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ΠΔΡΙΛΗΨΗ  

θνπφο ηεο παξνχζαο κειέηεο είλαη ε δηεξεχλεζε θαη ε εξκελεία ησλ παξαγφλησλ θαη 

κεραληζκψλ πνπ σζνχλ ηνπο αλζξψπνπο λα πξνζθέξνπλ εζεινληηθά ην ρξφλν ηνπο ζε 

θνηλσληθέο ππεξεζίεο θαη νξγαλψζεηο ζηελ Διιάδα ηεο θξίζεο. Δπηπιένλ, ε παξνχζα 

εξγαζία δηεξεπλά ηε ζρέζε εζεινληηζκνχ κε ηελ ελεξγή πνιηηεηφηεηα θαη ηελ πνιηηηθή 

δηαδηθαζία ελ γέλεη. Πξαγκαηνπνηήζεθε αλαζθφπεζε ηεο ζρεηηθήο βηβιηνγξαθίαο, 

αλάιπζή ηεο κε βάζε ην πιαίζην ηεο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο θξίζεο θαη έξεπλα. 

Χο κεζνδνινγηθφ εξγαιείν ηεο έξεπλαο ρξεζηκνπνηήζεθαλ εκηδνκεκέλεο ζπλεληεχμεηο, 

κε ζηφρν ηελ εμαγσγή πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ. 

 

Ζ κειέηε απηή θαηαιήγεη, κεηαμχ άιισλ, ζην ζπκπέξαζκα πσο αθφκα θαη ζηελ 

Διιάδα ηεο κεγάιεο νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη αλεξγίαο νη ιφγνη πνπ σζνχλ ηα άηνκα 

ζηνλ εζεινληηζκφ παξακέλνπλ ε αιιειεγγχε, ε πξνζθνξά ζην ζπλάλζξσπν θαη ε 

επίηεπμε ελφο θνηλσθεινχο ζηφρνπ θαη φρη ε απφθηεζε εξγαζηαθήο εκπεηξίαο ή ε 

ρξεζηκνπνίεζε ηνπ Δζεινληηζκνχ σο πξνζαιάκνπ ζχλαςεο επαγγεικαηηθήο ζρέζεο.  

πλερίδεη δειαδή λα απνηειεί  έλα μερσξηζηφ θνκκάηη ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ ησλ 

ππνθεηκέλσλ, πνπ απηφβνπια επηιέγνπλ λα ηνλ δηαζέζνπλ ππέξ θάπνηνπ ζθνπνχ. Απφ 

ηελ έξεπλα πξνέθπςε επίζεο φηη ν εζεινληηζκφο ρξεζηκνπνηείηαη θαη σο δηέμνδν γηα ηνλ 

θνηλσληθφ πξνβιεκαηηζκφ ησλ εζεινληψλ θαη ηελ αλάγθε λα δεκηνπξγήζνπλ κέζα απφ 

δηθέο ηνπο ελέξγεηεο έλαλ θαιχηεξν θφζκν, δεκηνπξγψληαο κηα ελαιιαθηηθή πνιηηηθή 

δηαδηθαζία θαη ζθπξειαηψληαο κηα λέα ηαπηφηεηα Δλεξγνχ Πνιίηε.  
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ABSTRACT  

The purpose of this study is to explore and interpret the factors and mechanisms that 

encourage people to volunteer in social services and non-governmental organizations in 

Greece, in the context of Greek crisis. In addition, this work explores the relationship 

between volunteering and active citizenship and the political process in general.  

A review of the relevant bibliography took place with its analysis, based on the context 

of the economic and social crisis. A qualitative research was also carried out. Semi-

structured interviews were used as the methodological tool of the research, aiming at the 

extraction of qualitative data. 

 

This study concludes, among others, that even in Greece, the European country of the 

great economic crisis and high unemployment rates, the reasons that motivate 

individuals in volunteering remain the solidarity, the tender to their fellow human 

beings, and the achievement of a socially beneficial scope, rather than the acquisition of 

work experience or the use of Volunteerism as a pre-employment relationship. It 

therefore continues to be a separate part of the leisure time of the subjects, who 

voluntarily choose to allocate it in favor of a great purpose. The survey also revealed 

that volunteering is also used as a way out for the social concern of volunteers and the 

need to create a better world, through their own actions, creating an alternative political 

process and forging a new Identity of Active Citizen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Key-Words: Volunteerism, Citizenship N.G.O., Greek Financial Crisis 
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Αληί πξνιόγνπ  

Ζ παξνχζα εξγαζία ρσξίδεηαη ζε ηξία κέξε. ην πξψην κέξνο αλαπηχζζεηαη ε 

πξνβιεκαηηθή ηεο έξεπλαο. πγθεθξηκέλα ζ‟ απηφ ην θεθάιαην, πνπ ζπληζηά ην 

εηζαγσγηθφ κέξνο ηεο κειέηεο, δηαηππψλεηαη ν γεληθφο πξνβιεκαηηζκφο θαη ν 

ρσξνρξφλνο ηεο έξεπλαο, δηαηππψλνληαη νη ζηφρνη θαη ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα-

ππνζέζεηο, αλαθέξεηαη ε ρξεζηκφηεηα θαη ζεκαληηθφηεηα ηεο έξεπλαο, θαζψο θαη νη 

πεξηνξηζκνί ζηνπο νπνίνπο εκπίπηεη θαη ηνπο νπνίνπο πθίζηαηαη. Δπί πξνζζέησο, 

απνζαθελίδνληαη κηα ζεηξά απφ έλλνηεο γηα λα απνθεπρζνχλ ζπγρχζεηο ή παξεξκελείεο, 

φπσο ε έλλνηα ηεο Κνηλσλίαο ησλ Πνιηηψλ, ηεο ηδηφηεηαο ηνπ Πνιίηε, ησλ Με 

θπβεξλεηηθψλ Οξγαληζκψλ θαη ηνπ νξγαλσκέλνπ Δζεινληηζκνχ 

 

Σν δεχηεξν κέξνο αλαθέξεηαη ζην ζεσξεηηθφ πιαίζην θαζψο θαη ζην θνηλσληθφ 

ππφβαζξν κέζα ζην νπνίν νη παξαπάλσ ππνζέζεηο εμεηάδνληαη. Πεξηγξάθεη ζεσξίεο, 

αλαιχζεηο θαη απφςεηο πάλσ ζηηο νπνίεο ζα βαζηζηεί ε εξκελεία ησλ επξεκάησλ ηεο 

έξεπλαο.  

 

Σν ηξίην κέξνο απνηειεί ην εξεπλεηηθφ κέξνο ηεο εξγαζίαο. ε απηφ, πεξηγξάθεηαη ε 

κεζνδνινγία ζηελ νπνία ζηεξίδεηαη ε έξεπλά καο, αλαιχνληαη νη κέζνδνη, ηα κέζα, ηα 

εξεπλεηηθά εξγαιεία θαη νη ηερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη.  Πεξηγξάθεηαη ε πξφζβαζε 

ζην πεδίν θαη ε δηαδηθαζία πνπ αθνινπζήζεθε, ην δείγκα. θαζψο θαη ε κέζνδνο 

δεηγκαηνιεςίαο. Παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο θαζψο θαη ε εξκελεία 

ησλ επξεκάησλ ηεο. Σέινο, εμάγνληαη ηα βαζηθά ζπκπεξάζκαηα ηεο παξνχζαο κειέηεο 

θαη γίλνληαη πξνηάζεηο γηα πεξεηαίξσ δηεξεχλεζε ησλ εξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ. 
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1. Δηζαγσγή-πξνβιεκαηηθή 

 

1.1 θνπόο ηεο κειέηεο 

Ο ζθνπφο ηεο παξνχζαο κειέηεο είλαη λα δηεξεπλεζεί ην θαηλφκελνπ ηνπ εζεινληηζκνχ 

κέζα ζην πιαίζην ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο πνπ καζηίδεη ηελ Διιεληθή θνηλσλία ηα 

ηειεπηαία νθηψ ρξφληα. Θα γίλεη πξνζπάζεηα λα δηεξεπλεζνχλ νη ιφγνη πνπ ψζεζαλ ηα 

ππνθείκελα ζηνλ εζεινληηζκφ, ε πηζαλή ζρέζε εζεινληηζκνχ κε ηελ αλεξγία ησλ λέσλ, 

ε ζρέζε κεηαμχ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη ηεο δηάζεζεο γηα πξνζθνξά, νη πεπνηζήζεηο 

ηνπο ζρεηηθά κε απηφ πνπ θάλνπλ θαη ε ελ γέλεη εζεινληηθή ηνπο εκπεηξία. Σέινο, ζα 

εξεπλεζεί ην πψο ν εζεινληηζκφο επεξεάδεη, δηακνξθψλεη θαη ηξνπνπνηεί ηελ 

ηαπηφηεηα ησλ Δζεινληψλ σο Πνιίηεο θαζψο θαη ηε λέα δηακνξθνχκελε ζρέζε ηνπ 

εζεινληηζκνχ κε ηε πνιηηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη δηαδηθαζία.  

 

1.2 Δξεπλεηηθά Δξσηήκαηα 

Οη άμνλεο πάλσ ζηνπο νπνίνπο ζα βαζηζηεί ηφζν ε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε φζν θαη 

ε έξεπλα είλαη νη εμήο: 

Α) Tα θίλεηξα ησλ εζεινληψλ.  

ε απηφ ην ζεκείν αλαδεηνχληαη ηα θίλεηξα πνπ σζνχλ ηνπο αλζξψπνπο ζηνλ 

εζεινληηζκφ θαζψο θαη ην εάλ απηά ζρεηίδνληαη κε ηνλ εκπινπηηζκφ ηνπ 

επαγγεικαηηθνχ βηνγξαθηθνχ ηνπ εζεινληή; Δπίζεο, αλαδεηείηε ην εάλ ε γεληθφηεξε 

αλάγθε πξνζθνξάο πξνεγείηαη ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζθνπνχ ή φρη.  

ηα απνηειέζκαηα αλακέλεηαη λα αλαδερζεί ην ζπκπέξαζκα φηη ζηελ Διιάδα ηεο 

νηθνλνκηθήο θξίζεο ηα θίλεηξα ησλ εζεινληψλ δελ είλαη κφλν αιηξνπηζηηθά. Αληίζεηα, 

ζα ζεκεησζεί φηη ν εζεινληηζκφο ζήκεξα ρξεζηκνπνηείηαη εθηφο απφ κέζν θνηλσληθήο 

πξνζθνξάο θαη σο πξνζάιακνο πξφζβαζεο ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαζψο θαη δηεχξπλζεο 

ηνπ θνηλσληθνχ θχθινπ ησλ εζεινληψλ. 

 

Β) Σν ζεζκηθφ πιαίζην ηνπ Δζεινληηζκνχ 

Θα αλαδεηεζεί ην πιαίζην ιεηηνπξγίαο ησλ ΜΚΟ, ηεο εζεινληηθήο εξγαζίαο θαζψο θαη 

ηεο ζρέζεο εζεινληηζκνχ – εξγαζίαο.  Αλακέλεηαη φηη ην πιαίζην ιεηηνπξγία ησλ ΜΚΟ 

είλαη ζπγθερπκέλν θαη πξνβιεκαηηθφ θαζψο θαη ην φηη ην νξγαλσκέλν θξάηνο 

απνπζηάδεη απφ ηε ξχζκηζε ηεο Δζεινληηθήο Δξγαζίαο. Δπηπιένλ ζα θαηαδεηρηεί φηη νη 

Δζεινληέο δελ γλσξίδνπλ ηε μεθάζαξε δηαθνξά κεηαμχ ηνπ εζεινληηθνχ θαη ηνπ 
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εξγαηηθνχ πιαηζίνπ θαη πσο απηφ πνιιέο θνξέο νδεγεί ζηελ εθκεηάιεπζε ησλ 

εζεινληψλ απφ ηηο ΜΚΟ ρξεζηκνπνηψληαο ηνπο σο επαγγεικαηίεο. 

 

Γ) Οη απφςεηο ησλ εζεινληψλ γηα ηνλ αληίθηππν ηνπ έξγν ηνπο ζηε θνηλσλία θαη ζηνπο 

ίδηνπο.   

ε απηφ ηνλ άμνλα ζα εξεπλήζνπκε ηηο απφςεηο ησλ εζεινληψλ γηα ην εάλ ηειηθά ε 

πξνζθνξά ηνπο ζηε θνηλσλία είλαη ζεκαληηθή θαζψο θαη γηα ην εάλ πηζηεχνπλ φηη κέζσ 

απηήο δξαζηεξηφηεηαο ππάξρεη αληίθηππνο θαη ζηνπο ίδηνπο. Αλακέλεηαη λα εμαρζεί ην 

ζπκπέξαζκα φηη νη εζεινληέο πηζηεχνπλ φηη πξνζθέξνπλ πξαγκαηηθά ζην θνηλσληθφ 

ζχλνιν ζηε θαη φηη κέζσ απηήο ηεο πξνζθνξάο αιιάδνπλ ηελ ίδηα ηελ θνηλσλία. Δπίζεο 

φηη πηζηεχνπλ φηη σθεινχληαη θαη νη ίδηνη (νη εζεινληέο) κέζσ απηήο ηεο δηαδηθαζίαο. 

 

Γ) Ζ πνξεία πξνο ηνλ Δζεινληηζκφ. 

Θα αλαδεηεζεί ην θαηά πφζν ππάξρεη  ζνβαξή ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ηνλ εζεινληηζκφ 

θαη ηηο επθαηξίεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ απηφλ θαζψο θαη ην εάλ ηα εξεπλεηηθά 

ππνθείκελα εθηηκνχλ φηη ε εζεινληηθή πξνθνξά είλαη έκθπηε ή επίθηεηε.  Αλακέλεηαη 

φηη ζηελ Διιάδα δελ ππάξρεη ζνβαξή ελεκέξσζε γηα ηνλ εζεινληηζκφ θαζψο θαη ην φηη 

ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα δελ πξνβάιεη ην εζεινληηθφ θίλεκα φζν ζα έπξεπε. Σέινο ν 

εξεπλεηήο εθηηκά φηη ε πιεηνςεθία ησλ ζπλεληεπμηαδφκελσλ ζα ζεκεηψζεη φηη ν 

Δζεινληήο θάπνηνο «γίλεηαη» ζηε πνξεία θαη δελ γελληέηαη σο έηζη. 

 

E) Ζ ρξεζηκφηεηα ησλ ΜΚΟ 

Θα γίλεη πξνζπάζεηα λα αλαδερζεί ν ζεκαληηθφο ξφινο πνπ νη κε θπβεξλεηηθέο 

νξγαλψζεηο θαινχληαη λα δηαδξακαηίζνπλ θαζψο θαη ε ζεκαληηθή δεκηά πνπ έρνπλ 

πξνθαιέζεη ζηε θήκε ηνπο παξαδείγκαηα θαθνδηαρείξηζεο θαη κε δηαχγεηαο ηνπ 

παξειζφληνο.  Θα αλαδεηεζεί θαη ε άπνςε ησλ ζπλεληεπμηαδφκελσλ γηα ην δήηεκα. 

Αλακέλεηαη, κηαο θαη νη ίδηνη απνηεινχλ θνκκάηη ησλ νξγαλψζεσλ απηψλ λα 

απαληήζνπλ κε θαηαθαηηθφ ηξφπν. 

 

Σ) Ο Δζεινληήο σο ελεξγφο πνιίηεο. 

Θα αλαδεηεζεί ην εάλ ηα ππνθείκελα είλαη εμνηθεησκέλα κε ηελ έλλνηα ηνπ Δλεξγνχ 

Πνιίηε θαη ην εάλ εθηηκνχλ φηη κε ηελ εζεινληηθή ηνπο εξγαζίαο κεηαηξέπνληαη απφ 

ηδηψηεο ζε πνιίηεο. Θα αλαδεηεζεί αθφκα θαη ην εάλ ν Δζεινληηζκφο απνηειεί γηα 

απηνχο  ππνθαηάζηαην ηεο θνκκαηηθήο έληαμεο θαη ηεο πνιηηηθήο δηαδηθαζίαο. 
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Αλακέλεηαη φηη ζα γλσξίδνπλ ηελ έλλνηα ηνπ Δλεξγνχ Πνιίηε θαη φηη ζηε πιεηνςεθία 

ηνπο ζα απνηεινχλ πνιηηηθά δξαζηήξηα άηνκα.  

 

 

1.3 Χξεζηκόηεηα ηεο έξεπλαο/εξγαζίαο 

Ζ έξεπλα απηή είλαη ζήκεξα ζεκαληηθή ιφγσ ησλ ηεξάζηησλ κεηαβνιψλ πνπ έρεη 

ππνζηεί ε Διιεληθή θνηλσλία ηα ηειεπηαία ρξφληα. Αλ θαη έρνπλ ππάξμεη έξεπλεο 

ζρεηηθά κε ηνλ εζεινληηζκφ, απηέο είλαη ππφ ην πξίζκα κηαο εληειψο δηαθνξεηηθήο 

θνηλσληθήο πξαγκαηηθφηεηαο (Διιάδα ηεο αλάπηπμεο – Δζεινληηθφ θίλεκα 

Οιπκπηαθψλ Αγψλσλ). ήκεξα, πνπ κεγάια θνκκάηηα ηνπ πιεζπζκνχ ηεο ρψξαο 

πεξηζσξηνπνηνχληαη ν εζεινληηζκφο παίξλεη ραξαθηεξηζηηθά επείγνπζαο βνήζεηαο πξνο 

ην ζπλάλζξσπν πνπ αληηκεησπίδεη ζνβαξά πξνβιήκαηα επηβίσζεο θαη δελ αθνξά ηφζν 

δεπηεξεχνπζα πξνηάγκαηα (π.ρ. Πνιηηηζκφ, Αζιεηηζκφ, λέεο ηερλνινγίεο). Ζ εξγαζία 

απηή επειπηζηψ λα ρξεζηκεχεη σο έλαπζκα γηα θάπνηνλ αλεμάξηεην ή δηδαθηνξηθφ 

εξεπλεηή γηα λα κειεηήζεη ην θαηλφκελν δηεμνδηθά θαη λα παξάμεη πνζνηηθά δεδνκέλα 

θαη γεληθεπκέλα ζπκπεξάζκαηα.  

 

1.4 Οη πεξηνξηζκνί ηηο έξεπλαο 

Ο αλαγλψζηεο ζα πξέπεη λα ζεσξήζεη δεδνκέλν ην φηη ε παξνχζα έξεπλα δελ κπνξεί λα 

εμάγεη πνζνηηθά δεδνκέλα θαη γεληθεχζεηο. Σφζν ν ραξαθηήξαο κηαο δηπισκαηηθήο 

εξγαζίαο κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο, φζν θαη ν δηαζέζηκνο ρξφλνο θαη νη πφξνη πνπ 

ζα κπνξνχζαλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ είλαη πεξηνξηζκέλνη.  

 

1.5 Ο Δζεινληηζκόο κέζα από ην πξίζκα ηεο Διιεληθήο θξίζεο  

Ζ  Διιάδα,  ήδε  πξηλ  ηελ θξίζε,  ραξαθηεξηδφηαλ  απφ  πςειή εηζνδεκαηηθή  

αληζφηεηα  θαη  έιιεηςε ελφο θαζνιηθνχ δηρηπνχ θνηλσληθήο αζθάιεηαο. Ζ Διιάδα ηεο 

θξίζεο ζην πιαίζην ηεο  δεκνζηνλνκηθήο πξνζαξκνγήο, παξάιιεια κε ηα απαξαίηεηα 

βήκαηα εμνξζνινγηζκνχ ησλ ππεξεζηψλ πγείαο θαη πξφλνηαο (π.ρ. εμνξζνινγηζκφο ησλ 

εθξνψλ ησλ δεκφζησλ λνζνθνκείσλ πξνο  ηηο  θαξκαθεπηηθέο  εηαηξείεο),  θάλεη  

δπζηπρψο  θαη  πνιιά  βήκαηα  πξνο  ηα  πίζσ. πγθεθξηκέλα, εδψ θαη ηέζζεξα ρξφληα, 

πξνρσξά ζε ππνβάζκηζε ζεηξάο θνηλσληθψλ ξεηξψλ ζηε ιεηηνπξγία ηεο αγνξάο εξγ 

αζίαο (πρ. θαηψηαηνο κηζζφο, ζπιινγηθέο δηαπξαγκαηεχζεηο) θαη ζε πεξηνξηζκφ 

πιεζψξαο θνηλσληθψλ επηδνκάησλ είηε κέζσ ηεο κείσζεο ηεο ρξεκαηηθήο αμίαο  

ηνπο είηε κέζσ ηεο επηιεμηκφηεηαο (Μπνπξίθνο θαη σηεξφπνπινο, 2014) 
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Ζ νηθνλνκηθή θξίζε επέθεξε βίαηεο κεηαβνιέο ζηελ ζηξσκάησζε ηεο ειιεληθήο 

θνηλσλίαο πνιιαπιαζηάδνληαο ηηο θνηλσληθέο αληζφηεηεο, δηεπξχλνληαο ηε θηψρεηα θαη 

δεκηνπξγψληαο ζηξαηηέο, θπξίσο λεαξήο ειηθίαο, αλέξγσλ.  χκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ 

Οξγαληζκνχ Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο θαη Αλάπηπμεο (ΟΟΑ) ην δηαζέζηκν θαηά 

θεθαιήλ εηζφδεκα ζηελ Διιάδα κεηψζεθε θαηά 27,5% ηελ πεξίνδν 2007-2015, κε ην 

θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ λα ζπξξηθλψλεηαη ην ίδην δηάζηεκα θαηά 22,8%.  

 

Αλ ζπλππνινγίζνπκε φηη ζχκθσλα κε ζηνηρεία ηεο Δπξσπατθήο ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο 

(Eurostat) ην επίπεδν ηεο αλεξγίαο ζηελ Διιάδα ηνλ Ηνχλην ηνπ 2016 έθζαζε ην 23,4%  

(49,1% ζηνπο λένπο θάησ ησλ 25 εηψλ) ηφηε εχθνια κπνξεί αθφκα θαη έλαο εμσηεξηθφο 

παξαηεξεηήο λα θαηαιάβεη ηε λέα δνθεξή ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα. χκθσλα κε ηηο 

λέεο ηάζεηο πνπ θαηαγξάθηεθαλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο, «ε αλεξγία θηλδπλεχεη λα 

ζπκπαξαζχξεη ζηε θηψρεηα νιφθιεξα λνηθνθπξηά», νη λένη ιφγσ ηνπ πςεινχ πνζνζηνχ 

αλεξγίαο παξαηείλνπλ ηηο ζπνπδέο ηνπο θαη ζπγθαηνηθνχλ κε ηνπο γνλείο ηνπο, ελψ νη 

γπλαίθεο-ζχδπγνη (άλσ ησλ 45) αλαδεηνχλ μαλά εξγαζία (Μαηζαγγάλεο, 2013). Σν 

πνζνζηφ ηνπ πιεζπζκνχ πνπ βξηζθφηαλ ζε θίλδπλν θηψρεηαο ή θνηλσληθνχ 

απνθιεηζκνχ, αλήιζε ην 2015 ζην 35,7% (3.828.000 άηνκα) ζχκθσλα κε ζηαηηζηηθά 

απφ ηε Eurostat θαη ηελ ΔΛΣΑΣ 34,6%. ζνλ αθνξά ην πνζνζηφ αθξαίαο θηψρεηαο, 

δειαδή ηελ αδπλακία εμαζθάιηζεο ελφο θαιαζηνχ βαζηθψλ αγαζψλ πνπ θξίλνληαη 

απαξαίηεηα γηα ηελ αμηνπξεπή δηαβίσζε ελφο αηφκνπ, δηακνξθψζεθε -ζχκθσλα κε ηελ 

Οκάδα Αλάιπζεο Γεκφζηαο Πνιηηηθήο ηνπ Οηθνλνκηθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ-  ζην 

15,2% ηνπ ειιεληθνχ πιεζπζκνχ. Σέινο, ζα πξέπεη λα ζεκεηψζνπκε φηη ζηελ Διιάδα 

ηεο θξίζεο δεκηνπξγείηαη έλαο ζηξαηφο θησρψλ εξγαδνκέλσλ. Ζ εθηίλαμε ηνπ 

πνζνζηνχ ησλ ρακειφκηζζσλ ζέζεσλ θαη ησλ επέιηθησλ κνξθψλ εξγαζίαο έρεη 

δεκηνπξγήζεη αλζξψπνπο πνπ εξγάδνληαη κελ αιιά πνπ ην εηζφδεκα ηνπο δελ μεπεξλά 

ην φξην ηεο θηψρεηαο. (Μπαινχξδνο, 2011) 

 

ηε ηεξάζηηα νηθνλνκηθή θξίζε ήξζαλ λα πξνζηεζνχλ νη κεγάιεο κηθηέο 

κεηαλαζηεπηηθέο ξνέο δεκηνπξγψληαο κηα λέα αλζξσπηζηηθή θξίζε κέζα ζηε 

πξνγελέζηεξε. Σν 2015 κφλν νη κεηαλαζηεπηηθέο θαη πξνζθπγηθέο ξνέο ζηελ Διιάδα  

απφ ηηο αθηέο ηηο Σνπξθίαο έζπαζαλ ζχκθσλα κε ην UNCHR ην θξάγκα ηνπ ελφο 

εθαηνκκπξίνπ αλζξψπσλ. Σν Διιεληθφ θξάηνο βξέζεθε γηα κηα αθφκα θνξά εληειψο 

απξνεηνίκαζην κεηαθέξνληαο μαλά ην βάξνο ηεο έθηαθηεο βνήζεηαο ζηηο νξγαλψζεηο 
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ηεο Κνηλσλίαο ησλ Πνιηηψλ, ζε άηππεο ζπιινγηθφηεηεο αιιειεγγχεο θαη ζε αηνκηθέο 

πξσηνβνπιίεο ηνπ γεγελνχο πιεζπζκνχ. 

Ζ παξαπάλσ θαηάζηαζε δελ αλαίξεζε ηελ δηαρξνληθή απνπζία ηνπ θνηλσληθνχ θξάηνπο 

θαη δελ έρηηζε έλα πιήξεο θνηλσληθφ δίθηπ πξνζηαζίαο κηαο θαη νη δξάζεηο πνπ 

αλαπηχζζνληαη απφ ηε θνηλσλία ησλ πνιηηψλ ζηνρεχνπλ αλαγθαζηηθά κφλν ηηο πην 

αδχλακεο θνηλσληθέο νκάδεο (π.ρ. απφξνπο, αζηέγνπο) θαη δελ είλαη απφ κφλεο ηνπο 

επαξθείο. 

 

ηελ Διιάδα, νη ηζρπξνί νηθνγελεηαθνί δεζκνί, πάληα αλαπιήξσλαλ ηα θελά ζηελ 

παξερφκελε απφ ην θξάηνο θνηλσληθή πξνζηαζία (Παπαζενδψξνπ, Γαθέξκνο,  2010)  

H θξαηνχζα γλψκε ζηε βηβιηνγξαθία γηα ηελ θνηλσλία πνιηηψλ ζηελ Διιάδα κεηά ηε 

κεηαπνιίηεπζε ηνπ 1974 είλαη φηη ε θνηλσλία απηή είλαη αηξνθηθή, ελψ ηαπηφρξνλα ην 

θξάηνο είλαη επίζεο αδχλακν εηδηθά ζε φ,ηη αθνξά ηελ εθαξκνγή ησλ εθάζηνηε κέηξσλ 

δεκφζηαο πνιηηηθήο (Μνπδέιεο 1998, Μαθξπδεκήηξεο 2002, Μνπδέιεο θαη 

Παγνπιάηνο 2003). Ζ θνηλσλία πνιηηψλ ήηαλ αηξνθηθή εμαηηίαο ηεο δηείζδπζεο ησλ 

δηθηχσλ παηξσλίαο θαη ηεο κεηαθνξάο ηνπ αληαγσληζκνχ ησλ θνκκάησλ ζην 

εζσηεξηθφ ησλ κε θξαηηθψλ ζπιινγηθψλ θνξέσλ θαη ηεο εμάξηεζεο ησλ ελ ιφγσ 

θνξέσλ (π.ρ., ησλ ζπλδηθάησλ), απφ ηα θφκκαηα θαη ην θεληξηθφ θξάηνο 

(Μαπξνγνξδάηνο 1988 θαη Μavrogordatos 1993). ην παξειζφλ είραλ πξνηαζεί πνιιέο 

αηηίεο ζηηο νπνίεο νθεηιφηαλ ε αδπλακία ή αηξνθία ηεο θνηλσλίαο πνιηηψλ. Μεξηθέο 

απφ απηέο ήηαλ ην δηνγθσκέλν ειιεληθφ θξάηνο (Σζνπθαιάο 1986, Sotiropoulos 1993, 

Γηακαληνχξνο 2000), νη πειαηεηαθέο ζρέζεηο (Campbell 1964, Legg 1969, Μνπδέιεο 

1977, Σζνπθαιάο 1977 θαη 1981, σηεξφπνπινο 2001) θαζψο θαη ηα ηζρπξά πνιηηηθά 

θφκκαηα. ήκεξα παξαηεξνχληαη εμάξζεηο θνηλσληθψλ θηλεκάησλ, δξάζεηο ηζρπξψλ 

νκάδσλ πίεζεο, νξγαλσκέλεο πξνζπάζεηεο δξάζεο ΜΚΟ, θαζψο θαη αλάπηπμε άηππσλ 

ζπζζσκαηψζεσλ.    

 

Ο εζεινληηζκφο, παξά θάπνηεο εμάξζεηο πξηλ ηελ Οιπκπηάδα ηνπ 2004, παξέκελε 

αλαηκηθφο κέρξη ην 2003. Μεηά ην 2004 γίλεηαη ιφγνο γηα ζπλζήθεο σξηκφηεηαο 

αλάδπζεο ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ θαη λέσλ ηάζεσλ, ζεκαηνδνηψληαο ηελ αλαβίσζε 

ηεο (Lyrintzis 2002). Ζ θαηεγνξία κε ηηο πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο εκθαλίδεηαη απηή 

ησλ αζιεηηθψλ ζσκαηείσλ πνπ δηθαηνινγείηαη απφ ηελ επηξξνή ηεο Οιπκπηάδαο θαη λα 

αθνινπζείηαη απφ ηηο πνιηηηζηηθέο θαη εθπαηδεπηηθέο νξγαλψζεηο, απνθηψληαο 

αλαγλσξηζηκφηεηα θαη δπλαηφηεηα παξέκβαζεο ζε ηνκείο δεκφζηαο πνιηηηθήο, ρσξίο 



15 

 

αθφκε λα ηε δηακνξθψλνπλ φκσο. Κηλεηηθφηεηα παξαηεξήζεθε ζε νξγαλψζεηο 

πεξηβαιινληηθέο θαη κεηαλαζηψλ θαηά ηνπ ξαηζηζκνχ, φπσο θαη θνηλσληθήο θξνληίδαο, 

αλνίγνληαο δίαπιν επηθνηλσλίαο κε ην θξάηνο. 

 

Σελ πεξίνδν ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, φκσο, θαηαγξάθεηαη κία ζεκαληηθή κεηάζεζε ηεο 

επζχλεο γηα ηελ θνηλσληθή πξνζηαζία απφ ην θξάηνο είηε ζην ζεζκφ ηεο νηθνγέλεηαο, 

είηε ζηελ ηδησηηθή πξσηνβνπιία (Βεληέξεο, 2011) ή ζηελ εηαηξηθή θνηλσληθή επζχλε. 

ε απηή ινηπφλ ηε πεξίνδν, νη ηππηθέο αιιά θαη νη άηππεο πξσηνβνπιίεο γηα ηελ παξνρή 

θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ θαη αληηκεηψπηζεο ηεο θηψρεηαο πνιιαπιαζηάζηεθαλ. Οη δήκνη 

ζε ζπλεξγαζία κε κε θεξδνζθνπηθνχο θνξείο ζπγθξφηεζαλ λέεο δνκέο θνηλσληθήο 

πξνζηαζίαο (Γνκέο ελάληηα ζηε θηψρηα κε πφξνπο ηνπ ΔΠΑ), ηα Ηδξχκαηα 

εγθαηλίαζαλ (Ίδξπκα Μπνδνζάθε κέζσ ησλ EEA Grants) ή ελίζρπζαλ (Ίδξπκα 

ηαχξνο Νηάξρνο) ηε ρξεκαηνδφηεζε Μ.Κ.Ο ζηνλ ηνκέα ηεο θνηλσληθήο θξνληίδαο, ε 

Δθθιεζία δηεχξπλε ηηο πξνλνηαθέο ηεο δνκέο, νη επαγγεικαηηθνί ζχιινγνη 

θηλεηνπνηήζεθαλ (Ηαηξηθφο ζχιινγνο, εθπαηδεπηηθνί, παξαγσγνί ησλ ιατθψλ αγνξψλ, 

θιπ.) θαη δίθηπα θνηλσληθήο αιιειεγγχεο λέαο γεληάο αλαδχζεθαλ (π.ρ. δίθηπα 

δηαθίλεζεο πξντφλησλ ρσξίο κεζάδνληεο). 

 

ε απηέο ηηο ζπλζήθεο, ην θαηλφκελν ηνπ νξγαλσκέλνπ εζεινληηζκνχ απνθηά νινέλα 

λέεο πνηνηηθέο θαη πνζνηηθέο δηαζηάζεηο πνπ μεπεξλνχλ ηηο παιαηέο εκπεηξίεο 

παξαδνζηαθήο θηιαλζξσπίαο. Ζ νξγαλσκέλε εζεινληηθή δξάζε κέζσ ησλ νξγαλψζεσλ 

ηεο Κνηλσλίαο ησλ Πνιηηψλ ηείλεη λα θαηαζηεί ζεκαληηθφο βξαρίνλαο θνηλσληθήο 

πνιηηηθήο θαη αιιειεγγχεο. Ζ πξνζθνξά εζεινληηθήο εξγαζίαο δηακνξθψλεη λέα 

θνηλσληθά ήζε ζπκβάιινληαο ζηελ ζπλεθηηθφηεηα ηνπ θνηλσληθνχ ηζηνχ θαη 

παξαθάκπηνληαο ηηο θξαηηθέο γξαθεηνθξαηίεο.  Γίλεη ηελ επθαηξία ζε «ελεξγνχο 

πνιίηεο» λα εθθξάζνπλ ηα πην βαζηά ηνπο αιηξνπηζηηθά ζπλαηζζήκαηα, λα 

θνηλσληθνπνηεζνχλ θαη λα μεθχγνπλ απφ ηελ ηδηψηεπζε αλαδηακνξθψλνληαο ηε 

ηαπηφηεηα ηνπ ελεξγνχ πνιίηε φπσο ηε μέξακε κέρξη ζήκεξα (Ληνδάθεο 2016).  

