή και στη συνολική 
μετεξέλιξη της κοινωνίας από άκρως ατομικιστικής σε κοινωνία αλληλεγγύης. 
 
Οι εθελοντές μπορούν να προέρθουν από οποιοδήποτε κοινωνικό-οικονομικό 
στρώμα της κοινωνίας. Αν λάβουμε υπόψη ότι ένας εθελοντής μπορεί να είναι 
οποιασδήποτε ηλικίας, οικονομικής κατάστασης, ακαδημαϊκού υπόβαθρου, 
τότε μπορούμε εύκολα να ισχυριστούμε ότι σχεδόν όλοι οι πολίτες μπορούν 
να είναι υποψήφιοι εθελοντές. Εθελοντής είναι ο πολίτης εκείνος που 
προσφέρει ανιδιοτελώς τον ελεύθερο του χρόνο ή τη γνώση του για χρήσιμες 
δράσεις προς όφελος άλλων, χωρίς να περιμένει αντάλλαγμα. Με αυτή την 
έννοια ο εθελοντισμός ταυτίζεται με τη φιλανθρωπία, όπως χρησιμοποιήθηκε 
κατά την κλασική εποχή κυρίως για να αποδώσει μια καινούργια αρετή, την 
αγάπη για το συνάνθρωπο. Η διαφορά ανάμεσα στον εκπαιδευμένο εθελοντή 
και στην παλιά έννοια της φιλανθρωπίας είναι ότι ο εθελοντής αντιμετωπίζει τα 
άτομα στα οποία προσφέρει εθελοντική εργασία, όχι με οίκτο αλλά σαν άτομα 
ισότιμα τα οποία περνούν δυσκολίες και στα οποία μπορεί να προσφέρει. 
 

Ο εθελοντισμός μέσα από τους μύθους στην σύγχρονη εποχή 

 
Ο πρώτος ανιδιοτελής εθελοντής, σύμφωνα με τον ελληνικό μύθο, ήταν ο 
Προμηθέας, ο τιτάνας που έκλεψε τη φωτιά από τους θεούς και την έδωσε 
στους ανθρώπους και μαζί τους χάρισε τη γνώση και τις τέχνες. Ο Δίας, ως 
πατέρας και αρχηγός των θεών, τον τιμώρησε, στέλνοντας τον Ήφαιστο να 
τον σταυρώσει στον Καύκασο, κρατώντας τον εκεί καρφωμένο σε ένα βράχο. 
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Αιώνες μετά σύμφωνα πάλι με έναν αξονικό μύθο της ελληνικής μυθολογίας, 
ένας άλλος μεγάλος εθελοντής, ο ημίθεος Ηρακλής θα τον απελευθερώσει. 
 

Πως εκδηλώνεται ο εθελοντισμός σήμερα 

 
Ο εθελοντισμός, ή καλύτερα το κίνημα του εθελοντισμού αποτελεί σήμερα με 
τις ανάλογες προϋποθέσεις μια μεγάλη δύναμη ελπίδας για τον σύγχρονο 
κόσμο. Αυτή η διατύπωση εμπεριέχει ένα θεμελιώδες ερώτημα για το τι είναι 
εθελοντισμός, πως διαμορφώνεται και τι ρόλο διαδραματίζει στη σύγχρονη 
ζωή. Το φαινόμενο του εθελοντισμού αποκτά ολοένα νέες και πρωτότυπες 
ποιοτικές και ποσοτικές διαστάσεις που ξεπερνούν τις παλαιές εμπειρίες 
παραδοσιακής φιλανθρωπίας, Ο εθελοντισμός σήμερα δεν ταυτίζεται με την 
παροχή στρατιωτικών υπηρεσιών, αλλά ούτε και με τη δράση του Ερυθρού 
Σταυρού. Η οργανωμένη εθελοντική δράση τείνει να καταστεί μια σημαντική 
συνιστώσα της κοινωνίας των πολιτών και να διαμορφώνονται οι 
προϋποθέσεις στην Ελληνική κοινωνία αντιμετώπισης των πολλαπλών 
αδιεξόδων! Παρόλα αυτά το εθελοντικό κίνημα αντιμετωπίζεται ακόμη με 
δυσπιστία και υποκρισία από πολλούς. Υπάρχουν αρκετές ελλείψεις στην 
προώθηση κοινωφελών στόχων και έλλειψη στην παροχή ενημέρωσης ώστε 
να σχεδιαστεί μία δημόσια πολιτική γύρω από θέματα κοινωνικής οικονομίας. 
Τέλος ο εθελοντισμός μπορεί να συμβάλει στην διαμόρφωση νέων 
κοινωνικών ηθών την συνεκτικότητα του κοινωνικού ιστού και να ενδυναμώσει 
την κοινωνική αλληλεγγύη! 

Ο εθελοντισμός σήμερα εκδηλώνεται σε πολλά επίπεδα: 

 
1. Στην οργανωτική του όψη κοινωνικός επαγγελματισμός. 

2. Στον τρόπο παρέμβασης συνδυάζοντας παραδοσιακές μεθόδους με 
νέες μεθόδους ( δικτυωμένη κοινωνική εργασία ), χαρακτηριστικό 
παράδειγμα αποτελούν οι τράπεζες χρόνου. 

3. Στους τομείς παρέμβασης ( όχι μόνο βοήθεια στους φτωχούς, αλλά 
καταπολέμηση της φτώχειας ως κοινωνικού φαινομένου ) ή 
κοινωνικές ανάγκες όπως η προστασία του περιβάλλοντος και άλλα. 

4. Στα κοινωνικά του κίνητρα που έχουν να κάνουν με φιλανθρωπία 
και περισσότερο με προάσπιση θεμελιωδών δικαιωμάτων. 

5. Στην πολιτική του διάσταση που απουσίαζε από παλαιότερες 
μορφές εθελοντικής δραστηριότητας. 

6. Στην δημιουργική του λειτουργία ως πεδίου έκφρασης κοινωνικού 
πνεύματος αλληλεγγύης, υπέρ των λιγότερο ευνοούμενων ατόμων 
και της αυτοεκπροσώπισης των πολιτών. 

7. Και τέλος στο προοδευτικά αυξανόμενο οικονομικό του μέγεθος που 
συμβάλλει στην λεγόμενη «αλληλέγγυα οικονομία» που εκφράζεται 
στην δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. 
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Εμείς ασχοληθήκαμε με τα εξής: 

 
 Μεταμοσχεύσεις και Δωρεά Οργάνων 
 Οικολογία 
 Τέχνη και Πολιτισμός 
 Αθλητισμός 
 Ανθρωπιστικές Οργανώσεις 
 Απάτες
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Μεταμοσχεύσεις 

Η μεταμόσχευση είναι μία εγχείρηση κατά την οποία υγιή όργανα, ιστοί ή 
κύτταρα μεταφέρονται από ένα νεκρό ή ζωντανό δότη σε έναν χρονίως 
πάσχοντα άνθρωπο με σκοπό την αποκατάσταση της λειτουργίας των 
οργάνων του. Η μεταμόσχευση, η οποία αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες 
κατακτήσεις της ιατρικής του 20ού αιώνα και έχει καθιερωθεί πλέον σήμερα ως 
μία θεραπευτική πρακτική, επιτρέπει την αποκατάσταση των λειτουργιών του 
σώματος που είχαν μέχρι εκείνη τη στιγμή χαθεί και σε μερικές περιπτώσεις 
είχαν μερικώς υποκατασταθεί με μία μηχανικού τύπου μέθοδο. Προϋπόθεση 
όμως για την εφαρμογή των μεταμοσχεύσεων είναι η προσφορά οργάνων, 
ιστών ή κυττάρων μετά την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης και την 
αποδοχή της ιδέας της δωρεάς οργάνων, ιστών και κυττάρων. Η δωρεά 
κυττάρων, ιστών και οργάνων μετά θάνατον είναι ένα δώρο ζωής στον 
πάσχοντα συνάνθρωπο και ένα μήνυμα ελπίδας, ανθρωπιάς και 
αλληλεγγύης. 
 

Ποια όργανα, ιστοί ή κύτταρα μπορούν να μεταμοσχευτούν; 

Τα όργανα τα οποία μπορούν να μεταμοσχευτούν είναι οι νεφροί, η καρδιά, το 
ήπαρ, οι πνεύμονες, το πάγκρεας και τμήμα του λεπτού εντέρου. Οι ιστοί και 
τα κύτταρα που μπορούν σήμερα να μεταμοσχευτούν είναι δέρμα, 
επιδερμίδα, οστά, χόνδροι, μύες, τένοντες, σύνδεσμοι, περιτονίες, αγγεία, 
βαλβίδες της καρδιάς, κερατοειδής χιτώνας του οφθαλμού, σκληρός χιτώνας 
του οφθαλμού, εμβρυϊκή μεμβράνη, χόριο, ενδοκρινείς ιστοί και ενδοκρινικά 
κύτταρα, νευρικά κύτταρα, αιμοποιητικά κύτταρα κ.α. Οι τεχνικές συνεχώς 
βελτιώνονται και σύντομα θα είναι δυνατή η μεταμόσχευση και άλλων 
οργάνων, ιστών και κυττάρων. 
 

Ποιος μπορεί να γίνει μετά θάνατον δωρητής ιστών και 
οργάνων; 

Οποιοσδήποτε άνδρας ή γυναίκα, κάθε ηλικίας, μπορεί να γίνει δωρητής μετά 
θάνατον. Η αφαίρεση διενεργείται μετά την επέλευση του θανάτου, έστω και 
αν οι λειτουργίες ορισμένων οργάνων διατηρούνται με τεχνητά μέσα, και 
εφόσον ο δυνητικός δότης είχε εγγράφως συναινέσει σε αυτήν. Η αφαίρεση 
αποκλείεται αν είχε εγγράφως εκφράσει την άρνησή του. Αν ο δυνητικός 
δότης δεν είχε εκφράσει τη συναίνεσή του ή την άρνησή του, η αφαίρεση 
διενεργείται εφόσον δεν αντιτίθεται σε αυτήν οι συγγενείς του. 
 

Από ποια ηλικία και μέχρι ποια μπορούν τα όργανα να 
αφαιρεθούν; 

Τα όρια ηλικίας που είχαν τεθεί παλαιότερα έχουν ξεπερασθεί από τις 
εξελίξεις της ιατρικής. Για τη λειτουργική κατάσταση του οργάνου που 
πρόκειται να αφαιρεθεί και να μεταμοσχευτεί, σημαντική είναι η βιολογική και 
όχι η χρονολογική ηλικία. 
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Μπορώ να δωρίσω κάποιο όργανο ενώ είμαι ακόμα στη ζωή; 

ΝΑΙ, σε ιδιαίτερες περιπτώσεις μπορεί να δοθεί από ζώντα δότη ένα νεφρό σε 
έναν συγγενή δευτέρου βαθμού εξ αίματος σε ευθεία ή πλάγια γραμμή 
(σύμφωνα με το Νόμο 2737/99 περί μεταμοσχεύσεων) και αυτό διότι ο 
άνθρωπος μπορεί να ζήσει φυσιολογικά και με ένα μόνο νεφρό. Επίσης 
μπορεί να μεταμοσχευτεί μέρος του ήπατος, μέρος του πνεύμονα ή του 
λεπτού εντέρου και αιμοποιητικά κύτταρα (ο μυελός των οστών). Η αφαίρεση 
ιστών και οργάνων από ζώντα δότη επιτρέπεται μόνον όταν πρόκειται να γίνει 
μεταμόσχευση στο σύζυγο του δότη ή σε συγγενή μέχρι και το δεύτερο βαθμό 
εξ αίματος, σε ευθεία ή πλάγια γραμμή. Ο περιορισμός δεν ισχύει στη 
μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων (μυελού των οστών). 
 

Μπορώ να γίνω δωρητής αν έχω κάποιο πρόβλημα υγείας; 

Η παρουσία κάποιου προβλήματος υγείας δεν αποτελεί πάντα αντένδειξη για 
να γίνει κανείς δωρητής οργάνων. Η απόφαση για το αν τα όργανα είναι 
κατάλληλα για μεταμόσχευση ή όχι λαμβάνεται μόνο από τον θεράποντα 
ιατρό. 
 

Εξετάζεται αν ο δωρητής έχει κάποια μεταδιδόμενη ασθένεια; 

ΝΑΙ. Πραγματοποιείται αιμοληψία σε όλους τους δυνητικούς δότες για να 
αποκλειστούν μεταδιδόμενες ασθένειες όπως το ΗΙV (AIDS) και η ηπατίτιδα. 
Η διαδικασία αυτή είναι απαραίτητη και γνωστοποιείται στην οικογένεια του 
δότη. 
 

Μπορώ να συμφωνήσω να δωρίσω κάποια όργανα και όχι 
κάποια άλλα; 

ΝΑΙ, μπορείς να καθορίσεις εσύ ποια όργανα θέλεις να δωρίσεις. Η δήλωση 
δωρεάς σου δίνει τη δυνατότητα να επισημάνεις τον ιστό, το όργανο ή τα 
όργανα που επιθυμείς να δωρίσεις. 
 

Ποιος θα πάρει τα όργανά μου αν γίνω δωρητής; 

Η κατανομή των μοσχευμάτων στους υποψήφιους λήπτες του Εθνικού 
Μητρώου διενεργείται αναλόγως με το όργανο που μεταμοσχεύεται και βάσει 
κριτηρίων όπως η ομάδα αίματος, η ιστοσυμβατότητα, το ιατρικώς 
πιστοποιούμενο επείγον της επέμβασης, ο χρόνος αναμονής, η ηλικία, το 
σωματικό βάρος, η εγγύτητα του τόπου λήψης του μοσχεύματος προς τον 
τόπο μεταμόσχευσης. Ο Ε.Ο.Μ. υποχρεούται για επείγοντα περιστατικά να 
δημιουργεί ειδικό κατάλογο υποψηφίων ληπτών οι οποίοι έχουν 
προτεραιότητα στη λήψη μοσχεύματος. Αν τα κριτήρια είναι ισοδύναμα, 
προηγούνται τα πρόσωπα που έχουν δηλώσει, πριν παρουσιασθεί γι' αυτά η 
ανάγκη της μεταμόσχευσης, τη συναίνεσή τους για την αφαίρεση των 
οργάνων τους ύστερα από το θάνατό τους. 
 



9 
 

Πώς οργανώνεται μία μεταμόσχευση; 

Η κατανομή των μοσχευμάτων στους υποψήφιους λήπτες του Εθνικού 
Μητρώου διενεργείται αναλόγως με το όργανο που μεταμοσχεύεται και βάσει 
κριτηρίων όπως η ομάδα αίματος, η ιστοσυμβατότητα, το ιατρικώς 
πιστοποιούμενο επείγον της επέμβασης, ο χρόνος αναμονής, η ηλικία, το 
σωματικό βάρος, η εγγύτητα του τόπου λήψης του μοσχεύματος προς τον 
τόπο μεταμόσχευσης. Ο Ε.Ο.Μ. υποχρεούται για επείγοντα περιστατικά να 
δημιουργεί ειδικό κατάλογο υποψηφίων ληπτών οι οποίοι έχουν 
προτεραιότητα στη λήψη μοσχεύματος. Αν τα κριτήρια είναι ισοδύναμα, 
προηγούνται τα πρόσωπα που έχουν δηλώσει, πριν παρουσιασθεί γι' αυτά η 
ανάγκη της μεταμόσχευσης, τη συναίνεσή τους για την αφαίρεση των 
οργάνων τους ύστερα από το θάνατό τους. 
 

Πώς πιστοποιείται ο θάνατος; 

Τρεις διαφορετικοί γιατροί, που δεν είναι μέλη της μεταμοσχευτικής ομάδας, 
διενεργούν αυτόνομα μια σειρά από εξετάσεις, έτσι ώστε να βεβαιωθεί ότι ο 
ασθενής έχει υποστεί "νέκρωση του εγκεφαλικού στελέχους". Τα κριτήρια είναι 
πολύ αυστηρά και αποδεκτά από ιατρικής, νομικής και ηθικής πλευράς και 
στην Ελλάδα όπως εξάλλου και στις περισσότερες χώρες του κόσμου. Το 
εγκεφαλικό στέλεχος είναι το τμήμα εκείνο του κεντρικού νευρικού συστήματος 
που συνδέει τα εγκεφαλικά ημισφαίρια με τον νωτιαίο μυελό και στο οποίο 
εδράζουν, μεταξύ άλλων, τα κέντρα της αναπνοής και της κυκλοφορίας του 
αίματος. Κατά συνέπεια νέκρωση του εγκεφαλικού στελέχους συνεπάγεται μη 
αναστρέψιμη διακοπή της αυτόματης αναπνοής και της κυκλοφορίας του 
αίματος. Νέκρωση του εγκεφαλικού στελέχους μπορεί να προκληθεί κατά τη 
διάρκεια κάποιου σοβαρού τροχαίου ατυχήματος που επέφερε σημαντικής 
βαρύτητας εγκεφαλικά τραύματα ή συνεπεία ενός αγγειακού εγκεφαλικού 
επεισοδίου. 
 

Μπορούν να με κρατήσουν στη ζωή με μηχανήματα; 

Ο ασθενής που έχει υποστεί νέκρωση του εγκεφαλικού στελέχους είναι 
νεκρός και δεν μπορεί να επανέλθει στη ζωή. Τα μηχανήματα μπορούν απλά 
να διατηρήσουν την κυκλοφορία του αίματος παρέχοντας τη δυνατότητα 
χρησιμοποίησης των οργάνων, ιστών και κυττάρων για μεταμόσχευση. 
 

Θα με αφήσουν να πεθάνω επειδή ξέρουν ότι θέλω να γίνω 
δωρητής οργάνων; 

ΟΧΙ, γιατί η έναρξη της μεταμοσχευτικής διαδικασίας προϋποθέτει την 
πιστοποίηση θανάτου. Η εκπαίδευση του ιατρικού και νοσηλευτικού 
προσωπικού βασίζεται στην αρχή ότι "η δωρεά οργάνων έρχεται πάντα 
δεύτερη μετά τους βασικούς ιατρικούς χειρισμούς. Προέχει η επιβίωση του 
ασθενή και όλες οι προσπάθειες εστιάζονται σε αυτό". 
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Θα χρησιμοποιηθούν τα όργανα που αφαιρέθηκαν με σκοπό 
τη μεταμόσχευση για ερευνητικούς σκοπούς; 

ΟΧΙ. Σύμφωνα με το νόμο "περί μεταμοσχεύσεων" η αφαίρεση κυττάρων, 
ιστών και οργάνων από άνθρωπο, ζώντα ή νεκρό, με σκοπό τη 
μεταμόσχευση σε άλλον άνθρωπο, γίνεται μόνο για θεραπευτικούς σκοπούς. 
 

Μαθαίνει ποτέ ο μεταμοσχευμένος ασθενής ποιος ήταν ο 
δότης; 

ΟΧΙ. Η ταυτότητα του νεκρού δότη δεν αποκαλύπτεται στο λήπτη και στην 
οικογένειά του. Δεν αποκαλύπτεται επίσης η ταυτότητα του λήπτη στην 
οικογένεια του νεκρού δότη. Τα αρχεία των ληπτών περιέχουν "ευαίσθητα 
δεδομένα" που προστατεύονται από το νόμο. 
 

Γίνεται γνωστό ότι είμαι δωρητής οργάνων; 

ΟΧΙ. Μόνο οι κοντινοί σας συγγενείς στους οποίους έχετε εμπιστευθεί την 
επιθυμία σας γνωρίζουν την απόφασή σας. Όλα τα στοιχεία των δωρητών 
οργάνων καταχωρούνται με ασφαλείς διαδικασίες στο Εθνικό Μητρώο 
Δωρητών Οργάνων που είναι απόρρητο και προστατεύεται από το νόμο 
2472/97. 
 

Μπορούν οι άνθρωποι να αγοράσουν ή να πουλήσουν 
όργανα; 

ΟΧΙ. Η αφαίρεση κυττάρων, ιστών και οργάνων με σκοπό τη μεταμόσχευση 
γίνεται χωρίς οποιοδήποτε αντάλλαγμα. Κάθε συναλλαγή μεταξύ λήπτη, δότη 
και των οικογενειών τους, καθώς και αυτών με οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, 
απαγορεύεται και τιμωρείται από το νόμο. Πρέπει να γίνει σαφές σε όλους ότι 
η δωρεά οργάνων είναι μία ελεύθερη πράξη. Θα πρέπει να είναι απόλυτα 
σίγουρο ότι ο καθένας, εφόσον οι συνθήκες το επιτρέψουν, μπορεί να λάβει 
μόσχευμα (ένα όργανο) και να επανακτήσει την υγεία του και ότι δεν είναι 
εξαρτημένη η οικονομική κατάσταση του λήπτη από τη δυνατότητα 
μεταμόσχευσης. 
 

Μπορώ να κάνω δωρεά προς ορισμένο πρόσωπο; 

ΟΧΙ. Η δωρεά ιστών και οργάνων για μετά το θάνατο του δότη δεν 
επιτρέπεται να γίνεται προς ορισμένο λήπτη. Υπόδειξη του λήπτη από το 
δωρητή σώματος ή οργάνων δεν λαμβάνεται υπόψη, αλλά ακολουθείται η 
καθορισμένη σειρά προτεραιότητας. 
 

