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Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις:Ορισμός 
 

Οι αρχαίοι Έλληνες έλεγαν, πολύ εύστοχα, πως το να ορίσεις 
και να «δώσεις» όνομα σε κάτι, είναι πολλές φορές πιο δύσκολο και 
από το να το ανακαλύψεις ή να το εφευρέσεις. Δικαιώνοντας τους 
σοφούς προγόνους μας, η συζήτηση για τον ορισμό των λεγόμενων 
Μη-Κυβερνητικών Οργανώσεων, καλά κρατεί. 

 
Βασική αιτία στη διχογνωμία αλλά και στην ποικιλία των 

διαφορετικών ορισμών που έχουν δοθεί, είναι το εύρος της 
σημασίας και του περιεχομένου που μία Μη Κυβερνητική 
Οργάνωση περικλείει. Γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο, επειδή η 
δραστηριότητα της ίσως διαφέρει κατά πολύ (σε θέματα λειτουργίας 
αλλά και σκοπών) από μία άλλη, το θέμα της οριοθέτησης, 
ταξινόμησης και ορισμού των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων  
τίθεται δυσχερές. Δεν είναι δυνατό να τις ορίσουμε ούτε από 
νομική σκοπιά, λόγω της πληθώρας των νόμων που εμπίπτουν στις 
δραστηριότητες τους. Αρκεί να αναλογιστούμε πως η εκάστοτε 
οργάνωση μπορεί να έχει την νομική υπόσταση, για παράδειγμα, 
της φιλανθρωπικής οργάνωσης, του μη κερδοσκοπικού σωματείου 
ή του ιδρύματος. 
 

Η κατευθυντήρια γραμμή της εργασίας γύρω από τον ορισμό 
των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων είναι μάλλον ενημερωτική όσον 
αφορά στις ήδη επικρατέστερες απόψεις, παρά προσπαθεί να 
καταλήξει σε έναν ακόμα ορισμό τους. Το σκεπτικό που μας οδηγεί 
σε αυτήν την επιλογή είναι, να μπορέσει ο αναγνώστης να κρίνει 
χωρίς επιρροές, τα θετικά αλλά και τα αρνητικά κάθε προσέγγισης, 
ενώ παράλληλα να μπορέσει να ενταχθεί πιο ομαλά στις, 
παρακάτω από τον ορισμό, θεματικές ενότητες, έννοιες και 
αναλύσεις. Πλέον καμία διάσκεψη κορυφής ή διεθνής συνάντηση, 
δεν πραγματοποιείται χωρίς την ταυτόχρονη –και συχνά 
ανταγωνιστική- οργάνωση ενός φόρουμ των Μη-Κυβερνητικών 
Οργανώσεων.  
 

Ειδικότερα, δεν υπάρχει ακριβής νομικός ορισμός για τις 
Μη-Κυβερνητικές Οργανώσεις παρά το γεγονός ότι παρόμοιες 
δομές υφίστανται ήδη από το τέλος του 18ου. Σύμφωνα με το 
Γαλλικό Συμβούλιο της Επικρατείας, πρέπει να ισχύει η εις 
άτοπον απαγωγή : 
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‘Πρόκειται για οντότητες του ιδιωτικού δικαίου, που δεν 
υπόκεινται στη βούληση των κυβερνήσεων.’1 

 
Σ’ αυτές εντάσσονται σύλλογοι, οργανώσεις, ομάδες πολιτών, 

συνδικάτα, επιχειρήσεις, εκκλησίες, πανεπιστημιακά ερευνητικά 
κέντρα κ.α. Τις περισσότερες φορές ο όρος «Μη-Κυβερνητική 
Οργάνωση» αφορά οργανώσεις που έχουν αναγνωριστεί από 
κρατικά μορφώματα ή διεθνείς οργανισμούς,  που σε πολλές 
περιπτώσεις συνεργάζονται μ’ αυτές ή απλά τις συμβουλεύονται. 
 

Η Παγκόσμια Τράπεζα δίνει τον εξής ορισμό για τις Μη 
Κυβερνητικές Οργανώσεις: 

‘ιδιωτικές οργανώσεις που αναλαμβάνουν δράση σχετικά με 
την ανακούφιση όσων υποφέρουν, την προαγωγή των 
συμφερόντων των φτωχών, την προστασία του περιβάλλοντος, 
την παροχή βασικών κοινωνικών υπηρεσιών ή αναλαμβάνουν 
την προώθηση της κοινωνικής ανάπτυξης’2 

 
Στον ευρωπαϊκό χώρο ο όρος μη-κυβερνητικές οργανώσεις 

τείνει πλέον να καλύψει το σύνολο των μη-κρατικών οργανώσεων 
που δεν έχουν κερδοσκοπικό χαρακτήρα και επιδιώκουν 
κοινωνικά ωφέλιμους σκοπούς, ιδίως δε σκοπούς που σχετίζονται 
με την προάσπιση και προώθηση των παλαιών και νέων 
θεμελιωδών δικαιωμάτων. Η επιδίωξη από τις μη-κυβερνητικές 
οργανώσεις σκοπών γενικότερου συμφέροντος είναι το στοιχείο που 
τις διαφοροποιεί από τις «οργανώσεις συμφερόντων» (π.χ. τις 
«επαγγελματικές οργανώσεις»), οι οποίες μεριμνούν αποκλειστικά 
για την προστασία και προώθηση των ιδιαίτερων 
οικονομικοκοινωνικών συμφερόντων των μελών τους. 
 

O συσχετισμός των μη-κυβερνητικών οργανώσεων με την 
προστασία και προώθηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων επιτρέπει 
ένα θετικό ορισμό τους, κάτι το οποίο δεν προσφέρει ο όρος «μη-
κυβερνητικές οργανώσεις» που προσδιορίζει αρνητικά μόνο αυτές 
τις οντότητες. Έτσι καθίσταται δυνατή η διαφοροποίηση των μη-
κυβερνητικών οργανώσεων από άλλες μη-κρατικές και μη-
κερδοσκοπικές οργανώσεις, η δραστηριότητα των οποίων δεν 
χαρακτηρίζεται από κάποια ιδιαίτερη κοινωνική χρησιμότητα, και 
πολύ περισσότερο από άλλες μη-κρατικές και μη-κερδοσκοπικές 

                                                 
1 Ομάδα Εργασίας Νέων, Ίδρυμα Ανδρέα Παπανδρέου, «Εισαγωγή στις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις(ΜΚΟ). Ορισμός –Ρόλος - Οργάνωση- 

Χρηματοδότηση », Ιανουάριος 2005, Αθήνα. [Online]. Available from: http:// www.agp.gr/agp/files/NEOLAIA-IAP-MKO6755.doc 

 
2 Ομάδα Εργασίας Νέων, Ίδρυμα Ανδρέα Παπανδρέου, «Εισαγωγή στις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις(ΜΚΟ). Ορισμός –Ρόλος - Οργάνωση- 

Χρηματοδότηση », Ιανουάριος 2005, Αθήνα. [Online]. Available from: http:// www.agp.gr/agp/files/NEOLAIA-IAP-MKO6755.doc 
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οργανώσεις που επιδιώκουν ανελεύθερους και αντιδημοκρατικούς 
σκοπούς. 
 

Στη γενική τρέχουσα ορολογία, τα αρχικά ΜΚΟ 
παραπέμπουν σε δύο μεγάλους τύπους οργανώσεων. 

 
Πρώτον, σε ισχυρά πολυεθνικά δίκτυα οργανώσεων, τα οποία 
ειδικεύονται κυρίως στην ανθρωπιστική δράση (όπως το κίνημα του 
Ερυθρού Σταυρού, η Handicap International και οι Γιατροί του 
Κόσμου), στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων (όπως η 
Διεθνής Αμνηστία), στην προστασία του περιβάλλοντος (όπως η 
GREENPEACE). Αυτές οι δομές μπορεί να έχουν αρκετά 
εκατομμύρια μελών (4,67 για το WWF !!), των οποίων η συμμετοχή 
εξαντλείται κυρίως στο να πληρώνουν τη συνδρομή τους, 
χρηματοδοτώντας με αυτόν τον τρόπο την οργάνωση. Διοικούνται 
με απόλυτα επαγγελματικό τρόπο και μπορεί να διαθέτουν 
εκατοντάδες ή και χιλιάδες μόνιμα απασχολημένους μισθωτούς. 
Δρουν δε, τόσο σε επίπεδο βάσης, όσο και ως μέσο πίεσης των 
κυβερνήσεων, ενώ «χειρίζονται» καλά τα μέσα ενημέρωσης, με 
αποτέλεσμα να εξασφαλίζουν σημαντική προβολή από αυτά.  
 
Δεύτερον, σε πολυεθνικά κινήματα μεγαλύτερου ή μικρότερου 
μεγέθους, που έχουν ως στόχο την οργάνωση εκστρατειών ενάντια 
σε ορισμένες μορφές της νεοφιλελεύθερης παγκοσμιοποίησης, και 
τα οποία ασχολούνται λιγότερο με την εξασφάλιση χρηματικών 
πόρων και περισσότερο με τη συμμετοχή στις κινητοποιήσεις στους 
δρόμους. 3 
 

Ο όρος «κίνημα» παραπέμπει σε συλλογικούς αγώνες από 
τους ανθρώπους «που έχουν κοινούς σκοπούς και αλληλεγγύη 
μεταξύ τους και βρίσκονται σε κατάσταση παρατεταμένης 
αλληλεπίδρασης με το κράτος, τις δημόσιες και ιδιωτικές αρχές 
και τις σχετικές ελίτ».  

 
Τα κινήματα παίρνουν διάφορες μορφές οι οποίες είναι: 

 
α) Στρατιωτικά κινήματα: είναι η δράση μιας στρατιωτικής 
ομάδας που στοχεύει στην ανατροπή μιας τάξης πραγμάτων.  
 

                                                 
3 Ομάδα Εργασίας Νέων, Ίδρυμα Ανδρέα Παπανδρέου, «Εισαγωγή στις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις(ΜΚΟ). Ορισμός –Ρόλος - Οργάνωση- 

Χρηματοδότηση », Ιανουάριος 2005, Αθήνα. [Online]. Available from: http:// www.agp.gr/agp/files/NEOLAIA-IAP-MKO6755.doc 
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β) Πολιτικά κινήματα: είναι η δράση ενός συνόλου ανθρώπων για 
την ανατροπή ενός πολιτικού καθεστώτος. 
 
γ) Κοινωνικά κινήματα: αφορούν δράσεις οι οποίες γίνονται για 
αλλαγές στις συνθήκες που διέπουν μια κοινωνία. 
 

Οι κατηγορίες των κοινωνικών κινημάτων είναι: 
 

• Ιστορικά κινήματα: 
I. Εργατικό κίνημα 

II. Σοσιαλιστικό κίνημα 
III. Κομμουνιστικό κίνημα 
IV. Αναρχικό κίνημα 
V. Επαναστατικό κίνημα – Επαναστάσεις 

 

• Κινήματα του 1960 
I. CIVIL RIGHT’S MOVEMENT (Η.Π.Α.) 

II. Ο Μάης του 1968 
III. Αμερικάνικο Movement 

 

• Νέα Κοινωνικά Κινήματα 
I. Περιβαλλοντικό κίνημα 

II. Φεμινιστικό- Γυναικείο κίνημα 
III. Ειρηνιστικό κίνημα 
IV. Κίνημα δικαιωμάτων φυλετικών- εθνοτικών ομάδων  
V. Κοινωνικά κινήματα στην εποχή της παγκοσμιοποίησης 

 

• Αντιδραστικά Κινήματα ή Αντι-κινήματα 
 

I. Πατριώτες- Μιλίτιες- Νέα Χριστιανική δεξιά 
 

• Άλλες μορφές κινημάτων 
I. Χιλιαστικά κινήματα 

II. Θρησκευτικά κινήματα. 
 

δ) Τέλος , ο Μ. Θεοδωράκης στο έργο του «Μαχόμενη Κουλτούρα» 
κάνει λόγο για κίνημα πολιτισμού. Όπως γράφει ο ίδιος: «… Όταν 
λέμε κίνημα Πολιτισμού εννοούμε εκείνες τις διαδικασίες που θα 
ενεργοποιήσουν το λαό με βάση τη στράτευση του προοδευτικού 
πνευματικού και επιστημονικού μας κόσμου»4. 
                                                 
4 Αργύρης Ματακιάς, «Λεξικό Εννοιών», Εκδόσεις Πελεκάνος, Βόλος 1993, σελ.322 
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Η αύξηση της δύναμης των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων , 

οι οποίες είναι εξ’ ορισμού φορείς μιας διεθνιστικής λογικής, 
αποτελεί επίσης συνέπεια της εξασθένισης των εθνικών πολιτικών 
εξουσιών, που προώθησαν δραστήρια την απορύθμιση των αγορών, 
την κατάληψη κάθε είδους εθνικής κυριαρχίας και την παράδοσή 
της στη λογική της αγοράς, που είναι πλέον απόλυτα 
παγκοσμιοποιημένη.  
 

Τα παραπάνω αποτελούν ένα καλό σημείο εκκίνησης 
περιγραφής του σύγχρονου Μη-Κυβερνητικού τοπίου. Ούτως ή 
άλλως, η συνεπής χρήση του όρου «Μη-Κυβερνητικές Οργανώσεις» 
ως προσδιοριστικού είναι καταδικασμένη, καθώς πρόκειται για 
έναν αρνητικό ορισμό: στηρίζεται στην άρνηση της κρατικής 
ιδιότητας. Ακόμη και αν, χωρίς να αυθαιρετούμε ιδιαίτερα, 
συμπεριλάβουμε και το «μη-κερδοσκοπικό» στοιχείο στα 
χαρακτηριστικά των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων -
διαφοροποιώντας τις έτσι από το χώρο της επιχειρηματικής 
δραστηριότητας- ο ορισμός παραμένει αρνητικός, με όλες τις 
αδυναμίες που αυτό συνεπάγεται.  
 

Πέρα από αυτά, είναι σκόπιμο να παρατεθούν  κάποια από 
τα χαρακτηριστικά για τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις που 
έχουν διατυπωθεί.5 
 

• Ένας Μη Κυβερνητικός Οργανισμός είναι μία μη-
κερδοσκοπική οργάνωση που προσανατολίζεται στην παροχή 
υπηρεσιών ή αναπτυξιακής βοήθειας, είτε προς όφελος των μελών 
της είτε άλλων ομάδων του πληθυσμού. 
 

• Ένας Μη Κυβερνητικός Οργανισμός είναι μία οργάνωση 
ιδιωτών ατόμων που πιστεύουν σε συγκεκριμένες βασικές 
κοινωνικές αρχές και δομούν έτσι τις δραστηριότητές τους 
προκειμένου να επιφέρουν ανάπτυξη στις κοινότητες που 
υπηρετούν. 
 

• Ένας Μη Κυβερνητικός Οργανισμός είναι μία κοινωνική 
οργάνωση ανάπτυξης που συμβάλλει στην ισχυροποίηση του 
ανθρώπου. 
                                                 
5 Ομάδα Εργασίας Νέων, Ίδρυμα Ανδρέα Παπανδρέου, «Εισαγωγή στις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις(ΜΚΟ). Ορισμός –Ρόλος - Οργάνωση- 

Χρηματοδότηση », Ιανουάριος 2005, Αθήνα. [Online]. Available from: http:// www.agp.gr/agp/files/NEOLAIA-IAP-MKO6755.doc 
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• Ένας Μη Κυβερνητικός Οργανισμός είναι μία οργάνωση ή 
ομάδα ανθρώπων που εργάζονται ανεξάρτητα. 
 

• Ένας Μη Κυβερνητικός Οργανισμός είναι μία ανεξάρτητη 
δημοκρατική οργάνωση που εργάζεται για την ενίσχυση 
οικονομικά ή κοινωνικά περιθωριοποιημένων ομάδων. 
 

• Ένας Μη Κυβερνητικός Οργανισμός είναι μία οργάνωση που 
δεν εξαρτάται από πολιτικές παρατάξεις, που γενικά εργάζεται για 
την παροχή βοήθειας, ανάπτυξης και ευημερίας στην κοινωνία. 
 

• Ένας Μη Κυβερνητικός Οργανισμός είναι μία οργάνωση 
αφοσιωμένη στις βασικές αιτίες των προβλημάτων και προσπαθεί 
να βελτιώσει την ποιότητα της ζωής των φτωχών των καταπιεσμένων 
και γενικά των περιθωριοποιημένων σε επαρχιακές ή και αστικές 
περιοχές. 
 

• Ένας Μη Κυβερνητικός Οργανισμός είναι μία οργάνωση που 
ιδρύθηκε από και για την κοινωνία χωρίς ή με μικρή παρέμβαση 
από την κυβέρνηση. Δεν είναι μόνο φιλανθρωπικοί οργανισμοί 
αλλά εμπλέκονται επίσης με κοινωνικές οικονομικές και 
πολιτιστικές δραστηριότητες. 
 

• Ένας Μη Κυβερνητικός Οργανισμός είναι μία οργάνωση 
ευέλικτη και δημοκρατική στη δομή της που σκοπεύει να 
υπηρετήσει τον άνθρωπο χωρίς να έχει κέρδος για την ίδια. 
 

• "Μη-Κυβερνητικός Οργανισμός" είναι  οποιοσδήποτε 
οργανισμός ή ίδρυμα που έχει οργανωθεί για να αναλάβει μία ή 
περισσότερες από τις παρακάτω δραστηριότητες: ανθρωπιστική 
βοήθεια ή αποστολές ανακούφισης του ανθρώπινου πόνου, 
υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και συνειδητοποίηση, 
κοινωνική επανένταξη και επανακατοίκηση, φιλανθρωπικό έργο, 
δραστηριότητες εκπαιδευτικές, υγείας και πολιτιστικές, προστασία 
του περιβάλλοντος, οικονομική αναδόμηση και ανάπτυξη, 
προώθηση των δημοκρατικών πρακτικών, κοινωνική ανάπτυξη, 
προώθηση της ισότητας των φύλων ή οποιαδήποτε άλλη μη-
κερδοσκοπική δραστηριότητα που υπηρετεί το κοινό συμφέρον.  
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Ο όρος Μη κυβερνητικές οργανώσεις αποτελεί νεολογισμό 
και αποδίδει στα ελληνικά τον αγγλικό όρο Non-Governmental 
Organisations (NGOs). Ο όρος χρησιμοποιήθηκε αρχικά στο 
άρθρο 71 του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ. Ακριβής ορισμός του 
δεν υπάρχει. Οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις είναι ένας σχετικά 
νέος θεσμός, που καθίσταται μέρα με τη μέρα απολύτως 
απαραίτητος στην ομαλή λειτουργία της σύγχρονης δημοκρατίας. 
Οι ανάγκες της σημερινής εποχής και ο σύγχρονος τρόπος 
ανάπτυξης των κοινωνιών έχουν οδηγήσει σε φαινόμενα κοινωνικού 
αποκλεισμού. Πολίτες οι οποίοι, για τον οποιοδήποτε λόγο, 
βρίσκονται σε δύσκολη θέση, αντικρίζουν μόνο το σκληρό πρόσωπο 
της οργανωμένης πολιτείας. Άνεργοι, άστεγοι, μειονότητες, 
παλιννοστούντες, μετανάστες, αναξιοπαθούντες δεν μπορούν να 
βρουν εκπροσώπηση στους παραδοσιακούς τομείς της 
οργανωμένης κοινωνίας. Αυτές οι ομάδες του πληθυσμού είναι οι 
πλέον ευάλωτες στο φαινόμενο του κοινωνικού αποκλεισμού.6 
 

Οι μη κυβερνητικές οργανώσεις αποτελούν κερδοσκοπικές 
εθελοντικές ομάδες πολιτών που οργανώνονται σε τοπικό, εθνικό ή 
διεθνές επίπεδο. Οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις επιτελούν μια 
πλειάδα υπηρεσιών και ανθρωπιστικών παρεμβάσεων, μεταφέρουν 
τις ανησυχίες των πολιτών στις κυβερνήσεις, παρακολουθούν 
πολιτικές και ενθαρρύνουν τη συμμετοχή των πολιτών στα 
κοινωνικά, περιβαλλοντικά κ.λ.π. θέματα ανάλογα με το σκοπό για 
τον οποίο έχουν ιδρυθεί. Ο Εκπρόσωπος της γραμματείας των Mη 
Κυβερνητικών Οργανώσεων συμμετέχει στην Επιτροπή 
Παρακολούθησης. 

 
Επίσης αποτελούν οργανωμένες ομάδες άσκησης πιέσεως, οι 

οποίες επικεντρώνουν την προσοχή τους σε πολλά, διαφορετικά 
είδη στόχων. Ο χρόνος που διαθέτουν οι Μη Κυβερνητικές 
Οργανώσεις για την επίτευξη των σκοπών τους, αλλά και ο βαθμός 
αφοσίωσης των μελών τους, αποτελούν ιδιαίτερα σημαντικούς 
παράγοντες που συμβάλλουν στην αποτελεσματική δράση τους. Σε 
εθνικό επίπεδο, στις δυτικές ευρωπαϊκές χώρες, η παρουσία των μη 
κυβερνητικών οργανώσεων γίνεται ιδιαίτερα αισθητή κατά τη 
δεκαετία του 1990. 
 

Ακόμα αποτελούν σύμμαχους κάθε ανθρώπου που 
καταπιέζεται, διώκεται , βασανίζεται, περιθωριοποιείται, ή 
βρίσκεται στη δίνη μεγάλων πολεμικών, ή φυσικών καταστροφών. 
Οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις με τις δράσεις τους, αλλά και με 

                                                 
6 Association for Participatory Democracy "ADEPT" (2004). Non-Governmental Organizations. 
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τις καμπάνιες τους αποτελούν ένα από τα πιο δραστήρια κομμάτια 
μίας κοινωνίας πολιτών που δεν εφησυχάζει και προσπαθεί 
διαρκώς να αγωνίζεται για τα δικαιώματα της. Βασίζονται στις 
εισφορές των πολιτών, ή άλλων μη κυβερνητικών φορέων, 
θεωρώντας την ανεξαρτησία του πολύτιμη για την ευόδωση των 
στόχων τους. Σε περιπτώσεις πολεμικών συρράξεων, πείνας, ή 
καταπάτησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων οι Μη Κυβερνητικές 
Οργανώσεις  είναι οι πρώτες που σπεύδουν να βοηθήσουν τους 
άμαχους και καταπιεσμένους, με είδη πρώτης ανάγκης, 
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, αλλά και δικαστική υποστήριξη. 
Πέρα από αυτά, όμως, οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις επιδιώκουν 
την ενεργοποίηση του πολίτη κάθε χώρας, κάθε φυλής, κάθε 
ηλικίας και φύλου για το καλό της ανθρωπότητας και της 
δικαιοσύνης.  

 
Οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, εμπνέονται από το ιδεώδες 

της ανιδιοτελούς ανθρωπιστικής και κοινωφελούς δράσης και 
σκοπεύουν στην ανακούφιση του ανθρώπινου πόνου και στη 
μεταλαμπάδευση της ελπίδας, στην προστασία της ανθρώπινης 
ζωής και αξιοπρέπειας και στην ανάπτυξη προσπαθειών για την 
Παγκόσμια Ειρήνη, αλλά και την προσφορά υπηρεσιών στους 
ανθρώπους που γίνονται θύματα πολεμικών συγκρούσεων, ιδίως 
μάλιστα σε ό,τι αφορά την ιατρική και τη φαρμακευτική 
περίθαλψη, αλλά και γενικότερα την προώθηση ανθρωπιστικής 
βοήθειας στους αμάχους. Αποβλέπουν, ακόμη, στην προστασία του 
περιβάλλοντος, την αειφόρο ανάπτυξη, την περιβαλλοντική 
ισορροπία.  
 

Πιστεύουμε ότι στο σύνολό τους οι Μη Κυβερνητικές 
Οργανώσεις εμπνέονται από ιδεαλισμό και καλές προθέσεις. Τα 
Υπουργεία, όμως, τα οποία  τις χρηματοδοτούν  πάσχουν από 
παντελή έλλειψη τεχνογνωσίας και πολλές φορές επιλέγουν για τον 
εαυτό τους διαδικασίες αδιαφάνειας. Κινούνται, μέσα σε ένα 
ομιχλώδες σύστημα ορισμού, σε ό,τι αφορά την κατηγοριοποίηση 
και τη χρηματοδότησή τους. Ενώ οι οργανώσεις των πολιτών 
θεωρούν αναγκαία τη συμπόρευσή τους με τις επιταγές της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και των διεθνών Οργανισμών - χωρίς, φυσικά, 
να χάσουν τον εθνικό τους χαρακτήρα - η Πολιτεία στερείται 
πλαισίου για τη δική της ανταπόκριση σε ό,τι υποχρεούται. Είναι 
χρέος της (και φέρει ευθύνη η Πολιτική) να βελτιώσει τις 
υφιστάμενες δομές δράσης και συνεργασίας και να ενισχύσει την 
προσπάθεια των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων για την επίλυση 
κοινωνικών και την αντιμετώπιση περιβαλλοντικών προβλημάτων.  
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Υπάρχουν εκείνες οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις που 
υπηρετούν γενικώς παραδεκτούς στόχους ή συνεισφέρουν στην 
αντιμετώπιση μη αμφισβητήσιμων αναγκών, όπως π.χ. κατά 
κανόνα στον χώρο του πολιτισμού, της ενασχόλησης με το παιδί, 
την τρίτη ηλικία, τα άτομα με ειδικές ανάγκες, την προσφορά 
ανθρωπιστικής βοήθειας, την καταπολέμηση των ναρκωτικών κ.ο.κ. 
Η κινητοποίηση στο πεδίο αυτό δεν είναι γενικώς ενοχλητική σε 
κανένα υπάρχουν όμως και εκείνες γύρω από τους στόχους των 
οποίων δεν υπάρχει καθολική συναίνεση, αντίθετα σε αρκετές 
περιπτώσεις τα θέματα που προωθούν είναι θέματα ιδεολογικής, 
πολιτικής ή πολιτισμικής αιχμής για τη συγκεκριμένη κοινωνία, 
όπως για παράδειγμα οι διάφορες εκδοχές υπερασπιστών της 
ειρήνης, η προαγωγή της ευρωπαϊκής ιδέας, η ενεργητική 
αντιμετώπιση του προβλήματος της ανεργίας, η προστασία των 
μεταναστών, η έκφραση και τα δικαιώματα των μειονοτήτων και η 
άνευ όρων υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η 
υποστήριξη της πολυπολιτισμικής κοινωνίας κ.ο.κ. Πολλές φορές 
μικρές ομάδες ανθρώπων κατορθώνουν να επιβάλλουν, να πείσουν 
σχετικά με θέσεις, ιδέες, προτάσεις που στην αρχή φαίνονταν 
περιθωριακές, ριζοσπαστικές, αντιδημοφιλείς, τελικώς όμως 
αποδεικνύονται σωστές και δίκαιες κι έτσι προοδεύει ο πολιτισμός 
κι εξελίσσεται η ιστορία. 
 
Κατηγοριοποίηση  
 

Όπως προκύπτει από τα παραπάνω, ο όρος μη-κυβερνητικοί 
οργανισμοί είναι πολύ γενικός, ευρύς και εμπεριέχει στους 
κόλπους του πολλούς διαφορετικούς τύπους οργανώσεων. Τα 
κριτήρια για την διαφοροποίηση τους ποικίλουν ως προς: 

1). την ύλη τους και το αντικείμενο τους 
2). τον τρόπο λειτουργίας τους 
3). το μέγεθος τους (οικονομικοί γίγαντες και μικρές τοπικές 
οργανώσεις με λίγα μέλη και πολύ εθελοντική εργασία) 
4). τον τόπο δράσης (εθνικό, ευρωπαϊκό, παγκόσμιο επίπεδο)  
5). τον γενικό προσανατολισμό και τους στόχους τους  

 
Οι κατηγορίες με βάση τις οποίες δραστηριοποιούνται οι μη 

κυβερνητικές οργανώσεις αφορούν τους παρακάτω τομείς:7 
 

 Επείγουσα βοήθεια  
 Ανασυγκρότηση 
 Διεθνής και ανθρωπιστική και αναπτυξιακή δράση 
 Εκπαίδευση-ευαισθητοποίηση κοινής γνώμης 
 Υγεία 

                                                 
7 http://www.anthropos.gr 
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 Κοινωνική αλληλεγγύη-Πρόνοια 
 Παιδιά-νέοι 
 Πρόσφυγες-μετανάστες 
 Τοξικοεξαρτήσεις 
 Φυσικές καταστροφές 
 Προστασία περιβάλλοντος 
 Προστασία ζώων  
 Ανθρώπινα δικαιώματα 
 Άτομα με αναπηρίες 
 Ομογενείς-μειονότητες 
 Θρησκεία 
 Τέχνες/ Πολιτισμός 
 Επιστήμη 
 Αθλητισμός 
 Πολιτική άμυνα/ προστασία 
 Αντιμετώπιση κρίσεων 

 
Ως προς το μέγεθος η διάκριση των Μη Κυβερνητικών 

Οργανώσεων μπορεί να γίνει σε τέσσερα μέρη:  
 
α. Μικρές κοινωνικά βασιζόμενες ομάδες. Αυτές στηρίζονται στην 
ατομική πρωτοβουλία και είναι συνήθως τοπικού-συνοικιακού 
επιπέδου. Τέτοιες είναι οι αθλητικές λέσχες, εκκλησιαστικά 
ιδρύματα σε επίπεδο ενοριακό κ.α. 
 
β. Οργανώσεις περιφερειακές συνήθως με φιλανθρωπικούς 
σκοπούς. Αυτές χρηματοδοτούνται συνήθως από τον εκάστοτε δήμο 
ή την εκάστοτε νομαρχία καθώς και από μεγαλύτερες Μη 
Κυβερνητικές Οργανώσεις εθνικού επιπέδου που έχουν τον ίδιο 
σκοπό. 
 
γ. Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις εθνικού επιπέδου όπως το 
χαμόγελο του παιδιού οι οποίες έχουν αρκετά μεγάλα έσοδα και 
πολλές φορές χρηματοδοτούν τοπικές Οργανώσεις με αντίστοιχους 
σκοπούς.  
 
δ. Διεθνείς Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις όπως η OXFAM και n 
CARE με μεγάλη και συνήθως παγκοσμίου επιπέδου 
επιχειρησιακή ικανότητα. Συχνά για μεγαλύτερη 
αποτελεσματικότητα συνεργάζονται με τοπικές και εθνικές 
οργανώσεις. 
 

Όσον αφορά την γεωγραφική σκοπιά υπάρχουν οι τοπικής 
δράσης και οι παγκόσμιας δράσης Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις. 
Έτσι από την μία πλευρά έχουμε την GREANPEACE η οποία 
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μπορεί να δράσει οπουδήποτε στον κόσμο και  την ενδιαφέρουν 
θέματα σε όλη την υδρόγειο, και από την άλλη πλευρά έχουμε 
ευρωπαϊκές Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις που τους απασχολούν 
μόνο συγκεκριμένα θέματα, όπως π. χ. οι εθνοκαθάρσεις στο 
ανατολικό Τιμόρ. 
 

Όσον αφορά τον τρόπο δράσης μπορούμε να διακρίνουμε 
πολλά είδη Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων τα κυριότερα όμως 
είναι τα εξής: 
 
α). Αυτά που διεκπεραιώνουν τον σκοπό τους χρηματοδοτώντας και 
κάνοντας δωρεές όπως το ίδρυμα FORD & ROCKEFELLER 
FOUNDATIONS. 
β). Αυτά που στηρίζονται κυρίως στην παροχή υπηρεσιών με τα 
μέσα που τα ίδια διαθέτουν (π. χ. GREENPEACE). 
γ). Αυτά που στηρίζονται στην προσπάθεια τους να αφυπνίσουν και 
να κινητοποιήσουν την κοινή γνώμη (π. χ. Κοινωνικό φόρουμ).  
 

Όσο αφορά τα πεδία δραστηριοποίησης των μη κυβερνητικών 
οργανώσεων είναι τα εξής: 

 κινήσεις πολιτών, αγωγή του πολίτη (συνταγματική, 
δημοκρατική συμμετοχική). 

 προστασία του περιβάλλοντος, περιβαλλοντική 
εκπαίδευση.  

 προσφορά αναπτυξιακή:υποστήριξης και βοήθειας στο 
εξωτερικό.  

 παροχή επείγουσας ανθρωπιστικής βοήθειας στο 
εξωτερικό.  

 αντιμετώπιση (πρόληψη - διαχείριση) συγκρούσεων στο 
εξωτερικό.  

 υπεράσπιση της ειρήνης στον κόσμο.  
 προώθηση της ενωμένης Ευρώπης.  
 υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και 
ελευθεριών . 

 καταπολέμηση των διακρίσεων (ρατσισμός, ξενοφοβία, 
αντισημιτισμός) . 

 δικαιώματα των γυναικών . 
 προστασία των μειονοτήτων (αναγνωρισμένες εθνικές, 
θρησκευτικές, γλωσσικές μειονότητες, μετανάστες) - 
δικαιώματα ειδικών ομάδων (φυλακισμένοι - 
κρατούμενοι, ομοφυλόφιλοι, εξαρτημένοι, αντιρρησίες 
συνείδησης, θύματα βασανιστηρίων κ.α.).  

 άτομα με ιδιαίτερες ικανότητες ή ειδικές ανάγκες.  
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 φιλανθρωπία - κοινωνική πρόνοια, κοινωνικός 
αποκλεισμός  διαπολιτισμική κατανόηση, εκπαίδευση 
και αλληλεγγύη.  

 συμμετοχή της νεολαίας.  
 εξωσχολική αγωγή - διαχείριση ελεύθερου χρόνου.  
 προστασία του παιδιού.  
 πολιτισμός, πολιτιστική κληρονομιά.  
 ανάπτυξη εθελοντικής συμμετοχής.  
 ενώσεις φορολογουμένων, χρηστών δημοσίων υπηρεσιών, 
τηλεθεατών και ακροατών, πολιτών που υπερασπίζονται 
τη διαφάνεια στις δημόσιες λειτουργίες κ.α.8 

 

Επίσης πολλές από τις οργανώσεις απευθύνονται προς τις 
χώρες του Τρίτου Κόσμου, των Βαλκανίων και άλλες 
αναπτυσσόμενες ή υπό μετάβαση χώρες του Κόσμου. Πολλές άλλες 
λειτουργούν ως αρωγοί για την κάλυψη περιβαλλοντικών, 
κοινωνικών και ανθρωπίνων αναγκών στην ελληνική επικράτεια.  

 
Είναι βέβαια γεγονός ότι και η καταπολέμηση της φτώχειας 

αποτελεί τμήμα της εξωτερικής πολιτικής των κρατών και διέπεται 
από πολιτικά και οικονομικά κριτήρια. Εξίσου, φανερό είναι ότι η 
Μη Κυβερνητική Οργάνωση  είναι «το αγαπημένο παιδί» της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτό είναι στοιχείο εξαιρετικά θετικό. 
Πιστεύουμε άλλωστε ότι το έργο των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων 
(λαϊκών και εκκλησιαστικών) είναι κάτι πολύ περισσότερο από τη 
«φιλανθρωπία». Είναι έργο που αποβαίνει προς όφελος του 
κοινωνικού συνόλου.  

Με ικανοποίηση παρατηρούμε τη συνεχή διαμόρφωσή των Μη 
Κυβερνητικών Οργανώσεων ως ζωντανών Σωμάτων της κοινωνίας, τα 
οποία ακολουθούν την εξελικτική της πορεία. Εκφράζουν ένα 
αποτελεσματικό κίνημα αλληλεγγύης, προσφοράς και 
εθελοντισμού. Αυτή η ελεύθερη κοινωνία ακριβώς επειδή δεν 
ταυτίζει την πολιτική με τα κόμματα και μόνο, επιτρέπει και 
καταξιώνει τη συμμετοχή του πολίτη στα κοινά έξω και πέρα από 
την κομματική του ταυτότητα ή προτίμηση, που αναμφίβολα έχει 
και οφείλει να έχει, έξω και πέρα από τους καταναγκασμούς, την 
αναποτελεσματικότητα και πολλές φορές τη σπατάλη ή και τη 
διαφθορά της κρατικής εξουσίας.  
                                                 

• 8 Γιαννής Νίκου (2002)., «Τι είναι η Κοινωνία Πολιτών»., [Online]. Available from: 

http://www.comind.gr/kinisipoliton/pageb2p001.html 
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Για να μπορεί να αυτενεργήσει όμως ο πολίτης και να δει την 
προσπάθεια του να ευδοκιμεί χρειάζονται δύο στοιχεία: πρώτον, η 
ύπαρξη παιδείας εθελοντή και αγωγής συμμετοχής στα κοινά μέσα 
σε μια κοινωνία πολιτών και δεύτερον η ηθική αναγνώριση της 
προσφοράς του. Και τα δύο αυτά στοιχεία εξάλλου είναι 
συνδεδεμένα μεταξύ τους: εάν μια κοινωνία αντιλαμβάνεται τη 
σημασία ενεργοποίησης του πολίτη έξω και πέρα από το κράτος 
και τα κόμματα, πιστεύει στην προσφορά του ανθρώπου στον 
άνθρωπο, τότε σέβεται, αναγνωρίζει και τιμά αυτή την ανιδιοτελή 
προσπάθεια. Έτσι το κράτος και τα κόμματα αναγκάζονται να 
γίνουν κι αυτοί πιο αποτελεσματικοί, πιο διαφανείς, πιο 
ευαίσθητοι, πιο συναινετικοί, πιο χρήσιμοι στο κοινωνικό σύνολο.  