Αλ θαη πνιιά ππνιείπνληαη αθφκε ψζηε λα δηαζθαιηζηεί ην θαηάιιειν λφκηκν θαη 

θνξνινγηθφ πιαίζην πξνθεηκέλνπ λα αλαπηπρζεί ην νξγαλσκέλν εζεινληηθφ θίλεκα ηα 

ηειεπηαία ρξφληα παξαηεξνχκε κηα αχμεζε ησλ ελεξγψλ εζεινληψλ.   

Σν 2013 ζε έξεπλα ηεο QUED γηα ινγαξηαζκφ ηεο Human Grid, κηαο πξσηνβνπιίαο 

ηνπ TedxAthens, πνπ θαηαγξάθεη ηηο πεγέο αιιειεγγχεο ζηελ πφιε ην 44% ησλ 
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πνιηηψλ απάληεζαλ φηη έρνπλ ππάξμεη εζεινληέο μεθίλεζαλ κεηά ην 2010, ηε πεξίνδν 

δειαδή κεηά ηελ έλαξμε ηεο θξίζεο (Γηάλλαξνπ, 2013).  

 

Πάλσ ζε απηή ηελ αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ εζεινληψλ θαη ηελ άλνδν ελ γέλεη ηνπ 

Δζεινληηζκνχ, πεξηζηξέθνληαη ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. 

Φηινδνμεί λα αλαθαιχςεη ηνπο ιφγνπο δειαδή πνπ έθαλαλ ηνπο αλζξψπνπο απηνχο, 

κέζα ζηε θξίζε, λα ζηξαθνχλ ζηνλ νξγαλσκέλν εζεινληηζκφ θαζψο θαη  λα εξκελεχζεη  

ζηφρνπο, θνβίεο ειπίδεο θαη ζπλαηζζήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ απηή ηνπο ηελ επηινγή.  

 

1.6 Η έλλνηα θαη ην πεξηερόκελν ηνπ όξνπ «Δζεινληηζκόο» 

ε γεληθέο γξακκέο, ν φξνο εζεινληηζκφο αλαθέξεηαη ζηελ εζειεκέλε παξνρή 

ππεξεζηψλ ρσξίο ην θίλεηξν ηεο πιηθήο αληακνηβήο θαη γηα θάπνην θνηλσθειή ζθνπφ. 

πσο αλαθέξεη ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή «ν Δζεινληηζκφο κεηαθξάδεη ζε δξάζε ηηο 

ζεκειηψδεηο αξρέο ηεο δηθαηνζχλεο, ηεο αιιειεγγχεο, ηεο ελζσκάησζεο θαη ηεο 

ηδηφηεηαο ηνπ πνιίηε, ζηηο νπνίεο ζηεξίδεηαη ε Δπξψπε». Ο Γηεζλήο Οξγαληζκφο 

Δξγαζίαο νξίδεη ηνλ εζεινληηζκφ ή ηελ εζεινληηθή εξγαζία, σο ηελ «εζεινχζηα παξνρή 

δξαζηεξηνηήησλ ή εξγαζίαο, ρσξίο πιεξσκή, ελφο αηφκνπ κε ζθνπφ ηελ πξνψζεζε 

ελφο ζθνπνχ ή ηελ παξνρή βνήζεηαο ζε θάπνηνλ εθηφο ηνπ λνηθνθπξηνχ ηνπ ή ηεο 

νηθνγέλεηαο ηνπ». 

 

πρλά ζεσξείηαη πσο ν εζεινληηζκφο δελ έρεη πιηθά αληαιιάγκαηα, φκσο κάιινλ δελ 

ππάξρεη απφιπηε ζπκθσλία πάλσ ζην δήηεκα απηφ: αξθεηνί εθηηκνχλ πσο, γηα ιφγνπο 

πνπ εμππεξεηνχλ ηε βησζηκφηεηά ηεο, ε εζεινληηθή εξγαζία ζα πξέπεη λα ακείβεηαη. 

Αξθεηέο θνξέο ε ακνηβή πξαγκαηνπνηείηαη κε έκκεζν ηξφπν, παξέρνληαο γηα 

παξάδεηγκα ζηνλ εζεινληή δσξεάλ δηακνλή, δηαηξνθή ή άιιεο δηεπθνιχλζεηο. Πάλησο, 

ε έλλνηα «εζεινληηζκφο» είλαη αξθεηά επξεία, θαζψο ζπκπεξηιακβάλεη κέρξη θαη ηελ 

εζεινληηθή αηκνδνζία ή ηε κεηά ζάλαην πξνζθνξά κειψλ ηνπ αλζξψπηλνπ ζψκαηνο γηα 

επηζηεκνληθνχο ζθνπνχο. 

 

Αξθεηνί δηαρσξίδνπλ ηνλ εζεινληηζκφ ζε επίζεκν θαη αλεπίζεκν. Ο επίζεκνο 

εζεινληηζκφο αθνξά ηελ πξνζθνξά, γηα παξάδεηγκα, κέζσ κίαο κε θπβεξλεηηθή 

νξγάλσζεο ή ελφο θνηλσθεινχο ηδξχκαηνο. Ο αλεπίζεκνο εζεινληηζκφο αθνξά ηελ 

πξνζθνξά ζε πεξηζζφηεξν πξνζσπηθφ επίπεδν, βνεζψληαο γηα παξάδεηγκα θάπνηνλ 

ειηθησκέλν ζην δξφκν. 



17 

 

Ηδηαίηεξε απήρεζε ζηηο κέξεο καο έρεη ε πξψηε κνξθή εζεινληηζκνχ. Απηφο ν 

εζεινληηζκφο ζπλήζσο απεπζχλεηαη ζε λένπο θαη ζπζρεηίδεηαη κε ηηο κε θπβεξλεηηθέο 

νξγαλψζεηο, γηα ζέκαηα φπσο είλαη ε νηθνινγία, ν αζιεηηζκφο ή βνήζεηα θνηλσληθψλ 

νκάδσλ πνπ αληηκεησπίδνπλ θάπνηα κνξθή δπζθνιίαο (ηνμηθνκαλείο, άηνκα κε εηδηθέο 

αλάγθεο, κεηαλάζηεο, άζηεγνπο θ.α.). Αξθεηνί ζεσξνχλ φηη απηή ε κνξθή εζεινληηζκνχ 

πξαγκαηνπνηείηαη κε νπζηαζηηθφ θαη καθξνπξφζεζκν ζηφρν ηελ νκαιή έληαμε ησλ 

λέσλ ζην θνηλσληθφ ζχζηεκα, θαη φρη ηφζν ηελ αλάπηπμε θάπνηνπ αηζζήκαηνο 

αιιειεγγχεο. 

 

1.7  Η έλλνηα θαη ην πεξηερόκελν ηνπ όξνπ «Ιδηόηεηα ηνπ Πνιίηε» 

Ζ «ηδηφηεηα ηνπ πνιίηε» απνηειεί κηα απφ ηηο πην επίκαρεο έλλνηεο ηεο  δπηηθήο  

πνιηηηθήο  θηινζνθίαο,  θαζψο έρεη  ζπλδεζεί  κε  έλλνηεο  φπσο  ε δεκνθξαηία,  ηα 

δηθαηψκαηα, νη αμίεο θαη έηζη παξαπέκπεη, φπσο αλαθέξεη ην 2008 ν Μπάιηαο, «ζε  

δηαθνξεηηθά  θαη δπλάκεη αληηθαηηθά πεξηερφκελα, φπσο είλαη ε πνιηηηθή αξεηή, ηα 

αηνκηθά ζπκθέξνληα, ην θνηλφ θαιφ, ην εζληθφ ζπκθέξνλ θαη ε αμία ηεο πνιηηηθήο 

ζπκκεηνρήο». Καηά ηνλ Delanty (2007), είλαη επίζεο κηα έλλνηα «επαίζζεηε» σο πξνο 

ην ελλνηνινγηθφ πεξηερφκελφ ηεο, θαη παξάιιεια, πνιπζήκαληε θαη δχζθνιε σο πξνο 

ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο. 

 

χκθσλα κε ηνπο Jochum (2005), ε έλλνηα ηεο ηδηφηεηαο ηνπ πνιίηε (citizenship) 

γίλεηαη αληηιεπηή κέζα απφ ηξεηο θπξίαξρεο ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο πνπ θάλνπλ 

δηάθξηζε αλάκεζα ζε κηα θαηάζηαζε, ε νπνία απνδίδεηαη απφ ην θξάηνο, αλαγλσξίδεη 

ίζα δηθαηψκαηα θαη πξνσζεί ηδησηηθά ζπκθέξνληα, κία ηαπηφηεηα, ε νπνία πξνθχπηεη 

απφ έλα αηνκηθφ αίζζεκα θαη έλα αίζζεκα ηνπ αλήθεηλ ζε κία θνηλφηεηα, θαη κία 

πξαθηηθή, ε νπνία θαζνξίδεηαη απφ δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο θαη δηακνξθψλεηαη 

απφ κία θνηλή δεκφζηα θνπιηνχξα. 

 

Ο Αξηζηνηέιεο ζηα Πνιηηηθά ππνζηεξίδεη φηη ε πφιε ππάξρεη απφ ηε θχζε ηεο θαη 

πξνεγείηαη ηνπ αηφκνπ, θαζψο θαη φηη αληηπξνζσπεχεη έλα είδνο θνηλσλίαο. Δπνκέλσο, 

ππάξρεη κηα θπζηθή νξκή πνπ σζεί ηνπο αλζξψπνπο ζηε δηακφξθσζε απηήο ηεο 

θνηλσλίαο. Ζ αξραία ειιεληθή πφιε δελ απνηειεί ηελ πφιε-θξάηνο ζηε θπζηθή ηεο 

ηνπνζεζία (Arendt, 1958). Αληίζεηα, νξίδεηαη σο ε νξγάλσζε ησλ αλζξψπσλ, φπσο 

απηή πξνθχπηεη απφ ηελ θνηλή δξάζε θαη νκηιία, θαζψο ε δξάζε θαη ν ιφγνο είλαη νη 

θαηαζηάζεηο πνπ δεκηνπξγνχλ ρψξν αλάκεζα ζηνπο ζπκκεηέρνληεο θαη ζθηαγξαθνχλ 
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ηελ χπαξμε ηεο πφιεο. ηελ ειιεληθή πφιε, έλαο πνιίηεο δελ αλακέλεηαη απιά, αιιά 

είλαη ππνρξεσκέλνο λα ζπκκεηάζρεη ζηε δεκφζηα θαη πνιηηηθή δσή θαη ην γεγνλφο απηφ 

θσηίδεη ηε δηαθνξά κεηαμχ ηεο δεκφζηαο δσήο ηφηε θαη ηψξα. Απφ ηηο πεξηγξαθέο ηνπ 

Chidister (1989) γηα ηηο ειιεληθέο, ξσκατθέο θαη κεζαησληθέο πφιεηο γίλεηαη θαηαλνεηφ 

φηη ε ζπκκεηνρή θαη ε ζπλεξγαζία ήηαλ αλαπφζπαζηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ 

ππνζηήξηδαλ ηε ιεηηνπξγία θαη ηε δηαηψληζε ηεο πφιεο. Οη δεκφζηνη ρψξνη, δε, είηε 

νλνκάδνληαλ αγνξά, θφξνπκ ή πηάηζα, ήηαλ δσηηθά θαη νπζηψδε ζηνηρεία πνπ 

θηινμελνχζαλ απηέο ηηο δηαδηθαζίεο. 

 

ε λεφηεξνπο ρξφλνπο, ε έλλνηα ηεο ηδηφηεηαο ηνπ πνιίηε έρεη ρξεζηκνπνηεζεί κε 

δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο, εθθξάδνληαο πάληα ην πθηζηάκελν θαζεζηψο θαη 

αληηπξνζσπεχνληαο ηηο πνιηηηθέο θαη θνηλσληθέο δνκέο. Ο φξνο ελεξγφο ζπκκεηνρή ζηα 

θνηλά (active citizenship) (δειαδή ε ηδηφηεηα ηνπ ελεξγνχ πνιίηε) ρξεζηκνπνηήζεθε γηα 

πξψηε θνξά απφ ηνλ Douglas Hurd, σο έλαο ηξφπνο λα απνζαξξπλζεί ε εμάξηεζε απφ 

ην θξάηνο πξφλνηαο (Jochum θά, 2005). Χζηφζν, ε έλλνηα βξίζθεηαη αθφκα ζε κία 

θαηάζηαζε αέλαεο ξνήο. χκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ζα κπνξνχζε λα ππνζηεξηρζεί φηη 

ε δηαθνξά κεηαμχ ηεο ηδηφηεηαο ηνπ πνιίηε θαη ηεο ελεξγήο ηδηφηεηαο ηνπ πνιίηε 

έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη ε πξψηε απνδίδεηαη απφ ην θξάηνο, ελψ ε ελεξγφο ζπκκεηνρή 

ζηα θνηλά απνηειεί κία πξαθηηθή πνπ λνεκαηνδνηείηαη απφ θάζε θάηνηθν ν νπνίνο θαη 

απφ κφλνο ηνπ κεηαηξέπεηαη ζε Πνιίηε. Απφ ηε ζηηγκή πνπ είλαη πξαθηηθή, 

ζπλνδεχεηαη απφ δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο θαη θαζνξίδεηαη απφ επζχλεο, πνιηηηθέο 

αξεηέο θαη ζπκκεηνρή ζηα θνηλά (Jochum θά, 2005). πσο εμεγεί ε Arendt (1958), νη 

άλζξσπνη είλαη λενθεξκέλνη θαη αξράξηνη δπλάκεη ηεο γέλλεζεο θαη επνκέλσο παίξλνπλ 

πξσηνβνπιίεο. Σν ξήκα δξσ, σο κία πην γεληθή έλλνηα, ζεκαίλεη ηελ αλάιεςε 

πξσηνβνπιηψλ, αξρίδσ, ζέησ θάηη ζε θίλεζε. Ζ πνιηηηθή ζθαίξα έγθεηηαη αθξηβψο ζ‟ 

απηή ηελ άζθεζε, θαζψο ε δξάζε θαη εηδηθά ε ζπλεξγαηηθή δξάζε είλαη ε κνλαδηθή 

δξαζηεξηφηεηα πνπ ηε ζπληζηά. Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ην γεγνλφο φηη ε 

ελεξγή ηδηφηεηα ηνπ πνιίηε, φπσο πεξηγξάθεθε ζην παξφλ άξζξν, θαίλεηαη λα επδνθηκεί 

παξάιιεια  κε κία δηαξθή πηψζε ζηελ επίζεκε πνιηηηθή ζπκκεηνρή. 

πκπεξαζκαηηθά, ε ηδηφηεηα ηνπ πνιίηε είλαη κηα έλλνηα αζαθήο πεξηερνκέλνπ, δελ έρεη 

έλα νπζηαζηηθά ή θαζνιηθά ζπγθεθξηκέλν θαη αιεζηλφ λφεκα. Ζ ςπρνινγηθή δηάζηαζε 

ηεο ηδηφηεηαο ηνπ πνιίηε θαιχπηεη ηε γλψζε, ηηο δηαηζζήζεηο, ηηο απφςεηο, ηηο 

αληηιήςεηο, ηηο ζηάζεηο, ηηο αμίεο, ηηο πξαθηηθέο επηδηψμεηο θαη ηε ζπκπεξηθνξά ην 

αηφκνπ απέλαληη ζηηο πνιηηηθέο νκάδεο θαη ην ζχλνιν ησλ θαζεθφλησλ θαη ησλ 
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δηθαησκάησλ πνπ πξνθχπηεη απφ ηε ζρέζε θαη ηε ζχλδεζε κε δηάθνξνπο πνιηηεηαθνχο 

ζρεκαηηζκνχο (Καξαθαηζάλε, 2003). 

 

1.8. Η έλλνηα θαη ην πεξηερόκελν ηνπ όξνπ «Κνηλσλία ησλ Πνιηηώλ»  

Καηά θαηξνχο πνιινί έρνπλ πξνζπαζήζεη λα δψζνπλ νξηζκνχο ζρεηηθά κε ηελ έλλνηα 

ηεο Κνηλσλίαο ησλ Πνιηηψλ Έλαο νξηζκφο πνπ κε βξίζθεη ζχκθσλν είλαη απηφο πνπ 

δίλεη ε Οηθνλνκηθή θαη Κνηλσληθή επηηξνπή ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ην 1999 ζηε 

γλσκνδφηεζε ηεο ζρεηηθά κε ηε θνηλσλία ησλ Πνιηηψλ. Καηά ηελ Δπηηξνπή « ..ε 

νξγαλσκέλε θνηλσλία ησλ πνιηηψλ κπνξεί λα νξηζζεί, θαηά ηξφπν αθεξεκέλν, σο ην 

ζχλνιν ησλ νξγαλσηηθψλ δνκψλ, ησλ νπνίσλ ηα κέιε εμππεξεηνχλ κέζσ ελφο 

δεκνθξαηηθνχ δηαιφγνπ θαη κηαο δηεξγαζίαο θαηαλφεζεο, ην γεληθφ ζπκθέξνλ θαη 

ρξεζηκεχνπλ σο κεζνιαβεηέο κεηαμχ ησλ δεκφζησλ αξρψλ θαη ησλ πνιηηψλ. Απηή 

πεξηιακβάλεη ζπγθεθξηκέλα: 

- ηνπο ιεγφκελνπο "παξάγνληεο ηεο αγνξάο εξγαζίαο", δειαδή ηνπο θνηλσληθνχο 

εηαίξνπο, 

- ηηο αληηπξνζσπεπηηθέο νξγαλψζεηο ησλ θνηλσληθν-νηθνλνκηθψλ θχθισλ πνπ δελ είλαη 

θνηλσληθνί εηαίξνη κε ηε ζηελή έλλνηα ηνπ φξνπ, 

- ηνπο ΜΚΟ, νη νπνίνη ελψλνπλ ηνπο πνιίηεο γηα έλαλ θνηλφ ζηφρν φπσο π.ρ. νη 

νξγαληζκνί πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, νη ελψζεηο 

θαηαλαισηψλ, νη θηιαλζξσπηθέο νξγαλψζεηο, νη νξγαλψζεηο εθπαίδεπζεο θαη 

θαηάξηηζεο θ.ιπ. 

- ηηο νξγαλψζεηο ηεο βάζεο (δειαδή ηηο νξγαλψζεηο ησλ νπνίσλ ηα κέιε πξνέξρνληαη 

απφ ην θέληξν θαη απφ ηε βάζε ηεο θνηλσλίαο θαη ησλ νπνίσλ νη ζηφρνη εμαξηψληαη απφ 

απηά ηα κέιε), π.ρ. ηα θηλήκαηα λέσλ, ηηο ελψζεηο ππέξ ηεο νηθνγέλεηαο θαη φιεο ηηο 

νξγαλψζεηο ζπκκεηνρήο ησλ πνιηηψλ ζηνλ ηνπηθφ θαη δεκνηηθφ βίν» 

 

O  Αλη. Μαθξπδεκήηξεο (2006) αλαθέξεη ζρεηηθά ηα εμήο: «Κνηλσλία πνιηηψλ είλαη 

νξγαλσκέλεο δξαζηεξηφηεηεο ζην πιαίζην κηαο αλνηθηήο θαη δεκνθξαηηθήο θνηλσλίαο, 

νη νπνίεο έρνπλ θαη εκθαλίδνπλ α) κε θξαηηθφ, κε θπβεξλεηηθφ πιαίζην ή πνιηηηθφ 

ραξαθηήξα. Γηαζέηνπλ δειαδή ζεζκηθή αλεμαξηεζία απφ ην θξάηνο β) κε 

θεξδνζθνπηθφ ραξαθηήξα θαη θνηλσθειή ζθνπφ θαη ραξαθηήξα γ) δεκνθξαηηθφ, 

θνηλσληθφ, εζηθφ ραξαθηήξα θαη απνζηνιή πξνζζέηνληαο φηη απηέο πξέπεη λα έρνπλ 

εζεινληηθφ ραξαθηήξα σο πξνο ηε ζπκβνιή ζε ρξφλν, ρξήκα θαη πξνζπάζεηα ησλ 

κειψλ ηνπο ή φζσλ ζπλεξγάδνληαη κε απηέο 
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Σαπηφρξνλα, ζε φ,ηη αθνξά ζηνπο πνιίηεο ε θνηλσλία ησλ πνιηηψλ πξνυπνζέηεη 

«πνιηηηθά ππνθείκελα κε πςειφ βαζκφ απηνλνκίαο θαηά ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ 

ζπιινγηθψλ ηνπο ζπκθεξφλησλ» (εκίηε,2002). 

Ο Νίθνο Μνπδέιεο απνδίδεη ηνλ φξν σο «έλαλ «ελδηάκεζν» ρψξν κεηαμχ θξάηνπο θαη 

αγνξάο: (…) έλαλ απηνθπβεξλψκελν θνηλσληθφ ρψξν, απνηεινχκελν απφ ζεζκνχο, 

νκάδεο, νξγαλψζεηο νη νπνίεο ιεηηνπξγνχλ θαη θαηά ηνπ άθξαηνπ αηνκηθηζκνχ ηεο 

αγνξάο θαη θαηά ηνπ θξαηηθνχ απηαξρηζκνχ» (Μνπδέιεο,1997). 

 

1.9 Η έλλνηα θαη ην πεξηερόκελν ηνπ όξνπ «Με Κπβεξλεηηθή Οξγάλσζε» 

Έλαο Με Κξαηηθφο Οξγαληζκφο ή -φπσο έρεη ιαλζαζκέλα κεηαθξαζηεί θαη πηνζεηεζεί 

ζηελ Διιάδα- Με Κπβεξλεηηθφο Οξγαληζκφο (ΜΚΟ) είλαη έλαο λνκηθά ζπγθξνηεκέλνο 

νξγαληζκφο κε κέιε θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ν νπνίνο  ιεηηνπξγεί αλεμάξηεηα απφ 

θάζε θπβέξλεζε. Ο φξνο ρξεζηκνπνηείηαη ζπλήζσο κφλν γηα νξγαλψζεηο πνπ 

επηδηψθνπλ νξηζκέλνπο επξχηεξνπο θνηλσληθνχο ζηφρνπο πνπ έρνπλ θνηλσληθέο θαη 

πνιηηηθέο πηπρέο, ρσξίο λα είλαη φκσο πνιηηηθέο νξγαλψζεηο, φπσο ηα πνιηηηθά 

θφκκαηα. Αληίζεηα απφ ηνλ φξν «Κπβεξλεηηθή νξγάλσζε», ν φξνο «κε θπβεξλεηηθή 

νξγάλσζε» δελ έρεη γεληθά απνδεθηφ λνκηθφ νξηζκφ. ε πνιιέο δηθαηνδνζίεο, απηνί νη 

ηχπνη νξγάλσζεο νλνκάδνληαη «νξγαλψζεηο ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ» ή 

αλαθέξνληαη κε άιια νλφκαηα. Οη MΚΟ νξίδνληαη απφ ηελ Παγθφζκηα Σξάπεδα σο 

«ηδησηηθνί νξγαληζκνί πνπ αζθνχλ δξαζηεξηφηεηα γηα λα απαιχλνπλ ηνλ πφλν, λα 

πξνσζήζνπλ ηα ζπκθέξνληα ησλ θησρψλ, ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, ηελ 

παξνρή βαζηθψλ θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ, ή αλαιακβάλνπλ ηελ αλάπηπμε ηεο 

θνηλφηεηαο». Ο φξνο ρξεζηκνπνηήζεθε αξρηθά ζην άξζξν 71 ηνπ Καηαζηαηηθνχ Υάξηε 

ηνπ ΟΖΔ. 

 

Αλ θαη ζην εμσηεξηθφ νη ΜΚΟ έρνπλ παξνπζία δεθαεηηψλ ζηελ Διιάδα εκθαλίζηεθαλ 

(άλαξρα θαη καδηθά) ηε δεθαεηία ηνπ 1990. Ζ καδηθή απηή εκθάληζε εμαξηήζεθε ζε  

εκαληηθφ βαζκφ απφ απνθάζεηο πνπ έιαβε ην ίδην ην θξάηνο πξνθεηκέλνπ λα 

πξνσζήζεη παξφκνηεο κνξθέο ζπκκεηνρήο ζηα θνηλά. Με άιια ιφγηα, δεκηνπξγήζεθαλ 

κεηά απφ πνιηηηθέο απνθάζεηο εθ ησλ άλσ πξνο ηα θάησ θαη φρη απφ κηα δηαδηθαζία  

άζθεζεο πίεζεο, απφ ηα θάησ πξνο ηα πάλσ (Αθνπμελίδεο 2006, Afouxenidis, 

Leontidou and Sklias 2003). 
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Παξφιν πνπ ε ιεηηνπξγία  ή ε λνκηθή ζπγθξφηεζε ησλ Με θπβεξλεηηθψλ (ζσζηφηεξα 

Με Κξαηηθψλ) νξγαλψζεσλ κπνξεί λα δηαθνξνπνηείηαη,  θαηά θαλφλα απνηεινχλ κε 

θεξδνζθνπηθέο εηαηξείεο, ηδξχκαηα ή ζσκαηεία πνπ ζηνρεχνπλ ζην λα θαιχςνπλ ηα 

θελά πνπ αθήλεη ε θξαηηθή δξαζηεξηφηεηα. Οη δξαζηεξηφηεηεο ησλ ΜΚΟ αθνξνχλ 

ζηελ θνηλσληθή πξφλνηα, ζηελ εθπαίδεπζε, ζηελ πγεία, ζηνλ πνιηηηζκφ, ζην 

πεξηβάιινλ, ζηελ πξνψζεζε ηνπ εζεινληηζκνχ, ζηε ζξεζθεία, ζηελ ππεξάζπηζε 

δηθαησκάησλ θαη ζηηο θνηλσληθέο ππεξεζίεο. Γηαθξίλνληαη ζε νξγαληζκνχο «θνηλσληθήο 

επηξξνήο» (νη νπνίνη έρνπλ ζηφρν ηελ θαιπηέξεπζε ησλ ζπλζεθψλ δσήο ηνπ 

πιεζπζκνχ θαη αζρνινχληαη κε θνηλσληθέο ππεξεζίεο) θαη ζε νξγαληζκνχο «έθθξαζεο» 

„ε πίεζεο πξνο ηα θέληξα ιήςεο ησλ απνθάζεσλ (νη νπνίνη απιψο εθθξάδνπλ ή 

ηθαλνπνηνχλ ηα ζπκθέξνληα ησλ κειψλ ηνπο, π.ρ. επηζηεκνληθέο ελψζεηο) 

(ηαζηλνπνχινπ, 1997). Δίλαη πξνζαλαηνιηζκέλνη θπξίσο ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ 

θνηλσληθήο πξνζηαζίαο, θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζηελ Τγεία, ζηελ Πξφλνηα, ζηελ 

Δθπαίδεπζε θαη ζηηο θνηλσληθέο ππεξεζίεο, πξνηάζζνληαο ην κνληέιν κηαο 

ελαιιαθηηθήο θνηλσληθήο νξγάλσζεο κε ζηφρν ηελ αλάπηπμε θαη ηελ ελίζρπζε ηεο 

θνηλσληθήο ζπλνρήο. 

  

Δηδηθφηεξα νη Μ.Κ.Ο κπνξνχλ λα δηαρσξηζηνχλ:  

• ζε εθείλεο πνπ βαζίδνληαη ζηελ εζεινληηθή εξγαζία θαη έρνπλ ηνπηθφ ή πεξηνξηζκέλν 

αληίθηππν,  

• ζε εθείλεο πνπ δηαθξίλνληαη γηα ηνλ θηλεκαηηθφ θαη αθηηβηζηηθφ ραξαθηήξα ηνπο, 

• ζε εθείλεο πνπ ζπλδένληαη ρξεκαηνδνηηθά κε θνξείο θαη νξγαληζκνχο ηνπ επξχηεξνπ 

δεκφζηνπ ηνκέα ή ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο  

 

Οη Μ.Κ.Ο ζε γεληθέο γξακκέο : 

• παξέρνπλ ππεξεζίεο θνηλσληθνχ ελδηαθέξνληνο,  

• δηαζέηνπλ ζαθή δηνηθεηηθή νξγάλσζε,  

• είλαη λνκηθά πξφζσπα ηδησηηθνχ δηθαίνπ θαη ιεηηνπξγνχλ σο κε θεξδνζθνπηθνί 

νξγαληζκνί, 

• δελ θαηέρνπλ θαη δελ αζθνχλ θαλελφο είδνπο πνιηηηθή, λνκνζεηηθή ή εθηειεζηηθή 

εμνπζία 

• απνηεινχλ δνκεκέλα πεξηβάιινληα ηα νπνία βαζίδνληαη ζηε κάζεζε, ηελ θνηλή 

δξάζε, ηελ ακνηβαηφηεηα θαη ηελ αιιειεπίδξαζε, 

• εγγπψληαη ζηα κέιε ηνπο ηελ ειεχζεξε ζπκκεηνρή ζε θνηλέο δξάζεηο,  
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• παξέρνπλ ζηα κέιε ηνπο ηε δπλαηφηεηα έθθξαζεο γλψκεο θαη ζπκκεηνρήο ζηα θνηλά 

(Αθνπμελίδεο, 2004). 

 

Ζ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ Μ.Κ.Ο κπνξεί λα γίλεη θαη αλάινγα κε ηε θχζε θαη ην εχξνο 

ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ απηέο αλαιακβάλνπλ, πεξηιακβάλνληαο ηνπο εμήο ηνκείο:  

• Κνηλσληθέο Τπεξεζίεο (Παξνρή ππεξεζηψλ ζε άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο, ζε 

ειηθησκέλνπο, ζε άζηεγνπο, Φνξείο πξφιεςεο θαη Διέγρνπ θπζηθψλ Καηαζηξνθψλ)  

• Τγεία (Ννζνθνκεία, Οίθνη Δπγεξίαο, Κέληξα Φπρηθήο Τγείαο, Τπεξεζίεο άκεζεο 

αλάγθεο-απνθαηάζηαζεο) 

• Πνιηηηζκφο θαη Φπραγσγία (Σέρλεο θαη Πνιηηηζκφο, Αζιεηηζκφο θαη Φπραγσγία)  

• Δθπαίδεπζε θαη Έξεπλα (Δθπαηδεπηηθνί θη Δξεπλεηηθνί Οξγαληζκνί)  

• Πεξηβάιινλ (Φνξείο ειέγρνπ κφιπλζεο ηνπ πεξηβάιινληνο, πξνζηαζίαο θαη 

δηαηήξεζεο θπζηθψλ πφξσλ, πξνζηαζίαο ησλ δψσλ, θηεληαηξηθψλ ππεξεζηψλ) 

• Αλάπηπμε θαη ηέγαζε (Κνηλνηηθέο Οξγαλψζεηο, νξγαληζκνί Οηθνλνκηθήο-θνηλσληθήο 

Αλάπηπμεο, ηεγαζηηθήο βνήζεηαο, Δπαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη Δπαγγεικαηηθνχ 

Πξνζαλαηνιηζκνχ, Δπαγγεικαηηθήο Δπαλέληαμεο) 

• Τπεξάζπηζε Γηθαησκάησλ θαη Πνιηηηθή (Οξγαληζκνί-Δλψζεηο πνιηηηθψλ 

δηθαησκάησλ, παξνρήο λνκηθψλ ππεξεζηψλ, πξνζηαζίαο θαηαλαισηψλ) 

• Φηιαλζξσπία θαη Πξνψζεζε Δζεινληηζκνχ (Φηιαλζξσπηθά ηδξχκαηα, Οξγαληζκνί 

παξνρήο επηρνξεγήζεσλ) 

• Γηεζλή ζέκαηα (Φνξείο αληαιιαγήο-θηιίαο-πνιηηηζκνχ, νξγαληζκνί γηα 

αληηκεηψπηζε θαηαζηξνθψλ, Γηεζλείο Οξγαληζκνί Πξνζηαζίαο ησλ Αλζξψπηλσλ 

Γηθαησκάησλ θαη πξνψζεζεο ηεο Δηξήλεο) 
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ΘΔΩΡΗΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ     

 

2.1 Η Κνηλσλία ησλ Πνιηηώλ 

 

2.1.1 ζεσξίεο πεξί ηεο ΚηΠ 

Ζ πξψηεο ζεσξίεο πεξί ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ βξίζθνληαη ζηελ  εζηθή θηινζνθία 

πνπ ζπλδέεηαη κε ηνλ ζθσηζέδηθν δηαθσηηζκφ πνπ επεξεάζηεθε απφ ηηο ζεσξίεο 

θπζηθνχ δηθαίνπ ηνπ Giorills θαη ηνπ Pilfendorf. Ο θσηζέδηθνο Γηαθσηηζκφο ηνπ 

Francis Hucheson, έδσζε ζηνλ θιαζηθφ θηιειεχζεξν Adam Fergunson ψζεζε, ν νπνίνο 

έγξαςε έλα δνθίκην πάλσ ζηελ ηζηνξία ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ ην 1767. Ο 

Fergunson εμνκνηψλεη ηελ θνηλσλία ησλ πνιηηψλ κε ηελ εκπνξηθή θνηλσλία θαη 

αληηθαζηζηά ηελ πεγή ηεο λνκηκφηεηαο κε ηηο πεγέο ηεο αιήζεηαο θαη ηεο ειεπζεξίαο. 