Υπάρχουν θρησκευτικές αντιρρήσεις για τη μεταμόσχευση; 

Οι περισσότερες θρησκείες όπως ο Χριστιανισμός, ο Βουδισμός, ο 
Ιουδαϊσμός κ. α. έχουν θετική θέση απέναντι στις μεταμοσχεύσεις. Η Ελληνική 
Ορθόδοξη εκκλησία αντικρίζει τις μεταμοσχεύσεις με ιδιαίτερη συμπάθεια και 
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κατανόηση και θεωρεί ότι: "η δωρεά οργάνων από εγκεφαλικώς νεκρούς 
δότας καθώς και η νηφάλια και συνειδητή απόφασις υγιούς ανθρώπου όπως 
προσφέρει κάποιο όργανό του εις πάσχοντα συνάνθρωπον, ως πράξεις 
φιλαλληλίας και αγάπης, είναι σύμφωνοι με την διδασκαλίαν και το φρόνημα 
της Εκκλησίας μας". Ωστόσο, αν κάποιος έχει αμφιβολίες, μπορεί να το 
συζητήσει με τον πνευματικό του πατέρα. 
 

Η αφαίρεση οργάνων, ιστών ή κυττάρων παραμορφώνει το 
σώμα; 

ΟΧΙ. Η αφαίρεση κυττάρων, ιστών και οργάνων από νεκρό δότη γίνεται με τον 
προσήκοντα σεβασμό στο σώμα του νεκρού, εκεί όπου βρίσκεται ο δότης και 
κάτω από κατάλληλες συνθήκες. Η όλη διαδικασία διενεργείται με μεγάλη 
προσοχή από χειρουργούς και εκπαιδευμένο προσωπικό, χωρίς να 
παραμορφώνει το σώμα, την όψη ή τα χαρακτηριστικά. 
 

Η οικογένεια του δότη πληρώνει το κόστος της 
μεταμόσχευσης; 

ΟΧΙ. Κάθε δαπάνη απαραίτητη για την αφαίρεση, μεταφορά και συντήρηση 
κυττάρων, ιστών και οργάνων από ζώντα ή νεκρό δότη με σκοπό τη 
μεταμόσχευση βαρύνει τον ασφαλιστικό οργανισμό του λήπτη ή του 
υποψήφιου λήπτη. Αν αυτός είναι οικονομικά αδύνατος και ανασφάλιστος, οι 
δαπάνες καλύπτονται από ειδική πίστωση του Υπουργείου Υγείας και 
Πρόνοιας. 
 

Τι είναι το Εθνικό Μητρώο Δωρητών Οργάνων; 

Ο Ε.Ο.Μ. (Ε.Ο.Μ.) είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με έδρα την 
Αθήνα το οποίο τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας. 
Σκοπός του Ε.Ο.Μ. είναι η υποβοήθηση του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας 
για τη χάραξη εθνικής πολιτικής στον τομέα των μεταμοσχεύσεων. Ο Ε.Ο.Μ. 
μεταξύ άλλων: εισηγείται τους όρους, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία των 
μεταμοσχεύσεων, καθώς και τον κώδικα δεοντολογίας για τη λειτουργία των 
Μονάδων Μεταμοσχεύσεων και των Τραπεζών Ιστών προς Μεταμόσχευση 
οργανώνει και συντονίζει σε τοπικό, κρατικό και διακρατικό επίπεδο τη 
διακίνηση μοσχευμάτων, στα οποία συμπεριλαμβάνεται ο μυελός των οστών 
καταγράφει τους δωρητές ιστών και οργάνων, δυνητικούς δότες και 
υποψήφιους λήπτες οργάνων συνεργάζεται με αντίστοιχους οργανισμούς και 
μεταμοσχευτικά κέντρα της αλλοδαπής για την προμήθεια και την ανταλλαγή 
μοσχευμάτων μεριμνά για την ψυχοκοινωνική υποστήριξη των ληπτών, των 
ζώντων δοτών και των συγγενών των δοτών επιδιώκει με κάθε πρόσφορο 
τρόπο και ιδίως με την οργάνωση κατάλληλης ενημέρωσης και 
πληροφόρησης του κοινού, την αύξηση του αριθμού των προοριζόμενων για 
μεταμόσχευση οργάνων. Ο Ε.Ο.Μ. τηρεί μητρώα δωρητών κατά όργανο και 
ιστό καθώς και μητρώο εκείνων από τους οποίους έχουν ληφθεί όργανα και 
ιστοί για μεταμόσχευση. 
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Τι είναι ο συντονιστής μεταμόσχευσης; 

Είναι επαγγελματίας υγείας που έχει γνώση των θεμάτων της μεταμόσχευσης 
και είναι υπεύθυνος για την οργάνωση όλων των διαδικασιών που αφορούν 
τις επεμβάσεις δότη και λήπτη. Επιμελείται για την ψυχοκοινωνική υποστήριξη 
των ληπτών και των οικογενειών των δοτών οργάνων, καθώς και για την 
παροχή σωστής ιατρικής φροντίδας στους δότες και λήπτες οργάνων. 
 

Ποιος ο λόγος της κάρτας δωρεάς οργάνων; 

Μετά τη συμπλήρωση και αποστολή στον Ε.Ο.Μ. της "δήλωσης δωρεάς 
οργάνων", ο δυνητικός δότης πρέπει να συμπληρώσει την "κάρτα δωρεάς 
οργάνων", την οποία οφείλει να φέρει πάντοτε μαζί του. Με τον τρόπο αυτό 
διευκολύνει τις διαδικασίες για την υλοποίηση της επιθυμίας του. 
 

Πώς μπορώ να πραγματοποιήσω την επιθυμία μου να γίνω 
δωρητής; 

Εγγράφεσαι κατευθείαν στο Εθνικό Μητρώο Δωρητών Οργάνων 
αποστέλλοντας στον Ε.Ο.Μ. τη "δήλωση δωρεάς οργάνων" Αναζητάς το 
έντυπο της "δήλωσης δωρεάς οργάνων" από το ασφαλιστικό σου ταμείο, τις 
Υπηρεσίες Υγείας και τα Ταχυδρομεία Συμπληρώνεις το έντυπο που θα 
διανέμεται σε κάθε απογραφή πληθυσμού. Για περισσότερες πληροφορίες 
μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλέφωνο του Ε.Ο.Μ. 1147 όλο το 24ωρο ή 
ακόμα για να σας αποστείλουμε ταχυδρομικά έντυπο ενημερωτικό υλικό μαζί 
με μία δήλωση δωρεάς οργάνων. Το πιο σημαντικό, βέβαια, είναι να έχει 
ενημερωθεί η οικογένειά σου για την απόφασή σου αυτή. 
 

Μπορώ να αλλάξω γνώμη; 

ΝΑΙ, μπορείς. Η συναίνεση ή η άρνηση για δωρεά οργάνων είναι πάντοτε 
ελεύθερα ανακλητή. Απλά ενημερώνεις τον Εθνικό Οργανισμό 
Μεταμοσχεύσεων, ζητάς τη διαγραφή σου από τη λίστα δωρητών και 
ακυρώνεις την κάρτα δωρητή. 
 

Αληθινά γεγονότα δωρεάς οργάνων 

Ο εγκεφαλικός θάνατος μιας 45χρονης γυναίκας που νοσηλευόταν στο 
Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο της πόλης οδήγησε στους οικείους της 
στην γενναία απόφαση να δωρίσουν τα όργανα της. Ειδικά συνεργεία 
κατέφθασαν στο νοσοκομείο για να παραλάβουν τα όργανα της άτυχης 
γυναίκας, τα οποία θα χαρίσουν ζωή σε 6 άτομα στην Ελλάδα και στο 
εξωτερικό που περίμεναν εναγωνίως σωτήριο μόσχευμα. 
 
Ένα 16χρονο αγόρι, το οποίο είναι θανάσιμα άρρωστο, επέλεξε να δωρίσει 
την καρδιά, το συκώτι, κερατοειδείς, νεφρά, το δέρμα και τα οστά του μετά το 
θανατο του. Το αγόρι, υποφέρει από την ιδιοπαθή θρομβοπενική πορφύρα 
που έχει εξαντληθεί ο αριθμός των αιμοπεταλίων του. Υπέγραψε τα σχετικά 
έγγραφα με τον Ερυθρό Σταυρό της Κίνας. 
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Ο Stanley G. Carroll ήταν ένας άνθρωπος που ζούσε κάθε μέρα στο έπακρο. 
Ήταν ένα στέλεχος πωλήσεων, μέντορας, αφοσιωμένος σύζυγος, στοργικός 
πατέρας, και ένα αστέρι του τένις. Τον Σεπτέμβριο του 2000,ο Stan υπέστη 
σοβαρές τραύμα στο κεφάλι, προκαλώντας τον να γίνει εγκεφαλικά νεκρός. 
Όταν η γυναίκα του, Judy, πλησίασε για δωρεές οργάνων ή για 
μεταμόσχευση, ο Stan ήξερε ότι υπήρχε μόνο μία απάντηση. Στη μέση της 
τραγωδίας, η απόφαση να δωρίσει τα όργανά του o Stan έδωσε ζωή σε 
άλλους. 
 

Υποχρεωτική δωρεά οργάνων 

Οι μεταμοσχεύσεις οργάνων είναι μια πράξη αγάπης και προσφοράς για τον 
συνάνθρωπο μας, κανείς μας δεν αμφισβητεί αυτό το γεγονός, ιδιαίτερα όταν 
ξέρουμε ότι το άψυχο μας κορμί (αφού θα είμαστε νεκροί) θα μπορούσε να 
σώσει μια ζωή που υποφέρει και βρίσκεται στην λίστα αναμονής για την 
εύρεση κάποιου οργάνου για μεταμόσχευση. Φυσικά αυτή η πράξη αγάπης 
θα ήταν μέγιστη αν θα δίναμε κάποιο από τα μη ζωτικά όργανα μας εφόσον 
βρισκόμασταν στη ζωή και όχι μετά τον θάνατο μας. Μέχρι πριν λίγα χρόνια, 
αναφερόμασταν στις μεταμοσχεύσεις με την προσφορά μας, που γινόταν με 
την δικιά μας θέληση, δωρίζοντας τα όργανα μας και στέλνοντας στον ΕΟΜ 
(Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων) αίτηση για το ότι συμφωνούμε να 
γίνουμε δότες οργάνων. Με τον νόμο 3984 (6/2011) εικάζουν ότι συναινεί 
όλος ο ενήλικος πληθυσμός της χώρας μας μετατρέποντας μας σε δότες 
οργάνων, αντιστρέφοντας την προηγούμενη διαδικασία εις βάρους της 
ελεύθερης βούλησης και την προσωπική επιλογή και πλέον όσοι δεν 
επιθυμούν να γίνουν δότες οργάνων αναγκάζονται να προβούν σε διαδικασία 
άρνησης στέλνοντας έγγραφο στον ΕΟΜ. 
 
Η λήψη μοσχευμάτων θα επιτρέπεται μόνο στην περίπτωση που ο δότης δεν 
είχε κάνει αρνητική δήλωση και κατόπιν έγγραφης συναίνεσης της οικογένειάς 
του, διευκρινίζει ο Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ), καθώς την 
1η Ιουνίου τίθεται σε ισχύ ο νόμος περί δωρεάς οργάνων από αποβιώσαντες 
δότες.  
 

 
 
Ο ΕΟΜ, με ανακοίνωσή του, καθησυχάζει τους πολίτες, διαμηνύοντας ότι η 
δωρεά οργάνων γίνεται και θα γίνεται πάντοτε συναινετικά. 
  

http://www.eom.gr/
http://static-enet.toolip.gr/resources/2013-05/eom-thumb-large.jpg
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Βάσει του σχετικού νόμου, «η αφαίρεση ενός ή περισσοτέρων οργάνων από 
ενήλικο, θανόν πρόσωπο πραγματοποιείται εφόσον, όσο ζούσε, δεν είχε 
εκφράσει την αντίθεσή του και κατόπιν συναίνεσης της οικογένειάς του». Η 
τροποποίηση έγινε μετά από σχετική εισήγηση της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου 
της Εκκλησίας της Ελλάδος, τον Οκτώβριο του 2011. 
  
Ο ΕΟΜ σημειώνει ότι όποιος πολίτης αντιτίθεται στη δωρεά  οργάνων μπορεί 
να αποστείλει ανά πάσα στιγμή «αρνητική δήλωση» στον Οργανισμό, με την 
οποία διασφαλίζει ότι δεν θα γίνει δότης μοσχευμάτων «αν αποβιώσει και 
είναι ιατρικά σε θέση να δωρίζει τα όργανά του», ακόμα και αν η οικογένειά 
του το επιθυμεί. 
  
Ξεκαθαρίζει, επίσης, ότι «σε περίπτωση άρνησης της οικογένειας, η δωρεά 
οργάνων δεν θα πραγματοποιείται, είτε ο εκλιπών είχε κάνει αρνητική δήλωση 
είτε όχι».  
  
Παράλληλα, εκφράζει λύπη που χρησιμοποιείται ως μέσο στο γενικότερο 
πλαίσιο «εκφοβισμού» των πολιτών και ο θεσμός της Δωρεάς Οργάνων, ο 
οποίος «έχει ως βάση και απαραίτητη προϋπόθεση την Κοινωνική 
Συναίνεση».  
  
Ο ΕΟΜ χαρακτηρίζει ιδιαίτερα δυσάρεστο «να κυκλοφορούν, αβίαστα και 
απερίσκεπτα, ακόμα και από επίσημους φορείς τέτοιες ανακοινώσεις, οι 
οποίες έχουν ως αποτέλεσμα τον αποπροσανατολισμό του κοινού από τον 
ανιδιοτελή σκοπό της Δωρεάς Οργάνων». Επισημαίνει ότι τελικοί αποδέκτες 
της ζημίας αυτής είναι οι ασθενείς, «οι οποίοι εναποθέτουν τις ελπίδες τους 
για τη σωτηρία της ζωής τους, στην ανεύρεση ενός μοσχεύματος». 
  
Στη σχετική ανακοίνωση, τονίζεται ότι «ουδέποτε στην Ελλάδα, όπως και στις 
άλλες χώρες της Ε.Ε., που πραγματοποιούνται μεταμοσχεύσεις, κάτω από 
ισχυρά νομικά πλαίσια και ανεξαρτήτως νομοθετημένου τρόπου συναίνεσης, 
δεν έχουν ληφθεί μοσχεύματα από αποβιώσαντα δότη, χωρίς τη συναίνεση 
της οικογένειάς του ή ενάντια στην αρνητική του δήλωση». 
  
Ο ΕΟΜ, απευθυνόμενος στους πολίτες, υπογραμμίζει ότι η «Δωρεά 
Οργάνων, μετά το τέλος της ζωής, αποτελεί σύμβολο της ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ 
προσφοράς, η οποία πραγματοποιείται και θα εξακολουθήσει να 
πραγματοποιείται συναινετικά και με σεβασμό στην επιθυμία του ατόμου και 
της οικογένειάς του». 
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Εθελοντισμός και οικολογία 

Περιβαλλοντικό εθελοντισμό ονομάζουμε τον εθελοντισμό ο οποίος 
επικεντρώνεται στο περιβάλλον και την οικολογία με άμεση προσδοκία την 
ευημερία του περιβάλλοντος καθώς και την διατήρηση της χλωρίδας και 
πανίδας. Επιτυγχάνεται μέσα από τις Μη Κερδοσκοπικές Οργανώσεις (ΜΚΟ). 
 
Ένας Μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός είναι ένας νομικά συγκροτημένος 
οργανισμός που δημιουργήθηκε από φυσικά η νομικά πρόσωπα και 
λειτουργεί ανεξάρτητα από κάθε κυβέρνηση. 
 
Οι περιβαλλοντικές μη κερδοσκοπικές οργανώσεις λειτουργούν με βάσει την 
εθελοντική εργασία ατόμων με ιδιαίτερες ευαισθησίες προς το περιβάλλον και 
με την συμμετοχή κυρίως την νεολαίας. Πέρα από την εθελοντική προσπάθεια 
των ατόμων και την βοήθεια των κυβερνήσεων η εξάπλωση των οργανώσεων 
και η απόκτηση περισσότερων δυνατοτήτων προήλθε από την στήριξη του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με επιχορηγήσεις προγραμμάτων. Έτσι, 
απέκτησαν μια ανεξαρτησία κινήσεων και δράσεων. 

 

Green Peace 

Το 1971 ιδρύθηκε η Greenpeace, μία ανεξάρτητη, μη κερδοσκοπική 
περιβαλλοντική οργάνωση. Τα μέλη της οργάνωσης αποφάσισαν την 
μετονομασία της ώστε να εξυπηρετεί καλύτερα το σκοπό τους: τη δημιουργία 
ενός πράσινου και ειρηνικού κόσμου. Όμως οι λέξεις green (πράσινο) και 
peace (ειρήνη) δεν χωρούσαν στην πρώτη κονκάρδα που σχεδιάστηκε και 
έτσι γεννήθηκε το όνομα «Greenpeace» ως μια λέξη. Έχοντας ως αρχές τη 
μη-βία, την άμεση δράση και την ανεξαρτησία από κόμματα, κυβερνήσεις και 
οικονομικά συμφέροντα, αγωνίζεται για νερό και τροφή χωρίς τοξικές ουσίες 
και μεταλλαγμένα, για κλίμα που ευνοεί την ανάπτυξη ζωής αντί να την 
καταστρέφει, για θάλασσες και δάση πλούσια σε ζωή, για έναν ειρηνικό 
κόσμο, όπου ο πυρηνικός εφιάλτης θα ανήκει οριστικά στο παρελθόν. 
 

Οι μεγαλύτερες επιτυχίες της Greenpeace: 

Στην αρχή ακόμα της ιστορίας της η Greenpeace βρέθηκε αντιμέτωπη με 
κυβερνήσεις, πολυεθνικές εταιρίες - κολοσσούς, τεράστια οικονομικά αλλά και 
πολιτικά συμφέροντα. Παρόλα αυτά, κατάφερε να σημειώσει πολλές και 
σημαντικές νίκες για το περιβάλλον: Χαρακτηριστικά παραδείγματα 
αποτελούν:  
 

 Οι Η.Π.Α.οι οποίες σταματούν τις πυρηνικές δοκιμές στην Αλάσκα.  

 Επιπλέον κηρύττεται διεθνές μορατόριουμ για την εμπορική φαλαινοθηρία.  

 Απαγορεύεται διεθνώς η καύση αποβλήτων στη θάλασσα.  

 Απαγορεύεται κάθε βιομηχανική εκμετάλλευση της Ανταρκτικής ως το 
2041.  

 Απαγορεύει οριστικά η πόντιση ραδιενεργών και βιομηχανικών 
αποβλήτων στη θάλασσα.  

 Αποφασίζεται η οριστική απαγόρευση της πόντισης εξεδρών πετρελαίου 
στον Ατλαντικό.  

http://el.wiktionary.org/wiki/%CE%BC%CE%BF%CF%81%CE%B1%CF%84%CF%8C%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%85%CE%BC
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 Επίσης η Γαλλία σταματά οριστικά τις πυρηνικές δοκιμές,  

 Τα Ηνωμένα Έθνη απονέμουν το Βραβείο Όζοντος στην Greenpeace για 
την προώθηση των «πράσινων ψυγείων» (Greenfreeze), που δεν 
καταστρέφουν το όζον και δεν απειλούν το κλίμα της Γης.  

 Απαγορεύονται τα αφρόδιχτα, ένα από τα πιο καταστροφικά αλιευτικά 
εργαλεία.  

 Υπογράφεται το Πρωτόκολλο για τη Βιοασφάλεια, το οποίο βάζει διεθνείς 
φραγμούς στο εμπόριο μεταλλαγμένων οργανισμών.  

 Καταργούνται οι πιο επικίνδυνες και τοξικές ενώσεις (γνωστές και ως 
POPs).  

 Υπογράφεται το Πρωτόκολλο του Κιότο που θέτει διεθνή όρια στις 
εκπομπές των αερίων του θερμοκηπίου για την αποτροπή των κλιματικών 
αλλαγών.  

 
Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειωθεί ότι η Ελλάδα γίνεται η πρώτη χώρα στον 
κόσμο που ανακηρύσσεται «Ζώνη Ελεύθερη από Μεταλλαγμένα». Αρχίζει 
έτσι η μεταφορά των επικίνδυνων τοξικών από τις εγκαταστάσεις της 
βιομηχανίας «ΔΙΑΝΑ» στη Θεσσαλονίκη.  

 

Αρχελών 

Ο Σύλλογος για την Προστασία της Θαλάσσιας Χελώνας ΑΡΧΕΛΩΝ, ιδρύθηκε 
το 1983 και είναι μη-κερδοσκοπικό σωματείο με αντικείμενο τη μελέτη και 
προστασία των θαλάσσιων χελωνών και των βιοτόπων τους, τη διαχείριση 
των παράκτιων οικοσυστημάτων στις σημαντικότερες παραλίες ωοτοκίας της 
Καρέττα στη χώρα μας, την περίθαλψη τραυματισμένων και άρρωστων 
χελωνών καθώς και την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού. Όπως 
κάθε χρόνο ο ΑΡΧΕΛΩΝ στηρίζεται στους εθελοντές του για να μπορέσει να 
λειτουργήσει τα προγράμματα προστασίας των θαλασσίων χελωνών. Μέχρι 
στιγμής διακρίνεται μια αύξηση εθελοντών κάτι που δίνει ιδιαίτερη χαρά διότι 
θα εγγυηθεί την ομαλή διεξαγωγή των προγραμμάτων και κατ’ επέκταση την 
αποτελεσματική λειτουργία της προστασίας των θαλασσίων χελωνών.  
 