Ο εθελοντής δεν ζητά χρήματα για να προσφέρει έργο. 
Αντιθέτως αφιερώνει, χρόνο, κόπο, ψυχικές δυνάμεις και πολλές 
φορές χρήματα, οσάκις μάλιστα από το υστέρημα του, 
προκειμένου να επιτευχθεί κάποιος κοινωφελής σκοπός. Δυστυχώς 
ακόμα στην κοινωνία μας η προσφορά αυτή πολλές φορές δεν 
αναγνωρίζεται. Ορισμένες φορές μάλιστα δεν γίνεται κατανοητή ή 
αντιμετωπίζεται με δυσπιστία ή και με κακοπιστία ακόμη. Στις 
περιπτώσεις αυτές εφευρίσκονται αλλότρια ή και δόλια κίνητρα 
που υποτίθεται ότι κινητοποιούν τον εθελοντή, τον πολίτη: πολιτική 
ματαιοδοξία, έμμεσο οικονομικό όφελος, αφέλεια με την έννοια της 
άστοχης ανάλωσης πολύτιμου χρόνου, κ.λ.π 

 
Η παρουσία εθελοντικής δραστηριότητας είναι κοινό 

χαρακτηριστικό γνώρισμα όλων των μη κυβερνητικών οργανώσεων. 
Ωστόσο, στο πλαίσιο του ευρύτερου τομέα των μη κυβερνητικών 
οργανώσεων μπορεί να γίνει διάκριση ανάμεσα σε οργανώσεις που 
παρέχουν στα μέλη τους (ομάδες αλληλοβοήθειας) ή σε τρίτους, 
κοινωνικές υπηρεσίες ή άλλα είδη υποστήριξης, αξιοποιώντας κατά 
κύριο λόγο την εθελοντική εργασία των μελών ή των υποστηρικτών 
τους, και σε οργανώσεις που προβάλλουν και υποστηρίζουν ένα 
σκοπό ή μια κοινωνική ομάδα (π.χ. μετανάστες) με στόχο την 
άσκηση πίεσης για τη μεταβολή των υφιστάμενων δημοσίων 
πολιτικών και τον επηρεασμό της κοινής γνώμης. 

 

Εμάς η έρευνα μας επικεντρώθηκε στις μη κυβερνητικές 
οργανώσεις στην Ελλάδα που αφορούν τα παιδιά και μάλιστα πιο 
συγκεκριμένα κακοποιημένα, φτωχά, ορφανά, άρρωστα παιδιά 
κτλ.. Επίσης παρουσιάζουμε κάποιες οργανώσεις για παιδιά με 
νοητική υστέρηση ή κάποιου άλλου είδους αναπηρία. Οι μη 
κυβερνητικές οργανώσεις για το παιδί εντάσσονται στη λογική για 
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την υπεράσπιση, προώθηση και την εξασφάλιση των δικαιωμάτων 
της. Απώτερος σκοπός τους είναι η προστασία του παιδιού. Η 
έρευνα μας ως επί των πλείστων στηρίχθηκε σε στοιχεία που 
αντλήσαμε για τις διάφορες οργανώσεις από το διαδίκτυο. Επίσης 
συμβουλευτήκαμε κάποια βιβλία και ορισμένα άρθρα. 
Προσπαθήσαμε να συλλέξουμε πληροφορίες σχετικά με το έτος 
ίδρυσης της κάθε οργάνωσης, την οργάνωση, τους σκοπούς και τις 
λειτουργίες καθώς και τους τομείς δράσης της. Στο τέλος της 
εργασίας θα αναφερθούμε στην κριτική που κάνει το κράτος στις 
οργανώσεις αυτές. 
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Ξεκινώντας το πρώτο κεφάλαιο της εργασίας μας παραθέτουμε 
ορισμένες πληροφορίες για τις μη κυβερνητικές οργανώσεις που 
προασπίζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Παράλληλα 
παρουσιάζουμε ενδεικτικά ορισμένες οργανώσεις.  

Τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι ίδια για όλους τους 
ανθρώπους παντού – άνδρες και γυναίκες, νέους και γέρους, 
πλούσιους και φτωχούς, ασχέτως από την καταγωγή μας, πού 
μένουμε, τι σκεπτόμαστε ή τι πιστεύουμε. Αυτό είναι που κάνει τα 
ανθρώπινα δικαιώματα «παγκόσμια». 

 
Ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων βοηθά στην 

ανάπτυξη δυνατών κοινοτήτων, βασισμένων στην ισότητα και την 
ανεκτικότητα, στον οποίο κάθε άνθρωπος έχει την ευκαιρία να 
συνεισφέρει. Φυσικά, το να κάνουμε τους άλλους να σέβονται τα 
δικά μας ανθρώπινα δικαιώματα συνοδεύεται από την υποχρέωση 
να σεβόμαστε κι εμείς τα δικαιώματα των άλλων. 

Σταθμός για τα ανθρώπινα δικαιώματα ήταν η Οικουμενική 
Διακήρυξη των δικαιωμάτων του ανθρώπου του 1948 στη οποία 
αναγνωρίζεται για πρώτη φορά από τα περισσότερα κράτη του 
κόσμου η αξία της ανθρώπινης ζωής, η αξιοπρέπεια και ο 
σεβασμός της ανθρώπινης προσωπικότητας και η ανάγκη να 
απαλλαχθεί ο κόσμος από την εξαθλίωση, τη βία και τον πόνο. Η 
Διακήρυξη αυτή αποτέλεσε τη νομική, την ηθική και τη 
φιλοσοφική βάση για τη σύνταξη και τη ψήφιση από τον ΟΗΕ στις 
20/11/1989 της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του 
Παιδιού. 

Η Οικουμενική Διακήρυξη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα 
είναι μια διακήρυξη που υιοθετήθηκε από τη Γενική Συνέλευση 
του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, (10 Δεκεμβρίου 1948), 
περιγράφοντας την άποψή τους για τα βασικά ανθρώπινα 
δικαιώματα. Το προσχέδιο γράφτηκε από τον Τζων Πήτερς 
Χάμφρεϋ από τον Καναδά, με τη βοήθεια της Ελέανορ Ρούσβελτ 
από τις Η.Π.Α., του Ρενέ Κασίν από τη Γαλλία, του Π. Σ. Τσάνγκ 
από την Κίνα και άλλων. 

Ο Χάρτης των θεμελιωδών δικαιωμάτων της ΕΕ προκηρύχθηκε 
επίσημα κατά το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Νίκαιας, στις 7 
Δεκεμβρίου 2000. Βασίζεται στις κοινοτικές Συνθήκες, στις 
διεθνείς συμβάσεις, μεταξύ των οποίων η Ευρωπαϊκή Σύμβαση των 
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου του 1950 και ο Ευρωπαϊκός 
Κοινωνικός Χάρτης του 1989, στις κοινές συνταγματικές 
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παραδόσεις των κρατών μελών καθώς και στις διάφορες δηλώσεις 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η εκπόνηση του σχεδίου του 
Χάρτη ανατέθηκε σε ειδικό όργανο -μια Συνέλευση- που 
απαρτίζεται από 62 μέλη, ιδίως αντιπροσώπους των ευρωπαϊκών 
οργάνων και των κυβερνήσεων των κρατών μελών. Ο Χάρτης 
καθορίζει, μέσω των 54 άρθρων του που συγκεντρώνονται σε επτά 
κεφάλαια, τα θεμελιώδη δικαιώματα όσον αφορά την αξιοπρέπεια, 
την ελευθερία, την ισότητα, την αλληλεγγύη, την ιδιότητα του 
πολίτη και τη δικαιοσύνη. 

Τα βασικά δικαιώματα "ζωής, ελευθερίας, και επιδιώξεως της 
ευτυχίας" είναι αναγκαστικά ασαφή βάσει απλώς και μόνον αυτής 
της δηλώσεως. Η ισότητα είναι, όχι τόσο ένα βασικό δικαίωμα όσο 
μια αρχή μέσω της οποίας πρέπει να ερμηνεύονται αυτά τα 
δικαιώματα. Οφείλει κανείς οπωσδήποτε να απορρίψει κάθε ιδέα 
πως η ισότητα μπορεί ποτέ να σημαίνει την καταναγκαστική 
ισοπέδωση από μέρους μιας υπεράνω όλων αρχής - κάτι που 
συνιστά την παραβίαση της ισότητας. Σημαίνει μάλλον, εν όψει του 
γεγονότος ότι θέμα της διακηρύξεως είναι τα ανθρώπινα 
δικαιώματα και όχι οι αμοιβές, η κοινωνική θέση, ή οτιδήποτε 
άλλο, ότι κανένας δεν μπορεί, με οποιαδήποτε ερμηνεία και αν 
δοθεί, να λάβει μέσα σε μια κοινότητα δικαιώματα, τα οποία δεν θα 
μπορούσαν αυτομάτως να παραχωρηθούν και σε κάθε άλλον 
συγχρόνως. Ούτως ώστε όλα τα δικαιώματα πρέπει να σταματούν 
στο σημείο εκείνο, όπου θα παρενέβαιναν στα δικαιώματα κάποιου 
άλλου. "Η επιδίωξη της ευτυχίας," ομοίως, δεν πρέπει να θεωρείται 
σημαίνουσα πως ο καθένας νομιμοποιείται να κάνει ό,τι του αρέσει 
ή να ζητάει από τους άλλους ό,τι τον ευχαριστεί. Η ίδια αρχή της 
ισότητας υπαγορεύει να σταματά, όπου θίγονται τα δικαιώματα των 
άλλων. "Επιδίωξη της ευτυχίας" σημαίνει ένα αυστηρό περιοριστικό 
όριο στα δικαιώματα οποιασδήποτε αρχής, και απαλλάσσει τον 
καθένα από την υπακοή προς κάθε υπαγόρευση μιας αρχής, η 
οποία παραβιάζει αυτά τα όρια. 

Η αρχή της ισότητας δεν υποδηλώνει οτιδήποτε σχετικά με τις 
ικανότητες των ανθρώπων, και η υποστήριξή της επ’ αυτής της 
βάσεως είναι απλώς στρεψοδικία. Σημαίνει ισότητα δικαιωμάτων, 
ισότητα ευκαιριών, και έχει διατυπωθεί με την πρόταση 
"Παραχωρείς στους άλλους όλα τα δικαιώματα που θα ήθελες να 
σου παραχωρούν οι άλλοι. "Η προσωπική κηδεμονία, τα αφεντικά, 
κ.τ.λ., αρκετά συνήθη υπό το σημερινό κοινωνικό σύστημα, 
συνιστούν στην πραγματικότητα σαφή παραβίαση της αρχής της 
ισότητας. Ομοίως, ορισμένα δικαιώματα που διακηρύττονται σε 
ταξική βάση από μερικές ομάδες (όπως το δήθεν δικαίωμα της 
ιδιωτικής πρωτοβουλίας από την μια μεριά, ή τα δήθεν δικαιώματα 
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του συνεταιρίζεσθαι και των μορφών απεργίας από την άλλη) είναι, 
βάσει αυτής της αρχής, απαράδεκτα ως δικαιώματα υπό τις 
αντιλήψεις που προωθεί η Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας. 

Η ελευθερία εκφράσεως της γνώμης, ενώ δεν αναφέρεται 
ειδικά στην Δήλωση της Ανεξαρτησίας, είναι ουσιώδες μέρος της 
"επιδιώξεως της ευτυχίας″. "Αποκτά μεγαλύτερη σπουδαιότητα με 
την αρχή "της συναινέσεως των κυβερνωμένων", βάσει της οποίας οι 
λογοκριμένες γνώμες δεν συνιστούν πραγματική συναίνεση, και 
συνεπώς υπονομεύουν την βάση της υπάρξεως της οιασδήποτε 
εξουσίας. Η δήθεν "ελευθερία του τύπου" θα έπρεπε απλώς να 
ερμηνεύεται ως μέρος αυτού του συγκεκριμένου παραγώγου 
δικαίου, και όχι ως ειδικό προνόμιο μιας μερίδας κάποιου 
ιδιαίτερου επιτηδεύματος να επεμβαίνει στα δικαιώματα του 
οιουδήποτε ατόμου. Παρομοίως η "ελευθερία του θρησκεύειν" θα 
έπρεπε να θεωρείται ως μέρος της ελευθερίας εκφράσεως της 
γνώμης, και όχι σαν ειδικό προνόμιο των εκκλησιών. 

Το δικαίωμα του εργάζεσθαι επ’ ωφελεία της κοινότητος είναι η 
ίδια η ζωή για τους περισσότερους ανθρώπους μέσα σε μια 
κοινότητα, και θα όφειλε να ισχύει για όλους, μέσα στην κοινότητα 
που σέβεται όντως την ισότητα, ενώ κάθε πρόσωπο ή ομάδα που 
διεκδικεί την εξουσία να αρνείται αυτό το δικαίωμα στους άλλους, 
από ηθική άποψη δεν διαφέρει από ένα εκ προθέσεως δολοφόνο. 
Από την αρχήν αυτή συνάγεται ο τύπος της επαγγελλόμενης νέας 
κοινωνίας. 

Το "δικαίωμα της επαναστάσεως" είναι επίσης ένα σημαντικό 
δικαίωμα στο σχέδιο της Διακηρύξεως της Ανεξαρτησίας, πράγματι 
βασικό γι' αυτό το κείμενο. Πηγάζει από την βάση επί της οποίας 
στηρίζεται το δικαίωμα υπάρξεως των κυβερνήσεων - την συναίνεση 
των κυβερνωμένων. Όταν τα δικαιώματα οποιουδήποτε 
παραβιάζονται από ένα κυβερνητικό σύστημα, ή όταν η συναίνεση 
των κυβερνωμένων παύει να υπάρχει ή δεν μπορεί να συζητηθεί 
ελεύθερα, η κυβέρνηση χάνει τα δικαιώματα υπάρξεώς της, και το 
όλο ζήτημα της εξουσίας επανέρχεται στον λαό, για την κατάργηση 
της υφιστάμενης εξουσίας με όποιον πρόσφορο τρόπο, και την 
εγκατάσταση οποιασδήποτε νέας οργανωτικής μορφής θα εγγυηθεί 
πραγματικά τα δικαιώματα όλων, και θα λάβει την συναίνεση των 
κυβερνωμένων. Εκείνα που πρέπει να τύχουν εγγυήσεως είναι τα 
δικαιώματα του κάθε ατόμου, και όχι μόνον εκείνα της 
πλειοψηφίας. Η σκέτη αρχή "της πλειοψηφίας" απορρίπτεται 
κατηγορηματικά. 

Τα σωματεία που προσανατολίζονται στα δικαιώματα είναι 
ακόμα ελάχιστα στην Ελλάδα. Το παλαιότερο είναι η «Ελληνική 
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Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και του Πολίτη» 
(μέλος της Διεθνούς Ομοσπονδίας Ενώσεων Ανθρώπινων 
Δικαιωμάτων - FIDH), που ιδρύθηκε τη δεκαετία του 1950. Με 
κατάλογο μελών που περιλαμβάνει πολλούς επιφανείς καθηγητές 
νομικής, έχει επιδείξει ελάχιστη δραστηριότητα. Η «Διεθνής 
Αμνηστία» δημιούργησε ελληνικό τμήμα μετά την πτώση της 
δικτατορίας το 1974 και, όπως συνήθως, έχει επικεντρώσει το έργο 
της στην υπεράσπιση των θυμάτων παραβιάσεων ανθρώπινων 
δικαιωμάτων στο εξωτερικό: μέχρι πρόσφατα ήταν μάλιστα 
απρόθυμη να δημοσιεύει στην Ελλάδα τις ανακοινώσεις της 
Διεθνούς Γραμματείας (AI-IS) όταν αυτές σχετίζονταν με 
«ευαίσθητα» ζητήματα μειονοτήτων. 

Η Διεθνής Αμνηστία είναι ένα παγκόσμιο κίνημα ανθρώπων 
που αγωνίζεται για τα ανθρώπινα δικαιώματα όπως αναγνωρίζονται 
διεθνώς. Η Διεθνής Αμνηστία συμβάλλει καθημερινά στην 
προστασία ανθρώπων και κοινοτήτων σε ολόκληρο τον κόσμο των 
οποίων τα ανθρώπινα δικαιώματα δέχονται επίθεση. 

Τα μέλη και οι υποστηρικτές της Διεθνούς Αμνηστίας 
απευθύνουν έκκληση να σταματήσουν οι παραβιάσεις των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Κινητοποιούν την κοινή γνώμη για να 
ασκήσουν πίεση ώστε να προληφθούν οι παραβιάσεις των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και στηρίζουν τη δράση της οργάνωσης 
μέσω των οικονομικών συνεισφορών μας.  

Τα μέλη της Διεθνούς Αμνηστίας προέρχονται από πολλούς 
διαφορετικούς πολιτισμούς και έχουν πολύ διαφορετικές πολιτικές 
και θρησκευτικές πεποιθήσεις. Τους ενώνει η αφοσίωση τους να 
εργαστούν για έναν κόσμο όπου όλοι οι άνθρωποι ζουν με 
αξιοπρέπεια, ελεύθεροι και πραγματικά ασφαλείς. 

Η Διεθνής Αμνηστία είναι ένα παγκόσμιο κίνημα ανθρώπων 
αφοσιωμένων στην προστασία και την προώθηση των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων. Επιθυμούν έναν κόσμο όπου κάθε άνθρωπος 
απολαμβάνει όλα τα ανθρώπινα δικαιώματα που καθιερώνονται 
στην Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και 
άλλα διεθνή πρότυπα για τα ανθρώπινα δικαιώματα.  

Για την επίτευξη αυτού του οράματος: 

• Η Διεθνής Αμνηστία αναλαμβάνει δράση για τον 
τερματισμό των σοβαρών παραβιάσεων του δικαιώματος 
στη σωματική και ψυχική ακεραιότητα, της ελευθερίας 
της έκφρασης και της συνείδησης και της ελευθερίας από 
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διακρίσεις. Αναλαμβάνουν δράση, για παράδειγμα, για 
την άμεση και χωρίς όρους απελευθέρωση των 
κρατουμένων συνείδησης, για την εξασφάλιση έντιμων 
δικών για τους πολιτικούς κρατουμένους, για την 
προστασία των προσφύγων, για την κατάργηση της 
θανατικής ποινής, για τον τερματισμό των πολιτικών 
δολοφονιών, των «εξαφανίσεων» και των βασανιστηρίων και 
για να προσαχθούν ενώπιον της δικαιοσύνης όσοι 
ευθύνονται για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 

• Η Διεθνής Αμνηστία επιδιώκει να αποκαλύπτει τις 
παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων με ακρίβεια 
και ταχύτητα. Διεξάγουν ανεξάρτητη και αμερόληπτη 
έρευνα και δημοσιοποιούν τα πραγματικά γεγονότα 
μεμονωμένων υποθέσεων και συστηματικών σχημάτων 
παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 

• Τα μέλη, οι υποστηρικτές και το προσωπικό της 
οργάνωσης κινητοποιούν έπειτα την κοινή γνώμη ώστε να 
ασκήσει επίμονη πίεση στις κυβερνήσεις, τις ένοπλες 
πολιτικές ομάδες, τις ιδιωτικές εταιρίες και άλλους 
προκειμένου να προληφθούν και να σταματήσουν αυτές οι 
παραβιάσεις. 

• Η Διεθνής Αμνηστία προωθεί την ευαισθητοποίηση της 
κοινής γνώμης και την κατανόηση του πλήρους φάσματος 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και εργάζεται μαζί με μια 
παγκόσμια κοινότητα οργανώσεων για να διασφαλίσει 
ευρεία υποστήριξη και σεβασμό όλων των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων. 

• Η Διεθνής Αμνηστία διοικείται από τα μέλη της και είναι 
δημοκρατικό κίνημα. Η οργάνωση είναι ανεξάρτητη από 
οποιαδήποτε κυβέρνηση, πολιτική ιδεολογία, οικονομικό 
συμφέρον ή θρησκεία. Δεν υποστηρίζει ούτε αντιτίθεται σε 
κανένα πολιτικό σύστημα ή σύστημα διακυβέρνησης, ούτε 
υποστηρίζει τις απόψεις των θυμάτων των οποίων τα 
δικαιώματα προσπαθεί να προστατέψει. Την απασχολεί 
αποκλειστικά η αμερόληπτη προστασία των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων. 

• Τα εθνικά τμήματα της Διεθνούς Αμνηστίας και οι τοπικές 
ομάδες εθελοντών έχουν πρωταρχικά την ευθύνη της 
χρηματοδότησης του κινήματος. Η οργάνωση δεν αναζητά 
ούτε δέχεται χρήματα από κυβερνήσεις ή 
διακυβερνητικούς οργανισμούς για την έρευνα και τη 
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δράση της εναντίον παραβιάσεων των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων. 

Η δράση των μελών της Διεθνούς Αμνηστίας δίνει ελπίδα σε 
πολλούς ανθρώπους που φυλακίστηκαν για τις απόψεις τους και 
μόνο, για την καταγωγή τους, τη γλώσσα τους ή το χρώμα του 
δέρματός τους. Δίνει ελπίδα σε εκείνους που υποβάλλονται σε 
βασανιστήρια που περιμένουν να εκτελεστούν, σε εκείνους που 
υποφέρουν επειδή οι δικοί τους άνθρωποι «εξαφανίστηκαν» και σε 
εκείνους που ζητούν προστασία από τις παραβιάσεις των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους. 

Ορισμένες Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις για την προστασία 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι οι εξής: 

 

FAIR TRADE HELLAS - FAIR TRADE 
ΕΛΛΑΣ 

 

 
 

Η Fair Trade Ελλάς είναι μια μη κυβερνητική οργάνωση, η 
οποία για πρώτη φορά στην Ελλάδα προωθεί τη φιλοσοφία του 
ηθικού εμπορίου, μια παγκόσμια εναλλακτική πρόταση απέναντι 
στο συμβατικό εμπόριο.  

Το fair trade είναι ένας εμπορικός συνεταιρισμός ανάμεσα σε 
παραγωγούς, χονδρεμπόρους και καταναλωτές που στοχεύει στη 
βιώσιμη ανάπτυξη των αποκλεισμένων και μη προνομιούχων 
παραγωγών.  

Το fair trade βασίζει τα δικά του εμπορικά «πιστεύω» σε μια 
σειρά από πρακτικά κριτήρια που υιοθετούνται σε παγκόσμιο 
επίπεδο από διάφορες χώρες που παρουσιάζουν δράση σ’ αυτόν τον 
τομέα με άξονες: 

• Το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 

• Την κοινωνική ισότητα 



ΟΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΠΑΙΔΙ:Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ 
Η ΔΡΑΣΗ ΤΟΥΣ 
 

 29

• Την προστασία του περιβάλλοντος 

• Την ισόρροπη ανάπτυξη 

• Τη διαφάνεια 

• Την εκπαίδευση υπεύθυνων καταναλωτών 

Δηλαδή, στον κύκλο παραγωγής ενός προϊόντος fair trade 
όλα τα δικαιώματα των εργαζομένων είναι σεβαστά (μη 
εκμετάλλευση παιδικής εργασίας, παροχή ασφάλειας, μισθός που 
ξεπερνά τις ανάγκες επιβίωσης κλπ.), οι παραγωγοί μπορούν να 
παράγουν χωρίς να υφίστανται κρατική ή παρακρατική βία ή 
απειλή, οι διαδικασίες παραγωγής δεν βλάπτουν το περιβάλλον, 
μέρος των κερδών επανεπενδύεται για την ανάπτυξη των τοπικών 
κοινωνιών. 

Επιπλέον, το προϊόν fair trade φτάνει στο ράφι ενός μαγαζιού 
του αναπτυγμένου κόσμου, με μια καθαρή τιμή που εξηγεί τον 
επιμερισμό του κόστους, και με το στόχο να ενημερώνει τον 
καταναλωτή για τη διαδικασία και τη φιλοσοφία της παραγωγής 
του κάνοντάς τον συνειδητοποιημένο πρωταγωνιστή της επιλογής 
του.  

Το fair trade στην Ελλάδα  

Η ιδέα του fair trade αναπτύσσεται στα δυτικά κράτη τα 
τελευταία 40 χρόνια, καθώς γίνεται όλο και ευρύτερα αποδεκτό ότι 
τα οφέλη που προκύπτουν από το εμπόριο δεν κατανέμονται 
απαραίτητα σε όλες τις χώρες και τους λαούς. H Fair Trade Ελλάς 
είναι η πρώτη οργάνωση που προωθεί αυτή τη φιλοσοφία στην 
Ελλάδα και σύντομα θα ανοίξει το πρώτο μη κερδοσκοπικό 
κατάστημα Fair Trade στην Αθήνα.  

Η Fair Trade Ελλάς χρειάζεται τη βοήθεια των πολιτών που 
μπορούν να προσφέρουν εθελοντικά το χρόνο και τις γνώσεις τους 
και να στηρίξουν οικονομικά την ανάπτυξη του κινήματος στην 
Ελλάδα.  

1). Μπορεί να βοηθήσει κανείς την προώθηση της Fair Trade 
Ελλάς, οργανώνοντας παρουσίαση των προϊόντων της σε γνωστούς, 
φίλους, εταιρίες κ.ά. 

2). Μπορεί να γίνει κανείς ένας από τους εθελοντές, βοηθώντας στις 
καθημερινές ανάγκες της οργάνωσης (ανανέωση της ιστοσελίδας, 
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έρευνα για τα "fair" και "unfair" προϊόντα στην Ελλάδα, 
παρουσιάσεις σε συνέδρια και ημερίδες σε πανεπιστήμια κ.ά.). 

3). Αν δεν έχει κανείς χρόνο, αλλά έχει τη διάθεση να βοηθήσει σ’ 
αυτή την προσπάθεια να δημιουργήσουν μια πιο ηθική αγορά, 
μπορεί να καταθέσει τη δωρεά του στον τραπεζικό λογαριασμό.  

 

PR.A.K.S.I.S - Προγράμματα 
Ανάπτυξης, Κοινωνικής Στήριξης και 

Ιατρικής Συνεργασίας 

 

Το σωματείο PR.A.K.S.I.S (Προγράμματα Ανάπτυξης, 
Κοινωνικής Στήριξης και Ιατρικής Συνεργασίας), είναι μία νέα Μη 
Κυβερνητική Οργάνωση η οποία σαν κύριο στόχο έχει τη 
δημιουργία, εφαρμογή και υλοποίηση προγραμμάτων 
ανθρωπιστικής δράσης. Ο εν λόγω φορέας έχει ως κύριο 
παραλήπτη των υπηρεσιών του οικονομικούς μετανάστες, αιτούντες 
άσυλο /πρόσφυγες και κάθε κοινωνικά αποκλεισμένη 
πληθυσμιακή ομάδα όπως ουσιοεξαρτώμενους, αθίγγανους, 
θύματα διεθνικής σωματεμπορίας (trafficking), άστεγους, 
φυλακισμένους, αποφυλακισμένους, παιδιά των φαναριών αλλά 
και κάθε τύπο ομάδας με ελλιπή πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας, 
ψυχοκοινωνικής και νομικής υποστήριξης. Τα προγράμματα του 
PR.A.K.S.I.S δεν θεωρούνται «ξεκίνημα από το μηδέν», καθότι είναι 
«η επόμενη μέρα» των «εντός συνόρων» προγραμμάτων των Γιατρών 
Χωρίς Σύνορα Ελλάδος, που, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης 
τον Ιούνιο του 2004, αποφάσισαν να τα ενσωματώσουν και 
μεταλαμπαδεύσουν σε ένα νέο φορέα με την επωνυμία 
PR.A.K.S.I.S. 
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Ανοιχτοί Ορίζοντες 
 

Οι Ανοιχτοί Ορίζοντες είναι μια μη κερδοσκοπική, μη 
κυβερνητική οργάνωση που λειτουργεί από το Φεβρουάριο 2000 
με έδρα την Αθήνα. Σκοπό έχει να ενδυναμώσει μέσω της τέχνης 
και του πολιτισμού το κοινό αίσθημα για την αναγκαιότητα 
υποστήριξης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών 
ελευθεριών για μια ανεκτικότερη κοινωνία.  

Οι Ανοιχτοί Ορίζοντες ασχολούνται με όλα τα σύγχρονα 
προβλήματα που σχετίζονται με τα ανθρώπινα δικαιώματα, όπως 
είναι οι οικονομικές συνέπειες της παγκοσμιοποίησης, η 
δημοκρατία στην ψηφιακή εποχή, η γενετική μηχανική και η 
βιοηθική, το Internet και η προστασία του προσωπικού 
απορρήτου, η εκπαίδευση, η υγεία, οι συνθήκες εργασίας, η 
ισότητα των δύο φύλων, η προστασία των παιδιών και του 
περιβάλλοντος και ο σεβασμός στο "διαφορετικό" μέσα από την 
Τέχνη και τον Πολιτισμό.  

Επίσης οι Ανοιχτοί Ορίζοντες αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες 
για την καταπολέμηση των κοινωνικών διακρίσεων λόγω φύλου, 
φυλετικής ή εθνικής καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, 
αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού (άρθρο 13 της 
Συνθήκης του Άμστερνταμ), καθώς και τη βελτίωση του κοινωνικού 
και οικονομικού επιπέδου των πάσης φύσεως κοινωνικά 
αποκλεισμένων και μειονεκτουσών ομάδων του πληθυσμού που 
πλήττονται άμεσα από τις κρίσεις που προέρχονται από ανθρώπινη 
ή φυσική αιτία. 

Στις άμεσες προτεραιότητες των Ανοιχτών Οριζόντων 
συμπεριλαμβάνεται η υλοποίηση στην Ελλάδα αλλά και σε χώρες 
των Βαλκανίων, δράσεων πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης του 
γενικότερου κοινού για την προάσπιση των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, όπως φεστιβάλ, εκθέσεις, συναυλίες, παρουσιάσεις 
κινηματογραφικές, βίντεο και πολυμέσων, πολυθεάματα, διαλέξεις, 
συμπόσια και σεμινάρια πολιτιστικού, πολιτισμικού, 
επιμορφωτικού και εκπαιδευτικού περιεχομένου.  
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Κέντρο Έκθεσης Πληροφόρησης & 
Κοινωνικής Έρευνας 

 
 

Το Κ.Ε.Π.Κ.Ε. ξεκίνησε ως Μη Κυβερνητική Οργάνωση το 
1999, με σκοπό την ενίσχυση και υλοποίηση προγραμμάτων στους 
τομείς της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της 
κοινωνικής πρόνοιας, της εκπαίδευσης, της προστασίας του 
περιβάλλοντος και της ισότητας μεταξύ των φύλων. Επίσης, 
ενισχύει κοινωνικά αποκλεισμένες ομάδες, καθώς και ανθρώπους 
που υπόκεινται σε δυσμενείς διακρίσεις.  

Το Κ.Ε.Π.Κ.Ε. διατηρεί την αίθουσα τέχνης "Δελφίνι", όπου 
εκθέτει και προωθεί αντικείμενα και έργα τέχνης από τις 
παραπάνω ομάδες, καθώς και από φορείς που τις 
αντιπροσωπεύουν. Μέρος των δραστηριοτήτων του Κ.Ε.Π.Κ.Ε. είναι 
και η μικτή ομάδα χορού 63παλα που αποτελείται από χορευτές 
και άτομα με κινητικές δυσκολίες. 

Επίσης, το Κ.Ε.Π.Κ.Ε. λειτουργεί ως κέντρο πληροφόρησης 
για τις δραστηριότητες και εκδηλώσεις κοινωνικών φορέων και 
ομάδων στο χώρο της κοινωνικής πρόνοιας και προσφοράς. 

 
Κέντρο Συμπαράστασης Παιδιών και 

Οικογένειας 
 

Το Κέντρο Συμπαράστασης Παιδιών και Οικογένειας 
ιδρύθηκε το 1997 από την Κοινωνική και Εκπαιδευτική Δράση 
(μη κυβερνητική οργάνωση), η οποία αποφάσισε να αφιερώσει τη 
δουλειά της στα κοινωνικά αποκλεισμένα παιδιά (παιδιά του 
δρόμου), παιδιά που ανήκουν σε φυλετικές, εθνικές, θρησκευτικές 
μειονότητες, καθώς και σε παιδιά που αντιμετωπίζουν ψυχολογικά, 
οικογενειακά προβλήματα, αλλά και προβλήματα ρατσισμού και 
περιθωριοποίησης.  

Το Κέντρο παρέχει τις υπηρεσίες του στα παιδιά και τους 
γονείς τους στα δύο ενοικιαζόμενα κτίρια στις περιοχές του 
Μεταξουργείου και Κολωνού, όπου λειτουργεί το Κέντρο Ημέρας 
για τα παιδιά καθώς και το Κέντρο Οικογένειας, που είναι η 
κοινωνική υπηρεσία, η οποία στηρίζει τις οικογένειες των παιδιών.  
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Πρωταρχικός σκοπός του Κέντρου είναι τα παιδιά αυτά να 
ενταχθούν ομαλά και σταδιακά στο κοινωνικό σύνολο και κυρίως 
να αντιληφθούν ότι υπάρχουν κι άλλες επιλογές στην ζωή τους. Το 
Κέντρο λειτουργεί ως εστία μάθησης που δίνει στα παιδιά 
ερεθίσματα για να αναπτύξουν τη φαντασία και τη δημιουργικότητά 
τους, και τα εξοικειώνει με τις αποδεκτές κοινωνικές συμπεριφορές 
και συνήθειες, (υγιεινή – καθαριότητα – διατροφή – μαγείρεμα 
κ.τ.λ.) και τα προετοιμάζει για τις απαιτήσεις και έννοιες της 
σχολικής λειτουργίας. Μεγάλη σημασία δίνεται στη σχολική 
υποστήριξη που απαιτεί τόσο να βοηθηθούν τα ίδια τα παιδιά για 
το σχολείο, όσο και να καταλάβουν οι γονείς τις υποχρεώσεις του 
γονικού τους ρόλου και την αναγκαιότητα του σχολείου.  

Το Κέντρο Οικογένειας (η Kοινωνική Yπηρεσία) είναι ένα 
κέντρο επίλυσης προβλημάτων, κοινωνικών, νομικών, υγείας, 
εκπαίδευσης και όχι μόνο. Απευθύνεται στα ενήλικα μέλη των 
οικογενειών, κυρίως στις μητέρες, προσφέροντας συμβουλευτική, 
παραπομπές κ.ά.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 
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ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ 

 

INTERNATIONAL CENTRE OF RESEARCH 
CULTURE EDUCATION DEVELOPMENT 

(ΔΑΚΕΠΕ - ΑΝΟΔΟΣ) 
 

Η Δ.Α.Κ.Ε.Π.Ε - ΑΝΟΔΟΣ από τον Ιανουάριο του 2003 είναι 
Αναπτυξιακή, αστική μη κερδοσκοπική και μη κυβερνητική 
οργάνωση. 
 
ΣΚΟΠΟΙ  
 

• Υποστήριξη με κάθε τρόπο των ασθενέστερων κοινωνικών 
ομάδων.  

• Ανάπτυξη των αναπτυσσομένων κρατών, υποβαθμισμένων και 
υπομετάβαση περιοχών, καθώς και φτωχών κοινωνικά στρωμάτων 
της Ελληνικής Επικράτειας και του εξωτερικού.  

• Πνευματική πολιτισμική οικονομική κοινωνική επιστημονική 
τεχνολογική αναβάθμιση και ανάπτυξη αρχές και ιδανικά.  
 

Η αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού και η αναβάθμιση της 
πολιτισμικής κατάρτισης, σύμφωνα πάντα με τις προτεραιότητες 
που θέτει το πλαίσιο των αρχών της UNESCO. ΕΠΙΣΤΗΜΗ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΜΕΛΗ  
 
Νομική Μορφή: 
 

Αναπτυξιακή αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία και μη 
κυβερνητική οργάνωση. 
 
