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cdzepos@gmail.com

Περιβάλλοντος
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sfrg@hol.gr
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Παγκόσμια Ημέρα
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Θυμάτων Βασανιστηρίων

Ιωάννης Σουφλής

22/03	Παγκόσμια Ημέρα

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Σοφία Παπακωνσταντίνου

04/04	Παγκόσμια Ημέρα

Κατά της Σκλαβιάς

Κατά των Ναρκών

08/09 Παγκόσμια Ημέρα

ΜΕΛΟΣ
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t.antypas@praksis.gr
ΜΕΛΟΣ

Ορέττα Σταυροπούλου
kinpol@otenet.gr

Μέλη Δ.Σ. , Υπεύθυνοι Τομέων
ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Νερού
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Μιχάλης Αγγελίδης
magel@aegean.gr

ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Ιωάννης Παπαδόπουλος			
jspapad@gmail.com

Οικογένειας
Μουσείων

17/10	Παγκόσμια Ημέρα
Εξάλειψης της Φτώχιας

24/10 Παγκόσμια Ημέρα
Ηνωμένων Εθνών

16/11

03/12 Παγκόσμια Ημέρα
Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες

05/12	Παγκόσμια Ημέρα
Εθελοντισμού

09/12 Παγκόσμια Ημέρα

31/05 Παγκόσμια Ημέρα
Κατά του Καπνίσματος

01/06	Παγκόσμια Ημέρα

Παγκόσμια Ημέρα
Ανεξιθρησκίας

21/05	Παγκόσμια Ημέρα
Πολιτισμού

Παγκόσμια Ημέρα
Τρίτης Ηλικίας

Παγκόσμια Ημέρα

ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

siotis@inp.demokritos.gr

01/10

03/05	Παγκόσμια Ημέρα

15/05	Παγκόσμια Ημέρα

Ίωνας Σιώτης

Εξάλειψης
του Αναλφαβητισμού

Υγείας

Ηλίας Κατσούλης
ikatsoulis@hol.gr

23/08 Παγκόσμια Ημέρα

Κατά της Διαφθοράς

10/12

Παγκόσμια Ημέρα
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Δάσους
Kίνηση Πολιτών για μια Ανοικτή Κοινωνία
Ευφρονίου 5-7, 11634 Αθήνα
τηλ. 210 7220 063
fax: 210 7220 0475
e-mail: kinpol@otenet.gr
url: http://www.kinisipoliton.gr
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Η Κίνηση Πολιτών προκειμένου να διατηρήσει την πολυφωνία και την ανεξαρτησία της,
συντηρείται από τις εισφορές και τις συνδρομές των μελών της, οι οποίες είναι απαραίτητες για τη βιωσιμότητά της. Η ετήσια συνδρομή για το έτος 2010 ανέρχεται στο
ποσό των 60€. Μπορείτε να καταθέσετε το ποσό αυτό στο λογαριασμό της Alpha Bank
362 - 002101 - 044373, στο ταχυδρομείο, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας ώστε να μεριμνήσουμε για την είσπραξή του.

ΠOΣΟ ΑΛHΘΕΙΑ αποτιμάται η ειλικρινής συμπόνια, η ζωντανή έκφραση ανθρωπιάς
ή η έμπρακτη συμπαράσταση προς τον
πάσχοντα συμπολίτη μας; Σίγουρα είναι
ανεκτίμητες. Γι’ αυτό και μία συνδρομή στη μη Κυβερνητική Οργάνωση/ΜΚΟ
μπορεί να είναι μία καλή αρχή συμπαράστασης, πόσο αλήθεια όμως
//ΑΠΟ
αρκεί; Αρκεί ίσως, όσο ένα
ταξί ή ένα ασθενοφόρο, μια
αντιβίωση ή ένα γεύμα. Αλλά
αυτό δεν είναι το ζητούμενο. Ζητούμενο
είναι η δράση, επώνυμη ή ανώνυμη, η
προσωπική παρουσία και φροντίδα προς
τους συνανθρώπους μας που την έχουν
ανάγκη. Και η δράση προς αυτή την κα-

τεύθυνση είναι αναντικατάστατη, ενώ οι
δυνατότητες και ευκαιρίες προσφοράς
υπηρεσιών είναι κυριολεκτικά άπειρες,
όσες είναι και οι ανάγκες, όπως είναι τα
προβλήματα υγείας και ένδειας παιδιών
και γερόντων ή εκείνα των κακοποιημένων ή των ναρκομανών, όπως είναι

με να δώσουμε λίγο από τον εαυτό μας.
Αυτή η βοήθεια –που είναι αναμφισβήτητα απαραίτητη– μπορεί να παρασχεθεί
ατομικά ή συλλογικά. Κάθε επαγγελματική γνώση ή εμπειρία μπορεί να αξιοποιηθεί, οποιαδήποτε ώρα, μέρα ή εποχή του
έτους, σε οποιοδήποτε διαμέρισμα ή νησί
της χώρας μας. Κάθε προσφορά
Τ Ο Ν ΘΕ ΟΔΩΡΟ ΠΑΠΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟ//
είναι πολύτιμη και καλοδεχούμεΠ Ρ O Ε Δ Ρ Ο ΤΗ Σ KIΝ Η ΣΗ Σ Π ΟΛΙΤΩ Ν
νη. Στην εποχή που διανύουμε, με
την αυξανόμενη αγωνία και τον
τα περιβαλλοντικά θέματα ή οι φυσικές
εντεινόμενο κοινωνικό πόνο, η οικονοκαταστροφές, οι ανάγκες των σχολείμική στήριξη είναι πιθανώς το δεύτερο
ων, μουσείων και τόσων άλλων ευαγών
ζητούμενο, αναμφίβολα όμως το πρώτο
ιδρυμάτων. Για να αντιμετωπισθούν αυείναι η έμπρακτη συμπόνια και συμπαράτές, όμως, εμείς οι πιο τυχεροί οφείλουσταση, ο ουσιαστικός εθελοντισμός. ã

/ / Α Π Ο Τ Ο Ν Κ ΑΘΗΓΗΤ H ΣΤ E ΦΑΝΟ Γ ΕΡΟΥΛAΝ Ο//
Α ΝΤ Ι Π Ρ O Ε Δ Ρ Ο Τ Η Σ K I Ν Η ΣΗ Σ Π ΟΛΙΤΩ Ν

Είναι ορισμένες λέξεις
και έννοιες που έχουν
μέσα τους ψυχή. Όπως
η λέξη Εθελοντής, όπως
η έννοια Εθελοντισμός.
Λέξεις και έννοιες που
γεννήθηκαν και εξελίχθηκαν μαζί με την πορεία του ανθρώπου πάνω
στη γη. Από τον Σρατιωτικό Εθελοντισμό, τον
Φιλανθρωπικό και τον
Πολυπρόσωπο Εθελοντισμό. Και όσο εξελίσσεται
ο άνθρωπος, τόσο εξελίσσονται οι μορφές και οι
τρόποι του Εθελοντισμού.
Γιατί στην πράξη, ο τρόπος που αντιλαμβάνεται
και η στάση που κρατά
μία κοινωνία απέναντι
στον Εθελοντισμό καθρεπτίζει το επίπεδο του

Πολιτισμού της.
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Εθελοντισμός /Πράξη 1
Η αδιαπραγμάτευτη αξία της στέγασης
Άστεγοι στην Αθήνα, Μάιος του 2010.
Ένθετη φωτό, αφίσα από την ανοικτή
συζήτηση που διοργάνωσε πρόσφατα η
ΜΚΟ Κλίμακα, φορέας με εμπειρία στο
θέμα, για την αντιμετώπιση του προβλήματος των αστέγων. Το πρόβλημα παραμένει υποτιμημένο στην κοινή γνώμη,
όλα τα στοιχεία όμως συνηγορούν ότι
είναι αυξανόμενο με την εμφάνιση της
γενιάς των νέο-αστέγων, που συνδέεται
με τη δυσμενή οικονομική συγκυρία
και τη διεύρυνση της φτώχειας και την
ανεπάρκεια κοινωνικών, στεγαστικών
και προνοιακών πολιτικών.

ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΗΤΑΝ...
Ο ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ
Ο Ε Θ Ε Λ Ο Ν Τ Ι Σ Μ O Σ είναι όσο αρχαίο είναι
το κυνήγι ή ο πόλεμος, καθώς πριν ακόμα
ανακαλυφθεί η γραφή, ο συγκυνηγός ή
συμπολεμιστής προσπαθούσε να σώσει με
αυτοθυσία και αλτρουισμό τον συνάνθρωπό του από τα άγρια ζώα ή τον εχθρό, που
του είχαν επιτεθεί ή ακόμα και τον νεκρό
συνάνθρωπό του από την διαπόμπευση.
Πρώτος ο Όμηρος αναφέρει μια εθελοντική μάχη πάνω από το σκήνωμα του Αχιλλέα, προκειμένου να μην πέσει ο νεκρός
στα χέρια του εχθρού. Στον Ηρόδοτο (Hist.
5,110) απαντάμε τον Ονήσιλο, «ο οποίος
αντιτασσόταν εθελοντικά στον στρατηγό
των Περσών Αρτύβιο». Στον Θουκυδίδη
(Hist. 2,96) ότι «ο Περδίκκας έπειθε τους
Θράκες της Ροδόπης, άλλους μεν με μισθό,
άλλοι δε συνακολουθούσαν εθελοντικά».
Στον Δημοσθένη (Cor. 99,9) ότι «στην εποχή του έγιναν για πρώτη φορά εθελοντές
τριηράρχες, ένας εκ των οποίων ήταν και
ο ίδιος». Σε γενικές γραμμές στην Αρχαιότητα αποκαλείται εθελοντής ο εκούσια καταταγμένος στρατιώτης, ο μη μισθοφόρος.
Αντίθετα όμως συναντούμε στον Σοφοκλή
(Αίας, 24), να υπομένει ο Αίαντας εθελοντικά τους πόνους. Γνωρίζουμε επίσης ότι
και οι μεγάλοι χορηγοί θεατρικών παραστάσεων (χορηγός = ηγούμαι του χορού
= σέρνω το χορό, αλλά και χρηματοδοτώ
τη παράσταση) προσέφεραν «εθελοντικά» και χρήμα και προσωπική εργασία.
Δεν χαρακτηρίζονται όμως πουθενά ως
εθελοντές. Στη Ρωμαϊκή εποχή έχουμε
στρατιωτικές λεγεώνες που αποκαλούνται
voluntarii, δηλ. εθελοντές, οι οποίοι όμως
ήταν παλαίμαχοι στρατιώτες και σε μεγάλες στρατιωτικές ανάγκες εκκαλούνταν
πάλι, έμμισθα βέβαια, στα όπλα. Έρχονταν
όμως να πολεμήσουν μόνο όσοι ήθελαν. Ο
στρατιωτικός Εθελοντισμός θα παραμείνει αναλλοίωτος έως σήμερα. Μάλιστα,
σε όλα τα λεξικά μέχρι τον 2ο Παγκόσμιο
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πόλεμο η λέξη εθελοντής σημαίνει τον
εθελοντή στρατιώτη. Ο φιλανθρωπικός ή ο
πολυπρόσωπος εθελοντισμός είναι ακόμα
άγνωστες έννοιες.
Η ΜΕΓAΛΗ ΑΝΑΤΡΟΠH
ΜΕ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜO
Η γέννηση του φιλανθρωπικού
Εθελοντισμού
Η E Λ Ε Υ Σ Η του Χριστιανισμού και η ρήση
του Χριστού «αγάπα τον πλησίον σου ως
σεαυτόν» κάνουν το πολίτη να θεωρεί τους
γύρω του σαν αδελφούς του. Έτσι κτίζεται σιγά-σιγά μια εκτεταμένη κοινωνική πρόνοια,
όμοια της οποίας δεν υπήρχε προηγουμένως. Η κοινωνική αυτή πρόνοια βασίζεται
στην αρχή σε καθαρά εθελοντική βάση, στηρίζεται από την εκκλησία και υποβοηθείται
από το κράτος. Την πρώτη αναφορά έχουμε
στον Ευαγγελιστή Λουκά, ο οποίος αναφέρει
ότι η Μαρία Μαγδαληνή και η Ιωάννα Χουζά
διακονούσαν εθελοντικά το Χριστό και τους
μαθητές του, ο δε Απόστολος Παύλος αναφέρει τη Φοίβη στις Κεχρεές της Κορινθίας
ως την πρώτη «εθελόντρια» διακόνισσα.
Αργότερα γυναίκες άνω των 40 ετών χειροτονούνταν διακόνισσες, οι οποίες είχαν
μεταξύ άλλων το καθήκον, εκτός από το
να διδάσκουν τις κατηχούμενες γυναίκες,
να περιποιούνται ασθενείς, να επισκέπτονται φυλακισμένες και να μοιράζουν
ελεημοσύνες, τις οποίες προηγουμένως
είχαν συλλέξει από τους πιστούς. Πέραν
αυτών, κατά τους πρώτους ήδη αιώνες,
αναφέρονται πολλές γυναίκες, οι οποίες περιφρόνησαν τα πλούτη, τις τιμές, τη
δόξα και προσέφεραν ακόμα εθελοντικά και τη ζωή τους. Η Αγία Ερμιόνη στην
Έφεσο και οι Αγίες Ζηναΐς και Φιλονίλα
στη Δημητριάδα είναι οι πρώτες γυναίκες
που δημιουργούν ξενώνες, όπου περιθάλπουν εθελοντικά και δωρεάν βαρέως
πάσχοντες. Στη συνέχεια αυτών, κυρίως
όμως μετά τον 9ο αιώνα, δημιουργούνται τάγματα διακονισσών, καλογραιών

και μοναχών, που σκοπό έχουν να περιθάλπουν όχι μόνο ασθενείς και τραυματίες, αλλά ακόμα και λεπρούς. Από
αυτά τα τάγματα προέρχονται σήμερα οι
Diakonissinen της Ευαγγελικής Εκκλησίας, που εργάζονται εθελοντικά σε διάφορα νοσοκομεία κυρίως της Γερμανίας
ή σε άλλα φιλανθρωπικά Ιδρύματα. Βλέπουμε λοιπόν ότι στο Βυζάντιο που είναι
το απόγειο της φιλανθρωπίας στον κόσμο
και αργότερα στη Δύση γεννιέται ένας
πρωτόγνωρος φιλανθρωπικός εθελοντισμός μεγάλου εύρους. Ο εθελοντισμός
αυτός είναι τόσο έντονος, ώστε γίνεται
γνώρισμα μεταξύ εθνικών και χριστιανών.
Μάλιστα ο αυτοκράτορας Ιουλιανός ο Παραβάτης (Αρσ. 71) γράφει στον αρχιερέα
της Γαλατίας Αρσάκειο ότι «είναι ντροπή
το ότι οι ασεβείς Γαλιλαίοι βοηθούν όχι
μόνο τους δικούς τους πτωχούς αλλά και
τους δικούς μας!». Με τη συνεργασία «πιστών-εκκλησίας-κράτους-εθελοντώνχορηγών» δημιουργείται ένα μοναδικό
στον κόσμο σύστημα κοινωνικής πρόνοιας, που κτίζει σε κάθε πόλη ορφανοτροφεία, βρεφοκομεία, πτωχοκομεία, γηροκομεία, ξενώνες (νοσοκομεία), άσυλα
ανιάτων, οίκους τυφλών, αναμορφωτήρια
και λεπροκομεία. Πέραν αυτού εξαγοράζονται αιχμάλωτοι και οι αυτοκράτορες
επισκέπτονται φυλακισμένους στη φυλακή. Όλος όμως αυτός ο μοναδικός για την
ιστορία του ανθρώπου εθελοντισμός, που
δείχνει το τεράστιο πολιτισμικό επίπεδο
των Βυζαντινών, παραμένει ανθρωποκεντρικός. Τη φιλανθρωπία αυτή θα γνωρίσουν στα τέλη του 11ου αιώνα οι Σταυροφόροι. Έτσι θα δημιουργηθεί το περίφημο
Τάγμα των Ιωαννιτών, που σκοπό είχε να
περιθάλπει ασθενείς και τραυματίες. Παράλληλα με την εθελοντική αυτή φιλανθρωπία, συνεχίζει να επιβιώνει δίπλα της
και ο στρατιωτικός εθελοντισμός. Στον μισθοφορικό στρατό συναντάται και ο εθελοντικός στρατός, όπως π.χ. οι ακρίτες.

ΛEΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟY

Η λέξη εθελοντισμός προέρχεται από το ρήμα εθέλω (θέλω), η οποία, πέρα
από το «θέλω να κάνω κάτι», εμπεριέχει ένα τεράστιο εύρος εννοιών. Έτσι,
εθελοντής δεν είναι μόνο κάποιος ο οποίος κάνει κάτι αυτοπροαίρετα,
αλλά αυτός, ο οποίος επιπλέον, προσφέρει αμισθί τον εθελοντισμό του με
αλτρουισμό, αυτοθυσία, ευθύνη, συνέπεια και συνέχεια.
Με την Τουρκοκρατία η κρατική συνδρομή εξαφανίζεται. Την κοινωνική πρόνοια
αναλαμβάνει εξ’ ολοκλήρου η εκκλησία
μαζί με την εθελοντική συνδρομή των πιστών. Μεγάλοι χορηγοί θα συνεχίσουν να
υπάρχουν, είναι όμως το πλατύ κοινό των
πιστών, που θα στηρίξει εθελοντικά όλες
τις ευεργεσίες.
ΧΩΡIΣ OΡΟΥΣ ΚΑΙ OΡIA
ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡA
Ο πολυπρόσωπος Εθελοντισμός
Ο Ε Θ Ε Λ Ο Ν Τ Ι Σ Μ O Σ ως όρος όπως τον
εννοούμε σήμερα είναι πολύ νεότερος.
Ο πρώτος μεγάλος Εθελοντής των νεότερων χρόνων είναι ίσως ο Ερρίκος Ντυνάν, ο οποίος μετά τη μάχη του Σολφερίνο
(1859) ιδρύει τον Ελβετικό Ερυθρό Σταυρό και λίγο αργότερα τον Διεθνή. Και εδώ
όμως παραμένει ο εθελοντισμός αυτός
ένα μείγμα χριστιανικής αλλά και παραστρατιωτικής περίθαλψης τραυματιών.
Για πρώτη φορά όμως θεσμοθετείται ένας
οργανισμός, τα μέλη του οποίου περιθάλπουν εξ’ ίσου εχθρούς και φίλους. Για
πρώτη φορά το κήρυγμα του Αποστόλου
Παύλου: «Ουκ ένι Ιουδαίος ουδέ Έλλην,
ουκ ένι δούλος ουδέ ελεύθερος, ουκ ένι
άρσεν και θήλυ» μεταφέρεται στη πράξη
(Γαλ. γ’ 28). Πέραν αυτού το πολυπρόσωπο πολιτισμικό επίπεδο του 19ου αιώνα
επιτρέπει πια ο Εθελοντισμός να σπάσει
τα σύνορα μιας χώρας, συγκεκριμένα
εδώ της Ελβετίας. Διεθνοποιείται και

πολύ γρήγορα όλα σχεδόν τα πολιτισμένα κράτη συνυπογράφουν τη Συνθήκη της
Γενεύης. Λίγο αργότερα στον Νοτιοαφρικανικό πόλεμο του 1899-1902 ο Μπάντεν
Πάουλ χρησιμοποιεί ως εθελοντές νέα
παιδιά για τις βοηθητικές υπηρεσίες του
στρατού. Το αποτέλεσμα ήταν τόσο εντυπωσιακό, ώστε ενέπνευσε ένα ολόκληρο
σύστημα διαπαιδαγώγησης των νέων, τον
προσκοπισμό, που σκοπό έχει να καλλιεργήσει στη πράξη τις ενεργητικές δυνάμεις των παιδιών, όπως την πειθαρχία,
τη φιλαλληλία, τη φιλοζωία, την αγάπη
προς τη φύση αλλά και τη μεγαλοφροσύνη και την αυτοθυσία. Το πολιτισμικό επίπεδο των αρχών του 20ου αιώνα επιτρέπει τη ταχεία διάδοση του προσκοπισμού
σε όλη την υφήλιο. Έτσι δημιουργείται μία
χιονοστιβάδα ιδεών εθελοντικής προσφοράς σε όλα τα επίπεδα. Η φαντασία
των νέων αυτών δεν έχει όρια και δίδει
έναυσμα για χιλιάδες άλλες προτάσεις
εθελοντισμού εκτός προσκοπισμού. Ο
σπόρος που έσπειρε ο προσκοπισμός
φέρνει μία έκρηξη εθελοντικής προσφοράς σε άπειρους τομείς, οι περισσότεροι
των οποίων είναι σήμερα τελείως εκτός
προσκοπισμού. Σίγουρα σ’ αυτό συνέβαλε η μοναδική άνοδος του πολιτισμού της
εποχής μας, αλλά και η ευαισθητοποίηση
του πληθυσμού για άλλες ευπαθείς ομάδες όντων. Σήμερα ο στρατιωτικός εθελοντισμός επιβιώνει σχεδόν μόνο στις
μωαμεθανικές ομάδες κρούσεως. Ο φι-

λανθρωπικός εθελοντισμός διευρύνεται,
εντυπωσιακά. Ακόμα όμως πιο εντυπωσιακό είναι πώς πολλαπλασιάζονται οι μη
ανθρωποκεντρικές εθελοντικές ομάδες,
οι οποίες ασχολούνται με την προστασία
της φύσης ή διαφόρων έμψυχων και άψυχων όντων, καλλιτεχνικών εκδηλώσεων
και πολλών άλλων.
ΟΣΟ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ εκπολιτίζεται τόσο περισσότερο αντιλαμβάνεται ότι υπάρχουν
γύρω του έμψυχα ή άψυχα όντα που χρειάζονται την προστασία του. Αντιλαμβάνεται ότι η ανθρωποκεντρική θεώρηση της
ζωής δεν αρκεί και ότι χωρίς την προστασία της πολυσχιδούς μορφής της φύσης
και του πλανήτη μας η ζωή των εγγονών
μας θα είναι αδύνατη. Εδώ είναι που οι
διάφορες μικρές η μεγαλύτερες εθελοντικές ομάδες από μια άποψη προστατεύουν, αλλά από την άλλη ευαισθητοποιούν με τις πράξεις τους την κοινωνία και
το κράτος, τα οποία τελικά αναγκάζονται
να δράσουν. Το αποτέλεσμα είναι ο Εθελοντισμός per se να γίνεται ένας δείκτης
του πολιτισμικού επιπέδου ενός λαού, ο
οποίος έχει ξεφύγει πια από τα πλαίσια
της φιλανθρωπίας και κινείται στη σφαίρα της προστασίας κάθε απειλούμενου
γήινου έμψυχου η άψυχου πλάσματος
που βρίσκεται πάνω στη γη. Ο δείκτης αυτός καταδεικνύει ότι όσο πιο πλατύς και
πιο πολύπλευρος είναι ο Εθελοντισμός
μιας χώρας, τόσο υψηλότερο και το πολιã
τισμικό επίπεδο του λαού της.

Εθελοντισμός /Πράξη 2
Η αδιαπραγμάτευτη αξία της ζωής
Εθελοντές κατά τη διάσωση Πακιστανών στις πλημμυρισμένες περιοχές του
Jamshoro, της επαρχίας Sindh στο Πακιστάν, στις 20 Αυγούστου του 2010. Τα
Ηνωμένα Έθνη είχαν ήδη προειδοποιήσει
από τις 16 Αυγούστου ότι 3,5 εκατ. παιδιά
κινδυνεύουν από αρρώστιες λόγω της
πλημμύρας. Περισσότεροι από 1.500 άνθρωποι σκοτώθηκαν, ενώ εκατοντάδες
χιλιάδες έμειναν άστεγοι από τις πλημμύρες, αποτέλεσμα της περιόδου των
μουσώνων στο Πακιστάν.
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ΟΙ

ΚΙΝΔΥΝΟΙ
ΤΟΥ

ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ

//ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ
Ι. ΣΤ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ//
ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΤΗΣ
ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΕΝ ΘΑ ΑΝΑΦΕΡΘΟΥΜΕ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΖΩΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ, ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ
ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΜΙΑΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ: ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΙ, ΘΑΝΑΤΟΙ, ΚΑΙ
ΑΠΑΓΩΓΕΣ ΕΘΕΛΟΝΤΏΝ ΣΕ ΕΜΠΌΛΕΜΕΣ
ΠΕΡΙΟΧΈΣ (ΓΙΑΤΡΟΙ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ, ΓΙΑΤΡΟΙ
ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ), ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΣΕ ΚΑΙΡΟ ΕΙΡΗΝΗΣ (ΟΠΩΣ ΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΤΗΣ GREENPEACE). ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΘΑ ΑΝΑΦΕΡΘΟΥΜΕ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ, ΟΙ
ΟΠΟΙΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΛΗΞΟΥΝ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ Μ.Κ.Ο., ΜΕ ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ,
ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ.
Η ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΣΟΒΑΡΟ ΛΑΘΟΣ.