Είναι Εταίρος του Μεσογειακού Προγράμματος Δράσης του Προγράμματος 
για το Περιβάλλον των Ηνωμένων Εθνών (UNEP/MAP), μέλος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Διατήρηση των Ακτών. Μέλη του συμμετέχουν 
στη Διεθνή Ένωση Εμπειρογνωμόνων για τις Θαλάσσιες Χελώνες καθώς και 
σε Μεσογειακά και διεθνή συνέδρια για τη διαμόρφωση στρατηγικής για την 
προστασία των θαλάσσιων χελωνών. Επιπλέον, στη Ζάκυνθο, ο Σύλλογος 
που συνετέλεσε στη δημιουργία του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου, συμμετέχει 
στη λειτουργία του πρώτου Φορέα Διαχείρισης προστατευόμενης περιοχής 
στην Ελλάδα. 
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Οι δραστηριότητες του Συλλόγου ΑΡΧΕΛΩΝ περιλαμβάνουν καταγραφή της 
αναπαραγωγικής δραστηριότητας και προστασία των φωλιών της Καρέττα 
στις σημαντικότερες περιοχές ωοτοκίας της (Ζάκυνθο, Πελοπόννησο και 
Κρήτη), εκπόνηση διαχειριστικών σχεδίων για τις περιοχές και δράσεις 
Περιβαλλοντικής Αγωγής. Όλα τα προγράμματα διεξάγονται με τη συνεργασία 
των αρμόδιων Υπουργείων, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αλιευτικών 
συλλόγων, κατοίκων της περιοχής και άλλων περιβαλλοντικών οργανώσεων 
ενώ εκπονεί και προγράμματα εθνικής ή κοινοτικής συγχρηματοδότησης. 

 

World Wide Fund (WWF) 

Το Παγκόσμιο Ταμείο για τη Φύση (World Wide Fund for Nature ή World 
Wildlife Fund), ή WWF όπως είναι γνωστό, είναι διεθνής μη κυβερνητικός 
οργανισμός για την διατήρηση, έρευνα και αποκατάσταση του περιβάλλοντος. 
Είναι ο μεγαλύτερος οργανισμός προστασίας και αποκατάστασης του 
περιβάλλοντος, με περισσότερα από 5 εκατομμύρια μέλη παγκοσμίως, με 
παρουσία σε περισσότερες από 90 χώρες και υποστηρίζοντας 100 
προγράμματα διατήρησης και αποκατάστασης του περιβάλλοντος σε 
ολόκληρο τον κόσμο. Αποτελεί επίσης φιλανθρωπία, με περίπου το 9% της 
χρηματοδότησής του να προέρχεται από εθελοντικές δωρεές από ιδιώτες και 
επιχειρήσεις. 

Αποστολή του οργανισμού είναι «να σταματήσει και να αντιστρέψει την 
καταστροφή του περιβάλλοντός μας». Σήμερα, μεγάλο μέρος από την 
προσπάθειά του επικεντρώνεται στην διατήρηση των τριών βιωμάτων που 
περιλαμβάνουν το μεγαλύτερο μέρος της παγκόσμιας βιοποικιλότητας, τα 
δάση, τα οικοσυστήματα γλυκού νερού, τους ωκεανούς και τις ακτές. 
Παράλληλα ασχολείται με την προστασία των απειλούμενων ειδών, τη 
μόλυνση του περιβάλλοντος και την κλιματική αλλαγή. 

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%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%A0%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%B2%CE%AC%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%BD
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%B8%CE%B5%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CF%89%CF%81%CE%B5%CE%AC
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B9%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%B9%CE%BB%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AC%CF%83%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A9%CE%BA%CE%B5%CE%B1%CE%BD%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BA%CF%84%CE%AE
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%80%CE%B5%CE%B9%CE%BB%CE%BF%CF%8D%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%B1_%CE%B5%CE%AF%CE%B4%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%8C%CE%BB%CF%85%CE%BD%CF%83%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BB%CE%B9%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CE%B3%CE%AE
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Τέχνη και εθελοντισμός 

Πολλά προγράμματα πραγματοποιούνται ανά τον κόσμο με σκοπό τη βοήθεια 
ανθρώπων που βρίσκονται σε ανάγκη και χρειάζονται ένα κίνητρο και μια 
ελπίδα, για να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα και τις δυσκολίες που τους 
επιφυλάσσει η ζωή. Μερικά από αυτά τα προγράμματα είναι:  

 Εθελοντικά προγράμματα λαμβάνουν χώρα στην Κρήτη όπου πουλάνε 
έργα τέχνης για καλό σκοπό. Τα λεφτά αυτής της εθελοντικής εργασίας 
δίνονται σε διάφορα ιδρύματα. Μια διαφορετική έκθεση ζωγραφικής 
διοργανώνετε από τους γιατρούς του κόσμου στο κέντρο αρχιτεκτονικής 
μεσογείου στα Χανιά. Έργα τέχνης αξιόλογων εικαστικών και ζωγράφων 
προσεγγίζουν τα βλέμματα όλων και τα  έσοδα από την πώλησή τους 
διατίθενται στη λειτουργία του Πολυιατρείου αλλά και σε άλλες 
ανθρωπιστικές οργανώσεις που τόσα χρόνια συνεισφέρουν σε όσους 
έχουν πρόβλημα. 

 Η έκθεση "ΤΕΧΝΗ & ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ" είναι μια πρωτοβουλία 
προσφοράς που έχει ξεκινήσει στην Ελλάδα εδώ και λίγα χρόνια. Στόχος 
της έκθεσης είναι τα έσοδα της πώλησης των έργων να καλύψουν μέρος 
των αναγκών της δράσης των Γιατρών του Κόσμου, μια από τις πιο 
σπουδαίες προνομιακές και ανθρωπιστικές οργανώσεις στην Ελλάδα που 
εδώ και χρόνια συνεισφέρει ενεργά, προσφέροντας ιατρική κάλυψη σε 
πληθυσμούς που την έχουν ανάγκη τόσο εντός συνόρων, όσο και εκτός, 
σε λαούς που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές, αρρώστιες και όχι 
μόνο. 

 Πολλοί τηλεοπτικοί σταθμοί προβάλλουν τηλεπαιχνίδια με φιλανθρωπικό 
χαρακτήρα. Συμμετέχουν στα παιχνίδια αυτά γνωστοί καλλιτέχνες αλλά και 
απλοί πολίτες και τα κέρδη δωρίζονται σε διάφορα φιλανθρωπικά 
ιδρύματα. 

 Καλλιτέχνες δίνουν συναυλίες ή παραστάσεις και τα έσοδα που 
συγκεντρώνονται χαρίζονται σε διάφορες ανθρωπιστικές και 
φιλανθρωπικές οργανώσεις. 

 Οργανώνονται κατά διαστήματα διάφοροι φιλανθρωπικοί έρανοι, είτε 
ηλεκτρονικά στο διαδίκτυο, είτε στην τηλεόραση και στο ραδιόφωνο, με 
στόχο την συγκέντρωση χρημάτων για κάποιο φιλανθρωπικό σκοπό.  

 Διάσημα πρόσωπα και καλλιτέχνες επισκέπτονται διάφορα φιλανθρωπικά 
ιδρύματα και αφιερώνουν τον χρόνο τους χαρίζοντας χαμόγελα σε παιδιά 
ή ανθρώπους με ειδικές ανάγκες και μοιράζοντάς τους διάφορα δώρα. 
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Εθελοντισμός και Αθλητισμός  

Ο αθλητισμός γενικά ως σύστημα αρχών και αξιών που κληρονομήσαμε από 
την Ολυμπία και ενσωματώσαμε στη σύγχρονη κοινωνία ως παιδεία και 
πολιτισμό είναι ένα κίνημα εθελοντισμού. Στηρίζεται και διοικείται από 
εθελοντές. Πιο παλιά και πριν γίνει εν πολλοίς ο αθλητισμός γραφειοκρατικός 
και επιστημονικός στηριζόταν αποκλειστικά σε εθελοντές.  

Σήμερα έχει ανάγκη και χρησιμοποιεί και εξειδικευμένους τεχνοκράτες, που 
όμως εν πολλοίς δεν παύουν να είναι εθελοντές, αποδεικνύοντας τούτο με το 
ζήλο που επιδεικνύουν στην εκτέλεση πολλών πέραν των καθηκόντων τους.  

Κάθε φορά λοιπόν που έρχεται στο μυαλό μας ή γίνεται αισθητηριακά 
αντιληπτός ο αθλητισμός ως εθελοντισμός,  συνειρμικά έρχονται στο νου 
περιγραφές μεγάλων πνευμάτων που μας καθηλώνουν, γιατί υπογραμμίζουν 
την κοινωνική αξία του. Ποιος δεν θα σταθεί στην αποστροφή προτροπή του 
Νικόλα Καζαντζάκη:  

«Πρώτο σου χρέος εκτελώντας τη θητεία σου στη ράτσα είναι να νιώσεις μέσα 
όλους τους προγόνους. Το δεύτερο να φωτίσεις την ορμή τους και να 
συνεχίσεις το έργο τους. Το τρίτο σου χρέος να παραδώσεις στους νεότερους 
τη μεγάλη εντολή να σε περάσουν». 
  

Εθελοντές Ολυμπιακών Αγώνων   

Είναι οι άνθρωποι της διπλανής πόρτας δεν ανήκουν στην κατηγορία τον 
κορυφαίων αθλητών αλλά χωρίς αυτούς, οι ολυμπιακοί αγώνες θα ήταν 
απλώς μια μεγάλη αθλητική διοργάνωση χωρίς το πνευματικό και συμβολικό 
περιεχόμενο που προσδίδει διεθνή ακτινοβολία. Ο λόγος για τους 
ολυμπιακούς εθελοντές, οι οποίοι παίζουν καθοριστικό ρόλο στην επιτυχία 
αυτής της πολυσήμαντης γιορτής του αθλητισμού και του πολιτισμού. Οι 
εθελοντές των Ολυμπιακών Αγώνων είναι η κινητήρια δύναμη και η ψυχή των 
Αγώνων. Είναι οι άνθρωποι που βοηθούν τους αθλητές, επισκέπτες και 
θεατές κατά την διάρκεια του πιο συναρπαστικού αθλητικού γεγονότος στο 
κόσμο. Η επιτυχία των Ολυμπιακών Αγώνων ανήκει σε όλους τους 34.548 
εθελοντές των Ολυμπιακών Αγώνων της Βαρκελώνης, τους 60.422 εθελοντές 
της Ατλάντα και τους 47.000 εθελοντές των Αγώνων του Σύδνεϋ. Οι εθελοντές 
με τη συμμετοχή τους αποδεικνύουν πως μπορεί ο καθένας να βοηθήσει στην 
επιτυχία των Αγώνων ακόμη και αν δεν είναι αθλητής, αλλά και να 
αναδειχθούν μέσα από την κοινή προσπάθεια οι πραγματικές αξίες του 
Ολυμπισμού. Η μεγαλύτερη γιορτή της ανθρωπότητας στηρίζεται στην 
θέληση, το πάθος, την αφοσίωση και τον επαγγελματισμό τον οποίο δείχνει ο 
κάθε εθελοντής. Όλοι εμείς έχουμε τη μοναδική ευκαιρία να ζήσουμε από 
κοντά τη μαγεία των Αγώνων. Ο Εθελοντισμός και ο Αθλητισμός είναι δύο 
έννοιες που συναντούν τα υψηλά ανθρώπινα ιδεώδη και ταυτίζονται με το 
ήθος, την άμιλλα και τον Πολιτισμό. 

Οι Τομείς Απασχόλησης των Ολυμπιακών Εθελοντών είναι οι εξής: 

 Αθλήματα: Οι εθελοντές θα συνεισφέρουν στη λειτουργία του αγωνιστικού 
τομέα των αθλημάτων σε διάφορες θέσεις στον αγωνιστικό χώρο. Θα 
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προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε αθλητές και αρχηγούς ομάδων, 
διαιτητές, κριτές και προσωπικό. 

 Ασφάλεια εγκαταστάσεων: Έλεγχος πρόσβασης στις Ολυμπιακές και 
Παραολυμπιακές εγκαταστάσεις. 

 Δημόσιες σχέσεις: Οργάνωση εκδηλώσεων και παρουσιάσεων για τα μέλη 
της Ολυμπιακής Οικογένειας, για τους θεατές των Αγώνων, τους 
δημοσιογράφους κ.λπ. 

 Διακίνηση Ολυμπιακής Οικογένειας: Οδηγοί και συνοδηγοί από τους 
οποίους εξαρτάται η ασφαλής και έγκαιρη μεταφορά των μελών της 
Ολυμπιακής Οικογένειας, αθλητών, κριτών, δημοσιογράφων και 
επισήμων. 

 Διαχείριση ενέργειας: Οι εθελοντές θα πρέπει να είναι τελειόφοιτοι ή 
απόφοιτοι σχολής ηλεκτρολογικής κατεύθυνσης με επαγγελματική άδεια 
ηλεκτρολόγου. Θα συνεργάζονται με το διευθυντή ενέργειας και με τους 
εργολάβους σε θέματα ημερήσιων ελέγχων, συντήρησης κ.λπ. 

 Διεθνείς σχέσεις: Θα συνοδεύουν τους επίσημους προσκεκλημένους και τα 
μέλη των εθνικών αποστολών, συμπεριλαμβανομένων και των αθλητών. 
Θα παρέχουν γραμματειακή υποστήριξη και θα φροντίζουν για την 
υποδοχή και τον αποχαιρετισμό τους. 

 Διερμηνεία: Οι εθελοντές θα πρέπει να διαθέτουν άδεια διερμηνείας ώστε 
να παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε αθλητές, επισήμους κ.λπ. 

 Διοικητικές υπηρεσίες: Έλεγχος και καταγραφή εισόδου/εξόδου του 
προσωπικού των ολυμπιακών εγκαταστάσεων, διαχείριση των αλλαγών 
στις βάρδιες του προσωπικού, διανομή στολών, διεκπεραίωση 
αλληλογραφίας και άλλες υπηρεσίες που θα διασφαλίζουν την ομαλή 
λειτουργία. 

 Εξυπηρέτηση θεατών: πληροφόρηση και ταξιθεσία στους τόπους 
διεξαγωγής των Αγώνων. 

 Επικοινωνία: Οι εθελοντές θα φροντίζουν για τη διασφάλιση της ροής των 
πληροφοριών, τον εντοπισμό θεμάτων επικοινωνιακού ενδιαφέροντος και 
το συντονισμό των απαραίτητων ενεργειών επικοινωνίας μέσω της ομάδας 
του Βασικού Κέντρου Επικοινωνίας Ολυμπιακών Αγώνων. 

 Ιατρικές υπηρεσίες: Επαγγελματίες του κλάδου υγείας με άδεια ασκήσεως 
επαγγέλματος θα παρέχουν τις υπηρεσίες τους στις μονάδες παροχής Α΄ 
βοηθειών και αντιμετώπισης επειγόντων περιστατικών. 

 Περιβάλλον: Οι εθελοντές θα συμμετάσχουν ενεργά στην εφαρμογή 
προγραμμάτων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης σχετικά με την 
προστασία του περιβάλλοντος και την προώθηση της ανακύκλωσης. 

 Πληροφορική: Προσφορά υπηρεσιών σε τεχνικές θέσεις, όπως 
χρονομέτρηση και βαθμολόγηση σε αγωνιστικούς χώρους, διαχείριση 
αποτελεσμάτων, υποστήριξη δικτύου, διαχείριση δικτύου. 

 Τελετές: Θα συμμετάσχουν στις Τελετές Έναρξης και Λήξης και θα 
προσφέρουν τις υπηρεσίες τους είτε σε καλλιτεχνικό πρόγραμμα είτε στη 
διαδικασία παραγωγής του. Επίσης, θα συμμετάσχουν σε τελετές 
απονομής μεταλλίων. 
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 Τηλεπικοινωνίες: Θα χειρίζονται τη ραδιοεπικοινωνία και θα καταγράφουν 
προβλήματα σχετικά με τις τηλεπικοινωνίες τα οποία θα επιλύουν 
εξειδικευμένοι τεχνικοί και θα χειρίζονται τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό. 

 Τουρισμός-φιλοξενία: Θα απασχοληθούν στους τομείς ξενοδοχείων, 
κρατήσεων, κρουαζιερόπλοιων και ξενώνων. 

 

Εθελοντικές Δράσεις Αθλητών και Αθλητικών σωματείων 

Αρκετοί αγώνες με μεγάλους συλλόγους δίνουν τα χρήματα σε κάποιο ίδρυμα 
ή σε κάποια οργάνωση. Και αρκετές ομάδες στην θέση του χορηγού έχουν 
στην φανέλα τους μια εθελοντική ομάδα. Σε περίοδο κρίσης η ευαισθησία είναι 
το πρώτο και κύριο μέλημά τους. 

Παλαίμαχοι αθλητές συναντιούνται στα τερέν με στόχο τη συγκέντρωση 
χρημάτων για την ενίσχυση διαφόρων κοινωφελών οργανισμών, δείχνοντας 
το ήθος τους και τη δύναμη και θέληση τους για ζωή. Στα γήπεδα επίσης 
συναντιούνται και εν ενεργεία αθλητές για τον ίδιο σκοπό. 

Πρόεδροι σωματείων πολλές φορές κάνουν δωρεές σε οργανισμούς, ή 
χτίζουν διάφορες εγκαταστάσεις τις οποίες μπορούν να χρησιμοποιούν οι 
πολίτες ώστε να γυμνάζονται και να αθλούνται. 

Σωματεία οργανώνουν διάφορες εθελοντικές δράσεις όπως ημέρες 
καθαρισμού γηπέδων ή δημόσιων χώρων στις οποίες καλούν τους πολίτες να 
πάρουν μέρος για μια πιο καθαρή κοινωνία. Με αυτόν τον τρόπο 
ευαισθητοποιούν τους πολίτες της πόλης τους και αναδεικνύουν την αξία του 
εθελοντισμού ως μέσον για την ενίσχυση της κοινωνικής ευαισθησίας και 
αλληλεγγύης. 
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Ανθρωπιστικές Οργανώσεις 

Στο πλαίσιο προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αρκετοί οργανισμοί 
μη κερδοσκοπικής φύσης (ΜΚΟ) δημιουργήθηκαν για να βοηθήσουν τον ΟΗΕ 
ως ανεξάρτητοι σύμβουλοι σε αυτό το έργο. 
 
Η δήλωση του Αμερικανού διπλωμάτη Zbigniew Brzezinski: 

«Οι ανθρωπιστικές οργανώσεις και οι σκοποί αυτών μπορούν να μας 
βοηθήσουν, να αντιμετωπίσουμε και να διαχειριστούμε καταστάσεις που δεν 
είναι δυνατόν να αντιμετωπιστούν με άλλους τρόπους»  

αποτυπώνει ακριβώς πως μια «ανθρωπιστική πολιτική» μπορεί να 
χειραγωγηθεί, ώστε να προωθήσει ενέργειες που με άλλο τρόπο θα είχαν 
παραβιάσει αρκετές διεθνείς συνθήκες. 

Παρακάτω παρουσιάζονται μερικές από τις πιο σημαντικές ανθρωπιστικές 
οργανώσεις στην Ελλάδα αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο. 

 

UNICEF 

Η UNICEF ΔΙΕΘΝΩΣ 

H UNICEF, η οργάνωση των Ηνωμένων Εθνών για τα Παιδιά, ιδρύθηκε στις 
11 Δεκεμβρίου 1946 για να βοηθήσει τα παιδιά της Ευρώπης, της Μέσης 
Ανατολής και της Κίνας μετά το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. 

Το 1953, γίνεται μόνιμο τμήμα του συστήματος των Ηνωμένων Εθνών με 
κεντρικά γραφεία στη Ν. Υόρκη και αποστολή της την κάλυψη των 
μακροπρόθεσμων αναγκών των φτωχών παιδιών των αναπτυσσόμενων 
χωρών. 

Το 1954, ο ηθοποιός Danny Kaye ανακηρύσσεται πρώτος "πρεσβευτής" της 
UNICEF με αρμοδιότητα την ευρεία δημοσιοποίηση των αναγκών των 
παιδιών όλου του κόσμου. 

Από τότε και μέχρι σήμερα, παγκοσμίου φήμης καλλιτέχνες, αθλητές και άλλοι 
διάσημοι εκπρόσωποι των γραμμάτων και των τεχνών τάσσονται στην 
υπηρεσία της UNICEF ως "Πρεσβευτές Καλής Θέλησης" ή "Ειδικοί 
Εκπρόσωποι" για τις τέχνες, τα σπορ κ.α. 

Στην Ελλάδα, πρώτος πρεσβευτής καλής θέλησης υπήρξε ο εκλιπών 
συγγραφέας Αντώνης Σαμαράκης. Πρέσβειρα καλής θέλησης της UNICEF 
στην Ελλάδα είναι επίσης η ακαδημαϊκός Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ. 

Στη δεκαετία του ΄50, η UNICEF συμμετείχε στις διεθνείς εκστρατείες 
εξάλειψης των επιδημικών ασθενειών, το ΄60 ήταν η δεκαετία της ανάπτυξης, 
το ΄70 η εποχή των εναλλακτικών λύσεων, το ΄80 η εκστρατεία για την 
επιβίωση των παιδιών, το ΄90 η δεκαετία των δικαιωμάτων του παιδιού ενώ ο 
21ος αιώνας θα ανήκει στα παιδιά χάρη στους υποστηρικτές της UNICEF. 

 
 
 

http://www.apbspeakers.com/speaker/zbigniew-brzezinski
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Η UNICEF ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

Η UNICEF παρείχε βοήθεια στην Ελλάδα από το 1947 έως το 1969 και 
εφάρμοσε προγράμματα παστερίωσης του γάλακτος, ελέγχου της 
φυματίωσης και της σύφιλης και άλλα συνολικού ύψους τουλάχιστον 10 
εκατομμυρίων δολαρίων. 