χκθσλα κε ηε θηιειεχζεξε αζηηθή ηάμε ν φξνο ρξεζηκνπνηήζεθε γηα λα νξίζεη έλαλ 

απηφλνκν ρψξν, ην ρψξν ηεο ηδησηηθήο δσήο θαη ηεο αγνξάο. ην Υέγθει, αληίζεηα, ε 

πιεπξά ησλ δηαιεθηηθψλ αλαθέξεη πσο ε πνιηηηθή θνηλσλία θαιχπηεη ην ρψξν πνπ 

κεζνιαβεί αλάκεζα ζην θξάηνο θαη ηελ νηθνγέλεηα θαη ηαπηίδεηαη κε ην πεδίν ηδησηηθψλ 

θαη νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ. Ζ θνηλσλία πνιηηψλ είλαη ηχπνο θνηλσληθήο ζπζρέηηζεο 

κεηαμχ νηθνγέλεηαο θαη θξάηνπο. Ο Υέγθει νξίδεη ηελ θνηλσλία ησλ πνιηηψλ σο έλα 

πεδίν νηθνλνκηθψλ ζρέζεσλ. Δίλαη κηα θαηψηεξε, αηειήο κνξθή θξάηνπο, πνπ δελ 

ηαπηίδεηαη κε ηνλ πνιίηε. Οη θνηλσληθέο αλάγθεο πξνζδηνξίδνληαη απφ ηηο νηθνλνκηθέο 

ζρέζεηο επηβάιινληαο ζην θξάηνο λα αλαπηχζζεη ηελ αζηπλφκεπζε θαη ηε δηθαηνζχλε 

γηα ηελ επίιπζε ηνπο. Γηα ηνλ Υέγθει ε θνηλσλία ησλ πνιηηψλ αληηπξνζσπεχεη ην 

ζπκθέξνλ κηαο ζπγθεθξηκέλεο θνηλσληθήο νκάδαο. Δίλαη ε ηδησηηθή ή κε θπβεξλεηηθή 

δηάζηαζε νξγάλσζεο ηνπ θξάηνπο ζε αληηδηαζηνιή κε ηελ πνιηηηθή θνηλσλία.  Ο Μαξμ, 

απφ ηελ άιιε ζεσξεί ηελ θνηλσλία ησλ πνιηηψλ σο tout court «αζηηθή θνηλσλία», είλαη 

ην πεδίν, ηελ ππνδνκή θνηλσληθψλ θαη ηαμηθψλ ζπγθξνχζεσλ θαη δηεθδηθήζεσλ. 

ζπλδέεη ηελ θνηλσλία ησλ πνιηηψλ κε ηηο νηθνλνκηθέο δξάζεηο ηεο άξρνπζαο αζηηθήο 

ηάμεο θαη ηελ πξνζπάζεηα πνπ θαηαβάιεη λα δηαησλίζεη ηελ ηαμηθή ηεο θπξηαξρία. 

Θεσξεί φηη ην θξάηνο ζπγθαιχπηεη ηελ θνηλσλία ησλ πνιηηψλ αιιά έρνπλ δηαθνξεηηθά 

ζπκθέξνληα. Αθφκε ζεσξεί ηελ έλλνηα αξλεηηθά θνξηηζκέλε, σο «έλα πφιεκν φισλ 

ελαληίνλ φισλ», σο πιαζκαηηθή ηζφηεηα κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ 

πνπ θαιχπηεη ηελ επξχηεξε αληζφηεηα. Ο λενκαξμηζηήο Gramsi αληηκεησπίδεη ηελ 

θνηλσλία ησλ πνιηηψλ σο ηξίην πφιν κεηαμχ θξάηνπο θαη αγνξάο, ηελ εληάζζεη ζην 
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πνιηηηθφ- ηδενινγηθφ επνηθνδφκεκα, φρη ζηελ νηθνλνκηθή βάζε ηνπ Μαξμ, 

παξαθάκπηνληαο ην ζρήκα ηνπ Μαξμ ππνδνκή/ ππεξδνκή. Σνλίδεη ηελ αλεμαξηεζία ηεο 

θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ απφ ην θξάηνο θαη ηελ έιιεηςε ηνπ θξαηηθνχ θαηαλαγθαζκνχ 

απφ απηή. Θεσξεί φηη είλαη έλα αλνηρηφ πεδίν αληηζέζεσλ θαη ζπγθξνχζεσλ, φπνπ 

δηαθπβεχνληαη δεηήκαηα πνιηηηθήο, πνιηηηζηηθήο θαη ηδενινγηθήο εγεκνλίαο θαη 

δηακφξθσζεο ζπζρεηηζκνχ δπλάκεσλ. Ζ θνηλσλία πνιηηψλ σο ρψξνο φπνπ 

επαλαπξνζδηνξίδνληαη νη ζρέζεηο θξάηνπο θαη νηθνλνκίαο θαη ηδησηηθνχ θαη δεκνζίνπ 

ππφ ηνπο φξνπο ελφο ηδενινγηθνχ αληαγσληζκνχ πνπ εθθξάδεηαη κέζσ ηεο εγεκνλίαο. 

Καηαπηφλ, ππάξρεη απεγθισβηζκφο ηεο έλλνηαο απφ ην ζηελφ πιαίζην ηεο νηθνλνκηθήο 

αιιειεπίδξαζεο (Carnoy, 1990). 

 

Σνλ 19ν αηψλα γίλεηαη πξνζπάζεηα λα μεπεξαζηεί ε αληηπαξάζεζε αλάκεζα ζηελ 

αξραία θαη ηελ ζχγρξνλε αζηηθή έλλνηα ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ. Αθνινπζεί ε 

ηνθβειηαλή έλλνηα ηεο θνηλσλίαο πνιηηψλ. ηνλ  Tocqueville αλήθεη ε θπξίαξρε 

ζήκεξα ζεηηθή λνεκαηνδφηεζε ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ. Ζ λνεκαηνδφηεζε απηή 

αλαδεηθλχεη ηελ θνηλσλία ησλ πνιηηψλ σο ηνλ ελδηάκεζν ρψξν κεηαμχ θξάηνπο θαη 

αγνξάο πνπ αθνξά ηελ εζεινληηθή απηννξγάλσζε ησλ πνιηηψλ. «Ππθλά δίθηπα 

θνηλσληθήο αιιειφδξαζεο ζεσξνχληαη πσο θαιιηεξγνχλ ηελ εκπηζηνζχλε θαη ην 

θνηλσληθφ θεθάιαην. Ο ζπγρξσηηζκφο καο κε ηνπο άιινπο απμάλεη ηελ πξνζπκία καο 

λα βαζηδφκαζηε ζηνπο άιινπο γεληθά θαη λα ζπκκεηέρνπκε ζε ζπιινγηθέο πξνζπάζεηεο. 

Μηα εχξσζηε Κνηλσλία Πνιηηψλ απμάλεη ηελ πνιηηηθή ζπκκεηνρή, βνεζάεη ζηελ 

επεκεξία ηνπ πνιίηε θαζψο θαη ζηε δηαζθάιηζε ηεο θπβεξλεηηθήο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο» (Keith Whittington). ηελ επέιαζε ηνπ αηνκηθηζκνχ θαη ηεο 

ηδηψηεπζεο ζηηο ζχγρξνλεο θνηλσλίεο, πξέπεη λα αλαπηχζζεηαη ε ηέρλε ηνπ «θνηλσληθνχ 

ζπλεηαηξίδεζζαη» γηα λα ιεηηνπξγήζεη ζσζηά ην δεκνθξαηηθφ πνιίηεπκα θαη λα ηεζνχλ 

αλαρψκαηα ζηνλ απηαξρηζκφ ηνπ θξάηνπο. Οη πνιίηεο πξέπεη λα ζπκκεηάζρνπλ ζε 

πνιηηηθέο θαη θνηλσληθέο νξγαλψζεηο, καθξηά απφ ηηο νηθνλνκηθέο ινγηθέο ηεο αγνξάο. 

Ο Alexis de Tocqueville είρε θαηαγξάςεη θαηά ηελ πεξηνδεία ηνπ ζηελ Ακεξηθή ην 

1830 ηε ζρεζηαθή δηάζηαζε ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ, ηελ ηθαλφηεηα ηεο απηφ-

νξγάλσζεο θαη απηφ-δηφξζσζεο ζηεξηγκέλε ζηε δχλακε ησλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ θαη 

εηαηξηθψλ δεζκψλ κεηαμχ ησλ κειψλ φηαλ εκπιέθνληαη ζε θνηλσληθέο νξγαλσηηθέο 

κνξθέο θαη ζε θνηλά ξεπεξηφξηα θνηλσληθήο δξάζεο. Ο Giddens αλαπηχζζεη ηε ζεσξία 

ηνπ ηξίηνπ δξφκνπ ζηελ πξνζπάζεηα λα νξίζεη ηελ θνηλσλία πνιηηψλ σο ελδηάκεζν 

ρψξν κε δηηηή ζεκαζία αλάκεζα ζηνλ άθξαην αηνκηθηζκφ απφ ηε κηα θαη ζηνλ θξαηηθφ 
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απηαξρηζκφ απφ ηελ άιιε. Γηακεζνιαβεί ε θνηλσλία ησλ πνιηηψλ ζαλ αλεμάξηεην 

φξγαλν καθξηά απφ ζπκθέξνληα γηα λα επηηεπρζεί ε θνηλσληθή εμνκάιπλζε θαη ε 

απνηξνπή θνηλσληθψλ εληάζεσλ. εκαληηθή ζπκβνιή ζηε ζεσξία πεξί θνηλσληθνχ 

θεθαιαίνπ έρεη θαη ν Fukuyama Francis. χκθσλα κε ηα ιεγφκελα ηνπ, ην θνηλσληθφ 

θεθάιαην απνηειεί έλα ζχλνιν αλεπίζεκσλ θαλφλσλ πνπ πξνάγνπλ ηε ζπλεξγαζία 

κεηαμχ δχν ή πεξηζζφηεξσλ αηφκσλ θαη αθνξνχλ ηελ ακνηβαηφηεηα αλάκεζα ζε δχν 

θίινπο ή αθφκε θαη ζε δχν ζξεζθεπηηθά δφγκαηα (Fukuyama, 1999). Σν «θνηλσληθφ 

θεθάιαην» εηζάγεηαη ζηελ ηζηνξηθή πνξεία ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ απφ ηνλ 

πνιηηηθφ επηζηήκνλα Robert Putnam νξίδνληαο ην σο   «ηα ζηνηρεία ηεο θνηλσληθήο 

νξγάλσζεο, φπσο ηα θνηλσληθά δίθηπα (πνηφλ μέξεη ην άηνκν), νη θαλφλεο θαη ε 

εκπηζηνζχλε, πνπ δηεπθνιχλνπλ ην ζπληνληζκφ θαη ηε ζπλεξγαζία επ‟ ακνηβαία 

σθειεία». (Κνιηζίδα, 2012). «Πείηε κνπ πφζεο είλαη νη νξγαλψζεηο ηεο θνηλσλίαο ησλ 

πνιηηψλ ζε έλα ηφπν θαη ζα ζαο πσ ακέζσο πφζεο εκέξεο θάλεη λα βγεη έλα έγγξαθν 

απφ ηε δεκφζηα δηνίθεζε θαη ηελ γξαθεηνθξαηία», ππνζηεξίδεη ν θνηλσληνιφγνο Robert 

Putnam. Δμάγνληαο έηζη ην ζπκπέξαζκα φηη φζν πην απηφλνκε θαη ηζρπξή είλαη ε 

θνηλσλία ησλ πνιηηψλ ηφζν ιηγφηεξε ζα είλαη ε γξαθεηνθξαηία ζηε δηνίθεζε θαη ην 

θξάηνο. Κιαζηθφ παξάδεηγκα απνηεινχλ νη θνηλφηεηεο ηεο βφξεηαο Ηηαιίαο ζηηο νπνίεο 

παξαηεξνχληαη πςειά πνζνζηά ζπκκεηνρήο ζηα θνηλά/ civic engagement, φπνπ ηα 

δίθηπα έρνπλ νξηδφληηα θαη φρη ηεξαξρηθή νξγάλσζε θαη βαζίδνληαη ζηελ εκπηζηνζχλε 

σο βαζηθφ ζηνηρείν ηεο θνηλσληθήο δσήο ζπκβάιινληαο ζεηηθά ζηελ νηθνλνκηθή ηνπο 

αλάπηπμε. Ζ θνηλσλία ησλ πνιηηψλ εδψ είλαη ην αληίβαξν απέλαληη ζηε θζνξά ηεο 

θνηλσληθήο ζπλνρήο. Σν απφζεκα ηνπ θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ εμηζψλεηαη κε ην επίπεδν 

ζπκκεηνρήο ζε ελψζεηο θαη ζσκαηεία. ην Κνηλσληθφ Κεθάιαην ηα θνηλσληθά δίθηπα 

έρνπλ αμία. Γίλεη έκθαζε πεξηζζφηεξν ζηελ ηζρχ θαη ιηγφηεξν ζηε ζχλζεζε ηεο 

θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ. Γηα ηνλ John Keane, ε θνηλσλία ησλ πνιηηψλ ήηαλ έλαο 

λενινγηζκφο ηνπ 1990 πνπ έγηλε γξήγνξα ηεο κφδαο θαη αλαδείρζεθε απφ 

δηαλννχκελνπο κε θνηλσληθή ζπλείδεζε ζην ηέινο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 κε ηελ 

αλαβίσζε ηεο πνιηηηθήο γιψζζαο ηδηαηηέξσο ζηελ θεληξναλαηνιηθή Δπξψπε κεηά ηελ 

ζηξαηησηηθή ζπκπινθή ηελ Άλνημε ηεο Πξάγαο θαη πνπ ζπλερίζηεθε κε ηελ 

επαλάζηαζε ηνπ λένπ ειεθηξνληθνχ γαιαμία επηθνηλσληψλ , ηε λέα γλψζε ηνπ εαπηνχ 

καο σο κέιε ελφο εχζξαπζηνχ θαη απηνθαηαζηξνθηθνχ παγθφζκηνπ ζπζηήκαηνο, 

ελεξγνπνηεκέλεο απφ ηα θηλήκαηα εηξήλεο θαη νηθνινγίαο. Μπνπρηηζκέλνη πνιίηεο απφ 

εμειίμεηο φπσο ε θαηάξξεπζε ηεο ζνβηεηηθήο θνκκνχλαο, ε αλάδεημε λενθηιειεχζεξεο 

νηθνλνκίαο, ε απνκάγεπζε ζηα κεηα απνηθηαθά θξάηε, έγηλε δεκνθηιήο ε ζπδήηεζε γηα 
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ηελ θνηλσλία ησλ πνιηηψλ. Δίλαη έλα δπλακηθφ κε θπβεξλεηηθφ ζχζηεκα 

αιιεινζπλδεφκελσλ θνηλσληθν νηθνλνκηθψλ νξγαληζκψλ, είλαη έλα εκηηειέο ζρέδην 

πνπ απνηειείηαη απφ δίθηπα, ππξακίδεο θαη ζπζηάδεο νξγαληζκψλ πνπ νξγαλψλνληαη 

παγθφζκηα επαγσγηθά κε ζθνπφ λα ζρεδηάζνπλ ηνλ θφζκν καδί κε λέν ηξφπν. Ζ «Σξίηε 

ζθαίξα» είλαη έλαο ρψξνο εζεινληηθψλ νξγαλψζεσλ κε θεξδνζθνπηθψλ πνπ αζθνχλ 

δσηηθέο ιεηηνπξγίεο κε κηα ινγηθή αιιειεγγχεο ελζσκάησζεο ζηε θαληαζηαθή 

θνηλφηεηα ηνπ θξάηνπο έζλνπο (Μνπδέιεο- Παγνπιάηνο, 2003). Μηα ηζρπξή θνηλσλία 

πνιηηψλ ζπλεπάγεηαη ηελ απηφλνκε ελζσκάησζε πνιηηψλ ζηα πεδία ηνπ θξάηνπο 

έζλνπο ην πνιηηηθφ, θνηλσληθφ, νηθνλνκηθφ, πνιηηηζηηθφ, ζηνπο ηνκείο ηεο δεκφζηαο 

πνιηηηθήο. πλεπάγεηαη κηα ηζνξξνπία κεηαμχ ησλ θχξησλ ζεζκηθψλ ζθαηξψλ ηεο 

λεσηεξηθφηεηαο.  

Κνηλσλία ησλ πνιηηψλ είλαη ε έθθξαζε ησλ ελεξγψλ δπλάκεσλ ηεο θνηλσλίαο, 

απέλαληη ζηε ζηαηηθφηεηα ηνπ θξάηνπο. Σν θίλεκα είλαη πάληα θνηλσληθφ θαη ζε 

αληαγσληζκφ κε ην θξάηνο, εθθξάδνληαο ηε δπλακηθή ηεξαξρεία ηεο θνηλσλίαο πάλσ 

ζηε δηθαληθή θαη ζεζκηθή ηνπ θξάηνπο. Σν θίλεκα, ιέεη ν Agamben βάζεη C. Schmitt 

πξνο έθπιεμε ηνπ (Movement,2005) είλαη ην πξαγκαηηθφ πνιηηηθφ δπλακηθφ ζηνηρείν, 

γίλεηαη ε θαζνξηζηηθή πνιηηηθή έλλνηα φηαλ ε δεκνθξαηηθή ηδέα ησλ αηφκσλ, ζαλ 

πνιηηηθφ ζψκα, είλαη ζε ζάλαην. Ζ δεκνθξαηία ηειεηψλεη φηαλ αλαδεηθλχνληαη 

θηλήκαηα. Ζ ηδέα ηνπ θηλήκαηνο πξνυπνζέηεη ηελ έθιεηςε ησλ αηφκσλ σο 

ζπληεηαγκέλν πνιηηηθφ ζψκα. Σν άηνκν ζήκεξα κεηαηξέπεηαη απφ ζπληαγκαηηθφ 

πνιηηηθφ ζψκα ζε πιεζπζκφ: κηα δεκνγξαθηθή βηνινγηθή νληφηεηα, θαη έηζη απνιηηηθή, 

πνπ πξέπεη λα πξνζηαηεπηεί, λα θξνληηζηεί. Ζ ζπκκεηνρή ζηελ θνηλσλία πνιηηψλ, ηελ 

θνηλφηεηα θαη/ή ε πνιηηηθή δσή πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ακνηβαίν ζεβαζκφ θαη κε-βία 

θαη ζε αληηζηνηρία κε ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα θαη ηε δεκνθξαηία, είλαη έλαο γεληθφο 

νξηζκφο ηεο ελεξγνχο πνιηηεηφηεηαο ζηε δεκνθξαηία. (Hoskins, 2006). Έλαο γεληθφο 

δηαρσξηζκφο πνπ πξνζδηνξίδεη ηξφπνπο θνηλσληθήο ζπκκεηνρήο, πεξηιακβάλεη έμη 

δηαζηάζεηο πνιηηεηαθήο ζπκκεηνρήο κέζσ εκπεηξηθήο αλάιπζεο φπσο: ην εθιέγεηλ, ηελ 

θνκκαηηθή εθζηξαηεία, ηε ζπιινγηθή δξάζε, ηε δηθηχσζε, ηελ άκεζε δξάζε, ηελ 

πνιηηηθή βία, δηαθξίλνληαο 3 θπξίαξρεο πνιηηηθέο δεζκεχζεηο ηνλ αηνκηθηζηηθφ 

αθηηβηζκφ, ηνλ αθηηβηζκφ κε επαθή, ηνλ ζπιινγηθφ αθηηβηζκφ. Έηζη ε ελεξγφο 

πνιηηεηφηεηα νξηδφκελε απφ ηηο δεκνθξαηηθέο παξαδφζεηο ηνπ Αξηζηνηέιε, ηνπ 

Ρνπζζψ θαη ηνπ de Tocqueville, έδηλε έκθαζε θαη ηφληδε ηελ πνιηηηθή δέζκεπζε κε 

πνιηηηθέο αξεηέο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ 
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Marshall. Δίλαη ινηπφλ έλαο επξχο νξηζκφο δέζκεπζεο, κε δξάζεηο απαξαίηεηεο γηα κηα 

ζηαζεξή δεκνθξαηία θαη θνηλσληθή ζπλνρή. 

 

2.1.2 Η θνηλσλία ησλ Πνιηηώλ ζηελ Διιάδα 

 Ζ ζπζρέηηζε ησλ θξίζεσλ θαη ηεο δξαζηεξηνπνίεζεο ηεο θνηλσλίαο πνιηηψλ ζην πεδίν 

ηεο θνηλσληθήο  αιιειεγγχεο-θξνληίδαο-πξφλνηαο  έρεη  κηα  ηζηνξηθή  δηαδξνκή.  ηε  

ρψξα  καο  αλαθέξεηαη ηφζν ζε ζπλζήθεο έθηαθηεο θνηλσληθήο αλάγθεο ιφγσ πνιέκσλ 

θαη  ηαξαγκέλσλ πνιηηηθψλ πεξηφδσλ φζν θαη ζε πεξηπηψζεηο θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ. 

Ο εζεινληηθφο ηνκέαο εκθαληδφηαλ  θαη  εκθαλίδεηαη  κε  δηαθνξεηηθά  πξφζσπα  

(ηδξχκαηα,  ζσκαηεία,  ζχιινγνη, επηηξνπέο εξάλσλ, επεξγεζίεο) ζπκβάιινληαο ζηελ 

θάιπςε αλαγθψλ άκεζεο θνηλσληθήο  παξέκβαζεο  ζε  πεξηπηψζεηο,  φπσο  ε  έιεπζε  

ησλ  πξνζθπγηθψλ  θπκάησλ,  νη  θπζηθέο θαηαζηξνθέο (πιεκκχξεο δεθαεηίαο   60, 

ζεηζκνί 1999, ππξθαγηέο 2007) θαη ε αλάγθε ζηήξημεο παηδηψλ ζε θίλδπλν ζηηο αξρέο 

ηεο δεθαεηίαο ηνπ „90 (Μπνπξίθνο θαη σηεξφπνπινο, 2014) 

 

Παξά ηελ ηζηνξηθή απνηχπσζε ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ εζεινληηθνχ ηνκέα, ππφ 

νπνηαδήπνηε λνκηθή κνξθή, ζηελ θάιπςε θνηλσληθψλ αλαγθψλ, ε θπξίαξρε ζρνιή 

ζθέςεο ζηε ρψξα καο ζεσξεί φηη ε θνηλσλία πνιηηψλ είλαη αηξνθηθή, ζπκπηεζκέλε 

κεηαμχ ελφο ππεξηξνθηθνχ θξάηνπο θαη ησλ πξνλνκηαθψλ ζπλνκηιεηψλ ηνπ δειαδή ηα 

θφκκαηα θαη ηα ζπλδηθάηα (Μνπδέιεο θαη Παγνπιάηνο,2003 θαζψο θαη σηεξφπνπινο, 

2004, 2007). 

 

Οη  δηαζέζηκεο  ζρεηηθέο  έξεπλεο θαίλεηαη λα παξέρνπλ ζηήξημε ζηελ άπνςε πεξί 

αηξνθηθήο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ ζηε ρψξα καο. ηεξηδφκελνη ζηα εηδηθά 

επξσβαξφκεηξα κε πεξίνδν αλαθνξάο ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2004 θαη ηνλ Απξίιην -Μάην 

ηνπ 2011, δειαδή πξηλ ηελ θξίζε θαη κεηά ην μέζπαζκα ηεο θξίζεο, δηαπηζηψλνπκε φηη  

ην πνζνζηφ ηνπ πιεζπζκνχ ζηε ρψξα καο πνπ δειψλεη φηη ζπκκεηέρεη ελεξγά ζε 

εζεινληηθέο νξγαλψζεηο/ ή παξέρεη εζεινληηθφ έξγν ππνρψξεζε απφ ην 22% ζην 14% 

(European Parliament Special Eurobarometer 2011). Δθηφο ησλ εξεπλψλ ζηνλ επξχηεξν 

πιεζπζκφ, ε εθηίκεζε γηα ην εχξνο ηεο θνηλσλίαο πνιηηψλ (θαη ζηνλ ηνκέα θνηλσληθήο 

αιιειεγγχεο θαη θξνληίδαο) ζηεξίδεηαη θαη ζηελ θαηαγξαθή ησλ ίδησλ  ησλ  

εζεινληηθψλ  νξγαλψζεσλ  (ζεζκηθή  πξνζέγγηζε).  Κνηλφο  ηφπνο  ηεο  ζρεηηθήο 

βηβιηνγξαθίαο είλαη φηη πξφθεηηαη γηα κηα ηδηαίηεξα πξνβιεκαηηθή φςε ηεο κειέηεο ηνπ 

εζεινληηζκνχ ζηε ρψξα καο (σηεξφπνπινο, 2004, Παλαγησηίδνπ, 1999, Πνιπδσίδεο, 
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2006). Σα εξεπλεηηθά πξνβιήκαηα ησλ ζρεηηθψλ εξεπλψλ επηηείλεη ε αζάθεηα ζρεηηθά 

κε ηνλ αξηζκφ ησλ εζεινληηθψλ νξγαλψζεσλ. ην πφξηζκα  ηεο Δηδηθήο Δπηηξνπήο 

Θεζκψλ  θαη  Γηαθάλεηαο  ηεο  Βνπιήο  (Βνπιή  ησλ  Διιήλσλ,  2011)  αλαθέξεηαη  φηη 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηε ρψξα κεηαμχ 20.000 θαη 30.000 ΜΚΟ θαη  φηη ζην  Μεηξψν  

Φνξέσλ Κνηλσληθήο Φξνληίδαο κφλν έρνπλ εγγξαθεί  1062 θνξείο. Σέινο, ε 

αηηηνινγηθή  έθζεζε  ηνπ  ζρεδίνπ  λφκνπ  «Κνηλσληθή  νηθνλνκία  θαη  θνηλσληθή  

επηρεηξεκαηηθφηεηα»  (4  Απγνχζηνπ  2011)  αλαθέξεηαη  ζε  1500 – 2000 νξγαλψζεηο  

εζεινληηζκνχ, απφ ηηο νπνίεο νξγαλψζεηο κφλν 200-300 έρνπλ ελεξγφ δξάζε. 

 

2.2. Η Ιδηόηεηα ηνπ Πνιίηε  

Ζ έλλνηα ηνπ πνιίηε θηλείηαη αλάκεζα ζε δχν πφινπο (Leca, 1986): απφ ηε κία,  ππάξρεη 

ε θηιειεχζεξε αληίιεςε φηη ν άλζξσπνο σο πνιίηεο εθθξάδεη ηα ζπκθέξνληα ηνπ ζε 

ζρέζε κε ηα θνηλά ζέκαηα θαη αθεηέξνπ ε ξνπζζσηθή ζεψξεζε, θαηά ηελ νπνία ν 

πνιίηεο αζθεί έλα ιεηηνχξγεκα: ηνπ ηίζεηαη ην εξψηεκα ηη είλαη νξζφ γηα ηελ πφιε θαη 

δελ πξέπεη λα απαληήζεη κε βάζε ηη σθειεί ηνλ ίδην. Έηζη, ζπλδέεηαη κε ην αίηεκα ελφο 

ζπλφινπ εζηθψλ αξεηψλ: ν πνιίηεο νθείιεη λα κεηακνξθψλεηαη ζε θάηη παξαπάλσ απφ 

«άηνκν», λα αλαιακβάλεη δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο, λα εθπιεξψλεη δειαδή ηνπο 

φξνπο ελφο «θνηλσληθνχ ζπκβνιαίνπ» κεηαμχ ηνπ θξάηνπο θαη ησλ πνιηηψλ ηνπ. 

 

Ο Rousseau ήηαλ  εθείλνο  πνπ  ππεξαζπίζηεθε πξψηνο θαη κε πάζνο ην ξφιν ηνπ 

πνιίηε, ξφιν πνπ ζεσξνχζε χςηζην γηα  θάζε  άλζξσπν. Ο Rousseau είλαη  ζαθψο  

επεξεαζκέλνο  απφ  ηνλ  ξεπνπκπιηθαληζκφ  ηεο  θιαζηθήο  Αζήλαο  πνπ  ζέιεη  ηελ  

ελεξγφ  ελαζρφιεζε  ησλ πνιηηψλ κε ην δεκφζην βίν, γηα απηφ θαη πεξηιακβάλεη πνιιά 

απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά  ηεο ζηε ζεσξία ηνπ (Ρνχζεο, 1994). Γηα ηνλ Rousseau, ε 

ζχλαςε ηνπ Κνηλσληθνχ πκβνιαίνπ ζεκαηνδνηεί ηε κεηάβαζε ησλ αλζξψπσλ απφ ηε 

θπζηθή ζηελ πνιηηηθή θαηάζηαζε, κεηάβαζε θαηά ηελ νπνία ε δηθαηνζχλε ππνθαζηζηά 

ην έλζηηθην ηνπο θαη εκθαλίδεηαη  ε  αλάγθε  λα  ζπκβνπιεχνληαη  ηε  ινγηθή  πξηλ  

ελεξγήζνπλ.  Έηζη,  ν άλζξσπνο αλαθηά ζηελ πνιηηηθή θαηάζηαζε ηελ ίδηα ηνπ ηε 

θχζε, ε νπνία πιένλ δελ ζπγθξνηείηαη  σο  ελζηηθηψδεο. Έηζη, ε ελεξγφο πνιηηηθή 

ζπκκεηνρή  απνηειεί φξν γηα ηελ ίδηα ηελ εζηθή αλάπηπμε ηνπ αλζξψπνπ. 

ηελ Αγγιία, ζην δεχηεξν κηζφ ηνπ 19νπ αηψλα, ε ηδηφηεηα ηνπ πνιίηε ζπλδέεηαη άκεζα 

κε ηελ θνηλσληθή ηάμε. Κχξηνο εθθξαζηήο ηεο ζέζεο  απηήο είλαη ν  Alfred Marshall, 

θηιειεχζεξνο νηθνλνκνιφγνο, ν νπνίνο δηαηππψλεη  ηελ  άπνςε  φηη  ε  ηδηφηεηα  ηνπ  

πνιίηε  απνηειεί  αλαγθαία  ζπλζήθε  γηα  έλα πνιηηηζκέλν βίν. Καη γηα λα επηηεπρζεί ν 
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ζηφρνο ηνπ πνιηηηζκέλνπ βίνπ απαξαίηεηε  πξνυπφζεζε είλαη ε επίηεπμε ηνπ 

θαιιηεξγεκέλνπ αλζξψπνπ, δειαδή ηνπ αλζξψπνπ  πνπ  έρεη  πξφζβαζε  ζην  ζχλνιν  

ηνπ  πνιηηηζκνχ  ηνλ  νπνίν  φιε  ε  θνηλσλία  έρεη δεκηνπξγήζεη σο θνηλφ απφθηεκα, 

πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη φινη νη άλζξσπνη είλαη πιήξε κέιε ηεο θνηλσλίαο. Ζ ηδηφηεηα 

ηνπ πνιίηε ζπλεπάγεηαη πιήξε ζπκκεηνρή ζε κηα θνηλφηεηα θαη ζπλπθαίλεηαη κε ηελ 

απνδνρή κηαο ζεκειηαθήο ηζφηεηαο, ρσξίο απηφ λα ζεκαίλεη φηη αίξεηαη θάζε 

νηθνλνκηθή αληζφηεηα ζηελ θνηλφηεηα.( Marshall  & Bottomore, 1995 ) 

Πνιχ θαηξφ πξηλ, ν Marx ππνγξάκκηδε ην γεγνλφο φηη ε θηιειεχζεξε έλλνηα ηνπ πνιίηε 

αθνξά ζε κηα αθεξεκέλε κπζηηθηζηηθή «ηππηθή» ειεπζεξία θαη ηζφηεηα γηα φια ηα 

άηνκα ζηελ πνιηηηθή θαη δηθαηνδνηηθή ζθαίξα, ε νπνία ζπζθνηίδεη , θαη έηζη επλνεί ηελ 

αλαπαξαγσγή νπζηαζηηθψλ νηθνλνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ αληζνηήησλ κεηαμχ ησλ 

ηάμεσλ). Γηα ηνλ Marx ηα δηθαηψκαηα θαη νη ειεπζεξίεο ησλ πνιηηψλ, θαη ηειηθά ε ίδηα 

ε έλλνηα ηνπ πνιίηε, κπζνπνηνχλ ηδενινγήκαηα πνπ ζπγθαιχπηνπλ ηελ θπξηαξρία ηεο 

αζηηθήο ηάμεο. 

 

2.3. Με Κπβεξλεηηθέο Οξγαλώζεηο  

Οη Με Κπβεξλεηηθέο Οξγαλψζεηο απνηεινχλ βαζηθφ ππιψλα ηεο θνηλσλίαο ησλ 

πνιηηψλ θαη έρνπλ θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηε δεκηνπξγία θαη ηελ αλάπηπμε απηνχ πνπ 

απνθαινχκε «θνηλσληθφ θεθάιαην». χκθσλα κε ηνλ Bourdieu, φπσο αλαθέξεηαη ζηελ 

εξγαζία ησλ Ληλαξδή, Κνπζνχιε θαη ηαζνγηαλλάθνπ (2012), κε ηνλ φξν θνηλσληθφ 

θεθάιαην ελλννχκε «ην ζχλνιν ησλ πξαγκαηηθψλ ή ησλ δπλεηηθψλ πφξσλ, νη νπνίνη 

ζπλδένληαη κε πνιιαπιά δίθηπα απφ πεξηζζφηεξν ή ιηγφηεξν ζεζκνζεηεκέλεο ζρέζεηο 

ακνηβαίαο απνδνρήο θαη αλαγλψξηζεο» (Bourdieu, 1986). χκθσλα πάιη κε ηελ ίδηα 

εξγαζία, ηα ππνθείκελα ελφο δηθηχνπ «δηακνξθψλνπλ δεζκνχο κεηαμχ ηνπο θαη κέζσ 

ακνηβαίαο αλαγλψξηζεο θαη απνδνρήο εληζρχνπλ ηα νθέιε ηεο νκάδαο ζηελ νπνία 

ζπκκεηέρνπλ. Με άιια ιφγηα, θαηά ηνλ Bourdieu, ην θνηλσληθφ θεθάιαην ζεσξείηαη 

αηνκηθφ αγαζφ, θαζψο δηεπθνιχλεη ην άηνκν λα ζπκκεηέρεη ζε δίθηπα κέζα ζηα νπνία ε 

αιιειεγγχε πνπ αλαπηχζζεηαη είλαη δπλαηή κφλν αλ νη ζπκκεηέρνληεο έρνπλ λα 

απνθνκίζνπλ θάπνηα νθέιε (Field, 2003). Σν άηνκν δξα εληζρχνληαο ηελ θνηλσληθή 

εκπηζηνζχλε επεηδή ζεσξεί φηη κέζα απφ ηελ ηδηφηεηά ηνπ σο κέινο ελφο δηθηχνπ 

κπνξεί λα επηηχρεη ηνπο ζηφρνπο ηνπ θαη λα απνθνκίζεη ζεκαληηθά πξνλφκηα.  