Περιγραφή δράσεων: 
 

Η Δ.Α.Κ.Ε.Π.Ε – ΑΝΟΔΟΣ δίνει περισσότερες ευκαιρίες στα 
μέλη της να καλλιεργήσουν το ταλέντο τους και την αγάπη τους για 
την ζωγραφική. Ο Τομέας νεολαίας εκπαιδεύετε καθημερινά στα 
εργαστήρια της, από εθελοντές μέλη δασκάλους ζωγράφους και 
αγιογράφους. Η Δ.Α.Κ.Ε.Π.Ε προσφέρει τη δυνατότητα για 
δημιουργική ενασχόληση, πραγματοποίηση επαγγελματικών 
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στόχων, ολοκληρωμένη εκπαίδευση στην Αγιογραφία, το ελεύθερο 
σχέδιο και την ελαιογραφία. Συμβάλει στην ανακάλυψη ταλέντων 
και κλίσεων.  
ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑ:(Κρητική Σχολή, Ρώσικη τέχνη, Επτανησιακή σχολή, 
Μακεδονική σχολή-τοιχογραφία.) ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ-
ΕΛΑΙΟΓΡΑΦΙΑ: Η Προσφορά της Δ.Α.Κ.Ε.Π.Ε - ΑΝΟΔΟΣ στη τέχνη 
και τον Πολιτισμό.  
 

Στόχος είναι: τα μέλη της να δημιουργούν με φαντασία, 
δημιουργικά, και σε ομαδικό πνεύμα. Να εξελίσσονται μέσα από 
την ενεργοποίηση της αισθητικής. Της ποιότητας δηλαδή και της 
τέχνης. Γιατί όσο πιο κοντά είναι στη τέχνη τόσο περισσότερο 
αναπτύσσουν τη προσωπικότητα τους και την αυτογνωσία τους.  
 
Περιοχές δράσης: 
 

 -Τοπική Δράση: ΟΧΙ  
 -Περιφερειακή σε επίπεδο νομού  
 -Πανελλήνια  
 -Ευρωπαϊκή 
 -Διεθνής 

 
Τομείς Δράσης: 
 

 Αθλητισμός 
 Ανθρώπινα δικαιώματα 
 Αντιμετώπιση κρίσεων 
 Άτομα με ειδικές ανάγκες 
 Διεθνής ανθρωπιστική και αναπτυξιακή δράση 
 Εκπαίδευση 
 Κοινωνική αλληλεγγύη και πρόνοια 
 Παιδιά  
 Περιβάλλον 
 Τέχνες και πολιτισμός 

 

 

SCI HELLAS: ΚΙΝΗΣΗ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΓΙΑ 
ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ 

 
Η Service Civil International, που ιδρύθηκε το 1984, είναι 

ένα διεθνές κίνημα εθελοντών που από το 1920 εργάζεται για την 
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ειρήνη και τη διεθνή αλληλεγγύη μέσα από οργάνωση διεθνών 
προγραμμάτων εθελοντικής εργασίας μικρής διάρκειας 
(workcamps), μεγάλης και μέσης διάρκειας (midlong term 
volunteering) εκπαιδευτικών και ενημερωτικών σεμιναρίων και με 
διεθνείς καμπάνιες.  
 
Νομική Μορφή: 
 

Σωματείο-Σύλλογος 
 

Περιγραφή δράσεων: 

 Προγράμματα εθελοντικής εργασίας μικρής διάρκειας 
 Σεμινάρια, προγράμματα άτυπης εκπαίδευσης 
 τοπικές δράσεις 

Περιοχές δράσης: 
 

 -Τοπική Δράση: ΝΑΙ  
 -Περιφερειακή σε επίπεδο νομού: ΟΧΙ  
 -Πανελλήνια: ΝΑΙ 
 -Ευρωπαϊκή: ΝΑΙ  
 -Διεθνής: ΝΑΙ  

 

Τομείς Δράσης: 
  

 Ανθρώπινα δικαιώματα 
 Άτομα με ειδικές ανάγκες 
 Εκπαίδευση 
 Κοινωνική αλληλεγγύη και πρόνοια 
 Παιδιά  
 Περιβάλλον 
 Τέχνες και πολιτισμός 

 
 

UNICEF 
 

Η UNICEF, η Οργάνωση των Ηνωμένων Εθνών για τα Παιδιά, 
ιδρύθηκε στις 11 Δεκεμβρίου 1946 από τη Γενική Συνέλευση των 
Ηνωμένων Εθνών και είναι η μοναδική οργάνωση του ΟΗΕ που το 
έργο της είναι αποκλειστικά αφιερωμένο στα παιδιά. Έχει στόχο να 
εξασφαλίσει για κάθε παιδί, υγεία, εκπαίδευση, ισότητα και 
προστασία και προωθεί την έμπρακτη εφαρμογή της Σύμβασης των 
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Δικαιωμάτων του Παιδιού. Στηρίζεται αποκλειστικά σε εθελοντικές 
εισφορές. 

 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
 

 
 

Η εκπαίδευση είναι κρίσιμης σημασίας για την ανάπτυξη και 
την ευημερία κάθε παιδιού. Είναι το θεμέλιο κάθε προόδου για τα 
άτομα, τις κοινωνίες και τις χώρες. Μια δεκαετία μετά το 1990, 
χάρη και στις προσπάθειες της UNICEF, 50.000.000 παιδιά 
περισσότερα εγγράφονται στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Παρόλα 
αυτά υπολογίζονται σε 115.000.000 (εκτίμηση 2005) τα παιδιά 
που δεν πηγαίνουν στο σχολείο, στην πλειοψηφία τους κορίτσια, 
ενώ πολλά είναι εκείνα που αναγκάζονται να το εγκαταλείψουν 
εξαιτίας της φτώχειας και άλλων οικογενειακών ή κοινωνικών 
πιέσεων με ανυπολόγιστες συνέπειες για τη μελλοντική τους ζωή. Η 
ετήσια έκθεση της UNICEF "Η Κατάσταση των Παιδιών στον Κόσμο 
2004" ήταν ειδικά αφιερωμένη στην εκπαίδευση, ειδικότερα των 
κοριτσιών. 

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ 
 

Εξασφάλιση καλής υγείας και σωστής διατροφής στα πρώτα 
παιδικά χρόνια. Η UNICEF ενεργεί ώστε να εξασφαλίσει πως 
παρέχεται σωστή υγειονομική φροντίδα, επαρκής διατροφή, 
ασφαλές πόσιμο νερό και υγιεινή στα παιδιά αλλά και σε αυτούς 
που τα φροντίζουν. Μαθαίνει τις μητέρες για τα πλεονεκτήματα του 
μητρικού θηλασμού, παρακολουθεί την ανάπτυξη των παιδιών και 
ενδυναμώνει τις οικογένειες να αντιμετωπίσουν τις παιδικές 
ασθένειες στο σπίτι. Διδάσκει τις βασικές αρχές της σωστής υγιεινής 
και στηρίζει τις κοινότητες για να εξασφαλίσει πως όλα τα παιδιά 
καταγράφονται ληξιαρχικά κατά τη γέννηση. Εκπαιδεύει και 
στηρίζει τις οικογένειες για να δώσουν στα νεαρά τους μέλη μια 
υψηλής ποιότητας φροντίδα στα πρώτα τους χρόνια και να 
μπορούν να τα προστατέψουν πιο αποτελεσματικά από τη βία, την 
εκμετάλλευση και τις διακρίσεις. 
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ΓΥΝΑΙΚΕΣ - ΚΟΡΙΤΣΙΑ 
 

Πολλά μένουν να γίνουν για να βελτιωθεί η θέση της 
γυναίκας σε πολλές χώρες του κόσμου. Οι γυναίκες στον 
αναπτυσσόμενο κόσμο ζουν σε πολύ δυσκολότερες συνθήκες από 
τους άντρες. Από το 1,3 δισεκατομμύριο ανθρώπους που ζουν 
σήμερα στη φτώχεια, περισσότερο από το 70% είναι γυναίκες και 
κορίτσια. Οι αποδοχές των γυναικών σε παγκόσμιο επίπεδο 
κυμαίνονται από το 50% έως το 80% των ανδρών ενώ οι γυναίκες 
στον αναπτυσσόμενο κόσμο εργάζονται 10-20% περισσότερο από 
τους άντρες. Ακόμη, τα 2/3 του 1 δισεκατομμυρίου αναλφάβητων 
του πλανήτη είναι γυναίκες. Η UNICEF, σε συνεργασία με τοπικές 
κυβερνήσεις και μη κυβερνητικούς οργανισμούς, χρηματοδοτεί και 
εφαρμόζει προγράμματα για την άρση των πολιτισμικών 
προκαταλήψεων και πρακτικών που καταπνίγουν την ανεξαρτησία, 
τα ταλέντα και τις φιλοδοξίες των γυναικών ενώ θέτουν σε κίνδυνο 
ακόμη και τη ζωή τους. 
 
ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 
 

Ο κύριος ρόλος της UNICEF στις έκτακτες ανάγκες είναι να 
ενεργεί ως υπερασπιστής των παιδιών. Πιστεύει ότι η ανθρωπιστικές 
επεμβάσεις πρέπει να ενσωματώνονται με ενεργά προγράμματα 
προς όφελος των παιδιών και γι' αυτό εστιάζει την βοήθειά της σε 
τομείς όπως της υγείας, της διατροφής, των εμβολιασμών, της 
εκπαίδευσης και της παροχής νερού και υγιεινής. Κάθε χρόνο, η 
UNICEF ανταποκρίνεται στο κάλεσμα για παροχή άμεσης βοήθειας 
σε δεκάδες περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών σε κάθε γωνιά του 
πλανήτη. Η UNICEF διαθέτει ένα από τα μεγαλύτερα δίκτυα 
διανομής βοήθειας στον κόσμο. Διαθέτει ειδικές εγκαταστάσεις 
άμεσης επέμβασης και πολυετή πείρα για την αντιμετώπιση 
φυσικών καταστροφών, πολέμων, πείνας κλπ. Ενεργεί γρήγορα και 
αποφασιστικά για να ανακουφίσει τα παιδιά και τις οικογένειές 
τους κατά τη διάρκεια, αλλά και πολύ μετά το ξέσπασμα μεγάλων 
ανθρωπιστικών καταστροφών είτε αυτές έχουν ως αιτία τους τον 
άνθρώπο (π.χ. πόλεμος Ιράκ, κρίση Σουδάν) είτε προέρχονται από 
φυσικές καταστροφές (π.χ. σεισμός Ιράν, τσουνάμι Ν. Ασία). 

 
ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ 
 

Σχεδόν τα 2/3 από το 1,1 δισ. ανθρώπους που δεν έχουν 
πρόσβαση σε καθαρό νερό, ζουν στην Ασία. Η πρόσβαση σε 
καθαρό νερό και εγκαταστάσεις υγιεινής είναι θεμελιώδους 
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σημασίας για την υγεία και την ευημερία των παιδιών. Παρά τη 
σημαντική πρόοδο από το 1990 έως σήμερα, στον αναπτυσσόμενο 
κόσμο 1,1 δισεκατομμύριο άνθρωποι δεν έχουν πρόσβαση σε 
ασφαλές πόσιμο νερό και 2,6 δισεκατομμύρια σε εγκαταστάσεις 
υγιεινής. Η κάλυψη σε εγκαταστάσεις υγιεινής στον αναπτυσσόμενο 
κόσμο (49%) είναι μόνο η μισή από εκείνη στον ανεπτυγμένο 
κόσμο (98%). Περίπου 2 εκατομμύρια παιδιά πεθαίνουν κάθε 
χρόνο εξ αιτίας της έλλειψης καθαρού νερού και εγκαταστάσεων 
υγιεινής - κυρίως διαρροϊκές ασθένειες. Για να αντιμετωπίσει τους 
θανάτους εκατομμυρίων παιδιών από διαρροϊκή αφυδάτωση (η 
συντριπτική τους πλειοψηφία κάτω των 2 ετών) η UNICEF 
υποστηρίζει προγράμματα για την αντιμετώπισή της, όπως μέσω 
της θεραπείας με άλατα ενυδάτωσης από το στόμα (ORT) που 
εφαρμόζεται περίπου στο 70% των νοικοκυριών στον 
αναπτυσσόμενο κόσμο και είναι ουσιαστικός παράγοντας 
αποτροπής τέτοιων παιδικών θανάτων. Η UNICEF εργάζεται από το 
1960 στον τομέα παροχής νερού και υγιεινής και από τότε διεξάγει 
μακροπρόθεσμα προγράμματα για την βελτίωση των συνθηκών 
στον ζωτικό αυτό τομέα στις χώρες του αναπτυσσόμενου κόσμου. 
Επίσης, κορυφαία είναι η συνεισφορά της UNICEF για την παροχή 
νερού και υγιεινής σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης (πόλεμοι, 
φυσικές καταστροφές).  

 
ΔΙΑΤΡΟΦΗ 
 

Παιδιά σε υποστηριζόμενο από τη UNICEF Κέντρο Παιδικής 
Φροντίδας στην Κιμπέρα, τη μεγαλύτερη παραγκούπολη της 
πρωτεύουσας Ναϊρόμπι. Εκτός από βασική εκπαίδευση το κέντρο 
παρέχει γεύματα σε παιδιά που έμειναν ορφανά εξ αιτίας του 
AIDS. 

Ο υποσιτισμός συντελεί σε περισσότερο από τους μισούς 
θανάτους παιδιών κάτω των 5 ετών στον αναπτυσσόμενο κόσμο. Το 
1/3 των παιδιών του αναπτυσσόμενου κόσμου, συνολικά 
150.000.000 παιδιά, εξακολουθούν να υποφέρουν από 
υποσιτισμό. Η έλλειψη απαραίτητων θρεπτικών ιχνοστοιχείων, 
όπως βιταμίνης Α και ιωδίου, έχει σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία 
δισεκατομμυρίων ανθρώπων. Η σιδηροπενία ανακόπτει την 
διανοητική ανάπτυξη στα μικρά παιδιά και μειώνει τους εθνικούς 
δείκτες νοημοσύνης. Η ανεπάρκεια σε βιταμίνη Α θέτει σε κίνδυνο 
το ανοσοποιητικό σύστημα σχεδόν του 40% των παιδιών κάτω των 5 
ετών στον αναπτυσσόμενο κόσμο, με συνέπεια το θάνατο 1.000.000 
μικρών παιδιών κάθε χρόνο. Η UNICEF προωθεί προγράμματα 
ανάμεσα στα οποία: η ενίσχυση των τροφών, το να εμπλουτίζονται 
δηλαδή οι πλέον συνηθισμένες τροφές με ζωτικές βιταμίνες και 
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μέταλλα, τα συμπληρώματα διατροφής, παρέχοντας σε παιδιά και 
γυναίκες γόνιμης ηλικίας χαμηλού κόστους συμπληρώματα 
διατροφής αλλά και την ενημέρωση του κοινού σε θέματα σωστής 
διατροφής. Σημαντικό ρόλο παίζει και ο έλεγχος ασθενειών όπως η 
ελονοσία, η ιλαρά, η διάρροια και οι παρασιτικές λοιμώξεις που 
εμποδίζουν την αφομοίωση και χρησιμοποίηση ζωτικών βιταμινών 
και μετάλλων. Η UNICEF προώθησε σε παγκόσμιο επίπεδο, 
εκστρατεία για την ιωδίωση του άλατος που συνέβαλε στο ότι 
σήμερα πάνω από το 70% των νοικοκυριών του αναπτυσσόμενου 
κόσμου χρησιμοποιούν ιωδιούχο αλάτι - έναντι μόλις 20% το 
1990. 

ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ 

Ενδεικτικό της σπουδαιότητας του μητρικού θηλασμού είναι 
ότι σύμφωνα με υπολογισμούς της UNICEF και διεθνών 
οργανώσεων υγείας, αν κάθε μωρό τρεφόταν αποκλειστικά με 
μητρικό θηλασμό από τη γέννησή του και μέχρι τους έξι πρώτους 
μήνες της ζωής του, υπολογίζεται πως 3.500 παιδικές ζωές θα 
μπορούσαν να σώζονται κάθε ημέρα. Η UNICEF έχει σώσει τη ζωή 
εκατομμυρίων παιδιών μέσω εκστρατειών κατά των υποκατάστατων 
μητρικού γάλακτος και υπέρ του θηλασμού. Στα πλαίσια της 
πρωτοβουλίας της Νοσοκομεία Φιλικά προς τα Παιδιά (BFHI), από 
το 1991, περισσότερα από 15.000 νοσοκομεία σε 132 χώρες έχουν 
εφαρμόσει τα δέκα βήματα για το θηλασμό και έχουν 
χαρακτηρισθεί Φιλικά προς τα Παιδιά. Η UNICEF υποστηρίζει το 
μητρικό θηλασμό συνεργαζόμενη με τα κράτη επάνω σε πολιτικές 
και δράσεις που προστατεύουν και υποστηρίζουν το θηλασμό τόσο 
στον αναπτυσσόμενο όσο και στον βιομηχανικό κόσμο και συνιστά 
τον αποκλειστικό θηλασμό των βρεφών κατά τους 6 πρώτους μήνες 
της ζωής τους. 

Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ UNICEF 

• Η UNICEF εξουσιοδοτείται από τη Γενική Συνέλευση των 
Ηνωμένων Εθνών για την προάσπιση των δικαιωμάτων των παιδιών, 
για να βοηθά να καλυφθούν οι βασικές τους ανάγκες και για να 
τους παρέχει τις ευκαιρίες ώστε να αναπτύξουν το πλήρες δυναμικό 
τους.  

• Η UNICEF καθοδηγείται από τη Σύμβαση για τα 
Δικαιώματα του Παιδιού και προσπαθεί να εδραιώσει τα 
δικαιώματα των παιδιών ως πάγιες ηθικές αρχές και διεθνή 
πρότυπα συμπεριφοράς προς τα παιδιά.  



ΟΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΠΑΙΔΙ:Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ 
Η ΔΡΑΣΗ ΤΟΥΣ 
 

 42

• Η UNICEF επιμένει ότι η επιβίωση, η προστασία και η 
ανάπτυξη των παιδιών είναι παγκόσμιες επιταγές ανάπτυξης που 
είναι αδιαίρετες από την ανθρώπινη πρόοδο.  

• Η UNICEF κινητοποιεί την πολιτική θέληση αλλά και 
υλικούς πόρους με στόχο να βοηθά τις χώρες, ιδιαίτερα τις 
αναπτυσσόμενες, ώστε να θέσουν "ΠΡΩΤΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ" και να 
γίνουν ικανές να διαμορφώσουν την αρμόζουσα πολιτική αλλά και 
να δημιουργήσουν την υλικοτεχνική υποδομή για τη φροντίδα των 
παιδιών και των οικογενειών τους.  

• Η UNICEF είναι αφοσιωμένη στο να εξασφαλίζει ειδική 
προστασία για τα λιγότερο προνομιούχα παιδιά - θύματα πολέμου, 
φυσικών καταστροφών, εξαιρετικής φτώχειας, κάθε μορφής βίας 
και εκμετάλλευσης, αλλά και εκείνα με ειδικές ανάγκες.  

• Η UNICEF ανταποκρίνεται σε έκτακτες ανάγκες για να 
προασπίσει τα δικαιώματα των παιδιών. Σε συντονισμό με άλλες 
οργανώσεις των Ηνωμένων Εθνών και ανθρωπιστικές οργανώσεις, η 
UNICEF θέτει τις ειδικές εγκαταστάσεις άμεσης επέμβασης που 
διαθέτει στη διάθεση των συνεργατών της, ώστε να απαλύνουν τα 
βάσανα των παιδιών αλλά και των οικογενειών τους.  

• Η UNICEF δεν μεροληπτεί εθνικά και η συνεργασία της 
προσφέρεται χωρίς διακρίσεις. Σε οτιδήποτε κάνει, τα λιγότερο 
προνομιούχα παιδιά και οι χώρες που βρίσκονται στη μεγαλύτερη 
ανάγκη έχουν την προτεραιότητα.  

• Η UNICEF έχει στόχο μέσω των τοπικών προγραμμάτων της, 
να προαγάγει την ισονομία των δικαιωμάτων γυναικών και 
κοριτσιών και να υποστηρίξει την πλήρη συμμετοχή τους στην 
πολιτική, κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη των χωρών τους.  

• Η UNICEF εργάζεται μαζί με όλους τους εταίρους της για 
την επίτευξη των στόχων της αειφόρου ανθρώπινης ανάπτυξης, που 
έχουν υιοθετηθεί από την παγκόσμια κοινότητα και για την 
πραγμάτωση του οράματος της ειρήνης και της κοινωνικής 
ανάπτυξης, που είναι χαραγμένα στον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών.  

Δράση & Προγράμματα 
 

Η UNICEF διαθέτει ένα από τα μεγαλύτερα δίκτυα διανομής 
βοήθειας στον κόσμο και διακρίνεται για την τεχνογνωσία την 
αξιοπιστία και την αποτελεσματικότητά της γεγονός που 
εξασφαλίζει την αποδοτικότερη χρήση των πόρων της, προς όφελος 
των παιδιών. 



ΟΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΠΑΙΔΙ:Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ 
Η ΔΡΑΣΗ ΤΟΥΣ 
 

 43

Δραστηριοποιείται σε περισσότερα από 162 σημεία του 
πλανήτη με Τοπικά Γραφεία ενώ λειτουργούν Εθνικές Επιτροπές σε 
37 βιομηχανικές χώρες. Τα Τοπικά Γραφεία εφαρμόζουν 
προγράμματα παροχής βοήθειας και οι Εθνικές Επιτροπές 
ενημερώνουν για το έργο της UNICEF και προσφέρουν 
οικονομικούς πόρους μέσω πωλήσεων καρτών και δώρων UNICEF 
όπως επίσης μέσω των δωρεών. 

Υλοποιεί προγράμματα συνεργασίας σε κάθε γωνιά του 
κόσμου για την παιδική υγεία, τη διατροφή, την εκπαίδευση, 
τον μητρικό θηλασμό, την παροχή νερού και υγιεινής, την 
ανάπτυξη και την προστασία των παιδιών από βία, εκμετάλλευση 
και διακρίσεις. Επεμβαίνει άμεσα και αποτελεσματικά σε 
καταστάσεις επείγουσας ανάγκης (φυσικές καταστροφές, συρράξεις 
κ.ά.). 

Χάρη στην εμπιστοσύνη και την αγάπη με την οποία την 
περιβάλλει ο κόσμος έχει σώσει δεκάδες εκατομμύρια παιδικές 
ζωές ενώ έχει ευεργετήσει τη ζωή πολύ περισσότερων. Για 
παράδειγμα: 

• Τα προγράμματα Εκτεταμένων Εμβολιασμών συνεχίζουν να 
σώζουν σχεδόν 3 εκατομμύρια παιδικές ζωές κάθε χρόνο. 

• Ασθένειες όπως η πολιομυελίτιδα είναι στο χείλος της 
εξάλειψης. 

• Περίπου 50 εκατομμύρια περισσότερα παιδιά πηγαίνουν 
τώρα σχολείο από ότι πριν δέκα χρόνια. 

Η Ελληνική Επιτροπή της UNICEF ιδρύθηκε το 1977 και 
δραστηριοποιείται ενημερώνοντας τους πολίτες για τα προβλήματα 
των παιδιών στις αναπτυσσόμενες χώρες και για το έργο της 
UNICEF σε όλο τον κόσμο. Χρηματοδοτεί προγράμματα της 
UNICEF σε όλον τον κόσμο με τη διενέργεια εκστρατειών συλλογής 
πόρων και τις πωλήσεις καρτών και δώρων UNICEF. Επίσης, σε 
συνεργασία με εκπαιδευτικούς εφαρμόζει προγράμματα 
Εκπαίδευσης για την Ανάπτυξη που ενημερώνουν τα παιδιά για τα 
δικαιώματά τους. 

 
Συμμετοχή στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη για την Κοινωνική 

Συνοχή (EQUAL) 
 

Η Ελληνική Επιτροπή Συνεργασίας με τη UNICEF 
συμμετέχει στο Φόρουμ για την Κοινωνική Συνοχή της 
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Αναπτυξιακής Σύμπραξης για την Ισότητα και την Κοινωνική 
Συνοχή του Equal. 
Πιο συγκεκριμένα: 

1. Δημιουργεί αντιρατσιστικά εκπαιδευτικά πακέτα τόσο για την 
προσχολική όσο και για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση. 

2. Συμμετέχει στη δημιουργία δικτύου σχολείων για τη διάχυση 
των περιεχομένων των εκπαιδευτικών πακέτων στη σχολική 
κοινότητα. 

3. Διοργανώνει διαπολιτισμική γιορτή για την έκφραση και 
προβολή των δραστηριοτήτων σχολείων και φορέων που 
ασχολούνται με τα παιδιά, μεταναστών , προσφύγων ή 
ευπαθών κοινωνικών ομάδων. 

 
Τα δικαιώματα του παιδιού υπάρχουν για να υλοποιούνται.  
 

Η τεράστια σημασία του Εθελοντισμού για τη UNICEF 

Το έργο της UNICEF στηρίζεται αποκλειστικά στην 
εθελοντική συνεισφορά, τόσο των Κρατών ή των διάφορων 
οργανωμένων φορέων και επιχειρήσεων, όσο και των απλών 
πολιτών. 

Η UNICEF πρωτοπορεί σήμερα παγκοσμίως στους εθελοντές 
και μεγάλο μέρος των επιτυχιών της στηρίζεται στην προσφορά 
τους. Από την ίδρυσή της μέχρι σήμερα εκατομμύρια εθελοντές 
όλων των ηλικιών και από κάθε κοινωνική τάξη είτε αφιερώνοντας 
προσωπικό χρόνο και προσπάθειες είτε απλά με την οικονομική 
τους ενίσχυση, έχουν συμβάλει και συμβάλουν σε ένα καλύτερο 
αύριο για τα παιδιά όλου του κόσμου. 

Εθελοντές σε Δράση 

Εθελοντές παίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο στη διάδοση 
γεωργικών μεθόδων, βοηθούν στην δημιουργία και υλοποίηση 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων κατά του αναλφαβητισμού, στην 
ενημέρωση για το AIDS. Σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών 
βοηθούν στη διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας, στην επανόρθωση 
και επαναλειτουργία σχολείων, σε διεξαγωγή έκτακτων εκστρατειών 
εμβολιασμού κατά επιδημιών και όπου αλλού είναι αναγκαίο. 

Και τα παιδιά για τα παιδιά 

Τα ίδια τα παιδιά πολλές φορές συμμετέχουν σε μεγάλης 
κλίμακας εθελοντικές δραστηριότητες: Όπως το κίνημα των παιδιών 
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για την ειρήνη στην Κολομβία όπου εκατοντάδες χιλιάδες παιδιά 
συμμετείχαν σε μια ψηφοφορία και ψήφισαν ως το πιο σημαντικό 
δικαίωμά τους την ειρήνη. Στη Μολδαβία 50.000 παιδιά - 
εθελοντές εκπαιδεύτηκαν για την προώθηση των δικαιωμάτων τους. 
Σε πολλές χώρες του αναπτυσσόμενου κόσμου παιδιά & νέοι, 
πρόσκοποι, αθλητικές ή κοινωνικές οργανώσεις συμμετέχουν σε 
εκστρατείες ενημέρωσης του κοινού σε θέματα όπως σωστή 
διατροφή, εμβολιασμός και πρόληψη ασθενειών. Μέσα από το 
σχολείο και τα κοινοτικά προγράμματα νέοι συμβάλλουν 
αποφασιστικά στην καταπολέμηση του AIDS. 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ 
Το Σωματείο "Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος" είναι μη 

κερδοσκοπικός οργανισμός που ιδρύθηκε το Noέμβριο του 1995 
στην Αθήνα από μία ομάδα Ιατρών και Γονέων. Σκοπός του είναι 
να σταματήσουν τα ατυχήματα να είναι η πρώτη αιτία θανάτου και 
αναπηρίας παιδιών στη χώρα μας. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί 
οργανώνοντας ένα Σύστημα Ολοκληρωμένης Αντιμετώπισης 
Παιδικού Τραύματος και Επειγόντων Περιστατικών, για όλα τα 
παιδιά σε όλη την Ελλάδα, με την συνεργασία Κράτους και Ιδιωτών. 
Επειδή τα ατυχήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου και μονίμως 
αναπηρίας των παιδιών στη χώρα μας, το σωματείο "Αντιμετώπιση 
Παιδικού Τραύματος" ιδρύθηκε με σκοπό να συμβάλει με τη 
βοήθεια κράτους και ιδιωτών στην καθοριστική μείωση των 
ατυχημάτων και των συνεπειών τους.  
 

Η σωστή και συστηματική πρόληψη μπορεί να μειώσει έως 
και 50% τα παιδικά ατυχήματα και τις συνέπειές τους. Η 
"Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος" σε συνεργασία με όλους 
τους σχετικούς φορείς, ασχολείται με τη δημιουργία σωστής 
υποδομής για να γίνει η Ελλάδα ένας τόπος ασφαλής για τα 
παιδιά. 

Τα παιδιά πρέπει από πολύ μικρή ηλικία να μάθουν να 
αναγνωρίζουν τους κινδύνους και να προστατεύονται από αυτούς. 
Η "Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος" ασχολείται άμεσα με 
την εκπαίδευση των παιδιών στην Πρόληψη Ατυχημάτων. Η 
"Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος" οργανώνει παρουσιάσεις 
Πρόληψης Ατυχημάτων σε Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια και 
Λύκεια του Λεκανοπεδίου Αττικής. Συμμετέχει επίσης, σε 
Επιμορφωτικές Ημερίδες για εκπαιδευτικούς σχετικά με την 
Πρόληψη Παιδικών Ατυχημάτων, σε όλη την Ελλάδα. 
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Μία αποτελεσματική Εκστρατεία Πρόληψης από τα Μέσα 
Μαζικής Ενημέρωσης μπορεί να επηρεάσει σημαντικά τη 
νοοτροπία μικρών και μεγάλων σχετικά με την Πρόληψη Παιδικών 
Ατυχημάτων. Η "Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος" 
συμμετέχει σε ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκπομπές για την 
ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του ευρύτερου κοινού, 
δημοσιεύει άρθρα στον Ημερήσιο και Περιοδικό Τύπο και 
ετοιμάζει και προωθεί ενημερωτικό υλικό για την Πρόληψη των 
Παιδικών Ατυχημάτων. 
 
Περιγραφή δράσεων: 

A. Στον τομέα πρόληψης παιδικών ατυχημάτων:  

• Έχουν καθιερώσει την τρίτη Κυριακή του Οκτωβρίου ως 
ημέρα πρόληψης παιδικών ατυχημάτων και οργανώνουμε εκείνη 
την ημέρα εκδηλώσεις για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του 
ευρύτερου κοινού.  

• Οργανώνουν επιμορφωτικές ημερίδες για δάσκαλους με θέμα 
την πρόληψη των παιδικών ατυχημάτων κατόπιν προσκλήσεως των 
υπεύθυνων αγωγής υγείας.  

• Οργανώνουν παρουσιάσεις πρόληψης παιδικών ατυχημάτων 
σε σχολεία.  

B. Στον τομέα της εκπαίδευσης και μετεκπαίδευσης ιατρών και 
νοσηλευτών οργανώνουμε εκπαιδευτικά ιατρικά σεμινάρια με 
την αφιλόκερδη συμμετοχή εκπαιδευτών του 
πανεπιστημιακού νοσοκομείου και εθελοντών εκπαιδευτών 
του σωματείου.  

Περιοχές δράσης: 
 
-Τοπική Δράση: ΟΧΙ  
-Περιφερειακή σε επίπεδο νομού 
-Πανελλήνια 
-Ευρωπαϊκή 
-Διεθνής 
 
Τομείς Δράσης: 
 
Κοινωνική αλληλεγγύη και πρόνοια 
Παιδιά  
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ΑΡΚΑΔΙΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ 2000 
 

 
 

Η ΑΡΚΑΔΙΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ 2000 έχει ως σκοπό την υλοποίηση 
νεανικών δράσεων κυρίως στο Νομό Αρκαδίας. Κεντρική 
δραστηριότητα της εταιρία είναι η έκδοση μηνιαίου νεανικού 
εντύπου με την ονομασία "Πεζόδρομος". Επίσης επί ένα χρόνο 
λειτούργησε σε ενοικιαζόμενο χώρο internet place με αποτέλεσμα 
την πρόσβαση με πολύ μικρό κόστος των νέων στο διαδίκτυο. 
Έχουν διοργανώσει πολλές συναυλίες με συγκροτηματάκια από την 
Αρκαδία. Τα κίνητρα της ίδρυσής τους είναι καθαρά εθελοντικά. 
Προσπαθούν μέσα από διάφορες δράσεις να αναδείξουν την 
δυναμική της νέας γενιάς στον πολιτισμό και στην κοινωνία.  
 
Οι σκοποί που εξυπηρετεί η οργάνωση περιλαμβάνουν:  

1. Έκδοση νεανικών εντύπων.  
2. Δημιουργία πολιτιστικών εκδηλώσεων.  
3. Οργάνωση νεανικών χώρων.  

Περιγραφή δράσεων: 
 
1. Έκδοση μηνιαίου περιοδικού "Πεζόδρομος". 
 
2. Δημιουργία ιστοσελίδας για νέους που έχει περιεχόμενο τις νέες 
τεχνολογίες. 
 
Περιοχές δράσης: 
 

 -Τοπική Δράση: ΟΧΙ  
 -Περιφερειακή σε επίπεδο νομού 
 -Πανελλήνια 
 -Ευρωπαϊκή  
 -Διεθνής 

 
Τομείς Δράσης: 
 

 Αθλητισμός 
 Εκπαίδευση 
 Παιδιά  
 Περιβάλλον 
 Τέχνες και πολιτισμός 
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ΑΡΜΕΝΙΚΟΣ ΚΥΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
Ο Αρμενικός Κυανούς Σταυρός είναι μια μη κερδοσκοπική, 

εθελοντική και φιλανθρωπική γυναικεία οργάνωση. Ιδρύθηκε το 
1924. Από τις πρώτες κιόλας μέρες της ζωής του, ο Αρμενικός 
Κυανούς Σταυρός σκοπό είχε να προσφέρει κοινωνικό έργο σε 
ηλικιωμένους, άπορους, απροστάτευτους, πρόσφυγες και ορφανά 
που αποτελούσαν - αλλά και σήμερα αποτελούν - το κύριο 
αντικείμενο του φιλανθρωπικού του έργου. Κατ' αρχάς ήταν μια 
λαϊκή φιλανθρωπική οργάνωση, η οποία με τις πολυδιάστατες 
δραστηριότητές της έπαιξε σημαντικό ρόλο γενικότερα στη ζωή των 
αρμένιων στην Ελλάδα και ειδικότερα στη ζωή των αρμενίων της 
Αττικής. Σκοπός του Αρμενικού Κυανούς Σταυρού είναι η 
κοινωνική πρόνοια, η ευημερία και η κοινωνική και πνευματική 
ανάπτυξη της αρμένικης κοινότητας χωρίς καμία θρησκευτική, 
πολιτική ή άλλη διάκριση. 

1. Περιγραφή δράσεων:  

• Κοινωνικό έργο-φιλανθρωπική δραστηριότητα.  

 Ηθική υποστήριξη.  
 Οικονομική αρωγή στους έχοντες ανάγκη.  
 Συμπαράσταση και καθοδήγηση σε θέματα 
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στους πρόσφυγες.  

 Τακτική κατ' έτος οικονομική βοήθεια προς τα ορφανά.  
 Βοήθεια στο λαό της Αρμενίας και σ' άλλους δοκιμαζόμενους 
λαούς.  

• Εκστρατεία αιμοδοσίας.  

• Εκπαιδευτικά ιδρύματα.  

 Στηρίζει οικονομικά τα αρμένικα σχολεία.  
 Συνεισφέρει στο έργο των κατασκηνώσεων.  
 Χορηγεί υποτροφίες σε άπορους φοιτητές.  

Περιοχές δράσης:  

 -Τοπική Δράση: ΟΧΙ  
 -Περιφερειακή σε επίπεδο νομού 
 -Πανελλήνια  
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 -Ευρωπαϊκή  
 -Διεθνής 

Τομείς Δράσης:  

 Εκπαίδευση 
 Κοινωνική αλληλεγγύη και πρόνοια 
 Παιδιά 

 

ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΩΝ ΝΕΩΝ (Ν. 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.)  
Η ΑΡΣΙΣ είναι μη κυβερνητική οργάνωση εξειδικευμένη στην 

κοινωνική υποστήριξη των νέων και στην προάσπιση των νεανικών 
δικαιωμάτων. Ιδρύθηκε τον Οκτώβριο του 1992 και λειτουργεί με 
κέντρα στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, το Βόλο, τη Λάρισα και την 
Καρδίτσα. 