Το 1977, ιδρύθηκε η Ελληνική Επιτροπή της UNICEF, που σκοπό της έχει την 
πληροφόρηση των Ελλήνων για την κατάσταση των παιδιών και των μητέρων 
τους σε κάθε γωνιά του πλανήτη, την εκπαίδευση για την ανάπτυξη ώστε να 
δημιουργηθεί ένα καλύτερο μέλλον από μια ευαισθητοποιημένη νέα γενιά, την 
πώληση προϊόντων (κάρτες, τετράδια, παιχνίδια, είδη γραφείου κ.ά.) και τη 
συλλογή πόρων μέσω δωρεών για τη χρηματοδότηση προγραμμάτων 
ανάπτυξης ή επείγουσας ανάγκης σε σχεδόν 160 χώρες του αναπτυσσόμενου 
κόσμου και της Ανατολικής Ευρώπης. 

11 Δεκεμβρίου - Ημέρα του Παιδιού 

Στην Ελλάδα, η γενέθλια ημέρα της UNICEF γιορτάζεται ως Ημέρα του 
Παιδιού. Στα πλαίσια του εορτασμού, διοργανώνεται ο Ετήσιος 
Τηλεμαραθώνιος της UNICEF και πλήθος εκδηλώσεων από εθελοντές σε όλη 
την Ελλάδα. 
 

Βοηθήστε τη UNICEF 

Σήμερα, η UNICEF εφαρμόζει προγράμματα συνεργασίας σε περισσότερες 
από 150 χώρες και περιοχές του κόσμου (Αφρική, Ασία, Νότιο Αμερική και 
στην Kεντρική & Aνατολική Ευρώπη). Τα προγράμματά της είναι 
αναπτυξιακού χαρακτήρα αλλά επίσης παρέχει επείγουσα βοήθεια σε 
καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. 

Διατηρώντας την ανεξαρτησία της, τα έσοδα της UNICEF προέρχονται 
αποκλειστικά από πωλήσεις προϊόντων και τις εθελοντικές συνεισφορές 
κρατών και ιδιωτών όπως εσείς.  
 

ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 

Ποιοι είναι; 

«ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ», είναι ένας εθελοντικός οργανισμός, μη 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Στηρίζεται στο συναίσθημα, αλλά δε μένει σ' αυτό 
και στα λόγια. Έχει κάνει πράξη την αντιμετώπιση των καθημερινών 
προβλημάτων των παιδιών. 

Κύριο μέλημά του είναι να προασπίσει τα δικαιώματα των παιδιών όχι μόνο 
στη θεωρία αλλά στην πράξη, καθημερινά, 24 ώρες την ημέρα, 365 ημέρες το 
χρόνο. Να εξασφαλίσει τα απαραίτητα για τη σωματική, ψυχική και 
πνευματική ισορροπία τους. 

Βασίζεται στις υπηρεσίες του κράτους (Αστυνομία, Εισαγγελίες, Νοσοκομεία 
κ.α.), όπου υπάρχουν άνθρωποι ευαισθητοποιημένοι που συμβάλλουν στην 
προσπάθειά του να αντιμετωπίσει τα προβλήματα των παιδιών. 
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Ως εθελοντικός οργανισμός, στηρίζει τους θεσμούς, ώστε να γίνουν 
αποδοτικότεροι σε θέματα παιδιών. 

Εκτός από τις έκτακτες ανάγκες, που θα ζητήσουμε τη βοήθεια των εθελοντών 
μας, υπάρχουν και δράσεις που κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να έχει μια 
σταθερή παρουσία ανάλογα με το χρόνο που μπορεί να διαθέσει. 

 

Τι κάνουν; 

 Εθνική τηλεφωνική γραμμή για τα παιδιά SOS 1056.  
Η Γραμμή SOS 1056 λειτούργησε για πρώτη φορά το 1997. Βασικός σκοπός 
της γραμμής είναι η προστασία και η προάσπιση των δικαιωμάτων των 
παιδιών. Το Μάιο του 2007 αναγνωρίστηκε από το Υπουργείο Υγείας και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης ως Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή για τα Παιδιά.  
Είναι μέλος του Διεθνούς Δικτύου Τηλεφωνικών Γραμμών για την προστασία 
των παιδιών. 
 
Λειτουργεί ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ σε εικοσιτετράωρη βάση, 7 ημέρες την εβδομάδα 
και η κλήση είναι δωρεάν από καρτοτηλέφωνα και κινητά. Στελεχώνεται από 
κοινωνικούς λειτουργούς και ψυχολόγους κι όλες οι τηλεφωνικές συνομιλίες 
είναι απόρρητες και ΔΕΝ καταγράφονται.  

 Καταγραφή ανώνυμων και επώνυμων καταγγελιών για παιδιά-θύματα 
κακοποίησης.  

 Επιτόπια παρέμβαση σε παιδιά που βρίσκονται σε κίνδυνο.  

 Ψυχολογική Στήριξη σε παιδιά και εφήβους και συμβουλευτική σε γονείς 
και εκπαιδευτικούς.  

 Διεκπεραίωση αιτημάτων φιλοξενίας παιδιών που κρίθηκε από τις 
αρμόδιες εισαγγελικές αρχές ότι πρέπει να απομακρυνθούν από το 
οικογενειακό τους περιβάλλον.  

 Ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση εθελοντών αιμοδοτών, δοτών 
αιμοπεταλίων και μυελού των οστών.  

 Παροχή πληροφόρησης και κατευθύνσεων για θέματα που αφορούν τα 
δικαιώματα των παιδιών και την παιδική προστασία.  

Ποιος μπορεί να καλέσει στη Γραμμή SOS:  

Παιδιά  
Γονείς/ενήλικες  
Εκπαιδευτικοί  
Υπηρεσίες/Φορείς 
 

 116000 Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα εξαφανισμένα παιδιά.  
Το 116000 είναι η Κοινή Ευρωπαϊκή Γραμμή έκτακτης ανάγκης για παιδιά που 
αγνοούνται. Σήμερα η γραμμή αυτή λειτουργεί σε 22 κράτη-μέλη: Αυστρία, 
Βέλγιο, Βουλγαρία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Εσθονία, Δανία, Ηνωμένο 
Βασίλειο, Ιταλία, Ιρλανδία, Ισπανία, Κύπρος, Λουξεμβούργο, Μάλτα, 
Ολλανδία, Ουγγαρία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία και 
Σλοβενία.  
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Η γραμμή της κάθε χώρας λειτουργεί όλο το 24ωρο και η κλήση είναι δωρεάν. 
Στελεχώνεται από Κοινωνικούς Λειτουργούς και Ψυχολόγους κατάλληλα 
εκπαιδευμένους, ώστε να προσφέρουν υποστήριξη σε γονείς παιδιών που 
αγνοούνται, να λαμβάνουν πληροφορίες από τους πολίτες σχετικά με ένα 
παιδί που αγνοείται και να έρχονται σε επαφή με τις αρμόδιες Αρχές σε κάθε 
περίπτωση σε άμεση συνεργασία με την αστυνομία.  

Το 116000 απευθύνεται σε γονείς, σε παιδιά και σε όλους τους πολίτες. Είναι 
χρήσιμο ειδικά σε γονείς και παιδιά που ταξιδεύουν, καθώς τα άτομα που 
απαντούν στις κλήσεις μπορούν να τους παραπέμψουν στις αρμόδιες αρχές 
της χώρας. Το 116000 παρέχει ένα ασφαλές δίκτυο, όταν γονείς και παιδιά 
ταξιδεύουν στην Ευρώπη για διακοπές, για επαγγελματικούς ή άλλους 
λόγους. Το προσωπικό της Ευρωπαϊκής Γραμμής 116000 είναι σε θέση να 
παράσχει βοήθεια στη γλώσσα της χώρας ή στα Αγγλικά.  

Στην Ελλάδα εκχωρήθηκε ο κοινός ευρωπαϊκός αριθμός για τα εξαφανισμένα 
παιδιά 116000 στον Οργανισμό το «Χαμόγελο Του Παιδιού» από την Εθνική 
Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) και λειτουργεί στο 
Εθνικό Κέντρο για την Εξαφάνιση, Κακοποίηση και Εκμετάλλευση Παιδιών. 
 

 Amber Alert Hellas.  
Εθνικό Συντονιστικό Πρόγραμμα έγκαιρης και έγκυρης ειδοποίησης των 
πολιτών σε περιστατικά εξαφάνισης/απαγωγής ανηλίκων.  

Τι είναι το AMBER ALERT; 

Το AMBER ALERT HELLAS είναι το Εθνικό Συντονιστικό Πρόγραμμα 
έγκαιρης και έγκυρης ειδοποίησης των πολιτών σε περιστατικά 
εξαφάνισης/απαγωγής ανηλίκων το οποίο ενεργοποιείται από τον Οργανισμό 
«Το Χαμόγελο Του Παιδιού» με την έγκριση της Ελληνικής Αστυνομίας.  

Η βασική ιδέα του Προγράμματος Amber Alert, το οποίο παρουσιάστηκε 
επίσημα στη χώρα μας στις 25 Μαΐου 2007, συνίσταται στην άμεση, έγκυρη 
και λεπτομερή ενημέρωση των πολιτών σχετικά με περιστατικό εξαφάνισης 
ανηλίκου μόλις λίγα λεπτά μετά την ειδοποίηση των Αρχών ή του Οργανισμού 
(Ευρωπαϊκή Γραμμή Για Τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000) σχετικά με αυτό.  

 
ΟΜΑΔΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΣΗΣ «ΘΑΝΑΣΗΣ ΜΑΚΡΗΣ»  

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» ανέλαβε την πρωτοβουλία και συγκρότησε την 
Ομάδα Έρευνας και Διάσωσης «Θανάσης Μακρής» με τη συμμετοχή των 
αρμόδιων κρατικών φορέων (ΕΛ.ΑΣ., Πυροσβεστικό Σώμα, Λιμενικό Σώμα) 
καθώς και πιστοποιημένων εθελοντικών οργανώσεων (Ενδεικτικά: Ελληνική 
Ομάδα Διάσωσης, Σώμα Εθελοντών Σαμαρειτών, Διασωστών και 
Ναυαγοσωστών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού).  

Όπως παρουσιάστηκε επίσημα την 25ηΜαϊου 2012 - Παγκόσμια Ημέρα Για τα 
Εξαφανισμένα Παιδιά, στόχος της Ομάδας είναι ο συντονισμός σε 
επιχειρησιακό επίπεδο των ενεργειών που πρέπει να γίνονται σε περίπτωση 
εξαφάνισης παιδιού σε αστικό ή σε φυσικό περιβάλλον. Όλοι όσοι 
συμμετέχουν θέτουν όλα τα μέσα που διαθέτουν, το εκπαιδευμένο ανθρώπινο 
δυναμικό και την τεχνογνωσία τους στη διάθεση της Ομάδας, που σαν βασικό 
σκοπό έχει την άμεση ανταπόκριση και ενεργοποίηση των εμπλεκόμενων 
φορέων καθώς και τη βέλτιστη αξιοποίηση των υφιστάμενων μέσων. 
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 Εθνικό κέντρο για τα εξαφανισμένα και υπό εκμετάλλευση παιδιά.  

Το «Εθνικό Κέντρο για τα Εξαφανισμένα και υπό Εκμετάλλευση Παιδιά» 
παρέχει στο κοινό τις ακόλουθες υπηρεσίες: 

 24ωρη ευρωπαϊκή Γραμμή για Εξαφανισμένα Παιδιά : 116000  

 Ψυχολογική Υποστήριξη σε γονείς.  

 Βοήθεια και Διαβούλευση με αστυνομικές αρχές και άλλους φορείς 
σχετικούς με διερεύνηση περιστατικών εξαφάνισης παιδιών.  

 Σε περιπτώσεις που η Ελληνική Αστυνομία έχει εύλογους και πιθανούς 
λόγους να πιστεύει ότι το παιδί βρίσκεται σε άμεσο κίνδυνο, ενεργοποιείται 
το AMBER Alert Hellas – το δημόσιο σύστημα μετάδοσης έκτακτης 
ανάγκης.  

 Επικοινωνία με τα (ΜΜΕ) Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (τηλεοπτικά 
κανάλια, ραδιοφωνικούς σταθμούς) με σκοπό την ενημέρωση του κοινού 
για το περιστατικό εξαφάνισης, την προβολή στοιχείων του, καθώς και την 
προβολή του 100 και του 116000 για όποιον έχει στην κατοχή του 
περισσότερα στοιχεία.  

 Δημοσιοποίηση φωτογραφίας και στοιχείων του περιστατικού στην 
ιστοσελίδα μας (www.hamogelo.gr) καθώς και στην ιστοσελίδα του GMCN 
(www.missingkids.com).  

 Δημιουργία και διανομή αφισών σε όλες τις προσβάσιμες περιοχές.  

 Δημιουργία εντύπων (αφισέτες) με φωτογραφία, τα οποία διανέμονται 
μέσω του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη σε όλα τα αστυνομικά 
οχήματα της Ελλάδας.  

 Συντονισμός όλων των δημοσίων και ιδιωτικών φορέων και επιχειρήσεων.  

 Ψυχολογική και Συμβουλευτική υποστήριξη των παιδιών μετά την εύρεσή 
τους.  

 Υπεράσπιση και Προάσπιση, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, των 
δικαιωμάτων του παιδιού.  

 

 Τα σπίτια μας.  

Ο Οργανισμός μας «Το Χαμόγελο του Παιδιού» ξεκίνησε το 1997 τη 
λειτουργία του πρώτου σπιτιού φιλοξενίας για παιδιά σε κίνδυνο. Κύριο 
μέλημά μας από την αρχή υπήρξε η αποφυγή της ιδρυματοποίησης των 
παιδιών και βασικός μας στόχος η ομαλή και αξιοπρεπής επανένταξη τους 
στο κοινωνικό σύνολο. Με σεβασμό, διακριτικότητα αλλά κυρίως με περίσσεια 
αγάπη και στοργή «Το Χαμόγελο του Παιδιού» άνοιξε την αγκαλιά του για 
εκατοντάδες παιδιά που κινδυνεύουν. Κοντά μας έρχεται κάθε παιδί που δεν 
μπορεί και δεν πρέπει να μείνει στο οικογενειακό του περιβάλλον, αφού μετά 
από κοινωνική έρευνα διαπιστωθεί η ακαταλληλότητά του. Στα σπίτια μας 
λοιπόν, μεγαλώνουν παιδιά διαφόρων ηλικιών ανεξαρτήτως υπηκοότητας και 
καταγωγής, που οι αρμόδιες Εισαγγελικές & Δικαστικές Αρχές έκριναν 
αναγκαία την απομάκρυνσή τους από το οικογενειακό τους περιβάλλον. 

http://www.missingkids.com/
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Παιδιά που από τους πρώτους μήνες της ζωής τους εγκαταλείφθηκαν, 
παραμελήθηκαν, κακοποιήθηκαν. Παιδιά νηπιακής, σχολικής και εφηβικής 
ηλικίας, παιδιά που η ενήλικη ζωή τους τα βρίσκει δίπλα μας να σπουδάζουν, 
να υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία, να εργάζονται, να συμμετέχουν 
πλέον ως ενεργοί πολίτες και να προσφέρουν στο κοινωνικό σύνολο. 

Η λειτουργία και η καθημερινότητα μας προσαρμόζεται και ανταποκρίνεται 
στις ανάγκες, στις ιδιαιτερότητες αλλά και στην προσωπικότητα του κάθε 
παιδιού, με σεβασμό στις απαιτήσεις του, στα θέλω του, και στις επιθυμίες 
του. 

Κοινωνικοί λειτουργοί, ψυχολόγοι, παιδαγωγοί – παιδοκόμοι είναι οι 
άνθρωποι που βρίσκονται κάθε λεπτό κοντά τους. Άνθρωποι που δε 
«στέκονται» στην ειδικότητα και στον τίτλο αλλά καταθέτουν την ψυχή τους 
προσφέροντας την αγάπη τους, τη ζεστασιά τους, το χάδι τους και τη 
συμβουλή τους όλο το 24ώρο, κάθε μέρα και κάθε ώρα. Όλοι μαζί 
αγωνιζόμαστε να τους προσφέρουμε αυτό που δικαιούνται. Μια ζωή μέσα 
στην κοινωνία και όχι έξω από αυτήν. 

Τα παιδιά φοιτούν σε σχολεία της περιοχής που μεγαλώνουν, σε 
φροντιστήρια ξένων γλωσσών, ενισχυτικής διδασκαλίας, πληροφορικής. 
Συμμετέχουν σε αθλητικούς και πολιτιστικούς συλλόγους, σε σχολικές και 
εξωσχολικές δραστηριότητες. Παίζουν, γιορτάζουν, πηγαίνουν διακοπές, 
θέατρο , κινηματογράφο, σε πάρκα ψυχαγωγίας κ.α. 

Παράλληλα με το επιστημονικό προσωπικό του Συλλόγου ειδικά κέντρα 
προσφέρουν τις εξειδικευμένες υπηρεσίες τους, όταν αυτό κριθεί απαραίτητο 
και αναγκαίο για την ομαλή ανάπτυξη της προσωπικότητας του παιδιού και 
την αντιμετώπιση των ιδιαιτεροτήτων του. 

Η φοίτηση των παιδιών σε ιδιωτικά φροντιστήρια και κέντρα και η συμμετοχή 
τους σε δραστηριότητες επιτυγχάνεται κυρίως χάρη στη σημαντική προσφορά 
πολλών συν 

Στα σπίτια των παιδιών σημαντικός είναι ο ρόλος των εθελοντών μας, που 
αναλαμβάνουν συγκεκριμένες υποχρεώσεις με σταθερότητα και 
υπευθυνότητα. 

Τα σπίτια φιλοξενίας δε λαμβάνουν κρατική επιχορήγηση. Οι πόροι μας για 
την κάλυψη των πολλών αναγκών των παιδιών προέρχονται από την ιδιωτική 
πρωτοβουλία , από εκδηλώσεις και από τις προσφορές Εταιρειών. 

Σε μία εποχή δύσκολη για όλους μας, αναμφίβολα η αγωνία μας για την 
κάλυψη των αναγκών των παιδιών καθημερινά αυξάνεται. Οι προσπάθειες 
μας, για να μην ξεχαστούν αυτά τα παιδιά για δεύτερη φορά από όλους μας, 
εντείνονται και η δική σας μικρή συμμετοχή είναι αναγκαία και πολύτιμη. 
 

 Στήριξη παιδιών με προβλήματα διαβίωσης.  

Η οικογένεια αποτελεί το πιο σημαντικό κύτταρο της κοινωνίας. Οποιοδήποτε 
πρόβλημα επηρεάζει τη λειτουργικότητα και τις σχέσεις των μελών μεταξύ 
τους. Κρίσιμες ή τραυματικές καταστάσεις, όπως η ανεργία, το διαζύγιο κ.α, 
μπορούν να οδηγήσουν στην αποδιοργάνωσή της και στην εμφάνιση 
σοβαρών δυσκολιών. 
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Από το 1997 «Το Χαμόγελο του Παιδιού» μέσα από τις τράπεζες ειδών που 
λειτουργεί, σε όλη την Ελλάδα, προσφέρει τις υποστηρικτικές του υπηρεσίες 
σε ένα μεγάλο αριθμό οικογενειών που βρίσκονται σε κρίση λόγω των 
πρόσκαιρων κοινωνικών και οικονομικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν. 

Κοινωνικοί λειτουργοί και ψυχολόγοι του συλλόγου στοχεύουν : 

 στην κάλυψη των πρωτογενών αναγκών για την επιβίωση οικογενειών 
που αντιμετωπίζουν σοβαρά βιοποριστικά προβλήματα  

 στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των μελών της οικογένειας  

 στην παροχή συμβουλευτικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών με απώτερο 
σκοπό την κινητοποίηση των μελών της οικογένειας για την αντιμετώπιση 
των προβλημάτων τους και τη βελτίωση της λειτουργικότητάς τους  

 στην ευαισθητοποίηση και την ενεργοποίηση του κόσμου για την 
υποστήριξη της οικογένειας σε κρίση.  

 

 Στήριξη παιδιών με προβλήματα υγείας.  

Μια από τις σημαντικότερες δράσεις του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του 
Παιδιού» είναι η στήριξη παιδιών με προβλήματα υγείας και των οικογενειών 
τους.  

Οι βασικότερες δράσεις του Οργανισμού στο χώρο της υγείας είναι:  

 Κοινωνική και Ψυχολογική Στήριξη Παιδιών με προβλήματα υγείας  

 Φροντίδα στο σπίτι για παιδιά με σοβαρά προβλήματα υγείας  

 Δημιουργική Απασχόληση στα Νοσοκομεία  

 Κινητές Ιατρικές Μονάδες  

 Προληπτική Ιατρική  

Τμήμα Στήριξης παιδιών με προβλήματα υγείας Διεύθυνση: Κορινθίας 27, 
Αμπελόκηποι, Τ.Κ.11526 Τηλ: 2107483655 - 2107484010 Fax: 2107483654 
E-mail: medical@hamogelo.gr 
 

 Υποστήριξη παιδιών στα νοσοκομεία.  

Η Δημιουργική απασχόληση στα Νοσοκομεία ξεκίνησε το 1999. Σήμερα:  

 Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία»  

 Νοσοκομείο Παίδων «Παναγιώτη & Αγλαϊας Κυριακού»  

 Γενικό Νοσοκομείο «Ιπποκράτειο» Θεσσαλονίκης  

 Γενικό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Α.Χ.Ε.Π.Α.  

 Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Πατρών «Καραμανδάνειο»  

 Περιφερειακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών  

Με εργαλεία μας απλά υλικά, όπως το γέλιο, το παιχνίδι, το τραγούδι, τη 
συζήτηση, την ανθρωπιά, υποστηρίζουμε, ενισχύουμε και ενδυναμώνουμε 
πρώτα τα ίδια τα παιδιά και, παράλληλα, και τους γονείς τους.  

mailto:medical@hamogelo.gr
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Μέσα από τις παραπάνω δραστηριότητες, προσπαθούμε να δώσουμε στα 
παιδιά το μήνυμα ότι το νοσοκομείο μπορεί να αποτελέσει και χώρο 
παιχνιδιού, χαράς και δημιουργίας. Η ευχάριστη ατμόσφαιρα που κυριαρχεί 
τις ώρες της δημιουργικής απασχόλησης διώχνει την ένταση και επιδρά 
λυτρωτικά στις ψυχές παιδιών, γονέων, νοσηλευτών και γιατρών.  

Με το συνδυασμό δημιουργίας, μάθησης και ψυχαγωγίας, παρέχονται 
εναλλακτικοί τρόποι αυτοέκφρασης και ψυχολογικής στήριξης, με αποτέλεσμα 
την ενίσχυση της προσπάθειας των παιδιών και των οικογενειών τους να 
αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες που φέρνει η ασθένεια στη ζωή τους.  

Έτσι καθημερινά απασχολούμε τα παιδιά με:  

 Ατομικό και ομαδικό παιχνίδι στους ήδη διαμορφωμένους παιδότοπους και 
στους θαλάμους νοσηλείας των παιδιών.  

 Δημιουργία μέσω ζωγραφικής, χειροτεχνιών και κατασκευών  

 Ευκαιρίες για αυτοσχεδιασμό , έκφραση , εκτόνωση και χαλάρωση μέσα 
από το παιχνίδι (θεατρικό, κινητικό)  

 Διοργάνωση ημερήσιων εκδρομών  

 Διοργάνωση πάρτι γενεθλίων με τη συμμετοχή κλόουν  

 Παρακολούθηση θεατρικών παραστάσεων και κινηματογραφικών ταινιών  

 Διοργάνωση εποχιακών γιορτών (Τσικνοπέμπτη, Χριστουγέννων, Πάσχα 
κλπ.) με τη συμμετοχή αγαπημένων καλλιτεχνών  

 Συνεργασία με το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό 

 

 Κινητές Ιατρικές Μονάδες.  

Οι Κινητές Ιατρικές Μονάδες του οργανισμού «Το Χαμόγελου του Παιδιού» 
ειδικεύονται κυρίως στις διακομιδές παιδιών και νεογνών. Δραστηριοποιούνται 
στο χώρο της υγείας με αφετηρία την Αθήνα από το 2003 και τη Θεσσαλονίκη 
από το 2008. Η δράση τους όμως δεν περιορίζεται μόνο στην Αττική και τη 
Θεσσαλονίκη αλλά επεκτείνεται σε όλη την Ελλάδα μερικές φορές ακόμη και 
στο εξωτερικό. Στελεχώνονται από κατάλληλο και εξειδικευμένο προσωπικό 
(Πιστοποιημένοι Διασώστες Ε.Κ.Α.Β.) αναλαμβάνοντας την ασφαλή, 
αξιοπρεπή και ευχάριστη μεταφορά των μικρών μας φίλων. 

Οχήματα – Εξοπλισμός «Το χαμόγελο του παιδιού» διαθέτει στην υπηρεσία 
των παιδιών πέντε Κινητές Μονάδες, τρεις στην Αθήνα και δύο στη 
Θεσσαλονίκη με δυνατότητα μεταφοράς θερμοκοιτίδας. Άλλη μία 
υπερσύγχρονη Νεογνολογική Μονάδα μας, έχει παραχωρηθεί για χρήση στο 
Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία» και καλύπτει τις ανάγκες των νεογνών της 
περιοχής των Αθηνών. 

Ωράριο λειτουργίας Βρισκόμαστε στη διάθεση των παιδιών 24 ώρες την 
ημέρα, 365 ημέρες το χρόνο. 

Τρόπος λειτουργίας Οι Κινητές Ιατρικές Μονάδες και το πλήρωμα αυτών, 
βρίσκονται στην υπηρεσία των παιδιών υπό τον συντονισμό του Ε.Κ.Α.Β. 
(τηλ.166) ενώ παράλληλα υπάρχει και η δυνατότητα εξυπηρέτησης 
περιστατικών μέσω της ιατρικής υπηρεσίας του Συλλόγου (τηλ.1056) 
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Επιπλέον δραστηριότητες των Κινητών Ιατρικών Μονάδων Οι Κινητές 
Μονάδες βρίσκονται στη διάθεση του οργανισμού μας για κάλυψη αθλητικών 
εκδηλώσεων που αφορούν σε παιδιά, εκδηλώσεις παιδιών με ειδικές 
«ικανότητες», κάλυψη των ιατρικών αναγκών των παιδιών που φιλοξενούνται 
στα σπίτια μας, αλλά και συμβάλουν σημαντικά στην άμεση μεταφορά 
παιδιών στο Νοσοκομείο σε επιτόπιες παρεμβάσεις που πραγματοποιούνται 
κατόπιν κλήσης στην Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056.  
 

 Κοινωνική και ψυχολογική στήριξη παιδιών.  

Το Χαμόγελο του Παιδιού από το 1997 έχει αναπτύξει ένα ευρύτατο φάσμα 
δράσεων για το παιδί και την οικογένεια του με στόχο την προστασία και 
προάσπιση των δικαιωμάτων των παιδιών σε όλους τους τομείς, όπως είναι η 
υγεία, η ασφάλεια, η εκπαίδευση, η διαβίωση κ.α.  

Η κοινωνική και συμβουλευτική υποστήριξη παρέχεται από κοινωνικούς 
λειτουργούς και ψυχολόγους και αποσκοπεί στην :  

 καθοριστική συμβολή στην υποστήριξη και ενθάρρυνση του παιδιού και 
της οικογένειας του, ώστε να επιλύσουν τα προβλήματα που τυχόν 
αντιμετωπίζουν.  

 στη μέγιστη δυνατή αξιοποίηση των δυνατοτήτων του ατόμου.  

 στην κινητοποίηση και ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης και των 
φορέων για την άμβλυνση των προβλημάτων των παιδιών.  

Κοινωνική και συμβουλευτική υποστήριξη παρέχεται κεντρικά στην Αθήνα και 
περιφερειακά στην Θεσσαλονίκη, την Πάτρα, τον Πύργο, την Τρίπολη την 
Κόρινθο, την Κέρκυρα και την Χαλκίδα. 
 

 Προληπτική Ιατρική.  

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» από το 2002 πραγματοποιεί Προληπτική Ιατρική 
σε παιδιά σε όλη την Ελλάδα. Από το 2002 έως και το 2010, εξετάστηκαν 
χιλιάδες παιδιά διαφόρων ηλικιών.  

Σήμερα διαθέτουμε τρεις Μονάδες προληπτικής Ιατρικής για Παιδιά.  

 Κινητή Μονάδα Προληπτικής Οδοντιατρικής και Ιατρικής για τα παιδιά  

 Κινητό Πολυϊατρείο για τα Παιδιά «ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ» το οποίο περιλαμβάνει 
τα εξής αυτόνομα τμήματα: ακουολογικό, καρδιολογικό, παιδιατρικό, 
οφθαλμολογικό, οδοντιατρικό ενώ έχει αυτόνομη ρευματοδότηση.  

Είναι εξοπλισμένο με ιατρικά μηχανήματα και προγράμματα τελευταίας 
τεχνολογίας. Με το καινοτόμο σύστημα e-ppokrates, υλοποιείται ένα 
πρόγραμμα προληπτικής ιατρικής μέσω του οποίου πραγματοποιείται σειρά 
εξετάσεων με ταυτόχρονη δημιουργία ηλεκτρονικού ιατρικού φακέλου για τα 
παιδιά. Παράλληλα, είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι μέσω τηλεϊατρικής 
παρέχεται σύνδεση με γιατρούς. Κινητή Διαγνωστική Οφθαλμολογική και 
Ακουολογική Μονάδα Προληπτικής Ιατρικής για Παιδιά Η δράση αυτή 
υλοποιείται υπό την Αιγίδα των αρμόδιων Υπουργείων: Παιδείας, Δια βίου 
μάθησης & Θρησκευμάτων και Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Σκοπός 
μας είναι η ασφαλής, αξιοπρεπής και δωρεάν παροχή προληπτικής ιατρικής 
παρακολούθησης, και σε κάποιες περιπτώσεις η θεραπεία, σε παιδιά κάθε 
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ηλικίας, τόσο στα αστικά κέντρα όσο και σε απομακρυσμένα χωριά της χώρας 
μας. Οι Κινητές Μονάδες Προληπτικής Ιατρικής είναι στελεχωμένες με 
εθελοντές γιατρούς καθώς και κοινωνικό λειτουργό και νοσηλεύτρια του 
Οργανισμού. Ο προληπτικός ιατρικός έλεγχος είναι πολύ σημαντικό βήμα για 
την διατήρηση της καλής υγείας των παιδιών και για την προστασία τους από 
σοβαρότερα προβλήματα. Βασική Προϋπόθεση για κάθε παιδί που 
συμμετέχει αποτελεί η ενυπόγραφη συγκατάθεση των γονέων του. Όλα τα 
ευρήματα γνωστοποιούνται στους γονείς με σκοπό την –σε όσες περιπτώσεις 
είναι απαιτούμενη- θεραπεία. Η πολυετής πλέον εμπειρία, μας έχει διδάξει την 
τεράστια σημασία της προληπτικής ιατρικής στα παιδιά όλης της Ελλάδας, 
παιδιά που ζουν σε απομακρυσμένες περιοχές και δεν έχουν πρόσβαση σε 
ιατρικά κέντρα , παιδιά με οικονομικά προβλήματα, παιδιά που βιώνουν τον 
κοινωνικό αποκλεισμό. Η ιστορία του ΙΠΠΟΚΡΑΤΗ Το 2001 το Υπουργείο 
Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής μας παραχώρησε το πλοίο «ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ». 
Στόχος μας ήταν η μετατροπή του σε πλωτό Πολυιατρείο για Παιδιά και σε 
Κέντρο Φιλοξενίας και Στήριξης Παιδιών και Οικογενειών από την Περιφέρεια. 
Λόγω έλλειψης άλλων καταλληλότερων χώρων ο «ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ» ήταν ένα 
μεγάλο δώρο! Δυστυχώς τα προβλήματα ήταν πολλά και ο «ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ» 
ήταν σε πολύ άσχημη κατάσταση. Ήταν αδύνατο να επισκευαστεί και με 
ασφάλεια να φιλοξενήσει τις νέες δράσεις. Έτσι δόθηκε για «διάλυση» 
(«scrap»).... και το ποσό που εξασφαλίσαμε δεσμευτήκαμε να αξιοποιηθεί για 
κάποια νέα καινοτόμα δράση για τα παιδιά.... Με την ουσιαστική συμμετοχή 
πολλών και πολύτιμων εταιρειών χορηγών δημιουργήσαμε.... Το πρώτο 
Κινητό Πολυιατρείο για Παιδιά στην χώρα μας! Και το βαφτίσαμε πως 
αλλιώς.... «ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ» με σήμα.... το καραβάκι! Ένα έργο που έγινε 
επιτέλους πραγματικότητα και έχει τεθεί στην διάθεση των παιδιών που έχουν 
ανάγκη σε όλη την Ελλάδα. 
 

 Ενημέρωση παιδιών, γονέων και εκπαιδευτικών.  

Το 2009 συστάθηκε και οργανώθηκε το Τμήμα Ενημέρωσης Παιδιών, Γονέων 
και Εκπαιδευτικών, με στόχο την ενημέρωση του κοινού για σοβαρά θέματα 
που αφορούν τα παιδιά και στα οποία ο Οργανισμός «Το Χαμόγελο του 
Παιδιού» έχει σημαντικότατη εμπειρία. 

Ψυχολόγοι, Κοινωνικοί Λειτουργοί αλλά και Εκπαιδευτικοί του Συλλόγου μας 
πραγματοποιούν επισκέψεις σε σχολεία όλης της Ελλάδας και 
πραγματοποιούν ομιλίες με κοινό: Μαθητές όλων των εκπαιδευτικών 
βαθμίδων Εκπαιδευτικούς Γονείς και Κηδεμόνες Οι ομιλίες 
πραγματοποιούνται σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας Διά Βίου 
Μάθησης και Θρησκευμάτων και το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης μετά από πρόσκληση είτε του Σχολικού Συμβούλου, είτε του 
Υπεύθυνου Αγωγής Υγείας, είτε του Διευθυντή, είτε του Συλλόγου 
Διδασκόντων είτε του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων. 

Τα θέματα των ομιλιών είναι: 

Το Χαμόγελο του Παιδιού και οι δράσεις του Ενδοοικογενειακή Βία / 
Κακοποίηση Σχολική Βία / Σχολικός Εκφοβισμός Κακοποίηση μέσω 
Διαδικτύου Καλή και κακή χρήση της Τεχνολογίας 

Σκοπός των ομιλιών, οι οποίες βασίζονται στο μοντέλο της διαδραστικής 
επικοινωνίας με απλά και κατανοητά για τα παιδιά λόγια, είναι: 
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Η επισήμανση βασικών ενδείξεων για την κακοποίηση Η ουσιαστική 
κατανόηση του φαινόμενου Η διαχείριση των συναισθημάτων που 
προκαλούνται Η ανάπτυξη βασικών συμπεριφορών / ασπίδα απέναντι στους 
κινδύνους Η ενημέρωση για το που και πως μπορούμε να ζητήσουμε βοήθεια 
 

 Δημιουργική απασχόληση στα αεροδρόμια.  

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» 
«Ήρθαμε αρκετές φορές στης Αθήνας το αεροδρόμιο. Αυτή τη φορά όμως 
είδαμε ένα παιδικό τόπο στο αεροδρόμιο. Όταν ήρθα εδώ η φαντασία μου 
ταξίδεψε σε ένα μαγευτικό κόσμο. Ζωγράφισα, έπαιξα και γνώρισα παιδάκια.» 
Ναταλία, 7 χρονών « Ι like it here because it feels like home», Jessica, 7 
years old Australia. 

Τον Φεβρουάριο του 2002 ξεκίνησε η λειτουργία του Χώρου Δημιουργικής 
Απασχόλησης Παιδιών του Οργανισμού μας σε συνεργασία με το Διεθνή 
Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος». Μέσα στα 11 χρόνια 
λειτουργίας πάνω από 48.000 παιδιά έπαιξαν και ζωγράφισαν κοντά μας. 
Ωστόσο τα περιορισμένα τετραγωνικά του χώρου δεν μας επέτρεπαν να 
προσφέρουμε όλα όσα θέλαμε στους μικρούς μας φίλους. Έτσι από τον 
Σεπτέμβριο του 2011 το ταξίδι συνεχίζεται πια στον 2ο όροφο του επίπεδου 
αναχωρήσεων σε ένα μεγαλύτερο χώρο με οριοθετημένη soft play περιοχή, 
ενώ διαθέτει και παιδική τουαλέτα. Στο νέο μας Παιδότοπο όπως είναι πια η 
επίσημη ονομασία του, το εξειδικευμένο προσωπικό μας, φροντίζει έτσι ώστε 
όλη η οικογένεια να περάσει όμορφες δημιουργικές στιγμές .Τα παιδιά 
ψυχαγωγούνται ανάλογα με την ηλικία και τις προτιμήσεις τους, ενώ τους 
δίνεται η δυνατότητα να συναναστραφούν με παιδιά από άλλες χώρες και 
εθνικότητες. Παράλληλα δίνεται η δυνατότητα στους γονείς να ενημερωθούν 
για το έργο μας και να το στηρίξουν με όποιον τρόπο μπορούν. Τα παιδιά 
φεύγοντας μας χαρίζουν τις ζωγραφιές τους οι οποίες σχηματίζουν ένα 
τεράστιο παζλ με «κομμάτια» από όλο τον κόσμο! 
 

 Σπίτι παιδιών με ογκολογικά προβλήματα.  

Εχοντας γίνει ισότιμα και ενεργά μέλη του Δ.Σ. του Διεθνούς Κέντρου για τα 
Εξαφανισμένα και Θύματα Εκμετάλλευσης Παιδιά (International Centre for 
Missing and Exploited Children) και έχοντας αναγνωριστεί ως Εθνικό Κέντρο 
για τα Εξαφανισμένα και Θύματα Εκμετάλλευσης Παιδιά, -κατόπιν δικής μας 
πρότασης- αποφασίστηκε η δημιουργία Βαλκανικού Κέντρου και μας 
ανατέθηκε η λειτουργία του. Σκοπός του Κέντρου με έδρα την Ελλάδα και με 
το συντονισμό του οργανισμού μας είναι: Η πρόληψη των φαινομένων 
εξαφάνισης, αρπαγής/απαγωγής, εκμετάλλευσης και παράνομης διακίνησης 
ανηλίκων. Η άμεση και ουσιαστική συμβολή στις προσπάθειες εντοπισμού 
εξαφανισμένων παιδιών. Ο συντονισμός διακρατικών προσπαθειών για τον 
εντοπισμό ανηλίκου που αγνοείται και έχει κριθεί από τις αρμόδιες αρχές ότι 
έχει μετακινηθεί από ένα κράτος σε άλλο. Η παροχή στήριξης σε ανήλικους 
θύματα και στις οικογένειές τους. Η εξεύρεση λύσεων και η εφαρμογή 
προγραμμάτων στηρίζεται στη συνεργασία με ιδιωτικούς και δημόσιους 
φορείς. Το Κέντρο αναλαμβάνει σε συνεργασία με τους αντίστοιχους 
οργανισμούς/φορείς στα γειτονικά Βαλκανικά κράτη: Επαφή με τα ΜΜΕ για 
την ενημέρωση των πολιτών σχετικά με περιστατικό εξαφάνισης παιδιού 
Συντονισμό για την ενεργοποίηση του Ευρωπαϊκού AMBER ALERT (όταν 
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αυτό τεθεί σε λειτουργία) Παροχή εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού, 
που συλλέγει μέσω της Ευρωπαϊκής Γραμμής για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 
116000, η οποία έχει εκχωρηθεί στον Οργανισμό μας, πληροφορίες σχετικά 
με την εξαφάνιση και τις προωθεί άμεσα στις αρμόδιες αστυνομικές αρχές 
(Europol, Interpol) Συνεργασία με αρμόδιες αρχές με σκοπό τον εντοπισμό 
του παιδιού Παροχή ψυχολογικής στήριξης στους γονείς Παροχή ψυχολογικής 
στήριξης και συμβουλευτικής στο παιδί μετά τον εντοπισμό του. Προώθηση 
και επεξεργασία των στοιχείων του παιδιού που έχει εξαφανιστεί στο διεθνές 
site www.missingkids.com Προς αυτή την κατεύθυνση «Το Χαμόγελο του 
Παιδιού» έχει διοργανώσει τα τελευταία χρόνια, σε συνεργασία με το Διεθνές 
Κέντρο και την Interpol, τρία εκπαιδευτικά σεμινάρια σε στελέχη της Ελληνικής 
Αστυνομίας και των υπόλοιπων Βαλκανικών κρατών καθώς και σε 
εισαγγελικούς λειτουργούς σχετικά με την εξαφάνιση, παράνομη διακίνηση, 
εκμετάλλευση ανηλίκων και το χειρισμό εγκλημάτων κατά των παιδιών μέσω 
της τεχνολογίας. Στόχος των σεμιναρίων ήταν η λήψη τεχνογνωσίας, 
εξειδίκευσης και νέων μεθόδων από τους συμμετέχοντες, ώστε να μπορούν 
να ανταπεξέρχονται με αποτελεσματικότητα και επιτυχία στην αντιμετώπιση 
των φαινομένων αυτών. Το Κέντρο Νοτιοανατολικής Ευρώπης με έδρα την 
Αθήνα έχει στελεχωθεί από εξειδικευμένους επιστήμονες, Νομικούς, 
Κοινωνικούς Λειτουργούς και Ψυχολόγους, οι οποίοι ήδη εργάζονται με 
ιδιαίτερη επιτυχία και αποτελεσματικότητα. 
 

 Κέντρο Νοτιοανατολικής Ευρώπης για τα εξαφανισμένα και υπό 
εκμετάλλευση παιδιά.  