 

Δπνκέλσο, ην θνηλσληθφ θεθάιαην ζπλδέεηαη κε ηα νθέιε πνπ έρνπλ ηα άηνκα φηαλ 

ζπκκεηέρνπλ ζε νξγαλσκέλα θνηλσληθά δίθηπα θαη αθνινπζνχλ θάπνηνπο βαζηθνχο 
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θαλφλεο ζπκπεξηθνξάο κέζα ζε απηά. Αθνχ ηα δίθηπα ιεηηνπξγνχλ απνηειεζκαηηθά, 

είλαη ινγηθφ θαηά ηνλ Bourdieu λα ππάξρνπλ ζηαδηαθά ζεηηθέο επηπηψζεηο θαη ζε 

νιφθιεξε ηελ θνηλσλία.» (Ληλαξδή, Κνπζνχιε & ηαζνγηαλλάθνπ,2012). 

 

ην ζεκείν απηφ ζα πξέπεη λα ηνληζηεί φηη κέζσ ηεο ζεζκηθήο ιεηηνπξγίαο ησλ Μ.Κ.Ο 

πεξηνξίδεηαη ζεκαληηθά ην κνλνπψιην ησλ παξεκβάζεσλ απφ ηελ εθάζηνηε πνιηηηθή 

εμνπζία θαη ηα θφκκαηα, ελψ ε δξάζε ηνπο επεξεάδεη κε επζχ ηξφπν ηελ θνπιηνχξα, 

ηηο πξαθηηθέο, ηε δξάζε αιιά θαη ηε γεληθφηεξε ζηάζε ησλ κεραληζκψλ ηεο επίζεκεο 

πνιηηηθήο εμνπζίαο. Θα κπνξνχζε θαλείο λα αλαθέξεη φηη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο ε 

δξάζε ησλ Μ.Κ.Ο δεκηνπξγεί έλα αλάρσκα απέλαληη ζηελ απζαηξεζία ησλ κεραληζκψλ 

ηεο εμνπζίαο, εμηζνξξνπψληαο παξάιιεια ηηο αληηζέζεηο θαη ηηο ζπγθξνχζεηο κεηαμχ 

ηνπ ηδησηηθνχ θαη δεκφζηνπ ηνκέα. Οη Μ.Κ.Ο θαινχληαη νπζηαζηηθά λα 

δηαδξακαηίζνπλ έλαλ απηφλνκν πνιηηηθφ ξφιν κε δηάθνξνπο ηξφπνπο. Δθηφο ησλ 

πνιιψλ θαη παξάιιεισλ ελεξγεηψλ ηνπο, αλαπηχζζνπλ ηελ θνηλσληθή αιιειεγγχε, 

εληζρχνπλ ηελ θνηλσληθή ζπλνρή, ιεηηνπξγνχλ σο νκάδεο πίεζεο, ειέγρνπλ ηελ θξαηηθή 

αλαιγεζία, εκθπζνχλ ζην άηνκν ηελ ηδηφηεηα ηνπ πνιίηε, ζπλεηζθέξνπλ ζηε κείσζε 

ηεο αλεξγίαο (γηαηί δεκηνπξγνχλ ζέζεηο εξγαζίαο), εληζρχνπλ ηελ θαηλνηνκία, 

αλαιακβάλνπλ ξίζθν γηα ην νπνίν νχηε ν ηδησηηθφο ηνκέαο ελδηαθέξεηαη νχηε ην θξάηνο 

αλαιακβάλεη ηελ επζχλε, κεηψλνπλ ην θφζηνο παξνρήο δεκφζησλ αγαζψλ θαη 

ππεξεζηψλ, ζπκβάιινπλ ζηελ αλάπηπμε ηεο θνηλσληθήο θαη πνιηηηθήο ζπλείδεζεο. 

Ο ξφινο ησλ Μ.Κ.Ο δελ έξρεηαη λα ππνθαηαζηήζεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ θξάηνπο. 

Αληίζεηα είλαη ζπκπιεξσκαηηθφο ζηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ θξάηνπο θαη ηαπηφρξνλα 

πξνσζεί ζεηηθέο θνηλσληθέο ζηάζεηο φπσο ε αμηνθξαηία, ε θαηλνηνκία, ε απηελέξγεηα, ε 

επζπλεηδεζία, ε απνθπγή ζπαηάιεο, ε επειημία, ε αληδηνηέιεηα, ε ελαιιαθηηθή 

θνηλσληθή πξννπηηθή. 

 

 

2.4. Αξρέο θαη αμίεο ηνπ Δζεινληηθνύ θηλήκαηνο 

Ζ εζεινληηθή δξαζηεξηφηεηα βαζίδεηαη ζηε ζπιινγηθή δξάζε, ζηελ εζειεκέλε, 

πξφζπκε θαη αληδηνηειή πξνζθνξά, ζηελ ακνηβαηφηεηα θαη ζηε ζπλεξγαζία κε ζηφρν ην 

γεληθφ ζπκθέξνλ θαη ην θνηλφ θαιφ. Ο Δζεινληηζκφο ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ 

αιιειεγγχε θαη ηελ αληδηνηειή πξνζθνξά, εθθξάδεηαη δε κε πνιινχο ηξφπνπο, ν 

θαζέλαο απφ απηνχο κε ηε δηθή ηνπ θπζηνγλσκία θαη κέζνδν δξάζεο. πληζηά κηα 

εμαηξεηηθά επηκνξθσηηθή ιεηηνπξγία πνπ ελδπλακψλεη ηελ θνηλσληθή αιιειεγγχε, 
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εληζρχεη ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή θπξίσο φκσο ηε ζπλχπαξμε, πξνζδίδνληαο λέν 

πεξηερφκελν ζηε δσή καο. 

 

Οη βαζηθέο θαηεπζχλζεηο πνπ δηέπνπλ (ή πνπ πξέπεη λα δηέπνπλ) ηνλ εζεινληηζκφ σο 

θνηλσληθή πξαθηηθή είλαη αλαγθαίν λα θηλνχληαη ζε έλα θνηλφ πιαίζην αξρψλ θαη 

αμηψλ. Δηδηθφηεξα, απαηηείηαη:  

 ν ζεβαζκφο ησλ αλζξψπηλσλ δηθαησκάησλ θαη ησλ αμηψλ ηνπ δπηηθνχ 

πνιηηηζκνχ, κε έκθαζε ζηα αηνκηθά δηθαηψκαηα, ηηο πνιηηηθέο θαη θνηλσληθέο 

ειεπζεξίεο, 

 ε παξνρή εζεινληηθήο εξγαζίαο λα κε ζπλδέεηαη ζε θακία πεξίπησζε κε ηελ 

αγνξαπσιεζία θαη ηελ εθκεηάιιεπζε εξγαηηθήο δχλακεο,  

  ε εζεινληηθή δξάζε λα ζηνρεχεη ζηελ θάιπςε δσηηθψλ αλαγθψλ γηα ηνλ 

άλζξσπν, ηε θχζε θαη ηελ θνηλσλία, 

 ε έκθαζε ζηηο αμίεο ηεο δηαθάλεηαο, ηεο αμηνθξαηίαο, ηεο ηζνηηκίαο, ηεο 

αιιειεγγχεο θαη ηεο θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο. 

 ε Παγθνζκηφηεηα, κηαο θαη ν εζεινληηζκφο θαη ε πξνθνξά δελ γλσξίδνπλ 

ζχλνξα θαη θπιέο 

 Ζ ακεξνιεςία θαη ε κε δηάθξηζε κηαο θαη ν εζεινληηζκφο δελ θάλεη δηάθξηζε 

σο πξνο εζληθφηεηα, θπιή, ζξεζθεπηηθέο πεπνηζήζεηο, ηάμε ή πνιηηηθέο 

απφςεηο.  

 Ζ Οπδεηεξφηεηα, κηαο θαη γηα λα δηαηεξήζεη ηελ εκπηζηνζχλε φισλ ησλ 

κεξψλ, ην Δζεινληηθφ Κίλεκα δελ δχλαηαη λα κεξνιεπηεί ζηηο ερζξνπξαμίεο ή 

λα εκπιέθεηαη νπνηεδήπνηε ζε αληηζέζεηο πνιηηηθήο, θπιεηηθήο, ζξεζθεπηηθήο 

ή ηδενινγηθήο θχζεσο. 

 

 

2.5. Η αλαγθαηόηεηα ηνπ εζεινληηζκνύ ζηελ Διιάδα ηεο θξίζεο 

Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ζην πιαίζην ηεο παγθνζκηνπνίεζεο θαη ηεο επηθξάηεζεο ηνπ 

λενθηιειεπζεξηζκνχ σο θπξίαξρνπ κνληέινπ νξγάλσζεο ηεο νηθνλνκηθήο θαη 

θνηλσληθήο πξαγκαηηθφηεηαο , παξαηεξείηαη κηα έληνλε ακθηζβήηεζε ησλ δεκφζησλ 

πνιηηηθψλ, θαζψο θαη φισλ ησλ ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξνληαη σο αγαζά θαη ππεξεζίεο 

ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο κε ζπλέπεηα ηνκείο φπσο ε πγεία, ε παηδεία, νη ππνδνκέο, ε 

θνηλσληθή θξνληίδα λα ππνβαζκίδνληαη θαη λα πιήηηνληαη ζπζηεκαηηθά. Σαπηφρξνλα, 
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εκθαλίδεηαη θαη κηα έληνλε ηάζε γηα κείσζε ησλ δεκνζίσλ δαπαλψλ κε ζπλέπεηα ηελ 

αχμεζε ησλ εππαζψλ νκάδσλ ηνπ πιεζπζκνχ, ηε δηφγθσζε ησλ θαηλνκέλσλ 

θνηλσληθήο παζνγέλεηαο θαη ελ ηέιεη ηελ ππνβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο δσήο. Ζ φμπλζε 

ησλ θνηλσληθψλ αληηζέζεσλ θαη ε δηεχξπλζε ηνπ θάζκαηνο ησλ θνηλσληθψλ 

πξνβιεκάησλ θαζψο θαη ε ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο αδπλακίαο (ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο 

θξίζεο) ή θαη αδηαθνξίαο ηνπ θξάηνπο λα αληηκεησπίζνπλ ηα πνιχπινθα πξνβιήκαηα, 

θαη ε ππνρψξεζε ηνπ θξάηνπο πξφλνηαο θέξνπλ ηνλ εζεινληηζκφ, ζήκεξα, πην 

αλαγθαίν παξά πνηέ. Κη απηφ γηαηί νη εμειίμεηο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζχγρξνλεο 

πξαγκαηηθφηεηαο επηβάιινπλ ηελ αλάπηπμε ηνπ εζεινληηζκνχ σο κηαο νξγαλσκέλεο 

απάληεζεο ζε αξλεηηθέο θαηαζηάζεηο νη νπνίεο εκπνδίδνπλ ηελ πξννπηηθή χπαξμεο 

κηαο θνηλσλίαο πνπ ζα ραξαθηεξίδεηαη απφ ζπλνρή θαη αιιειεγγχε.  

Με βάζε ην ζθεπηηθφ απηφ αμίδεη λα επηζεκαλζνχλ κηα ζεηξά θνηλσληθψλ κεηαβνιψλ 

θαη «κεηαιιάμεσλ» πάλσ ζηηο νπνίεο ζεκειηψλεηαη νπζηαζηηθά θαη ε θνηλσληθή 

αλαγθαηφηεηα αλάπηπμεο ελφο ζχγρξνλνπ εζεινληηθνχ θηλήκαηνο. Δηδηθφηεξα: 

 ε δεκνζηνλνκηθή θξίζε θαη ε δηεζλήο νηθνλνκηθή χθεζε είραλ σο ζπλέπεηα ηελ 

αικαηψδε αχμεζε ηεο αλεξγίαο ιφγσ αιιαγψλ ζηηο παξαγσγηθέο δηαδηθαζίεο 

αιιά θαη ζηε δηάξζξσζε ηεο νηθνλνκίαο, 

 νη πηέζεηο ή νη πεξηνξηζκνί πνπ νη πνιπεζληθέο elite αζθνχλ ζηα έζλε-θξάηε γηα 

δηαηήξεζε ηεο θεξδνθνξίαο θαη ηεο αληαγσληζηηθφηεηάο ηνπο επέθεξαλ ηελ 

επηβνιή απζηεξψλ κέηξσλ ιηηφηεηαο θαη δεκνζηνλνκηθήο πεηζαξρίαο ζηηο 

νηθνλνκηθά αδχλακεο ρψξεο, 

 νη θνηλσληθέο αιιαγέο πνπ επήιζαλ σο απνηέιεζκα νηθνλνκηθψλ, 

ηερλνινγηθψλ θαη πνιηηηζκηθψλ αιιαγψλ νδήγεζαλ ζηε δηάζπαζε ηνπ 

θνηλσληθνχ ηζηνχ, ζηε ραιάξσζε ησλ παξαδνζηαθψλ ζεζκψλ θαη δεζκψλ, ζηε 

δεκηνπξγία θαηλνκέλσλ θνηλσληθήο απνδηνξγάλσζεο θαη απνξξχζκηζεο, 

 ε αιιαγή πνιηηηθήο ζηάζεο θαη ζπκπεξηθνξάο ησλ θνκκάησλ εμνπζίαο πνπ 

παξαδνζηαθά ζηήξηδαλ ην θνηλσληθφ θξάηνο θαη ηελ παξνρή ηζρπξψλ κέηξσλ 

θνηλσληθήο πξνζηαζίαο ζπλέβαιε ζηε δηφγθσζε ησλ θαηλνκέλσλ θνηλσληθνχ 

απνθιεηζκνχ, 

 ε ακθηζβήηεζε ησλ θνηλσληθψλ ζηαζεξψλ πνπ ε λεσηεξηθή επνρή 

δηακφξθσζε, ζπλζήθεο ελίζρπζεο ηεο θξαηηθήο απζαηξεζίαο κε ζπλέπεηα ηελ 

θαηαπάηεζε βαζηθψλ αλζξψπηλσλ δηθαησκάησλ (αηνκηθψλ, πνιηηηθψλ, 

εξγαζηαθψλ), 
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 ηα έληνλα πεξηβαιινληνινγηθά πξνβιήκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ αιφγηζηε 

ρξήζε πφξσλ θαη ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ θπζηθνχ πινχηνπ έρνπλ πξνθαιέζεη 

ηελ αλαηξνπή ηεο θπζηθήο θαη νηθνινγηθήο ηζνξξνπίαο, 

 ε αδπλακία ηεο πνιηηηθήο λα δψζεη ιχζε ζηα κεγάια θαη επίθαηξα πξνβιήκαηα 

ηνπ δεκφζηνπ βίνπ έρεη νδεγήζεη ζηελ εμαζζέληζε ηεο εκπηζηνζχλεο ησλ 

πνιηηψλ ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηνπ 

δεκφζηνπ ρψξνπ γεληθφηεξα. 

 

Καηαιαβαίλνπκε ινηπφλ πσο νη κεηαβνιέο απηέο αιιά θαη νη κεηαζρεκαηηζκνί πνπ 

έρνπλ ζπληειεζηεί ηα ηειεπηαία ρξφληα ζε θνηλσληθφ, νηθνλνκηθφ θαη πνιηηηζκηθφ 

επίπεδν θαζηζηνχλ πεξηζζφηεξν απφ πνηέ «πξφζθνξν» ην έδαθνο γηα ηελ αλάπηπμε θαη 

ηελ πξαγκάησζε εζεινληηθήο δξάζεο. Χζηφζν, ε δηαπίζησζε απηή δελ ζα πξέπεη λα 

ζεσξείηαη ηφζν απηνλφεηε θαη δεδνκέλε, αθνχ ε σξίκαλζε θαη ε ζπλεηδεηνπνίεζε κηαο 

θαηάζηαζεο δελ είλαη ζέκα κηαο απζφξκεηεο θαη απηφκαηεο δηαδηθαζίαο (Φσηφπνπινο, 

2007). 

Σν παξαπάλσ ζπκπέξαζκα επηβεβαηψλεηαη θαη απφ ηηο ζρεηηθά πξφζθαηεο κειέηεο γηα 

ηε θνηλσλία ησλ πνιηηψλ ζηνλ αληίθηππν ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο (εκίηε, 2014· 

σηεξφπνπινο, 2014). ε γεληθέο γξακκέο, ε αξθεηά πινχζηα θαη γφληκε ζπδήηεζε γηα 

ηελ θνηλσλία πνιηηψλ ζηελ Διιάδα αληηθαηνπηξίδεη ηα βαζηθά ξεχκαηα ηεο δηεζλνχο 

ζεκαηνινγίαο θαη εηδηθφηεξα ηεο δπηηθν-επξσπατθήο ζθέςεο. Απηφ ζηελ πξάμε 

ζεκαίλεη φηη νη βαζηθέο παξαδνρέο θαη ππνζέζεηο εξγαζίαο ηεο δηεζλνχο βηβιηνγξαθίαο 

ζε ζρέζε κε ην ξφιν ηεο θνηλσλίαο πνιηηψλ ζην ζχγρξνλν θηιειεχζεξν πνιίηεπκα, 

απνηέιεζαλ θαη απνηεινχλ ηκήκα ηνπ εγρψξηνπ αθεγήκαηνο γηα ην ζέκα απηφ. 

(Αθνπμελίδεο θαη Γαξδίθε 2014) 

 

πσο εμεηάζακε θαη παξαπάλσ, ε Διιάδα έρεη αηξνθηθή Κνηλσλία ησλ Πνιηηψλ. Ζ 

δηάζεζε γηα πξνζθνξά, κεηά ηελ άλνδν ησλ Οιπκπηαθψλ Αγψλσλ ηεο Αζήλαο, βξέζεθε 

ζηα ρακειά πξν ηνπ 2004, επίπεδα. Σα ηειεπηαία φκσο ρξφληα, ηφζν ιφγσ ηεο 

νηθνλνκηθήο φζν θαη πξνζθπγηθήο θξίζεο, θαηαγξάθνληαη  πνιπάξηζκεο πξσηνβνπιίεο 

εηαηξεηψλ, ηδξπκάησλ , ζπιιφγσλ, κε θπβεξλεηηθψλ νξγαλψζεσλ (ΜΚΟ), εζεινληηθψλ 

νκάδσλ θαη άηππσλ δηθηχσλ κε ζθνπφ είηε ηελ παξνρή άκεζεο θνηλσληθήο θαη πιηθήο 

βνήζεηαο είηε ηελ αλάπηπμε  επξχηεξεο ζηήξημεο γηα ηελ αλάδεημε ησλ  θνηλσληθψλ 

πξνβιεκάησλ  ησλ  νκάδσλ  πνπ πιήηηνληαη απφ ηελ θξίζε θαη ηελ άζθεζε πίεζεο 
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πξνο ην πνιηηηθνθνηλσληθό ζχζηεκα γηα ηελ επίιπζή ηνπο. πλερψο αλαπηχζζνληαη 

λέεο θαη θάπνηεο κάιηζηα αξθεηά πξσηφηππεο πξσηνβνπιίεο αιιειεγγχεο πνιηηψλ 

(Μπνπξίθνο, 2013). 

 

2.6. Κίλεηξα θαη πεξηνξηζκνί αλάπηπμεο Δζεινληηθήο Γξάζεο 

Ζ επηθξάηεζε ηνπ λενθηιειεπζέξνπ κνληέινπ νξγάλσζεο ηεο νηθνλνκηθήο θαη 

θνηλσληθήο δσήο ζην πιαίζην ηεο παγθνζκηνπνίεζεο έρεη πξνθαιέζεη ζεκαληηθέο 

κεηαβνιέο ζε νηθνλνκηθφ θαη θνηλσληθφ επίπεδν κε ζπλέπεηα ηε δξακαηηθή αιιαγή ησλ 

φξσλ ηεο θαζεκεξηλφηεηαο γηα ηε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ πνιηηψλ 

(Lautenschlager, 1991). 

Φαηλφκελα φπσο ε αλεξγία, ε έιιεηςε ζηέγεο θαη άιισλ θνηλσληθψλ παξνρψλ 

δεκηνπξγνχλ έλα δπζκελέο πιαίζην γηα ηελ επηβίσζε ρηιηάδσλ ζπλαλζξψπσλ καο κε 

ζπλέπεηα ε αλάπηπμε ηνπ εζεινληηζκνχ λα θαζίζηαηαη αλαγθαία ζηελ αληηκεηψπηζε 

πνιιαπιψλ πξνβιεκάησλ. Γπζηπρψο, φκσο, αθφκα θαη ζηηο αλαπηπγκέλεο νηθνλνκηθά 

ρψξεο, κεηαβνιέο θαη θνηλσληθά ζπκπηψκαηα φπσο ε εμαζζέληζε ησλ παξαδνζηαθψλ 

ζεζκψλ θαη δεζκψλ, ε ελίζρπζε ηνπ αηνκηθηζκνχ, ε δηεχξπλζε ησλ θαηλνκέλσλ 

αιινηξίσζεο, νη νηθνλνκηθνί πεξηνξηζκνί θαη ε κείσζε ησλ θνηλσληθψλ παξνρψλ 

νδεγνχλ ζε θζίλνπζα πνξεία ηνλ εζεινληηζκφ θαζηζηψληαο ηε ιεηηνπξγία ηνπ δχζθνιε 

θαη πνιιέο θνξέο αλαπνηειεζκαηηθή. 

 

Αλ θαη θαηλνκεληθά ε απνδπλάκσζε ηνπ θξάηνπο πξφλνηαο ζα κπνξνχζε λα 

δηακνξθψζεη αληηθεηκεληθά ηνπο φξνπο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ εζεινληηζκνχ, ν νπνίνο 

κε ηηο παξεκβάζεηο ηνπ ζα θιεζεί λα θαιχςεη ηα θελά πνπ ην πξψην δεκηνπξγεί, απηφ 

δελ είλαη ηφζν απηνλφεην. Σαπηφρξνλα, ε απνδπλάκσζε απηή, εθηφο απφ «επθαηξία», 

απνηειεί θαη ηξνρνπέδε ζηελ αλάπηπμε ηνπ εζεινληηζκνχ, αθνχ ε έιιεηςε πφξσλ, ε 

απνδπλάκσζε ησλ ζεζκψλ πξνζηαζίαο θαη ηνπ θνηλσληθνχ θξάηνπο δεκηνπξγνχλ 

επηπξφζζεηα εκπφδηα ζηελ πινπνίεζε δξάζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ εζεινληηζκφ. 

Παξάιιεια, ε αλεπάξθεηα αιιά θαη ε γεληθφηεξε απξνζπκία ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα λα 

ζπκβάιεη ζηελ ελδπλάκσζε ηνπ εζεινληηζκνχ θαζηζηά αθφκα πην δχζθνιν ην έξγν θαη 

ηηο παξεκβάζεηο ησλ εζεινληηθψλ νξγαλψζεσλ ζηε ζχγρξνλε επνρή. Γπζηπρψο ε 

θαηάζηαζε απηή είλαη εχθνιν λα εξκελεπηεί αθνχ ιφγσ ηεο αδπλακίαο λα 

αληηκεησπηζηνχλ ηα ζχλζεηα νηθνλνκηθά, θνηλσληθά θαη πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα ε 

αλάιεςε εζεινληηθήο δξάζεο απνδεηθλχεηαη κηα εμαηξεηηθά επίπνλε θαη δχζθνιε 

ππφζεζε. Χζηφζν, πέξα απφ ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ ην γεληθφηεξν πεξηβάιινλ ζέηεη 
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ζηελ αλάιεςε θαη ζηελ αλάπηπμε ηεο εζεινληηθήο δξάζεο, είλαη ζεκαληηθφ λα 

ππεξβιεζνχλ φιεο εθείλεο νη δπζθνιίεο θαη εκπφδηα πνπ δπζρεξαίλνπλ ηελ αλάπηπμε 

εζεινληηθήο δξάζεο θαη πξσηνβνπιηψλ. Δλδεηθηηθά ηέηνηα εκπφδηα ζεσξνχληαη: 

 ε έιιεηςε ειεχζεξνπ ρξφλνπ ιφγσ νηθνγελεηαθψλ ππνρξεψζεσλ, 

 ε έιιεηςε επαξθνχο ελεκέξσζεο γηα ην ξφιν θαη ηελ απνζηνιή ηνπ 

εζεινληηθνχ θηλήκαηνο, 

 νη πξνζσπηθέο ζπζίεο πνπ ζπλεπάγεηαη ε ελαζρφιεζε κε ηνλ εζεινληηζκφ 

 ην αίζζεκα ηεο γεληθεπκέλεο αδηαθνξίαο θαη αιινηξίσζεο ησλ αλζξψπσλ απφ 

ηνπο ζπλαλζξψπνπο ηνπο,  

 ην αίζζεκα ηεο απνγνήηεπζεο θαη ηεο καηαίσζεο ησλ πξνζπαζεηψλ γηα κηα 

θαιχηεξε θνηλσλία, 

 ε έιιεηςε απηνπεπνίζεζεο γηα ηελ θνηλσληθή απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ 

εζεινληηθψλ δξάζεσλ. 

 

Έλα αθφκα κεγάιν εκπφδην ζηελ αλάπηπμε ηεο εζεινληηθήο δξάζεο, φπσο δηαπηζηψλεη 

δηεζλήο έθζεζε ηνπ νξγαληζκνχ CIVICUS γηα ηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε ησλ ΜΚΟ  

ζηελ Διιάδα, είλαη ε αλαπνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ΜΚΟ (Sotiropoulos and Karamagioli 

2006).  

Δηδηθφηεξα: 

• Οη ΜΚΟ δχζθνια ζέηνπλ θαη επηηπγράλνπλ ζηφρνπο, θπξίσο ζε φ,ηη αθνξά ηελ 

παξνπζία θαη ξφιν ηνπο ζαλ «επηηεξεηέο» ηνπ θξάηνπο 

• Ζ επηθνηλσλία κεηαμχ ηνπο είλαη ειάρηζηε θαη δελ ζπλεξγάδνληαη ζηε βάζε κηαο 

επξχηεξεο πνιηηηθήο θαη θνηλσληθήο αηδέληαο  

• Aξθεηέο ΜΚΟ δελ θαίλεηαη λα δίλνπλ νπζηαζηηθή ζεκαζία ζηα δεηήκαηα ηεο 

δηαθάλεηαο θαη ηεο  ινγνδνζίαο, ηφζν ζε ζρέζε κε ηα νηθνλνκηθά ηνπο, φζν θαη ζε φηη 

αθνξά ηα έξγα πνπ πινπνηνχλ θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο (Ληαξίθνο 2008) 

• Αληηιακβάλνληαη ην ξφιν ηνπο  δηαδηθαζηηθά, σο νκάδεο παξνρήο δεκνζίσλ 

ππεξεζηψλ, θαη σο εθ ηνχηνπ ε δξάζε θαη παξνπζία ηνπο δελ εληζρχεη ηελ θνηλσλία 

πνιηηψλ (Μπνηεηδάγηαο 2006 )  

• H αλαβάζκηζε θαη παξνπζία ησλ ΜΚΟ δελ πξνθχπηεη ηφζν απφ ηελ ελδνγελή 

δπλακηθή ηνπο, αιιά ζπληζηά πεξηζζφηεξν απνηέιεζκα δεκφζησλ πνιηηηθψλ πνπ 

ζπλδένληαη κε ηηο δηαδηθαζίεο εμεπξσπατζκνχ ηεο Διιάδαο, κε ζπλέπεηα νη 

πεξηζζφηεξεο ΜΚΟ  λα πεξηνξίδνπλ ηελ "αθηηβηζηηθή" δξάζε θαη λα ιεηηνπξγνχλ σο 
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θνξείο πνπ είλαη  ππεχζπλνη γηα ηε δηαρείξηζε εζληθψλ θαη επξσπατθψλ πφξσλ θαη 

πξνγξακκάησλ (Αιεμαλδξφπνπινο, εξληεδάθηο θαη Μπνηεηδάγηαο 2007) 

 

Σφζν ε χπαξμε δνκηθψλ θαη ζπζηεκηθψλ εκπνδίσλ φζν θαη νη αηνκηθέο δπζθνιίεο ζηελ 

αλάπηπμε ηνπ εζεινληηζκνχ απνηεινχλ ππνινγίζηκα κεγέζε ηα νπνία νθείινπκε λα 

ιακβάλνπκε ζνβαξά ππφςε καο. Σέινο, ην κεγαιχηεξν εκπφδην ζηε αλάπηπμε ηνπ 

Δζεινληηζκνχ βξίζθεηαη ζηε ζπθνθάληεζε ησλ ΜΚΟ απφ tabloid εθεκεξίδσλ πνπ ζηε 

πξνζπάζεηα ηνπο λα πιήμνπλ πνιηηηθά κηα ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν δηαθπβέξλεζεο ηεο 

ρψξαο αλακαζνχλ πεξηπηψζεηο νηθνλνκηθψλ ζθαλδάισλ, νξγαλψζεσλ πνπ ζηε 

ζπληξηπηηθή ηνπο πιεηνςεθία ήηαλ νξγαλψζεηο «ζηα ραξηηά θαη κφλν» ρσξίο θαλέλα 

απνδεδεηγκέλν έξγν θαη παξνπζία θαη πνπ ρξεκαηνδνηήζεθαλ απφ ηελ Τπεξεζία 

ΤΓΑ ηνπ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ ρσξίο λα πξαγκαηνπνηήζνπλ ζηε πξαγκαηηθφηεηα 

θαλέλα έξγν. ήκεξα, μαλαδνχκε ην ίδην έξγν κηαο θαη δελ είλαη ιίγεο νη θνξέο πνπ νη 

ΜΚΟ ρξεψλνληαη φηη θαθφ ζπκβαίλεη ζηε πξνζθπγηθή θξίζε κε ηηο ζεηηθέο δξάζεηο λα 

απνζησπνχληαη. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη φηαλ ηα ΜΜΔ ζέινπλ λα αλαθεξζνχλ 

αξλεηηθά ζρεηηθά κε κηα νξγάλσζε ζην κεηαλαζηεπηηθφ ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ φξν 

«ΜΚΟ» ελψ φηαλ ζέινπλ λα πξνβάινπλ θάηη ζεηηθφ ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ φξν 

«Δζεινληηθή Οξγάλσζε». Πνιιέο θνξέο θαη ζηηο δπν πεξηπηψζεηο αλαθέξνληαη ζηελ 

ίδηα νξγάλσζε. 

 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε αλάπηπμε ηεο επηθνηλσλίαο θαη φισλ ησλ ηερλνινγηθψλ κέζσλ 

θνηλσληθήο δηθηχσζεο, θαζψο θαη ε ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο αλάγθεο γηα επίδεημε 

αιιειεγγχεο θαη αλάπηπμεο θνηλσληθήο πξνζθνξάο ηείλνπλ λα ελδπλακψζνπλ ηνλ 

θνηλσληθφ ξφιν ηνπ εζεινληηζκνχ, δεκηνπξγψληαο θαιχηεξεο πξνυπνζέζεηο ζε ζρέζε 

κε ην παξειζφλ.  

Δίλαη ζεκαληηθφ, κέζα ζην εμαηξεηηθά δπζκελέο πιαίζην πνπ δεκηνπξγεί ε 

θνηλσληθννηθνλνκηθή θξίζε, λα αλαγλσξίζνπκε θαη λα αλαδείμνπκε ηελ αηζηφδνμε θαη 

ζεηηθή επίδξαζε πνπ κπνξνχλ λα έρνπλ ηα θίλεηξα πξνο ηελ αληδηνηειή θαη 

ξεμηθέιεπζε εζεινληηθή δξάζε. Δίλαη πξνθαλέο φηη κφλν κέζσ ζπγθεθξηκέλσλ 

θηλήηξσλ ζα κπνξέζεη ε εζεινληηθή δξάζε λα ελεξγνπνηήζεη θαη λα παξαθηλήζεη ηνπο 

πνιίηεο λα ζπκκεηέρνπλ, λα παξεκβαίλνπλ, λα απηελεξγνχλ, λα πξνζθέξνπλ θαη λα 

ιεηηνπξγνχλ ζπιινγηθά κέζα ζην ζχγρξνλν θνηλσληθφ πεξηβάιινλ. Δηδηθφηεξα, 

παξάγνληεο θαη θίλεηξα φπσο: 

 ε αλαγλψξηζε ηεο πξνζθνξάο θαη ηνπ έξγνπ ησλ εζεινληψλ, 
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 ε αλάδεημε θαη ε δηάρπζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο δξάζεο ηνπο,  

 ε έκθαζε ζην ζπιινγηθφ ραξαθηήξα ηεο δξάζεο, 

 ε έκθαζε ζε αξρέο, αμίεο θαη νξακαηηθνχο ζηφρνπο πνπ νθείιεη λα έρεη ε 

εζεινληηθή δξάζε, 

 ε έκθαζε ζηε αλάγθε ησλ εζεινληψλ γηα βειηίσζε ησλ γλψζεσλ, ησλ 

δεμηνηήησλ θαη ησλ ηθαλνηήησλ ηνπο κέζα απφ ηελ απφθηεζε ηερλνγλσζίαο, 

 ε αμηνπνίεζε ηνπ εζεινληηζκνχ σο κέζνπ γηα ηελ ελίζρπζε ηεο πξνζσπηθήο 

θαη επαγγεικαηηθήο ηνπο πξννπηηθήο, 

 ε θνηλσληθή αλαγλψξηζε ηεο αιιειεγγχεο σο ζεκειηαθήο αμίαο ηεο θνηλσληθήο 

δσήο,  

 ε αλάπηπμε θνηλσληθψλ ζρέζεσλ απφ ην άηνκν-εζεινληή,  

  ε αλάπηπμε απηνπεπνίζεζεο θαη απηνεθηίκεζεο ηνπ εζεινληή 

απνηεινχλ κεξηθέο απφ ηηο ζεκαληηθέο παξακέηξνπο νη νπνίεο δηακνξθψλνπλ ην 

πιαίζην κέζα απφ ην νπνίν κπνξεί λα αλαηξνθνδνηεζεί θαη λα αλαπηπρζεί ε εζεινληηθή 

δξάζε (Randle & Dolnicar, 2009) – (Handy & Katz, 2008). 