Το όραμα της ΑΡΣΙΣ είναι μια κοινωνία που δίνει θέση και 
ευκαιρίες σε όλους τους νέους /-ες και σέβεται τα δικαιώματά τους 
όπως αυτά θεσπίζονται στο Ελληνικό και διεθνές δίκαιο και κατ’ 
εξοχήν στη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Παιδιού.  

Αποστολή της ΑΡΣΙΣ είναι η ανάληψη δράσης με στόχο την 
πρόληψη και καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού των 
νέων, με έμφαση στις ηλικίες 15 έως 21 χρονών.  

Σ’ αυτό το πλαίσιο η ΑΡΣΙΣ αναπτύσσει πρότυπες μεθόδους 
και εργαλεία υποστήριξης των νέων, δημιουργεί και συμμετέχει σε 
δίκτυα εθελοντισμού και κοινωνικής αλληλεγγύης, συνεργάζεται 
με ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό 
και προωθεί θεσμικές προτάσεις που αφορούν τη βελτίωση της 
κοινωνικής πολιτικής για τους νέους. 

Η ΑΡΣΙΣ προτείνει την προώθηση της κοινωνικής 
συνεργασίας και την ανάδειξη της προσωπικής αξίας των νέων και 
αντιπαρατίθεται στις πολιτικές που βασίζονται στην καταστολή και 
παράγουν φτώχεια, ανισότητα και κοινωνικό αποκλεισμό. 

Η οργάνωση συσπειρώνει και κινητοποιεί στελεχιακό και 
εθελοντικό ανθρώπινο δυναμικό και λειτουργεί με τις αρχές της 
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συλλογικότητας και της κοινωνικής αλληλεγγύης, της δημοκρατίας 
και του αμοιβαίου σεβασμού. 

 
Για την ιστορία….αρσις 
 

Η ΑΡΣΙΣ ξεκίνησε ως πρωτοβουλία κοινωνικά 
ευαισθητοποιημένων επιστημόνων και γρήγορα αγκαλιάστηκε από 
ένα μεγάλο αριθμό πολιτών που θέλησαν και θέλουν να 
συμμετέχουν ενεργά στην άρση του αποκλεισμού και την βελτίωση 
της θέσης των νέων ανθρώπων. 
   

Να αποτελέσει ένα δραστήριο κοινωνικό εταίρο με σημαντικό 
ρόλο στην ανάδειξη προβλημάτων που σχετίζονται με την 
καθημερινή ζωή και το μέλλον των νέων ανθρώπων, και έναν πόλο 
κοινωνικής συμμετοχής, με στόχο την παρέμβαση στα κακώς 
κείμενα. 

 
Να διαμορφώσει προτάσεις με έμπρακτες υποδειγματικές 

μορφές κοινωνικής δράσης με διπλή στόχευση: -την 
ευαισθητοποίηση και την ενεργοποίηση των πολιτών- την βελτίωση 
των όρων κοινωνικής συμμετοχής και ένταξης των νέων και κυρίως 
εκείνων που προέρχονται από κοινωνικά ασθενέστερες ομάδες. 
  

Να ενισχύσει τη θέση και τη φωνή αυτών των νέων, με 
έμφαση στη διεκδίκηση των κοινωνικών τους δικαιωμάτων, είτε ως 
αναγνωρισμένα θεσμικά αγαθά, είτε ως διακηρυγμένες 
ανθρωπιστικές αξίες, είτε ως αντίληψη κοινωνικής δικαιοσύνης. 

 
Η Φιλοσοφία της ΑΡΣΙΣ βασίζεται:  

• Στην κοινωνική αλληλεγγύη και την οργανωμένη συμπαράσταση 
προς τα πιο αδύνατα νεαρά μέλη της κοινωνίας.  

• Στο σεβασμό του δικαιώματος των νέων στη διαφορά και στην 
επιλογή, στο βαθμό που δε βλάπτει τους άλλους.  

• Στην αντίθεση με κάθε είδους διακρίσεις και προκαταλήψεις.  

• Στην ενδυνάμωση των νέων προκειμένου να γίνουν καλύτεροι 
στη λήψη αποφάσεων.  

• Στη διαπίστωση της αναγκαιότητας της συνεργασίας των φορέων, 
ώστε μέσα από την ανταλλαγή εμπειριών και γνώσεων και από 
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την προώθηση κοινών σχεδίων, να προκαλούν αλλαγές στο πεδίο 
της κοινωνικής πολιτικής.  

Σκοπός της ΑΡΣΙΣ είναι η ανάπτυξη νέων πρακτικών και 
προτάσεων για την υποστήριξη των νέων που κινδυνεύουν από 
κοινωνικό αποκλεισμό, η κινητοποίηση των πολιτών και η 
προσαρμογή των θεσμών στην κατεύθυνση της πρόληψης της 
νεανικής περιθωριοποίησης και της κατοχύρωσης των νεανικών 
δικαιωμάτων.  

Περιγραφή δράσεων: 

• Κέντρο υποστήριξης νέων: 

 Συμβουλευτική - ψυχοκοινωνική στήριξη 
 Προετοιμασία και ένταξη στην απασχόληση 
 Νομική συμβουλευτική 
 Δημιουργική αξιοποίηση ελεύθερου χρόνου 
 Μαθήματα αλφαβητισμού 
 Ενισχυτική διδασκαλία 
 Μαθήματα υπολογιστών 
 Τράπεζα ρούχων και τροφίμων 

• Δράση στις φυλακές Διαβάτων /Αγροτικές φυλακές 
Κασσάνδρας. 

• Δράσεις στο Παπάφειο ίδρυμα. 

• Κέντρο νεανικών δραστηριοτήτων στο Φοίνικα. 

• Προγράμματα καταπολέμησης της παράνομης 
διακίνησης και εκμετάλλευσης παιδιών. 

• Σύμπραξη κοινωνική επιχείρηση για την 
απασχόληση των νέων. 

• Υποστήριξη αστέγων. 

• Δράσεις υποστήριξης τσιγγάνων οικισμού Αγίας 
Σοφίας. 

• Εθελοντισμός. 
Περιοχές δράσης: 
 

 -Τοπική Δράση 
 Περιφερειακή σε επίπεδο νομού 
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 -Πανελλήνια 
 -Ευρωπαϊκή 
 -Διεθνής 

  
Τομείς Δράσης: 

 
Ανθρώπινα δικαιώματα 

Κοινωνική αλληλεγγύη και πρόνοια 
Παιδιά 

 
 

ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ.ΟΡΓΑΝΩΣΗ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΩΝ.ΝΕΩΝ (Ν.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ) 

 
Η φιλοσοφία της ΑΡΣΙΣ βασίζεται:  

• Στην ιδεολογία της κοινωνικής αλληλεγγύης και της 
οργανωμένης συμπαράστασης προς τα πιο αδύνατα μέλη της 
κοινωνίας.  

• Στο σεβασμό του δικαιώματος των νέων στη διαφορά και την 
επιλογή.  

• Στην αντίθεση με κάθε είδους διακρίσεις και προκαταλήψεις.  

• Στην προσέγγιση των νέων μέσα από την οπτική των αναγκών 
και όχι των συμπτωμάτων.  

• Στο σχεδιασμό ενεργειών με βάση την κατανόηση των 
ανθρωπίνων συστημάτων που επηρεάζουν τα άτομα.  

• Στη σφαιρική πολυεπίπεδη παρέμβαση για την ενδυνάμωση των 
νέων προκειμένου να γίνουν ικανότεροι στην λήψη υπευθύνων 
αποφάσεων και την αντιμετώπιση δυσκολιών στη ζωή τους.  

• Στη διαπίστωση της αναγκαιότητας της συνεργασίας των φορέων 
ώστε μέσα από την ανταλλαγή εμπειριών και γνώσεων και από 
την προώθηση κοινών σχεδίων να προκαλούν αλλαγές στο πεδίο 
της κοινωνικής πολιτικής.  

Σκοπός της ΑΡΣΙΣ είναι η ανάπτυξη νέων πρακτικών και 
προτάσεων για την υποστήριξη των νέων που κινδυνεύουν από 
κοινωνικό αποκλεισμό, η κινητοποίηση των πολιτών και η 
προσαρμογή των θεσμών στην κατεύθυνση της πρόληψης της 
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νεανικής περιθωριοποίησης και της κατοχύρωσης των νεανικών 
δικαιωμάτων.  
 
Περιγραφή δράσεων: 
 

• Κέντρο Υποστήριξης Νέων:  

 Συμβουλευτική-Ψυχοκοινωνική Στήριξη.  
 Προετοιμασία και ένταξη στην απασχόληση. Νομική 
Συμβουλευτική.  

 Δημιουργική Αξιοποίηση Ελεύθερου Χρόνου.  
 Μαθήματα Αλφαβητισμού.  
 Ενισχυτική Διδασκαλία.  
 Μαθήματα Υπολογιστών.  
 Τράπεζα Ρούχων και Τροφίμων.  

• Εθελοντισμός 
 
Περιοχές δράσης: 
 

 -Τοπική Δράση: ΟΧΙ  
 -Περιφερειακή σε επίπεδο νομού 
 -Πανελλήνια  
 Ευρωπαϊκή 
 -Διεθνής  

 

Τομείς Δράσης: 
 
Ανθρώπινα δικαιώματα 
Εκπαίδευση 
Κοινωνική αλληλεγγύη και πρόνοια 
Παιδιά  
 

 

ΑΡΤΟΣ - ΔΡΑΣΗ/ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ 
ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ 

 
Περιγραφή δράσεων: 

• Εθελοντική συλλογή /μεταφορά διανομή τροφίμων και 
άλλων ειδών προς τους πάσχοντες.  
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• Εθελοντική προσπάθεια για ανθρώπινη υποστήριξη σε 
όλους τους τομείς που απασχολούν έναν πάσχοντα(υγειά, 
αξιοπρέπεια, εξεύρεση εργασίας, οικίας, κ.τ.λ.).  

• Πανελλαδική κλίμακα.  

• Συνεργασία με το εξωτερικό.  

 
Έτος ίδρυσης: 
 
1998 
Περιοχές δράσης: 
 

 -Τοπική Δράση:ΝΑΙ 
 -Περιφερειακή σε επίπεδο νομού 
 -Πανελλήνια 
 -Ευρωπαϊκή 
 -Διεθνής 

  
Τομείς Δράσης: 

 
Ανθρώπινα δικαιώματα 
Αντιμετώπιση κρίσεων 

Κοινωνική αλληλεγγύη και πρόνοια 
Παιδιά 

 
 

ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 
 
 

Η αστική μη κερδοσκοπική εταιρία "Ίρις", που ιδρύθηκε το 
2000, συστάθηκε για να υποστηρίξει βασικά τις δραστηριότητες του 
δημοτικού συμβουλίου νεολαίας των Γιαννιτσών (ΔΗ.ΣΥ.ΝΕ.Γ.) 
καθώς και την διαχείριση του δημοτικού κέντρου πληροφόρησης 
νεολαίας. 
 
Μέσω των δράσεών της σκοπεύει: 
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• Να υποστηρίξει τους σκοπούς και τις καταστατικές αρχές 
λειτουργίας του ΔΗ.ΣΥ.ΝΕ.Γ.  

• Να αποσύρει τον κατευθυνόμενο απομονωτισμό που πλαισιώνει 
τους "ανήλικους" πολίτες μας.  

• Να αναπτύξει στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του ΔΗ.ΣΥ.ΝΕ.Γ 
πανελλαδικές, διαβαλκανικές και γιατί όχι και διεθνείς 
συνεργασίες. 

• Να αναλάβει την διαχείριση και την λειτουργία του Δημοτικού 
Κέντρου Πληροφόρησης Νέων. 

 
Περιγραφή δράσεων: 
 

 Επαφές με τη νεολαία άλλων βαλκανικών -ευρωπαϊκών 
χωρών. 

 Εκπαιδευτικές επισκέψεις οικολογικού χαρακτήρα.  
 Συνδιοργανώσεις σεμιναρίων και ημερίδων για την 
ενημέρωση των νέων σε ευρωπαϊκά θέματα.  

 Συμμετοχή του ΔΗ.ΣΥ.ΝΕ.Γ σε πολιτιστικές εκδηλώσεις.  
 Δημιουργία εθελοντικών ομάδων-περιβαλλοντική ομάδα. 
 Συμμετοχή σε προγράμματα "διακοπές και εθελοντισμός".  

 
Περιοχές δράσης:  
 

 -Τοπική Δράση: ΟΧΙ  
 Περιφερειακή σε επίπεδο νομού 
 -Πανελλήνια 
 -Ευρωπαϊκή 
 -Διεθνής 

 
Τομείς Δράσης: 
 

 Άτομα με ειδικές ανάγκες 
 Εκπαίδευση 
 Παιδιά  
 Τέχνες και πολιτισμός 
 Υγεία 

 

ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
"ΝΑΥΤΙΛΟΣ" 

 
Η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία συστάθηκε για να 

υποστηρίξει δραστηριότητες του Κέντρου Πληροφόρησης Νέων 
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Δήμου Θέρμης, του Δημοτικού Συμβουλίου Νέων Δήμου Θέρμης 
και άλλων συναφών δραστηριοτήτων. 
 

Στους σκοπούς που εξυπηρετεί η οργάνωση περιλαμβάνονται:  

• Ίδρυση, λειτουργία και υποστήριξη όλων των δραστηριοτήτων 
του Κέντρου Πληροφόρησης Νέων και του Δημοτικού 
Συμβουλίου Νέων Θέρμης.  

• Ανάπτυξη εθνικών, διεθνών συνεργασιών στα πλαίσια των 
δραστηριοτήτων του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας για τη 
δημιουργία δικτύων επικοινωνίας.  

• Παροχή συμβουλευτικής δράσης σε σχολεία της περιοχής ή 
άλλων φορέων σε θέματα εκπαιδευτικού και επαγγελματικού 
προσανατολισμού. 

• Προώθηση δραστηριοτήτων για τη στήριξη ατόμων με ειδικές 
ανάγκες, χρήστες ναρκωτικών ουσιών και λοιπών ομάδων που 
χρήζουν βοήθειας.  

• Προώθηση δραστηριοτήτων για την ανάπτυξη δράσεων 
αξιοποίησης του ελεύθερου χρόνου των νέων.  

• Λειτουργία internet café.  

• Ενημέρωση, πληροφόρηση, δημοσιότητα εκδόσεων, 
διοργάνωση εκδηλώσεων, έκδοση ενημερωτικών φυλλαδίων, 
εντύπων. 

• Κατάρτιση, επιμόρφωση ανθρώπινου δυναμικού κυρίως νέων 
σε θέματα σταδιοδρομίας, σεμινάρια ημερίδες με θέμα 
σύνταξη βιογραφικού σημειώματος, συνέντευξη επιλογής 
νέου σε δουλειά, χρήση και εκμάθηση των εφαρμογών της 
πληροφορικής και internet.  

• Αναζήτηση συνεργασιών στο εσωτερικό και εξωτερικό, 
διασύνδεση και επικοινωνία με αυτά, ενημέρωση για τις 
ευρωπαϊκές και διεθνείς εξελίξεις πάνω σε θέματα παιδείας, 
νεολαίας, πολιτισμού, αθλητισμού, τουρισμού, οικολογίας, 
περιβάλλοντος, κοινωνικά, ενίσχυση της απασχόλησης κ.τ.λ.  

• Οργάνωση και ενημέρωση βιβλιοθήκης και άλλων τραπεζών 
πληροφοριών με εκδόσεις, έντυπα, άρθρα, νόμους που 
ενδιαφέρουν τους σκοπούς της αστικής εταιρείας.  
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• Σχεδιασμός, υλοποίηση, διαχείριση προγραμμάτων 
κοινωνικής ανάπτυξης - πρόνοιας, μέριμνας και συναφών 
αντικειμένων. 

 
Έτος ίδρυσης: 
 
2001 
 
Περιγραφή δράσεων: 
 

Στα δύο χρόνια λειτουργίας της η εταιρεία ανέπτυξε ποικίλες 
δράσεις κυριότερα σε ό,τι αφορά την πληροφόρηση και την 
απασχόληση και προς αυτή την κατεύθυνση συνεχίζει. 
 
Περιοχές δράσης: 
 

 -Τοπική Δράση: ΟΧΙ 
 -Περιφερειακή σε επίπεδο νομού 
 -Πανελλήνια  
 -Ευρωπαϊκή 
 -Διεθνής  

 
Τομείς Δράσης: 
 

 Αθλητισμός 
 Ανθρώπινα δικαιώματα 
 Άτομα με ειδικές ανάγκες 
 Διεθνής ανθρωπιστική και αναπτυξιακή δράση 
 Εκπαίδευση 
 Κοινωνική αλληλεγγύη και πρόνοια 
 Παιδιά  
 Περιβάλλον 
 Τέχνες και πολιτισμός 

 
 

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 

 
Αντιμετώπιση & καταπολέμηση ενδοοικογενειακής βίας, 

καταστολή αιτιών αντικοινωνικής συμπεριφοράς θύτη, λειτουργία 
ξενώνων-καταφυγίων κακοποιημένων γυναικών & παιδιών, άμεσος 
στόχος η δημιουργία πολυδύναμου κέντρου αντιμετώπισης 
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προβλημάτων που αφορούν όλη την οικογένεια, ενημέρωση και 
ευαισθητοποίηση κοινής γνώμης, αρχών & εργοδοτών. 
 

ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 

 
Ποιοι συμμετέχουν: 
 
• Παιδιά, γονείς, εκπαιδευτικοί, συγγραφείς, πανεπιστημιακοί, 
βουλευτές, ευρωβουλευτές, σκεπτόμενοι πολίτες.  

Το παιδί πρέπει: 

• Να προστατεύεται από κάθε μορφή βίας, την κακοποίηση, την 
προσβολή, την κακή μεταχείριση, την εγκατάλειψη, την 
παραμέληση, την εκμετάλλευση. 

• Να γνωρίζει τους θεσμούς που το προστατεύουν σε εθνικό, 
ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. 

• Να έχει πρόσβαση σε δωρεάν ποιοτική εκπαίδευση. 

• Να προστατεύεται από την πρόωρη επαγγελματική απασχόληση 
και την εργασιακή εκμετάλλευση. 

• Να μην είναι κοινωνικά αποκλεισμένο. 

• Να γνωρίζει τους κινδύνους του καπνίσματος, του αλκοολισμού, 
της κατανάλωσης ουσιών, του Διαδικτύου.  

Στόχοι:  

• Η ευαισθητοποίηση της κοινωνίας μας σχετικά με τα 
δικαιώματα του παιδιού.  

• Η διάδοση και η τήρηση της Σύμβασης του ΟΗΕ. 

• Η ανάδειξη των προβλημάτων των παιδιών που ανήκουν σε 
ευαίσθητες ομάδες (παιδιά μεταναστών και παλιννοστούντων, 
παιδιά - πρόσφυγες, παιδιά που υφίστανται κακοποίηση ή 
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εκμετάλλευση, ανάπηρα, κοινωνικά αποκλεισμένα, παιδιά σε 
ιδρύματα ή σε φυλακές ανηλίκων).  

• Η διεξαγωγή ερευνών σε τοπικό ή περιφερειακό επίπεδο και η 
συλλογή στοιχείων και δεδομένων που αφορούν στα δικαιώματα 
των παιδιών. 

• Η δημιουργία ενός δικτύου επικοινωνίας των μαθητών στα 
σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 

• Η συνεργασία για την επίλυση των προβλημάτων με αρμόδιους 
φορείς, διεθνείς Οργανισμούς και άλλες Μη Κυβερνητικές 
Οργανώσεις. 

• Οι συνεργασίες με Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις από άλλες 
ευρωπαϊκές χώρες.  

Έχει συμβάλει:  

• Στη θεσμοθέτηση του Έλληνα Συνηγόρου του Παιδιού. 

• Να ακουστούν τα δικαιώματα του παιδιού στον ΟΗΕ και στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση. 

• Να περιληφθεί άρθρο για τα δικαιώματα του Παιδιού στο 
Ευρωπαϊκό Σύνταγμα. 

• Να ακουστούν τα προβλήματα παιδιών «ευάλωτων ομάδων» της 
ελληνικής κοινωνίας.  

Άμεσες δράσεις είναι: 

• Η διάδοση και τήρηση της Σύμβασης του ΟΗΕ. 

• Η πραγματοποίηση πιλοτικού προγράμματος οικονομικής 
βοήθειας παιδιών που αναγκάζονται να εγκαταλείψουν το 
σχολείο για οικονομικούς λόγους. 

• Η πραγματοποίηση μηνιαίων σεμιναρίων για γονείς και 
εκπαιδευτικούς, με θεματικό πυρήνα τα δικαιώματα των 
παιδιών. 

• Η δημιουργία δικτύου ομάδων ανάγνωσης σε όλη τη χώρα. 

• Η αδελφοποίηση σχολείων, με σχολεία που βρίσκονται σε 
απομακρυσμένες περιοχές ή παρουσιάζουν άλλες 
ιδιαιτερότητες.  
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Λειτουργεί με Ομάδες Εργασίας: 

• Ομάδα διάδοσης της Σύμβασης του ΟΗΕ.  

• Ομάδα κατά της Παιδικής Εργασίας. 

• Αδελφοποίηση σχολείων, συνεργασία σχολείων και 
ιδρυμάτων, υιοθέτηση βιβλιοθηκών σχολείων 
απομακρυσμένων περιοχών.  

• Ομάδα για τα Παιδιά σε Ιδρύματα και Φυλακές.  

• Ομάδα κατά των Διακρίσεων - Βραβεία Δικτύου.  

• Χορηγίες.  
• Ομάδα για το Διαδίκτυο.  

• χρειάζονται τη συνδρομή όλων μας  για να βοηθήσουμε 
παιδιά που αναγκάζονται να σταματήσουν το σχολείο για 
οικονομικούς λόγους. 

Δρόμοι Ζωής 
 

Οι Δρόμοι Ζωής είναι αστική, μη κερδοσκοπική εταιρεία που 
ιδρύθηκε το 1996. Οι σκοποί της Οργάνωσης είναι φιλανθρωπικοί, 
ανθρωπιστικοί, κοινωφελείς, αναπτυξιακοί, εκπαιδευτικοί-
μορφωτικοί, πολιτιστικοί και σε καμία περίπτωση κερδοσκοπικοί. 
Η Οργάνωση αποβλέπει στην κατανόηση και στην αποδοχή της 
διαφορετικότητας των ανθρώπων από το σύνολο της 
κοινωνίας και δραστηριοποιείται προς την κατεύθυνση της 
ανάπτυξης των δυνατοτήτων των ατόμων, που ανήκουν σε ομάδες 
με ιδιαίτερα κοινωνικά προβλήματα, συμβάλλοντας παράλληλα 
στη βελτίωση των συνθηκών ζωής των ατόμων αυτών. 
 
Οι βασικοί σκοποί είναι: 

• Η άρση του κοινωνικού αποκλεισμού ατόμων και ιδιαίτερα 
παιδιών και οικογενειών λόγω φυλετικών, θρησκευτικών ή 
μαθησιακών ιδιαιτεροτήτων, χαμηλού βιοτικού επιπέδου ή 
οποιασδήποτε άλλης έλλειψης, υπερασπίζοντας έτσι το 
δικαίωμα που έχει κάθε άνθρωπος σε μια κανονική ζωή και 
μια δίκαιη μεταχείριση.  

• Η εθελοντική και ανιδιοτελή πνευματική, ηθική και υλική 
συμπαράσταση σε παιδιά, εφήβους, οικογένειες (και ειδικά 
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μητέρες), που ανήκουν σε ομάδες με πολιτισμικές ή 
κοινωνικές ιδιαιτερότητες, ώστε να μπορέσουν να αναλάβουν 
εξ ολοκλήρου την ευθύνη της προσωπικής τους ζωής και των 
πράξεών τους.  

• Η καταπολέμηση του αναλφαβητισμού, της άγνοιας, της 
αδιαφορίας, της ημιμάθειας και του κοινωνικού φόβου, 
προσβλέποντας στην αποκατάσταση της αξιοπρέπειας του 
ατόμου και την υποστήριξη της προσωπικότητάς του.  

Στόχοι: 

• Την ενίσχυση της αυτοπεποίθησης παιδιών, εφήβων και 
ενηλίκων, μέσα από δραστηριότητες που θα βοηθήσουν στη 
διεύρυνση του πνευματικού τους ορίζοντα, και την ανάπτυξη 
των ιδιαίτερων ικανοτήτων τους, με την προσωπική 
συμπαράσταση του εθελοντή.  

• Την προώθηση της επιστημονικής, κοινωνικής έρευνας 
σχετικά με τις ομάδες με ιδιαίτερα κοινωνικά προβλήματα 
είτε λόγω μαθησιακών δυσκολιών είτε λόγω φυλετικών ή 
θρησκευτικών ιδιαιτεροτήτων.  

• Την υποστήριξη αναλφάβητων εφήβων, ώστε να αποκτήσουν 
την απαιτούμενη αυτοπεποίθηση για να επιστρέψουν στο 
σχολείο ή να αναπτύξουν ικανότητες που θα τους επιτρέψουν 
να εργαστούν.  

• Την υποστήριξη αναλφάβητων ενηλίκων για να μάθουν 
ανάγνωση και γραφή.  

• Την υποστήριξη παιδιών με μαθησιακές ιδιαιτερότητες 
(τσιγγανοπαίδων, μουσουλμανοπαίδων, παιδιών μεταναστών, 
παιδιών των φαναριών), ώστε να ολοκληρώσουν την 
προβλεπόμενη από την Πολιτεία βασική εκπαίδευση.  

• Την υποστήριξη κοινωνικά αποκλεισμένων γυναικών και 
ειδικότερα μητέρων, με επιμορφωτικά σεμινάρια ή άλλες 
δραστηριότητες.  

 
Αντικείμενο της προσπάθειας 
 

Η εθελοντική παρουσία και δράση της Οργάνωσης ως άτυπης 
πρωτοβουλίας, αρχικά ολιγομελούς, χρονολογείται από το έτος 
1996. Αντικείμενο της όλης προσπάθειας ήταν και είναι η παροχή 
ανθρωπιστικής βοήθειας, στήριξης και συμπαράστασης σε 
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οικογένειες κυρίως Ελλήνων, χριστιανών και μουσουλμάνων 
τουρκόφωνων, Πομάκων και οικονομικών μεταναστών, οι 
οποίες έχουν εγκατασταθεί και διαβιώνουν υπό δύσκολες 
συνθήκες.  

 
 
Βασικά χαρακτηριστικά της προσπάθειάς  
 
-Η υιοθέτηση αρχών, που συνοψίζονται στην ιδέα της ανιδιοτελούς 

προσφοράς, της αμοιβαιότητας και του σεβασμού στο 
συνάνθρωπο ως αυτοτελούς προσωπικότητας. 

-Η προσπάθεια εκ μέρους των εθελοντών να διακρίνουν κάθε φορά 
τις πραγματικές ανάγκες των ανθρώπων, τους οποίους 
καλούνται να βοηθήσουν, ώστε να τους «εκπαιδεύσουν» να 
αναλάβουν την ευθύνη των πράξεών τους και να τους ωθήσουν 
να κάνουν τα απαραίτητα βήματα για τη βελτίωση της ποιότητας 
ζωής τους. 

-Η πεποίθηση ότι η σχέση μεταξύ των εθελοντών και των 
αποδεκτών της όλης προσπάθειας είναι μια σχέση αμφίδρομη, 
γεμάτη ανθρωπιά, νοιάξιμο και κατανόηση, μια σχέση όπου 
διασταυρώνονται οι Δρόμοι της Ζωής. 

 
Συνεργάτες-Εθελοντές 
 

Η δράση της Οργάνωσης στηρίζεται αποκλειστικά στην 
εθελοντική προσφορά των ευαισθητοποιημένων και ταυτόχρονα 
ικανών ατόμων που αποφασίζουν με την γενναιοδωρία της ψυχής 
τους να αφιερώσουν λιγότερο ή περισσότερο από τον χρόνο τους 
προκειμένου να βοηθήσουν τους συνανθρώπους τους. 

 
Η Οργάνωση σήμερα αριθμεί εβδομήντα (70) εθελοντές-

συνεργάτες, οι οποίοι προσφέρουν εθελοντική εργασία σε σταθερή 
βάση επιδεικνύοντας συνέπεια και υψηλό αίσθημα ευθύνης. Ο 
χρόνος που διαθέτει το σύνολο των εθελοντών σε σταθερή βάση για 
το συλλογικό έργο ανέρχεται κατά μέσο όρο σε 200 ώρες την 
εβδομάδα, μη συμπεριλαμβανομένων των έκτακτων περιπτώσεων. 
 
Πόροι για τη συντήρηση και λειτουργία του Κέντρου 
Επικοινωνίας 
 
1). Εθελοντικές συνδρομές και οικονομικές ενισχύσεις των εταίρων 

και των μελών. 
2). Δωρεές και χορηγίες τρίτων, υποστηρικτών των δραστηριοτήτων 

του Κέντρου και της Εταιρείας «ΔΡΟΜΟΙ ΖΩΗΣ». 
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3). Προσφορά προϊόντων ή υπηρεσιών εταιρειών, προμηθευτών, 
χορηγών αλλά και μεμονωμένων ατόμων. 

 
Κύκλοι Δράσης του Κέντρου Επικοινωνίας 
 
Οι Τομείς-Κύκλοι Δράσης στους οποίους οι συνεργάτες της 
Οργάνωσης προσφέρουν εθελοντική εργασία είναι σήμερα οι 
ακόλουθοι: 
 
Στήριξη Οικογενειών  
 

Η εθελοντική και ανιδιοτελής στήριξη μίας ή περισσοτέρων 
οικογενειών, που αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά, κοινωνικά 
κ.ά. προβλήματα, μέσω μιας σταθερής επαφής, υποστήριξης 
και επικοινωνίας των εθελοντών με τις οικογένειες αυτές. Οι 
εθελοντές αποτελούν κατά κάποιο τρόπο το σύνδεσμο, τον κρίκο 
επικοινωνίας των εχόντων ανάγκη συμπαράστασης οικογενειών με 
την Οργάνωση και το Κέντρο Επικοινωνίας, ώστε να υπάρχει ανά 
πάσα στιγμή ικανή γνώση των σοβαρών αναγκών, που προκύπτουν 
και η κατά το δυνατόν αμεσότερη ανθρωπιστική επέμβαση προς 
κάλυψη αυτών.  

 
Η σταθερή και συνεπής επαφή ενός εθελοντή με μια οικογένεια 

δίνει επίσης τη δυνατότητα ανάπτυξης συναισθηματικών και 
φιλικών δεσμών, πράγμα πολύ σημαντικό για την τόνωση της 
αυτοπεποίθησης των ανθρώπων αυτών και την απόκτηση μιας 
διαφορετικής αντίληψης για το άτομο και το κοινωνικό σύνολο, 
που εκπροσωπεί ο εθελοντής. 

 
Με τον τρόπο αυτό παύει πλέον ο περίγυρος να είναι ένας 

κόσμος αδιάφορος, συναισθηματικά ουδέτερος ή και εχθρικός 
πολλές φορές και γίνεται ένας κόσμος ανθρωπιάς και κατανόησης, 
που αφήνει μια θέση και σ’ όλους εκείνους που η μοίρα, οι 
συνθήκες ή ακόμη και οι προσωπικές τους επιλογές τους οδήγησαν 
στον αποκλεισμό ή την περιθωριοποίηση.  
 
Υγεία 
 

Η Οργάνωση δέχεται την εθελοντική προσφορά ιατρών διαφόρων 
ειδικοτήτων προκειμένου να βοηθήσει στην επίλυση των 
σημαντικών προβλημάτων υγείας που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι 
των υποβαθμισμένων περιοχών γύρω από το Γκάζι.  

 
Στα πλαίσια της προσπάθειας αυτής γίνονται τακτικοί 

εμβολιασμοί σε συνεργασία με τους «Γιατρούς του Κόσμου», 
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επισκέψεις συνοδεία εθελοντών σε διάφορα Νοσοκομεία, 
οδοντιατρικές εξετάσεις και θεραπείες, αιμοδοσίες, σεμινάρια 
υγιεινής κ.ά. 
 
Εκπαίδευση 
 

Βασικό και κοινό χαρακτηριστικό του συνόλου σχεδόν των 
παιδιών που προσέρχονται στο Κέντρο Επικοινωνίας είναι οι 
σοβαρές μαθησιακές δυσκολίες και η έλλειψη στοιχειωδών πολλές 
φορές γνώσεων. Ως αποτέλεσμα αυτών και άλλων προβλημάτων, 
που σχετίζονται με τα κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα των 
οικογενειών τους, πολλά παιδιά δεν πηγαίνουν σε σταθερή βάση 
στο σχολείο, χάνουν τη χρονιά τους ή στη χειρότερη περίπτωση το 
διακόπτουν οριστικά. Δυστυχώς υπάρχουν ακόμη και περιπτώσεις 
παιδιών, που δεν έχουν πάει ποτέ στο σχολείο και κατά συνέπεια 
είναι αναλφάβητα. 
 
Σχέδια για το μέλλον 
 

1). Αύξηση του αριθμού των εθελοντών με στόχο την παροχή 
μεγαλύτερης και ποιοτικότερης βοήθειας από την λειτουργία 
του Κέντρου Επικοινωνίας και επέκταση των δραστηριοτήτων 
του και σε άλλους τομείς. 

2). Προσπάθεια αύξησης των μελών της Οργάνωσης και 
προσέλκυση χορηγών. 

3).  Κάλυψη όσο το δυνατόν περισσοτέρων αναγκών για εκείνες 
τις οικογένειες που έχουν σοβαρό οικονομικό πρόβλημα  

4). Προσπάθεια για την επαγγελματική αποκατάσταση των 
ενηλίκων και νέων, πολλοί εκ των οποίων σήμερα είναι 
άνεργοι. 

5). Οργάνωση ομάδων αναλφάβητων ενηλίκων και νέων με 
στόχο την διδασκαλία γραφής και ανάγνωσης. 

6). Οργάνωση ομάδων γυναικών για μαθήματα μαγειρικής-
ζαχαροπλαστικής, κοπτικής-ραπτικής, κατασκευής κούκλας 
(γαντόκουκλας, μαριονέτας). 

7). Διοργάνωση ενημερωτικών συναντήσεων με θέματα που 
σχετίζονται με πρόληψη παιδικών ατυχημάτων, οικογενειακό 
προγραμματισμό κ.τ.λ., σε συνεργασία με τους αρμόδιους 
φορείς του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας και άλλες 
εθελοντικές οργανώσεις. 

8). Σταθερός στόχος αποτελεί η μελλοντική επέκταση της 
προσπάθειας και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, όπου 
υπάρχουν κοινωνικές ομάδες ανθρώπων με αντίστοιχα 
προβλήματα και ιδιαιτερότητες.  
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9). Τέλος η προβολή του συγκεκριμένου μοντέλου εθελοντικής 
προσπάθειας σαν απάντηση στα καθημερινά προβλήματα των 
συνανθρώπων μας. 

 
Το αποτέλεσμα 

Μετά από πέντε χρόνια προσπάθειας, απόδειξαν πως η 
εθελοντική παρουσία και δράση δεν είναι μόνο απόφαση και στάση 
ζωής, αλλά είναι και τέχνη που διδάσκεται, είναι νοοτροπία που 
μεταφυτεύεται, είναι όπλο μοναδικό ενάντια στην αδιαφορία και 
τον «ωχαδελφισμό» που μαστίζουν την κοινωνία μας και απειλούν 
να απολιθώσουν, τελικά, κι εμάς τους ίδιους. Είναι μια πινελιά με 
χρώμα κόκκινο ζωηρό, μια σταγόνα αίμα ζωντανής καρδιάς, πάνω 
στο γκρίζο της γειτονιάς μας, της πόλης μας, της ζωής μας.  

Με ένα δίκτυο αφοσιωμένων εθελοντών μπορούν να 
προσβλέπουν σε μία αποτελεσματική αποστολή στήριξης και 
προσφοράς σε παιδιά, εφήβους και γυναίκες κοινωνικά 
αποκλεισμένων πληθυσμών δίνοντας τους τη δυνατότητα να 
μάθουν, να αναπτυχθούν, να ξεφύγουν από την περιθωριοποίηση. 

 

Εθελοντική Εργασία Αθήνας 
 

Η Εθελοντική Εργασία Αθήνας είναι μη κερδοσκοπικός 
φορέας που ιδρύθηκε το 1990. Από το 1994 έχει τη μορφή 
σωματείου. Δημιουργήθηκε από την επιθυμία κυρίως των νέων 
ανθρώπων να συσπειρώσουν και να οργανώσουν εθελοντές. Η 
δράση της εστιάζεται σε άτομα και πληθυσμιακές ομάδες που 
αντιμετωπίζουν κοινωνικό αποκλεισμό (πρόσφυγες, μετανάστες, 
αναλφάβητα παιδιά, ασθενείς σε ψυχιατρεία κ.ά.)  