Το 2009 ένα νέο σπίτι του Οργανισμού μας ξεκίνησε τη λειτουργία του. Ένα 
σπίτι ξεχωριστό μιας και δημιουργήθηκε για παιδιά που έχουν υποστεί την 
αδιαφορία, την εγκατάλειψη και την ασθένεια ταυτόχρονα. Πρόκειται για ένα 
μικρό διαμέρισμα στους Αμπελοκήπους το οποίο πέρασε στα χέρια του 
Οργανισμού μας από κληρονομιά και βρίσκεται μια αναπνοή από τα 
Νοσοκομεία Παίδων. Το πρώτο αίτημα φιλοξενίας που δέχτηκε «Το Χαμόγελο 
του Παιδιού» αφορούσε ένα αγοράκι μόλις 2,5 ετών, το οποίο μετά από μια 
πραγματική περιπέτεια με την υγεία του μπορούσε να αφήσει πίσω του τον 
θάλαμο του νοσοκομείου και να ζήσει σε ένα κανονικό σπίτι μαζί με μια 
πραγματική οικογένεια. Οι βιολογικοί του γονείς τον είχαν εγκαταλείψει και το 
ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του Νοσοκομείου Παίδων είχαν γίνει η 
οικογένεια του. Ο μικρός λόγω της ιδιαιτερότητας της υγείας του θα έπρεπε να 
ζήσει μόνος, σε περιβάλλον σχεδόν αποστειρωμένο. Κάτι τέτοιο δε θα 
μπορούσε να του εξασφαλίσει ένα σπίτι όπως όλα τα υπόλοιπα σπίτια του 
«Χαμόγελου του Παιδιού». Για μια ακόμη φορά οι εθελοντές μας ήταν εκεί και 
με τη βοήθειά τους διαμορφώσαμε σε ελάχιστο χρόνο το σπίτι του νέου 
μέλους της οικογένειάς μας. Πιστοί στην επιθυμία του Ανδρέα, του μικρού μας 
ιδρυτή, δεν υπολογίσαμε κόστος ή δυσκολίες και σήμερα ο μικρός μας 
υποδέχεται τους δικούς του ανθρώπους στο σπίτι που οι ίδιοι του έφτιαξαν με 
τόση αγάπη. Στον ενάμιση χρόνο λειτουργίας του, το «Σπίτι Παιδιών με 
Ογκολογικά Προβλήματα» φιλοξένησε δύο ακόμη παιδιά τα οποία επίσης 
χρειάστηκαν τη στήριξη του οργανισμού μας και είναι έτοιμο να αγκαλιάσει 
όσα ακόμα παιδιά το έχουν ανάγκη. 

Στηρίξτε μας 1. Για τις δωρεές σας με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό 
είναι απαραίτητη η ενημέρωση μας στο τηλέφωνο 210 33 06 140 ή με fax στο 
210 38 43 038 ή με αποστολή e-mail στο info@hamogelo.gr. Η ενημέρωση θα 
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πρέπει να γίνει μετά τη δωρεά σας προκειμένου να αποσταλεί η σχετική 
απόδειξη και ευχαριστήρια επιστολή. 2. Το Χαμόγελο του Παιδιού δε βγαίνει 
ποτέ στο δρόμο, ούτε από πόρτα σε πόρτα για να κάνει έρανο. Οι χρηματικές 
δωρεές για την ενίσχυση των σκοπών του γίνονται μόνο με κατάθεση σε 
συγκεκριμένους τραπεζικούς λογαριασμούς, στα γραφεία του ή στους χώρους 
του. Επισημαίνει ότι για κάθε δωρεά, ανεξαρτήτως ποσού, ή για οποιαδήποτε 
άλλη συναλλαγή, εκδίδεται νόμιμη διάτρητη απόδειξη με το λογότυπο του 
Συλλόγου. 

Που είμαστε 

Τα σπίτια μας:  

• Το σπίτι μας στο Μοσχάτο  

• Το σπίτι μας στο Περιστέρι  

• Το σπίτι μας στο Μαρούσι  

• Το σπίτι μας στα Μελίσσια  

• Το σπίτι μας στον Καρέα  

• Το σπίτι μας στην Αρχαία Κόρινθο  

• Το αγρόκτημά μας στην Κέρκυρα  

• Το σπίτι μας στην Κυλλήνη  

• Το σπίτι μας στον Φοίνικα  

• Ημερήσια Φροντίδα Παιδιών στον Μύτικα Ευβοίας  

• Ημερήσια Φροντίδα Παιδιών στον Πύργο Ηλείας  

• Το θερινό σπίτι μας στην Επανομή  

• Το θερινό σπίτι μας στο Σχοινιά  

• Τα θερινά μας σπίτια στην Νέα Ηρακλείτσα Καβάλας  

• Σπίτι παιδιών με ογκολογικά προβλήματα  

• Ημερήσια Φροντίδα Παιδιών στο Αγρίνιο  

• Το σπίτι τους στη Νίκαια (1999 - 2011)  

• Το σπίτι τους στο Αίγιο 

 

Τα γραφεία μας: 

Υπάρχουν πολλά γραφεία του χαμόγελο του παιδιού σε όλη την Ελλάδα αλλά 
το πιο κοντινό στην  Κοζάνη είναι το γραφείο στη Θεσσαλονίκη. 

• Το Χαμόγελο του Παιδιού στη Θεσσαλονίκη  

Διεύθυνση: Παπακυριαζή 3, Θεσσαλονίκη, T.K. 54645  

Τηλέφωνο: 2310 250160  

Fax: 2310 270306  

Email: thessaloniki@hamogelo.gr 
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ΠΑΙΔΙΚΑ ΧΩΡΙΑ SOS 

Γνωρίστε μας 

Η Διεθνής Οργάνωση: 

1949 - Ο Hermann Gmeiner ιδρύει την Αυστριακή Οργάνωση των Παιδικών 
Χωριών SOS και χτίζεται το πρώτο Παιδικό Χωριό SOS στο Imst του Τυρόλο.  

1955 - Η πρώτη Στέγη Νέων SOS χτίστηκε στο Innsbruck της Αυστρίας. 
Ιδρύονται τα πρώτα Παιδικά Χωριά SOS στη Γαλλία, τη Γερμανία και την 
Ιταλία.  

1960 - Ιδρύεται η Διεθνής Οργάνωση SOS-KINDERDORF INTERNATIONAL, 
η οποία είναι η οργάνωση-ομπρέλα για όλες τις Οργανώσεις των Παιδικών 
Χωριών SOS στον κόσμο. Δημιουργείται το πρώτο Παιδικό Χωριό SOS στην 
Ουρουγουάη.  

1963 - Ξεκινάει η λειτουργία των πρώτων Παιδικών Χωριών SOS στη Νότια 
Κορέα και την Ινδία.  

1970 - Δημιουργείται το πρώτο Αφρικανικό Παιδικό Χωριό SOS στην Ακτή του 
Ελεφαντοστού και ξεκινάει η δημιουργία νέων στην Γκάνα, την Κένυα και τη 
Σιέρα Λεόνε.  

1975 - Ιδρύονται οι πρώτες Οργανώσεις των Παιδικών Χωριών SOS στην 
Ελλάδα, την Ισπανία και την Πολωνία.  

1981 - Ξεκινάει η λειτουργία της Ακαδημίας Hermann Gmeiner στο Innsbruck, 
που αποτελεί το επιστημονικό και παιδαγωγικό κέντρο κατάρτισης για το 
προσωπικό των SOS από όλο τον κόσμο.  

1985 - Βραβεύεται ο Hermann Gmeiner από το Ίδρυμα Ωνάση με το βραβείο 
«Αριστοτέλης». Τον Απρίλιο του 1986 πεθαίνει και Πρόεδρος του SOS-KDI 
αναλαμβάνει ο κ. Helmut Kutin.  

1991 - Δημιουργούνται τα πρώτα Παιδικά Χωριά SOS στην Τσεχοσλοβακία, 
τη Ρωσία, τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία. Δημιουργείται η Οργάνωση των 
Παιδικών Χωριών SOS στις ΗΠΑ.  

1995 - Το SOS-KINDERDORF INTERNATIONAL κατατάσσεται ως «ΜΚΟ με 
συμβουλευτική ιδιότητα (κατηγορία ΙΙ) με το Οικονομικό και Κοινωνικό 
Συμβούλιο των Ηνωμένων Εθνών".  

1999 - Συμπληρώνονται 50 χρόνια λειτουργίας των Παιδικών Χωριών SOS 
και ξεκινούν εργασίες δημιουργίας νέων προγραμμάτων στο Βιετνάμ, το Θιβέτ 
και τη Μογγολία.  

2002 - Απονέμεται στο SOS-KINDERDORF INTERNATIONAL το παγκοσμίου 
φήμης ανθρωπιστικό βραβείο Conrad Ν. Hilton για αξιοσημείωτες 
συνεισφορές με στόχο την άμβλυνση του ανθρώπινου πόνου.  

2005 - Μετά την καταστροφή από το τσουνάμι στην Ασία, τα Παιδικά Χωριά 
SOS παρείχαν έκτακτη βοήθεια (τρόφιμα, φάρμακα, τις ενισχύσεις και 
προσωρινό καταφύγιο), καθώς και μακροπρόθεσμη υποστήριξη 
(ανακατασκευή οικογενειακών κατοικιών, προγράμματα για την ενίσχυση της 
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οικογένειας, κοινοτικά κέντρα και SOS εγκαταστάσεις ) στην Ινδία, τη Σρι 
Λάνκα, την Ινδονησία και την Ταϊλάνδη.  

2007 - Ανοίγει το 100ο Ευρωπαϊκό Παιδικό Χωριό SOS στη Λιθουανία. 
Υποστηρίζονται τα θύματα φυσικών καταστροφών στη Βολιβία, την Ινδονησία, 
το Περού και την Ουρουγουάη, καθώς και τους εκτοπισμένους, στις 
αποσχισμένες λόγω κρίσης περιοχές, του Σουδάν, του Τσαντ και της 
Σομαλίας. Τα Παιδικά Χωριά SOS κερδίζουν το Βραβείο του Ταμείου του 
ΟΠΕΚ για την Ανάπτυξη.  

2009 - Η 60ή επέτειος των Παιδικών Χωριών SOS γιορτάζεται σε 132 χώρες, 
στις οποίες λειτουργούν προγράμματα των Παιδικών Χωριών SOS και ανοίγει 
το 500ό Παιδικό Χωριό SOS στο Cali στην Κολομβία. Ο Οργανισμός λαμβάνει 
το διάσημο Save the World Award 2009.  

2010 - Ξεκινάει μεγάλη ανθρωπιστική εκστρατεία για την αντιμετώπιση των 
σοβαρών προβλημάτων που δημιούργησε ο μεγάλος σεισμός στην Αϊτή, με τη 
δημιουργία τριών νέων Παιδικών Χωριών και την αύξηση των 
δραστηριοτήτων των τριών ήδη υπαρχόντων Παιδικών Χωριών SOS στη 
χώρα, με στόχο, μαζί με τα συμπληρωματικά βοηθητικά προγράμματα, να 
προστατεύσει και καλύψει ανάγκες 40.000 παιδιών. 
 

Ποιοί  είμαστε 

Το πρώτο Παιδικό Χωριό SOS ιδρύθηκε από τον HERMANN GMEINER το 
1949 στο Imst, του Τυρόλο στην Αυστρία. Ως άνθρωπος είχε δεσμευτεί να 
βοηθάει παιδιά που βρίσκονται σε ανάγκη - παιδιά που είχαν χάσει τα σπίτια 
τους, την ασφάλεια τους και τις οικογένειές τους σαν αποτέλεσμα του Β’ 
Παγκοσμίου Πολέμου.  

Σήμερα, με την υποστήριξη πολλών χορηγών και συνεργατών, το SOS-KDI 
έχει αναπτυχθεί προκειμένου να βοηθάει παιδιά σε όλο τον κόσμο. 
Αναλαμβάνουμε δράση για τα παιδιά ως ανεξάρτητη μη κυβερνητική 
οργάνωση. Σεβόμαστε διαφορετικές θρησκείες και πολιτισμούς, και 
εργαζόμαστε σε χώρες και κοινότητες, όπου η αποστολή μας μπορεί να 
συμβάλλει στην ανάπτυξη. Εργαζόμαστε στο πνεύμα της Σύμβασης των 
Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού και προωθούμε τα 
δικαιώματα αυτά σε ολόκληρο τον κόσμο.  

Σύμφωνα με την ιδέα των Παιδικών Χωριών SOS, η οργάνωση μας υπήρξε 
πρωτοπόρος σε μια προσέγγιση οικογενειακού τύπου που σχετίζεται με τη 
μακροχρόνια φροντίδα ορφανών και εγκαταλειμμένων παιδιών. Η ζωή και η 
οργάνωση των Παιδικών Χωριών SOS έχει σαν βάση τις τέσσερις 
παιδαγωγικές αρχές, όπως αυτές διατυπώθηκαν από τον HERMANN 
GMEINER και είναι:  

Η Μητέρα: Κάθε παιδί έχει έναν γονιό για να το φροντίζει.  

Η Μητέρα SOS χτίζει μια στενή σχέση με κάθε παιδί που της έχει ανατεθεί και 
παρέχει την ασφάλεια, την αγάπη και τη σταθερότητα που κάθε παιδί 
χρειάζεται. Σαν επαγγελματίας στη φροντίδα των παιδιών, ζει μαζί με τα 
παιδιά που της έχουν ανατεθεί, καθοδηγεί την ανάπτυξή τους και έχει την 
ευθύνη του σπιτιού και της οικογένειάς της. Αναγνωρίζει και σέβεται το 
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οικογενειακό υπόβαθρο, τις πολιτιστικές ρίζες και την θρησκεία του κάθε 
παιδιού.  

Αδέλφια: Οι οικογενειακοί δεσμοί αναπτύσσονται και δημιουργούνται νέοι.  

Κορίτσια και αγόρια διαφόρων ηλικιών ζουν μαζί ως αδέλφια, με πρωταρχικό 
καθήκον τη διατήρηση και παραμονή των φυσικών αδελφών μέσα στην ίδια 
οικογένεια. Αναπτύσσονται και μαθαίνουν μαζί να μοιράζονται τις ευθύνες και 
όλες τις χαρές και λύπες της καθημερινής ζωής. Αυτά τα παιδιά και η Μητέρα 
SOS οικοδομούν συναισθηματικούς δεσμούς που διαρκούν για μια ζωή.  

Το Σπίτι: Κάθε Οικογένεια έχει το δικό της σπίτι.  

Το Σπίτι SOS είναι το σπίτι κάθε Οικογένειας, με τη δική του ξεχωριστή 
αίσθηση, τον ρυθμό και την καθημερινότητα του. Το Σπίτι αποτελεί το φυσικό 
καταφύγιο για κάθε παιδί και βιώνει μια πραγματική αίσθηση της ασφάλειας 
και ατομικότητας.  

Το Χωριό: Η Οικογένεια SOS είναι μέρος της ευρύτερης κοινωνίας.  

Το Χωριό, είναι η φυσική προέκταση της Οικογένειας SOS. Αποτελεί το 
κοινωνικό περιβάλλον που επιτρέπει στα παιδιά ν’ αναπτυχθούν με ασφάλεια 
αλλά παράλληλα είναι και μία γέφυρα προς την κοινωνία, καθώς τα παιδιά 
μαθαίνουν να συμμετέχουν ενεργά σε αυτή. 

 

 Τι θέλουμε για τον κόσμο των παιδιών:  

Κάθε παιδί ανήκει σε μια οικογένεια.  

Η οικογένεια είναι η καρδιά της κοινωνίας. Μέσα σε μια οικογένεια κάθε παιδί 
είναι προστατευμένο και απολαμβάνει το αίσθημα ότι ανήκει κάπου. Εδώ, τα 
παιδιά μαθαίνουν τις αξίες, να μοιράζονται ευθύνες και να διαμορφώνουν 
μακροχρόνιες σχέσεις. Το οικογενειακό περιβάλλον τους παρέχει γερά 
θεμέλια πάνω στα οποία θα χτίσουν τη ζωή τους.  

Κάθε παιδί μεγαλώνει με αγάπη.  

Μέσα από την αγάπη και την αποδοχή, συναισθηματικά τραύματα 
επουλώνονται και χτίζεται η εμπιστοσύνη. Τα παιδιά μαθαίνουν να 
εμπιστεύονται και να πιστεύουν στον εαυτό τους και τους άλλους. Με αυτήν 
την αυτοπεποίθηση κάθε παιδί μπορεί να αναγνωρίσει και να αξιοποιήσει τις 
δυνατότητές του.  

Κάθε παιδί μεγαλώνει με σεβασμό.  

Η φωνή τού κάθε παιδιού ακούγεται και λαμβάνεται σοβαρά υπόψη. Τα 
παιδιά συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων που επηρεάζουν τη ζωή τους και 
καθοδηγούνται να αναλάβουν ενεργό ρόλο στην ανάπτυξή τους. Το παιδί 
μεγαλώνει με σεβασμό και αξιοπρέπεια ως ένα πολύτιμο μέλος της δικής του 
οικογένειας και κοινωνίας.  

Κάθε παιδί μεγαλώνει με ασφάλεια.  

Τα παιδιά προστατεύονται από κακοποίηση, παραμέληση και εκμετάλλευση 
και παραμένουν ασφαλή. 'Εχουν στέγη, φαγητό, υγειονομική φροντίδα, 
μόρφωση και σταθερούς συναισθηματικούς δεσμούς. 
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 Τι μας κρατάει δυνατούς:  

Αναλαμβάνουμε δράση.  

Έχουμε αμφισβητήσει τις παραδοσιακές μεθόδους φροντίδας των ευάλωτων 
ομάδων της κοινωνίας μας και συνεχίζουμε να πρωτοπορούμε με καινοτόμες 
προσεγγίσεις παιδικής μέριμνας. Βοηθάμε παιδιά που δεν έχουν πού αλλού 
να στραφούν.  

Κρατάμε τις υποσχέσεις μας. 

 Είμαστε αφοσιωμένοι στο να βοηθάμε τα παιδιά να έχουν μια καλύτερη ζωή. 
Το κάνουμε αυτό καλλιεργώντας σταθερές σχέσεις με τους χορηγούς μας, 
τους συνεργάτες μας και τις κοινότητες στις οποίες έχουμε τις ρίζες μας. 
Πιστεύουμε ότι με την μακροπρόθεσμη δέσμευση έχουμε έναν ουσιαστικό και 
διαρκή αντίκτυπο.  

Πιστεύουμε ο ένας στον άλλο.  

Πιστεύουμε στις ικανότητες και το δυναμικό του καθενός. Υποστηρίζουμε και 
σεβόμαστε ο ένας τον άλλον, και οικοδομούμε ένα περιβάλλον όπου 
μπορούμε να προσεγγίσουμε τις ευθύνες μας με αυτοπεποίθηση. Σε μια 
ατμόσφαιρα εμπιστοσύνης εμπνεόμαστε να μοιραστούμε τις εμπειρίες μας και 
να μάθουμε ο ένας από τον άλλο.  

Είμαστε αξιόπιστοι εταίροι.  

Από το 1949 έχουμε δημιουργήσει ένα Οργανισμό που εμπνέει εμπιστοσύνη 
στους χορηγούς, τις κυβερνήσεις και σε άλλους εταίρους οι οποίοι μας 
υποστηρίζουν στην αποστολή μας. Η μεγαλύτερη ευθύνη μας είναι η εγγύηση 
της ευημερίας των παιδιών διασφαλίζοντας υψηλού επιπέδου φροντίδα. Με 
τον τρόπο αυτό είμαστε δεσμευμένοι να χρησιμοποιούμε όλα τα κεφάλαια και 
τους πόρους με σύνεση, σεβασμό και ευθύνη.  

Αυτές είναι οι βασικές πεποιθήσεις και στάσεις πάνω στις οποίες ο 
οργανισμός μας έχει χτιστεί, και αυτές είναι οι ακρογωνιαίοι λίθοι της επιτυχίας 
μας. Αυτές οι σταθερές αξίες κατευθύνουν τις δράσεις μας, τις αποφάσεις και 
τις σχέσεις καθώς εργαζόμαστε για την εκπλήρωση της αποστολής μας. 

 

 Τι κάνουμε για τα παιδιά σε ανάγκη: 
 Δημιουργούμε οικογένειες για παιδιά που βρίσκονται σε ανάγκη, τα 

βοηθάμε να διαμορφώσουν το δικό τους μέλλον και συμμετέχουμε στην 
ανάπτυξη των κοινοτήτων που ανήκουν. 

 Συμμετέχουμε στην κοινοτική ζωή και ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες 
κοινωνικής ανάπτυξης των πιο ευάλωτων παιδιών και νέων ανθρώπων. 

 Δημιουργούμε εγκαταστάσεις και προγράμματα πρόληψης, που έχουν 
στόχο την ενίσχυση οικογενειών για την αποφυγή της εγκατάλειψης των 
παιδιών. 

 Ενώνουμε τις προσπάθειές μας, με μέλη της κοινότητας για την παροχή 
εκπαίδευσης και υγειονομικής περίθαλψης, καθώς και για ανταπόκριση σε 
καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. 
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Οι δράσεις μας 

Τι κάνουμε για τα παιδιά σε ανάγκη.  

• Παιδικό Χωριό SOS Βάρης  

• Παιδικό Χωριό SOS Πλαγιαρίου  

• Παιδικό Χωριό SOS Θράκης  

• Στέγες Νέων  

• Ξενώνες Προστασίας & Θεραπείας Κακοποιημένων Βρεφών & Νηπίων  

• Κέντρα Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας  

• Εργαστήρια Έκφρασης και Δημιουργικής Απασχόλησης 
 

Ο ρόλος της Μητέρας SOS 

 Η Μητέρα SOS, πέρα από το ότι αποτελεί το μητρικό πρότυπο, προσπαθεί 
για την ενσωμάτωση των παιδιών στην οικογένεια όπου θα βιώσουν την 
αποδοχή, την ασφάλεια και τη συλλογικότητα. Υποκαθιστώντας τη φυσική 
μητέρα, αναλαμβάνει την κάλυψη των πρακτικών, παιδαγωγικών και 
ψυχοσυναισθηματικών αναγκών των παιδιών και διασφαλίζει το ζεστό 
οικογενειακό κλίμα.  

Σημαντικό καθήκον και ευθύνη της Μητέρας SOS είναι να διαπαιδαγωγήσει τα 
παιδιά που της έχουν ανατεθεί, ακολουθώντας σύγχρονες παιδαγωγικές 
μεθόδους με την άμεση υποστήριξη του Παιδαγωγικού προσωπικού 
προκειμένου τα παιδιά να προσαρμοστούν στην πραγματικότητα της ζωής και 
να ενσωματωθούν δημιουργικά στην κοινωνία.  