01. ΣΤΙΣ «ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»
Η Π Ο Ι O Τ Η Τ Α των προσφερομένων υπηρεσιών δεν νοείται να υστερεί σε σύγκριση με αμειβόμενες υπηρεσίες επαγγελματιών του είδους. Επειδή δεν είμαστε υποχρεωμένοι, επειδή δεν αμειβόμαστε
και επειδή απευθυνόμαστε σε πληθυσμούς και άτομα που βρίσκονται σε ανάγκη, δεν προκύπτει δικαίωμα προσφοράς υπηρεσιών χαμηλής ποιότητας. Το μάθημα μαθηματικών σε παιδιά αλλοδαπών μεταναστών θα πρέπει να έχει την ίδια προετοιμασία και ποιότητα σα να
είναι ακριβοπληρωμένο ιδιαίτερο μάθημα. Η εξέταση μιας ηλικιωμένης αλλοδαπής μετανάστριας ή ενός ναρκομανούς θα πρέπει να γίνει
με όλους τους κανόνες της Ιατρικής Τέχνης, χωρίς καμία «έκπτωση»
στην ποιότητα. Οι «εκπτώσεις στην ποιότητα» των παρεχόμενων υπηρεσιών οδηγούν σε αργό εκφυλισμό.
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02. ΣΤΗΝ ΙΣΟΤΙΜΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
Ο Ε Θ Ε Λ Ο Ν Τ Η Σ ασκεί, συνειδητά ή υποσυνείδητα, εξουσία.
Συνήθως πρόκειται για σχέση με ανθρώπους, οι οποίοι βρίσκονται σε ανάγκη. Η εξουσία (οποιασδήποτε μορφής) φθείρει
ψυχή, χαρακτήρα, συμπεριφορά. Οι γιατροί, ως παράδειγμα, θα
πρέπει πάντα να μιλούν στους ασθενείς στον πληθυντικό και με
το επίθετό τους. Το απλό αυτό μέσο προστατεύει το γιατρό από
λανθασμένη συμπεριφορά και διατηρεί την αξιοπρέπεια του
ασθενούς ή όποιων άλλων προσώπων λαμβάνουν τη βοήθεια.
03. ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΗΛΩΣΗ ΣΤΟΝ ΣΤΟΧΟ
Η Σ Υ Γ Χ Υ Σ Η μεταξύ στόχου και εργαλείου είναι συχνή αιτία
αναποτελεσματικότητας, η οποία σπάνια γίνεται αντιληπτή. Ο
στόχος μεταλλάσσεται σε εργαλείο και το εργαλείο αναβαθμίζεται σε στόχο μιας οργάνωσης. Διοικητικά συμβούλια, συνεδρι-

λογικών ασθενών ή περιβαλλοντικών ζημιών. Κανένα κοινωνικό θέμα δεν μπορεί να θεωρείται ιδιοκτησία.
05. ΣΤΙΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΙΕΣ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΩΣ ΑΛΛΟΘΙ
Η χρησιμοποίηση τους μπορεί να αποβεί δυσμενής για την αποτελεσματικότητα μίας ΜΚΟ, και όχι μόνο.
Αντί σχολίων μερικοί στίχοι του Γερμανού ποιητή ERICH FRIED
(1921-1988) από το ποιήμά του «Δικαιολογίες»:
Γιατί δεν θέλω να κάψω κι άλλη φορά τα δάκτυλά μου / Γιατί
τίποτα δεν θα βοηθήσει. Αυτοί θα κάνουν έτσι κι αλλιώς ό,τι θέλουν / Γιατί καλύτερα να το αφήσω σε πιο ειδικούς. / Και γιατί
πάντα εγώ, κανείς δεν θα μ’ ευχαριστήσει / Γιατί μόνο θα γελάσουν: εσένα περιμέναμε / Γιατί δεν αξίζουν τον κόπο. Γιατί όλοι
δεν το αξίζουν.
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓIΕΣ.

Εθελοντισμός /Πράξη 3
Η αδιαπραγμάτευτη αξία της θέλησης
Μουσικός της συμφωνικής ορχήστρας
της KINSHASA (κεντρική Αφρική), μοναδικής συμφωνικής ορχήστρας σε ολόκληρη την Αφρική, σε ώρα μελέτης. Πόσες (ισχυρές) δικαιολογίες θα μπορούσαν να προτάξουν οι μουσικοί της ορχήστρας για να σταματήσουν την προσπάθεια. Πόση ψυχική δύναμη θα πρέπει να
διαθέτει αυτή η Μουσικός ώστε να μπορεί να μελετά κλασσική μουσική σε περιβάλλον σκουπιδιών, θορύβων, και πλήρους έλλειψης αισθητικής .(φωτογραφία από το περιοδικό DER SPIEGEL, τεύχος 38 του 2010)

άσεις, ημερίδες, ανταλλαγές εγγράφων είναι εργαλεία για την
επίτευξη στόχων. Συχνά όμως αναγορεύονται σε στόχους, με τον
πραγματικό στόχο να γίνεται εργαλείο. Ίσως θα πρέπει κάθε Δ.Σ.
των ΜΚΟ δύο φορές το χρόνο να ξαναδιαβάζει, σε επίσημη συνεδρία, τους στόχους όπως αυτοί καταγράφονται στο καταστατικό. Αυτή η διαδικασία μπορεί να βοηθήσει στη διατήρηση εγρήγορσης και στην αποφυγή της σταδιακής ολίσθησης.
04. ΣΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ «ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ»
Ο Ρ Ι Σ Μ E Ν Ε Σ Μ Κ Ο καταλαμβάνουν ένα θέμα, ως «ιδιοκτησία» τους, και θεωρούν ότι κανείς άλλος δεν έχει το δικαίωμα
να ασχοληθεί με το ίδιο θέμα. Δεν είμαστε υπέρ της διάσπασης
ανθρώπινου δυναμικού και δράσης, όμως υπάρχουν αιτιολογημένες διαφοροποιήσεις απόψεων όπως και αναγκαιότητες
ύπαρξης μικρότερων ομάδων δράσης, π.χ. στη φροντίδα ογκο-