 

Δίλαη ζεκαληηθφ ινηπφλ λα δνζνχλ θίλεηξα θαη επθαηξίεο ζε φινπο ηνπο πνιίηεο 

πξνθεηκέλνπ λα εληζρπζεί ε εζεινληηθή πξνζθνξά κε ζηφρν ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε 

αιιά θαη ηελ θνηλσληθά επσθειέζηεξε παξέκβαζε. Κη απηφ απαηηείηαη λα γίλεη 

ζηνρεπκέλα, κεζνδηθά θαη νξγαλσκέλα γηαηί ηα θίλεηξα απαηηείηαη λα πξνζθέξνληαη 

αλάινγα κε ην θχιν, ηελ ειηθία, ην κνξθσηηθφ επίπεδν, ην επαγγεικαηηθφ status, ηηο 

πνιηηηθέο ή ηηο ηδενινγηθέο θαηαβνιέο, ηα βηψκαηα θαη ηηο εκπεηξίεο ηνπ θαζελφο 

(Papadakis, Griffin & Frater, 2004).  

 

2.7. Ο Αληίθηππνο ηνπ Δζεινληηζκνύ 

Δίλαη ζαθέο πσο ν εζεινληηζκφο ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε κηαο ζπλεθηηθήο θαη 

ζπγθξνηεκέλεο θνηλσλίαο κέζα απφ δηαδηθαζίεο φπσο ε δεκηνπξγία ζηελψλ 

θνηλσληθψλ δεζκψλ, ε αλάπηπμε ηνπ «θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ» θαη ηνπ θιίκαηνο 

εκπηζηνζχλεο κεηαμχ ησλ πνιηηψλ, ε έληαμε θαη ε ελίζρπζε ησλ θνηλσληθά εππαζψλ 

αηφκσλ θαη νκάδσλ, ε ππεξάζπηζε θαη ε ζηήξημε ησλ θνηλσληθά αδπλάησλ (Penner, 

2004).  
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Σαπηφρξνλα, κέζσ ηνπ εζεινληηζκνχ ηνλψλεηαη ε απηνπεπνίζεζε θνηλσληθψλ νκάδσλ 

πνπ θάησ απφ άιιεο ζπλζήθεο δελ ζα είραλ ηελ επθαηξία λα απνδείμνπλ φηη είλαη 

θνηλσληθά ρξήζηκεο θαη άμηεο ηεο εκπηζηνζχλεο θαη ηεο απνδνρήο ηνπ επξχηεξνπ 

θνηλσληθνχ ζπλφινπ. Γηα παξάδεηγκα, ε ζπκκεηνρή αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο σο 

εζεινληψλ ηνλψλεη ηελ απηνπεπνίζεζή ηνπο θαη ηνχο θαζηζηά ελεξγνχο πνιίηεο. ε 

άιιε πεξίπησζε, ν εζεινληηζκφο ησλ λέσλ βάδεη βαζηά ηα ζεκέιηα γηα ηελ ελεξγφ θαη 

απνηειεζκαηηθή ζπκκεηνρή ηνπο ζηα θνηλά σο πνιίηεο ηνπ αχξην. Δπηπξνζζέησο, ε 

ζπκκεηνρή ησλ αηφκσλ ηεο ηξίηεο ειηθίαο ζε εζεινληηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπο 

εληζρχεη ςπρνζσκαηηθά, αλαπιεξψλνληάο ην θελφ πνπ δεκηνπξγεί είηε ε έιιεηςε ηνπ 

εξγαζηαθνχ ηνπο πεξηβάιινληνο, είηε ε απνπζία ηεο νηθνγέλεηαο κε ηνλ ηξφπν πνπ ηελ 

είραλ ζην παξειζφλ (Randle & Dolnicar, 2009) θαη (Handy & Katz, 2008). 

Αμίδεη επίζεο λα ζεκεησζεί πσο ν εζεινληηζκφο ζπκβάιιεη ζηελ ελίζρπζε ησλ 

επαγγεικαηηθψλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ ησλ εξγαδνκέλσλ, αθνχ κέζσ ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηνπο νη πνιίηεο απνθηνχλ ηερλνγλσζία πνπ ζε άιιε πεξίπησζε δελ ζα 

ηελ είραλ. Απηφ καθξνπξφζεζκα έρεη ζεηηθή επίδξαζε ζηελ ελίζρπζε ησλ βηνγξαθηθψλ 

θαη ηε δπλαηφηεηα εχξεζεο εξγαζίαο ή θαιχηεξεο ζέζεο ζηελ απαζρφιεζε, αθνχ ε 

εμεηδίθεπζε κπνξεί λα ζπκβάιεη ζεηηθά. Αμίδεη επίζεο λα επηζεκαλζεί πσο ν 

επηθνπξηθφο ξφινο ηνπ εζεινληηζκνχ ζηε ιεηηνπξγία ηνπ θξάηνπο βνεζά ζεκαληηθά ζηε 

βειηίσζε ηεο απφδνζεο ησλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ (εθπαίδεπζε, ππνδνκέο, θξνληίδα 

ειηθησκέλσλ θαη παηδηψλ, απφξσλ θαη αζηέγσλ) ελψ πξνσζεί ζηελ πξάμε ηελ 

θνηλσληθή αιιειεγγχε θαη ζπλνρή ζπκβάιινληαο ζηελ εμαζζέληζε ηεο 

πεξηζσξηνπνίεζεο (θνηλσληθήο, νηθνλνκηθήο, πνιηηηθήο). Δίλαη ζεκαληηθφ λα 

επηζεκάλνπκε ηελ ηδηαίηεξε ζπκβνιή πνπ κπνξεί λα έρεη ε αλάπηπμε ηνπ εζεινληηζκνχ 

ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε κηαο ρψξαο, αθνχ ζχκθσλα κε ζχγρξνλα ζηνηρεία ε 

ζπκβνιή ηνπ ζην Α.Δ.Π. κηαο ρψξαο κπνξεί λα θηάζεη έσο θαη 15% (Ironmonger, 

2000).  

 

Σέινο ζα πξέπεη λα αλαδείμνπκε φηη ζχκθσλα κε ην Δπξσπατθφ θνηλνβνχιην (2008) ν 

Δζεινληηζκφο ζηα πιαίζηα ηεο Δ. Δ. ζπκβάιεη: 

α) ηε πξναγσγή ηεο απαζρνιεζηκφηεηαο, κηαο θαη «Ο εζεινληηζκφο παίδεη ζεκαληηθφ 

ξφιν ζηελ απφθηεζε δεμηνηήησλ θαη ζηελ βειηίσζε ηεο απαζρνιεζηκφηεηαο ηνπ 

εζεινληή. Οη εζεινληέο απνθηνχλ επξχηαην θάζκα δεμηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ. 

χκθσλα κε φζα αλαθέξεη ε Δπηηξνπή ζηελ ηειεπηαία ηεο αλαθνίλσζε γηα ηελ 

πξναγσγή ηεο πιήξνπο ζπκκεηνρήο ησλ λέσλ ζηελ εθπαίδεπζε, ηελ απαζρφιεζε θαη 
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ηελ θνηλσλία, νη εζεινληηθέο δξαζηεξηφηεηεο παξέρνπλ πνιχηηκε άηππε εκπεηξία 

κάζεζεο, ε νπνία θαζηζηά ηθαλνχο ηνπο λένπο λα απνθηνχλ δεμηφηεηεο θαη δηεπθνιχλεη 

ηε κεηάβαζή ηνπο απφ ηελ εθπαίδεπζε ζηελ απαζρφιεζε. Ο εζεινληηζκφο απνηειεί 

επίζεο κέζν δηα βίνπ κάζεζεο.Μέζσ ηνπ εζεινληηζκνχ, παξέρεηαη ζηηο πην επάισηεο 

νκάδεο ηεο θνηλσλίαο ε δπλαηφηεηα λα αιιάδνπλ ηε δσή ηνπο, λα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά 

ζηελ θνηλσλία θαη, κέζσ ηεο απφθηεζεο δεμηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ, λα έρνπλ 

πξφζβαζε ζε θαιχηεξα ακεηβφκελεο ζέζεηο απαζρφιεζεο ή λα βξίζθνπλ ηξφπνπο 

επηζηξνθήο ζηελ εθπαίδεπζε.» 

Β) ηε πξναγσγή ηεο θνηλσληθήο έληαμεο κηαο θαη «σο αλεπίζεκε θαη άηππε εκπεηξία 

κάζεζεο, ν εζεινληηζκφο πξνζθέξεη πξαγκαηηθέο επθαηξίεο ζε φζνπο είλαη 

απνθιεηζκέλνη απφ ην επίζεκν εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, θαζψο επίζεο θαη ζηνπο 

καθξνρξφληα άλεξγνπο. χκθσλα κε ηα δηαζέζηκα εξεπλεηηθά δεδνκέλα, ηα άηνκα πνπ 

έρνπλ ζπκκεηάζρεη ζε εζεινληηθέο δξαζηεξηφηεηεο έρνπλ ιηγφηεξεο πηζαλφηεηεο λα 

κείλνπλ άλεξγα. Γεδνκέλνπ φηη ζρεδφλ έλαο ζηνπο έμη λένπο ζηελ ΔΔ εγθαηαιείπεη ην 

ζρνιείν πξφσξα θαη έλαο ζηνπο ηέζζεξηο λένπο ελήιηθνπο (25-29 εηψλ) δελ έρεη 

νινθιεξψζεη ην αλψηεξν επίπεδν ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο(17), νη δεμηφηεηεο 

πνπ απνθηνχλ νη εζεινληέο κπνξνχλ λα απνδεηρζνχλ εμαηξεηηθά πνιχηηκεο γηα ηελ 

πξφζβαζε ζηελ απαζρφιεζε θαη ηελ πξνψζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο.» 

Γ) ηελ θνηλσληθή ζπλνρή κηαο θαη «ν εζεινληηζκφο δηαδξακαηίδεη κείδνλα ξφιν ζηελ 

πξναγσγή ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο. ε επξσπατθφ επίπεδν, ν εζεινληηζκφο θάλεη πξάμε 

ηηο επξσπατθέο αμίεο, φπσο ηελ αιιειεγγχε, ηελ θνηλσληθή ζπλνρή θαη ηελ ζπκκεηνρή. 

Ζ ζπκκεηνρή ζηνλ εζεινληηζκφ παξέρεη ζηνπο αλζξψπνπο ηε δπλαηφηεηα λα 

επαλαθηήζνπλ έλα αίζζεκα ζθνπνχ, επζχλεο θαη δηάξζξσζεο ζηελ δσή ηνπο.» 

Γ) ηελ αιιειεγγχε  κεηαμχ ησλ γελεψλ κηαο θαη «ν εζεινληηζκφο απμάλεη ηνλ βαζκφ 

ζχλδεζεο ησλ λέσλ κε ηελ θνηλφηεηά ηνπο. Με ηελ κεηαβίβαζε επζχλεο ζηνπο λένπο 

αλζξψπνπο, ηνπο επηηξέπεη λα θάλνπλ θάηη γηα ηνλ εαπηφ ηνπο. Οη ειηθησκέλνη πνπ 

πξνζθέξνπλ εζεινληηθφ έξγν κπνξνχλ λα ζπλεηζθέξνπλ κε ηελ πείξα θαη ηελ 

εηδεκνζχλε ηνπο. Λφγσ ησλ δεκνγξαθηθψλ αιιαγψλ, ν εζεινληηζκφο ησλ ειηθησκέλσλ 

είλαη έλαο ηεξάζηηνο αλαμηνπνίεηνο πφξνο πνπ ελππάξρεη ζηηο θνηλφηεηέο καο. ηαλ 

λένη θαη ειηθησκέλνη άλζξσπνη ζπκκεηέρνπλ ζε ηνπηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ν 

εζεινληηζκφο είλαη έλα κέζν πνπ θέξλεη ηηο γεληέο ζε επαθή, ηνπο παξέρεη ηε 

δπλαηφηεηα αληαιιαγήο γλψζεσλ θαη εληζρχεη ηελ αιιεινθαηαλφεζε.» 

Δ) ηελ έληαμε ησλ π.η.ρ. ζηελ θνηλσλίαο κηαο θαη «ν εζεινληηζκφο δηεπθνιχλεη ηνπο 

κεηαλάζηεο θαη ησλ ππεθφνπο ηξίησλ ρσξψλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ ηνπηθή θνηλφηεηα. 
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Γηεπθνιχλεη επίζεο ηνλ δηαπνιηηηζκηθφ δηάινγν θαη ηελ αληαιιαγή εκπεηξηψλ θαη 

κπνξεί επίζεο λα απνηειέζεη έλα κέζν κε ην νπνίν νη λένη πνπ εξγάδνληαη εζεινληηθά 

ζην εμσηεξηθφ κπνξνχλ λα απνθηήζνπλ κηα ζεηηθή εκπεηξία ηεο πνιπκνξθίαο θαη, 

ζπλεπψο, λα ζπκβάινπλ ζηελ πξφιεςε ησλ δηαθξίζεσλ θαη ησλ πξνθαηαιήςεσλ.» 

Ε) ζηελ πνιηηηζηηθή αλάπηπμε κηαο θαη ε εζεινληηθή δξαζηεξηφηεηα εμαζθαιίδεη 

απμεκέλν αξηζκφ επθαηξηψλ γηα πνιηηηζηηθή έθθξαζε θαη ζπκκεηνρή. 
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Δξεπλεηηθό κέξνο: Αλάιπζε-πκπεξάζκαηα 

 

3.1 Μεζνδνινγία ηεο Έξεπλαο 

 

3.1.1 Μεζνδνινγηθέο παξαδνρέο .  

Απφ ηα πξψηα ηνπο βήκαηα ην αλζξψπηλν είδνο ελδηαθέξνληαλ λα εξεπλήζνπλ ην 

πεξηβάιινλ ηνπο θαζψο θαη λα θαηαλνήζνπλ ηε θχζε ησλ θαηλνκέλσλ. πσο αλαθέξεη 

ν Mouly (1978), ηα κέζα κε ηα νπνία επηρεηξνχλ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ απηνχο ηνπο 

ζθνπνχο νη άλζξσπνη κπνξνχλ λα ηαμηλνκεζνχλ ζε ηξεηο γεληθέο θαηεγνξίεο: εκπεηξία, 

ινγηθή ζθέςε θαη έξεπλα. Ζ έξεπλα θαηαπηάλεηαη κε ηελ θαηαλφεζε ηνπ θφζκνπ θαη 

δηαπνηίδεηαη απφ ηνλ ηξφπν πνπ εκείο νη ίδηνη αληηιακβαλφκαζηε ηνλ θφζκν, απφ ην ηη 

εθιακβάλνπκε σο εξκελεία αιιά θαη απφ ηηο επηδηψμεηο πνπ έρνπκε φζνλ αθνξά ηε 

ζπγθεθξηκέλε εξκελεία (Cohen L., Manion L., Morrison K., 2008). 

 

Ζ έξεπλα ζηηο θνηλσληθέο επηζηήκεο απνηειεί απφ ηηο αξρέο ηνπ αηψλα καο κηα 

ζεκαληηθή δξαζηεξηφηεηα ζηηο πεξηζζφηεξεο πξνεγκέλεο θνηλσλίεο ιφγσ ηεο 

ζπζηεκαηηθήο κειέηεο ηεο αλζξψπηλεο ζπκπεξηθνξάο. Σν κεγαιχηεξν εκπφδην πνπ 

ζπλαληνχλ είλαη ε ππεξβνιηθή πνιππινθφηεηα θαη κεηαβιεηφηεηα ηεο αλζξψπηλεο 

ζπκπεξηθνξάο (G.K. Verma, K. Mallick, 2004). 

 

H Δγθπθινπαίδεηα ησλ Κνηλσληθψλ Δπηζηεκψλ (Encyclopaedia of the Social Sciences, 

1934), φπσο αλαθέξνπλ νη G.K. Verma & K. Mallick (2004), φξηζε ηελ έξεπλα σο 

«…ηνλ ρεηξηζκφ ησλ πξαγκάησλ, αληηιήςεσλ ή ζπκβφισλ κε ζηφρν ηε γελίθεπζε θαη 

επέθηαζε, δηφξζσζε ή επαιήζεπζε ηεο γλψζεο είηε απηή ε γλψζε βνεζάεη ζηελ 

θαηαζθεπή κηαο ζεσξίαο είηε ζηελ πξαθηηθή εθαξκνγή κηαο ηέρλεο». πσο αλαθέξζεθε 

παξαπάλσ, ε έξεπλα είλαη έλαο απφ ηνπο ηξεηο ηξφπνπο αλαθάιπςεο ηεο αιήζεηαο, νη 

άιινη δχν είλαη ε εκπεηξία θαη ε ινγηθή ζθέςε. Ο Kerlinger (1970), φξηζε ηελ έξεπλα 

σο ε ζπζηεκαηηθή, ειεγρφκελε, εκπεηξηθή θαη θξηηηθή δηεξεχλεζε ππνζεηηθψλ 

πξνηάζεσλ ζρεηηθά κε ηηο εηθαδφκελεο ζρέζεηο αλάκεζα ζε θπζηθά θαηλφκελα (Cohen 

L., Manion L., Morrison K., 2008). Παξφκνηεο ζέζεηο εθθξάζηεθαλ θαη απφ ηνλ Best 

(1970) πνπ πξφηεηλε φηη «έξεπλα είλαη κηα πην ζπζηεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα πνπ 

θαηεπζχλεηαη πξνο ηελ αλαθάιπςε θαη ηελ αλάπηπμε ελφο νξγαλσκέλνπ ζψκαηνο 

γλψζεο» (G.K. Verma & K. Mallick , 2004). 
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Ζ έξεπλα έρεη ηξία ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά πνπ είλαη φηη είλαη ζπζηεκαηηθή θαη 

ειεγρφκελε θαη βαζίδεη ηηο ελέξγεηέο ηεο ζην επαγσγηθφ-απαγσγηθφ κνληέιν. Δπίζεο 

είλαη εκπεηξηθή γηα λα ειεγρζνχλ νη ππνθεηκεληθέο πεπνηζήζεηο κε βάζε ηελ 

αληηθεηκεληθή πξαγκαηηθφηεηα θαη παξάιιεια απηνδηνξζψλεηαη. χκθσλα κε ηνλ 

Mouly, «…απηή ε απηνδηνξζσηηθή ιεηηνπξγία είλαη ε πην ζεκαληηθή πιεπξά ηεο 

επηζηήκεο, θαζψο εγγπάηαη φηη ηα κε ζσζηά απνηειέζκαηα κε ηνλ θαηξφ ζα 

απνθαιπθζνχλ σο ηέηνηα θαη δεφλησο ζα αλαζεσξεζνχλ ή ζα παξακεξηζηνχλ». 

Ζ επηζηεκνληθή  έξεπλα έρεη δπν θπξίσο ζηφρνπο. Σελ πεξηγξαθή θαη ηελ εμήγεζε ελφο 

ή πεξηζζνηέξσλ θαηλνκέλσλ. Πεξηγξαθηθή ή εμεγεηηθή ε επηζηεκνληθή έξεπλα 

ζπλίζηαηαη ζηελ ζπιινγή θαη ηελ αλάιπζε δεδνκέλσλ. ηελ εθπαίδεπζε θαη ζηηο 

θνηλσληθέο επηζηήκεο ηα εκπεηξηθά δεδνκέλα κπνξεί λα είλαη πνζνηηθά (αξηζκνί) ή 

πνηνηηθά (θξάζεηο – ιέμεηο) ή θαη ηα δχν (Καηζίιιεο, 1997). 

 

Σα κέζα ζπιινγήο ησλ δεδνκέλσλ ζε κηα έξεπλα είλαη πνιιά κε δηαθνξεηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά κεηαμχ ηνπο θαη κπνξνχλ λα παξνπζηαζηνχλ κε δηαθνξεηηθή 

κεζνδνινγία. πσο αλαθέξεη ν Bryman (1988) o θπξηφηεξνο κεζνδνινγηθφο 

δηαρσξηζκφο κεηαμχ ησλ θνηλσληθψλ επηζηεκφλσλ αθνξά ηελ πηνζέηεζε πνζνηηθψλ ή 

πνηνηηθψλ εξεπλεηηθψλ ζηξαηεγηθψλ θαη ε πην εκθαλήο δηάθξηζή ηνπο ζρεηίδεηαη κε 

ηνλ ηξφπν αλάιπζεο ησλ εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ. Οη ζηξαηεγηθέο ησλ πνζνηηθψλ 

κεζφδσλ ζπκβάιινπλ ζηε γελίθεπζε πνζνηηθψλ δεδνκέλσλ, ηα νπνία κπνξνχλ λα 

επεμεξγαζηνχλ ζηαηηζηηθά. Αληίζεηα νη πνηνηηθέο πξνζεγγίζεηο βνεζνχλ θπξίσο ζηελ 

θαηαλφεζε ηεο ζεκαζίαο ησλ πεπνηζήζεσλ, ησλ εκπεηξηψλ, ησλ αηζζεκάησλ ή ησλ 

θξίζεσλ ησλ αηφκσλ πνπ παίξλνπλ κέξνο ζε κηα έξεπλα ελφο πξνβιήκαηνο ή ζέκαηνο 

πξνο δηεξεχλεζε. Μηα έξεπλα δειαδή κπνξεί λα είλαη πνζνηηθή ή πνηνηηθή. ηελ 

πνζνηηθή έξεπλα έρνπκε ζπλήζσο κεγάιν δείγκα θαη ηα επξήκαηα παξνπζηάδνληαη 

πνζνηηθά κε ρξήζε ζηαηηζηηθψλ θαλφλσλ. Γηα παξάδεηγκα, παξνπζηάδεηαη ν κέζνο 

φξνο ηνπ δείγκαηνο, νη ηππηθέο απνθιίζεηο θαζψο θαη πνζνζηά πνπ απαληνχλ ή φρη ζηα 

εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ έρεη ζέζεη ν εξεπλεηήο. ηελ πνηνηηθή έξεπλα δελ κπνξνχκε 

λα δψζνπκε έλα ζαθή νξηζκφ θαζψο ζχκθσλα κε ηελ Κπξηαδή «…ε πνηνηηθή έξεπλα 

δελ κπνξεί λα αξρεηνζεηεζεί θαη λα πεξηνξηζηεί ζε έλα ζχλνιν απιψλ ξπζκηζηηθψλ 

θαλφλσλ θαη αξρψλ…». Θα ιέγακε φκσο φηη ε πνηνηηθή έξεπλα ζεκειηψλεηαη ζε κηα 

θηινζνθηθή ζέζε ε νπνία είλαη ζε γεληθέο γξακκέο «εξκελεπηηθή» θαη παξφιν πνπ 

ρξεζηκνπνηεί θάπνηα είδε πνζνηηθνπνίεζεο, νη ζηαηηζηηθέο κνξθέο αλάιπζεο δελ έρνπλ 

θεληξηθή ζεκαζία (Κπξηαδή, 2001). Ζ πνζνηηθή κέζνδνο είλαη πεξηζζφηεξν 
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ζπλδεδεκέλε κε ην ζεηηθηζηηθφ παξάδεηγκα γηα αληηθεηκεληθή έξεπλα, κε ηελ απζηεξή 

κεζνδνινγία ζπιινγήο δεδνκέλσλ απαιιαγκέλσλ απφ θάζε δηαζηξέβισζε πνπ πηζαλφλ 

λα έρεη επηθέξεη ε εκπινθή ηνπ/ηεο εξεπλεηή/ηξηαο κε ην εξεπλεηηθφ αληηθείκελν. 

πλήζσο εθθξάδεηαη κε ηελ νπδέηεξε γιψζζα ησλ αξηζκψλ, ηελ επηζηεκνληθή γιψζζα, 

κε ηα ζθιεξά δεδνκέλα (hard data) πνπ είλαη πνζνηηθά θαη αληηθεηκεληθά.  

 

Ζ πνηνηηθή κέζνδνο, φκσο, αληηηίζεηαη ζην ζεηηθηζηηθφ παξάδεηγκα θαη επηρεηξεί ηελ 

θαηαλφεζε ησλ θαηλνκέλσλ ζε ζπγθεθξηκέλν ηφπν θαη ρξφλν, ρσξίο πξνζπάζεηα 

κεηαβνιήο ηνπο ζε κεηξήζηκα πνζά, κε ηε δηεηζδπηηθή θαηαλφεζε ηεο πνιππξηζκαηηθήο 

αλζξψπηλεο δξάζεο θαη ηνπ ππνθεηκεληθνχ θφζκνπ ηεο αλζξψπηλεο εκπεηξίαο, έηζη 

φπσο πξνζδηνξίδνληαη απφ ηα δξψληα ππνθείκελα. Απηφ αθξηβψο είλαη ην έξγν ησλ 

εξεπλεηψλ/ηξηψλ, ε αλαθάιπςε δειαδή ηνπ πξνζσπηθνχ λνήκαηνο πνπ θάζε θνξά 

απνδίδνπλ ζηα πξάγκαηα ηα ππνθείκελα αλάινγα κε ηα ζπγθείκελα 

(Λάδνο, 1998). 

Ζ παξνχζα κειέηεο ρξεζηκνπνίεζε ηε πνηνηηθή κέζνδν έξεπλαο  κε ζηφρν λα 

εκβαζχλεη πεξηζζφηεξν ζηηο απφςεηο θαη ηελ ππνθεηκεληθή πξαγκαηηθφηεηα ησλ 

εζεινληψλ θαη ρξεζηκνπνίεζε σο εξγαιείν ηηο εκηδνκεκέλεο ζπλεληεχμεηο θαζψο θαη  

ηε κειέηε ηεο ήδε ππάξρνπζαο βηβιηνγξαθίαο. 

 

3.1.2. Μέζνδνο δεηγκαηνιεςίαο 

Σν δείγκα ησλ αηφκσλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα δελ αληαπνθξίλεηαη ζε ζηαηηζηηθή 

ηπραηφηεηα θαη θαη΄ απηφλ ηνλ ηξφπν δελ δηαζθαιίδεηαη ε αληηπξνζσπεπηηθφηεηα θαη 

δελ κπνξνχλ λα εμαρζνχλ γεληθεχζηκα ζπκπεξάζκαηα (Ησζεθίδεο, 2008). Μπνξεί φκσο 

κέζα απφ απηφ ην δείγκα λα απνθαιπθζνχλ δηαδηθαζίεο κηαο λέαο θνηλσληθήο 

νξγάλσζεο, λα ιάβνπκε ππφςε καο λέεο αλαπαξαζηάζεηο θαη λνεκαηνδνηήζεηο θαζψο 

θαη λέεο πιεξνθνξίεο γηα ην ιφγν πνπ ψζεζαλ ηα ππνθείκελα ζηνλ εζεινληηζκφ θαζψο 

θαη ηνλ ηξφπν πνπ αληηιακβάλνληαη απηή ηνπο ηελ εκπεηξία. ηε πνηνηηθή κέζνδν, ε 

αίζζεζε φηη ην κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο είλαη επαξθέο δεκηνπξγείηαη φηαλ ε ζπιινγή ησλ 

δεδνκέλσλ θηάλεη ζε ζεσξεηηθφ θνξεζκφ, ηα δεδνκέλα δειαδή πνπ θαηαγξάθνληαη 

επαλαιακβάλνληαη θαη δελ πξνζθέξεηαη ηίπνηα θαηλνχξην θαη πξσηφηππν φπσο θαη 

ζηελ παξνχζα έξεπλα. ζνλ αθνξά ην απφ πνηεο νξγαλψζεηο ζα πξνέιζνπλ ηα 

ππνθείκελα ρξεζηκνπνηήζεθε ζθφπηκε δεηγκαηνιεςία κε ζηφρν λα εληνπίζνπκε 

εζεινληέο πνπ αζθνχλ ηε δξαζηεξηφηεηα ηνπο ππέξ δηαθνξεηηθψλ ζθνπψλ θαη ζηφρσλ.  
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Έηζη επηιέρζεθαλ εζεινληέο απφ ηελ νξγάλσζε ΚΔΑΝ πνπ θξνληίδνπλ ηε θαζαξηφηεηα 

ηνπ Πάξθνπ Σξίηζε θαζψο θαη ηελ πξνψζεζε ηεο νηθνινγίαο, εζεινληέο απφ ηελ 

νξγάλσζε 4elements πνπ πξνσζεί θνηλσληθνχο ζθνπνχο κέζσ ηεο ηερλνινγίαο θαη 

εζεινληέο απφ ηελ νξγάλσζε CIVIS plus πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη θχξηα ζην ηνκέα 

έληαμεο αλήιηθσλ ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ κέζσ ηεο εθπαίδεπζεο.  Ζ ειηθία ηνπ 

δείγκαηνο πνηθίιεη κεηαμχ 21 θαη 37 εηψλ, ελψ ε πιεηνςεθία ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ 

έξεπλα είλαη γπλαίθεο 6 ζηνπο 8, ε πιεηνςεθία παλεπηζηεκηαθήο εθπαίδεπζεο (7 ζηνπο 

8).  

Ζ δηαδηθαζία δενληνινγηθά αθνινχζεζε ηελ ελεκέξσζε εθ ησλ πξνηέξσλ ησλ 

ππνθεηκέλσλ γηα ηε ρξήζε ησλ εκπεηξηψλ ηνπο γηα εξεπλεηηθφ ζθνπφ, ηήξεζε ηεο 

αλσλπκίαο θαη παξαρσξήζεθε αλά πεξίπησζε ε ζπλαίλεζε ηνπο γηα καγλεηνθψλεζε. 

Δπεηεχρζε γξήγνξα ζρέζε εκπηζηνζχλεο κε ηνλ εξεπλεηή θαη θαηαγξάθεθε κε ηελ 

παξαηήξεζε πςειφ θίλεηξν ζπκκεηνρήο ζηε δηαδηθαζία ηεο ζπλέληεπμεο. ινη νη 

ζπκκεηέρνληεο δξαζηεξηνπνηνχληαη πάλσ απφ έλα έηνο ρξφληα ζηηο νξγαλψζεηο ηνπο. Οη 

ζπλεληεχμεηο δηελεξγήζεθαλ ηνλ Μάην ηνπ 2016 ζηνπο ρψξνπο ησλ νξγαλψζεσλ. 

 

3.1.3. Μέζν ηεο έξεπλαο γηα ηε ζπιινγή – παξαγσγή ηνπ εξεπλεηηθνύ πιηθνύ 

Ζ έξεπλα δηεμήρζε κε θχξην γλψκνλα ηελ εκβάζπλζε ζε δεηήκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ 

ηε βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε γηα ηελ νξηνζέηεζε ηνπ πεδίνπ ηνπ Δζεινληηζκνχ θαη 

πινπνηήζεθε κε ηε κέζνδν εκηδνκεκέλσλ ζπλεληεχμεσλ. Με δεδνκέλν φηη ε πνηνηηθή 

έξεπλα επηρεηξεί λα αλαθαιχςεη ηε ζεκαζία πνπ πξνζδίδνπλ νη ίδηνη νη ζπκκεηέρνληεο 

ζηελ έξεπλα, ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπο θαη ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν αληηιακβάλνληαη ηηο 

πξαγκαηηθέο θαηαζηάζεηο γηα ζπγθεθξηκέλα ζέκαηα (Mason, 2003), ε επηινγή θαη 

εθαξκνγή απηήο ηεο εξεπλεηηθήο κεζφδνπ θξίζεθε σο ε πιένλ θαηάιιειε. Αλάκεζα 

ζηηο δηαθνξεηηθέο κνξθέο ζπλέληεπμεο πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηελ πνηνηηθή 

κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε θαη πξνζδηνξίδνληαη κε βάζε ην βαζκφ δφκεζεο ησλ 

εξσηήζεσλ πνπ ππνβάιιεη ν εξεπλεηήο θαη ησλ απαληήζεσλ πνπ θαιείηαη λα δψζεη ν 

ζπλεληεπμηαδφκελνο επηιέρζεθε ε εκη-δνκεκέλε ζπλέληεπμε. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε 

εκηδνκεκέλε ζπλέληεπμε πξνζθέξεη ζηνπο εξεπλεηέο ηελ επειημία λα κειεηήζνπλ ζε 

βάζνο ηηο πεπνηζήζεηο, ηηο ζηάζεηο θαη ηηο απφςεηο ησλ ζπκκεηερνπζψλ, κέζα απφ ηε 

δηαηχπσζε ππνβνεζεηηθψλ εξσηήζεσλ, νη νπνίεο έρνπλ σο ζηφρν ηνλ εκπινπηηζκφ ηεο 

ζπδήηεζεο (Αβξακίδεο & Καιχβα, 2006·Cohen et al., 2007). Αθφκα, ε ρξήζε ηεο 

εκηδνκεκέλεο αηνκηθήο ζπλέληεπμεο δίλεη ηελ δπλαηφηεηα ζηελ εξεπλήηξηα λα 
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επηθεληξσζεί εμ νινθιήξνπ ζηνλ ζπλεληεπμηαδφκελν θαη ζηε κε ιεθηηθή επηθνηλσλία 

ηνπ, ζε αληίζεζε κε ηελ νκαδηθή ζπλέληεπμε ζηελ νπνία ε πξνζνρή ηνπ 

ζπλεληεπμηαζηή, κνηξαία, κνηξάδεηαη αλάινγα κε ην πιήζνο ησλ ζπκκεηερνπζψλ ζηελ 

έξεπλα (Hitchcock & Hughes, 1995). Ζ ζπγθεθξηκέλε κέζνδνο επηιέρζεθε επίζεο θαη 

γηα ην ιφγν φηη δίλεη ζηνλ εξεπλεηή πεξηζψξηα πξνζαξκνζηηθφηεηαο θαη εηδηθφηεξα έρεη 

πεξηζζφηεξα πιενλεθηήκαηα απφ ηηο ππφινηπεο κεζφδνπο. Απηά θπκαίλνληαη αλάκεζα 

ζε δχν άθξα. ην έλα άθξν βξίζθεηαη ε εληειψο δνκεκέλε ζπλέληεπμε ζηελ νπνία ν 

εξεπλεηήο ζπκπεξηθέξεηαη ζαλ κεραλή θαη ην ππνθείκελν έρεη πεξηνξηζκέλνπο βαζκνχο 

ειεπζεξίαο ζηνλ ηξφπν πνπ απαληά. ην άιιν άθξν βξίζθεηαη ε εληειψο αδφκεηε-

ειεχζεξε ζπλέληεπμε πνπ ε κνξθή ηεο θαη ην πεξηερφκελν θαζνξίδεηαη απφ ηνλ θαζέλα 

ρσξηζηά ηνπο εξσηψκελνπο.  Απηφο ν ηχπνο ηεο ζπλέληεπμεο κπνξεί λα εληαρζεί ζηα 

ελαιιαθηηθά είδε πνπ νη  Grebenik θαη  Moser (1962) νλνκάδνπλ  «ε ζπλέρεηα ηνπ 

ηππηθνχ» (Bell, 1999). 