Βασική προϋπόθεση για την ικανοποιητική άσκηση του ρόλου της, ο οποίος 
μέσα στην επαγγελματική του δεοντολογία εμπεριέχει την διάσταση του 
λειτουργήματος, είναι να διαθέτει προσωπικά χαρίσματα και ικανότητες όπως 
και συναισθηματική ωριμότητα, έτσι ώστε η σχέση της με τα παιδιά να μην 
είναι μονοδιάστατη προκειμένου να μην σταματά η δυναμική της 
συναισθηματικής συγκρότησης του παιδιού και να αποφεύγονται παράγοντες 
ανάπτυξης ιδρυματικής αντίληψης.  

Η καταλληλότητά της κρίνεται βάσει συγκεκριμένης διαδικασίας αξιολόγησης 
όπου εκτιμώνται οι διανοητικές, συναισθηματικές και πρακτικές της ικανότητες 
μέσα στα πλαίσια της εκπαίδευσης και πρακτικής της στον χώρο του Παιδικού 
Χωριού SOS. Προς τούτο, λειτουργεί ανά τακτά διαστήματα Σχολή Μητέρων.  

ΜΗΤΕΡΑ ή ΘΕΙΑ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΚΑ ΧΩΡΙΑ SOS 

 Μητέρα SOS Επάγγελμα Καρδιάς Ο ρόλος της Μητέρας SOS είναι καθαρά 
μια κατάθεση ψυχής και συγχρόνως μία επένδυση ζωής. Γι’ αυτό η 
προσωπικότητά της και η διάθεσή της αποτελούν τα πρωταρχικά κριτήρια 
επιλογής της.  

Η Μητέρα SOS αναλαμβάνει υπεύθυνα την ανατροφή 5-6 παιδιών που δεν 
μπορούν να μεγαλώσουν κοντά στους δικούς τους, ζει μαζί τους σ’ ένα σπίτι 
του Παιδικού Χωριού SOS προσφέροντας με την μόνιμη καθημερινή 
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παρουσία της, αγάπη, θαλπωρή και σιγουριά που έχουν ανάγκη τα παιδιά για 
να μεγαλώσουν σωστά.  

Τα Παιδικά Χωριά SOS έχουν ανάγκη από Μητέρες SOS, οι οποίες θα 
βοηθήσουν σαν επαγγελματίες και σαν άνθρωποι, να προστατευτούν ακόμα 
περισσότερα παιδιά.  

 Αν αγαπάτε τα παιδιά και θέλετε να ασχοληθείτε με την ανατροφή τους  

 Είστε μεταξύ 32–45 χρονών  

 Χωρίς οικογενειακές υποχρεώσεις  

 Με καλή σωματική και ψυχική υγεία  

 Απόφοιτη Λυκείου  

 Με δυνατότητα συνεχούς παρουσίας σε ένα από τα Παιδικά Χωριά SOS 
στην Αθήνα ή Θεσσαλονίκη ή Αλεξανδρούπολη  

σας προσφέρεται:  

 Ικανοποιητικός μισθός, ασφάλιση, άδεια και 8 ρεπό το μήνα.  

 Διαμονή σε σύγχρονη κατοικία  

 Συνεχής εκπαίδευση και επιμόρφωση  

 Συνεργασία και πλαισίωση από την Παιδαγωγική Ομάδα του Χωριού  

 Συναισθηματική ικανοποίηση με την ενασχόληση με παιδιά 

Πώς μπορώ να βοηθήσω; 

 Κάνε και εσύ μια δωρεά  

 Δωρεά on line  

 Κάλεσε από σταθερό ή κινητό στο 14567  

 Στείλε SMS αγάπης  

 Κάλεσε στο 901 11 164 164  

 Γίνε "ανάδοχος" στα Παιδικά Χωριά SOS  

 Δωρεές σε είδος  

 Επαγγελματική αποκατάσταση  

 On line donation 
 

UNESCO 

Η UNESCO, ως Διεθνής Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών, ιδρύθηκε το 
1945 και αγωνίζεται έκτοτε με συνέπεια για την ανάπτυξη του πολιτισμού, την 
προώθηση του διαπολιτισμικού διαλόγου, τη διάδοση της εκπαίδευσης, την 
ενίσχυση των επιστημών και την προώθηση της επικοινωνίας με σεβασμό 
στις αξίες κάθε πολιτισμού και κουλτούρας.  

Λειτουργεί ως κέντρο παραγωγής και διάδοσης πληροφοριών και γνώσης με 
στόχο τον καθορισμό κριτηρίων για την επίλυση των πολύπλευρων 
προβλημάτων της εποχής μας, προωθεί την περιφερειακή και τη διεθνή 
συνεργασία και βοηθά τα κράτη - μέλη της να αναπτύξουν το ανθρώπινο και 
θεσμικό τους δυναμικό.  

Το συστηματικό της έργο έχει αποφέρει αναγνωρισμένα αποτελέσματα 
παγκοσμίως και την καταξίωση στη συνείδηση των πολιτών. Το έργο αυτό 
αποκτά πολλαπλασιαστική ισχύ με την συνδρομή των Εθνικών Επιτροπών 
για την UNESCO. 
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Τι είναι η UNESCO. Τι κάνει η UNESCO. 

Η UNESCO είναι ο Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών για την Εκπαίδευση, 
την Επιστήμη και τον Πολιτισμό (United Nations Educational, Scientific and 
Cultural Organization).  

Ιδρύθηκε στις 16 Νοεμβρίου 1945 και από τότε προσφέρει τις εξειδικευμένες 
υπηρεσίες του στους τομείς αυτούς σε όλο τον πλανήτη.  

Η Εκπαίδευση, οι Κοινωνικές και οι Φυσικές Επιστήμες, ο Πολιτισμός και η 
Επικοινωνία είναι τα μέσα με τα οποία υπηρετεί τις πανανθρώπινες αξίες, με 
στόχο την ευημερία του ανθρώπου σε ένα ειρηνικό κόσμο.  

Η UNESCO λειτουργεί ως ένα παγκόσμιο εργαστήριο ιδεών και διαδραματίζει 
ένα ρυθμιστικό ρόλο στην προώθηση της διεθνούς συνεργασίας θέτοντας τα 
πρότυπα σύναψης διεθνών συμφωνιών επί διαφόρων ζητημάτων τα οποία 
ανακύπτουν στις σύγχρονες κοινωνίες. Ο Οργανισμός επίσης διευθετεί την 
διάδοση και την ανταλλαγή πληροφοριών και γνώσης, ενώ παράλληλα 
προσφέρει βοήθεια στα κράτη μέλη ώστε να αποκτήσουν τις κατάλληλες 
προϋποθέσεις, προκειμένου να υπηρετούν τους θεσμούς και τελικά τον 
άνθρωπο στις τοπικές κοινωνίες. 

Εν συντομία, η UNESCO προωθεί τη διεθνή συνεργασία* μεταξύ των 193 
κρατών μελών και των 6 συνδεδεμένων μελών της στους τομείς της 
Εκπαίδευσης, της Επιστήμης, του Πολιτισμού και της Επικοινωνίας.  

Από τον Οκτώβριο του 2007 η UNESCO εργάζεται για την δημιουργία 
συνθηκών πραγματικού διαλόγου ο οποίος βασίζεται στον σεβασμό στις 
κοινές αξίες και την αξιοπρέπεια του κάθε πολιτισμού και της κάθε 
κουλτούρας. Ο ρόλος αυτός είναι ζωτικής σημασίας, ιδιαίτερα για την 
αντιμετώπιση της τρομοκρατίας, η οποία συνιστά επίθεση κατά της 
ανθρωπότητας στο σύνολό της. Σε ένα κόσμο ο οποίος απαιτεί επειγόντως 
ένα παγκόσμιο όραμα αειφόρου ανάπτυξης, οι αξίες της τήρησης των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του αμοιβαίου σεβασμού και της καταπολέμησης 
της φτώχειας, συνιστούν αξίες οι οποίες βρίσκονται στο επίκεντρο του 
ενδιαφέροντος της UNESCO, και γι’ αυτό το λόγο αποτελούν τον άξονα κάθε 
δραστηριότητας και κάθε αποστολής της.  

Μέσω των στρατηγικών και των δραστηριοτήτων, η UNESCO επιδιώκει 
ενεργά την επίτευξη των στόχων Ανάπτυξης της Χιλιετίας, ιδίως εκείνων που 
αποσκοπούν στην:  

 μείωση κατά το ήμισυ του ποσοστού των ανθρώπων που ζουν σε 
συνθήκες ακραίας φτώχειας, στις αναπτυσσόμενες χώρες έως το 2015.  

 επίτευξη καθολικής πρόσβασης στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση σε όλες τις 
χώρες μέχρι το 2015.  

 εξάλειψη της ανισότητας των φύλων στην πρωτοβάθμια και 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση μέχρι το 2005.  

 βοήθεια στις χώρες ώστε να εφαρμόσουν μια εθνική στρατηγική για την 
αειφόρο ανάπτυξη έως το 2005, με σκοπό την ανατροπή των σημερινών 
τάσεων της απώλειας των περιβαλλοντικών πόρων έως το 2015.  
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Η UNESCO ΕΠΙΚΕΝΤΡΩΝΕΤΑΙ ΣΕ ΠΕΝΤΕ ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ  

• Ως εργαστήριο ιδεών. 

Η προέλευση και οι συνέπειες των δραματικών αλλαγών που 
πραγματοποιούνται σήμερα πρέπει να γίνουν πλήρως κατανοητές σε 
συνάρτηση με το ρόλο που παίζουν η εκπαίδευση, η επιστήμη, ο πολιτισμός 
και η επικοινωνία. Η UNESCO διαδραματίζει βασικό ρόλο αφενός στην 
πρόβλεψη και τον εντοπισμό σημαντικών προβλημάτων για την κοινωνία και 
αφετέρου στη χάραξη στρατηγικής και πολιτικών για την επίλυσή τους, επί τη 
βάσει της υπεράσπισης ενός συνόλου ηθικών αρχών.  

• Ως φορέας συλλογής και διανομής πληροφοριών.  

Η UNESCO συμμετέχει στην συγκέντρωση, στην μεταφορά, στη διάδοση των 
πληροφοριών, της γνώσης και των ορθών πρακτικών στους τομείς 
αρμοδιότητάς της, προτείνοντας καινοτόμες λύσεις, που υλοποιούνται μέσω 
πιλοτικών έργων. Η UNESCO προωθεί και συντονίζει περιφερειακά και 
παγκόσμια δίκτυα σε τρεις τομείς-άξονες: την έρευνα, την ανταλλαγή 
ερευνητικών αποτελεσμάτων και την κατάρτιση. Στις Διεθνείς Διασκέψεις που 
συγκαλεί, εμπειρογνώμονες διατυπώνουν νέες προσεγγίσεις στα 
σημαντικότερα ζητήματα που αντιμετωπίζουν τα Κράτη Μέλη, η UNESCO 
κινητοποιεί τις δεξιότητες και τους πόρους τους ώστε να πετύχουν τους 
κοινούς στόχους.  

• Ως διαμορφωτής προτύπων.  

Όταν οι χώρες υπερβαίνουν τις πολιτισμικές τους διαφορές και κατορθώνουν 
να συμφωνήσουν πάνω σε κοινούς κανόνες, τότε επιτυγχάνουν να συντάξουν 
επίσημα κείμενα, τα οποία είτε έχουν δεσμευτικό χαρακτήρα, όπως οι 
συμφωνίες ή οι συμβάσεις, είτε είναι μη δεσμευτικού χαρακτήρα, όπως οι 
συστάσεις ή οι δηλώσεις. Η UNESCO συμμετέχει σε αυτήν την προσπάθεια 
μέσω της λειτουργίας της ως διαμορφωτού προτύπων και λειτουργεί ως 
κεντρικό φόρουμ ιδεών για το συντονισμό των ηθικών και κανονιστικών 
ζητημάτων της εποχής μας, ενθαρρύνοντας την ανταλλαγή ιδεών και την 
αμοιβαία κατανόηση, επιδιώκοντας – όπου είναι δυνατόν και επιθυμητό – 
παγκόσμιες συμφωνίες, σε αυτά τα ζητήματα, και κινητοποιώντας τη διεθνή 
γνώμη. Επίσης, η UNESCO βοηθά στην σύνταξη ή την αναθεώρηση των 
ανωτέρω κειμένων και φροντίζει για την υιοθέτηση τους και την εφαρμογή 
τους. Η Επιτροπή των Συμβάσεων και Συστάσεων της Εκτελεστικής 
Επιτροπής έχει τη δυνατότητα να ενεργεί αρμοδίως σε περιπτώσεις 
παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων 
της UNESCO. Από το 1978, έχουν εξετασθεί σχεδόν 500 περιπτώσεις, οι 
μισές εκ των οποίων έχουν διευθετηθεί μέσω των επαφών της UNESCO με τα 
κράτη.  

• Ως παράγοντας οικοδόμησης ικανοτήτων των Κρατών Μελών.  

Η UNESCO οργανώνει το πλαίσιο διεθνούς συνεργασίας, ειδικά ανάμεσα στα 
Κράτη Μέλη της, για την οικοδόμηση ικανοτήτων και τεχνογνωσίας των 
κρατών σε όλους τους τομείς, υπό την μορφή της τεχνικής συνεργασίας. Η 
συμβουλευτική αυτή λειτουργία του Οργανισμού γενικά αφορά την ανάπτυξη 
πολιτικών, εθνικών στρατηγικών, έργων, μελετών σκοπιμότητας καθώς και 
συγκέντρωση χρηματοδοτικών πόρων για την εκτέλεση προγραμμάτων και, 
τελικά, την ανάπτυξη μεθόδων αξιολόγησης.  
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• Ως καταλύτης για την διεθνή συνεργασία.  

Η UNESCO, ως τεχνικός πολυτομεακός οργανισμός, παίζει καταλυτικό ρόλο 
στην αναπτυξιακή συνεργασία, συντονίζοντας έργα που θα κινδύνευαν να 
χαθούν εάν δεν υπήρχε ένας κεντρικός φορέας διαχείρισης. Επιδιώκει να 
εξασφαλίσει ότι οι στόχοι, οι αρχές και οι προτεραιότητες οι οποίες προωθεί 
υιοθετούνται από πολυμερή και διμερή προγράμματα και ότι τα προγράμματά 
της εφαρμόζονται, ειδικότερα σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, μέσω 
καινοτομικών προσεγγίσεων, αποτελεσματικών επεμβάσεων και ορθών 
πρακτικών.  

Πέρα από την προώθηση των προσωπικών επαφών μεταξύ των ειδικών 
εμπειρογνωμόνων ή την ενίσχυση των εκπαιδευτικών συστημάτων, η 
UNESCO συμβάλλει στη διάδοση της γνώσης, λειτουργώντας ως κέντρο 
συλλογής και διανομής διεθνώς εξειδικευμένων πληροφοριών στους 
διάφορους τομείς δράσης της, χρησιμοποιώντας γραπτά κείμενα και, σε 
μεγαλύτερο βαθμό, ηλεκτρονικά μέσα. Η UNESCO εκδίδει περίπου 50 δελτία 
και 20 περιοδικά κάθε χρόνο, 100 τίτλους βιβλίων, είτε ως εκδόσεις του 
Οργανισμού είτε σε συνεργασία με εκδοτικούς οίκους, ενώ παρουσιάζει 
παγκόσμιες εκθέσεις ανά διετία σχετικά με την κατάσταση της εκπαίδευσης, 
της επιστήμης, του πολιτισμού και της επικοινωνίας. Η Ετήσια Ενημερωτική 
Στατιστική Έκδοση (The Statistical Yearbook) είναι ένα ουσιαστικό εργαλείο 
αναφοράς με πληροφορίες για σχετικά θέματα απ’ όλες τις χώρες του κόσμου. 

 

ECOMOBILITY 

Η Εκστρατεία ECOMOBILITY 2013-2014 

Η Εκστρατεία ECOMOBILITY Οικολογική Μετακίνηση διοργανώνεται για 
ενδέκατη συνεχόμενη χρονιά από το ECOCITY, με τη συνεργασία και τη 
συστράτευση σημαντικών Επιστημονικών Ιδρυμάτων και Οργανισμών. 

Στόχος της εκστρατείας είναι ο ερεθισμός των νέων για την προσέγγιση 
περιβαλλοντικών προβλημάτων της πόλης, η ευαισθητοποίηση τους και η 
ενεργοποίησή τους στην αναζήτηση λύσεων, με προσανατολισμός στην 
αλλαγή συμπεριφορών και στην προώθηση της ποιότητας ζωής στις πόλεις 
μας. 

Η διάρκειά της είναι ετήσια και αρχίζει με την έναρξη της σχολικής περιόδου. 
Ολοκληρώνεται με την υλοποίηση του ECOCAMP. 

Στην εκστρατεία συμμετέχουν Ομάδες μαθητών της Γ΄τάξης Γυμνασίων από 
όλη τη χώρα, όπου με τις εργασίες και τις προτάσεις τους καλούνται να 
αναδείξουν τις Πράσινες Μετακινήσεις, όπως το περπάτημα, το ποδήλατο, τα 
Μέσα Μαζικής Μεταφοράς και να παρουσιάσουν λύσεις για την αλλαγή 
συνθηκών και τη στήριξη του δικαιώματος  ελεύθερης μετακίνησης στις 
πόλεις. 
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Οι φάσεις της Εκστρατείας 

Η πρώτη φάση της Εκστρατείας (Σεπ 2013 – Ιαν 2014): 

Το πρώτο διάστημα είναι αφιερωμένο στην οργανωτική υποδομή και στην 
προετοιμασία από τους μαθητές. Στην περίοδο αυτή δηλώνουν συμμετοχή τα 
Γυμνάσια και σχηματίζουν ομάδες από 8 μαθητές. Αφού λάβουν τις 
απαραίτητες οδηγίες, ερευνούν την πόλη τους, συγκεντρώνουν στοιχεία και 
εκπονούν την εργασία, ενώ επιλέγουν τον τρόπο παρουσίασης και εμπνέονται 
για τις κατασκευές και τις δημιουργίες τους. 

Οι Επιτροπές Οργάνωσης των Τομέων επισκέπτονται τα Γυμνάσια, συζητούν 
με τις ομάδες και συνεργάζονται με τους Καθηγητές. Στη πρώτη Φάση, 
προετοιμάζονται και οι Δήμοι για να υποδεχθούν τις εργασίες και προτάσεις 
των μαθητών. Τον Δεκέμβριο διοργανώθηκε η αναγγελίας της Εκστρατείας, 
στην οποία ανακοινώνονται οι πόλεις που συμμετέχουν και τα Γυμνάσια που 
διαγωνίζονται. 

Η δεύτερη φάση του Προγράμματος (Φεβ – Μάρ 2014): 

Το Φεβρουάριο ξεκινούν οι εκδηλώσεις ανά πόλη, στις οποίες 
παρουσιάζονται και αξιολογούνται οι εργασίες των Ομάδων Μαθητών. Οι 
Δήμοι διοργανώνουν τις εκδηλώσεις όπου οι μαθητές καταθέτουν τις 
προτάσεις τους. Ακολουθεί διάλογος με τους εκπροσώπους των Τοπικών 
Αρχών,  τους Επιστήμονες και τους Δημότες που συμμετέχουν στην 
εκδήλωση και κάθε εργασία αξιολογείται από ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης, 
σύμφωνα με τα κριτήρια που είναι γνωστά σε όλους, από τη δήλωση 
συμμετοχής στο Πρόγραμμα. 

Από κάθε πόλη αναδεικνύονται οι καλύτερες εργασίες, που προκρίνονται στην 
τελική αξιολόγηση, για το βραβείο της καλύτερης εργασίας και τα τέσσερα 
βραβεία δημιουργικότητας. 

Η τρίτη φάση του Προγράμματος (Απρ – Αύγ 2014): 

Το τελευταίο μέρος της Εκστρατείας περιλαμβάνει την Τελετή Απονομής των 
Βραβείων, την Αποστολή στις Βρυξέλλες και τις συναντήσεις στην Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, καθώς και τη φιλοξενία των ομάδων με τις καλύτερες δημιουργίες 
στο ECOCAMP. 

Με την ολοκλήρωση της Εκστρατείας γίνεται η αξιολόγηση, συντάσσεται ο 
απολογισμός και εκδίδονται τα συμπεράσματα για τη διαμόρφωση στάσης και 
περιβαλλοντικής συμπεριφοράς των εφήβων, από την επιστημονική ομάδα 
του Εργαστηρίου Marketing του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. 
 

Στόχοι 

Η ενεργή συμμετοχή των νέων για εξεύρεση λύσεων στα περιβαλλοντικά 
προβλήματα των μεγάλων πόλεων της χώρας, με κύριο σκοπό την 
ευαισθητοποίηση όλων των πολιτών, είναι το ζητούμενο της εκστρατείας. 

Στόχος είναι η ευαισθητοποίηση όσο το δυνατόν περισσότερων πολιτών, για 
την αλλαγή συνθηκών και συνηθειών μετακίνησης και την βελτίωση της 
ποιότητας ζωής στις πόλεις. 
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Το ECOMOBILITY ζητά από τους μαθητές να ερευνήσουν τα προβλήματα της 
περιοχής τους σε τοπικό επίπεδο (δήμος, γειτονιά, χωριό, νησί) που 
δημιουργούνται από όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Να εντοπίσουν 
ελλείψεις, κακοτεχνίες, να κάνουν έρευνα στο σχολείο και στη πόλη για τα 
προβλήματα που παρατηρούν γύρω τους, να σκεφτούν λύσεις/προτάσεις που 
θα βοηθήσουν σημαντικά την περιοχή που ζούνε και το σχολείο τους. 