06. ΣΤΟ «ΒΟΛΕΜΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ»		
ΥΠΑΡΚΤOΣ είναι ο κίνδυνος το κράτος να μεταφέρει δικές του
κοινωνικές αρμοδιότητες σε ΜΚΟ ή να μειώσει κοινωνικές
παροχές. Παραδείγματος χάρη, την κατ’ οίκον νοσηλεία μοναχικών ατόμων ή τη φροντίδα ογκολογικών ασθενών και σοβαρά αναπήρων. Ο θεσμός των ΜΚΟ δε δημιουργήθηκε για να
υπό- ή αντικαταστήσει αλλά να συμπληρώσει και να βοηθήσει
το κράτος. Οι περιπτώσεις όπου οι Μ.Κ.Ο. είναι αναγκασμένες
να υποκαταστήσουν το κράτος είναι συγκεκριμένες, π.χ. σε
προβληματικές χώρες χωρίς υποδομές. Όμως ακόμα και εκεί
οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα, π.χ., προσπαθούν όχι μόνο να βοηθήσουν προσωρινά αλλά και να αφήσουν κάποια υποδομή την
οποία θα αναλάβει ακολούθως το κράτος. Η VOLONTEUROPE
(βλ. ειδικό άρθρο σε αυτό το τεύχος) σε παλαιότερο κείμενό της,
αναφέρει και τα εξής σε σχέση με κρατικές δομές: Η εθελο-
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ντική εργασία δεν πρέπει να αποκρύπτει αδυναμίες της κοινωνίας (π.χ. ανεργία, έλλειψη κοινωνικής φροντίδας), δεν πρέπει
να ανταγωνίζεται τις παραδοσιακές δομές εργασίας (π.χ. παράκαμψη συλλογικών συμβάσεων εργασίας) και δεν πρέπει
να έχει στόχο τη μείωση εξόδων δημοσίων υπηρεσιών (μπορεί
βέβαια η εθελοντική δράση να έχει παράπλευρο όφελος στην
οικονομία).
07. ΣΤΟ «ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΑ»
Τ Ο « Σ Y Ν Δ Ρ Ο Μ Ο Τ Ο Υ Σ Ω Τ H Ρ Α » συναρμολογείται από ναρκισσισμό, αίσθημα ανωτερότητας, ψευδαίσθηση κατοχής της
αλήθειας, παραχώρηση στον εαυτό μας δικαιωμάτων παραβίασης νόμων και θεσμών και αλαζονεία (προθάλαμος δυστυχιών). Ιδίως η τελευταία μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια επαφής
με την πραγματικότητα, σε απώλεια ελέγχου καταστάσεων κα
σε απώλεια του μέτρου αλλά και των στόχων. Όσο ψηλότερα
στην ιεραρχία βρίσκονται τα μέλη της ΜΚΟ τα οποία πλήττονται,
τόσο σοβαρότερες οι συνέπειες για τη δραστηριότητα της ΜΚΟ.
Τα βασικότερα σημεία από άρθρο του περιοδικού DER SPIEGEL
15/2010 αφορά ΜΚΟ η οποία, με χρηματοδότηση Ευαγγελικής
εκκλησίας και του Δήμου του Βερολίνου, φροντίζει 3.000 άστεγους στην πόλη. Μέσω τυχαίου γεγονότος η εισαγγελία διενήργησε ανάκριση (600 σελίδες), η οποία αποκάλυψε: τζίρος
της οργάνωσης 12 εκατομ. Ευρώ, 280 υπάλληλοι, 16 υπηρεσιακά αυτοκίνητα BMW (μεταξύ τω οποίων 2 καμπριολέ), μισθός προέδρου/έτος 322.000 ευρώ (14 μισθοί), υπηρεσιακό
αυτοκίνητο προέδρου μάρκας Μασσεράτι αξίας 152.000 ευρώ,
γιορτή 500 ατόμων, με έξοδα 44.000, ανακαίνιση υπηρεσιακής
κατοικίας (χρήση κυρίως ιδιωτική) με 214.000 ευρώ, γραμματεύς, οδηγός και 2 οικονόμοι, όλοι μισθοδοτούμενοι από τη
ΜΚΟ στην υπηρεσία του πρόεδρου. Η ΜΚΟ ξεκίνησε με ιδανικά,

Εθελοντισμός /Πράξη 4
Η αδιαπραγμάτευτη αξία της υγείας
Γιατρός της Διεθνούς Μη Κυβερνητικής
Οργάνωσης Orbis μιλά με την τετράχρονη
Adelia από την Ινδονησία και τη μητέρα
της, λίγο πριν εγχειριστεί στα μάτια στο
ιπτάμενο οφθαλμολογικό νοσοκομείο
της οργάνωσης που επισκέφθηκε την
Τζακάρτα της Ινδονησίας τον Ιούνιο του
2010. Σύμφωνα με τον World Health
Organization, η Νοτιανατολική Ασία έχει
υψηλό ποστό τυφλών αναλογικά του
πληθυσμού της. Το 1/3 των τυφλών στον
κόσμο ζει στη Νοτιανατολική Ασία στην
οποία διαμένει το 1/4 του παγκόσμιου
πληθυσμού.
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καλές προθέσεις και καλές υπηρεσίες. Ο στόχος χάθηκε καθοδόν, λόγω των μεγάλων ποσών και λόγω της έλλειψης επιτήρησης, όπως παραδέχεται η πόλη του Βερολίνου.
08. ΣΤΗ ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ
Υ Π Α Ρ Κ Τ O Σ είναι και ο κίνδυνος διάβρωσης των στόχων των
ΜΚΟ, όταν χρηματοδοτούνται και από εταιρείες των οποίων τα
προϊόντα έχουν σχέση με τους στόχους των χρηματοδοτουμένων ΜΚΟ. Στη Γερμανία γίνεται εκτεταμένη συζήτηση π.χ. για τη
χρηματοδότηση ενώσεων αυτοβοήθειας ασθενών από τη Φαρμακοβιομηχανία. Η τελευταία, με διάφορους τρόπους, αποκτά
επιρροή σε ορισμένες ΜΚΟ, οι οποίες (συνειδητά ή μη) προβάλλουν τα φαρμακευτικά προϊόντα. Ο καθηγητής GLAESKE
(οικονομία της υγείας στο Πανεπιστήμιο της Βρέμης), σε μελέτη του έδειξε ότι, στη Γερμανία, το 25% των ενώσεων ασθενών
χρηματοδοτούνται από τη φαρμακοβιομηχανία. Ο ίδιος καθηγητής εδώ και χρόνια, σε προσωπικές μας συζητήσεις, ήταν πολύ
επιφυλακτικός με ενώσεις ασθενών.
09. ΣΤΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ
Σ Η Μ Α Ν Τ Ι Κ Ο Ι Κ Ι Ν Δ Υ Ν Ο Ι υποβόσκουν σε ΜΚΟ, οι οποίες δεν
διαθέτουν εξωτερικό έλεγχο, διαφάνεια και λογοδοσία. Αυτά δε
σχετίζονται με την εντιμότητα των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων. Είναι όμως δυνατόν η χαλάρωση των διαδικασιών,
κανονισμών και καταστατικού να οδηγήσει σε παρεξηγήσεις.
(Βλέπε σχετικό άρθρο στη σελ.: 14 «Χάρτα Λογοδοσίας»)
Η γνώση των κινδύνων θα πρέπει να οδηγεί σε διαρκή εγρήγορση,
ιδιαίτερα σε εθελοντικές οργανώσεις, των οποίων το κύριο συστατικό, εκτός του Εθελοντισμού, οφείλει να είναι η αξιοπιστία. ã

//ΑΠΟ ΤΟΝ
ΠΑΤΕΡΑ AΝΤΩΝΙΟ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ//
ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ Μ.Κ.Ο.
«ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ»

www.kivotostoukosmou.org
email: info@kivotostoukosmou.org

Είναι που για κάποια
παιδιά, το καθημερινό φαγητό δεν είναι εξασφαλισμένο.
Είναι που για κάποια
παιδιά, ένα χρησιμοποιημένο μπουφάν είναι μεγάλο δώρο.
Είναι που για κάποια παιδιά η αγάπη και η φροντίδα δεν είναι δεδομένη.
Δεν θα έπρεπε να είναι
τα παιδιά μιας άλλης
Αθήνας.
Είναι τα παιδιά της δικής
μας Αθήνας.
Είναι τα παιδιά μας!

Εθελοντισμός /Πράξη 5
Η αδιαπραγμάτευτη αξία της
ισότητας ευκαιριών
Τα παιδιά της άλλης Αθήνας, αυτά των
φτωχότερων περιοχών συχνά υποβαθμίζονται και περιθωριοποιούνται καθώς σε
μεγάλο βαθμό σήμερα η καταναλωτική
ικανότητα αποτελεί κριτήριο κοινωνικής
αποδοχής. Δεν υπάρχει καμία μεγαλύτερη χαρά, ούτε μεγαλύτερη ανταμοιβή
από το να κάνεις μια θεμελιώδη διαφορά
στη ζωή ενός παιδιού, προσφέροντάς του
ένα ελπιδοφόρο μέλλον.
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Α Κ Α Θ Η Κ Ο Ν Τ Α του νομοθετημένου εθελοντή πυροσβέστη (νόμος 1951, ΦΕΚ Α84 από 31.5.1991) είναι
ιδιαίτερα ουσιώδη: έχει 24ωρη διαρκή υπηρεσία κατά
τη διάρκεια όλου του χρόνου, έχει εκπαιδευθεί εντατικά (72 ώρες) από αξιωματικούς του Πυροσβεστικού
Σώματος, διαθέτει κανονικό εξοπλισμό και αντιμετωπίζει όλες
τις περιπτώσεις, οι οποίες αφορούν και στους επαγγελματικούς
πυροσβεστικούς σταθμούς: πυρκαγιές, τροχαία ατυχήματα (απεγκλωβισμοί), πλημμύρες, σεισμοί, εγκλωβισμοί σε ανελκυστήρες και γενικότερες διασώσεις (π.χ. πτώσεις παιδιών σε φρεάτια).Τα εθελοντικά πυροσβεστικά κλιμάκια (ΕΠΚ), με περίπου
10 πυροσβέστες (άνδρες και γυναίκες) υπάγονται στον εκάστοτε
Δήμο, διοικητικά και υπηρεσιακά όμως στο Πυροσβεστικό Σώμα
(ΠΣ). Μέχρι σήμερα έχουν ιδρυθεί, στην Ελλάδα, 26 κλιμάκια
εκ των οποίων λειτουργούν τα 22. Το πρώτο κλιμάκιο (Πεντέλη)
ιδρύθηκε το 1977 και το τελευταίο (Ρόδος) το 2009.
είναι τα Εθελοντικά Πυροσβεστικά Κλιμάκια απαραίτητα;
Υπάρχουν σήμερα 4.000 κενές οργανικές θέσεις πυροσβεστών
στο ΠΣ, η χώρα διαθέτει πολλά νησιά με αδυναμία εγκατάστασης
επαγγελματικών σταθμών και, σε πολλές περιοχές, λόγω εδαφικών συνθηκών, η ταχεία μετάβαση επαγγελματιών πυροσβεστών είναι αδύνατη. Μερικά από τα νησιά, τα οποία χρειάζονται
εθελοντικά κλιμάκια είναι τα: Πάτμος, Μύκονος, Αστυπάλαια,
Κάλυμνος, Τήλος, Σύμη, Λέρος. Λόγω δυσκολιών ταχείας πρόσβασης απαιτούνται εθελοντικά κλιμάκια στις περιοχές (παρα-