 
Ελληνικό Παιδικό Μουσείο 

Το Ελληνικό Παιδικό Μουσείο είναι ένα μη κερδοσκοπικό 
Σωματείο κοινωφελούς χαρακτήρα με εκπαιδευτικό και πολιτιστικό 
σκοπό και ιδρύθηκε το 1987. Είναι αναγνωρισμένο από το 
Υπουργείο Πολιτισμού ως Ν.Π.Ι.Δ. που επιδιώκει πολιτιστικούς 
σκοπούς. 

Η Γενική του Συνέλευση απαρτίζεται από 47 Μέλη ενώ το 
Μουσείο διοικείται από 7μελές Συμβούλιο.  

Το Παιδικό Μουσείο είναι ένα είδος Μουσείου ειδικά 
διαμορφωμένο για να εξυπηρετεί τις ανάγκες και τις δυνατότητες 
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των παιδιών. Είναι ένα μουσείο πολυθεματικό και μοναδικό στο 
είδος του στην Ελλάδα. Το κτίριο στο οποίο στεγάζεται το Μουσείο 
είναι νεοκλασικού ρυθμού και χρονολογείται από το 1900. Το 
Μουσείο καταλαμβάνει πάνω από 520 τ.μ. και αναπτύσσεται σε 
τρία επίπεδα, σοφίτα και αυλή.  

Το Παιδικό Μουσείο απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας έως 12 
χρόνων, γονείς και εκπαιδευτικούς, σε οποιονδήποτε 
πρωτομαθαίνει και σε οποιονδήποτε ενδιαφέρεται για την ανάπτυξη 
του παιδιού. Το Παιδικό Μουσείο είναι ένα Μουσείο ειδικά 
σχεδιασμένο για να εξυπηρετεί τις ανάγκες και τις δυνατότητες των 
παιδιών αλλά και των γονιών και των εκπαιδευτικών που 
συμβάλλουν στην ανάπτυξή τους. Είναι βασισμένο σε θεωρίες για 
το πώς μαθαίνει και αναπτύσσεται το παιδί αποτελεσματικά. 
Σύμφωνα με τη σύγχρονη παιδαγωγική επιστήμη, η μάθηση είναι 
πιο αποτελεσματική όταν στηρίζεται στην ενεργό συμμετοχή και 
στην εμπειρία με τα αντικείμενα.  

Στο Παιδικό Μουσείο τα παιδιά μπορούν  

 να παρατηρήσουν,  
 να σκεφθούν,  
 να ερευνήσουν,  
 να παίξουν,  
 να πειραματιστούν και  
 να δημιουργήσουν.  

Παράλληλα, τα παιδιά χρειάζεται να μεγαλώνουν με το 
αίσθημα της σιγουριάς, της εμπιστοσύνης στον εαυτό τους με 
σεβασμό για τους άλλους και το φυσικό κόσμο που τα περιβάλλει. 
Το Ελληνικό Παιδικό Μουσείο, ενθαρρύνει τη φαντασία, την 
περιέργεια, τον προβληματισμό και το ρεαλισμό. Δίνει 
ευκαιρίες για την εξέλιξη της αντίληψης για τον κόσμο, προάγει τη 
συμμετοχή στην κοινωνία και συμβάλλει στην κατανόηση των 
διαφορών μεταξύ των ανθρώπων. 

Τη λειτουργία του Μουσείου υποστηρίζει προσωπικό που 
αποτελείται από: 

• 15 εργαζόμενους με πλήρη και μερική απασχόληση,  

• εξωτερικούς συνεργάτες καθώς και  
• 100 περίπου εθελοντές.  
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Το Παιδικό Μουσείο είναι ένας χώρος που προσφέρει 
πολύπλευρη εκπαίδευση και ψυχαγωγία και αποτελεί ένα 
σημαντικό βήμα εξοικείωσης με την έννοια «Μουσείο». 

Αποστολή του Παιδικού Μουσείου 

Το Ελληνικό Παιδικό Μουσείο υπάρχει για να ενθαρρύνει 
κάθε παιδί να ανακαλύπτει, να κατανοεί, να μαθαίνει, να χαίρεται, 
και να διαμορφώνει τον εαυτό του και τον κόσμο μέσα στον οποίο 
ζει, με σεβασμό στην ατομικότητα και έμφαση στη συνεργασία. 

Το Ελληνικό Παιδικό Μουσείο αποτελεί για τα παιδιά μία 
από τις πρώτες μουσειακές τους εμπειρίες, όπου τους παρέχεται 
ένα περιβάλλον προσαρμοσμένο στις ανάγκες και τις δυνατότητές 
τους.  

Κεντρική φιλοσοφία του Μουσείου είναι η πεποίθηση ότι 
τα πραγματικά αντικείμενα, οι άμεσες εμπειρίες και η ψυχαγωγία 
υποστηρίζουν τη μάθηση. Το Ελληνικό Παιδικό Μουσείο, 
ενθαρρύνει τη φαντασία, την περιέργεια, τον προβληματισμό 
και το ρεαλισμό. Δίνει ευκαιρίες για την εξέλιξη της αντίληψης για 
τον κόσμο, προάγει τη συμμετοχή στην κοινωνία και συμβάλλει 
στην κατανόηση των διαφορών μεταξύ των ανθρώπων.  
 

Οι αρχές που διέπουν τη λειτουργία του Μουσείου είναι: 

• Παροχή υπηρεσιών σε όλα τα παιδιά.  

• Δημιουργία εκθεμάτων και προγραμμάτων που κεντρίζουν τη 
σκέψη, μέσα από την αλληλεπίδραση με πραγματικά 
αντικείμενα.  

• Συντήρηση των συλλογών του Μουσείου σε υψηλό επίπεδο 
και διαθεσιμότητά τους στο κοινό.  

• Προσέλκυση και υποστήριξη προσωπικού που θα φέρνει τη 
δημιουργικότητα και την ειδικότητά του στο Μουσείο και θα 
είναι αφοσιωμένο στα παιδιά.  

• Υποστήριξη στους γονείς.  

• Συνεργασία με εκπαιδευτικούς και προσωπικό άλλων 
κοινωνικών φορέων.  

• Λειτουργία του Μουσείου ως εθνικού, ερευνητικού και 
αναπτυξιακού κέντρου, που μελετά νέες μεθόδους άτυπης 
εκπαίδευσης, όπως επίσης και νέους ρόλους για τα Μουσεία. 
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Χρησιμοποιεί μία ποικιλία από στρατηγικές και προγράμματα 
για να ανταποκριθεί στον τρόπο που ο καθένας μαθαίνει. 
Παράλληλα, τα παιδιά χρειάζεται να μεγαλώνουν με το αίσθημα 
της σιγουριάς, της εμπιστοσύνης στον εαυτό τους με σεβασμό για 
τους άλλους και το φυσικό κόσμο που τα περιβάλλει. Δίνει 
ευκαιρίες για την εξέλιξη της αντίληψης για τον κόσμο, προάγει τη 
συμμετοχή στην κοινωνία και συμβάλλει στην κατανόηση των 
διαφορών μεταξύ των ανθρώπων. 

Μερικοί τύποι εκπαιδευτικών προγραμμάτων, που έχει ως 
τώρα αναπτύξει το Ελληνικό Παιδικό Μουσείο, είναι:  

• Συμβουλευτικά προγράμματα για σχολικές ομάδες  

• Σεμινάρια για οικογένειες  

• Ημερίδες για εξωσχολικές ομάδες  

• Εκπαίδευση ερμηνευτών για παιδιά με ειδικές ανάγκες  

• Μουσειοσκευές – αφιερώματα  

• Εκπαιδευτικά φυλλάδια για διανυκτερεύσεις  

• Εθελοντικό πρόγραμμα για παιδικές γιορτές  

• Εργαστήρια  

Περιοχές δράσης: 
 

 -Τοπική Δράση: ΟΧΙ  
 -Περιφερειακή σε επίπεδο νομού 
 -Πανελλήνια  
 -Ευρωπαϊκή  
 -Διεθνής 

 
Τομείς Δράσης: 
 

 Αθλητισμός 
 Άτομα με ειδικές ανάγκες 
 Εκπαίδευση 
 Παιδιά  
 Περιβάλλον 
 Τέχνες και πολιτισμός 
 Υγεία 
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Από τη δημιουργία του Ελληνικού Παιδικού Μουσείου το 
1987, ο Εθελοντισμός παίζει κύριο ρόλο και αποτελεί την 
κινητήρια δύναμη για ό,τι συμβαίνει τα 18 χρόνια της ιστορίας του.  

Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ 

Το "πρόγραμμα εθελοντών" του Ελληνικού Παιδικού 
Μουσείου προτείνει ένα σύγχρονο μοντέλο για τον εθελοντισμό 
κατά το οποίο ο εθελοντισμός είναι ενεργός συμμετοχή και 
αλληλεπίδραση με στόχο το αμοιβαίο όφελος. Οι εθελοντές 
υποστηρίζονται ώστε να χρησιμοποιούν και να αναπτύσσουν όλο 
τους το δυναμικό μέσα από τη συνεχή εκπαίδευση και αξιολόγησή 
τους και τη συμμετοχή τους σε συναντήσεις και ομάδες εργασίας. 
Η διεπιστημονικότητα του χώρου προσφέρει, ιδιαίτερα για τους 
νέους, ένα περιβάλλον όπου μπορούν να εξελίξουν τις ικανότητές 
τους και να αποκτήσουν επαγγελματική προϋπηρεσία. Το 
Ελληνικό Παιδικό Μουσείο (E.Π.Μ.) από την ίδρυσή του το 1987 
ανέπτυξε το θεσμό και τα προγράμματα των εθελοντών τα ποία 
αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της λειτουργίας του μέχρι 
σήμερα. Οι εθελοντές υποστηρίζουν το έργο του μουσείου σε όλους 
τους τομείς του. Οι εθελοντές αποτελούν ένα ζωντανό σύνδεσμο με 
την κοινωνία, κι αυτό κάνει απαραίτητη την παρουσία τους στο 
μουσείο. Φέρνουν στο μουσείο νέες ιδέες, ενθουσιασμό, γνώση, 
ειδικότητα, επαγγελματισμό και προσωπική αφοσίωση.  

ΤΟΜΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

Εθελοντής στο Ελληνικό Παιδικό Μουσείο μπορεί να γίνει ο 
καθένας! Οι Εθελοντές υποστηρίζουν όλα τα τμήματα και 
καλύπτουν όλο το φάσμα της λειτουργίας του Μουσείου.  

Τι μπορεί να κάνει κανείς στο Παιδικό Μουσείο 

• Ερμηνεία Εκθεμάτων ή δραστηριοτήτων στον Εκθεσιακό 
Χώρο, σε εργοστάσια και σε εξωτερικούς χώρους  

• Υποδοχή του κοινού  

• Γραμματειακή υποστήριξη  

• Καταγραφή και συντήρηση συλλογών  

• Υποστήριξη της βιβλιοθήκης  

• Τεχνική υποστήριξη-Συντήρηση κτιρίου  

• Οργάνωση εκδηλώσεων  
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• Ανεύρεση νέων χορηγών  

• Υποστήριξη του τμήματος της Επικοινωνίας  

Οι Εθελοντές κάθε ομάδας αναφέρονται στο συντονιστή της 
ομάδας με στόχο την καλύτερη οργάνωση και την συνολική 
συνεργασία και αλληλεπίδραση.  

Οι ομάδες εθελοντών που απασχολούνται στο μουσείο, είναι: 

• Παιδιά εθελοντές, φίλοι του Μουσείου, που το γνωρίζουν 
κυρίως από τα εκπαιδευτικά του προγράμματα, παιδιά από 
τη γειτονιά, παιδιά επισκέπτες.  

• Μαθητές Λυκείου, που το πρόγραμμα σπουδών τους 
συμπεριλαμβάνει εθελοντική προσφορά.  

• Φοιτητές, που κάνουν την πρακτική τους άσκηση στο 
μουσείο.  

• Πτυχιούχοι, που θέλουν να γνωρίσουν το εκπαιδευτικό έργο 
του μουσείου.  

• Άλλοι εθελοντές, που είτε δουλεύουν είτε έχουν πάρει 
σύνταξη και τους ενδιαφέρει η δουλειά με τα παιδιά.  

ΟΙ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ. Οι εθελοντές στο Ελληνικό 
Παιδικό Μουσείο είναι μέρος της δύναμής του και εμπλέκονται σε 
όλες τις πτυχές της καθημερινότητάς του.  

ΠΑΙΔΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ 

Το Παιδικό Μουσείο έχει ως κέντρο του το παιδί και 
υποστηρίζει την παιδοκεντρική μάθηση. Θεωρούμε απαραίτητη την 
παρουσία της νεότερης γενιάς στο μουσείο με συγκεκριμένο ρόλο, 
όπως αυτόν του εθελοντή. Η παρουσία αυτή κάνει το Παιδικό 
Μουσείο πραγματικά Μουσείο των Παιδιών.  

Το Ελληνικό Παιδικό Μουσείο, έχει ως κέντρο του το παιδί 
και υποστηρίζει την παιδοκεντρική μάθηση. Θεωρούν απαραίτητη 
την παρουσία της νεότερης γενιάς στο μουσείο με συγκεκριμένο 
ρόλο όπως αυτόν του εθελοντή. Αν είσαι από 6 έως 12 ετών και 
θέλεις να συμμετέχεις ενεργά στη δράση του Ελληνικού Παιδικού 
Μουσείου, να δοκιμάσεις πρώτος από όλους τις δραστηριότητες και 
τα εκθέματα του Μουσείου, να παίρνεις μέρος στις αποφάσεις που 
αφορούν τα εκπαιδευτικό προγράμματα, να συνεργάζεσαι με 
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παιδιά και ενήλικους που έχουν κοινά ενδιαφέροντα με σένα, μην 
αργείς! Γίνε ένας από τους 30 που θα αποτελέσουν την ομάδα των 
παιδιών Εθελοντών.  

Πρόσκληση για Εθελοντική εργασία στο Παιδικό Μουσείο! 

Το Ελληνικό Παιδικό Μουσείο προτείνει ένα σύγχρονο 
μοντέλο για τον εθελοντισμό, μέσα από το οποίο οι Εθελοντές 
μας συμμετέχουν ενεργά και αλληλεπιδρούν, παροτρύνονται να 
χρησιμοποιούν και να αναπτύσσουν όλο τους το δυναμικό με 
στόχο το αμοιβαίο όφελος.  

Το Ελληνικό Παιδικό Μουσείο προσκαλεί:  

• Άνδρες  
• Γυναίκες  
• Εργαζόμενους  
• Φοιτητές  
• Νοικοκυρές  
• Συνταξιούχους  
• Ανθρώπους κάθε ηλικίας,  

με ειδικότητα και μη να συμμετέχουν στο εθελοντικό πρόγραμμα 
και να προσφέρουν εργασία. Το αντικείμενο της εργασίας του κάθε 
Εθελοντή καθορίζεται με βάση τις επιθυμίες και τις δυνατότητες 
του αλλά και σε σχέση με τις ανάγκες του Μουσείου.  

Το αντικείμενο της εργασίας του αφορά στη(ν):  

• Ερμηνεία εκθεμάτων και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων 

• Καταγραφή και συντήρηση συλλογών 

• Επικοινωνία και δημόσιες σχέσεις 

• Χρηματοδότηση 

• Υποδοχή επισκεπτών  

• Γραμματειακή υποστήριξη 

• Βιβλιοθήκη 
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κ.α.  

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΝΑΔΟΧΩΝ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ 

 
Είναι μια ομάδα εθελοντών που εδώ και 13 χρόνια, από το 

1989,προσφέρουν μια ανιδιοτελή υπηρεσία, με διάφορους 
τρόπους, στους συνανθρώπους μας. 
 
Οι σκοποί έχουν 3 κατευθύνσεις:  

• Την ανάπτυξη του θεσμού των αναδόχων οικογενειών για να 
λυθεί το πρόβλημα του ηθικού κατήφορου των 
εγκαταλελειμμένων παιδιών.  

• Την ανακούφιση των πιο αδυνάτων και όσων έχουν ανάγκη. 

• Τη βελτίωση του πολιτιστικού και πνευματικού μας επιπέδου. 

 
Περιγραφή δράσεων: 

• Τοποθέτηση εγκαταλελειμμένων παιδιών σε ανάδοχες 
οικογένειες για φιλοξενία ή επιμέλεια  

• Η καθημερινή σίτιση παιδιών και οικογενειών  

• Εισηγήσεις σε ιδρύματα  

• Αιμοδοσία  

• Νομική κάλυψη  

• Ιατρική περίθαλψη  

• Συλλογή-διανομή ιματισμού και άλλων αγαθών  

• Ανθρώπινες αξίες 
Περιοχές δράσης: 
 

 Τοπική Δράση: ΟΧΙ  
 Περιφερειακή σε επίπεδο νομού 
 Πανελλήνια 
 Ευρωπαϊκή 
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 Διεθνής 
 

Τομείς Δράσης: 
 

 Εκπαίδευση 
 Κοινωνική αλληλεγγύη και πρόνοια 
 Παιδιά  

 

 
ΕΛΠΙΔΑ - ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ 

ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ 
 

 
 
Ο Σύλλογος Φίλων Παιδιών με καρκίνο δημιουργήθηκε το 

1990. Ονομάζεται ΕΛΠΙΔΑ, γιατί θεωρεί ότι η μεγαλύτερη 
προσφορά σε ένα παιδί που πάσχει από νεοπλασία είναι να λάμψει 
μία μέρα και πάλι η ελπίδα στα μάτια του. Η δράση της "ΕΛΠΙΔΑΣ" 
ξεκίνησε από την αγάπη των μελών της για τα παιδιά και από τη 
διαπίστωση πώς στη χώρα μας έλειπαν τα μέσα για τη θεραπεία των 
παιδιών που χρειάζονται μεταμόσχευση μυελού των οστών. Αυτή η 
ιστορία - ιστορία αγάπης, ανθρωπιάς και κοινωνικής στράτευσης - 
συνεχίζεται όλα αυτά τα χρόνια με σκληρή δουλειά και ανιδιοτελή 
προσφορά. Και στηρίζεται, πάνω απ' όλα, στην αγάπη του κόσμου, 
που έχει αγκαλιάσει το έργο του Συλλόγου σαν να ήταν δικό του. Η 
ιστορία της "ΕΛΠΙΔΑΣ" είναι μία ιστορία αγάπης για τον άνθρωπο 
και το παιδί. Μία υπόσχεση εκατοντάδων ανθρώπων για το παρόν 
και το μέλλον.  

Στις αρχές της δεκαετίας του '90 ιδρύθηκε ο Σύλλογος από 
μία ομάδα επώνυμων γυναικών και η απόφασή τους να 
στρατευθούν στο πλευρό του άρρωστου παιδιού ήταν για την 
ελληνική κοινωνία ένα ευχάριστο ξάφνιασμα. Ένα ξάφνιασμα που 
όμως σηματοδότησε την αυγή μιας κοινωνικής άνοιξης. Με όραμα, 
τόλμη και αποφασιστικότητα, προγραμματισμό και προπαντός με 
προσωπική δουλειά τα μέλη του Συλλόγου κατόρθωσαν να 
μετατρέψουν τη δυστυχία σε ελπίδα ζωής για εκατοντάδες παιδιά.  

ΙΣΤΟΡΙΑ 
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Η ιστορία της "ΕΛΠΙΔΑΣ" ξεκίνησε το 1990 από την αγάπη 
των μελών της για τα παιδιά και από τη διαπίστωση πώς στη χώρα 
μας έλειπαν τα μέσα για τη θεραπεία των παιδιών που χρειάζονται 
μεταμόσχευση μυελού των οστών. Αυτή η ιστορία - ιστορία αγάπης, 
ανθρωπιάς και κοινωνικής στράτευσης - συνεχίζεται όλα αυτά τα 
χρόνια με σκληρή δουλειά και ανιδιοτελή προσφορά. Και 
στηρίζεται, πάνω απ' όλα, στην αγάπη του κόσμου, που έχει 
αγκαλιάσει το έργο του Συλλόγου σαν να ήταν δικό του. 

Η ιστορία της "ΕΛΠΙΔΑΣ" είναι μία ιστορία αγάπης για τον 
άνθρωπο και το παιδί. Μία υπόσχεση εκατοντάδων ανθρώπων για 
το παρόν και το μέλλον.  

Στις αρχές της δεκαετίας του '90 ιδρύθηκε ο Σύλλογος από 
μία ομάδα επώνυμων γυναικών και η απόφασή τους να 
στρατευθούν στο πλευρό του άρρωστου παιδιού ήταν για την 
ελληνική κοινωνία ένα ευχάριστο ξάφνιασμα. Ένα ξάφνιασμα που 
όμως σηματοδότησε την αυγή μιας κοινωνικής άνοιξης. Με όραμα, 
τόλμη και αποφασιστικότητα, προγραμματισμό και προπαντός με 
προσωπική δουλειά τα μέλη του Συλλόγου κατόρθωσαν να 
μετατρέψουν τη δυστυχία σε ελπίδα ζωής για εκατοντάδες παιδιά. 

Πρώτη βασική επιδίωξη της "ΕΛΠΙΔΑΣ" ήταν η δημιουργία 
μιας πρότυπης ιατρικής μονάδας, που μέχρι τότε δεν υπήρχε στη 
χώρα μας : της Μονάδας Μεταμόσχευσης Μυελού των Οστών 
(ΜΜΜΟ), όπου θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν σε παιδιά 
που νοσούν από αιματολογικά, γενετικά και κληρονομικά 
νοσήματα, όπως λευχαιμίες, συμπαγείς όγκοι, νευροβλαστώματα, 
μεσογειακή αναιμία και άλλες περιπτώσεις (περισσότερες των 
πενήντα). 

Ακολούθησε η δημιουργία του Ξενώνα που φιλοξενεί παιδιά 
από την περιφέρεια μαζί με τις οικογένειές τους, που έχουν ανάγκη 
να διαμένουν στην περιοχή της Αθήνας για όσο διάστημα διαρκεί η 
θεραπεία στη ΜΜΜΟ του Νοσοκομείου Παίδων "Αγία Σοφία", 
καθώς επίσης και στις ογκολογικές κλινικές των Παιδιατρικών 
Νοσοκομείων "Αγία Σοφία" και "Αγλαΐα Κυριακού", χωρίς να έχουν 
στέγη στην πρωτεύουσα, ενώ ο επόμενος μεγάλος στόχος είναι η 
δημιουργία του Α' Παιδιατρικού Ογκολογικού Νοσοκομείου για την 
αντιμετώπιση όλων των μορφών παιδικού καρκίνου.  

Επιπλέον, σε αναπαλαιωμένο ακίνητο της οδού Πινδάρου 
που παραχωρήθηκε στον Σύλλογο, θα στεγαστεί το κέντρο 
δημιουργικής απασχόλησης, εκπαίδευσης και ψυχαγωγίας των 
παιδιών της ΕΛΠΙΔΑΣ  
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ΤΟ ΟΡΑΜΑ 

Tο νέο μεγάλο όραμα της "EΛΠIΔAΣ" που ήδη βρίσκεται στα 
πρώτα στάδια της υλοποίησής του και θα αποτελέσει μία ακόμη 
προσφορά του Συλλόγου στον επιστημονικό τομέα, είναι το A' 
Παιδιατρικό Oγκολογικό Nοσοκομείο.  

Η ανάγκη δημιουργίας μιας μεγάλης αυτοδύναμης 
νοσηλευτικής μονάδας η οποία θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις 
των σύγχρονων Πολυδύναμων Ογκολογικών Τμημάτων προέκυψε :  

• Από τη δυνατότητα επιβίωσης των ασθενών που πάσχουν 
από κακοήθεις αιματοπάθειες και νεοπλασματικά 
νοσήματα,  

• Από την αποτελεσματικότητα της φαρμακευτικής 
αντιμετώπισης, η οποία συνεχώς βελτιώνονται, 

• Από το θεραπευτικό άλμα που πραγματοποιήθηκε από 
την επιτυχή έκβαση της διαδικασίας μεταμόσχευσης 
μυελού των οστών και  

• Από το γεγονός ότι τα παιδιά αυτά για μακρό χρονικό 
διάστημα αποτελούν μια ομάδα πληθυσμού με ειδικές 
απαιτήσεις, θεραπευτικές, υποστηρικτικές και κοινωνικές.  

Το έτος 2001 με εισήγηση της Προέδρου του Συλλόγου 
Φίλων Παιδιών με Καρκίνο "ΕΛΠΙΔΑ" κ. Μαριάννας 
Βαρδινογιάννη παραχωρήθηκε έκταση προκειμένου να ανεγερθεί 
οικοδόμημα στο οποίο να στεγαστούν όλα τα Τμήματα και τα 
ειδικά Εργαστήρια που αφορούν τον παιδικό καρκίνο. 

 
Με την ολοκλήρωση του έργου θα επιτευχθούν τα ακόλουθα: 

 
Η ενοποίηση ομοειδών Τμημάτων των Νοσοκομείων Παίδων, 

τα οποία θα δημιουργηθούν με τις αναγκαίες για τις περιπτώσεις 
αυτές προδιαγραφές ώστε να εκπληρούν κατά τον καλύτερο τρόπο 
τις σύγχρονες νοσηλευτικές, ερευνητικές, διαγνωστικές και 
θεραπευτικές απαιτήσεις. Θα διαθέτουν άπλετους χώρους, οι 
οποίοι θα εξασφαλίζουν την άνετη κι απρόσκοπτη διακίνηση του 
προσωπικού και των ασθενών αλλά και χώρους κατάλληλα 
διαμορφωμένους για την προσωρινή φιλοξενία γονέων, η οποία 
είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη νοσηλεία παιδιών και 
ιδιαίτερα τόσο ευαίσθητων ομάδων. Το συγκρότημα θα 
διασυνδέεται με εναέριο διάδρομο με το κεντρικό κτίριο του 
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Νοσοκομείου Παίδων "Αγία Σοφία" όπου ευρίσκονται οι 
απαραίτητες Μονάδες κι Εργαστήρια που θα καλύπτουν τις 
ανάγκες των νοσηλευομένων, όπως Χειρουργεία, Μονάδα Εντατικής 
Θεραπείας, Ακτινοθεραπευτικά και Ακτινοδιαγνωστικά Τμήματα, 
Τμήμα Πυρηνικής Ιατρικής και λοιπά. 

Πρώτη βασική επιδίωξη της "ΕΛΠΙΔΑΣ" 

ήταν η δημιουργία μιας πρότυπης ιατρικής μονάδας, που μέχρι 
τότε δεν υπήρχε στη χώρα μας : της Μονάδας Μεταμόσχευσης 
Μυελού των Οστών (ΜΜΜΟ), όπου θα μπορούσαν να 
πραγματοποιηθούν σε παιδιά που νοσούν από αιματολογικά, 
γενετικά και κληρονομικά νοσήματα, όπως λευχαιμίες, συμπαγείς 
όγκοι, νευροβλαστώματα, μεσογειακή αναιμία και άλλες 
περιπτώσεις (περισσότερες των πενήντα).  

Ακολούθησε η δημιουργία του Ξενώνα που φιλοξενεί παιδιά 
από την περιφέρεια μαζί με τις οικογένειές τους, που έχουν ανάγκη 
να διαμένουν στην περιοχή της Αθήνας για όσο διάστημα διαρκεί η 
θεραπεία στη ΜΜΜΟ του Νοσοκομείου Παίδων "Αγία Σοφία", 
καθώς επίσης και στις ογκολογικές κλινικές των Παιδιατρικών 
Νοσοκομείων "Αγία Σοφία" και "Αγλαΐα Κυριακού", χωρίς να έχουν 
στέγη στην πρωτεύουσα, ενώ ο επόμενος μεγάλος στόχος είναι η 
δημιουργία του Α' Παιδιατρικού Ογκολογικού Νοσοκομείου για την 
αντιμετώπιση όλων των μορφών παιδικού καρκίνου.  

Επιπλέον, θα δημιουργηθεί κέντρο δημιουργικής 
απασχόλησης, εκπαίδευσης και ψυχαγωγίας των παιδιών της 
ΕΛΠΙΔΑΣ.  
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ΞΕΝΩΝΑΣ 

Ο Ξενώνας της Ελπίδας είναι για τις 
οικογένειες από την περιφέρεια που τα 
παιδιά τους πάσχουν από νεοπλασματικές 
ασθένειες , το δικό τους σπίτι στην Αθήνα. 

Για τις οικογένειες αυτές το άγχος και η ανησυχία για την εξέλιξη της
υγείας του παιδιού , που συνοδεύεται συνήθως με μακρόχρονη
παραμονή στο νοσοκομείο, πολύμηνη εξωνοσοκομειακή θεραπεία και
τεράστια έξοδα, είναι πολύ μεγάλο.  

Σκοπός του ξενώνα είναι να καλύψει τις ανάγκες των παιδιών αλλά
και των γονιών που τα συνοδεύουν. Η θεραπεία των παιδιών είναι
μακρόχρονη και διαρκεί συνήθως από 1 μήνα έως και ένα χρόνο με
αποτέλεσμα τα παιδιά να απομακρύνονται από το οικείο τους 
περιβάλλον για μεγάλο χρονικό διάστημα και να χρειάζονται

ιδιαίτερη ψυχολογική στήριξη. Αλλά και οι γονείς έχουν
ανάγκη να στηριχθούν, να κρατηθούν από την ελπίδα,
για να μπορέσουν να βοηθήσουν τα παιδιά τους. Και
μόνο το γεγονός ότι σε αυτό το περιβάλλον συνυπάρχουν 
σαν οικογένεια, παιδιά και γονείς που αντιμετωπίζουν το

ίδιο πρόβλημα, τους προσφέρει ένα αίσθημα συμπαράστασης και
αλληλεγγύης.  

Οι γονείς ζουν για αρκετούς μήνες στους διαδρόμους των
νοσοκομείων ή πληρώνουν τεράστια ποσά σε ξενοδοχεία τα
περισσότερα από τα οποία δεν πληρούν τους όρους καλής διαβίωσης
που είναι απαραίτητο στο στάδιο αποθεραπείας των παιδιών και έχουν
εξαντληθεί οικονομικά ή ακόμα φιλοξενούνται σε συγγενείς 
αισθανόμενοι συνήθως άβολα. Την ανάγκη αυτή των οικογενειών ήρθε
να καλύψει ο Σύλλογος Φίλων Παιδιών "ΕΛΠΙΔΑ", με την δημιουργία
του πρότυπου Ξενώνα, που λειτουργεί από το Σεπτέμβριο του 1999
για να γαληνέψει και να φιλοξενήσει γονείς και παιδιά από την 
περιφέρεια, τα οποία έχουν ανάγκη από νοσηλεία στη Μονάδα
Μεταμόσχευσης Μυελού των Οστών και στις ογκολογικές κλινικές των
Νοσοκομείων Παίδων "Αγία Σοφία" και "Αγλαΐα Κυριακού". 

Mέλημα όλων είναι, παιδιά και γονείς να μη χάσουν την επαφή τους 
με το κοινωνικό σύνολο. Nα έχουν συμπαραστάτες. Nα πιστέψουν ότι
τίποτε δεν τελειώνει, τίποτα δεν χάνεται και ότι η "EΛΠIΔA" βρίσκεται
στο πλευρό τους.  
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Κατά την διάρκεια της φιλοξενίας των γονέων, στο πλευρό 
τους θα βρίσκονται ειδικευμένα στελέχη (Κοινωνικοί Λειτουργοί, 
Νοσηλευτές και Ψυχολόγοι), για να συνεργαστούν μαζί τους σε 
καθετί που θα αντιμετωπίσουν. 

Ο Ξενώνας της Ελπίδας διαθέτει σύγχρονη υποδομή και 
οργάνωση. Διαθέτει 32 δίκλινα δωμάτια, το καθένα με το δικό του 
μπάνιο, τη δική του ψύξη-θέρμανση, τηλεόραση και 
κοινόχρηστους χώρους (σαλόνι, κουζίνες, παιδότοπο, κ.α.) για την 
εξυπηρέτηση σας.  

Κατά την διάρκεια αυτής της κοινής συμβίωσης ίσως 
ανακύψουν διάφορες δυσκολίες, τις οποίες θα κληθούν όλοι μαζί 
να επιλύσουν. Το προσωπικό του Ξενώνα θα συμβάλλει σ’ αυτό. 
Χρειάζεται όμως και η δική σας βοήθεια. 

 
ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 

Ο Ξενώνας ΕΛΠΙΔΑ και μόνο σαν κτίριο, φτιαγμένος με τις 
πιο σύγχρονες κα άρτιες προδιαγραφές, έρχεται να καλύψει και να 
ανακουφίσει σε μεγάλο ποσοστό το αίσθημα της ανασφάλειας που 
νιώθουν οι οικογένειες για το που θα μείνουν για το μεγάλο 
διάστημα της θεραπείας. Είναι πολύ εύκολο να το διαπιστώσει 
κανείς αυτό από την πρώτη κιόλας συνάντηση με τους γονείς όταν 
κάνουν την αίτηση εισαγωγής και ξεναγούνται στους χώρους του 
Ξενώνα. 

Στο αρχικό στάδιο έδωσαν μεγάλη σημασία στην διαμόρφωση 
των χώρων του Ξενώνα και πέτυχε να γίνει ο Ξενώνας ζεστός και 
οικείος, αλλά κυρίως κατορθώθηκε και πέτυχε την θέσπιση 
κανόνων-οδηγιών που συμβάλλουν στην ομαλή συμβίωση 
οικογενειών από διάφορα κοινωνικά - πνευματικά - οικονομικά 
επίπεδα από όλα τα μέρη της Ελλάδας.  

Μέσα από μια σειρά προγραμμάτων που έχουν ξεκινήσει 
στηρίζουν τα παιδιά και προσπαθούν να τα 
επαναδραστηριοποιήσουν, να τα κάνουν να ανακτήσουν το χαμένο 
ενδιαφέρον τους για τη ζωή. 

Το δικαίωμα της συμμετοχής του παιδιού στην καθημερινή 
ζωή, στην ίδια τη ζωή, και η ανάγκη για απασχόληση και 
ψυχολογική στήριξη τόσο του παιδιού όσο και της οικογένειας του, 
είναι οι πιο σημαντικές από τις δράσεις μας, στην προσπάθεια που 
γίνεται για να εξασφαλιστεί την ποιότητα ζωής στο άρρωστο παιδί 
και την οικογένεια του. 



ΟΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΠΑΙΔΙ:Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ 
Η ΔΡΑΣΗ ΤΟΥΣ 
 

 79

Οι δράσεις αυτές είναι:  

• επιστροφή στο σχολείο 

• γιορτάζω και χαίρομαι 

• επισκέπτομαι και μαθαίνω 

• δημιουργική απασχόληση 

• οικονομική στήριξη 

• συνεργασία με άλλους φορείς 

• ομάδες ψυχολογικής στήριξης.  
 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

Ο Σύλλογός πραγματοποιεί σειρά από εκδηλώσεις για να 
μπορέσει να συντηρήσει τον Ξενώνα, όπου φιλοξενούνται τα παιδιά 
και οι γονείς τους, να συμπαρασταθεί στην Μονάδα 
Μεταμόσχευσης Μυελού των Οστών σε κάθε έκτακτη ανάγκη της, 
αλλά και να υλοποιήσει τα οράματά του. 

Η "ΕΛΠΙΔΑ" έχει οργανώσει συνέδρια και ημερίδες με κύριο 
στόχο την έρευνα και την ενημέρωση για τον παιδικό καρκίνο. 

Έχει τιμηθεί με βραβεία, έχει απονείμει τιμές και διακρίσεις 
σε εξέχοντες επιστήμονες που έχουν βοηθήσει την πρόοδο στην 
θεραπεία του παιδικού καρκίνου. 

Οι ανάγκες των ευπαθών κοινωνικών ομάδων δεν θα 
μπορούσαν ν' αφήσουν αδιάφορη την "ΕΛΠΙΔΑ" , γι' αυτό και δίνει 
το παρόν της σε όποιες έκτακτες ανάγκες του εθνικού και διεθνή 
χώρου. 
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ΈΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
"CARPE DIEM" 

 

 
 

Η Ένωση Νέων Θεσσαλονίκης "Carpe Diem", ξεκίνησε με 
πρωτοβουλία μερικών νέων ανεπίσημα το 2004 ,ενώ επίσημα τη 
δράση της από τα μέσα του 2005. Είναι ένας σύλλογος μη 
κρατικός, μη κερδοσκοπικός και μη κομματικός, ο οποίος 
αντιπροσωπεύει όχι μόνο την πόλη της Θεσσαλονίκης αλλά 
ολόκληρη τη Βόρειο Ελλάδα. Σκοπός είναι να βοηθήσει τους 
νέους, όχι μόνο από την πόλη της Θεσσαλονίκης, αλλά από όλες 
τις πόλεις της Ελλάδας ή του εξωτερικού, οι οποίοι διαμένουν 
προσωρινά ή μόνιμα στην Ελλάδα. Η κεντρική έδρα της ένωσης 
βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη, απ' όπου πήρε και το όνομα του ο 
σύλλογος.  
 

