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Ορισμός Εθελοντισμού 
 
Είναι η προσφορά υπηρεσιών στο κοινωνικό σύνολο, σε διάφορους τομείς, 
χωρίς την απαίτηση ανταλλάγματος, η αλληλεγγύη και η ανιδιοτελής 
προσφορά. 
Ο εθελοντισμός δεν είναι απλά ένας όρος, είναι στάση ζωής που προάγει την 
ενεργή συμμετοχή των πολιτών στην προάσπιση των θεμελιωδών τους 
δικαιωμάτων και ενδυναμώνει την κοινωνική αλληλεγγύη και συνοχής. 

Εθελοντής: από το ρήμα εθέλω = θέλω, επιθυμώ 

Εθελοντική Αιμοδοσία 

 
Στην Ελλάδα χρειαζόμαστε ετησίως περίπου 600.000 μονάδες αίματος 
2001: το 2% των αναγκών μας σε αίμα το προμηθευτήκαμε από τον 
Ελβετικό Ερυθρό Σταυρό. Να σημειώσουμε ότι κάθε χρόνο η Ελλάδα πρέπει 
να πληρώνει το ποσό 
των 5 εκατομμυρίων Ελβετικών Φράγκων= 4.5 εκατομμύρια ευρώ για τις 
28.000 μονάδες αίματος που παίρνει από τον Ελβετικό Ερυθρό Σταυρό. 
Πριν από δύο μήνες, Ελλάδα και Ελβετικός Ερυθρός Σταυρός 
υπέγραψαν νέα σύμβαση όπου θα αρχίσει η σταδιακή μείωση των 
ποσοτήτων αίματος από τις 28.000 μονάδες που είναι σήμερα στις 
14.000 μονάδες έως το 2020.Θα έχουμε αυτάρκεια αν το 3-4% του 
πληθυσμού αιμοδοτεί σε μόνιμη 
βάση δύο φορές τον χρόνο. 

Αξία Εθελοντικής Αιμοδοσίας 

Πρέπει να καταλάβουμε την αξία της πριν εμείς οι ίδιοι ή συγγενικά μας 
πρόσωπα μπορεί να χρειαστούν αίμα. Χιλιάδες συνάνθρωποι μας χρειάζονται 
αίμα καθημερινά, επειδή πάσχουν από ανίατες ασθένειες 

Αξιοθαύμαστες δράσεις Εθελοντισμού 

Γιατροί που πήγαν σε λαϊκές συνοικίες για να β ο η θ ή σ ο υ ν φτωχούς 
συνανθρώπους 



Γιατροί που πήγαν στην Αφρική και την Ασία για να πολεμήσουν 
θανατηφόρες ασθένειες και επιδημίες. 
Εκπαιδευτικοί που διδάσκουν χωρίς αμοιβή παιδιά αδύναμων οικονομικά 
οικογενειών. 
Όλα τα παραπάνω αποτελούν ένα φωτεινό φάρο ανθρωπιάς και παράδειγμα 
αλληλεγγύης σε ένα κόσμο που κυριαρχεί ο ατομικισμός και η κερδοσκοπία. 

Παρερμηνεία Εθελοντισμού 

 
1η Δεν σημαίνει ότι οι όποιες δράσεις θα αναληφθούν 
από εθελοντές σε μόνιμη βάση ώστε το κράτος και οι 
τοπικοί φορείς να αποσυρθούν από αυτές. 
2η Η χρήση εθελοντών δε σημαίνει χρήση «δωρεάν 
εργατικών χεριών». 
3η Δεν είναι σωστό οι εθελοντές να προσδοκούν μελλοντικά οφέλη από τη 
δράση τους ή τις υπηρεσίες που παρέχουν. 

 

Από το κεφάλαιο Ο εθελοντισμός - Πολιτική Παιδεία Α' Λυκείου  

 

    ΑΣΚΗΣΕΙΣ: 
 

1. Εθελοντισμός είναι η ανιδιοτελής προσφορά ενός ατόμου. Σωστό/Λάθος 

2. Υπάρχουν αρκετές εθελοντικές οργανώσεις που προσφέρουν εκπαιδευτικές  
και ιατρικές υπηρεσίες. Σωστό/ Λάθος 

3. Για να χαρακτηριστεί κάποιος εθελοντής αρκεί να προσφέρει τις υπηρεσίες 
του μια μικρή χρονική περίοδο μια φορά στη ζωή του. Σωστό/ Λάθος 
 

4.Δείτε αυτό το βίντεο https://www.youtube.com/watch?v=L8N37Xs_yFA και 

περιγράψτε  με τρεις λέξεις τι συναισθήματα σας γεννούνται. 
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