Η εργασία τους, θα παρουσιαστεί στη διάρκεια ειδικής εκδήλωσης, που 
πραγματοποιείται στο Δήμο τους σε συνεργασία με το ECOCITY. Οι μαθητές 
είναι απαραίτητο μόνοι τους και χωρίς επέμβαση ενηλίκων, να παρουσιάσουν 
το έργο τους, με τον τρόπο που θα επιλέξουν μόνοι τους. Η εργασία τους 
μπορεί να συνοδεύεται από θεατρικό δρώμενο, τραγούδι, στίχους, διάφορες 
κατασκευές, μακέτες, ζωγραφική, έντυπα ή ό,τι άλλο θα δημιουργήσει η 
φαντασία τους. 

H συμμετοχή στην Εκστρατεία είναι ελεύθερη και εθελοντική. Μετά την 
αποστολή της Εγκυκλίου από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και 
Θρησκευμάτων στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, 
ενημερώνονται τα Γυμνάσια, που μπορούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον 
τους για να συμμετέχουν. 

Η Αίτηση/Δήλωση Συμμετοχής γίνεται με απλό τρόπο, από τον Καθηγητή που 
συμπληρώνει και στέλνει την αίτηση ηλεκτρονικά στο ECOCITY, που προωθεί 
στη συνέχεια στην Επιτροπή του αντίστοιχου Τομέα την αίτηση. Η Γραμματεία 
του Τομέα της Εκστρατείας θα στείλει στον Καθηγητή Οδηγίες και κάθε 
έγγραφο που θα χρειαστεί για να ενημερώσει και να προετοιμάσει την Ομάδα 
των Μαθητών. 
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Απάτες στον Εθελοντισμό 

Ακούγοντας την λέξη «Εθελοντισμός» συνήθως η σκέψη ταξιδεύει σε καλές 
πράξεις, αλληλοβοήθεια, υποστήριξη, προστασία κτλ. Έννοιες που έχουν 
θετική σημασία. Όμως εκτός από τα θετικά υπάρχουν και αρνητικά στον 
εθελοντισμό. Παρακάτω παρουσιάζονται απάτες που έχουν αναφερθεί στα 
πλαίσια εθελοντικών δράσεων. 
  

Απάτη σε ορφανοτροφείο στην Καμπότζη. 

Είναι σημαντικό να έχουμε κατά νου ότι, σε μερικούς πολιτισμούς, οι 
οργανώσεις που ονομάζονται ορφανοτροφεία δεν σημαίνει κατ' ανάγκη ότι τα 
παιδιά δεν έχουν οικογένεια ή τους γονείς. Ιδιαίτερα σε χώρες με υψηλό 
ποσοστό φτώχειας, οι οικογένειες στέλνουν συχνά τα παιδιά σε 
ορφανοτροφεία, επειδή πιστεύουν ότι είναι πιο πιθανό να τρέφονται και να 
έχουν πρόσβαση σε βασικές ανάγκες, είτε επειδή οι γονείς τους είναι ανίκανα 
να φροντίσουν τα παιδιά, λόγω της αναπηρίας, πνευματική αστάθεια, ή την 
κατάχρηση ναρκωτικών. Στην πραγματικότητα, μόνο το 28% των παιδιών σε 
ορφανοτροφεία της Καμπότζης έχουν χάσει και τους δύο γονείς.  

Το γεγονός ότι πολλά από τα παιδιά μπορεί να έχουν έναν ή δύο γονείς, δεν 
σημαίνει αυτομάτως το ορφανοτροφείο είναι μια απάτη. Αν το ορφανοτροφείο 
είναι νόμιμο, θα πρέπει να έχει ένα ενεργό πρόγραμμα για οικογενειακή 
επανένωση, αλλά η ατυχής αλήθεια είναι ότι ορισμένοι οργανισμοί, που 
επιθυμούν να επωφεληθούν από την προσοδοφόρα επιχείρηση των 
εθελοντών με τα ορφανά, έχουν προχωρήσει τόσο πολύ ώστε να πληρώσει 
τις οικογένειες να εγκαταλείψουν τα παιδιά τους στο ορφανοτροφείο. 
 

Εξαπάτηση Εθελοντή στο Ανόι. 

Η κοινωνική εργασία και τα αναπτυξιακά έργα γίνονται όλο και πιο 
διαδεδομένα σε χώρες του εξωτερικού, κυρίως στη Νότια Ασία, τη Λατινική 
Αμερική και την Αφρική. Εκατοντάδες χιλιάδες ξένοι ταξιδεύουν στο εξωτερικό 
με την πρόθεση να βοηθήσουν ανθρώπους που είναι λιγότερο τυχεροί και το 
έχουν ανάγκη. 

Από την άλλη, πολλές φορές οι εθελοντές πέφτουν θύματα εξαπάτησης από 
τη στιγμή που έχουν ολοκληρώσει το έργο τους. Για παράδειγμα, ένας 
Αυστραλός νεαρός πιάστηκε θύμα εξαπάτησης στο Ανόι. Είχε πέσει έξω με 
την διοίκηση του σχολείου επειδή δεν έπαιρνε τα χρήματα που του είχαν 
υποσχεθεί. Επιπλέον του είχαν κρατήσει το διαβατήριο και ήταν 
υποχρεωμένος να δουλεύει ως άμισθος δούλος. 
 

Απάτες από εθελοντές πυροσβέστες. 

Υπόθεση απάτης ύψους 2.400.000 Ευρώ από το διοικητικό συμβούλιο της 
Εθελοντικής Οργάνωσης Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα, Σώμα Ελλήνων 
Πυροσβεστών Αναδασωτών αποκαλύφθηκε πρόσφατα από την ΕΛ.ΑΣ. 
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Μάλιστα η οργάνωση είχε δεχθεί και δωρεές (πυροσβεστικά οχήματα) από 
τον επικεφαλή της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης. 

Στην υπόθεση εμπλέκονταν το διοικητικό συμβούλιο της Εθελοντικής 
Οργάνωσης, το οποίο κατηγορήθηκε για κακουργηματική απάτη, ενεργητική 
δωροδοκία και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. 

Η έδρα της Οργάνωσης ήταν στη Θεσσαλονίκη και όπως έγινε γνωστό, 
έπαιρνε χρήματα από δήμους προκειμένου να προσφέρει πυροσβεστικό έργο 
και αναδασώσεις αλλά τα χρήματα, τελικά, κατέληγαν σε διάφορες τσέπες. 

Τα οχήματα που διέθετε δεν είχαν πινακίδες κυκλοφορίας, δεν ήταν 
ασφαλισμένα και, γενικώς, δεν είχαν πιστοποιητικά για να μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν σε πυρόσβεση με ασφάλεια. 

Κατά την έρευνα διαπιστώθηκε ότι οι εμπλεκόμενοι, από το 2000 ως και 
σήμερα, πήραν περισσότερα από 2.500.000 ευρώ, παρουσιάζοντας σε 
δημάρχους, μέλη δημοτικών συμβουλίων και ιδιωτικές επιχειρήσεις ψεύτικη 
εικόνα σχετικά με το νομοθετικό πλαίσιο και τη δυνατότητα του Σωματείου να 
ιδρύει εθελοντικούς πυροσβεστικούς σταθμούς, να επιχειρεί σε κατάσβεση 
πυρκαγιών και να συμμετέχει σε περιστατικά διακομιδής τραυματιών. 

Την ίδια ψεύτικη εικόνα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ, παρουσίαζαν και για τη 
λειτουργική ικανότητα των οχημάτων, πυροσβεστικών και ασθενοφόρων, που 
η οργάνωση διέθετε στους δήμους. 

Σύμφωνα με την αστυνομία, τα οχήματα που διέθετε η Οργάνωση της είχαν 
παραχωρηθεί με τη μορφή δωρεάς από χώρες της Ευρώπης και πρόκειται για 
παλιά μεταχειρισμένα οχήματα. 

Μάλιστα, ο πρόεδρος της Οργάνωσης, προκειμένου να επιτύχει συνεργασία 
με τους δήμους, αποπειράθηκε να δωροδοκήσει αξιωματούχους Οργανισμών 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 
 

Απάτες εθελοντισμού μέσω σελίδων κοινωνικής δικτύωσης. 

Την ιστοσελίδας κοινωνικής δικτύωσης Facebook χρησιμοποιούσε για να 
παγιδεύει διάφορους πολίτες των Ιωαννίνων και να τους αποσπά χρηματικά 
ποσά για «εθελοντική δραστηριότητα», ένας 40χρονος ο οποίος συνελήφθη, 
κατόπιν εντάλματος του ανακριτή, για υπόθεση απάτης, που αφορά 
ανύπαρκτη οργάνωση εθελοντικών δραστηριοτήτων. 

Από τη μέχρι στιγμής αστυνομική έρευνα, έχει εξακριβωθεί ότι εξαπάτησε έξι 
πολίτες, από τους οποίους απέσπασε συνολικά το χρηματικό ποσό των 
54.310 ευρώ, ενώ εκτιμάται ότι ο συνολικός αριθμός των πολιτών που 
εξαπατήθηκαν είναι μεγαλύτερος. 

Όπως αναφέρει το ΑΜΠΕ, συγκεκριμένα, ο 40χρονος, μέσω της ιστοσελίδας 
του, προέτρεπε ανυποψίαστους πολίτες, κυρίως γυναίκες, για τη συμμετοχή 
τους σε δραστηριότητες εθελοντισμού, μέσω της εγγραφής τους στην 
υποτιθέμενη «Ελληνική Ένωση Έρευνας & Διάσωσης Ιωαννίνων» και στη 
συνέχεια, αφού κέρδιζε την εμπιστοσύνη, τους εξαπατούσε εισπράττοντας 
χρήματα, για δήθεν παροχές και δραστηριότητες. 
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Για να γίνει πιστευτός, διατηρούσε γραφείο στα Ιωάννινα και 
εκμεταλλευόμενος τη μετέπειτα διαπροσωπική τους σχέση, τους έπειθε είτε 
να καταβάλλουν χρηματικά ποσά, ως μηνιαία συνδρομή για τη συμμετοχή 
τους σε δραστηριότητες εθελοντισμού, είτε να προβαίνουν σε αγορές αγαθών 
και υπηρεσιών, για πλασματικές ανάγκες της οργάνωσης. 
 

Παραδείγματα μέσα από την καθημερινή ζωή. 

Δυστυχώς πολλοί άνθρωποι αγνοούν τις αξίες που θα έπρεπε να πρεσβεύει ο 
εθελοντισμός και προσπαθούν να επωφεληθούν και να αναρριχηθούν 
χρησιμοποιώντας το όνομα του.  

Παραδείγματα όπως γονείς που εκμεταλλεύονται τα παιδιά τους στέλνοντας 
τους στα φανάρια να καθαρίζουν παρμπρίζ αυτοκινήτων ή να ζητιανεύουν στα 
πεζοδρόμια ή ακόμα και μεγάλοι άνθρωποι που παριστάνουν τους 
ανάπηρους, υπολογίζοντας στο φιλότιμο των περαστικών είναι κομμάτι της 
καθημερινότητάς μας. 

Άλλοι πάλι προσπαθούν να διαφημιστούν και να γίνουν δημοφιλής μέσα από 
φιλανθρωπικές εκδηλώσεις ή διάφορα κινήματα εθελοντισμού, χάνοντας έτσι 
την ουσία την πραγματική και εστιάζοντας στο κτίσιμο του δημόσιου προφίλ 
τους. 

Επίσης πολλές φορές οργανώνονται έρανοι που στην πραγματικότητα τα 
ποσά που συγκεντρώνονται δεν καταλήγουν εκεί που θα έπρεπε. Ο 
διοργανωτής του εράνου κρατά τα χρήματα που συγκεντρώθηκαν με 
αποτέλεσμα να εξαπατά όλους τους καλοθελητές που δώρισαν κομμάτι του 
εισοδήματός τους.  
 

Μην κλείνεις τα μάτια στην απάτη. 

Το Ελληνικό Ινστιτούτο κατά της Απάτης (HACFE) αποτελεί τον επίσημο 
φορέα που προεκτείνει τις δράσεις στην Ελλάδα του διεθνούς Αμερικανικού 
Οργανισμού Association of Certified Fraud Examiners (www.acfe.com). 
Βασικός σκοπός του Hellenic ACFE, είναι να καταστεί ένα ισχυρό, αξιόπιστο 
και αποτελεσματικό όργανο στη μάχη κατά της απάτης και της διαφθοράς στη 
χώρα μας. Προς τούτο, ευελπιστεί να γίνει πόλος έλξης όχι μόνο όσων 
ασχολούνται επαγγελματικά με τέτοιου είδους θέματα, στους οποίους θα 
παρέχει τις δυνατότητες να εμπλουτίζουν τις γνώσεις τους, να μοιράζονται τις 
εμπειρίες και τις ανησυχίες τους και να ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια κοινή 
δράση, αλλά και κάθε τρίτου (επιχειρηματία, επαγγελματία, δημόσιου και 
ιδιωτικού φορέα), που έχει ανάλογο ενδιαφέρον ή πλήττεται από τέτοια 
φαινόμενα και επιζητεί συνδρομή για την αντιμετώπισή τους. 

Ειδικότερα, οι στόχοι του Ινστιτούτου είναι: 

 Να προωθήσει την εκπαίδευση και να προάγει τη διάδοση των γνώσεων 
και ικανοτήτων των μελών του στους συσχετιζόμενους χώρους του 
ελέγχου και της ασφάλειας. 

http://www.acfe.com/
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 Η προώθηση ελεύθερης ανταλλαγής μεταξύ των μελών του τεχνικών, 
μεθόδων και προσεγγίσεων για επίλυση προβλημάτων που αφορούν στον 
έλεγχο απάτης. 

 Η θέσπιση υψηλών προτύπων και η παροχή αξιόπιστων πιστοποιήσεων 
για τους Πιστοποιημένους Ελεγκτές Απάτης (Certified Fraud Examiners) 
μέσω της διαχείρισης ομοιόμορφων εξετάσεων. 

 Η προώθηση συνεχούς επιμόρφωσης των μελών του δια της απόκτησης 
βαθμών συνεχιζόμενης εκπαίδευσης (Continuing Proffessional Education) 
για τις τρέχουσες εξελίξεις στο χώρο του ελέγχου απάτης, ώστε αυτό να 
αποβαίνει προς όφελος των ιδίων. 

 Να λειτουργεί ως τοπικός εκπρόσωπος των Πιστοποιημένων Ελεγκτών 
Απάτης (CFE) και να ηγείται της προσπάθειας ενίσχυσης της κοινής 
γνώμης, και εμπιστοσύνης στην ακεραιότητα, αντικειμενικότητα και 
επαγγελματισμό των Πιστοποιημένων Ελεγκτών Απάτης (CFE). 

 Να μεταφέρει στη Διοίκηση, στους Ελεγκτές, στα Πανεπιστήμια και σε 
επαγγελματίες τη σημασία της καθιέρωσης του ελέγχου ώστε να 
διασφαλίζεται η αποτελεσματική οργάνωση και αξιοποίηση των πόρων 
στην καταπολέμηση απάτης. 

 Ο προσδιορισμός, η αποδοχή, η προώθηση και η υιοθέτηση προτύπων 
στα θέματα ελέγχου απάτης. 

 Η απαίτηση από τα μέλη του την υιοθέτηση και εφαρμογή ενός αυστηρού 
κώδικα επαγγελματικής συμπεριφοράς και ηθικής. 

 Η προάσπιση των δικαιωμάτων των μελών του κατά την εκπλήρωση του 
έργου τους. 

 Η Συνεργασία με το ACFE και η προώθηση των προτύπων του. 
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Ερωτηματολόγιο  

Στα πλαίσια της ερευνητικής εργασίας οι μαθητές μοίρασαν το παρακάτω 
ερωτηματολόγιο στους συμμαθητές τους: 

Θεματική ενότητα: Εθελοντισμός 

Σε ποιες από τις παρακάτω εθελοντικές δράσεις θα θέλατε να συμμετέχετε (μπορείτε να 
επιλέξετε περισσότερες από μία); 

□ Α) Σχολική εθελοντική αιμοδοσία 

□ Β) Καθαρισμός σκουπιδιών στους καταρράκτες του Σκεπασμένου 

□ Γ) Συλλογή τροφίμων για αστέγους 

□ Δ) Διοργάνωση σχολικής παράστασης 

Ποιους τομείς θεωρείται ότι ο Εθελοντισμός βοηθάει περισσότερο (μία απάντηση): 

o Α) Δωρεά οργάνων – Αιμοδοσία 

o Β) Περιβαλλοντικούς οργανισμούς 

o Γ) Ανθρωπιστικούς (άπορα παιδιά, άτομα με ειδικές ανάγκες, άστεγα παιδιά) 

o Δ) Τέχνη (θεατρικές παραστάσεις, φεστιβάλ) 

Τι εκδήλωση θα διοργανώνατε με σκοπό την ενημέρωση για τον εθελοντισμό (μία απάντηση);  

o Εθελοντική αιμοδοσία 

o Συλλογή τροφίμων ή βιβλίων και φαρμάκων 

o Σχολική παράσταση 

Θεματική ενότητα: Εθελοντισμός και Μεταμοσχεύσεις 

Πιστεύεις ότι είναι σημαντικό να γίνει κάποιος εθελοντής-αιμοδότης (μία απάντηση);  

o Ναι 
o Όχι 

Είσαι θετικός απέναντι στην δωρεά οργάνων (μία απάντηση); 

o Ναι 
o Όχι 

Ναι Θα γινόσουν δωρητής οργάνων μετά τον θάνατό σου (μία απάντηση); 

o Ναι 
o Όχι 

Θεματική ενότητα: Εθελοντισμός και αθλητισμός 

Με ποιον τρόπο πιστεύετε ότι ο εθελοντισμός συνεισφέρει στον αθλητισμό; 

………………………………..…………………………………………………………………………… 
………………………………..…………………………………………………………………………… 

Οι αθλητές πρέπει να γίνονται εθελοντές αιμοδότες (μία απάντηση); 

o Ναι 

o Όχι 

Θεματική ενότητα: Εθελοντισμός και οικολογία 

Έχεις  συμμετάσχει ποτέ σε ένα εθελοντικό πρόγραμμα σχετικό με την οικολογία (μία 
απάντηση); 

o Ναι 
o Όχι 
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Αν απάντησες «Ναι» σε ποια από τα παρακάτω (μπορείτε να επιλέξετε περισσότερες από 
μία); 

□ Καθαρισμός δάσους 
□ Καθαρισμός παραλίας 
□ Καθαρισμός πόλεων 

Οι οικολογικές οργανώσεις εθελοντών έχουν πετύχει πολλά τα τελευταία χρόνια. Πιστεύεις ότι 
η ενημέρωση του κόσμου για τη δράση τους δεν είναι αρκετή ώστε να υπάρχουν περισσότεροι 
εθελοντές (μία απάντηση); 

o Ναι 
o Όχι 

Αν απάντησες Ναι τότε τι θα πρέπει να αλλάξει ώστε να υπάρχει καλύτερη ενημέρωση του 
κόσμου; 

………………………………..……………………………………………………………………………
………………………………..…………………………………………………………………………… 

Θεματική ενότητα: Η διείσδυση του εθελοντισμού στις σχολικές κοινότητες  

Το σχολείο μας έχει συμμετάσχει σε εθελοντικές οργανώσεις; Σε ποιες; 

………………………………..…………………………………………………………………………… 
………………………………..…………………………………………………………………………… 

Πιστεύεις ότι θα ήταν σημαντικό να δημιουργηθεί μια σχολική ώρα πάνω στο μάθημα του 
εθελοντισμού (μία απάντηση); 

o Ναι 
o Όχι 

Θα θέλατε το σχολείο μας να συμμετάσχει σε περισσότερες εθελοντικές δράσεις (μία 
απάντηση); 

o Ναι 
o Όχι 

Αν Ναι σε ποιες δράσεις του εθελοντισμού θα θέλατε να συμμετάσχετε; 

………………………………..…………………………………………………………………………… 
………………………………..…………………………………………………………………………… 

Αφού συγκέντρωσαν τα ερωτηματολόγια που μοίρασαν επεξεργάστηκαν τις 
απαντήσεις των συμμαθητών τους και δημιούργησαν τα παρακάτω 
σχεδιαγράμματα συνοψίζοντας τις απαντήσεις τους: 
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Καθαρισμός Σχολείου - Δασών

Δεντροφύτευση

Δεν Έχουμε Συμμετάσχει

Δεν Γνωρίζω

0 5 10 15 20 25

Σε ποιες εθελνοτικές οργανώσεις έχει  
συμμετάσχει  το  Λύκειο  μας;



56 
 

 

 

 

 

80%

20%

Θα ήταν σημαντικό να δημιουργηθεί  μια σχολική 
ώρα πάνω στο μάθημα του εθελοντισμού;

NAI

OXI

78%

22%

Θα θέλατε το  σχολείο  μας να συμμετάσχει  σε 
περισσότερες εθελοντικές δράσεις;
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0 5 10 15 20

Δωρεά Οργάνων

Συγκέντρωση Χρημάτων

Make a Wish - Unicef - Action Aid

Δεντροφύτευση

Συλλογή Τροφίμων - Φαρμάκων

Αιμοδοσία

Καθαρισμός Δασών - Παραλιών

Συλλογή Σκουπιδιών στο Βελβεντό

Δεν Θέλω να Συμμετάσχω

Σε ποιες δράσεις του εθελοντισμού θα θέλατε να 
συμμετάσχετε;
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