Οι στόχοι, μέσα στα πλαίσια δράσης του συλλόγου, είναι η 
προώθηση και στήριξη των νέων στον επαγγελματικό τους τομέα, 
αλλά και να φέρουν πιο κοντά τους νέους από όλα τα μέρη της 
Ελλάδας ή του εξωτερικού, αλλά και άτομα που θεωρούνται 
"μειονότητες", εξαλείφοντας - όσο αυτό είναι δυνατό - κοινωνικές 
και λοιπές ανισότητες.  
 
Για επίτευξη αυτού θα οργανωθούν:  
 

• Εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό  

• Τμήματα ξένων γλωσσών  

• Τμήματα καλών τεχνών, χορού, υπολογιστών κ.τ.λ 
 

Ακόμη, μέσα στις δραστηριότητες είναι η προώθηση και στήριξη 
των νέων στον επαγγελματικό τους τομέα αλλά και η διεύρυνση των 
γνώσεων τους, πάνω σε αυτόν, και όχι μόνο. Για την εκπλήρωση 
αυτού, έχουν έρθει σε επαφή με εταιρείες της Ελλάδας αλλά και 
γραφεία, πανεπιστήμια και συλλόγους του εξωτερικού. Σκοπός 
είναι η συνεχής επαφή με τα τελευταία, ώστε να ενημερώνουν για 
νέα προγράμματα μεταπτυχιακών αλλά και θέσεις εργασίας.  
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Η οργάνωση ημερίδων και συνεδρίων ποικίλων θεμάτων - τα 

οποία αφορούν γενικότερα τη νεολαία, ή ειδικότερα κάποιους 
επαγγελματικούς τομείς - είναι μέσα στα πλαίσια των δράσεων. 

  Σκοπός αυτών είναι η καλύτερη προσέγγιση κάποιων 
θεμάτων από ειδικούς οι οποίοι προσφέρονται να συμμετάσχουν ως 
ομιλητές.  

  

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ 

ΠΑΙΔΙΩΝ 
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΑΔΑΠ 

 Η Εταιρεία για την Ανάπτυξη και τη Δημιουργική 
Απασχόληση των Παιδιών (ΕΑΔΑΠ) είναι ένας μη κερδοσκοπικός 
φορέας που ιδρύθηκε το 1992 από μία ομάδα ειδικών επιστημόνων 
της προσχολικής αγωγής. 
  
 Σκοπός της είναι να μελετήσει, να προωθήσει και να 
διαδώσει εκπαιδευτικές καινοτομίες για την ανάπτυξη των 
δυνατοτήτων ΟΛΩΝ των παιδιών προσχολικής και πρωτοσχολικής 
ηλικίας. Για την επίτευξη του σκοπού της η ΕΑΔΑΠ έχει διεξάγει 
ποικίλες επιστημονικές έρευνες, έχει πραγματοποιήσει 
επιμορφωτικά προγράμματα και έχει δημιουργήσει εκπαιδευτικό 
υλικό. 

ΣΤΟΧΟΙ  

• Η προώθηση και η σύνδεση μεταξύ της έρευνας-δράσης, της 
επιμόρφωσης και των καινοτομιών στα προσχολικά και 
σχολικά ιδρύματα. 

• Η συνεχής επιμόρφωση των ενηλίκων και ιδιαίτερα των 
εκπαιδευτικών. 

• Η ανάπτυξη συνεργασίας μεταξύ γονέων, εκπαιδευτικών και 
ενδιαφερόμενων φορέων, καθώς και η εμπλοκή τους στις 
διαδικασίες ανανέωσης των εκπαιδευτικών θεσμών. 

• Η πλαισίωση των συντονιστών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. 
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• Η έρευνα σε θέματα διαπολιτισμικής αγωγής και 
ενσωμάτωσης των μειονοτήτων. 

• Η παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού. 

• Η παροχή πληροφοριών και η ανταλλαγή απόψεων πάνω σε 
εκπαιδευτικά θέματα, μέσα από την ιστοσελίδα της ΕΑΔΑΠ, 
με την προοπτική δημιουργίας ενός εκπαιδευτικού δικτύου. 

• Η αξιοποίηση και η διάδοση καινοτομιών εκπαιδευτικού 
χαρακτήρα μέσα από συνεργασίες με ελληνικά και διεθνή 
δίκτυα.   

 
ΜΕΛΗ  
 

 Ευρωπαϊκό Επιστημονικό Συμβούλιο 
Το Συμβούλιο συστάθηκε το Φεβρουάριο του 2002 με στόχο τη 
συνεργασία, την υποστήριξη και τη διάδοση του επιστημονικού 
έργου της ΕΑΔΑΠ. 
 

 Επιστημονική Επιτροπή της ΕΑΔΑΠ 
Η Επιτροπή έχει αναλάβει την ευθύνη του σχεδιασμού, της 
πραγματοποίησης και της αξιολόγησης όλων των 
δραστηριοτήτων της ΕΑΔΑΠ, καθώς και την ενίσχυση των 
συνεργασιών της. 
 

Συνεργαζόμενα μέλη: 
 
 Η ΕΑΔΑΠ συνεργάζεται με παιδαγωγούς, εκπαιδευτικούς 
πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, 
σχολικούς συμβούλους, κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγους, 
φοιτητές παιδαγωγικών τμημάτων, υπεύθυνους εκπαιδευτικών 
φορέων (διοικητικούς υπαλλήλους και αιρετούς), γονείς κ.ά. 

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 

1). BERNARD VAN LEER FOUNDATION (βασικός χορηγός της 
ΕΑΔΑΠ). Πρόκειται για ένα διεθνές κοινωφελές ίδρυμα που εδρεύει 
στη Χάγη και συστάθηκε το 1949. Στόχος του είναι η παροχή 
ευκαιριών σε παιδιά ηλικίας 0-7 χρονών, που μεγαλώνουν σε 
δυσμενείς κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες, για την ανάπτυξη 
των δυνατοτήτων τους. Η επίτευξη αυτού του στόχου γίνεται μέσα 
από: 
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 την επιλογή χωρών που ενδιαφέρονται για τη φροντίδα, 
την ανάπτυξη και τη βελτίωση των συνθηκών ζωής των 
παιδιών προσχολικής ηλικίας, 

 τη διάδοση των γνώσεων και των πρακτικών στο τομέα 
της προσχολικής αγωγής μέσω ερευνών και σχεδίων 
δράσης. 

Το Ίδρυμα αυτήν τη στιγμή υποστηρίζει περίπου 150 
σχέδια δράσης σε 40 επιλεγμένες χώρες απ' όλο τον 
κόσμο. 

2). IEDPE - Institut Européen pour le Développement 
des Potentialités de tous les Enfants (Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για 
την Ανάπτυξη των Δυνατοτήτων Όλων των Παιδιών). Η έδρα του 
βρίσκεται στο Παρίσι και τα προγράμματα του διεξάγονται από 
εκπαιδευτικούς και ερευνητές στο χώρο της εκπαίδευσης. Τα μέλη 
του ανέρχονται σε περίπου 250 επιστήμονες από όλα τα 
ευρωπαϊκά κράτη. Η ΕΑΔΑΠ είναι μέλος του IEDPE από τα πρώτα 
χρόνια της ίδρυσής του και συμμετέχει ενεργά στα διακρατικά 
επιστημονικά δίκτυά του. 

 
3). CRESAS - Centre de Recherche de l' Education 

Specialisée et de l' Adaptation Scolaire (Ερευνητικό Kέντρο για 
την Ειδική Αγωγή και τη Σχολική Προσαρμογή), ιδρύθηκε το 1969 
στο πλαίσιο του Εθνικού Ινστιτούτου Παιδαγωγικής Έρευνας (INRP 
- Institut National de Recherche Pédagogique) της Γαλλίας, με 
στόχο να ερευνήσει τα αίτια της σχολικής αποτυχίας και να 
αναζητήσει λύσεις αντιμετώπισής της. 

 
4). UNIVERSITE DE LIΕGE, Département Education et 

Formation, BELGIQUE (Πανεπιστήμιο της Λιέγης, Τμήμα 
Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης, Βέλγιο). Η ΕΑΔΑΠ συνεργάζεται 
με τους καθηγητές του Πανεπιστημίου σε θεωρητικό και 
μεθοδολογικό επίπεδο. 

 
5). ESCOLA SUPERIOR DE EDUCACAO DO INSTITUTO 

POLITΕCHNICO DO PORTO, PORTUGAL (Ανώτερη Σχολή 
Εκπαίδευσης του Πολυτεχνικού Ινστιτούτου του Πόρτο, 
Πορτογαλία). 
 Η Σχολή αυτή παρέχει τη βασική κατάρτιση στους παιδαγωγούς 
προσχολικής βαθμίδας. Η ΕΑΔΑΠ, από κοινού με το επιστημονικό 
προσωπικό της Σχολής, διερευνά θέματα βασικής κατάρτισης και 
συνεχούς επιμόρφωσης παιδαγωγών. 
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6). ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ, Τμήμα επιστημών της 
Αγωγής. 
 Η ΕΑΔΑΠ συνεργάστηκε το 1999-2001 με το Τμήμα Επιστημών 
Αγωγής του Πανεπιστημίου Κύπρου στο πλαίσιο του Κοινοτικού 
Προγράμματος Leonardo Da Vinci με θέμα "Διάδοση στρατηγικών 
επιμόρφωσης για παιδαγωγούς προσχολικής ηλικίας". 
 

7). ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ, Μονάδα Μεθοδολογίας και 
Προγραμμάτων Εκπαίδευσης, Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών. 

 
 8). ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ 
(ΤΕΙ), Τμήμα Βρεφονηπιοκομίας. 
Το ΤΕΙ Αθήνας βρίσκεται σε συνεχή αλληλεπίδραση με την ΕΑΔΑΠ, 
από τα πρώτα χρόνια της σύστασής της, σε ερευνητικό και 
επιμορφωτικό επίπεδο. Τα θέματα που διερευνώνται από κοινού 
αναφέρονται στη διαπολιτισμική αγωγή, στη διδακτική της 
προσχολικής αγωγής και στη μεθοδολογία της έρευνας-δράσης. 

 9). Η ΕΑΔΑΠ έχει συνεργαστεί και συνεργάζεται με φορείς 
αρμόδιους για προσχολικούς θεσμούς. 

10) ΑΤΥΠΑ ΔΙΚΤΥΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 
 

Τα δίκτυα αυτά είναι ένας άτυπος θεσμός, μέσα από τον 
οποίο εκπαιδευτικοί ιδίων ή /και διαφορετικών βαθμίδων 
ανταλλάσσουν εμπειρίες και πληροφορίες, όπως για παράδειγμα οι 
παιδικοί σταθμοί του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθήνας και η 
ομάδα νηπιαγωγών Γλυφάδας. Η ΕΑΔΑΠ προσφέρει κάθε δυνατή 
υποστήριξη για την επιβίωση και την ενδυνάμωση των δικτύων, που 
οργανώνονται με πρωτοβουλίες των εκπαιδευτικών και έχουν 
κοινούς ή παραπλήσιους με την ΕΑΔΑΠ στόχους. 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

Οι πολλαπλές δραστηριότητες της ΕΑΔΑΠ έχουν αποτέλεσμα τη 
συλλογή και δημοσιοποίηση πολύτιμου παιδαγωγικού υλικού, που 
έχει τις εξής μορφές: 

• Αφίσες (posters) για εφαρμοσμένες παιδαγωγικές πρακτικές. 

• Άλμπουμ φωτογραφιών: 

α) από καινοτόμες δράσεις σε παιδικούς σταθμούς, που 
συμμετέχουν στα επιμορφωτικά προγράμματα. 

β) από εκπαιδευτικές επισκέψεις στο εξωτερικό. 
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• Παιδαγωγικά Πακέτα που περιλαμβάνουν μία βιντεοκασέτα 
με τις διάφορες φάσεις διεξαγωγής ενός συγκεκριμένου 
"σχεδίου παιδαγωγικής δράσης" που έχει εφαρμοσθεί σε 
παιδικούς σταθμούς και ένα επεξηγηματικό φυλλάδιο, το 
οποίο συνοδεύει την κάθε βιντεοκασέτα και περιέχει τη 
θεωρητική βάση και τις πρακτικές κατευθύνσεις του εν λόγω 
σχεδίου παιδαγωγικής δράσης. Το παιδαγωγικό αυτό υλικό 
διατίθεται στα συνεργαζόμενα εκπαιδευτικά ιδρύματα και 
χρησιμεύει ως βοήθημα στις διάφορες επιμορφώσεις. Μέχρι 
στιγμής έχουν δημιουργηθεί τα εξής παιδαγωγικά πακέτα: 

α)Εγχειρίδιο για την οργάνωση προσχολικής δανειστικής 
βιβλιοθήκης, ΕΑΔΑΠ, Αθήνα, διανομή Δίπτυχο. 

β)Η συνεργασία μεταξύ προσχολικών ιδρυμάτων και 
κοινωνικών εταίρων.  

"Ανοίξαμε την πόρτα… και συναντήσαμε τη ζωή".  

• Βιβλίο με τίτλο "Προωθώ, Συνοδεύω, Συντονίζω. Μία 
ευρωπαϊκή επιμόρφωση των συντονιστών προσχολικών 
ιδρυμάτων", ΕΑΔΑΠ, Αθήνα.  

• Βιβλίο (υπό έκδοση, εκδόσεις Τυπωθήτω-Γ. Δαρδανός) με 
τίτλο "Προς μία συνεργατική και συμμετοχική επιμόρφωση". 

• Αρχείο καταγεγραμμένων δραστηριοτήτων, που μπορεί να 
χρησιμεύσει ως βοήθημα για τους εργαζόμενους σε θεσμούς 
προσχολικής αγωγής. 

ΕΡΕΥΝΑ-ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ 

Θεωρώντας ότι η έρευνα συμβάλλει στην καλύτερη γνώση του 
εκπαιδευτικού χώρου αλλά και στη διαμόρφωση νέων 
παιδαγωγικών μεθόδων, η ΕΑΔΑΠ διεξήγαγε και υποστήριξε την 
πραγματοποίηση πολλών δράσεων. 

ΕΡΕΥΝΑ-ΔΡΑΣΗ - ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ 

• Το πρόγραμμα "Synergie" 

Το πρόγραμμα "Synergie" εφαρμόστηκε πιλοτικά για 3,5 χρόνια 
(1995-1998) σε παιδικούς σταθμούς Δήμων (Αχαρνών και 
Περιστερίου) του Νομού Αττικής. Από το 1998 έως σήμερα 
επεκτάθηκε και σε άλλους Δήμους (Άγιοι Ανάργυροι, Δημοτικό 
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Βρεφοκομείο Αθήνας, Κορυδαλλός, Μεταμόρφωση, Νέα 
Φιλαδέλφεια, Ρόδος), καθώς και σε φορείς όπως η Εργατική Εστία. 

Το πρόγραμμα "Synergie" είναι προϊόν μιας μακρόχρονης 
προσπάθειας ερευνών-δράσης που διεξήχθησαν σε προσχολικά και 
σχολικά ιδρύματα διαφόρων ευρωπαϊκών χωρών. Σκοπός του είναι 
η εδραίωση και θεσμοθέτηση μιας πολιτικής για την ανανέωση των 
θεσμών προσχολικής αγωγής μέσα από τη συνεχή επιμόρφωση των 
ενηλίκων. Το πρόγραμμα απευθύνεται στους εργαζόμενους σε 
ιδρύματα προσχολικής αγωγής, στους γονείς που θέλουν να 
συνεργασθούν με τους παιδαγωγούς, σε εκπροσώπους φορέων και 
στα παιδιά που είναι οι τελικοί αποδέκτες. 

Η μεθοδολογική προσέγγιση περιέχει τους παρακάτω άξονες: τη 
μακρά χρονική διάρκεια του προγράμματος (2-3 έτη και άνω), τη 
σύνδεση της επιμόρφωσης με την καθημερινή επαγγελματική 
πρακτική, την έμφαση στις πρωτοβουλίες των επιμορφούμενων, την 
ομαδική εργασία και την προτεραιότητα στις κοινωνικές 
αλληλεπιδράσεις. Το πρόγραμμα συντονίζει επιστημονική ομάδα, η 
οποία υποστηρίζει και συνοδεύει τις δραστηριότητες των 
επιμορφούμενων μέσα στην τάξη και διερευνά από κοινού με τους 
συμμετέχοντες τα κριτήρια ρυθμιστικής αυτοαξιολόγησης. Η 
εφαρμογή του προγράμματος ανέδειξε, ότι παρά τις κάποιες 
αρχικές αμφιβολίες των εργαζομένων, επήλθαν σημαντικές 
τροποποιήσεις στη λειτουργία των ιδρυμάτων και στις παιδαγωγικές 
πρακτικές. Το αποτέλεσμα ήταν η περαιτέρω διάδοση του 
προγράμματος και η θεσμοθέτηση της μεθοδολογίας του από τους 
ίδιους τους φορείς. 

• H Eπιμόρφωση Ομάδων 

Το πρόγραμμα "Synergie" εφαρμόζεται σε φορείς με μεγάλο 
αριθμό εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και πολυπληθές προσωπικό, 
υιοθετώντας ένα πυραμιδοειδές σχήμα. Μικρές ομάδες (10-12 
ατόμων) εμψυχώνονται από ειδικούς επιστήμονες, εκτός χώρου και 
χρόνου εργασίας. Οι άμεσα επιμορφούμενοι μεταφέρουν στους 
συναδέλφους τους τις τεχνικές και μεθόδους που αφομοίωσαν, 
επιμορφώνοντας μ' αυτόν τον τρόπο το σύνολο του προσωπικού. 

• Το πρόγραμμα "Αίσωπος" 

Η ΕΑΔΑΠ με την οικονομική υποστήριξη του ιδρύματος 
Bernard Van Leer και τη συνεργασία του ΤΕΙ Αθήνας, εφαρμόζει 
από το Σεπτέμβριο 1999 το πρόγραμμα "Αίσωπος" σε παιδικό 
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σταθμό της Αθήνας, ο οποίος υποδέχεται παιδιά ηλικίας 3 μηνών 
έως 6 ετών από χώρες της Αφρικής, της Ασίας και της Ευρώπης. Το 
πολυπολιτισμικό αυτό περιβάλλον υπαγορεύει ένα πρωτότυπο 
σχήμα παρέμβασης με στόχο: 

 Tη δημιουργία ενός κέντρου διαπολιτισμικής επιμόρφωσης, 
που απευθύνεται στο εκπαιδευτικό προσωπικό του παιδικού 
σταθμού, σε σπουδαστές παιδαγωγικών τμημάτων και σε 
εργαζόμενους που επιζητούν εξειδίκευση. 

 Τη σύσταση μιας ερευνητικής ομάδας, η οποία σε 
συνεργασία με αντίστοιχες ελληνικές και ευρωπαϊκές, 
διεξάγει έρευνες-δράσης πάνω σε θέματα εφαρμοσμένης 
παιδαγωγικής, με στόχο την καλύτερη δυνατή αντιμετώπιση 
παιδιών διαφορετικής πολιτισμικής προέλευσης. 

 Τη δημιουργία ενός χώρου ζωής, αγωγής και δημιουργικής 
απασχόλησης για τα παιδιά και τις οικογένειές τους. 

 Το "άνοιγμα" του παιδικού σταθμού στη γειτονιά και την 
πόλη, έτσι ώστε να αποτελέσει έναν πόλο συνάντησης, 
επαφής, ανταλλαγών και κοινών δραστηριοτήτων μεταξύ 
παιδιών και ενηλίκων που προέρχονται από διαφορετικά 
πολιτισμικά περιβάλλοντα. 

 

• Η Επιμόρφωση Επιμορφωτών-Μεσολαβητών 
 

Οι καινοτόμες μορφές επιμόρφωσης - έρευνας-δράσης που 
υποστηρίζει η ΕΑΔΑΠ, ανέδειξαν την ανάγκη ενός νέου τύπου 
επιμορφωτή με πολλαπλούς ρόλους, ο οποίος: 

 εμπλέκεται στην εκπαιδευτική διαδικασία. 
 είναι συνεργάτης που υποστηρίζει, εμψυχώνει και συνοδεύει 
τις καινοτόμες προσπάθειες των παιδαγωγών. 

 μεσολαβεί ανάμεσα στα μέλη του προσωπικού, τους 
εργαζόμενους, τη διοίκηση και τους γονείς. 

Η ΕΑΔΑΠ αναλαμβάνει την επιμόρφωση των επιμορφωτών-
μεσολαβητών σε μικρές ομάδες (8-10 ατόμων).  
 
Η επιμόρφωση αυτή γίνεται σε δύο φάσεις : 
 

α) Η πρώτη φάση περιλαμβάνει συνεδρίες, όπου η ομάδα των 
επιμορφωτών-μεσολαβητών με τους επιστημονικούς υπεύθυνους 
της ΕΑΔΑΠ διευκρινίζουν το θεωρητικό και μεθοδολογικό πλαίσιο 
της παρέμβασής τους. Η βάση των συζητήσεων είναι παιδαγωγικά 



ΟΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΠΑΙΔΙ:Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ 
Η ΔΡΑΣΗ ΤΟΥΣ 
 

 88

σχέδια, τα οποία κάθε υποψήφιος μεσολαβητής αναλαμβάνει να 
σχεδιάσει και να υλοποιήσει σ' έναν εκπαιδευτικό χώρο. 

β) Η δεύτερη φάση της επιμόρφωσης αφορά στην ανάλυση και 
αξιολόγηση των εμπειριών των επιμορφωτών-μεσολαβητών και 
διαρκεί όσο και η απασχόλησή στα εκπαιδευτικά ιδρύματα. 

 

• H Επιμόρφωση Συντονιστών Προσχολικών Ιδρυμάτων. Ο 
σχεδιασμός της επιμόρφωσης συντονιστών προσχολικών 
ιδρυμάτων έχει περατωθεί και η εφαρμογή του θα αρχίσει 
από το έτος 2002. Απευθύνεται σε ειδικούς που θα 
αναλάβουν τον παιδαγωγικό συντονισμό και την πλαισίωση 
των προσχολικών ιδρυμάτων. 

• H Επιμόρφωση Διοικητικών Υπαλλήλων (υπευθύνων για 
προσχολικά ιδρύματα)Η μεταβίβαση των παιδικών σταθμών 
από την κεντρική εξουσία στην τοπική αυτοδιοίκηση, 
ανέδειξε το πρόβλημα της διοίκησης και διαχείρισής τους, 
όπως και την αναγκαιότητα συνεργασίας του διοικητικού και 
παιδαγωγικού προσωπικού. Ο σχεδιασμός της επιμόρφωσης 
διοικητικών υπαλλήλων, υπευθύνων για προσχολικά 
ιδρύματα, βρίσκεται στη φάση επεξεργασίας. 

• Σεμινάρια για τους Γονείς Στόχοι των σεμιναρίων αυτών είναι 
η ενημέρωση των γονέων για τις ανάγκες, καθώς και για τα 
χαρακτηριστικά της ανάπτυξης των παιδιών τους. 
Προτείνονται, συζητούνται και ανταλλάσσονται ιδέες και 
απόψεις για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των 
καθημερινών προβλημάτων (ύπνος, διατροφή, μορφές 
παιδικής συμπεριφοράς, προσαρμογή στο σχολείο κ.ά.).  

 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΒΩΝ 

 
 ΚΕ.Θ.Ε.Α.(Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων) 

 

 Το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕ.Θ.Ε.Α.), μη 
κυβερνητικός, μη κερδοσκοπικός οργανισμός, είναι ο πρώτος 
φορέας που συστάθηκε στην Ελλάδα με αποστολή το σχεδιασμό 
και την εφαρμογή προγραμμάτων θεραπείας, πρόληψης, 
εκπαίδευσης και έρευνας στο χώρο της τοξικοεξάρτησης.  

 Η ιστορία του ξεκινάει το 1983, με την ίδρυση της πρώτης 
ελληνικής θεραπευτικής κοινότητας, της Ιθάκης, (Σίνδοs 
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Θεσσαλονίκης) και τριών ακόμη μονάδων στο πλαίσιο του Ειδικού 
Θεραπευτικού Προγράμματος για Εξαρτημένα Άτομα. Επρόκειτο 
για ένα πιλοτικό πρόγραμμα που υπάγονταν διοικητικά στον 
Εθνικό Οργανισμό Πρόνοιας. Αντιπροσωπεύει την πρώτη επίσημη 
προσπάθεια της χώρας μας να αντιμετωπίσει την ουσιοεξάρτηση με 
τρόπο οργανωμένο και ολοκληρωμένο. Έπειτα από τέσσερα χρόνια 
επιτυχούς πειραματικής λειτουργίας, το πρωτοποριακό αυτό 
πρόγραμμα λαμβάνει με το νόμο 1729/87 τη μορφή Νομικού 
Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου και τη σημερινή του ονομασία 
(ΚΕ.Θ.Ε.Α.).  

 Από το 1987 το ΚΕ.Θ.Ε.Α. αναπτύσσεται ταχύτατα 
δημιουργώντας νέες μονάδες σε διαφορετικές περιοχές της 
Ελλάδας, με γνώμονα τις ανάγκες που διαπιστώνονται. Σήμερα, το 
ΚΕ.Θ.Ε.Α. διαθέτει εννέα θεραπευτικά προγράμματα. 

Σκοποί της εταιρείας είναι η πρόληψη παραβατικής 
συμπεριφοράς παιδιών και η αποκατάσταση κοινωνικά 
αποκλεισμένων νέων. Παρέχει προγράμματα ψυχολογικής 
υποστήριξης, εκπαίδευσης, ψυχαγωγίας και πρόληψης κατά των 
ναρκωτικών.  
 

 Το Ανοιχτό Θεραπευτικό Πρόγραμμα Εφήβων 
Θεσσαλονίκης "ΑΝΑΔΥΣΗ" του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων 
Ατόμων είναι το πρώτο πρόγραμμα απεξάρτησης για έφηβους 
χρήστες εξαρτησιογόνων ουσιών και τις οικογένειές τους στη 
Θεσσαλονίκη αλλά και σε ολόκληρη τη Βόρεια Ελλάδα. Το 
πρόγραμμα ξεκίνησε πιλοτικά τη λειτουργία του τον Νοέμβριο του 
2000 με μια μικρή ομάδα εφήβων. Η ανάπτυξη του Προγράμματος 
στοχεύει στη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου δικτύου θεραπείας 
για έφηβους χρήστες και τις οικογένειες τους, στις χρόνιες και 
οξυμένες ανάγκες της περιοχής για υπηρεσίες που να καλύπτουν 
τη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα (εφήβους ηλικίας 13 έως 20 
ετών), δίνοντας έτσι διέξοδο σε εκατοντάδες συμπολίτες που μέχρι 
σήμερα παρέμεναν αποκομμένοι από οποιαδήποτε βοήθεια.  

 Το νέο πρόγραμμα είναι δωρεάν και στηρίζεται στις αρχές ενός 
ψυχοκοινωνικού μοντέλου με απώτερο στόχο την ανάπτυξη της 
προσωπικότητας, την εκπαίδευση, την ένταξη στην ευρύτερη 
κοινωνία. Βασίζεται επίσης στην φιλοσοφία όλων των 
προγραμμάτων του ΚΕ.Θ.Ε.Α τα οποία θέτουν ως βασικές 
προϋποθέσεις λειτουργίας την εθελοντική συμμετοχή και την 
αντιμετώπιση της χρήσης χωρίς υποκατάστατες ουσίες(στεγνά). 

Εκπαίδευση 
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Η εκπαίδευση είναι ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες 

θεραπείας. Η επανασύνδεση με το σχολείο είναι ο πρωταρχικός 
στόχος του Προγράμματος. Παράλληλα δίνεται έμφαση στις 
δυνατότητες συμμετοχής σε γενικότερες εκπαιδευτικές διαδικασίες 
(π. χ εκμάθηση Η/Υ, ξένων γλωσσών, αθλητικές δραστηριότητες κ. 
λ. π.), με στόχο την απόκτηση δεξιοτήτων και τεχνογνωσίας σε 
αντικείμενα που θα βοηθούσαν τα μέλη του προγράμματος στο 
εκπαιδευτικό και επαγγελματικό μέλλον.  
 
Ανάλυση και στόχοι του προγράμματος  
 

Η ανάγκη δημιουργίας προγράμματος εφήβων στη 
Θεσσαλονίκη 

Από τις διάφορες έρευνες και από τα στοιχεία των 
οργανισμών αντιμετώπισης της εξάρτησης είναι γνωστό ότι 
αυξάνεται η χρήση ουσιών από εφήβους στη χώρα μας, τόσο όσον 
αφορά τον αριθμό αυτών που δοκιμάζουν κάποια στιγμή στη ζωή 
τους μία ουσία όσο και εκείνους που εμπλέκονται σε επίπεδα 
κατάχρησης και εξάρτησης. 

 
Η αντιμετώπιση του φαινομένου σε αυτή την ηλικία 

προϋποθέτει συντονισμένη προσπάθεια τόσο σε επίπεδο πρόληψης 
- έγκαιρης παρέμβασης όσο και σε επίπεδο θεραπείας. Οι 
προσπάθειες δε αυτές είναι αποτελεσματικές όταν 
πραγματοποιούνται από εξειδικευμένα Κέντρα τα οποία 
αντιμετωπίζουν το πρόβλημα σφαιρικά και μακροπρόθεσμα. Η 
αντιμετώπιση της χρήσης στην εφηβεία είναι πολύ σημαντική, γιατί 
μπορεί να ανακόψει σε πρώιμο στάδιο την πορεία της εξάρτησης 
και να προλάβει έτσι τη χρόνια και συστηματική χρήση με τις 
καταστροφικές συνέπειές της για το άτομο, την οικογένεια και την 
κοινωνία. Μέχρι σήμερα τέτοιου είδους υπηρεσίες λειτουργούν 
μόνο στην Αττική, με αποτέλεσμα έφηβοι και οικογένειές άλλων 
περιοχών της χώρας να είναι αποκομμένοι από τις πηγές βοήθειας 
ή να υποχρεούνται να μετακινηθούν στην Αθήνα, πράγμα δύσκολο 
και συχνά ανέφικτο. Η έλλειψη υπηρεσιών για εφήβους στη 
Θεσσαλονίκη έχει επισημανθεί άλλωστε πολλές φορές από όλους 
τους φορείς της πόλης. 
 

Τα προγράμματα του ΚΕ.Θ.Ε.Α αξιοποιούν τη γνώση και την 
πείρα που αποκομίζουν από τη θεραπευτική αντιμετώπιση της 
χρήσης και της εξάρτησης για τη διαμόρφωση προτάσεων 
πρόληψης. Οι προτάσεις αυτές μεταφέρονται μέσα από ένα ζωντανό 
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διάλογο με την τοπική κοινωνία και καταλήγουν σε πρωτοβουλίες 
και παρεμβάσεις με πολιτιστικό, οικολογικό και κοινωνικό 
περιεχόμενο. Στόχος και του νέου αυτού προγράμματος είναι να 
διαδραματίσει σημαντικό ρόλο ως πυρήνας πρόληψης κατά των 
ναρκωτικών, συνεργαζόμενο με τοπικούς φορείς για τη δημιουργία 
ενός ισχυρού δικτύου στον τομέα αυτό. Στην προσπάθεια 
πολυεπίπεδης παρέμβασης για την αντιμετώπιση του προβλήματος 
των ναρκωτικών, το πρόγραμμα θα έχει το πλεονέκτημα ότι:  

 
α) ανήκει και μπορεί να αξιοποιήσει την πείρα ενός πανελλαδικού 
δικτύου υπηρεσιών, με διεθνή αναγνώριση στο τομέα της 
τοξικοεξάρτησης. 
 
β) μπορεί να δραστηριοποιηθεί σε ένα ευρύ φάσμα δράσεων που 
αφορούν τη θεραπεία, την κοινωνική επανένταξη, την 
επαγγελματική κατάρτιση, την πρωτογενή πρόληψη, την έρευνα, 
την εκπαίδευση επαγγελματιών κ.ά. 
 

Το Ανοικτό Πρόγραμμα Εφήβων Θεσσαλονίκης του ΚΕ.Θ.Ε.Α 
(Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων) έχει σχεδιαστεί για να 
καλύψει αυτήν ακριβώς την ανάγκη. Ως πρόγραμμα υψηλής 
προτεραιότητας στην εθνική πολιτική για τα ναρκωτικά έχει 
εγκριθεί και χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Υγείας & Πρόνοιας 
και είναι ενταγμένο στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την 
Αντιμετώπισης των Ναρκωτικών (2002-2006).  

Οι στόχοι του προγράμματος εφήβων 

Αναπτύσσοντας ένα ολοκληρωμένο δίκτυο υπηρεσιών που θα 
αξιοποιεί την πολύτιμη εμπειρία των υπαρχόντων προγραμμάτων 
για εφήβους (ΣΤΡΟΦΗ, ΠΛΕΥΣΗ), το πρόγραμμα θα καλύψει τις 
ανάγκες της Θεσσαλονίκης και της βόρειας Ελλάδας. Οι υπηρεσίες 
του προγράμματος θα παρέχονται δωρεάν σε εξωτερική ημερήσια 
βάση και θα προϋποθέτουν τη συμμετοχή ολόκληρης της 
οικογένειας του εφήβου. 

 
Μεγάλη έμφαση θα δίνεται στην επανασύνδεση των νέων με 

την εκπαιδευτική διαδικασία και το σχολείο ή στην ενίσχυση των 
σχολικών τους επιδόσεων, καθώς απώτερος στόχος του 
προγράμματος είναι η κοινωνική, εκπαιδευτική και εργασιακή 
ένταξη. 

Ο ρόλος της οικογένειας στην αντιμετώπιση του 
προβλήματος 
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Η οικογένεια αποτελεί κρίσιμο και σημαντικότατο παράγοντα 
θετικής έκβαση κάθε παρέμβασης στην αντιμετώπιση του 
προβλήματος της χρήση ουσιών στην εφηβεία όπως φαίνεται από 
τα ερευνητικά πορίσματα και την εμπειρία σε παγκόσμιο επίπεδο. 
Στη συντριπτική τους πλειονότητα οι έφηβοι χρήστες και 
εξαρτημένοι ζουν με την οικογένειά τους και η στήριξή τους από 
αυτή αποτελεί βασικό παράγοντα βοήθειας τόσο για την ένταξη 
ενός εφήβου στη θεραπεία όσο και για την ολοκλήρωσή της. Η 
συστηματική συμβουλευτική στήριξη και θεραπεία σε οικογένειες 
εξαρτημένων εφήβων ή εφήβων που κάνουν χρήση ουσιών θα 
παρέχεται, ανεξάρτητα από τα αν οι έφηβοι είναι ενταγμένα στη 
θεραπευτική διαδικασία. 
 

Τομέας Έρευνας 

 Στόχος του τμήματος έρευνας της Θεραπευτικής Μονάδας 
Εφήβων Θεσσαλονίκης είναι η συλλογή και αναφορά στοιχείων για 
τα χαρακτηριστικά και τον αριθμό των χρηστών ναρκωτικών που 
έρχονται σε επαφή με το συγκεκριμένο θεραπευτικό πρόγραμμα 
απεξάρτησης του ΚΕ.Θ.Ε.Α. 

 Τα στοιχεία που συλλέγονται είναι απόρρητα και εμπιστευτικά, 
αφού η διαδικασία της έρευνας διέπεται από τις αρχές προστασίας 
προσωπικών δεδομένων. Βασικό εργαλείο είναι το ερωτηματολόγιο 
με τη μέθοδο της συνέντευξης και η επεξεργασία αυτού μέσω 
τυποποιημένης κωδικοποίησης, με στόχο την παροχή συγκρίσιμων 
στοιχείων στον Τομέα Έρευνας του ΚΕ.Θ.Ε.Α. 

 Στο πλαίσιο του Τμήματος εντάσσεται και η αξιολόγηση της 
αποτελεσματικότητας των Θεραπευτικών προγραμμάτων καθώς και 
η συμμετοχή σε Πανελλήνιες και Ευρωπαϊκές έρευνες που 
οργανώνονται από φορείς που ασχολούνται με την τοξικοεξάρτηση. 