 

3.1.4. Πεξηγξαθή ηεο δηαδηθαζίαο-Πξόζβαζε ζην δείγκα  

Δπηιέρζεθαλ ηξεηο (3) νξγαλψζεηο ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ. Ζ M.K.O CIVIS PLUS, 

ε ΜΚΟ 4elements θαη ην Κχηηαξν Δλαιιαθηηθψλ Αλαδεηήζεσλ Νέσλ (Κ.Δ.Α.Ν.). 

Καηφπηλ επηθνηλσλίαο καδί ηνπο ηα ζηειέρε ηεο νξγάλσζεο ελεκέξσζαλ ηνπο 

εζεινληέο ηνπο ζρεηηθά κε ηε παξνχζα έξεπλα θαη πξνψζεζαλ ην αίηεκα ηνπ εξεπλεηή 

γηα ζπλεληεχμεηο.  

Ζ M.K.O CIVIS PLUS είλαη έλαο θνηλσθειήο Με Κπβεξλεηηθφο Οξγαληζκφο. 

ηνρεχεη ζηε δεκηνπξγία ησλ φξσλ πνπ ζα επηηξέςνπλ ηελ ηζφηηκε ζπκκεηνρή θαη 

έληαμε φισλ ησλ αλζξψπσλ –αζρέησο εζληθήο θαηαγσγήο, πνιηηηζκηθήο ηαπηφηεηαο, 

θνηλσληθήο ζέζεο, ζξεζθείαο, θχινπ ή ζεμνπαιηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ- ζηελ 

θνηλσληθή, νηθνλνκηθή θαη πνιηηηθή δσή ηεο Διιάδαο. Κχξηα νκάδα ζηφρνπ ηεο 

νξγάλσζεο είλαη νη πνιίηεο ηξίησλ ρσξψλ πνπ δηαβηνχλ ζηε ρψξα αζρέησο λνκηθνχ 

θαζεζηψηνο. Έκθαζε δίλεηαη ζηελ έληαμε ησλ αλήιηθσλ κεηαλαζηψλ ζηελ Διιεληθή 

θνηλσλία κέζσ ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο γλψζεο ηεο γιψζζαο ππνδνρήο. 

Σν ΚΔΑN είλαη αλνηρηφο θνηλσληθφο ζχιινγνο Νέσλ πνπ αγσλίδεηαη γηα ηελ πξφνδν, 

ηελ επεκεξία θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. Αγσλίδεηαη γηα ηε δεκνθξαηία , 

γηα ηελ θαηνρχξσζε ησλ δηθαησκάησλ ησλ Νέσλ ζηελ Δξγαζία ζην πεξηβάιινλ ζηε 

πνηφηεηα δσήο θαη ζηελ Κνηλσληθή Απειεπζέξσζε, ζηα πιαίζηα κηαο ζχγρξνλεο 

δεκνθξαηηθήο θαη πινπξαιηζηηθήο θνηλσλίαο. Κεληξηθφο ζηφρνο ηνπ απνηειεί ε 

ππεξάζπηζε ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο θαη ε πξνψζεζε ηεο νηθνινγίαο. 
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Ζ ΜΚΟ 4ELEMENTS απνηειεί κηα θαηλνηφκα θαη πξσηνπνξηαθή ειιεληθή 

νξγάλσζε, κε δηεζλείο ζπλεξγαζίεο θαη δξαζηεξηνπνίεζε. Κεληξηθφο άμνλαο ηεο είλαη ε 

επίιπζε θνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ κέζσ ηεο αλάπηπμεο θαηλνηφκσλ ηερλνινγηθά 

πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ. 

 

3.1.5. Ο πιεζπζκόο θαη ην δείγκα ηεο έξεπλαο   

ην αίηεκα ηνπ εξεπλεηή εζεινληηθά πξνζθέξζεθαλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ εξεπλά 

νθηψ (8) άηνκα. Σξεηο (3) απφ ηε CIVIS PLUS, δπν (2) απφ ηε 4Elements  θαη ηξεηο (3) 

απφ ην ΚΔΑΝ). Ζ ειηθίεο ηνπ είλαη απφ 20 -32 εηψλ. Οη 3 ζπλεληεπμηαδφκελνη είλαη 

άλδξεο θαη νη 5 γπλαίθεο. Αλαιπηηθά: 

Από τη CIVIS PLUS: 

1 - Γπλαίθα, 23 εηψλ, Παλεπηζηεκηαθήο εθπαίδεπζεο   

2 - Γπλαίθα, 25 εηψλ, Παλεπηζηεκηαθήο εθπαίδεπζεο   

3 - Γπλαίθα, 22 εηψλ, Σειεηφθνηηε Παλεπηζηεκίνπ 

Από τη 4Elements:   

4 - Άλδξαο, 20 εηψλ, Φνηηεηήο Παλεπηζηεκίνπ 

5 - Άλδξαο, 37 εηψλ, Παλεπηζηεκηαθήο εθπαίδεπζεο   

Από το ΚΕΑΝ 

6 - Άλδξαο, 28 εηψλ, Παλεπηζηεκηαθήο εθπαίδεπζεο   

7 - Γπλαίθα, 30 εηψλ, Παλεπηζηεκηαθήο εθπαίδεπζεο   

8 - Γπλαίθα, 32 εηψλ, Παλεπηζηεκηαθήο εθπαίδεπζεο   

 

 

3.1.6. Μέζνδνη επεμεξγαζίαο ηνπ εξεπλεηηθνύ πιηθνύ  

Γηα λα επεμεξγαζηεί ηηο απαληήζεηο θαη ηα δεδνκέλα ησλ ζπλεληεχμεσλ  ν εξεπλεηήο 

ρξεζηκνπνίεζε ηε κέζνδν ηεο αλάιπζεο πεξηερνκέλνπ. Ζ αλάιπζε πεξηερνκέλνπ 

αλαπηχρζεθε ζηηο αξρέο ηνπ 20νχ αηψλα φηαλ μεθίλεζε ε καδηθή παξαγσγή θαη 

δηαθίλεζε εληχπσλ. Ζ δεχηεξε θάζε ηεο αλάπηπμεο ηεο αλάιπζεο πεξηερνκέλνπ έγηλε 

ηηο δεθαεηίεο 1930 θαη 1940, θαηά ηηο πεξηφδνπο δειαδή ηεο νηθνλνκηθή θξίζεο ζηηο 

ΖΠΑ, ηελ αλάπηπμε ηνπ ειεθηξνληθνχ ηχπνπ θαη θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ Β΄ παγθφζκηνπ 

πνιέκνπ κε ηελ αλάιπζε ηεο πξνπαγάλδαο (Krippendorff, 2004). Σε δεθαεηία 1980 

ήηαλ κηα κέζνδνο ρξεζηκνπνηνχκελε απφ ηηο θνηλσληθέο θαη ςπρνινγηθέο επηζηήκεο 

αιιά ρξεζηκνπνηείην θπξίσο ζηε δεκνζηνγξαθηθή θαη ηελ επηθνηλσληαθή έξεπλα γηα ηε 

ζπιινγή, θαηαγξαθή θαη ηελ θσδηθνπνίεζε δεδνκέλσλ πνπ πξνέξρνληαλ απφ θείκελα. 
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ηηο κέξεο καο είλαη κηα απνδνηηθή κέζνδνο γηα έξεπλεο θνηλήο γλψκεο, αγνξάο, 

πνιηηηθήο (Krippendorff, 2004). 

Βαζηθφο ζθνπφο ηεο αλάιπζεο πεξηερνκέλνπ είλαη λα πάξεη έλα ιεθηηθφ, κε πνζνηηθφ 

ληνθνπκέλην θαη λα ην κεηαζρεκαηίζεη ζε πνζνηηθά δεδνκέλα (Cohen L., Manion L., 

Morrison K., 2008). Ζ Κπξηαδή (2001) αλαθέξεη φηη ε αλάιπζε πεξηερνκέλνπ 

κεηαηξέπεη δεπηεξνγελέο πιηθφ πνηνηηθήο θχζεο ζε κνξθή πνζνηηθψλ δεδνκέλσλ θαη 

επηηξέπεη ηε ζπζηεκαηηθή δηεξεχλεζε ηνπ θεηκέλνπ, ζε αληίζεζε κε ηελ απιή 

αλάγλσζε ηνπ θεηκέλνπ. πσο επηζεκαίλνπλ θαη νη Selltiz, Wrightsman, Cook, απηφ 

ζεκαίλεη α) φηη ην θείκελν εμεηάδεηαη ζηελ νιφηεηά ηνπ θαη φρη επηιεθηηθά, β) φηη νη 

θαηεγνξίεο γηα ηελ ηαμηλφκεζε ησλ δεδνκέλσλ νξίδνληαη κε ζαθήλεηα γηα λα είλαη 

δπλαηή ε επαλάιεςε θαη ν έιεγρνο ηεο δηαδηθαζίαο απφ άιινπο εξεπλεηέο θαη γ) φηη 

πνζνηηθνπνηνχληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ εκθαλίδνληαη ζην θείκελν γηα λα 

δηαπηζησζεί ε ζεκαζία ηνπο κέζα ζην θείκελν αιιά θαη ζε ζχγθξηζε κε άιια 

(Κπξηαδή, 2001). 

πλνπηηθά νη ζθνπνί ηεο αλάιπζεο πεξηερνκέλνπ είλαη: 

1. Να πεξηγξάςεη ηάζεηο ζην πεξηερφκελν επηθνηλσλίαο. 

2. Να ζπζρεηίζεη γλσζηά ραξαθηεξηζηηθά ησλ πεγψλ κε ηα κελχκαηα πνπ παξάγνπλ. 

3. Να ειέγμεη κε βάζε θάπνηεο ζηαζεξέο ην πεξηερφκελν ηεο επηθνηλσλίαο. 

4. Να αλαιχζεη ηερληθέο πεηζνχο. 

5. Να αλαιχζεηο ην χθνο. 

6. Να ζπζρεηίζεη γλσζηέο ηδηφηεηεο ηνπ αθξναηεξίνπ κε ηα κελχκαηα πνπ παξάγνληαη 

γη‟ απηφ. 

7. Να πεξηγξάςεη κνληέια επηθνηλσλίαο (Cohen L., Manion L., Morrison K., 2008). 

 

Ζ αλάιπζε πεξηερνκέλνπ είλαη επνκέλσο κηα ηππνπνηεκέλε κέζνδνο πνπ νδεγεί ζηε 

ζπζηεκαηηθή θσδηθνπνίεζε ηνπ γξαπηνχ θαη ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ θαη αληηζηνηρεί 

ζηελ πνζνηηθνπνίεζε ησλ απαληήζεσλ ζηηο αλνηρηέο εξσηήζεηο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ, 

πξνθεηκέλνπ λα κεηξήζεη ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά ζην ππφ έξεπλα θείκελν, ηα 

νπνία ζπλνςίδνληαη γηα λα πεξηγξάςνπλ ην ππφ έξεπλα θνηλσληθφ θαηλφκελν. Ζ 

αλάιπζε πεξηερνκέλνπ νδεγεί, επνκέλσο, ζηελ αλάδεημε θαη ηε δηακφξθσζε ησλ 

θαηεγνξηψλ βάζεη ησλ νπνίσλ ραξαθηεξίδεηαη ην ππφ έξεπλα πεξηερφκελν, φπνπ ε 

πνζνηηθνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ απηψλ ζχκθσλα πάληα κε απηέο ηηο θαηεγνξίεο 

επηηξέπεη ηελ αλάδεημε ζπζρεηίζεσλ θαη ηε δηαηχπσζε γεληθεχζεσλ πνπ απνηεινχλ ηε 

βάζε γηα ηελ επηβεβαίσζε ησλ ππφ έιεγρν ππνζέζεσλ 
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(Κπξηαδή, 2001). 

 

3.1.7. Γενληνινγία ηεο έξεπλαο 

Πέξα φκσο απφ ηα κεζνδνινγηθά δεηήκαηα ηεο έξεπλαο πνπ αθνξνχλ ζηελ ηερληθή 

νξγάλσζή ηεο, πξνθχπηνπλ θαη κηα ζεηξά απφ δενληνινγηθά δεηήκαηα πνπ θάζε 

εξεπλεηήο πξέπεη λα ιακβάλεη ζνβαξά ππφςε ηνπ. Σα ζέκαηα δενληνινγίαο ηεο 

εθπαηδεπηηθήο έξεπλαο είλαη ηδηαίηεξα ζχλζεηα, ιεπηά θαη πνιχπινθα θαη είλαη δπλαηφλ 

αλ δελ ηεξεζνχλ νη αξρέο ηεο δενληνινγίαο ηεο έξεπλαο νη εξεπλεηέο λα έξζνπλ ζε 

πνιχ δχζθνιε ζέζε θαη λα αληηκεησπίζνπλ αλππέξβιεηα εκπφδηα (Cohen L., Manion 

L., Morrison K., 2008). 

Βαζηθή πξνυπφζεζε θάζε ζσζηήο θαη επηζηεκνληθήο έξεπλαο είλαη ε εζεινληηθή 

ζπκκεηνρή ησλ ππνθεηκέλσλ, ε εμαζθάιηζε δειαδή ηεο ζπλεηδεηήο ζπλαίλεζεο θαη ηεο 

ζπλεξγαζίαο ησλ ππνθεηκέλσλ ηεο έξεπλαο. Ζ αξρή ηεο ζπλεηδεηήο ζπλαίλεζεο 

βαζίδεηαη ζην δηθαίσκα ηνπ αηφκνπ γηα ειεπζεξία ζηηο επηινγέο ηνπ θαη πιήξε 

απηνδηάζεζε. Δπίζεο κεηαθέξεη ηκήκα ηεο επζχλεο ζε πεξίπησζε πνπ ε έξεπλα δελ 

πεηχρεη ηνπο ζθνπνχο ηεο ζην ζπκκεηέρνληα. Έηζη θαλελφο είδνπο πίεζε ή 

θαηαλαγθαζκφο δελ αζθείηαη ζηα ππνθείκελα, ηα νπνία έρνπλ ζε θάζε πεξίπησζε ηε 

δπλαηφηεηα λα αξλεζνχλ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ εξεπλεηηθή δηαδηθαζία (Cohen L., 

Manion L., Morrison K., 2008). 

Παξάιιεια, ν εξεπλεηήο ζα πξέπεη λα δψζεη φζεο πιεξνθνξίεο ρξεηάδνληαη γηα ηνπο 

ζθνπνχο, ηε θχζε θαη ηηο δηαδηθαζίεο ηεο έξεπλαο θαη λα εμαζθαιίζεη ζε φινπο ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο ηε δπλαηφηεηα ηεο αλσλπκίαο. ιεο νη πιεξνθνξίεο πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ ηνλ εξεπλεηή κε απζηεξή εκπηζηεπηηθφηεηα. 

Ζ νπζία ηεο αλσλπκίαο είλαη φηη νη πιεξνθνξίεο πνπ παξέρνληαη απφ ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο δελ πξέπεη κε θαλέλαλ ηξφπν λα απνθαιχπηνπλ ηελ ηαπηφηεηά ηνπο. 

χκθσλα κε ηνλ Javeau (2000) νπνηνδήπνηε ίρλνο ηαπηφηεηαο πάλσ ζηα 

εξσηεκαηνιφγηα πξέπεη λα εμαιείθεηαη, έηζη ψζηε λα κε κπνξεί λα γίλεη δεκνζίσο 

γλσζηή ζπζρέηηζε πιεξνθνξηψλ-ζηνηρείσλ κε ζπκκεηέρνληα. Έηζη έγηλε ζαθέο φηη ζα 

ηεξεζεί ε πιήξεο θαη απφιπηε αλσλπκία ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη φηη φιεο νη 

πιεξνθνξίεο ζα έρνπλ απζηεξά εκπηζηεπηηθφ ραξαθηήξα.  
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3.2 Παξάζεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο 

   

3.2.1 Οη ιόγνη πνπ ώζεζαλ ηα ππνθείκελα ζηνλ εζεινληηζκό θαη ε ζρέζε 

Δζεινληηζκνύ θαη εξγαζίαο 

Βηβιηνγξαθηθά κπνξνχκε λα εληνπίζνπκε φηη ν εζεινληηζκφο δελ πξέπεη λα έρεη σο 

θίλεηξν ην αηνκηθφ θέξδνο κε ηε ζηελή έλλνηα ηεο αγνξάο εξγαζίαο, αιιά ην θνηλσληθφ 

φθεινο κε ζηφρν ην ζπιινγηθφ ζπκθέξνλ. Ο ζηφρνο ηνπ είλαη κέζα απφ ηελ πξνζθνξά 

ηνπ λα ζπκβάιεη ζηελ παξνρή «αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ», πξνθεηκέλνπ λα θαιχςεη ή λα 

αλαπιεξψζεη ην έιιεηκκα πνπ πνιιέο θνξέο δεκηνπξγείηαη είηε απφ ηελ θξαηηθή 

αδηαθνξία θαη ηελ αλαπνηειεζκαηηθφηεηα, είηε απφ ηελ απξνζπκία ηεο ηδησηηθήο 

πξσηνβνπιίαο λα επελδχζεη πφξνπο πξνο ηελ παξνρή θνηλσληθψλ αγαζψλ θαη 

ππεξεζηψλ. χκθσλα κε ην ζθεπηηθφ απηφ, εζεινληήο είλαη ην ππνθείκελν εθείλν ην 

νπνίν πξνζθέξεη εζεινπζίσο θαη αληδηνηειψο ρξφλν, ελέξγεηα, δεμηφηεηεο θαη γλψζεηο 

πξνο άιια άηνκα κε ζηφρν ηελ ηθαλνπνίεζε αλαγθψλ πνπ ην θνηλσληθφ ζχλνιν έρεη 

αλάγθε (Widjaja, 2010).  

        

Ζ εθηίκεζε βέβαηα ηνπ εξεπλεηή ζηε αξρή ηεο ζπδήηεζεο ήηαλ φηη ζηελ Διιάδα ηεο 

αλεξγίαο νη παξαπάλσ ιφγνη δελ είλαη ηφζν μεθάζαξνη. Δθηηκνχζε φηη ζηελ Διιάδα ηεο 

θξίζεο ν εζεινληηζκφο ζπλδέεηαη πεξηζζφηεξν είηε κε ηνλ εκπινπηηζκφ ηνπ 

επαγγεικαηηθνχ βηνγξαθηθνχ ηνπ εζεινληή είηε σο πξνζάιακνο πξφζβαζεο ζηελ αγνξά 

εξγαζίαο. Ζ αξρηθή καο ζέζε δηαςεχζηεθε κηαο θαη νη απαληήζεηο θαη ησλ ππνθεηκέλσλ 

ηαπηίζηεθαλ κε ηελ αξρηθή ζέζε πνπ πξνέθπςε απφ ηε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε. 

Μάιηζηα ήηαλ αξθεηά ελζνπζηψδεηο ζρεηηθά κε απηφ. ηε ζπλέληεπμε πήξακε ηηο εμήο 

απαληήζεηο: 

1) Ήζεια λα βνεζήζσ ηνπο κεηαλάζηεο. Έβιεπα ζηε ηειεφξαζε ηηο δπζθνιίεο πνπ 

πεξλάλε θαη ήζεια θαη εγψ λα θάηη γηα απηφ. Γελ κπνξνχζα λα θάζνκαη κε ηα ρέξηα 

ζηαπξσκέλα 

2) Ήζεια λα πξνζθέξσ ζηε θνηλσλία κε φπνην ηξφπν κπνξψ. Καη ε γισζζηθή 

ππνζηήξημε είλαη θάηη πνπ πξαγκαηηθά κνπ αξέζεη. 

3) Τπάξρεη θάηη πην φκνξθν απφ ην λα βνεζάο παηδάθηα; Έλα ρακφγειν ηνπο είλαη 

ηθαλφ λα ζνπ θηηάμνπλ φιε ηελ εβδνκάδα.  

4) Ζ ηερλνινγία είλαη ην πάζνο κνπ. Ννκίδσ φηη κέζα απφ απηφ ην έξγν βάδσ ην κηθξφ 

κνπ ιηζαξάθη ζηελ Δπηζηήκε. 
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5) Μέζσ ηεο ηερλνινγίαο κπνξνχκε λα δεκηνπξγήζνπκε έλα θαιχηεξν θφζκν. 

θέθηεθα φηη κε ηηο γλψζεηο κνπ κπνξψ λα βνεζήζσ. 

6) Ήζεια λα πξνζθέξσ. ην facebook είδα ην θάιεζκα θαη πξνηίκεζα αληί λα παίμσ 

έλα ηάβιη κε ηνπο θίινπο κνπ λα ζηεξίμσ ηνλ Δζεινληηθφ θαζαξηζκφ ηνπ Πάξθνπ 

Σξίηζε. Μεηά απφ εθεί, θφιιεζα! 

7) Σν πεξηβάιινλ είλαη ππφζεζε φισλ καο. ζν πην γξήγνξα ην θαηαιάβνπκε απηφ 

ηφζν πην πηζαλφ λα ζψζνπκε ην πιαλήηε. 

8) Ζ αγάπε κνπ γηα ην πεξηβάιινλ θαη ηελ νηθνινγία. 

 

Οη εξεπλεηήο επαλήιζε ξσηψληαο ην εάλ ε βεβαίσζε πνπ ρνξεγείηε θαη απφ ηηο 3 

νξγαλψζεηο έπαημε θάπνην ξφιν. Οη απαληήζεηο πνπ ιάβακε ήηαλ αξλεηηθέο. 

Υαξαθηεξηζηηθά ε 1 ζεκείσζε πσο ε βεβαίσζε απνηειεί πεξηζζφηεξν εζηθή 

επηβξάβεπζε παξά σο αλαγλψξηζε επαγγεικαηηθή. Ζ 2, 3, 7 θαη ν 6 απάληεζαλ 

αξλεηηθά. Ο 4 αλέθεξε ραξαθηεξηζηηθά γειψληαο πσο «..δελ λνκίδσ φηη κε ηφζε 

αλεξγία ζα βξσ έηζη θη αιιηψο δνπιεηά.» Ο 6 αλαξσηήζεθε κε ρακφγειν: «Βεβαίσζε; 

Θα πάξνπκε θαη Βεβαίσζε;» θαη ν 8 φηη εξγάδεηαη ήδε  θαη δελ ζα ηελ ρξεηαζηεί. 

 

Δξεπλψληαο ηε ζχλδεζε ηεο εζεινληηθήο πξνζθνξάο ηφζν κε ηελ απφθηεζε 

επαγγεικαηηθήο εκπεηξίαο φζν θαη κε ηελ απφθηεζε ζπζηάζεσλ πνπ ζα ηνπο 

βνεζήζνπλ ζηε πξνζπάζεηα εμεχξεζε εξγαζίαο, θαζψο επίζεο θαη κε ην εάλ ηα 

ππνθείκελα είραλ κφληκε απαζρφιεζε πηζαλά λα κελ πξνζέθεξαλ εζεινληηθά ην ρξφλν 

ηνπο, νη απαληήζεηο ηνπο θαηέδεημαλ φηη ε ζέιεζε ηνπο γηα εζεινληηθή πξνζθνξά δελ 

δηαπιέθεηαη κε ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο πνξεία. πγθεθξηκέλα ιάβακε ηηο εμήο 

απαληήζεηο: 

1) Δξγάδνκαη ζε 2 θξνληηζηήξηα πηα. Απηφ δελ κε ζηακάηεζε λα πξνζθέξσ 

εζεινληηθά ην ρξφλν κνπ ζηε δνκή. Δίλαη άιισζηε κφλν ηξεηο ψξεο ηελ εβδνκάδα. 

2) Γελ εξγάδνκαη αιιά θαη λα βξσ θάπνηα δνπιεηά δελ ππάξρεη πεξίπησζε λα αθήζσ 

ην  AfterSchool. Έρεη γίλεη πηα θνκκάηη ηεο δσήο κνπ. Καη ε δνκή θαη ηα παηδηά. 

Δλλνείηαη φηη ζα ζπλερίζσ… νπσζδήπνηε. 

3) Κάλσ θάπνηα ηδηαίηεξα. Γελ ζπγρέσ ηνλ εζεινληηζκφ κε ηε δνπιεηά κνπ. Άιιν ην 

έλα άιιν ην άιιν. ηαλ έξρνκαη εδψ έξρνκαη κε ζαθέζηαηα θαιχηεξε δηάζεζε! 

4)Γελ εξγάδνκαη. Δίκαη θνηηεηήο. 
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5) Έρσ κηα πνιχ θαιή θαη ζηαζεξή εξγαζία ζε άζρεην ηνκέα φκσο απφ απηφ ηεο 

ηερλνινγίαο. Απηφ είλαη ην πάζνο κνπ θαη κέζσ ηνπ έξγνπ απηνχ ληψζσ φηη φιεο νη 

γλψζεηο πνπ έιαβα ζην Πνιπηερλείν δελ πήγαλ ρακέλεο. 

6) Δξγάδνκαη. Σν λα πξνζθέξσ θάπνηεο εκέξεο ην κήλα ζην πεξηβάιινλ δελ κε 

δπζθνιεχεη. 

7) Γελ εξγάδνκαη θαη έηζη έρσ ρξφλν. Καη λα εξγαδφκνπλ φκσο απηφ δελ ζα κε 

απέηξεπε λα πξνζθέξσ. 

8) Δξγάδνκαη ζην δηπιαλφ καγαδί (ζζ. Γίπια απφ ην Πάξθν Σξίηζε). Γελ έρεη θακία 

ζρέζε ην έλα κε ην άιιν 

ε δεχηεξε θάζε ν εξεπλεηήο επαλήιζε κε ην εξψηεκα αλ εθηηκνχλ φηη ε εζεινληηθή 

ηνπο εξγαζία ζα απνηειέζεη επαγγεικαηηθφ πξνζφλ ζηελ αλαδήηεζε εξγαζίαο. Οη 

απαληήζεηο πνπ έιαβε απνθάιπςαλ φηη ζηελ Διιάδα ηεο θξίζεο θαη ηεο αλεξγίαο ν 

Δζεινληηζκφο δελ απνηειεί ζθαινπάηη γηα ηελ εξγαζία αιιά απνηειεί ζπλήζσο έλα 

μερσξηζηφ θνκκάηη ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ ησλ ππνθεηκέλσλ. Υαξαθηεξηζηηθά ε 1 καο 

έδσζε μεθάζαξε απάληεζε φηη «Γελ ππάξρνπλ επθαηξίεο εξγαζίεο ζρεηηθά κε ην 

ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν» θαη 2 εθθξάδνληαο έλα ρακφγειν, κάιινλ πηθξίαο κα 

έδσζε ηελ εμήο απάληεζε «Μαθάξη…. αιιά δελ ην βιέπσ.  Γελ ππάξρεη πιαίζην 

αλαγλψξηζεο ηεο εζεινληηθήο εξγαζίαο.» Ζ 3 ειπίδεη φηη κηαο θαη ην αληηθείκελν 

εζεινληηθήο ελαζρφιεζεο ηεο είλαη ην ίδην κε ην επαγγεικαηηθφ ηεο κπνξεί ε 

ελαζρφιεζε ηεο λα απνηειέζεη επαγγεικαηηθφ πξνζφλ κηαο θαη «Ίζσο θάπνηνο ην δεη 

θαη θαηαιάβεη φηη αθνχ αζρνιήζεθα κε κηα αξθεηά δχζθνιε νκάδα παηδηψλ φπσο απηή 

ησλ κεηαλαζηψλ θαη ησλ πξνζθχγσλ ηφηε ζα κπνξψ λα δηαρεηξηζηψ θαη κηα ηάμε κε 

παηδηά Διιήλσλ. Γελ μέξσ..» Ζ 7 αλέθεξε φηη είλαη πηζαλφ λα εθηηκεζεί απφ έλαλ 

πηζαλφ εξγνδφηε θαη φηη «δηαβάδνληαο απηφ ζην βηνγξαθηθφ κνπ ζα αληηιεθζεί φηη κε 

δηαθαηέρεη ε εξγαηηθφηεηα θαη ε ππεπζπλφηεηα». Οη ππφινηπεο αλαθνξέο έδεημαλ θαη 

απηέο μεθάζαξα φηη νη εζεινληέο δελ ζρεηίδνπλ ηελ εζεινληηθή ηνπο ελαζρφιεζε κε ηελ 

απφθηεζε επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ.  

πγθεθξηκέλα έιαβα ηηο αθφινπζεο απαληήζεηο: 

4)ηελ Διιάδα δελ ην λνκίδσ. ην εμσηεξηθφ είλαη πηζαλφ. Δθεί εθηηκνχλ ηφζν ηελ 

εζεινληηθή εξγαζία φζν θαη ηε ζπκκεηνρή ζε θαηλνηφκα επξσπατθά έξγα. 

5) φρη, φπσο ζαο είπα εξγάδνκαη ζε δηαθνξεηηθφ ηνκέα νπφηε δελ βιέπσ πσο απηφ 

κπνξεί λα βνεζήζεη ηε επαγγεικαηηθή κνπ πνξεία 

6)ρη θακία ζρέζε 

8) ρη 
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Οη απαληήζεηο ζηελ επφκελε εξψηεζε ζρεηηθά κε ηε ζρέζε εζεινληηθήο πξνζθνξάο ζε 

αληηδηαζηνιή κε ηελ εξγαζία θαη κε ηε ιεπηή γξακκή πνπ ηηο ρσξίδεη απνθάιπςαλ φηη 

α) ππάξρνπλ νξγαλψζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηνπο εζεινληέο σο επαγγεικαηίεο, β) φηη 

ζπλήζσο φηαλ βξίζθνληαη αληηκέησπνη κε ηέηνηεο θαηαζηάζεηο γξήγνξα απνρσξνχλ απφ 

ηηο ελ ιφγσ νξγαλψζεηο. γ) φηη ζπλήζσο νη Δζεινληέο γλσξίδνπλ ηελ μεθάζαξε δηαθνξά 

κεηαμχ ησλ δπν δηαθνξεηηθψλ πιαηζίσλ, γ) φηη νη ζρέζεηο κεηαμχ εζεινληή θαη 

νξγάλσζεο δελ είλαη ξπζκηζκέλεο απφ θξάηνο θαη φηη ην πιαίζην ζπκθσλίαο 

απνθαζίδεηαη κεηαμχ ησλ 2 κεξψλ θαη δ) φηη ε εζεινληηθή ζπλζήθε θάπνηεο θνξέο 

παξαβηάδεηαη θαη απφ ηνλ κέξνο ηνπ Δζεινληή. 

 

Ζ 1 μεθάζαξα νξγηζκέλε καο απάληεζε φηη «Τπάξρνπλ πνιινί απαηεψλεο (ζζ ζηηο 

νξγαλψζεηο) εθεί έμσ. νπ ιέλε έια εζεινληηθά λα βνεζήζεηο θαη ζε έρνπλ 40 ψξεο ηελ 

εβδνκάδα γηα λα ηνπο ππεξεηείο θαη λα βγάδεηο θσηνηππίεο. Απηφ δελ είλαη 

εζεινληηζκφο. Δίλαη ηδάκπα εξγαζία. Μνπ έηπρε δπν θνξέο, ηνπο «ηα είπα» θαη 

ζεθψζεθα θαη έθπγα. Δδψ, επηπρψο, καο δεηάλε ζπγθεθξηκέλα θαη ελδηαθέξνληα 

πξάγκαηα. Ζ απαζρφιεζε είλαη κφλν ηξεηο ψξεο ηελ εβδνκάδα ζε ζπγθεθξηκέλν θαη 

μεθάζαξν εζεινληηθφ πιαίζην. Μαο ζέβνληαη θαη καο εθηηκνχλ. Γελ είλαη παληνχ έηζη.». 

Ο 5 καο αλαθέξεη φηη αλ θαη έρεη αθνχζεη ηέηνηα παξαδείγκαηα ζε άιιεο νξγαλψζεηο. 