ΓΙΑΤΙ

δείγματα) κοινότητας Τυμφρηστού, κοινότητας Δόμνηστας και
Ποταμιάς, στην περιοχή Καρπενησίου και στη Λακωνία. Αξίζει να
σημειωθεί ότι στη Γερμανία (από τις πρώτες χώρες εκτεταμένου
Εθελοντισμού στην πυρόσβεση) το 50% των αναγκών καλύπτονται από ΕΠΚ.
Η Κ Ι Ν Η Σ Η Π Ο Λ Ι Τ Ω Ν , διαπιστώνοντας τις ανάγκες και την απο-

τελεσματικότητα του θεσμού, ενεργοποιήθηκε στην προώθησή
του, σε στενή συνεργασία με το ΠΣ και την Πανελλήνια Ένωση Εθελοντών Πυροσβεστικού Σώματος. Σημαντική καινοτομία θα αποτελέσει η εκπαίδευση Μοναχών (ανδρών-γυναικών) στα μοναστήρια της Ελλάδος και η δημιουργία εθελοντικών πυροσβεστικών
κλιμακίων σε αυτά. Η καινοτομία αυτή πραγματοποιείται με στενή
συνεργασία της Αρχιεπισκοπής Αθηνών και Κρήτης καθώς και του
Πατριαρχικού Εξάρχου Πάτμου. Από τη Μονή Πάτμου ξεκίνησε, μάλιστα, εντός του Νοεμβρίου, η εκπαίδευση των μοναχών. Οι Μονές,
για πολλούς σημαντικούς λόγους, είναι σε θέση να προσφέρουν
σοβαρό κοινωνικό έργο σε αυτόν τον τομέα, όχι μόνο στην προστασία των μονών αλλά και στην προστασία των δασών και κοινοτήτων της περιοχής τους. Πολίτες μεγαλύτερης ηλικίας, οι οποίοι
επιθυμούν να προσφέρουν εθελοντικά υπηρεσίες, μπορούν να
λειτουργήσουν σε επαγγελματικούς πυροσβεστικούς σταθμούς
ως μεταφραστές κειμένων, ως διερμηνείς σε επισκέψεις ξένων
πυροσβεστών, ως τηλεφωνητές και ως επιμελητές (τροφοδοσία
τμημάτων, τα οποία βρίσκονται εν υπηρεσία για μεγάλα χρονικά
ã
διαστήματα, συνήθως σε πυρκαγιές δασών). 		

Εθελοντισμός /Πράξη 6
Η αδιαπραγμάτευτη αξία της
προστασίας του περιβάλλοντος
Η Ελλάδα διαθέτει πολλά νησιά με αδυναμία εγκατάστασης επαγγελματικών
σταθμών Πυροσβεστικού Σώματος και, σε
πολλές περιοχές, λόγω εδαφικών συνθηκών, η ταχεία μετάβαση επαγγελματιών πυροσβεστών είναι αδύνατη. Ειδικά
σε αυτές τις περιοχές η ενεργοποίηση και
δράση Εθελοντικών Πυροσβεστικών Κλιμακίων είναι ιδιαίτερης σημασίας.

ΓΙΝΕ ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΣ ΣΗΜΕΡΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
ΣΩΖΟΠΟΛΕΩΣ 28, 104 46 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ.: 210 80 44 999, FAX: 210 80 44 799, SITE: WWW.VFU.GR
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της Ελληνικής κοινωνίας τις τελευταίες δεκαετίες και η μετατροπή της από μια αγροτικό - κτηνοτροφική σε μια αστικού τύπου κοινωνία έχει
μεγάλες επιπτώσεις και στην πυρασφάλεια της χώρας. Η
απομάκρυνση του ενεργού πληθυσμού από την ύπαιθρο
και η αδυναμία διαχείρισης του δασικού πλούτου από την
ελληνική πολιτεία καθώς και οι διαρκώς μεταβαλλόμενες κλιματικές συνθήκες, έχουν μετατρέψει την ελληνική φύση σε ωρολογιακή βόμβα και κάνουν ακόμα πιο
επιτακτική την ανάγκη ενίσχυσης του μηχανισμού πυρασφάλειας της χώρας.
Η χώρα μας έχει νιώσει πολύ έντονα τις επιπτώσεις τον
δασικών πυρκαγιών τα τελευταία χρόνια. Μετά και τις τελευταίες δυσμενείς οικονομικές εξελίξεις και δεδομένης της ανάγκης ενίσχυσης της πυρασφάλειας τις χώρας,
γίνεται εμφανές πόσο επιτακτική είναι η ανάγκη ενίσχυσης του θεσμού του Εθελοντή Πυροσβέστη.
Ο θεσμός του Εθελοντή Πυροσβέστη έχει ζωή περίπου 20
χρόνια στη χώρα μας. Αφορά την εθελοντική πρόσφορα
υπηρεσιών από πολίτες που δεν είναι επαγγελματίες Πυροσβέστες αλλά επιθυμούν να προσφέρουν. Οι Εθελοντές Πυροσβέστες εντάσσονται στον επιχειρησιακό κορμό του Πυροσβεστικού Σώματος μετά από σχετική εκπαίδευση και προσφέρουν τις υπηρεσίες τους είτε μεμονωμένα ως Εθελοντές Πυροσβέστες είτε οργανωμένοι σε
Εθελοντικά Πυροσβεστικά Κλιμάκια ανά τη χώρα. Ο θεσμός του Εθελοντή Πυροσβέστη διέπεται από τις διατάξεις του Νόμου 1951/1991 και του Προεδρικού Διατάγματος 32/1992.

Η ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ

Αν δεν υπάρξει ενεργός συμμετοχή των πολιτών στην προσπάθεια πυρασφάλειας τις χώρας, παρά τις προσπάθειες
που καταβάλει το Πυροσβεστικό Σώμα, δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά το φαινόμενο των
δασικών κυρίως πυρκαγιών που αποτελεί και το μεγάλο
πρόβλημα. Οι διαρκώς μεταβαλλόμενες κλιματολογικές
συνθήκες, η διαφοροποίηση της ίδιας της ελληνικής κοινωνίας, όπως ήδη αναφέρθηκε παραπάνω, οι ιδιαιτερότητες της πατρίδας μας με την πληθώρα των νησιών που
κατά τους καλοκαιρινούς μήνες κατακλύζονται από τουρίστες, η άναρχη περιαστική δόμηση των τελευταίων δεκαετιών και η παντελής άγνοια των πολιτών για τους κινδύνους της φωτιάς, έχουν ως αποτέλεσμα την εκδήλωση
μεγάλων δασικών πυρκαγιών σε μεγαλύτερη συχνότητα
τις τελευταίες δεκαετίες. Το Πυροσβεστικό Σώμα δεν είναι
δυνατό να διαθέτει επαγγελματική Πυροσβεστική μονάδα
σε όλες τις περιοχές τις χώρας με αποτέλεσμα μια πυρκαγιά που αν καταπολεμηθεί εν τη γενέσει της θα σβήσει με
έναν κουβά νερό, όταν θα φτάσει η Πυροσβεστική να απαιτούνται τόνοι νερού, κινητοποίηση μεγάλου αριθμού δυνάμεων και μεγάλο οικονομικό κόστος.
Είναι αδικαιολόγητο πολίτες, στη σημερινή κοινωνία, με
τις πληροφορίες να φτάνουν μέχρι την τελευταία γωνιά
της Ελλάδας, να μην ευαισθητοποιούνται και να μην οργανώνονται προκειμένου να παρέχουν καλύτερη πυρασφάλεια στον τόπο τους. Το πρόβλημα είναι ποιο έντονο στις
απομακρυσμένες ορεινές περιοχές και στη νησιωτική Ελλάδα, γιατί απαιτείται μεγάλο χρονικό διάστημα έως ότου
ã
φτάσουν οι Πυροσβεστικές Δυνάμεις.