 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 
ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ & ΤΟΥ ΕΦΗΒΟΥ 

 
Η Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Υγείας του Παιδιού και του 

Εφήβου ιδρύθηκε το 1991 και αναπτύσσει :  

• θεραπευτικές υπηρεσίες κα προγράμματα για παιδιά, 
εφήβους και νέους με σοβαρά ψυχοκοινωνικά προβλήματα 
(όπως η ψυχική νόσος και η νοητική υστέρηση) καθώς και 
για τους συγγενείς τους.  
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• εκπαιδευτικά προγράμματα για τους επαγγελματίες του 
χώρου των υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής πρόνοιας.  

• προγράμματα ενημέρωσης του κοινού (άρθρα, φιλμ, 
τηλεοπτικές εκπομπές), για τη θέση και τα δικαιώματα των 
μειονεκτούντων ψυχοκοινωνικά ατόμων.  

 
 

ΙΔΡΥΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 

 
Το Ίδρυμα για το Παιδί και την Οικογένεια είναι κοινωφελές 

ίδρυμα, ιδιωτικού δικαίου και ανθρωπιστικού και κοινωνικού 
χαρακτήρα. Ιδρύθηκε από τη Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη και έχει 
έδρα στην Αθήνα.  

Στόχοι του Ιδρύματος 

• Η καταπολέμηση της κακομεταχείρισης, της αδικίας και της 
φτώχειας που πλήττει τα παιδιά  

• Η ενίσχυση των οικογενειακών και κοινωνικών δεσμών που 
διασφαλίζουν τις κατάλληλες συνθήκες για τα παιδιά και τις 
οικογένειές τους  

• Η δημιουργία ευκαιριών για την πολύπλευρη ανάπτυξη των 
παιδιών και των νέων στο σύγχρονο κόσμο  

Δραστηριότητες 

• Το Ίδρυμα ενημερώνει και ευαισθητοποιεί την κοινή γνώμη 
γύρω από θέματα που σχετίζονται με το σεβασμό και την 
τήρηση της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του 
Παιδιού και ειδικότερα για το δικαίωμά του να προστατεύεται 
από κάθε μορφή βίας, προσβολής, φυσικής ή πνευματικής 
βιαιοπραγίας, εγκατάλειψης, παραμέλησης, κακής 
μεταχείρισης ή εκμετάλλευσης.  

• Προτείνει και ενθαρρύνει την έρευνα, τη σύνταξη μελετών, 
την υλοποίηση προγραμμάτων, τη διοργάνωση εκδηλώσεων, 
συνεδρίων και σεμιναρίων με θέματα που αναφέρονται στους 
σκοπούς του ιδρύματος. Παράλληλα πραγματοποιεί σχετικές 
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μελέτες και εκδηλώσεις σε συνεργασία με άλλους φορείς, 
εντός κι εκτός Ελλάδος.  

• Υποστηρίζει, οργανώνει και ενισχύει ηθικά και υλικά, 
δραστηριότητες που αποσκοπούν στην ενδυνάμωση του 
θεσμού της οικογένειας, στη στήριξη οικογενειών με ειδικές 
ανάγκες και παιδιών χωρίς οικογένεια και στην υποβοήθηση 
της άγαμης μητέρας. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνει το Ίδρυμα στις 
χτυπημένες από τη βία ή τη μοίρα οικογένειες.  

• Συλλέγει και δημιουργεί συγγράμματα, μελέτες, βιβλία, 
ενημερωτικά φυλλάδια, ταινίες, και κάθε είδους υλικό που 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ενημέρωση των άμεσα 
ενδιαφερομένων γονιών, κοινωνικών λειτουργών, ιδιωτικών 
και δημοσίων φορέων, γύρω από τα προβλήματα της 
παιδικής ηλικίας και του θεσμού της οικογένειας καθώς και 
την αντιμετώπισή τους.  

• Επιβραβεύει κάθε πρωτοβουλία, προσπάθεια, πρόγραμμα ή 
εκστρατεία που υπηρετεί τους ίδιους σκοπούς με τους 
σκοπούς του Ιδρύματος.  

• Συνεργάζεται με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς στην 
Ελλάδα και στο εξωτερικό. Διατηρεί στενή συνεργασία με 
διεθνείς φορείς όπως η UNESCO, το Συμβούλιο της Ευρώπης 
και θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, Ευρωπαϊκή Επιτροπή) και συμμετέχει σε 
διεθνή fora.  

Το 2004 το Ίδρυμα απέκτησε ειδικό συμβουλευτικό 
καθεστώς (consultative status) στο Οικονομικό και 
Κοινωνικό Συμβούλιο (ECOSOC) των Ηνωμένων Εθνών.  

Το Ίδρυμα για το Παιδί και την Οικογένεια είναι κοινωφελές 
ίδρυμα, ιδιωτικού δικαίου κι ανθρωπιστικού και κοινωνικού 
χαρακτήρα. Είναι Mη Kυβερνητικός Oργανισμός με Ειδικό 
Συμβουλευτικό Καθεστώς στο Οικονομικό και Κοινωνικό 
Συμβούλιο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών [Ο.Η.Ε.]. Iδρύθηκε 
το 1997, έχει έδρα στην Αθήνα και γραφείο στην UNESCO στο 
Παρίσι.  

Φιλοδοξίες 

Να μικραίνουν χρόνο με το χρόνο οι αριθμοί που αναφέρονται 
στα παιδιά-θύματα αδικίας, κακομεταχείρισης, στέρησης  
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 Να μεγαλώνουν και να ενισχύονται οι οικογενειακοί και 
κοινωνικοί δεσμοί που διασφαλίζουν τις κατάλληλες. 

 συνθήκες για το παιδί και την οικογένεια.  
 Να δημιουργούνται όλο και περισσότερες ευκαιρίες για την 
πολύπλευρη ανάπτυξη των παιδιών και των νέων στο 
σύγχρονο κόσμο. 

 

 
είναι η προστασία των παιδιών, η βελτίωση των συνθηκών της ζωής 
τους και η προώθηση του πολιτισμού ειρήνης με στόχο την 
απρόσκοπτη ανάπτυξη τους και την ευημερία τους. Σκοπός του 
Ιδρύματος είναι να φωτίζει κάθε πτυχή της ζωής των παιδιών και να 
επισημαίνει τις αδυναμίες. 
 

Στόχος 1 

Επειδή, 

• Παρόλο που τα τελευταία 20 χρόνια ο αριθμός των φτωχών 
έχει μειωθεί κατά 200 εκατομμύρια, το πρόβλημα της 
φτώχειας εξακολουθεί να αποτελεί, στις αναπτυσσόμενες και 
ανεπτυγμένες χώρες, όχι απλά ένα οικονομικό θέμα, αλλά 
ένα θέμα παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και 
εντείνεται από τις πληθυσμιακές μετακινήσεις που 
τροφοδοτούν κύματα μετανάστευσης και προσφυγιάς με πιο 
ευάλωτη ομάδα τα ασυνόδευτα παιδιά πρόσφυγες.  

• Η παιδική φτώχεια και ο αποκλεισμός οδηγεί τα παιδιά σε 
εξαθλίωση και εκμετάλλευση και αυξάνει τον αριθμό όσων 
έχουν ανάγκη κρατικής μέριμνας.  

ΖΗΤΟΥΝ 

• Διασφάλιση από μέρους των κέντρων λήψης αποφάσεων του 
αγώνα κατά της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού 
και τη χρηματοδότησή του από τις αναπτυγμένες χώρες.  

• Άσκηση πίεσης για την τήρηση της καταβολής της 
Αναπτυξιακής Βοήθειας (ODA) των ανεπτυγμένων κρατών στο 
0,7% του ΑΕΠ (NGP).  

• Δημιουργία διεθνούς οργάνου με τη συμμετοχή του ΟΗΕ, 
των κυβερνήσεων, των Mη Κυβερνητικών Οργανώσεων  και 
του ιδιωτικού τομέα, για την παρακολούθηση και τον έλεγχο 
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αποστολής και κατανομής της βοήθειας στις αναπτυσσόμενες 
χώρες, το οποίο θα κοινοποιεί τις Εκθέσεις του και μέσα από 
τον τύπο κάθε χώρας.  

• Ενίσχυση του ρόλου των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων που 
μπορούν να παίξουν καταλυτικό ρόλο στη καταπολέμηση της 
φτώχειας.  

• Ανάληψη από μέρους της Ε.Ε. συγκεκριμένων ενεργειών 
κατά της φτώχειας για την αύξηση της συνεκτικότητας μεταξύ 
της εμπορικής και της πολιτικής συνεργασίας και για την 
ανάπτυξη κοινής γεωργικής πολιτικής.  

• Ενίσχυση της κρατικής φροντίδας.  

• Ιδιαίτερη μέριμνα κατά της παιδικής φτώχειας και την 
εφαρμογή του Διεθνούς Συμφώνου "A World Fit for 
Children", όπως αυτό υιοθετήθηκε στην Ειδική Σύνοδο του 
ΟΗΕ.  

• Αναγνώριση των παιδιών απ’ όλα τα κράτη μέλη του ΟΗΕ ως 
προστατευόμενα άτομα και την υπαγωγή των εγκλημάτων 
κατά των παιδιών - βιασμός, σεξουαλική εκμετάλλευση, 
εμπορία, παιδική εργασία - στα εγκλήματα κατά της 
ανθρωπότητας.  

• Παροχή φροντίδας στα παιδιά που στερούνται τη φυσική τους 
οικογένεια.  

• Ιδιαίτερη μέριμνα για τους πρόσφυγες: δημιουργία ειδικών 
δομών και αυτοτελών κοινωνικών υπηρεσιών, θέσπιση 
διακρατικών συμφωνιών, ένταξη του θέματος των 
ασυνόδευτων παιδιών και των ανήλικων μεταναστών στην 
ατζέντα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ του 2006 και 
οικονομική ενίσχυση των χωρών υποδοχής προσφύγων με 
έλεγχο για τη σωστή διάθεση των κονδυλίων.  

• Εντατικοποίηση της προσπάθειας απόσυρσης των ναρκών.  

Στόχος 2 

Επειδή, 

• Η εκπαίδευση είναι βασικό αναπτυξιακό όπλο και επιταγή 
της στρατηγικής της Λισσαβόνας. Οδηγεί στη μείωση της 
φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού και στην 
πρόληψη και αντιμετώπιση των ασθενειών που πλήττουν την 
ανθρωπότητα.  
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• Παρατηρείται αδυναμία σημαντικής μείωσης του 
αναλφαβητισμού, ιδιαίτερα ανάμεσα στα κορίτσια, μεγάλο 
πρόβλημα σχολικής διαρροής και αποκλεισμός από τη 
μάθηση των παιδιών με οικογενειακά, ψυχολογικά, νοητικά, 
κινητικά, μαθησιακά και προβλήματα υγείας, όπως και των 
εργαζόμενων παιδιών.  

• Η μάστιγα των ναρκωτικών χτυπάει τα παιδιά σχολικής 
ηλικίας.  

ΖΗΤΟΥΝ 

• Υλοποίηση της πρωτοβουλίας 20/20 του ΟΗΕ.  

• Οι πρωτοβουλίες «Εκπαίδευση για όλους» της UNESCO και 
της Παγκόσμιας Τράπεζας σε συνδυασμό με άλλα μέτρα, να 
στοχεύουν σε: υποχρεωτική και δωρεάν εκπαίδευση για 
αγόρια και κορίτσια, περιορισμό της πρόωρης σχολικής 
διαρροής, προώθηση της σχολικής επανένταξης, κατάρτιση 
του εκπαιδευτικού προσωπικού, υλικοτεχνική υποδομή, 
προώθηση των νέων τεχνολογιών.  

• Ένταξη σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης του Πολιτισμού 
Ειρήνης, της καταπολέμησης της βίας όπου κι αν αυτή 
συναντάται, και της γνώσης για την προαγωγή και προάσπιση 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.  

• Ενίσχυση των συμπτωματικού τύπου πολιτικών και 
προοδευτική μετάβαση σε ολιστικές πολιτικές στο πνεύμα 
του μηνύματος της Λισσαβόνας.  

• Προώθηση δομών για ειδική εκπαίδευση και στήριξη παιδιών 
με οικογενειακά, κοινωνικά, κινητικά, μαθησιακά 
προβλήματα - ιδιαίτερα παιδιών-θύματα οικογενειακής βίας - 
και επιμόρφωση εκπαιδευτικών και γονέων για την αποδοχή 
των παιδιών από το κοινωνικό και σχολικό περιβάλλον.  

• Ένταξη προγραμμάτων πρόληψης ναρκωτικών και άλλων 
ουσιών στα σχολεία, εναρμόνιση νομοθεσιών και επιβολή 
κυρώσεων στα κράτη που δείχνουν ανοχή στην παραγωγή και 
εμπορία ναρκωτικών.  

• Στελέχωση των σχολείων με ειδικό προσωπικό για προστασία 
της ψυχικής υγείας των παιδιών.  

Στόχος 3 
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Επειδή,  

• Η ισότητα των δύο φύλων αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα και 
απαραίτητη προϋπόθεση για ισόρροπη οικονομική και 
κοινωνική ανάπτυξη.  

• Οι γυναίκες είναι τα μεγαλύτερα θύματα της φτώχειας, και 
παίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο όχι μόνο στην αντιμετώπιση 
της φτώχειας και στην εξασφάλιση της επιβίωσης στις 
αναπτυσσόμενες χώρες αλλά και στη διατήρηση της ειρήνης. 

• Υφίστανται διακρίσεις σε όλους τους τομείς του δημόσιου και 
ιδιωτικού βίου, και προκαταλήψεις που απορρέουν από 
πολιτισμικά στερεότυπα και έθιμα.  

• Στο θέμα της ισότητας των φύλων δεν έχει υπάρξει 
ικανοποιητική πρόοδος στην επίτευξη των στόχων της 
πενταετίας.  

ΖΗΤΟΥΝ 

• Επικύρωση και εφαρμογή των διεθνών συμβάσεων απ' όλες 
τις χώρες σχετικά με την προστασία των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και την εξάλειψη κάθε μορφής ανισότητας και 
διάκρισης.  

• Ένταξη της διάστασης της ισότητας των φύλων σε όλες τις 
εθνικές πολιτικές, στις διμερείς και πολυμερείς συμφωνίες 
για αναπτυξιακή και ανθρωπιστική βοήθεια, καθώς και στην 
εκπαιδευτική διαδικασία.  

• Προώθηση της συμμετοχής γυναικών στα κέντρα λήψης 
αποφάσεων και ειδικότερα σε κάθε επιτροπή ή φορέα του 
ΟΗΕ για την ειρήνη, όπως επίσης στην υπό ίδρυση Επιτροπή 
Συμβούλων Ανάπτυξης του ΟΗΕ.  

• Υποστήριξη των πρωτοβουλιών των γυναικείων κινημάτων για 
την ειρήνη, όπως πχ του Suzanne Mubarak Women's 
International Peace Movement.  

• Ειδική πρόνοια για την εξάλειψη του φαινομένου της βίας 
κατά των γυναικών.  

• Αντιμετώπιση της ανεργίας των γυναικών, ιδιαίτερα εκείνων 
που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. Θεσμοθέτηση 
μέτρων για την εναρμόνιση επαγγελματικής και 
οικογενειακής ζωής.  
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• Στήριξη των μονογονεϊκών οικογενειών και των πολύτεκνων 
μητέρων.  

Στόχος 4 

Επειδή, 

• Το δικαίωμα στη ζωή είναι θεμελιώδες.  

• Η παιδεία και η στήριξη των μητέρων οδηγούν στη μείωση 
της παιδικής θνησιμότητας.  

• Η γέννηση παιδιών από μητέρες έφηβες αυξάνει τον κίνδυνο 
της παιδικής θνησιμότητας.  

• Στις στρατηγικές και τα σχέδια δράσης για την αντιμετώπιση 
του HIV / AIDS, την φτώχεια, την ασφάλεια των τροφίμων, το 
διεθνές εμπόριο, οι αναφορές στα παιδιά είναι ελάχιστες.  

• Η έλλειψη πρόσβασης σε καθαρό νερό συνδέεται με τα 
υψηλά ποσοστά παιδικής θνησιμότητας.  

ΖΗΤΟΥΝ 

• Ενίσχυση των εθνικών πολιτικών και της δράσης των Μη 
Κυβερνητικών Οργανώσεων για την προστασία και υγιή 
διαβίωση των φτωχών παιδιών.  

• Εξασφάλιση εκπαίδευσης των γυναικών.  

• Διεθνή κινητοποίηση για την εξασφάλιση παροχής ασφαλούς 
- πόσιμου νερού καθώς και συνθηκών υγιεινής σε σπίτια και 
σχολεία.  

• Εντατικοποίηση του οικογενειακού προγραμματισμού και 
εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας, γονέων και εκπαιδευτικών 
στο θέμα αυτό.  

Στόχος 5 

Επειδή, 

• Η αντιμετώπιση της παιδικής και μητρικής θνησιμότητας 
θεωρείται δείκτης επιτευξιμότητας των στόχων που τίθενται σε 
προγράμματα αναπτυξιακής και ανθρωπιστικής βοήθειας.  
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• Οι φτωχοί πληθυσμοί των αναπτυσσόμενων χωρών πλήττονται 
σε μεγάλο βαθμό εφόσον δεν έχουν τη δυνατότητα 
πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας και κάθε χρόνο στις 
αναπτυσσόμενες χώρες 530 χιλιάδες γυναίκες πεθαίνουν 
κατά την εγκυμοσύνη, τον τοκετό ή την λοχεία εξαιτίας του 
υποσιτισμού, της ανεπάρκειας των υγειονομικών υπηρεσιών 
και της αδυναμίας πρόσβασης των γυναικών σ’ αυτές, την 
εξάπλωση του AIDS και άλλων ασθενειών.  

• Απουσία σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης και οικογενειακού 
προγραμματισμού στις αναπτυσσόμενες αλλά και 
ανεπτυγμένες χώρες οδηγεί στην αύξηση των ανεπιθύμητων 
κυήσεων και των κινδύνων που αυτό συνεπάγεται.  

ΖΗΤΟΥΝ 

• Βελτίωση των υγειονομικών συνθηκών σε όλες τις χώρες.  

• Δυνατότητα πρόσβασης των μητέρων σε υγειονομικές 
υπηρεσίες, σε κέντρα ενημέρωσης και οικογενειακού 
προγραμματισμού.  

• Εντατικοποίηση προγραμμάτων ενημέρωσης των γυναικών 
και ειδικότερα των κοριτσιών σχετικά με θέματα σεξουαλικής 
διαπαιδαγώγησης, υγιεινής και πρόληψης υγείας.  

Στόχος 6 

Επειδή, 

• Δραματικός αριθμός ανθρώπων πεθαίνουν κάθε χρόνο από 
AΙDS και 60% των παιδιών με AIDS έχουν νοσήσει από τη 
μητέρα τους ενώ η φτώχεια και η άγνοια είναι οι κύριες αιτίες 
της διάδοσης του AIDS και των άλλων ασθενειών που 
μαστίζουν την ανθρωπότητα.  

• Η άγνοια και οι προκαταλήψεις γύρω από ασθένειες όπως ο 
καρκίνος και το AIDS κ.λπ εξακολουθούν ν’ αποτελούν 
κοινωνικό στίγμα. και οδηγούν στην περιθωριοποίηση και τον 
κοινωνικό αποκλεισμό, ιδιαίτερα των άρρωστων παιδιών, με 
αρνητικές επιπτώσεις στην θεραπεία και στη ψυχική υγεία 
τους.  

• Υπάρχει έλλειψη ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης της 
κοινωνίας γύρω από τις ασθένειες αυτές.  



ΟΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΠΑΙΔΙ:Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ 
Η ΔΡΑΣΗ ΤΟΥΣ 
 

 101

ΖΗΤΟΥΝ 

• Προτεραιότητα στην Yγεία, αναβάθμιση και αύξηση της 
χρηματοδότησης των υπηρεσιών, προώθηση εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων.  

• Ενίσχυση των μέτρων που προτείνονται από τον Γενικό 
Γραμματέα του ΟΗΕ στην Έκθεσή του (Μάρτιος 2005), με 
ιδιαίτερη έμφαση στην υγεία των γυναικών και των παιδιών.  

• Δημιουργία και εφαρμογή σχεδίου αντιμετώπισης του AIDS 
με έμφαση στις χώρες της υπό-Σαχάριας Αφρικής, και με 
ιδιαίτερη μέριμνα για τα παιδιά θύματα του AIDS, του 
καρκίνου και άλλων ασθενειών.  

• Αύξηση της συνεισφοράς της ΕΕ και των υπόλοιπων 
αναπτυγμένων χωρών προς το Διεθνές Ταμείο Υγείας.  

• Αύξηση του αριθμού των επαγγελματιών στον τομέα της 
υγείας και διαρκής ενημέρωση αυτών και της κοινής γνώμης, 
για την εξάλειψη των προκαταλήψεων.  

• Ένταξη της διάστασης της ψυχικής υγείας ως αναπόσπαστο 
τμήμα των προγραμμάτων αντιμετώπισης ασθενειών, όπως το 
AIDS, ο καρκίνος, κ.λ.π.  

• Ενίσχυση του ρόλου των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων στον 
τομέα της αντιμετώπισης των σύγχρονων ασθενειών.  

Στόχος 7 

Επειδή, 

• Το περιβάλλον είναι πηγή ζωής και ανάπτυξης του 
ανθρώπου, όμως παρά την πρόοδο στον τομέα της 
προστασίας του περιβάλλοντος υστερούμε πολύ στους 
στόχους που ο ΟΗΕ είχε θέσει για την πενταετία.  

• Οι αναπτυγμένες κοινωνίες έχουν τεράστιες ευθύνες για την 
καταστροφή του περιβάλλοντος [μη τήρηση συμφωνιών, 
πυρηνικές δοκιμές, χρήση όπλων μαζικής καταστροφής, 
βιομηχανικά και πυρηνικά απόβλητα, καταστροφή των 
δασών, ρύπανση, αλόγιστη χρήση σύγχρονης τεχνολογίας, 
φυτοφάρμακα, σκουπίδια, κ.ά.].  

• Οι κλιματολογικές αλλαγές, το φαινόμενο του θερμοκηπίου, 
τα ακραία καιρικά φαινόμενα και το θέμα του νερού 
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αναγνωρίζονται ως ζωτικής σημασίας για το μέλλον της 
ανθρωπότητας και για την αειφόρο ανάπτυξη.  

ΖΗΤΟΥΝ: 

• Άσκηση πίεσης προς όλες τις κυβερνήσεις να υπογράψουν τις 
διεθνείς συμβάσεις και πρωτόκολλα για το περιβάλλον.  

• Προώθηση από την Διάσκεψη Κορυφής του Ο.Η.Ε. του 
Σεπτεμβρίου της πλήρους αναθεώρησης των κοινωνικών και 
περιβαλλοντικών συνεπειών που προέκυψαν εξαιτίας της 
απελευθέρωσης του εμπορίου.  

• Εξασφάλιση δίκαιης κατανομής παροχής νερού μεταξύ 
πλουσίων και φτωχών μέσα από μια ισχυρή πολιτική 
διαπραγμάτευση και πολιτικές καλής διαχείρισης. Δέσμευση 
των κυβερνήσεων, για κατασκευή και συντήρηση συστημάτων 
παροχής νερού σε μικρές κοινότητες.  

• Ενίσχυση από την πολιτεία οποιασδήποτε πρωτοβουλίας 
σχετικά με την ανακύκλωση και τις νέες μορφές ενέργειας 
καθώς και την δημιουργία κινήτρων για τέτοιες 
πρωτοβουλίες.  

• Ένταξη του θέματος της περιβαλλοντικής αγωγής σε όλες τις 
βαθμίδες της εκπαίδευσης.  

• Εντατικοποίηση της ενημέρωσης της κοινής γνώμης, με τον 
ενεργό ρόλο των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων  για τα 
περιβαλλοντικά προβλήματα και ιδιαίτερα για εκείνα που 
έχουν επίπτωση στην υγεία του πληθυσμού.  

• Προστασία του περιβάλλοντος ιδιαίτερα κοντά σε τόπους 
όπου συχνάζουν παιδιά.  

• Επιβολή αυστηρότερων κυρώσεων σε όσους προκαλούν 
οποιαδήποτε καταστροφή του περιβάλλοντος.  

Στόχος 8 

Επειδή, 

• Ο 8ος στόχος αποτελεί προϋπόθεση για την επιτυχία όλων των 
προηγούμενων και προϋποθέτει μια παγκόσμια 
διαπραγμάτευση global deal: οι αναπτυγμένες χώρες 
επιβάλλεται να λαμβάνουν υπόψη στις πολιτικές τους, όχι 
μόνο τις ανάγκες των πολιτών τους αλλά και των πολιτών των 
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άλλων κρατών ενώ οι αναπτυσσόμενες χώρες οφείλουν να 
εγγυηθούν μεγαλύτερη αξιοπιστία στους πολίτες και 
αποτελεσματική χρήση των πηγών πλούτους τους.  

ΖΗΤΟΥΝ 

• Διαμόρφωση πιο συγκεκριμένων κατευθύνσεων και 
δεσμεύσεων και εξασφάλιση πόρων για την 
αποτελεσματικότητα του 8ου στόχου.  

• Άσκηση πίεσης προς τις κυβερνήσεις των αναπτυγμένων 
χωρών για μείωση ή και διαγραφή, χρεών των 
αναπτυσσόμενων χωρών, και για δικαιότερες εμπορικές 
πολιτικές.  

• Ενίσχυση των προσπαθειών για μεγαλύτερη 
συμπληρωματικότητα δραστηριοτήτων σε διεθνές και 
περιφερειακό επίπεδο ανάμεσα στα ανεπτυγμένα και στα 
αναπτυσσόμενα κράτη, στην Κοινωνία των Πολιτών και στους 
διεθνείς οργανισμούς ώστε να δημιουργηθούν οι γέφυρες που 
θα συμβάλουν στην ταχύτερη και αποτελεσματικότερη 
επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων και στη διασφάλιση της 
διεθνούς σταθερότητας και ειρήνης.  

• Ανάληψη πρωτοβουλίας από τον ΟΗΕ για χρηματοδότηση 
από τα αναπτυγμένα κράτη εκστρατειών ενημέρωσης και 
πληροφόρησης σχετικά με τους αναπτυξιακούς στόχους της 
Χιλιετίας και για τον ρόλο της Κοινωνίας των Πολιτών.  

• Ενίσχυση της εφαρμογής της συμμετοχικής παρατήρησης 
στην υλοποίηση των δράσεων / προγραμμάτων εξωτερικού, 
με στόχο την επιτυχέστερη διαπολιτισμική προσέγγιση 
ανάμεσα στους εντόπιους πληθυσμούς και στα μέλη των Μη 
Κυβερνητικών Οργανώσεων.  

• Θέσπιση ενιαίου συστήματος διαπίστευσης των Μη 
Κυβερνητικών Οργανώσεων  σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, 
ώστε να διευκολυνθούν οι συνεργασίες ανάμεσα σε κράτη και 
Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων.  

• Περαιτέρω ανάπτυξη στα θέματα ελεύθερου εμπορίου και 
οικονομίας με έμφαση στα θέματα διαφάνειας και χρηστής 
διακυβέρνησης.  
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ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΧΑΡΟΥΜΕΝΑ 
ΠΑΙΔΙΑ - ΧΑΡΟΥΜΕΝΑ ΝΙΑΤΑ 

 
Βασικός στόχος είναι να βοηθήσουν τα παιδία να 
ενταχθούν ομαλά στην κοινωνία και να τους 
προσφέρουν την δυνατότητα να δουν τη θετική όψη 

της και να ζήσουν για 21 μέρες μακριά από την μολυσμένη 
ατμόσφαιρα της πόλης σε μια στοργική, δίκαιη, καλά 
οργανωμένη κοινωνία που δεν τα απορρίπτει εξαιτίας της 
προέλευσης τους ή για οικονομική και οικογενειακή τους 
κατάσταση. Ειδικότεροι στόχοι είναι η ανάπτυξη των 
δημιουργικών ικανοτήτων των παιδιών και η διοχέτευση της 
ενεργητικότητας τους σε έργα καλά. παιχνίδι, Τραγούδι, χορός, 
περίπατοι, συζητήσεις, θέατρο, κουκλοθέατρο, καραγκιόζης, 
ζωγραφική, χειροτεχνία, αθλητισμός, κατασκευές, διάβασμα, η 
επαφή με την φύση και κυρίως η αγάπη των στελεχών της 
κατασκήνωσης προσφέρονται στα παιδιά, που μαθαίνουν να 
συνεργάζονται και να νοιάζονται το ένα για το άλλο.  

Τα στελέχη της Κατασκήνωσης είναι στην πλειοψηφία τους Νέοι 
18-28 χρόνων που προσφέρουν εθελοντικά τις υπηρεσίες τους 
στα παιδιά και την Κατασκήνωση. Είναι νέοι Επιστήμονες, 
φοιτούν σε Πανεπιστήμια και Τεχνολογικά Ιδρύματα ή 
σπουδάζουν σε ΙΕΚ.  

Βασική λειτουργία της οργάνωσης αποτελεί η οργάνωση και 
υλοποίηση κατασκηνώσεων, όπου φιλοξενούνται ΔΩΡΕΑΝ 130 
παιδιά το καλοκαίρι.  

Παράλληλα όμως οργανώνουν κι άλλες δράσεις και 
παρεμβάσεις σ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου. Ενδεικτικά 
αναφέρουμε τα Προγράμματα εμψύχωσης και ψυχαγωγίας για 
τα παιδιά των σεισμόπληκτων περιοχών, ακριτικών νησιών ή 
υποβαθμισμένων περιοχών, ή για τα παιδιά των προσφύγων σε 
καταυλισμούς και γενικά όπου υπάρχουν παιδιά που θεωρούμε 
ότι χρειάζονται τη παρουσία μας.  

Όλα αυτά-και άλλα πολλά γίνονται πάντα με την εθελοντική 
παρουσία και προσφορά των εκπαιδευμένων στελεχών μας.  
 
Έτος ίδρυσης: 
 
1932 
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Περιγραφή δράσεων: 
 
1). Οργάνωση και λειτουργία κατασκηνωτικών περιόδων 
διάρκειας 3 εβδομάδων. Φιλοξενούνται, στις ιδιοκτήτες 
εγκαταστάσεις μας, σε κάθε περίοδο δωρεάν 130-140 παιδία (6 
έως 15 ετών) που προέρχονται από προβληματικές, οικονομικά 
αδύναμες ή μειονοτικές οικογένειες(μουσουλμάνοι, Πομάκοι, 
Ρωσοπόντιοι, Βορειοηπειρώτες) εσωτερικών κυρίως μεταναστών 
που ζουν στην εργατούπολη της Ελευσίνας και αντιμετωπίζουν 
σοβαρά προβλήματα κοινωνικού αποκλεισμού, 
περιθωριοποίησης και ρατσισμού.  
 
2). Δημιουργικές απασχολήσεις και ενισχυτική διδασκαλία των 
130 παιδιών στη διάρκεια του χειμώνα στο συνεργαζόμενο 
κέντρο αγάπης Ελευσίνας που λειτουργεί καθημερινά σε 
ιδιόκτητο τριώροφο κτίριο, με βιβλιοθήκη, γήπεδα, αίθουσα 
εκθέσεων / εκδηλώσεων κλπ. Στην Ελευσίνα, Περικλέους 13.  
 
3). Ανάπτυξη της εφαρμογής των ενταγμένων στο πρόγραμμα, 
δημιουργικών απασχολήσεων, αισθητικής αγωγής (θέατρο, 
καραγκιόζης, κουκλοθέατρο, ζωγραφική, γλυπτική με πηλό, 
χειροτεχνίες κα. και αθλητισμού.  
 
4). Εκπαίδευση και επιμόρφωση 50 νέων (18 έως 25 ετών) που 
προσφέρουν εθελοντικά την φροντίδα τους στα παιδιά σαν 
στελέχη της κατασκήνωσης, με σεμινάρια από ειδικευμένους 
επιστήμονες. 
  
5). Δραστηριότητες με νέους. Λειτουργούν θεατρική ομάδα, 
ομάδα επαφών μέσω Ιντερνετ, εκδοτική Ομάδα που εκδίδει το 
περιοδικό θρόισμα και το παιδικό θρόισμα, περιβαλλοντική 
ομάδα που έχει υιοθετήσει την περιοχή της αρχαίας Ερένειας, 
ορειβατική ομάδα κα.  
 
Περιοχές δράσης: 
 
-Τοπική Δράση:ΝΑΙ 
 -Περιφερειακή σε επίπεδο νομού:ΝΑΙ  
-Πανελλήνια:ΝΑΙ  
-Ευρωπαϊκή:ΟΧΙ  
-Διεθνής: ΟΧΙ  

 
Τομείς Δράσης: 
Ανθρώπινα δικαιώματα 
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Αντιμετώπιση κρίσεων 
Διεθνής ανθρωπιστική και αναπτυξιακή δράση 
Εκπαίδευση 
Κοινωνική αλληλεγγύη και πρόνοια 
Παιδιά  
Περιβάλλον 
Τέχνες και πολιτισμός 
 

 

ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ 
Η «Κιβωτός του κόσμου» είναι μία οργάνωση που 

δραστηριοποιείται πάνω στη μέριμνα παιδιών που ζούσαν σε 
συνθήκες εξαθλίωσης και υποσιτισμού, χωρίς ιατρική φροντίδα, 
χωρίς μέλλον, τα περισσότερα από μονογονεϊκές οικογένειες, αλλά 
και πολλά χωρίς γονείς.  

Η Κιβωτός' ιδρύθηκε το 1998 από έναν εικοσιεξάχρονο ιερέα 
,τον πατέρα Αντώνιο Παπανικολάου με όπλα την αγάπη του για τα 
παιδιά και την επιθυμία του για τη δημιουργία μιας φωλιάς 
στοργής και φροντίδας για τα παιδιά αυτά της 'άλλης' Αθήνας.  

Παιδιά που βίωναν καθημερινά την εγκατάλειψη, την 
αδιαφορία, τον ρατσισμό και τον κοινωνικό αποκλεισμό σε μία από 
τις πιο υποβαθμισμένες περιοχές της Αθήνας, την Ακαδημία 
Πλάτωνος, στον Κολωνό. Βλέποντας την ανείπωτη φτώχεια και την 
εξαθλίωση των παιδιών αυτών ο πατέρας Αντώνιος δε δίστασε να 
αφιερώσει τη ζωή του σε αυτό το έργο που, εκτός από έργο αγάπης 
είναι πια για όλους μας και έργο ζωής. Μαζί με μια μεγάλη ομάδα 
εθελοντών που πλαισιώνουν ανιδιοτελώς τον πατέρα Αντώνιο, η 
Κιβωτός συγκεντρώνει σήμερα περίπου τα 250 παιδιά, από βρέφη 
έως δεκαοχτώ ετών σχηματίζοντας έτσι μία πολυθρησκευτική και 
πολυπολιτισμική κοινότητα που ανθεί και μεγαλουργεί στο κέντρο 
της Αθήνας. Τα 150 Ελληνόπουλα, μαζί με τα παιδιά από χώρες 
όπως, Ρουμανία, Αλβανία, Ουκρανία, Ρωσία, Καζακστάν, Γκάνα, 
Αφγανιστάν, αλλά και τα παιδιά του πολέμου από το Ιράκ, βιώνουν 
σήμερα τη στοργή και την ειρήνη της Κιβωτού μακριά από την 
πρότερη φτώχεια, την πείνα, το ρατσισμό, και άλλες πληγές που 
μαστίζουν σήμερα την κοινωνία μας.  
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ΚΛΙΜΑΚΑ 
 

 
 

Η ΚΛΙΜΑΚΑ είναι ένας φορέας εξειδικευμένος στο χώρο της 
ψυχικής υγείας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Ένα μεγάλο 
μέρος των δράσεών της εποπτεύεται από το Υπουργείο Υγείας και 
Πρόνοιας. Συμμετέχει ενεργά στην ψυχιατρική μεταρρύθμιση που 
πραγματοποιείται τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας παρέχοντας 
υπηρεσίες ψυχικής υγείας σε άτομα και ομάδες με ψυχοκοινωνικά 
προβλήματα.  

Λειτουργούν ΜΟΝΑΔΕΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ:  

• Ξενώνα, Οικοτροφεία, Προστατευμένο Διαμέρισμα, στα οποία 
φιλοξενούνται για διαβίωση, θεραπεία και ψυχοκοινωνική 
υποστήριξη πρώην χρόνιοι νοσηλευόμενοι σε ψυχιατρικά 
νοσοκομεία. Σκοπός της λειτουργίας αυτών των μονάδων 
είναι η ανάπτυξη των ικανοτήτων των ενοίκων τους, η 
ενδυνάμωση της λειτουργικότητάς τους για μια πιο 
αξιοπρεπή διαβίωση, καλύτερες ανθρώπινες σχέσεις και 
επανένταξη στην κοινότητα.  