ζηε δηθηά ηνπ δελ ππάξρεη θάπνην αλάινγν πεξηζηαηηθφ. Αλ αληηιακβάλνληαλ φηη 

ππνθξχπηνληαλ θάπνηα ηέηνηα εθκεηάιιεπζε ζα απνρσξνχζε ακέζσο.  Ζ 3 καο έδσζε 

αζαθή ρηνπκνξηζηηθή απάληεζε. πγθεθξηκέλα καο δήισζε φηη «Ζ εξγαζία θαη ν 

εζεινληηζκφο είλαη ην ίδην πξάγκα. Ζ δηαθνξά είλαη φηη ζηε πξψηε πεξίπησζε 

ακείβεζαη κε επξψ θαη ζηε δεχηεξε κε ρακφγεια παηδηψλ!!» ηαλ ν εξεπλεηήο 

επαλήιζε ξσηψληαο ηελ αλ αληηιακβάλεηαη ην δηαθνξεηηθφ πιαίζην κεηαμχ ησλ δπν 

απάληεζε πσο «λαη, αλ θαη απηφ έρεη λα θάλεη κε ηε ζπκθσλία ησλ δχν κεξψλ»  

Ο 4 καο αλέθεξε φηη «θάπνηνο άλεηα ζα κπνξνχζε λα ραξαθηεξίζεη ην πιαίζην πνπ 

εξγάδνκαη εζεινληηθά σο Πξαθηηθή Άζθεζε, ρη φκσο σο εξγαζία κηαο θαη δελ 

γλσξίδσ αθφκα ην αληηθείκελν ηφζν θαιά αιιά θαη νη ψξεο πνπ απαζρνινχκε είλαη 

ιίγεο». Ο 6 καο δήισζε φηη ππάξρεη κέινο ηνπ θηιηθνχ ηνπ πεξηβάιινληνο  πνπ ηνλ 

θαηεγνξεί φηη αθνχ θαζαξίδεη εζεινληηθά 2 θνξέο ην κήλα ην Πάξθν Σξίηζε θξχβεη ην 

πξφβιεκα ηεο θαζαξηφηεηαο ηνπ Πάξθνπ θαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν «θφβεη» ζέζεηο 

εξγαζίαο απφ ην Γεκφζην! πλερίδνληαο αλέθεξε: «Σα ζεσξψ αλνεζίεο. ινη πξέπεη λα 

θάλνπκε ην θαιχηεξν γηα ηε γεηηνληά καο. Μαθάξη λα κελ ρξεηάδνληαλ αιιά απηφ πνπ 
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μέξσ εγψ είλαη φηη ράξε ζε εκάο κπνξεί κηα νηθνγέλεηα λα θάηζεη άλεηα κε ηα παηδηά 

ηεο ζήκεξα ζην Πάξθν. Πξηλ 2 ρξφληα ε θαηάζηαζε ήηαλ αλππφθνξε.»  Ζ αλαθνξά ηεο 

2 ήξζε λα δψζεη κηα άιιε δηάζηαζε κηαο θαη αλέθεξε φηη θάπνηεο θνξέο ε εζεινληηθή 

ζπλζήθε παξαβηάδεηαη απφ ηε κεξηά ηνπ εζεινληή. πγθεθξηκέλα καο αλέθεξε φηη 

«άιιν εζεινληηζκφο θαη άιιν εξγαζία. Πξηλ πξνζθεξζείο εζεινληηθά μέξεηο ηη ζα ζνπ 

δεηεζεί. Γελ κπνξψ λα βιέπσ αλζξψπνπο πνπ ζπκθσλνχλ λα θάλνπλ θάηη εζεινληηθά 

θαη κεηά παξαπνληνχληαη γηαηί δελ πιεξψλνληαη ή πηέδνπλ λα κεηαηξαπεί ε εζεινληηθή 

ηνπο ζρέζε ζε εξγαζηαθή. Ο εζεινληηζκφο είλαη πξνζθνξά θαη φρη ζπλαιιαγή. Απηνί νη 

άλζξσπνη δελ είλαη εζεινληέο θαη ζχληνκα απνρσξνχλ απφ ηε δηαδηθαζία». Οη 7 θαη 

8 καο απάληεζαλ φηη γλσξίδνπλ ηελ μεθάζαξε δηαθνξά κεηαμχ ησλ δπν δηαθνξεηηθψλ 

πιαηζίσλ 

 

Οη απαληήζεηο ζηελ εξψηεζε ζρεηηθά κε ηνπο ιφγνπο πνπ ψζεζαλ ηα ππνθείκελα λα 

αζρνιεζνχλ ππέξ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζθνπνχ πνπ δηάιεμαλ αλέδεημαλ ην γεγνλφο φηη 

θεληξηθφο άμνλαο ηεο δξάζεο ηνπο είλαη ν ζπγθεθξηκέλνο εθάζηνηε ζθνπφο θαη φρη 

γεληθά ν εζεινληηζκφο. Πξψηα απνθάζηζαλ φηη επηζπκνχλ λα δξάζνπλ ππέξ ηνπ ζθνπνχ 

θαη κεηά ηνλ ηξφπν πνπ ζα ην πξάμνπλ. Αλαθνξέο φηη νη επηινγέο ησλ ζθνπψλ έγηλαλ 

ηπραία κηαο θαη απηφ πνπ ην έλνηαδε ήηαλ ν Δζεινληηζκφο ελ γέλεη απνπζίαζαλ.  

Οη αλαθνξέο πνπ ιάβακε ήηαλ νη εμήο: 

1) Απηά ηα παηδηά (ζζ παηδηά κεηαλαζηψλ θαη πξνζθχγσλ) έρνπλ πεξηζζφηεξε 

αλάγθε. Τπάξρνπλ πάξα πνιιά θνηλσληθά θξνληηζηήξηα γηα Έιιελεο. Καη αξθεηνί 

έιιελεο έρνπλ ηα ιεθηά γηα λα ζηείινπλ ηα παηδηά ηνπο ζε έλα ηδησηηθφ θξνληηζηήξην. 

Απηνί άλζξσπνη φρη 

2) . Δγψ είκαη παηδαγσγφο. Θα κπνξνχζα εχθνια λα πάσ θαη ζε κηα δνκή γηα παηδηά 

Διιήλσλ. Γελ κπαίλεη ζε αληηδηαζηνιή. Σα παηδηά είλαη πάληα παηδηά. Γελ έρνπλ ρξψκα 

θαηαγσγή ή άιιε δηάθξηζε. Σπραία λνκίδσ δηάιεμα απηφ ην πξφγξακκα. 

3) Σα πεξηζζφηεξα θνηλσληθά θξνληηζηήξηα είλαη γηα παηδηά γπκλαζίνπ θαη ιπθείνπ. 

Δγψ είκαη παηδαγσγφο θαη ήζεια λα αζρνιεζψ κε παηδηά Γεκνηηθνχ θαη κάιηζηα κε ηα 

ιηγφηεξν πξνλνκηνχρα.  

4) Δίλαη πάλσ ζην αληηθείκελν κνπ. Δθεί κπνξψ λα πξνζθέξσ, Αλ ήκνπλ θνηλσληθφο 

ιεηηνπξγφο ζα κπνξνχζα λα θάλσ άιια πξάγκαηα. 

5) Ζ ηερλνινγία είλαη ην Πάζνο κνπ. Καη φηαλ απηή ζπλδπάδεηαη κε έλα θνηλσθειή 

ζθνπφ ηφηε «παηάσ Like» (ζζ αξγθφ δηαδηθηχνπ, ελλνεί φηη είλαη θάηη πνπ ηνπ αξέζεη 

θαη πξνηηκά) 
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6) Γελ έρνπκε αληηιεθζεί φηη ην πεξηβάιινλ είλαη ππφζεζε φισλ καο. Υσξίο απηφ δελ 

ππάξρεη κέιινλ, δελ ππάξρεη αχξην. Γηα εκέλα απηφο είλαη ν πην ζεκαληηθφο ζθνπφο. 

7) Οη πφιεηο καο έρνπλ γεκίζεη κπεηφ θαη πνιπθαηνηθίεο. Σν Πάξθν απηφ είλαη απφ ηα 

ειάρηζηα ζηελ Αηηηθή φπνπ κπνξνχλ λένη λα αζιεζνχλ, παηδηά λα παίμνπλ θαη 

κεγαιχηεξνη λα θάλνπλ κηα βφιηα. Απφ κηθξφο έβιεπα ζηε ηειεφξαζε νηθνγέλεηεο ζε 

μέλεο ρψξεο λα πεγαίλνπλ γηα θπξηαθάηηθα πηθλίθ. Μνπ ήηαλ εληειψο έμσ απφ ηε 

θνπιηνχξα κνπ θαη πξαγκαηηθά δελ κπνξνχζα λα ζθεθηψ αθφκα θαη αλ ην πξφηεηλα 

ζηνπο γνλείο κνπ πνπ λα πάκε. Θέισ αξγφηεξα λα έρσ εγψ λα πάσ θάπνπ ηα δηθά κνπ 

παηδηά .    

8) Ζ αγάπε γηα ηνπο πξάζηλνπο ρψξνπο ζηε γεηηνληά κνπ. 

 

 

3.2.2 Σα νθέιε ηνπ εζεινληηζκνύ (αληίθηππνο) 

Απφ ηηο απαληήζεηο πξνθχπηεη ην ζπκπέξαζκα φηη ηα ππνθείκελα ζεσξνχλ φηη κέζσ ηνπ 

εζεινληηζκνχ πξνζθέξνπλ ηφζν ζηε θνηλσλία φζν θαη ζηνλ ίδην ηνπο ηνλ εαπηφ. Μέζσ 

ηεο ζπλεηζθνξάο θαη ηεο αιιειεγγχεο γίλνληαη ελεξγνί πνιίηεο θαη αηζζάλνληαη πην 

φκνξθα, αλαθαιχπηνπλ πηπρέο ηνπ εαπηνχ ηνπο, επαηζζεηνπνηνχληαη αθφκα 

πεξηζζφηεξν θαη βειηηψλνπλ ηηο ηθαλφηεηεο ηνπο. Δθηηκνχλ φηη κε ηε δξάζε ηνπο 

πξνζθέξνπλ πξαγκαηηθά ζηε θνηλσλία θαη βάδνπλ ην δηθφ ηνπο πξνζσπηθφ ιηζαξάθη 

ζηε βειηίσζε ηεο θνηλσληθήο πξαγκαηηθφηεηαο. 

ε ζρέζε κε ηα νθέιε ηνπ εζεινληηζκνχ ζηε θνηλσλία ε 1 απάληεζε κε ελζνπζηαζκφ 

θαη ρακφγειν φηη «Ο εζεινληηζκφο, λνκίδσ φηη πξέπεη λα γίλεη ππνρξεσηηθφο. Αλ 

πξνζθέξνπκε φινη ιίγν απφ ην ρξφλν καο ε θνηλσλία ζα γίλεη πνιχ θαιχηεξε απφ απηή 

πνπ δνχκε ζήκεξα. Ζ 2 αλέθεξε φηη ηα νθέιε είλαη πάξα πνιιά κηαο θαη ζήκεξα ζηελ 

Διιάδα ην θξάηνο απνπζηάδεη πιήξσο. πλέρηζε ηελ απάληεζε ηεο αλαθέξνληαο φηη 

κφλν κέζα απφ ηνλ εζεινληηζκφ κπνξνχκε λα ζψζνπκε φηη κπνξεί λα ζσζεί απφ ηε 

θνηλσλία καο, κηα θνηλσλία πνπ θαηαξξέεη. ην ίδην κήθνο θχκαηνο ε 3 αλέθεξε: 

«Φπζηθά θαη ππάξρνπλ νθέιε. Δίλαη ε αιιειεγγχε πνπ θξαηά ηελ αλζξσπηά καο. Καη 

κέζα απφ ηνλ εζεινληηζκφ βνεζάκε ηφζν θαη ηφζνπο πνιινχο αλζξψπνπο. Λίγνπο εγψ, 

αιιά φινη καδί, πνιινχο». Ο 4 απάληεζε θαη ν 5 αλέθεξαλ, ζην ίδην θιίκα φηη ηα 

νθέιε γηα ηελ θνηλσλία είλαη πνιιά. Ο 5 εηδηθά αλέθεξε φηη «..ν εζεινληηζκφο 

παξάγεη θνηλσληθή ππεξαμία, κηαο θαη ν εζεινληήο κε ηνλ ελζνπζηαζκφ, ηε 
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δεκηνπξγηθφηεηα θαη ην πάζνο ηνπ – ζηνηρεία πνπ ιείπνπλ απφ ηελ κηζζσηή θαζεκεξηλή 

εξγαζία, θαηλνηνκεί.» Ο 6 αλέθεξε φηη ηα νθέιε ηνπ εζεινληηζκνχ ζηε θνηλσλία είλαη 

ηεξάζηηα κηαο θαη ν εζεινληηζκφο θαιχπηεη ηα θελά ηνπ θξάηνπο, βνεζά θαη εμππεξεηεί 

κεγαιχηεξνπο ζηφρνπο θαη ζθνπνχο. Ζ 7 δήισζε φηη ν εζεινληηζκφο πξνζθέξεη πάξα 

πνιιά κηαο θαη νη δπλαηφηεηεο ηνπ είλαη αλεμάληιεηεο. ηαλ ν εξεπλεηήο ηνπ δήηεζε 

λα ην δηεπθξηλίζεη   απηφο έθεξε ην εμήο παξάδεηγκα: «έλα κηθξφ ζθνππηδαθη λα 

καδέςεη θάζε έλαο απφ εκάο, ηφηε απηφκαηα ζα δνχκε φιε ζε έλα πην φκνξθν θαη 

θαζαξφ πιαλήηε». Ζ 8 δήισζε φηη ν εζεινληηζκφο έρεη κεγάιν θνηλσληθφ αληίθηππν 

κηαο θαη απνηειεί κηα κε θαηαγεγξακκέλε θαη άξα κε πξνβιέςηκε θνηλσληθή 

πξνζθνξά πνπ έξρεηαη λα «ρηίζεη» πάλσ ζηε πνιηηηθή ηνπ νξγαλσκέλνπ θξάηνπο. 

Με ηελ εξψηεζε ζρεηηθά κε ηα νθέιε ηνπ Δζεινληηζκνχ ζηνλ εαπηφ ηνπο, ν εξεπλεηήο 

πξνζπαζεί έκκεζα λα επηβεβαηψζεη ή λα ακθηζβεηήζεη ηνπο ιφγνπο πνπο ηνπο 

νδήγεζαλ ζηελ εζεινληηθή ηνπο εκπεηξία. Οη απαληήζεηο πνπ ιάβακε ήηαλ πεξηζζφηεξν 

ζρεηηθέο κε ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ απνθνκίδνπλ απφ ηελ εκπεηξία ηνπο απηή ρσξίο απηφ 

λα αλαηξεί ην γεγνλφο φηη θάπνηνη εληνπίδνπλ σο πξνζσπηθφ φθεινο θαη ηελ απφθηεζε 

εκπξάγκαησλ θεξδψλ φπσο πρ ε εξγαζηαθή εκπεηξία. 

πγθεθξηκέλα ε 1 κε ελζνπζηαζκφ αλαθέξεη φηη ε εζεινληηθή ηεο εξγαζία ηελ θάλεη 

πνιχ ραξνχκελε. «Γπξίδσ πίζσ ζην ζπίηη θαη φρη θνπξαζκέλε δελ είκαη, αιιά αληίζεηα 

λνκίδσ φηη κπνξψ λα θάλσ ηα πάληα. ηαλ έξρεηαη έλα παηδάθη πνπ είλαη καζεηήο κνπ 

θαη ηξέρεη ζηελ αγθαιηά κνπ είλαη απίζηεπην ζπλαίζζεκα πνπ δελ πεξηγξάθεηαη. 

Θπκάκαη κηα θνξά ήξζε κηα κακά θαη πάζρηδε λα κνπ θηιήζεη ηα ρέξηα ιέγνληαο κνπ 

ζπλερψο επραξηζηψ. Γελ θνζηνινγείηε απηφ ην ζπλαίζζεκα. Ο εξεπλεηέο παξαηήξεζε 

καδί κε ηνλ ελζνπζηαζκφ θαη κηα ειαθξά ζπγθίλεζε. Ζ 2 καο αλέθεξε φηη ην φθεινο 

ηεο είλαη φηη α) ληψζεη πνιχ πην ζίγνπξε γηα ηηο ηθαλφηεηεο ηεο σο παηδαγσγφο αιιά 

πάλσ απφ φια ληψζεη ππεξήθαλε γηα απηφ πνπ θάλεη. ην ίδην κήθνο θχκαηνο ε 3 καο 

αλέθεξε φηη  «Ννκίδσ φηη έρσ γίλεη θαιχηεξνο άλζξσπνο. Καη θαιχηεξε ζηε δνπιεηά 

κνπ. Έρσ πάξεη πνιιά απφ απηή κνπ ηελ εκπεηξία. Γελ ιέγνληαη φια κε ιφγηα.» Ο 4 

θαη 5 δψζαλε παξεκθεξή απάληεζε, εληνπίδνληαο ην πξνζσπηθφ ηνπο φθεινο ζηελ 

πξνζσπηθή ηνπο αλάγθε λα αζρνιεζνχλ κε θάηη κε ην νπνίν είλαη παζηαζκέλνη (ζζ ηελ 

ηερλνινγία) θαη λα εθθξάζνπλ ηε δεκηνπξγηθφηεηα ηνπο.  Ο 6 ρξεζηκνπνίεζε ιέμεηο 

φπσο «ραξά», «ππεξεθάλεηα». Ζ 7 θαη 8 αλέθεξαλ φηη θέξδηζαλ λένπο θαινχο 

θίινπο θαη θνηλσληθνπνηήζεθαλ κέζα απφ απηή ηε δηαδηθαζία. Ζ 8 εηδηθφηεξα 
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αλέθεξε φηη «Δίλαη πηα κηα εκέξα πνπ ηελ πεξηκέλσ. Θα θαζαξίζνπκε ην Πάξθν θαη 

κεηά νη πεξηζζφηεξνη απφ εκάο ζα πάκε γηα έλα θαθεδάθη θαη ζα αληαιιάμνπκε λέα. 

Σφζν θαηξφ πηα έρνπκε γίλεη θίινη!»   

 

Με ηηο απαληήζεηο πνπ ιήθζεθαλ θαίλεηαη φηη κε ηε ζπκκεηνρή ζε θάπνηα ΜΚΟ ν 

πνιίηεο ληψζεη φηη παξάγεη έξγν, φηη ζπκβάιιεη ζηελ επεκεξία θαη ηελ πξφνδν ηεο 

θνηλσλίαο ηεο νπνίαο απνηειεί κέινο θαη φηη θαηά θάπνην ηξφπν αλαιακβάλεη 

πξσηνβνπιίεο θαη δξάζεηο πάλσ ζε ζεκαληηθά δεηήκαηα πνπ απαζρνινχλ ηελ ηνπηθή 

θνηλσλία ή γεληθφηεξα γεληθφηεξα, ζπκβάιινληαο ζηελ επίιπζή ηνπο.  

 

 

3.2.3 Η αλαγθαηόηεηα ηνπ Δζεινληηζκνύ ζηελ Διιάδα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη 

ε δεκηνπξγία ηεο ζρεηηθήο θνπιηνύξαο. 

Ο εξεπλεηήο ζε απηή ηε θάζε ησλ εξσηήζεσλ ήζειε λα εληνπίζεη ηηο απφςεηο ησλ 

ππνθεηκέλσλ ζρεηηθά κε ηελ αλαγθαηφηεηα ηνπ Δζεινληηζκνχ ζην ζεκεξηλφ πιαίζην ηεο 

νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο θξίζεο. Δπηπιένλ, πξνζδνθνχζε λα κάζεη ην θαλάιη κέζσ 

ηνπ νπνίνπ νη ζπλεληεπμηαδφκελνη γλψξηζαλ ηελ έλλνηα ηνπ Δζεινληηζκνχ θαη ην ξφιν 

ηεο εθπαίδεπζεο ζε απηφ.  

 Οη απαληήζεηο ζην θαηά πφζν ν εζεινληηζκφο πξνβάιεη ζήκεξα σο 

αλαγθαηφηεηα ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ιάβακε θνηλέο απαληήζεηο. Σα ππνθείκελα 

ππνζηεξίδνπλ φια ηε δξάζε ηνπο σο θνηλσληθή αλαγθαηφηεηα. Κάπνηα απφ απηά 

ζεσξνχλ ηνλ εζεινληηζκφ θνηλσληθή αλαγθαηφηεηα άζρεηα απφ ην ζεκεξηλφ 

πεξηβάιινλ.  

Υαξαθηεξηζηηθέο ήηαλ νη αλαθνξέο ηεο 1 φπνπ δειψλεη φηη «ήκεξα είλαη αθφκα πην 

δχζθνια ηα πξάγκαηα. Τπάξρεη θφζκνο πνπ πεηλάεη θαη δελ έρεη πξφζβαζε νχηε ζηα 

βαζηθά αγαζά. ήκεξα είλαη ε ψξα λα δείμνπκε φινη κεγαιχηεξε αιιειεγγχε θαη λα 

βνεζήζνπκε κέζα απφ ηνλ εζεινληηζκφ. 

Ζ 7 αλαθέξεη:  «ρη κφλν ζήκεξα ιφγσ ηεο θξίζεο. Ο εζεινληηζκφο είλαη πάληα 

αλαγθαίνο κηαο θαη πάληα ζα ππάξρνπλ άλζξσπνη κε πξνβιήκαηα θαη κε αλάγθεο». 

 

ηελ εξψηεζε ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν «θαλάιη» πνπ γλψξηζαλ θαη ήξζαλ θνληά κε ηε 

ζπγθεθξηκέλε εζεινληηθή δξάζε νη ζπλεληεπμηαδφκελνη θαηέδεημαλ κε ηηο απαληήζεηο 

ηνπο ηε πξαγκαηηθή απνπζία ελεκέξσζεο ζρεηηθά κε ηνλ εζεινληηζκφ γεληθφηεξα αιιά 

θαη ηηο επθαηξίεο γηα εζεινληηθή εξγαζία. Γηα ην ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα ε 1 
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απάληεζε φηη ην έκαζε απφ ηελ εθεκεξίδα skywalker, ε 2 απφ κηα θίιε ηεο (word of 

mouth) θαη ν 5 κέζσ ηνπ Γηαδηθηχνπ (ειίδα ηνπ socialpolicy.gr). Οη ππφινηπνη  

ελεκεξψζεθαλ απφ ηα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο θαη εηδηθφηεξα ηηο ζειίδεο ησλ 

νξγαληζκψλ ζην Facebook. Κνηλφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπο ήηαλ φηη βξέζεθαλ ζηε 

ζπγθεθξηκέλε εζεινληηθή ηνπο δξάζε απφ κηα ηπραία αλάγλσζε δεκνζίεπζεο ζην 

Internet ή απφ κηα ηπραία ζπδήηεζε κε θίινπο. Ο εξεπλεηήο επαλήιζε ζηελ εξψηεζε 

ζέινληαο λα πάξεη απαληήζεηο ζρεηηθά κε ην θαηά πφζν είραλ ήδε πάξεη ηελ απφθαζε 

λα γίλνπλ Δζεινληέο πξν ηεο ελεκέξσζεο ηνπο ζρεηηθά κε ηε ζπγθεθξηκέλε δξάζε. 

Δίλαη αμηνζεκείσην ην γεγνλφο φηη ζηηο απαληήζεηο ηνπο ηα ππνθείκελα αλαθέξνπλ φηη 

αλ θαη ην είραλ ζθεθηεί γεληθά πνηέ δελ αλαδήηεζαλ θάπνηα εζεινληηθή νξγάλσζε απφ 

κφλα ηνπο. Αληίζεηα κφλν φηαλ «βξήθαλ» κπξνζηά ηνπο ηελ πξφηαζε γηα εζεινληηθή 

εξγαζία πξνζθέξζεθαλ λα κάζνπλ πεξηζζφηεξα. 

 

Σν εξψηεκα αλ θάπνηνο γελληέηαη εζεινληήο (ε κε δηάζεζε λα πξνζθέξεη θαη λα γίλεη 

εζεινληήο) ή γίλεηαη εζεινληήο (ζην πιαίζην ηεο θνηλσληθνπνίεζήο ηνπ θαη ηεο 

επξχηεξεο ελεκέξσζεο) απνηειεί κηα ελδηαθέξνπζα ζπδήηεζε. Δίλαη ζαθέο πάλησο 

πσο ην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ θαη γεληθφηεξα νη ζπλζήθεο κέζα ζηηο νπνίεο έλαο 

άλζξσπνο δηακνξθψλεηαη ζπκβάιινπλ απνθαζηζηηθά ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ηα 

άηνκα δηακνξθψλνπλ ζηάζεηο, αληηιήςεηο θαη ζπκπεξηθνξέο ζρεηηθά κε ηηο έλλνηεο ηεο 

πξνζθνξάο, ηεο αιιειεγγχεο, ηεο  ζπιινγηθήο δξάζεο. Γελ είλαη ηπραίν πνπ νη 

ζθαλδηλαβηθέο ρψξεο θαη γεληθφηεξα νη ρψξεο ηνπ Βνξξά έρνπλ αλαπηχμεη πεξηζζφηεξν 

ην εζεινληηθφ θίλεκα ζε ζρέζε κε ηνλ ιηγφηεξν αλαπηπγκέλν Νφην. Σν γεγνλφο απηφ 

δελ νθείιεηαη ζε θάπνηα βηνινγηθνχ ή γνληδηαθνχ ηχπνπ δηαθνξά, αιιά ζε 

δηαθνξεηηθνχο ηζηνξηθά πξνζδηνξηζκέλνπο φξνπο θνηλσληθήο θαη πνιηηηζκηθήο 

ζπγθξφηεζεο. ην πιαίζην απηφ ν εξεπλεηήο δήηεζε λα πάξεη απαληήζεη ζρεηηθά κε ην 

εάλ νη ζπλεληεπμηαδφκελνη πηζηεχνπλ φηη ε θνπιηνχξα ηνπ εζεινληηζκνχ είλαη 

αλεπηπγκέλε ζηελ Διιάδα. ιεο νη απαληήζεηο ήηαλ αξλεηηθέο. Ζ δεχηεξε εξσηψκελε 

αλέθεξε φηη απφ φηη άθνπζε «..ήηαλ αλεπηπγκέλε θαηά ηε δηάξθεηα ησλ Οιπκπηαθψλ 

αγψλσλ αιιά κφιηο ην γεγνλφο ηεο δεκνζηνπνίεζεο ησλ εθαηνληάδσλ εθαηνκκπξίσλ 

πνπ ζπαηαιήζεθαλ εδψ θαη εθεί ζηνπο αγψλεο απνηέιεζε πηζσγχξηζκα ζηε θνπιηνχξα 

απηή.» Υαξαθηεξηζηηθά καο αλέθεξε έλα ζχλζεκα πνπ ιέεη φηη «..φηαλ γχξσ ζνπ 

ρνξεχνπλε ηα ηξηο είλαη ραδνκάξα λα είζαη εζεινληήο» 

ηελ εξψηεζε ζρεηηθά κε ην εάλ έρνπλ ζην νηθνγελεηαθφ ηνπο πεξηβάιινλ Δζεινληέο 

φινη απάληεζαλ αξλεηηθά.  
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 ε εξψηεζε καο αλ ην ζρνιείν έπαημε ξφιν ζε απηνχο ζην λα γίλνπλ εζεινληέο ε 

απάληεζε ηνπο ήηαλ αξλεηηθή. ε δεχηεξε εξψηεζε γηα ην αλ ζα έπξεπε ή αλ ζα 

κπνξνχζε ε απάληεζε ήηαλ ζε φινπο ζεηηθή. Ζ 3 καο απάληεζε φηη ν αδεξθφο ηεο πνπ 

ηψξα είλαη ζην γπκλάζην έξρεηαη πεξηζζφηεξν θνληά απφ φηη απηή κηαο θαη ην ζρνιείν 

έρεη πξαγκαηνπνηήζεη επίζθεςε ζε κηα πεξηβαιινληηθή νξγάλσζε θαη ηνπο έρνπλ 

κηιήζεη θαη γηα ηελ έλλνηα ηνπ εζεινληηζκνχ. 

 ηε εξψηεζε καο εάλ ζην ζρνιείν έκαζαλ γηα ηνλ εζεινληηζκφ κέζσ θάπνηνπ 

καζήκαηνο πρ  ηνπ καζήκαηνο "Πνιηηηθή θαη Γίθαην" ή "ηνηρεία Γεκνθξαηηθνχ 

Πνιηηεχκαηνο" ή θάπνηα ζρεηηθήο δξάζεο νη εξσηψκελνη δελ ζπκνχληαλ θαλ εάλ 

παξαθνινχζεζαλ θάπνην ηέηνην ζρεηηθφ κάζεκα. Ο 5 αλέθεξε πσο «…λαη θάηη 

έρνπκε θάλεη ζρεηηθφ αιιά δελ λνκίδσ λα είρε αλαθνξέο ζηνλ εζεινληηζκφ» 

 

 

3.2.4 Οη ΜΚΟ ζηελ Διιάδα ηεο θξίζεο 

πσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ νη Με θπβεξλεηηθνί Οξγαληζκνί ζηελ Διιάδα δελ 

απνιακβάλνπλ πςειφ επίπεδν εκπηζηνζχλεο θαη αλαγλψξηζεο. Με ηηο αθφινπζεο 

εξσηήζεηο ν εξεπλεηήο ήζειε λα εληνπίζεη ηηο απφςεηο εζεινληψλ ζηηο νξγαλψζεηο, λα 

ιάβεη δειαδή απαληήζεηο «απφ ηα κέζα». Οη απφςεηο ησλ ζπλεληεπμηαδφκελσλ γηα ην 

θνηλσληθφ θαη κε θεξδνζθνπηθφ ραξαθηήξα θαζψο θαη ηε ρξεζηκφηεηα ησλ 

νξγαλψζεσλ πνπ ζε απηέο ζπκκεηέρνπλ ήηαλ φιεο ζεηηθέο. Λήθζεθαλ απαληήζεηο φπσο 

«ε νξγάλσζε καο είλαη πξφηππν ινγνδνζίαο θαη νηθνλνκηθήο Γηαχγεηαο», «ε δξάζε ηεο 

νξγάλσζε καο είλαη αλαγθαία» θαη «ν θνηλσληθφο αληίθηππνο ηεο νξγάλσζεο καο είλαη 

δνκηθφο». 

Παξφια απηά είλαη ελδηαθέξνλ φηη φηαλ ηνπο δεηείηαη ε άπνςε γηα ηηο ΜΚΟ ελ γέλεη 

απηφο είλαη ζρεδφλ πιεηνςεθηθά αξλεηηθφο θαη αληηθαηηθφο ζε ζρέζε κε ηηο 

πξνεγνχκελεο ηνπο απαληήζεηο. Δπηβεβαηψζεθε επίζεο ε ιεθηηθή απφθιηζε κεηαμχ ησλ 

ιέμεσλ «νξγάλσζε» θαη «ΜΚΟ» κε ηε πξψηε λα έρεη λα θάλεη κε ηελ νξγάλσζε ηνπο 

θαη ηε δεχηεξε λα έρεη αξλεηηθή ρξνηά. Υαξαθηεξηζηηθή ήηαλ ε απάληεζε ηεο 1 φπνπ 

καο αλέθεξε φηη  «ΜΚΟ ζεκαίλεη Μπίδλεο Καιά Οξγαλσκέλεο». Ο 4 καο αλέθεξε φηη 

νη ΜΚΟ είλαη «φξγαλα μέλσλ ζπκθεξφλησλ». Ο 5 αλέθεξε φηη νη ΜΚΟ είλαη φπσο ην 

ζθάλδαιν ηεο θνχζθαο ηνπ ρξεκαηηζηεξίνπ ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 θαη φηη ζε ιίγν 

«..ζα ζθάζεη θαη απηφ». Μφλν 2 ζπλεληεπμηαδφκελνη (2 θαη 8) έδσζαλ νπδέηεξεο 

αλαθνξέο ζεκεηψλνληαο πσο ππάξρνπλ θαιέο θαη θαθέο νξγαλψζεηο φπσο ζπκβαίλεη ζε 

θάζε ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο καο.       
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3.2.5 Ο εζεινληήο σο Δλεξγόο Πνιίηε  

Σειεπηαίνο ζηφρνο ηνπ εξεπλεηή ήηαλ λα αλαθαιχςεη ηε πηζαλή ζρέζε ηνπ 

εζεινληηζκνχ κε ηε πνιηηηθή δηαδηθαζία θαη ηελ ελεξγή πνιηηεηφηεηα. Ο Υξηζηφθνξνο 

Βεξλαξδάθεο αλαθέξεη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ φηη ε λενιαία ζήκεξα δηαθξίλεηαη απφ 

ηζρπξή «πνιηηηθνπνίεζε», θαη ε νπνία δελ απνηππψλεηε κε ηε ζπκκεηνρή ηεο ζε 

παιαηά εξγαιεία πρ θφκκαηα αιιά «ζε έλα ηεξάζηην πιήζνο θνηλσληθψλ, πνιηηηζηηθψλ, 

πεξηβαιινληηθψλ, εζεινληηθψλ, εθδνηηθψλ θαη θάζε άιιεο κνξθήο ζπζπεηξψζεσλ θαη 

πξσηνβνπιηψλ, ζε ηνπηθφ θαη θεληξηθφ επίπεδν, πιήζνο ην νπνίν θαηαγξάθεη κηα 

πξσηνθαλή ηδενινγηθή δχκσζε θαη κηα ηεξάζηηα πξσηνγελή θνηλσληθή θηλεηνπνίεζε.» 

 

Απνηειεί πηα δεδνκέλν φηη γηα ηνπο λένπο ε ππφζεζε "θφκκαηα θαη πνιηηηθή", φπσο ηελ 

μέξακε, είλαη ρξενθνπεκέλε ππφζεζε. Ο εζεινληηζκφο απφ ηελ άιιε ζε αληίζεζε κε 

ηελ αζηηθνχ ηχπνπ θηιαλζξσπία πνπ πηνζεηείηαη σο άιινζη ηεο θαιήο θνηλσλίαο 

απέλαληη ζηελ θνηλσληθή αδηθία, έρεη δηαθνξεηηθνχο ζηφρνπο. Με απηφ ην ζθεπηηθφ ν 

εξεπλεηήο δεηά παξαθάησ αλαθνξέο κε ζηφρν λα εληνπίζεη ην θαηά πφζν κηα κνξθή 

δξάζεο κε βάζε ηελ θνηλσληθή αιιειεγγχε, φπσο ν εζεινληηζκφο, δίλεη ζηνλ εζεινληή 

ραξαθηεξηζηηθά ελεξγνχ πνιίηε αθνχ απηφο κπαίλεη ζηε δεκφζηα ζθαίξα κε άπνςε.  

 

Έηζη, ηα εξεπλεηηθά ππνθείκελα ξσηήζεθαλ γηα ην θαηά πφζν είλαη ελεξγά κέιε 

θάπνηνπ πνιηηηθνχ θφκκαηνο. Ζ απάληεζε ππήξμε αξλεηηθή απφ φινπο. Ζ 1 θαη 7 

αλέθεξαλ φηη ππήξμαλ ζην παξειζφλ κέιε ζπλδηθαιηζηηθήο θνηηεηηθήο παξάηαμεο. Ο 

εξεπλεηήο επαλήιζε ξσηψληαο ηνπ αλ ζπκκεηέρνπλ ζηελ εθινγηθή δηαδηθαζία γηα ην 

θνηλνβνχιην. Μφλν ν 4 θαη ν 6 αλέθεξαλ φηη ςεθίδνπλ πάληα θαη ζηαζεξά. Ο 

εξεπλεηήο δηέθξηλε φηη ε εξψηεζε ηνπο έζεζε έμσ απφ ηα λεξά ηνπο θαη ηνπο 

αηθληδίαζε. Παξαηήξεζε, ζε θάπνηνπο αηζζήκαηα ειαθξηάο ληξνπήο, πηζαλά αθφκα θαη 

κε αιεζνχο απάληεζεο. πγθεθξηκέλα έιαβε ηηο εμήο αλαθνξέο: 

1) Γεληθά ςεθίδσ αιιά… δελ είκαη θαη θαλαηηθή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζπνξ! Δίλαη 

αθφκα ππνρξεσηηθφ; 

2) πλήζσο δελ ςεθίδσ. Φήθηζα ζην Γεκνςήθηζκα. Καη ηη θαηάιαβα; Πήξαλ ηε 

ςήθν κνπ θαη ηελ εξκήλεπζαλ φπσο ηνπ βφιεπε. 