Η

STRENGTHENING
THE VOICE 19th
European
Workshop
Voluntary
OF ACTIVE onAction
EUROPEAN
CITIZENS

Μ Η Κ Υ Β Ε Ρ Ν Η Τ Ι Κ Η Ο Ρ Γ Α Ν Ω Σ Η P R A K S I S (που καταπολεμά τον κοινωνικό και οικονομικό αποκλεισμό με εθελοντική
δράση), εν’ όψει του 2011, Ευρωπαϊκού Έτους για τον Εθελοντισμό, που παίρνει τη σκυτάλη από το Ευρωπαϊκό Έτος Καταπολέμησης της Φτώχειας (2010), φιλοξένησε στην Ελλάδα σε
συνεργασία με το φορέα Community Service Volunteers/CSV
και το Volonteurope (Ευρωπαϊκό Δίκτυο Προώθησης του Εθελοντισμού) το:«19th European Workshop on Voluntary Action:
Strengthening the Voice of Active European Citizens». Η διοργάνωση αυτή που πραγματοποιήθηκε στις 21-24 Οκτωβρίου στο
ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ, είχε ως βασικό στόχο να εκπαιδεύσει και να
προωθήσει τον Eθελοντισμό ως απάντηση στα πιεστικά και βασανιστικά προβλήματα και τις νέες προκλήσεις της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Το Συνέδριο είχε αμιγώς εκπαιδευτικό χαρακτήρα, με
θεματικές ενότητες εστιασμένες στον Εθελοντισμό και σε διακριτές ενότητες που άπτονται στο συγκεκριμένο τομέα, καθώς και τη
σημασία αυτού. Tο Volonteurope είναι ένα Ευρωπαϊκό Δίκτυο, το
οποίο αποτελείται από 1200 οργανισμούς Πανευρωπαϊκά, ενώ η
γραμματεία του Volonteurope έχει τη βάση της στην αγγλική οργάνωση CSV. Το 2008, η Praksis προτάθηκε στα ACE Awards και
βραβεύθηκε πρώτη για την Καμπάνια Ενημέρωσης νέων «Πρώτα Ρώτα!?» ως Διεθνές Εθελοντικό Πρόγραμμα (International
Volunteering Project) στη Γένοβα (17η Διοργάνωση). Ήταν η
αφορμή και η ευκαιρία να γνωριστούν με τα υπόλοιπα μέλη του
Δικτύου και να αποτελέσουν το νέο μέλος αυτού, αποδεικνύοντας
έμπρακτα την πίστη που έχουν στην ύπαρξη ισχυρών δικτύων συνεργασίας τόσο σε εθνικό, όσο και σε διεθνές επίπεδο. To 2009,

Η Praksis, ο φορέας Community Service
Volunteers/CSV και το Volonteurope
σε συνέδριο που διοργάνωσαν από
κοινού πρόσφατα στόχευσαν στην
προώθηση του Εθελοντισμού ως απάντηση στα πιεστικά και βασανιστικά
προβλήματα και τις νέες προκλήσεις
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

βρέθηκαν στο Sarajevo (στη 18η Διοργάνωση), έχοντας ενεργό
ρόλο (υλοποίηση σεμιναρίου, παρακολούθηση, συντονισμός και
παράδοση βραβείου σε μη κυβερνητικό οργανισμό). Το 2010, η
Praksis έγινε «υποστηρικτής και οικοδεσπότης» αυτής της τόσο
ουσιαστικής πρωτοβουλίας! Το σύνολο των δραστηριοτήτων του
Συνεδρίου, ανέδειξε το «πρόσωπο» του Εθελοντισμού που έχει
η Ελλάδα και το οποίο κάποιες φορές δε φαίνεται όσο θα έπρεπε. Στο Συνέδριο παρευρέθηκαν προσκεκλημένοι από διάφορες
χώρες, όπως για παράδειγμα από Ελλάδα, Βέλγιο, Ηνωμένο Βασίλειο, Ισπανία, Ιταλία, Σλοβενία, Γαλλία, Πορτογαλία, Γερμανία,
Ηνωμένες Πολιτείες, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Ισραήλ, Δανία, Πολωνία, Σουηδία, Ινδία. Η Κίνηση Πολιτών συμμετείχε στο συνέδριο
παρουσιάζοντας τον θεσμό των Νησίδων Ποιότητας και τη Διεθνή
ã
Χάρτα Λογοδοσίας των ΜΚΟ.				
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ΔΙΕΘΝΗΣ ΧAΡΤΑ

Η «Χάρτα Αυτοδέσμευσης Κοινωνικής Ευθύνης και Λογοδοσίας των Διεθνών Μη
Κυβερνητικών Οργανώσεων» στοχεύει να ενισχύσει την υποστήριξη στα θέματα νομιμότητας, κοινωνικής ευθύνης (λογοδοσίας) και διαφάνειας της κοινωνίας. Στην
Κίνηση Πολιτών πιστεύουμε ότι η Χάρτα αποτελεί υπέροχο παράδειγμα υπεύθυνης
συμπεριφοράς, ιδιαίτερα χρήσιμο στη χώρα μας υπό τις παρούσες συνθήκες.

ΛΟΓΟΔΟΣIΑΣ ΜΚΟ
Τ Ο 2 0 0 8 , 17 Ελληνικές ΜΚΟ προσυπέγραψαν δημόσια τη «Διεθνή Χάρτα Λογοδοσίας ΜΚΟ», ενώπιον του Ευρωπαίου
Επιτρόπου κ. J. Figel, του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή κ. Νικηφόρου Διαμαντούρου,
του ιδρυτή της Διεθνούς Διαφάνειας κ. P.
Eigen και διακεκριμένου ακροατηρίου μεταξύ του οποίου και ο τέως Πρόεδρος της
Ελληνικής Δημοκρατίας, κ. Κωστής Στεφανόπουλος.Τί είναι όμως αυτή η Χάρτα
την οποία οι 17 Ελληνικές ΜΚΟ αυτοδεσμεύθηκαν να τηρούν; Πώς μπορεί όμως
η κάθε ΜΚΟ να συμμορφωθεί ταυτόχρονα
με όλους τους όρους; Πολύ δύσκολο και
σίγουρα αντιπαραγωγικό. Έτσι λοιπόν
στις αρχές του αιώνα μας οι επικεφαλής
μερικών διεθνών Μ.Κ.Ο. σκέφθηκαν να
συντάξουν από κοινού μια νέα, σύγχρονη
και βελτιωμένη Χάρτα που θα ικανοποιούσε κατά το δυνατό όλους τους δωρητές
και χορηγούς, αναβαθμίζοντας συγχρόνως την κοινωνική αξιοπιστία εκείνων
των ΜΚΟ που θα δέχονταν να ενταχθούν
σ΄ αυτή. Έτσι, τον Ιούνιο 2006, έντεκα
από τις μεγαλύτερες ΜΚΟ συναντήθηκαν
και δήλωσαν δημοσίως ότι υιοθετούν την
« Χάρτα Αυτοδέσμευσης Κοινωνικής Ευθύνης και Λογοδοσίας των Διεθνών Μη
Κυβερνητικών Οργανώσεων», όπως την
ονόμασαν, προκειμένου να ενισχύσουν
την υποστήριξη στα θέματα νομιμότητας,
κοινωνικής ευθύνης (λογοδοσίας) και
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διαφάνειας της κοινωνίας. Η Χάρτα είναι
ένα εξαιρετικό έγγραφο το οποίο συνιστούμε θερμά σε όσους από εσάς δεν το
έχετε δει. Όσοι την υπογράφουν, βέβαια,
δεν είναι δυνατόν να συμμορφωθούν
άμεσα με όλους τους όρους, τους ζητείται όμως να κάνουν το καλύτερο δυνατό
προκειμένου να συμμορφωθούν όσο το
δυνατόν συντομότερα και πληρέστερα. Η
συμμόρφωση αυτή πρέπει να είναι από-

λυτα διαφανής και πιστοποιημένη (βλ.
www.ingoaccountabilitycharter.org). Η
Κίνηση Πολιτών πιστεύει ότι η Χάρτα αποτελεί υπέροχο παράδειγμα υπεύθυνης συμπεριφοράς, ιδιαίτερα χρήσιμο στη χώρα
μας υπό τις παρούσες συνθήκες. Και δεν
μπορεί παρά να ενισχύσει σημαντικά την
αξιοπιστία και την αποτελεσματικότητα της
κάθε ΜΚΟ που θα την υπογράψει και θα την
εφαρμόσει πιστά.
ã

ΟΙ ΑΡΧEΣ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟY
• Ο εθελοντισμός ωφελεί την κοινωνία και τον εθελοντή.
• Η εθελοντική εργασία δεν αμείβεται.
• Ο εθελοντισμός είναι πάντα θέμα επιλογής.
• Ο εθελοντισμός δεν αναλαμβάνεται υποχρεωτικά προκειμένου να αποφέρει
συντάξεις ή κρατικά επιδόματα.
• Ο εθελοντισμός είναι ένας νόμιμος τρόπος με τον οποίο οι πολίτες μπορούν να
συμμετέχουν στις δραστηριότητες της κοινότητάς τους.
• Ο εθελοντισμός είναι ένα μέσο να αντιμετωπίζουν τα άτομα ή οι ομάδες τις ανθρώπινες, περιβαλλοντικές και κοινωνικές ανάγκες.
• Ο εθελοντισμός είναι μια δραστηριότητα που εκτελείται μόνο σε μη κερδοσκοπικούς τομείς.
• Ο εθελοντισμός δεν υποκαθιστά την αμειβόμενη εργασία.
• Οι εθελοντές δεν παίρνουν τη θέση αμειβόμενων υπαλλήλων, ούτε συνιστούν
απειλή για την ασφάλεια της εργασίας αμειβόμενων υπαλλήλων.
• Ο εθελοντισμός σέβεται τα δικαιώματα, την αξιοπρέπεια και τον πολιτισμό των άλλων.
• Ο εθελοντισμός προωθεί τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ισότητα.
Πηγή: www.volunteeringaustralia.org

ΝΗΣIΔΕΣ
ΠΟ ΙO Τ Η Τ Α Σ
Τ Ο 2 0 0 0 , από το ξεκίνημα της διοργάνω-

Στις αρχές του αιώνα μας,
στην Κίνηση Πολιτών διαπιστώσαμε ότι συχνά
η ηθική υποστήριξη του
Εθελοντισμού από την
κοινωνία ήταν ανεπαρκής και ότι έπρεπε κάτι
να κάνουμε γι’ αυτό. Το
ερώτημα όμως ήταν με
ποιο τρόπο να το
διαχειριστούμε, από πού
να ξεκινήσουμε. Οι
λύσεις που βρήκαμε
αποδείχτηκαν επιτυχείς
και ίσως φανούν χρήσιμες και σε μερικούς από
τους αναγνώστες μας.

σης του διαγωνισμού Νησίδων Ποιότητας,
η Κίνηση Πολιτών είχε να αντιμετωπίσει
δύο πολύ μεγάλα εμπόδια στο να απονείμει βραβεία σε οργανώσεις οι οποίες δεν
ήταν πολύ γνωστές, μολονότι είχαν σημαντική συμβολή στην κοινωνία και το περιβάλλον. Αυτές οι «Νησίδες Ποιότητας»,
έπρεπε και άξιζαν να προβληθούν, αλλά
ήταν άγνωστες σε εμάς όπως και εμείς
σε εκείνες! Για να είμαστε πιο σαφείς:
Πρώτον, η δράση μας περιοριζόταν στην
περιοχή της Αθήνας και σε μια-δυο άλλες πόλεις. Πώς θα μπορούσαμε λοιπόν
να ασχοληθούμε με ολόκληρη τη χώρα;
Δεύτερον, είμαστε σχεδόν άγνωστοι έξω
από ένα συγκεκριμένο κοινωνικοπολιτικό
περιβάλλον. Γιατί η οποιαδήποτε ΜΚΟ θα
έμπαινε στον κόπο να μας στείλει υποψηφιότητα για βράβευση; Και γιατί κάποιος
θα εμπιστευόταν την εντιμότητα και αμεροληψία μας στη συγκριτική επιλογή των
καλύτερων περιπτώσεων; Ξεπεράσαμε
το πρώτο εμπόδιο ενώνοντας τις δυνάμεις μας με το Σώμα Ελληνίδων Οδηγών
(όπως ονομαζόταν τότε), το οποίο δέχθηκε πρόθυμα να συνεργαστεί μαζί μας. Το
δεύτερο εμπόδιο ήταν δυσκολότερο αλλά
καταλήξαμε στην πιο κάτω ιδέα, η οποία
αποδείχθηκε σωτήρια: Αποφασίσαμε να

συγκροτήσουμε Ελλανόδικη Επιτροπή η
οποία θα αναλάμβανε την όλη διαδικασία
συμμετοχών και επιλογής και, στη συνέχεια, προσφέραμε την προεδρία της Επιτροπής σε έναν εξέχοντα πολιτικό που είχε
αποσυρθεί, τον πρώην Πρωθυπουργό, Γεώργιο Ράλλη. Ο κ. Ράλλης ανταποκρίθηκε
πρόθυμα και έτσι, στη συνέχεια, συμπεριλάβαμε στην Επιτροπή διάφορες άλλες
προσωπικότητες. Αργότερα κάναμε ακόμη
ένα βήμα. Στις αρχές του 2001 ζητήσαμε
να συναντήσουμε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, κ. Κωστή Στεφανόπουλο. Ο Πρόεδρος μας άκουσε προσεκτικά και δέχθηκε
να απονείμει τα βραβεία στους νικητές του
διαγωνισμού σε δημόσια τελετή. Η τελετή
της απονομής των βραβείων εξελίχθηκε
έκτοτε σε παράδοση. Ο σημερινός Πρόεδρος Δημοκρατίας κ. Κάρολος Παπούλιας,
τίμησε με την παρουσία και την εμπιστοσύνη του τις «Νησίδες Ποιότητας» και σ’
αυτή την κοινωνική εκδήλωση, που γίνεται
κάθε δυο χρόνια, απονέμει προσωπικά τα
βραβεία ενώπιον διακεκριμένου ακροατηρίου. Πιστεύουμε, ότι για τους εκπροσώπους των ΜΚΟ, η στιγμή που ο Πρόεδρος
εγχειρίζει το κάθε βραβείο σε αναγνώριση
εθελοντικών υπηρεσιών, αντιπροσωπεύει
μία από τις κορυφαίες στιγμές της σταδιοδρομίας του κάθε εθελοντή.
ã

ΟΡIΖΟΝΤΑΣ…ΤΟΝ ΕΠIΣΗΜΟ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜO
Ο επίσημος εθελοντισμός είναι μια δραστηριότητα που πραγματοποιείται μέσω μη κερδοσκοπικών οργανώσεων ή προγραμμάτων και αναλαμβάνεται:
• προς όφελος της κοινότητας και του εθελοντή
• με την ελεύθερη βούληση του ίδιου του εθελοντή και χωρίς καταναγκασμό
• χωρίς οικονομική αμοιβή, και μόνο σε θέσεις που προορίζονται για εθελοντές.
Πηγή: www.volunteeringaustralia.org
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ΑΔΡΑΞΕ ΤΗ ΜΕΡΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΕ ΜΕ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΤΟΜΕΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ηλίας Κατσούλης
ikatsoulis@hol.gr

ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Νίκος Φραγκάκης
nfrangakis@fralaw.gr

Σπύρος Φραγκούλης
sfrg@hol.gr

ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Ίωνας Σιώτης

siotis@inp.demokritos.gr
ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Μιχάλης Αγγελίδης
magel@aegean.gr

ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Ιωάννης Παπαδόπουλος		
jspapad@gmail.com

ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΑ ΜΕΛΗ

Κωνσταντίνος Ζέπος
cdzepos@gmail.com

ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΤΗΣ ΧΑΡΤΑΣ ΛΟΓΟΔΟΣΙΑΣ

Ιωάννης Σουφλής
isouflis@omnilink.gr
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