3) Φεθίδσ ζην ρσξηφ κνπ. Δίλαη καθξηά θαη κέρξη ηψξα δελ έρσ ςεθίζεη πνηέ. Αιιά 

δελ είκαη αληίζεηε. Καιφ είλαη λα ςεθίδνπκε. 

5) Ναη… φρη πάληα αιιά ζπλήζσο ςεθίδσ. 
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7) Αλ νη εθινγέο ήηαλ λα αιιάμνπλ ηνλ θφζκν, ηφηε ζα ήηαλ παξάλνκεο! Οπφηε φρη, 

δελ ςεθίδσ ηα ηειεπηαία ρξφληα ζπλεηδεηά.  

8) Ναη ςεθίδσ, αιιά φρη πάληα 

 

Με ηηο απαληήζεηο ζηελ εξψηεζε ζρεηηθά κε ην εάλ ζεσξνχλ ηνλ εζεινληηζκφ Πνιηηηθή 

δξάζε ιάβακε δηαθνξεηηθέο κεηαμχ ηνπο απαληήζεηο. Υαξαθηεξηζηηθά ε 1 αλέθεξε 

φηη ν εζεινληηζκφο είλαη κηα κνξθή πνιηηηθήο δξάζεο κηαο θαη Πνιηηηθή ζεκαίλεη 

ζπκκεηνρή ζηα θνηλά. Καη ζπλέρηζε: «..ν εζεινληηζκφο απνηειεί κηα ππεχζπλε πνιηηηθή 

παξέκβαζε ζε έλα κεγάιν ή κηθξφ δήηεκα αιιά θαη κηα ζπλεηδεηή πξνζθνξά ηνπ 

πνιίηε ζηε θνηλσλία.». Ο 4 θαη ν 5 αλέθεξαλ φηη ν εζεινληηζκφο δελ έρεη θακία 

ζρέζε κε ηε πνιηηηθή δηαδηθαζία. Υαξαθηεξηζηηθά, ν 5 αλέθεξε φηη «Φπζηθά θαη φρη, 

αλ είρε δελ ζα αζρνινχκνπλ». Ζ 7 αλέθεξε φηη αλ θαη εθηηκά φηη ν εζεινληηζκφο δελ 

απνηειεί πνιηηηθή πξάμε έρεη κέζα ηνπ ζηνηρεία πνιηηηθήο δηαδηθαζίαο θαζψο 

 

Οη επφκελεο αλαθνξέο πνπ ν εξεπλεηήο ήζειε λα αλαζχξεη είραλ λα θάλνπλ κε ηελ 

ελεξγή Πνιηηεηφηεηα θαη ηε ζρέζε ηνλ εζεινληηζκφ αιιά θαη κε ηε πνιηηηθή 

δηαδηθαζία.  Οη ζπλεληεπμηαδφκελνη θάλεθε λα πξνβιεκαηίζηεθαλ φηαλ ηνπο δεηήζεθε 

λα δψζνπλ νξηζκφ γηα ην ηη είλαη ν Δλεξγφο Πνιίηεο. Φάλεθε φηη δελ ήηαλ 

εμνηθεησκέλνη κε ηε ζπγθεθξηκέλε νξνινγία. Γνζήθαλ δηαθνξεηηθέο αλαθνξέο. 

πγθεθξηκέλα ε 1 αλέθεξε φηη ελεξγφο Πνιίηεο είλαη ν άλζξσπνο πνπ ζέιεη λα 

πξνζθέξεη. Πνπ δελ θνηηάδεη κφλν ηε πάξηε ηνπ αιιά βνήζα ην ζπλάλζξσπν ηνπ είηε 

κε ρξήκαηα είηε κε ηξφθηκα είηε κε ην ρξφλν ηνπ. Ζ 2 αλέθεξε φηη είλαη ν άλζξσπνο 

πνπ δελ θάζεηε ζην θαλαπέ ηνπ αιιά ηνπ αξέζεη λα θάλεη πξάγκαηα θαη λα 

θνηλσληθνπνηείηαη. Ζ 3 αλέθεξε φηη «ελεξγφο πνιίηεο είλαη ν άλζξσπνο πνπ δξα θαη 

δελ κέλεη ζηα ιφγηα. Γηα παξάδεηγκα εγψ ιέσ ζε πνιιέο θίιεο κνπ ηη θάλσ εδψ θαη 

γεληθφηεξα γηα ηνλ εζεινληηζκφ. Ζ αληηκεηψπηζε ησλ πεξηζζνηέξσλ είλαη φηη είλαη 

πνιχ φκνξθν θαη φηη ζέινπλ θαη απηέο λα ην θάλνπλ. Αιιά ζηε πξάμε δελ ην θάλνπλ». 

Ο 4 αλέθεξε φηη Γηα απηφ Δλεξγφο Πνιίηεο είλαη «ν κε ηδηψηεο» ν άλζξσπνο δειαδή 

πνπ ελδηαθέξεηαη γηα ηα ζέκαηα πνπ απαζρνινχλ ηε θνηλσλία ζηελ νπνία δεη. Ο 5 

αλέθεξε φηη θαηά ηε γλψκε ηνπ είλαη ε νξνινγία πνπ ρξεζηκνπνίεζε ν εξεπλεηήο είλαη 

ιαλζαζκέλε κηαο θαη ε έλλνηα ηνπ Πνιίηε εκπεξηέρεη ηηο ηδηφηεηεο εθείλεο πνπ ηνλ 

θαζηζηνχλ εμ νξηζκνχ ελεξγφ γηα ηα δεηήκαηα ηεο Πφιηο ηνπ. Ο 6 αλέθεξε φηη ελεξγφο 

πνιίηεο είλαη ν άλζξσπνο «..πνπ εμαζθεί ηα πνιηηηθά ηνπ δηθαηψκαηα» θαη ε 7 φηη 
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είλαη ην «θνηλσληθνπνηεκέλν άηνκν». Ζ 8 αλέθεξε φηη «..δελ είκαη αθξηβψο ζίγνπξνο, 

είλαη ν άλζξσπνο πνπ θάλεη πξάγκαηα, πνπ ζπκκεηέρεη ζηα πνιηηηθά δεηήκαηα». 

 

Δίλαη ελδηαθέξνλ φηη, αλ θαη νη ζπλεληεπμηαδφκελνη δψζαλε δηαθνξεηηθνχο νξηζκνχο 

ζρεηηθά κε ηελ έλλνηα ηνπ Δλεξγνχ Πνιίηε, φινη ηνπο, ζηελ εξψηεζε ηνπ θαηά πφζν ε 

εζεινληηθή δξάζε απνηειεί ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ ελεξγνχ Πνιίηε, απάληεζαλ ζεηηθά.  

 

Αληίζεηα ζηελ εξψηεζε «Ζ ζπκκεηνρή ζηελ εθινγηθή δηαδηθαζία, ηνπηθψλ, 

Πεξηθεξεηαθψλ, Δζληθψλ θαη Δπξσπατθψλ νξγάλσλ απνηειεί πξνυπφζεζε γηα λα 

ραξαθηεξηζηεί έλαο πνιίηεο σο ελεξγφο;» νη απαληήζεηο δηέθεξαλ. 

Ζ 1 αλέθεξε φηη  «ρη δελ λνκίδσ. πνηνο αζρνιείηαη κε ηα θφκκαηα θαη ηηο εθινγέο 

ην θάλεη γηα δηθφ ηνπ φθεινο. ρη δηφηη είλαη ελεξγφο Πνιίηεο». Ζ 2 ζεκείσζε φηη 

«Ίζσο έλα θνκκάηη (ζζ ηεο ελεξγήο Πνιηηεηφηεηαο) λα είλαη θαη απηφ. Αιιά λνκίδσ φηη 

ε εζεινληηθή πξνζθνξά είλαη πνιχ πην ζρεηηθή. Ζ 3 απάληεζε ζεηηθά. ε αληίζεηε 

θαηεχζπλζε ν 4 απάληεζε αξλεηηθά αλαθέξνληαο «Έηζη θη αιιηψο ηίπνηα δελ 

απνθαζίδεηαη εδψ. ιεο νη απνθάζεηο παίξλνληαη έμσ. Οη δηθνί καο απιά ηηο 

εθαξκφδνπλ. Ση λφεκα έρνπλ νη εθινγέο». Ο 5 θαη ν 6 αλέθεξαλ φηη ε ζπκκεηνρή 

ζηελ εθινγηθή δηαδηθαζία απνηειεί θνκκάηη ελφο ελεξγνχ Πνιίηε αιιά δελ απνηειεί 

πξνυπφζεζε, εηδηθφηεξα θαηά ηνλ 5 «κπνξεί έλαο Πνιίηεο λα είλαη ελεξγφο αθφκα θαη 

αλ δελ ςεθίδεη. πσο επίζεο, ην φηη θάπνηνο ςεθίδεη δελ ζεκαίλεη φηη είλαη θαη ελεξγφο 

Πνιίηεο». Ο 7 αλέθεξε φηη κάιινλ λαη θαη ν 8 ζεκείσζε πσο «ν ελεξγφο πνιίηεο 

θαίλεηαη ζηνλ ηφπν ηνπ θαη ζηε γεηηνληά ηνπ. Απφ ην αλ λνηάδεηαη θαη βνεζά ην 

ζπλάλζξσπν ηνπ, αλ λνηάδεηαη γηα ηε πιαηεία θαη ην πεδνδξφκην πνπ πεξπαηά» 

 

 

3.3 πκπεξάζκαηα 

χγρξνλεο κειέηεο πξνζπαζνχλ λα θαηαλνήζνπλ ηα θίλεηξα πνπ σζνχλ ζηνλ 

εζεινληηζκφ. Με βάζε απηή ηελ πξνζπάζεηα έρνπλ θαηαιήμεη ζηε δεκηνπξγία βαζηθψλ 

κνληέισλ κέζσ ησλ νπνίσλ επηρεηξνχλ λα ζπζηεκαηνπνηήζνπλ ηα θίλεηξα (Widjaja, 

2010) πνπ σζνχλ θάπνηνλ ζην λα αλαιάβεη εζεινληηθή δξάζε, απφθαζε πνπ δηαθέξεη 

απφ άλζξσπν ζε άλζξσπν. χκθσλα κε ηα θξηηήξηα απηά, ην πνιπδηάζηαην κνληέιν 

(Clary et al 1998) βαζίδεηαη ζε ζπγθεθξηκέλα δηαθξηηά ζηνηρεία ηα νπνία θηλεηνπνηνχλ 

ηε ζπκπεξηθνξά καο. Δηδηθφηεξα ηα ζηνηρεία απηά είλαη: νη αμίεο, νη αληηιήςεηο, ηα 
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θνηλσληθά θξηηήξηα, ε θαξηέξα, ην αίζζεκα ηεο απηνπξνζηαζίαο θαη ηεο 

απηνβειηίσζεο.  Χζηφζν, αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο αλεμάξηεηα απφ ηα θίλεηξα ηα νπνία 

ελεξγνπνηνχλ ηε δξάζε ησλ αηφκσλ ζε ζρέζε κε ηνλ εζεινληηζκφ, ε πξνζσπηθφηεηα 

ηνπ θαζελφο δηαδξακαηίδεη απνθαζηζηηθφ ξφιν, αθνχ ζηνηρεία φπσο ε ςπρν - 

δηαλνεηηθή ζπγθξφηεζε, ην ελδηαθέξνλ γηα πξνζθνξά ζην ζπλάλζξσπν, θαζψο θαη ην 

αίζζεκα ηεο κεηξηνπάζεηαο θαη ηεο έιιεηςεο εγσηζκνχ, ελεξγνπνηνχλ ηελ αλζξψπηλε 

ζπκπεξηθνξά πξνο ηνλ εζεινληηζκφ (Penner, 2004).  

Ζ ππφζεζε βέβαηα ηνπ εξεπλεηή ζηε αξρή ηεο ζπδήηεζεο ήηαλ φηη ζηελ Διιάδα ηεο 

αλεξγίαο νη παξαπάλσ ιφγνη δελ είλαη ηφζν μεθάζαξνη. Δθηηκνχζε φηη ζηελ Διιάδα ηεο 

θξίζεο ν εζεινληηζκφο ζπλδέεηαη πεξηζζφηεξν είηε κε ηνλ εκπινπηηζκφ ηνπ 

επαγγεικαηηθνχ βηνγξαθηθνχ ηνπ εζεινληή είηε σο πξνζάιακνο πξφζβαζεο ζηελ αγνξά 

εξγαζίαο. Ζ αξρηθή ζέζε δηαςεχζηεθε κηαο θαη νη αλαθνξέο φισλ ησλ εξεπλεηηθψλ 

ππνθεηκέλσλ ηαπηίζηεθαλ κε ηελ αξρηθή ζέζε πνπ πξνέθπςε απφ ηε βηβιηνγξαθηθή 

αλαζθφπεζε. Δξεπλψληαο ηε ζχλδεζε ηεο εζεινληηθήο πξνζθνξάο ηφζν κε ηελ 

απφθηεζε επαγγεικαηηθήο εκπεηξίαο φζν θαη κε ηελ απφθηεζε ζπζηάζεσλ πνπ ζα ηνπο 

βνεζήζνπλ ζηε πξνζπάζεηα εμεχξεζε εξγαζίαο, θαζψο επίζεο θαη ην εξψηεκα ζρεηηθά 

κε ην εάλ ηα ππνθείκελα είραλ κφληκε απαζρφιεζε πηζαλά λα κελ πξνζέθεξαλ 

εζεινληηθά ην ρξφλν ηνπο, νη απαληήζεηο ηνπο θαηέδεημαλ φηη ε ζέιεζε ηνπο γηα 

εζεινληηθή πξνζθνξά δελ δηαπιέθεηαη κε ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο πνξεία. Δπηπιένλ, αλ 

θαη ζηελ Διιάδα ε αλεξγία βξίζθεηαη ζε πνιχ πςειφ επίπεδν, δελ πξνέθπςε φηη ν 

Δζεινληηζκφο απνηειεί μεθάζαξν ζθαινπάηη γηα ηελ εξγαζία. Αληίζεηα, απνηειεί 

ζπλήζσο έλα μερσξηζηφ θνκκάηη ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ ησλ ππνθεηκέλσλ πνπ 

απηφβνπια επηιέγνπλ λα ην δηαζέζνπλ ππέξ θάπνηνπ ζθνπνχ. 

Δλδηαθέξνληα ζηνηρεία απνηέιεζαλ νη αλαθνξέο ζρεηηθά κε ηηο νπνίεο α) ππάξρνπλ 

νξγαλψζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηνπο εζεινληέο σο επαγγεικαηίεο, β) φηη ζπλήζσο φηαλ 

βξίζθνληαη αληηκέησπνη κε ηέηνηεο θαηαζηάζεηο γξήγνξα νη εζεινληέο απνρσξνχλ απφ 

ηηο ελ ιφγσ νξγαλψζεηο. γ) φηη ζπλήζσο νη Δζεινληέο γλσξίδνπλ ηελ μεθάζαξε δηαθνξά 

κεηαμχ ησλ δπν δηαθνξεηηθψλ πιαηζίσλ, γ) φηη νη ζρέζεηο κεηαμχ εζεινληή θαη 

νξγάλσζεο δελ είλαη ξπζκηζκέλεο απφ θξάηνο θαη φηη ην πιαίζην ζπκθσλίαο 

απνθαζίδεηαη κεηαμχ ησλ δχν κεξψλ θαη δ) φηη ε εζεινληηθή ζπλζήθε θάπνηεο θνξέο 

παξαβηάδεηαη θαη απφ ην κέξνο ηνπ Δζεινληή. Με απηφ ηνλ ηξφπν επαιεζεχηεθε ε 

ππφζεζε φηη ην πιαίζην ηεο εζεινληηθήο εξγαζίαο δελ είλαη ξπζκηζκέλν κε ηηο 

νξγαλψζεηο αιιά θαη θάπνηεο θνξέο ηνπο εζεινληέο πνιιέο θνξέο λα μεπεξλνχλ ηα φξηα 

θαη λα κεηαηξέπνπλ ηε θχζε ηεο εζεινληηθήο εξγαζίαο ζε επαγγεικαηηθή. 
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Οη απαληήζεηο ζηελ εξψηεζε ζρεηηθά κε ηνπο ιφγνπο πνπ ψζεζαλ ηα ππνθείκελα λα 

αζρνιεζνχλ ππέξ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζθνπνχ πνπ δηάιεμαλ αλέδεημαλ ην γεγνλφο φηη 

θεληξηθφο άμνλαο ηεο δξάζεο ηνπο είλαη ν ζπγθεθξηκέλνο εθάζηνηε ζθνπφο θαη φρη 

γεληθά ν εζεινληηζκφο θαη επαιήζεπζαλ ηελ ππφζεζε. Πξψηα απνθάζηζαλ φηη 

επηζπκνχλ λα δξάζνπλ ππέξ ηνπ ζθνπνχ θαη κεηά ηνλ ηξφπν πνπ ζα ην πξάμνπλ. 

Αλαθνξέο φηη νη επηινγέο ησλ ζθνπψλ έγηλαλ ηπραία κηαο θαη απηφ πνπ έλνηαδε ηνπ 

ζπλεληεπμηαδφκελνπο ήηαλ ν Δζεινληηζκφο ελ γέλεη, απνπζίαζαλ. 

Δπίζεο απφ ηελ έξεπλα επηβεβαηψζεθε φηη ηα ππνθείκελα ζεσξνχλ φηη κέζσ ηνπ 

εζεινληηζκνχ πξνζθέξνπλ ηφζν ζηε θνηλσλία φζν θαη ζηνλ ίδην ηνπο ηνλ εαπηφ. Μέζσ 

ηεο ζπλεηζθνξάο θαη ηεο αιιειεγγχεο γίλνληαη ελεξγνί πνιίηεο θαη αηζζάλνληαη πην 

φκνξθα, αλαθαιχπηνπλ πηπρέο ηνπ εαπηνχ ηνπο, επαηζζεηνπνηνχληαη αθφκα 

πεξηζζφηεξν θαη βειηηψλνπλ ηηο ηθαλφηεηεο ηνπο. Έλα αθφκα ζεκαληηθφ ζηνηρείν 

απνηειεί ε θνηλσληθνπνίεζε κέζσ ηνπ Δζεινληηζκνχ ε νπνία θαη ηνπο πξνζθέξεη λέεο 

γλσξηκίεο, λέεο δξαζηεξηφηεηεο θαη λέν θνηλσληθφ πεξίγπξν. 

Δθηηκνχλ αθφκα, φηη κε ηε δξάζε ηνπο πξνζθέξνπλ πξαγκαηηθά ζηε θνηλσλία θαη 

βάδνπλ ην δηθφ ηνπο πξνζσπηθφ ιηζαξάθη ζηε βειηίσζε ηεο θνηλσληθήο 

πξαγκαηηθφηεηαο. Άξα, ε εζεινληηθή δξάζε απνηειεί κηα δηαδηθαζία κε ηελ νπνία 

θεξδίδνπλ φρη κφλν νη σθεινχκελνη ή θάπνηνο κεγαιχηεξνο ζθνπφο αιιά θαη νη ίδηνη νη 

εζεινληέο. Λέμεηο φπσο «ππεξεθάλεηα», «ραξά», «δεκηνπξγηθφηεηα», «σθέιηκνο» 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ απφ ηνπο εξσηψκελνπο γηα λα πεξηγξάςνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηελ εζεινληηθή ηνπο δξάζε. Με ηηο απαληήζεηο πνπ ιήθζεθαλ 

θαίλεηαη φηη κε ηε ζπκκεηνρή ζε θάπνηα ΜΚΟ ην άηνκν ληψζεη φηη παξάγεη θνηλσθειέο 

έξγν, φηη ζπκβάιιεη ζηελ επεκεξία θαη ηελ πξφνδν ηεο θνηλσλίαο ηεο νπνίαο απνηειεί 

κέινο θαη φηη θαηά θάπνην ηξφπν αλαιακβάλεη πξσηνβνπιίεο θαη δξάζεηο πάλσ ζε 

ζεκαληηθά δεηήκαηα πνπ απαζρνινχλ ηελ ηνπηθή θνηλσλία ή γεληθφηεξα γεληθφηεξα, 

ζπκβάιινληαο ζηελ επίιπζή ηνπο. Δπηβεβαηψζεθε έηζη ε ππφζεζε φηη νη εζεινληέο 

πηζηεχνπλ φηη ε δξάζε ηνπο απνηειεί θνηλσληθή αλαγθαηφηεηα. Κάπνηνη απφ απηνχο 

ζεσξνχλ ηνλ εζεινληηζκφ θνηλσληθή αλαγθαηφηεηα ελ γέλεη, άζρεηα απφ ην ζεκεξηλφ 

θαθφ νηθνλνκηθφ θαη θνηλσληθφ πεξηβάιινλ. 

πκπεξαίλνπκε επίζεο φηη έλαο εζεινληήο κπνξεί λα απνδψζεη θαιχηεξα, λα ληψζεη 

φκνξθα γηα ην παξαγφκελν ηνπ απνηέιεζκα θαη ηειηθά λα ζπλερίζεη λα πξνζθέξεη 

εζεινληηθά ην ρξφλν ηνπ κφλν φηαλ έρεη θαζνξηζκέλα θαη μεθάζαξα θαζήθνληα, 

ζπγθεθξηκέλν ρξνλνδηάγξακκα δξάζεο θαηά ην πνίν δίλεη κέξνο κφλν ηνπ ειεχζεξνπ 

ηνπ ρξφλνπ, φηαλ αηζζάλεηαη άλεζε θαη αζθάιεηα ζην ρψξν παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ 
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ηνπ θαη πάλσ απφ φια κε ηξφπν πνπ λα κε ληψζεη φηη θαηαπηέδεηαη ή ν ίδηνο γίλεηαη 

«αληηθείκελν εθκεηάιιεπζεο». 

Οη ζπλεληεπμηαδφκελνη θαηέδεημαλ κε ηηο απαληήζεηο ηνπο ηε πξαγκαηηθή απνπζία 

ελεκέξσζεο ζρεηηθά κε ηνλ εζεινληηζκφ γεληθφηεξα αιιά θαη ηηο επθαηξίεο γηα 

εζεινληηθή εξγαζία, ζεκεία πνπ επηβεβαηψλνπλ ηελ ππφζεζε ηνπ εξεπλεηή. Δίλαη 

αμηνζεκείσην ην γεγνλφο φηη ζηηο απαληήζεηο ηνπο ηα ππνθείκελα αλαθέξνπλ φηη αλ θαη 

ην είραλ ζθεθηεί γεληθά πνηέ δελ αλαδήηεζαλ θάπνηα εζεινληηθή νξγάλσζε απφ κφλα 

ηνπο. Αληίζεηα κφλν φηαλ «βξήθαλ» κπξνζηά ηνπο ηελ πξφηαζε γηα εζεινληηθή εξγαζία 

πξνζθέξζεθαλ λα κάζνπλ πεξηζζφηεξα. 

 

Σν εξψηεκα αλ θάπνηνο γελληέηαη εζεινληήο (ε κε δηάζεζε λα πξνζθέξεη θαη λα γίλεη 

εζεινληήο) ή γίλεηαη εζεινληήο (ζην πιαίζην ηεο θνηλσληθνπνίεζήο ηνπ θαη ηεο 

επξχηεξεο ελεκέξσζεο) απνηέιεζε ελδηαθέξνπζα ζπδήηεζε πνπ θαηέδεημε φηη ε 

θνπιηνχξα ηνπ εζεινληηζκνχ δελ είλαη αλεπηπγκέλε ζηελ Διιάδα θαζψο θαη φηη ζην 

δεκφζην ζρνιείν ε ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ηνλ εζεινληηζκφ θαη ζρεηηθέο πξσηνβνπιίεο 

απνπζηάδνπλ. Γελ ππήξμε μεθάζαξε επηβεβαίσζε ηεο ππφζεζεο φηη ε δηάζεζε γηα 

εζεινληηθή δξάζε θαη πξνζθνξά είλαη θάηη πνπ απνθηηέηαη κέζα απφ θνηλσληθέο θαη 

εθπαηδεπηηθέο δηαδηθαζίεο θαη δελ απνηειεί θάηη έκθπην.    

Οη απφςεηο ησλ ζπλεληεπμηαδφκελσλ γηα ην θνηλσθειέο θαη κε θεξδνζθνπηθφ 

ραξαθηήξα θαζψο θαη ηε ρξεζηκφηεηα ησλ νξγαλψζεσλ πνπ ζε απηέο ζπκκεηέρνπλ 

ήηαλ φιεο ζεηηθέο, πξάγκα πνπ επαιήζεπζε ηελ αξρηθή ππφζεζε. Παξφια απηά, είλαη 

ελδηαθέξνλ φηη φηαλ ηνπο δεηείηαη ε άπνςε γηα ηηο ΜΚΟ ελ γέλεη, απηή είλαη ζρεδφλ 

πιεηνςεθηθά αξλεηηθή θαη αληηθαηηθή ζε ζρέζε κε ηηο πξνεγνχκελεο ηνπο απαληήζεηο. 

Δπηβεβαηψζεθε επίζεο ε ιεθηηθή απφθιηζε κεηαμχ ησλ ιέμεσλ «νξγάλσζε» θαη 

«ΜΚΟ» κε ηε πξψηε λα έρεη λα θάλεη κε ηελ νξγάλσζε ηνπο, έρνληαο ζεηηθή ρξνηά θαη 

ηε δεχηεξε λα έρεη αξλεηηθή. 

Έλα δήηεκα πνπ εμεηάζηεθε ζηε παξνχζα έξεπλα  είλαη ην εάλ ν Δζεινληηζκφο 

απνηειεί ππνθαηάζηαην ηεο θνκκαηηθήο έληαμεο θαη πνιηηηθήο δηαδηθαζίαο θαζψο θαη 

ην εάλ δηαθξίλεηαη απφ ηζρπξή πνιηηηθνπνίεζε. Οη ζπλεληεπμηαδφκελνη, ζε 

αληηδηαζηνιή κε ηελ ππφζεζε ηνπ εξεπλεηή, βξίζθνληαη καθξηά απφ ηα θφκκαηα θαη 

θάπνηνη, αθφκα θαη απφ ηηο εθινγηθέο δηαδηθαζίεο. Πξνηηκνχλ λα παξεκβαίλνπλ ζηα 

θνηλσληθά δεηήκαηα κέζα απφ ηελ εζεινληηθή ηνπο δξάζε. Παξφια απηά ζεσξνχλ ην 

εαπηφ ηνπο πνιηηηθνπνηεκέλν. 
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Δίλαη ελδηαθέξνλ φηη, αλ θαη νη ζπλεληεπμηαδφκελνη δψζαλε δηαθνξεηηθνχο νξηζκνχο 

ζρεηηθά κε ηελ έλλνηα ηνπ Δλεξγνχ Πνιίηε, φινη ηνπο, ζηελ εξψηεζε ηνπ θαηά πφζν ε 

εζεινληηθή δξάζε απνηειεί ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ ελεξγνχ Πνιίηε, απάληεζαλ ζεηηθά 

Σν ζπκπέξαζκα πνπ πξνθχπηεη, είλαη φηη ζε κηα επνρή πνπ ε πνιηηηθή ελαζρφιεζε έρεη 

ππνρσξήζεη δξακαηηθά νη άλζξσπνη, εηδηθά νη λένη, βξίζθνπλ ηνλ εζεινληηζκφ σο 

δηέμνδν γηα ηνλ θνηλσληθφ ηνπο πξνβιεκαηηζκφ θαη ηελ αλάγθε λα δεκηνπξγήζνπλ 

κέζα απφ δηθέο ηνπο ελέξγεηεο έλαλ θαιχηεξν θφζκν. Ο εζεινληηζκφο, σο θνκκάηη ηεο 

ελεξγνχο πνιηηεηφηεηαο, ζπκβάιεη ζηελ αλάπηπμε  ηεο αιιειεγγχεο, ηεο θνηλσληθήο 

ζπλνρήο θαη θαη επέθηαζε ζηε δηαηήξεζε ηεο ίδηαο ηεο δεκνθξαηίαο. Ζ δεκνθξαηία 

απνηειεί πξφθιεζε θαη αίηεκα ηαπηφρξνλα  ησλ θνηλσληψλ αλ ζθεθηνχκε ηε ξεηνξεία 

πνπ έρεη αλαπηπρζεί ζρεηηθά κε ην έιιεηκκα δεκνθξαηίαο ηφζν ζηελ Δπξψπε φζν θαη 

παγθφζκηα. Σελ ψξα πνπ ζα έπξεπε λα κηιάκε γηα ηε θνηλσλία πνιηηψλ ε 

πξαγκαηηθφηεηα ηεο θνηλσλίαο ησλ αξηζκψλ καο δηαςεχδεη.  

Πηζαλά, ε θνπιηνχξα ηνπ εζεινληηζκνχ θαη ηεο αιιειεγγχεο κπνξεί λα απνηειέζεη 

δηθιίδα αζθαιείαο απέλαληη ζηελ απαμίσζε ηεο πνιηηηθήο απφ ηνπο πνιίηεο (ηδηαίηεξα 

ηνπο λένπο), ζηελ επηθξάηεζε ησλ αγνξψλ έλαληη ηεο πνιηηηθήο αιιά θαη ζηελ αλάδεημε 

αθξαίσλ εζληθηζηηθψλ ζηνηρείσλ ηφζν ζηελ Δπξψπε φζν θαη παγθφζκηα. 

Βέβαηα ε πιήξεο απνπζία ελεκέξσζεο ηφζν απφ ηνπο θξαηηθνχο θνξείο, φζν θαη απφ 

ηελ εθπαίδεπζε απνηειεί ηξνρνπέδε ζηε δεκηνπξγία ελφο ζηαζεξνχ θιίκαηνο θαη κηαο 

θνπιηνχξαο εζεινληηθήο πξνζθνξάο. Απηφ, ζε ζπλδπαζκφ κε ην γεγνλφο φηη ην θξάηνο 

δελ έρεη μεθάζαξε λνκνζεζία γηα ηνλ Δζεινληηζκφ αιιά νχηε θαη αλαγλσξίδεη 

ηθαλφηεηεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ κε ηππηθέο ή άηππεο εζεινληηθέο δξάζεηο δξα 

αλαζηαιηηθά ζηελ φιε δηαδηθαζία.  

 

3.4 Γηα κηα πεξαηηέξσ ζπδήηεζε - Πξνηάζεηο 

ηε παξνχζα εξγαζία δηεξεπλήζεθαλ νη απφςεηο νθηψ εζεινληψλ ζρεηηθά κε ηα 

θίλεηξα ηα νπνία ηνπο ψζεζαλ ζην λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ εζεινληηθή δηαδηθαζία, ε 

ζρέζε εζεινληηζκνχ θαη αλεξγίαο θαζψο θαη ε ζχλδεζε ηνπ Δζεινληηζκνχ κε ηε 

πνιηηηθή δηαδηθαζία θαη ηε δεκηνπξγία κηαο λέαο ηαπηφηεηαο Δλεξγνχ Πνιίηε.  

Παξφηη ν εξεπλεηήο εθηηκά φηη ε ζπδήηεζε αλέζπξε θαη απνθάιπςε ελδηαθέξνληα 

δεδνκέλα, ηα νπνία βνεζνχλ ζηε θαηαλφεζε ησλ θίλεηξσλ θαη ησλ βαζχηεξσλ 

ζθέςεσλ ησλ εξεπλεηηθψλ ππνθεηκέλσλ εθηηκά φηη κηα κεγαιχηεξε ζε αξηζκφ 

ζπλεληεπμηαδφκελσλ εζεινληψλ θαζψο θαη ε ρξήζε πνζνηηθψλ εξεπλεηηθψλ κεζφδσλ 
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ζα βνεζήζεη ζηε θαιχηεξε θαηαλφεζε θαη ζηελ εμαγσγή γεληθεπκέλσλ 

ζπκπεξαζκάησλ.  

Απφ ηε ζπλέληεπμε πξνέθπςαλ θαη λέα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ πηζαλά λα 

ελδηαθέξνπλ θηιφδνμνπο εξεπλεηέο.   Σα ζέκαηα πνπ κε πξνβιεκάηηζαλ πεξηζζφηεξν 

θαη πνπ κπνξνχλ λα κειεηεζνχλ ζε κηα άιιε εξεπλεηηθή εξγαζία είλαη: 

Α) Ζ δπζθήκηζε ησλ εζεινληηθψλ νξγαλψζεσλ απφ ηα Μ.Μ.Δ. ηελ πεξίνδν 

2010 – 2016 

Β) Ζ αλαγλψξηζε ησλ ηθαλνηήησλ πνπ νη εζεινληέο απνθηνχλ κέζσ απφ κε 

ηππηθέο θαη άηππεο κεζφδνπο ζηηο ππφινηπεο ρψξεο ηεο Δ.Δ.. 

Γ) Σα δηαθνξεηηθά, ηαμηθά θαη πνιηηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ εζεινληψλ πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε δηαθνξεηηθνχ ζθνπνχ νξγαλψζεηο 

Γ) Σνπο ιφγνπο πνπ ζηελ Διιάδα, αληίζεηα κε ηηο ππφινηπεο ρψξεο ηεο Δ.Δ. νη 

άλζξσπνη πνπ επηιέγνπλ λα γίλνπλ εζεινληέο είλαη λεαξήο ειηθίαο 

Δ) Σηο δηαθνξέο κεηαμχ ηνπ θνηλσληθνχ Δζεινληηζκνχ θαη ηεο αζηηθήο 

Φηιαλζξσπίαο 
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