• Κέντρα Ημέρας, για χρήστες ψυχιατρικών υπηρεσιών και 
πολιτισμικά διαφοροποιημένες ομάδες πληθυσμού όπου 
παρέχονται υπηρεσίες ψυχικής υγείας και ψυχοκοινωνικής 
ενδυνάμωσης με στόχο την ισότιμη κοινωνική τους ένταξη.  

• Προστατευμένα Εργαστήρια: Στο πλαίσιο των παρεχόμενων 
υπηρεσιών ψυχικής υγείας, η ΚΛΙΜΑΚΑ λειτουργεί 
Προστατευμένα Εργαστήρια συμβάλλοντας έτσι στην 
εργασιακή κατάρτιση και επαγγελματική αποκατάσταση 
ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας.  

• Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας. Είναι μια πρότυπη δομή 
παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας με έδρα τη Νάξο και 
ακτίνα δράσης τα νησιά των Νοτιοανατολικών Κυκλάδων. 
Μέσα στο πλαίσιο δράσης της κινητής μονάδας παρέχονται 
υπηρεσίες πρόληψης, διαγνωστικής εκτίμησης, θεραπείας, 
παρακολούθησης και νοσηλείας κατ' οίκον, αγωγής υγείας, 
ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης και επανένταξης καθώς και 
συγκρότησης δικτύου εθελοντών.  
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• Μονάδα Παρέμβασης για τους άστεγους. Στο πρόγραμμα της 
Μονάδας παρέχονται υπηρεσίες ψυχικής υγείας, ιατρική 
φροντίδα, κοινωνικές υπηρεσίες, κοινωνικοποίηση και 
επαγγελματικά αποκατάσταση όπου είναι δυνατόν. Στο 
πλαίσιο του προγράμματος λειτουργεί και Ξενώνας Αστέγων.  

• Ψυχοκοινωνική στήριξη σε ανήλικους παραβάτες σε 
σωφρονιστικά καταστήματα καθώς και σε 
αποφυλακισμένους, με τη συνεργασία του Υπουργείου 
Δικαιοσύνης.  

Η ΚΛΙΜΑΚΑ λαμβάνει μέρος σε όλα τα επιστημονικά συνέδρια 
στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Επίσης, εκπονεί και δημοσιεύει 
επιστημονικές εργασίες και έρευνες στις ομάδες στόχων των 
δράσεών της, παρέχει συνεχή κατάρτιση των στελεχών της και 
δυνατότητα θεωρητικής και πρακτικής άσκησης σε φοιτητές 
Ανωτάτων Ιδρυμάτων.  

Στο πλαίσιο της επίτευξης των στόχων της, η ΚΛΙΜΑΚΑ 
επιδιώκει και έχει πετύχει τη δημιουργία δικτύων και συνεργασιών 
μεταξύ εθνικών, διεθνών οργανισμών και φορέων που 
δραστηριοποιούνται σε παρόμοιους τομείς και αναλαμβάνουν 
πρωτοβουλίες με συγγενείς σκοπούς και δράσεις.  

Η ΚΛΙΜΑΚΑ ιδρύθηκε το 2000 και είναι ένας Μη Κυβερνητικός  
Οργανισμός, με  δραστηριότητες που στοχεύουν τόσο στην διάθεση 
υπηρεσιών ψυχικής υγείας όσο και στην υλοποίηση προγραμμάτων 
κοινωνικής ενσωμάτωσης ευάλωτων ομάδων πληθυσμού. 
Προσφέρει  υπηρεσίες ιατρικές, ψυχοκοινωνικές, ειδικής 
υποστήριξης και φροντίδας σε άτομα και ομάδες ευπαθείς με 
πολλαπλά προβλήματα που χρήζουν  συστηματικής και 
ολοκληρωμένης παρέμβασης. Συμβάλλει στον περιορισμό των 
ανισοτήτων, στις ίσες ευκαιρίες πρόσβασης στα δημόσια αγαθά, 
στην αύξηση της κοινωνικής συνοχής και αλληλεγγύης, στην 
Ελλάδα και σε χώρες του εξωτερικού. 

Ιστορικό 

Η ΚΛΙΜΑΚΑ αποτελεί εξέλιξη ενός  Αστικού Συνεταιρισμού 
της «ΚΛΙΜΑΞ», που ιδρύθηκε το 1996 στα πρότυπα των Κοι.Σ.Π.Ε, 
με στόχο την εργασιακή ενσωμάτωση ατόμων που αντιμετώπιζαν 
ψυχικά και κοινωνικά προβλήματα ή / και  ήταν προερχόμενοι 
από πολιτισμικά ιδιαίτερες ομάδες που βίωναν τον κοινωνικό 
αποκλεισμό.  
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Σήμερα 

Η ΚΛΙΜΑΚΑ λειτουργεί μονάδες  ψυχικής υγείας  υπό τη 
μορφή οικοτροφείων, ξενώνων, προστατευμένων διαμερισμάτων, 
κινητών μονάδων, και κέντρων ημέρας.  Παρέχονται υπηρεσίες 
πρόληψης, θεραπευτικής αντιμετώπισης και αποκατάστασης των 
ατόμων που πάσχουν. Με κύριο άξονα τις εξειδικευμένες 
υπηρεσίες ψυχικής υγείας, η ΚΛΙΜΑΚΑ, αναπτύσσει  δράσεις για 
την αντιμετώπιση των γενεσιουργών αιτιών και των επιπτώσεων του 
κοινωνικού αποκλεισμού που υφίστανται ευπαθείς ομάδες 
πληθυσμού καθώς και άτομα που βρίσκονται σε κίνδυνο μέσα από 
ποικίλες πρωτοβουλίες, παρεμβάσεις, προγράμματα παροχής 
συνοδευτικών υποστηρικτικών υπηρεσιών, διακρατικές 
συνεργασίες,  αποστολές  ανθρωπιστικής και αναπτυξιακής 
βοήθειας σε αναπτυσσόμενες χώρες. 

Δουλεύουν για την ισότιμη συνύπαρξη των ανθρώπων πέρα 
από κάθε διάκριση, για το όραμα μιας κοινωνίας χωρίς 
αποκλεισμούς επειδή η διαφορετικότητα δεν αποτελεί δικαιολογία 
για τον κοινωνικό αποκλεισμό. 

 
 

ΟΜΙΛΟΣ UNESCO ΑΤΤΙΚΗΣ 
 

O Όμιλος UNESCO Αττικής - Αθηνών ιδρύθηκε το 1996 από 
την Δρ Όλγα Μπόμπολα Πολιτική Επιστήμων - Διεθνολόγο. 
Σκοπός του Ομίλου είναι η διάδοση των αρχών και των ιδανικών 
της UNESCO μέσω της Επιστήμης, της Εκπαίδευσης και του 
Πολιτισμού, ώστε να εξασφαλίσουν ίσες δυνατότητες μόρφωσης για 
όλους, αναζήτησης της αλήθειας και ανταλλαγή γνώσεων και ιδεών, 
και ανάπτυξη σχέσεων μεταξύ των λαών, ώστε να γνωριστούν και να 
καταλάβουν τα ήθη και τα έθιμα τους . Για να πετύχει τους 
στόχους της η UNESCO χρειάζεται την βοήθεια ατόμων από όλο 
τον κόσμο, γι’ αυτό ενθαρρύνει την δημιουργία ομίλων, με σκοπό, 
την συμμετοχή του κοινού στις δραστηριότητες του Οργανισμού. 
Την Δημιουργία Συνεργαζομένων σχολείων για την διεθνή 
κατανόηση των νέων. Την δημιουργία προγραμμάτων 
αλληλοβοήθειας για την οικονομική υποστήριξη των φτωχών 
χωρών.  

Την επιμόρφωση των μελών και του κοινού, για τα 
παγκόσμια προβλήματα και τις δραστηριότητες των Διεθνών 
Οργανισμών.  
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Όλα τα ανωτέρω ο όμιλος τα πραγματοποίησε με διαλέξεις 
και συζητήσεις ( ομάδες εργασίας, σεμινάρια και ημέρες μελέτης). 
Δημόσιες εκδηλώσεις, εορτασμούς παγκόσμιων ημερών, συλλογή, 
παραγωγή και διάθεση πληροφοριακού υλικού, διεθνή 
αλληλοβοήθεια και ανταλλαγή μεταξύ των ομίλων με σε αρμονία 
στους σκοπούς της UNESCO.  

Πριν από πέντε χρόνια ιδρύθηκε ο όμιλος UNESCO νομού 
ΠΕΙΡΑΙΑ & ΝΗΣΩΝ με έδρα τον Πειραιά μια μη κερδοσκοπική και 
μη κυβερνητική Οργάνωση με βασικό στόχο να καλλιεργήσει την 
Διεθνή Κατανόηση σύμφωνα με τις αρχές και τα ιδανικά της 
Unesco.  Ο Όμιλος διοικείται από 11μελές Διοικητικό Συμβούλιο, 
όπου όλοι είναι εθελοντές με βάση το καταστατικό του. Ιδρυτικά 
του μέλη είναι απανθίσματα από όλες τις εκφάνσεις της Πειραϊκής 
ζωής. Διανοούμενοι, Καλλιτέχνες, Λογοτέχνες, Δημοσιογράφοι, το 
Πανεπιστήμιο Πειραιά με τον Αντιπρύτανη του και άλλους 
Πανεπιστημιακούς, Δικηγόροι και ο πρόεδρος του Δικηγορικού 
Συλλόγου Πειραιά, Ιατροί και ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου 
Πειραιά, Απόστρατοι Ανώτατοι Αξιωματικοί, Επιχειρηματίες, 
Έμποροι, Βιοτέχνες και Εφοπλιστές και οι τρεις Πρόεδροι των 
μεγάλων μας Επιμελητηρίων, Πρόεδροι φορέων και μεγάλων 
πολύφασματικών οργανώσεων της πόλης μας. Μουσικοί, Αθλητικοί, 
Εκπαιδευτικοί και άλλοι λάτρεις της Παράδοσης, ο Πρόεδρος του 
Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Πειραιά, Λαϊκά στελέχη της 
Μητροπόλεως Πειραιά, Εργάτες και ο Πρόεδρος Εργατικού 
Κέντρου Πειραιά, Δημόσιοι Υπάλληλοι και Ανώτατα Στελέχη της 
Δημόσιας Διοίκησης, αποδεχόμενοι όλοι τους, τους υψηλούς 
Σκοπούς και Στόχους μαζί με τα ιδανικά της UNESCO.  

Ένας πλούσιος και επιτυχημένος απολογισμός του έργου στο 
μικρό αυτό χρονικό διάστημα χάρη στον εθελοντισμό των μελών 
και στη συνεργασία οργανισμών και όλων των φορέων . 

 
Οι εκδηλώσεις χωρίζονται σε τέσσερις ενότητες :  
 

• Πολιτιστικές δράσεις  
• Εκπαίδευση και Ενημέρωση  

• Κοινωνικές δράσεις  
• Περιβαλλοντικές και οικολογικές δράσεις  

 
ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ 
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• Να καλλιεργήσει τη Διεθνή Κατανόηση, σύμφωνα με τις 
αρχές και τα ιδανικά της UNESCO, και να στρέψει το 
ενδιαφέρον της κοινής γνώμης στους σκοπούς του 
Οργανισμού αυτού που είναι Εκπαιδευτικοί, Πολιτισμικοί, 
Τουριστικοί και Αναπτυξιακοί. 

• Να προάγει την Συγκρότηση ομάδων Μελετών και Διεθνών 
σχέσεων, δηλαδή να Οργανώνει Ημερίδες, Σεμινάρια, 
Συνέδρια, Ομιλίες κ.α. που έχουν άμεση σχέση με τους 
αναφερθέντες σκοπούς του Οργανισμού της UNESCO και 
τη Δημιουργία ενός Πολιτισμού Ειρήνης. 

• Να διοργανώνει Κοινοτικά (ΕΕ), Εθνικά ή Περιφερειακά 
Προγράμματα Εθνικής ή Περιφερειακής εμβέλειας 
άτυπης συνεχιζόμενης Επαγγελματικής κατάρτισης, 
Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης της ανεργίας πολιτών, 
Παλιννοστούντων, Ανέργων, Αποδήμων καθώς και 
προγραμμάτων που έχουν σαν αντικείμενο τη Διατήρηση, 
Διάσωση και Διάδοση της Ελληνικής Παραδοσιακής 
Πολιτιστικής Κληρονομιάς και των Παραδοσιακών 
Ελληνικών Τεχνών. 

• Να συμβάλλει στην Επιστημονική, Περιβαλλοντική / 
Οικολογική και πολιτισμική κατάρτιση των μελών του, 
βοηθώντας τα κυρίως στην προσαρμογή τους στις 
αδιάκοπες και κάθε είδους εξελίξεις και μεταβολές που 
παρουσιάζονται συνεχώς σ' όλους τους τομείς τις 
κοινωνικής ζωής και κυρίως να επιτελεί έργο το οποίο θα 
έχει ως στόχο και σκοπό τη δημιουργία ενός Πολιτισμού 
Ειρήνης, βασικού αγαθού του Ανθρώπου. 

• Να επιδιώκει την κατοχύρωση της Ελεύθερης ανταλλαγής 
Επιστημονικών και Πολιτισμικών πληροφοριών, ως και 
την Ελεύθερη διακίνηση μορφωτικών και πολιτιστικών 
ιδεών και πρωτοβουλιών, τη διαφύλαξη, διάσωση, διάδοση 
και προστασία του Λαϊκού Πολιτισμού και την ανάπτυξη 
της Ειρήνης, της Φιλίας και της αμοιβαίας συνεργασίας 
και κατανόησης ανάμεσα στους ανθρώπους που 
υπηρετούν ερασιτεχνικά και επιστημονικά τη Λαϊκή 
παράδοση κάθε χώρας. 

 



ΟΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΠΑΙΔΙ:Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ 
Η ΔΡΑΣΗ ΤΟΥΣ 
 

 112

«'ΟΝΑΡ» ΜΕΣΩ ΤΕΧΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 
ΑΡΡΩΣΤΟ ΠΑΙΔΙ 

 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΕΝΩΝΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΗΣ.  

Η αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία ΟΝΑΡ θεωρεί αναγκαία 
την δημιουργία ξενώνων για παιδιά που βρίσκονται σε 
αποθεραπεία από βραχείες ασθένειες και την ενίσχυσή τους με τη 
δημιουργία εργαστηρίων τεχνών σε έναν ενιαίο χώρο. 

Προβλέπεται να λειτουργήσουν: 

• Εργαστήρια μουσικής, Θεάτρου, εικαστικών, χορού, παιχνιδιού. 

• Συνεδριακός χώρος 200 θέσεων. 

• Εκθετήρια, εργαστήρια, βιβλιοθήκη. 

• Χώροι υποδοχής, γραφεία. 

• Ξενώνες δυναμικότητας 50 ατόμων. 

• Λοιποί βοηθητικοί χώροι. 
• Οι υπηρεσίες που θα προσφέρονται στα παιδιά που ασθενούν ή 

βρίσκονται σε αποθεραπεία θα παρέχονται ΔΩΡΕΑΝ. 

Ο χώρος θα είναι επισκέψιμος σε καθημερινή βάση για 
οργανωμένες ομάδες μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης με συμβολικό αντίτιμο, για παραστάσεις, 
παρουσιάσεις και άλλες καλλιτεχνικές δραστηριότητες. 

Επίσης ο χώρος Θα είναι έναντι συμβολικού αντιτίμου, ανοιχτός 
για το κοινό, καθημερινές και Σαββατοκύριακα. 

Οι σκοποί του Όναρ είναι: 
 
1). Η ενίσχυση του κοινωνικού προσώπου των άρρωστων παιδιών. 
2). Η εξασφάλιση ποιότητας ζωής με ανάπτυξη προγραμμάτων που 
αφορούν στην ψυχοκοινωνική αποκατάσταση και ενδυνάμωση 
μέσω τέχνης. 
3). Η συνεργασία με νοσοκομεία, φορείς, ιδιώτες με κοινούς 
σκοπούς και στόχους. 
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4). Η διεξαγωγή Συνεδρίων, Ημερίδων, εκδηλώσεων στην Ελλάδα 
και το εξωτερικό με στόχο την ενίσχυση των άρρωστων παιδιών. 
5). Η προαγωγή του δικαιώματος του άρρωστου παιδιού για 
ψυχαγωγία. 
6). Η ενδυνάμωση των παιδιών μέσω τέχνης στη δύσκολη περίοδο 
της αρρώστιας τους. 
7). Η προαγωγή υγείας και η απόκτηση υγιών τρόπων ζωής και 
συνηθειών μέσω τέχνης. 
8). Η έκδοση περιοδικού και ενημερωτικών φυλλαδίων. 
9). Η παρέμβαση για στήριξη και ενδυνάμωση οικογενειών με 
προβλήματα (συναισθηματικά, κοινωνικά, οικονομικά και άλλα). 
10).Η οργάνωση και εκπαίδευση εθελοντικών ομάδων και 
εθελοντών που επιθυμούν να εργαστούν σε παιδιατρικά 
νοσοκομεία. 
11). Η πραγματοποίηση έρευνας (μελέτης) για τα αποτελέσματα 
της θεραπείας μέσω τέχνης και συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά και άλλα 
προγράμματα. 
12). Η προβολή επιλεγμένων ταινιών και άλλων πολιτιστικών 
εκδηλώσεων στα νοσοκομεία. 
13). Η δημιουργία ιστοσελίδας. 
14). Η συγκέντρωση βιβλίων, εντύπων και πληροφοριακού υλικού 
για τη θεραπεία μέσω Τέχνης. 
15). Διοργάνωση συνεντεύξεων Τύπου, δημιουργία διαύλων 
επικοινωνίας με τα Μ.Μ.Ε. με αποστολή δελτίων τύπου, 
ραδιοφωνικές συνεντεύξεις και προβολή του έργου του Συλλόγου 
σε τηλεοπτικές εκπομπές με σκοπό την ευαισθητοποίηση της 
κοινής γνώμης. 
16). Πρόγραμμα φροντίδας και ενίσχυσης στο σπίτι. 
17). Δημιουργία ομάδων παρέμβασης σε έκτακτες καταστάσεις. 
18). Δημιουργία ξενώνων φιλοξενίας και εργαστηρίων. 

Σκοποί του συλλόγου είναι:  

1). Η στήριξη και ενίσχυση του έργου της αστικής - μη 
κερδοσκοπικής εταιρείας ΟΝΑΡ - μέσω τέχνης για το άρρωστο 
παιδί. 

2). Η ενημέρωση και η διάδοση στο κοινό για τους σκοπούς και 
τους στόχους της μη κερδοσκοπικής εταιρείας ΟΝΑΡ. 

3). Η δημιουργία νέων φίλων και η καταγραφή των αναγκών των 
άρρωστων παιδιών. 

4). Η παροχή οποιασδήποτε βοήθειας για την καλύτερη λειτουργία 
της μη κερδοσκοπικής εταιρείας 0ΝΑΡ. 
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5). Η δημιουργία εθελοντικών ομάδων σε ολόκληρη την Ελλάδα για 
τη στήριξη των άρρωστων παιδιών μέσω τέχνης. 

6). Η ενίσχυση του κοινωνικού προσώπου των άρρωστων παιδιών. 

7). Η εξασφάλιση ποιότητας ζωής με ανάπτυξη προγραμμάτων που 
αφορούν στην ψυχοκοινωνική αποκατάσταση και ενδυνάμωση 
μέσω τέχνης. 

8). Η συνεργασία με νοσοκομεία, φορείς, ιδιώτες με κοινούς 
σκοπούς και στόχους. 

9). Η διεξαγωγή Συνεδρίων, Ημερίδων , εκδηλώσεων στην Ελλάδα 
και το εξωτερικό με στόχο την ενίσχυση των άρρωστων παιδιών. 

10). Η προαγωγή του δικαιώματος του άρρωστου παιδιού για 
ψυχαγωγία. 

11). Η ενδυνάμωση των παιδιών μέσω τέχνης στη δύσκολη περίοδο 
της αρρώστιας τους. 

12). Η προαγωγή υγείας και η απόκτηση υγιών τρόπων ζωής και 
συνηθειών μέσω τέχνης. 

13). Η έκδοση περιοδικού και ενημερωτικών φυλλαδίων. 

14). Η παρέμβαση για στήριξη και ενδυνάμωση οικογενειών με 
προβλήματα (συναισθηματικά, κοινωνικά, οικονομικά και άλλα). 

15). Η οργάνωση και εκπαίδευση εθελοντικών ομάδων και 
εθελοντών που επιθυμούν να εργαστούν σε παιδιατρικά 
νοσοκομεία. 

16). Η πραγματοποίηση έρευνας (μελέτης) για τα αποτελέσματα 
της θεραπείας μέσω τέχνης και συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά και άλλα 
προγράμματα. 

17). Η προβολή επιλεγμένων ταινιών και άλλων πολιτιστικών 
εκδηλώσεων στα νοσοκομεία. 

18). Η δημιουργία ιστοσελίδας. 

19). Η συγκέντρωση βιβλίων, εντύπων και πληροφοριακού υλικού 
για τη θεραπεία μέσω τέχνης. 
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20). Διοργάνωση συνεντεύξεων Τύπου, δημιουργία διαύλων 
επικοινωνίας με τα Μ.Μ.Ε. με αποστολή δελτίων τύπου, 
ραδιοφωνικές συνεντεύξεις και προβολή του έργου του Συλλόγου 
σε τηλεοπτικές εκπομπές με σκοπό την ευαισθητοποίηση της 
κοινής γνώμης. 

21). Πρόγραμμα φροντίδας και ενίσχυσης στο σπίτι. 

22). Δημιουργία ομάδων παρέμβασης σε έκτακτες καταστάσεις. 

23). Δημιουργία ξενώνων φιλοξενίας και εργαστηρίων. 

 

ΠΑΙΔΙΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ 
 

Τα Παιδιά εν Δράσει είναι μια μη κυβερνητική , μη 
κερδοσκοπική εταιρεία που δημιουργήθηκε στην Θεσσαλονίκη το 
2003. Η ομάδα αποτελείται από νέους καλλιτέχνες, ηθοποιούς, 
φωτογράφους , κλόουν, μουσικούς, ξυλοπόδαρους, ζογκλέρ, 
ταχυδακτυλουργούς, μίμους , παραμυθάδες, εμψυχωτές, 
ψυχαγωγούς, στελέχη παιδικών κατασκηνώσεων, ακροβάτες, 
χορευτές. Σκοπός της μη κυβερνητικής οργάνωσης είναι η ισότιμη 
συμμετοχή και η ελεύθερη έκφραση των νέων της πόλης.  
 
Νομική Μορφή: 
 
Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία 
 
Περιγραφή δράσεων: 
 
Τα Παιδιά Εν Δράσει δραστηριοποιούνται κυρίως σε δύο τομείς:  
 

• Εμψύχωση και ψυχαγωγία παιδιών (με ή χωρίς 
αναπηρία).  

• Ευρωπαϊκά προγράμματα νεολαίας.  
 
Περιοχές δράσης: 
 

 -Τοπική Δράση: ΟΧΙ  
 -Περιφερειακή σε επίπεδο νομού 
 -Πανελλήνια 
 -Ευρωπαϊκή 
 -Διεθνής 
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Τομείς Δράσης: 
 

 Παιδιά  

 

ΠΑΙΔΙΚΑ ΧΩΡΙΑ SOS 
ΤΑ ΧΩΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΠΙΔΑΣ 

Τα Παιδικά Χωριά SOS, είναι Φιλανθρωπικό Σωματείο, που 
έχει σκοπό να προστατεύει παιδιά, τα οποία για σοβαρούς 
κοινωνικούς λόγους στερούνται μόνιμα τη φροντίδα των φυσικών 
τους γονιών. 

Τα ιδρύματα ή τα ορφανοτροφεία δεν μπορούν να 
υποκαταστήσουν τη λειτουργία και το ρόλο της οικογένειας, στην 
ομαλή πνευματική, ψυχική και σωματική εξέλιξη ενός παιδιού, 
ενώ αντίθετα τα Παιδικά Χωριά SOS επαναφέρουν τα παιδιά στο 
φυσικό κοινωνικό κύτταρο, την οικογένεια. 

Η ιδέα των Παιδικών Χωριών SOS είναι μία συνεχής 
κοινωνική διαδικασία έτσι ώστε η πραγματική και πρακτική της 
εφαρμογή να αποτελεί μια διαφορετική μορφή κοινωνικής 
περίθαλψης προς τα παιδιά σε ανάγκη και συγχρόνως να αποτελεί 
μία συνεχή συνεισφορά στη διαμόρφωση μιας ειρηνικής και 
ανθρώπινης κοινωνίας. 

Η εισαγωγή των παιδιών γίνεται μέχρι την ηλικία των 8 ετών 
και γίνονται δεκτά παιδιά, σωματικά υγιή, τα οποία, μέσω των 
κατάλληλων πνευματικών και ψυχολογικών διαδικασιών, μπορούν 
να επανεντάξουν στο κοινωνικό πλαίσιο προς όφελος του εαυτού 
τους και των συνανθρώπων τους. 

Η προστασία και φροντίδα των παιδιών που ζουν στα Παιδικά 
Χωριά SOS προσφέρεται σε μία μακροχρόνια, συνεχή και σταθερή 
βάση. Ξεκινά από την παιδική ηλικία και συνεχίζεται έως ότου το 
κάθε παιδί, προετοιμασμένο κατάλληλα, ηθικά, κοινωνικά και 
επαγγελματικά, είναι ικανό να σταθεί μόνο του στην κοινωνία και 
να αντιμετωπίσει τις απαιτήσεις της ζωής. 

Τα Παιδικά Χωριά SOS είναι από τους ελάχιστους Οργανισμούς 
που προσφέρουν αυτή την πλήρη προστασία.  

Οι Βασικές αρχές των παιδικών χωριών SOS 
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Ο Dr. HERMANN GMEINER (1919 - 1986), το έτος 1949, 
ενεπνεύστηκε τις τέσσερις βασικές αρχές της ιδέας και φιλοσοφίας 
των Παιδικών Χωριών SOS, οι οποίες είναι οι εξής:  

Η μητέρα. Αποτελεί το ανθρωποκεντρικό σημείο της ιδέας 
και έρχεται να καλύψει το μεγάλο συναισθηματικό και ψυχικό 
κενό που αισθάνεται το παιδί που βρέθηκε μόνο του. Είναι μία 
γυναίκα χωρίς άμεσες οικογενειακές υποχρεώσεις με ηλικία 32 έως 
45 ετών, γεμάτη ψυχική, σωματική υγεία και συναισθήματα 
αγάπης για πολλά παιδιά. Κάθε Μητέρα SOS έχει τις ίδιες 
φροντίδες, υποχρεώσεις και χαρές όπως έχει κάθε φυσική μητέρα.  

Τα αδέλφια. Η διαβίωση με τα φυσικά αδέλφια ή άλλα 
παιδιά γίνεται σε ένα μικρό οικογενειακό πλαίσιο, έτσι ώστε να 
μπορούν να αναπτυχθούν ανθρώπινες σχέσεις και βέβαια να 
παραμένουν δεμένα μεταξύ τους τα φυσικά αδέλφια.  

Το σπίτι. Κάθε οικογένεια SOS έχει το δικό της σπιτικό, το 
οποίο αποτελεί το φυσικό καταφύγιο για κάθε παιδί, δίνοντάς του 
τη δυνατότητα να έχει τον ατομικό του χώρο, βοηθώντας το έτσι 
στην ανάπτυξη της προσωπικότητάς του.  

Το χωριό. Είναι η φυσική και πολύτιμη προέκταση της 
οικογένειας SOS, αποτελώντας για το παιδί το άμεσα ευρύτερο 
κοινωνικό του περιβάλλον και η γέφυρα προς την κοινωνία μέσα 
από ένα αίσθημα ασφάλειας και φροντίδας.  

Το πρώτο Παιδικό Χωριό SOS βρίσκεται στη Βάρη Αττικής. 
Το Παιδικό Χωριό SOS Πλαγιαρίου είναι το δεύτερο που λειτουργεί 
στην Ελλάδα Το Παιδικό Χωριό SOS λειτούργησε το 1997 και τον 
Οκτώβριο του 1998 εγκαινιάσθηκε.  

Στέγη νέων 

Το έργο της προστασίας ξεκινά από την παιδική ηλικία μέσα 
σε ένα Παιδικό Χωριό SOS και συνεχίζεται και μετά την 
ενηλικίωση, σε άλλους χώρους τους οποίους ονομάζουμε ΣΤΕΓΗ 
ΝΕΩΝ.  

Με αυτό τον τρόπο τα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος, 
παρέχουν ολοκληρωμένη φροντίδα στα παιδιά, καθώς στόχος της 
φιλοσοφίας τους, είναι να πλαισιώνουν το μοναχικό παιδί από την 
πολύ τρυφερή του ηλικία μέχρι τη στιγμή που νέος ή νέα πια, 
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έχοντας αποκτήσει τα απαραίτητα πνευματικά και επαγγελματικά 
εφόδια, μπορέσει να λειτουργήσει υπεύθυνα και ανεξάρτητα.  

Το παιδαγωγικό πλαίσιο της Στέγης Νέων επιτρέπει στους 
εφήβους μέσα από επαγγελματικές και κοινωνιολογικές 
διαδικασίες, να προετοιμαστούν κατάλληλα για την σταδιακή 
αυτονόμηση και ανεξαρτητοποίησή τους.  

Κτιριολογικά η Στέγη Νέων λειτουργεί με την μορφή μικρών 
διαμερισμάτων στο ίδιο κτίριο και σε κάθε ένα διαμέρισμα ζουν 
περίπου έξι παιδιά με την καθοδήγηση ενός φροντιστή, κάτω από 
την επίβλεψη του Διευθυντή, ο οποίος ζει με την οικογένειά του, 
στο ίδιο κτίριο.  

Τα παιδιά με την υποστήριξη των παιδαγωγών, οργανώνουν 
την καθημερινότητά τους, αναπτύσσουν πρωτοβουλίες και 
υπευθυνότητες και μαθαίνουν να ιεραρχούν τις ανάγκες τους 
κτίζοντας έτσι το μέλλον τους, προετοιμαζόμενα να πάρουν σιγά-
σιγά τη ζωή στα χέρια τους.  

Κοινωνικό κέντρο πρόληψης και θεραπείας 

Τα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος, στην προσπάθειά τους να 
βοηθήσουν με δωρεάν παροχή υπηρεσιών περισσότερα παιδιά, 
εφήβους αλλά και τις οικογένειές τους που βρίσκονται σε κρίση ή 
κάτω από το όριο της φτώχιας με στόχο την ευαισθητοποίηση, 
πρόληψη και θεραπεία στο μέτρο του δυνατού, προχώρησαν στην 
δημιουργία ενός Κοινωνικού Κέντρου που αντικείμενό του έχει:  

i Διαγνωστική εξέταση παιδιών που πρόκειται να εισαχθούν στα 
Παιδικά Χωριά SOS.  

ii Ψυχολογική φροντίδα παιδιών των Παιδικών Χωριών SOS.  

iii Συνεργασία με Μητέρες SOS.  

iv Ειδική αγωγή και Λογοθεραπεία παιδιών.  

v Κοινωνικό, ερευνητικό πρόγραμμα στην Κυψέλη, για τα παιδιά 
και τις οικογένειές τους που βρίσκονται σε κρίση.  

vi Παροχή υπηρεσιών πρόληψης, ώστε οι οικογένειες να 
μπορέσουν να διαχειριστούν την κρίση.  

vii Συνεργασία με τα σχολεία, την τοπική αυτοδιοίκηση, τα 
Υπουργεία, τα Νοσοκομεία και τις Δικαστικές Αρχές.  
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viii Διοργάνωση εκδηλώσεων και σεμιναρίων για μονογονεϊκές 
οικογένειες και άλλες ομάδες της περιοχής. 

Το Κέντρο Πρόληψης και Θεραπείας για το Παιδί και την 
Οικογένειά του είναι ένα νέο πρόγραμμα που ξεκινήσαμε το 1999 
και λειτουργεί στην περιοχή της Κυψέλης, στην Αθήνα. Έχει 
σκοπό την διεύρυνση του κοινωνικού ρόλου του SOS και 
απευθύνεται σε παιδιά και τις οικογένειές τους που βρίσκονται σε 
κρίση ή κάτω από το όριο της φτώχειας. Στόχο έχει την πρόληψη 
και θεραπεία τους έτσι ώστε το παιδί και η οικογένεια να 
παραμείνουν ενωμένοι. Επίσης, προσφέρει με εξειδικευμένο 
προσωπικό, ψυχολογική, λογοθεραπευτική, μαθησιακή στήριξη σε 
περισσότερα από 200 παιδιά και παροχή τροφής ή άλλης υλικής 
βοήθειας σε οικογένειες που έχουν ανάγκη και ζουν στο 6ο 
Διαμέρισμα του Δήμου Αθηναίων. 

α. Παιδικό Χωριό SOS Θράκης 

Τον Αύγουστο του 2000 δημιουργήθηκε στην 
Αλεξανδρούπολη ένα νέο Παιδικό Χωριό. Μετά από κοινωνική 
έρευνα που διαπιστώθηκαν οι ανάγκες της περιοχής προχώρησαν 
στην δημιουργία ενός προγράμματος που θα περιέχει και 
συμβουλευτικό σταθμό αλλά και πρόγραμμα ημέρας για παιδιά με 
ειδικές ανάγκες.  

β. Κοινωνικό Κέντρο στην Καλαμάτα 

Τα τελευταία χρόνια δραστηριοποιείται στην Καλαμάτα μία 
ομάδα φίλων της ιδέας SOS με σκοπό αφενός την διάδοση και 
ενίσχυση του έργου μας, αφετέρου την προσπάθεια δημιουργίας 
ενός Κέντρου Ημέρας που θα έχει στόχο την προσωρινή κάλυψη 
και προστασία παιδιών σε ανάγκη έως ότου βρεθεί μία μόνιμη 
στέγη για αυτά τα παιδιά. 

Μεγαλώνοντας στο Παιδικό Χωριό SOS 

Υπάρχει ένα Χωριό που αγκαλιάζει με αγάπη και φροντίδα τα 
παιδιά που είναι μόνα στον κόσμο. Που δίνει σε κάθε παιδί την 
ζεστά-σία ενός δικού του σπιτικού, την συντροφιά των φίλων και 
των αδελφών του, το ενδιαφέρον για την μόρφωσή του, την 
ξεγνοιασιά του παιχνιδιού. Στο Παιδικό Χωριό SOS αφιερώνουν στα 
παιδιά όλη την φροντίδα για να κάνουν πιο όμορφα τα πρώτα τους 
βήματα, πιο εποικοδομητική την ενήλικη ζωή τους. Η έννοια του 
Παιδικού Χωριού SOS είναι η προσφορά ενός σπιτιού, μιας 
οικογένειας και - το κυριότερο - μιας Μητέρας SOS για τα παιδιά 
που είναι μόνα στον κόσμο κι έχουν ανάγκη προστασίας. Η 
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Μητέρα SOS ζει μαζί τους, είναι υπεύθυνη για την ανατροφή τους, 
το διάβασμά τους, τα συμβουλεύει και ακούει τα προβλήματά τους 
και είναι κοντά τους κάθε στιγμή που θα χρειαστεί. Τα παιδιά 
φοιτούν σε σχολεία της περιοχής, έχουν τους φίλους τους, 
ασχολούνται με τον αθλητισμό και τις τέχνες και συμμετέχουν σε 
διάφορες εκδηλώσεις. Αυτή είναι η εικόνα του Παιδικού Χωριού 
SOS. Μια μεγάλη οικογένεια, που αγκαλιάζει με αγάπη τα παιδιά.  

Τα παιδιά που προστατεύονται σ' ένα Παιδικό Χωριό SOS είναι 
παιδιά που για κάποιους σοβαρούς λόγους (κοινωνικούς, 
οικονομικούς, υγείας) έχουν μόνιμα στερηθεί τη φροντίδα των 
φυσικών τους γονέων.  

Στα παιδιά, παρέχεται ένα υποκατάστατο τεχνικής οικογένειας 
και η δυνατότητα να αποκτήσουν ξανά μια καινούρια οικογένεια, 
ένα σπίτι, αδέλφια και κυρίως ένα σταθερό πρόσωπο για να 
ασχολείται μαζί τους, η Μητέρα SOS. Η προστασία στα Παιδικά 
Χωριά SOS παρέχεται δωρεάν και με βάση την ανάγκη τους να 
μεγαλώσουν σ' ένα περιβάλλον με οικογενειακή ατμόσφαιρα.  

Ο σκοπός των Παιδικών Χωριών SOS είναι να βοηθούν παιδιά, 
που έχουν ανάγκη φροντίδας και προστασίας γιατί έχουν βρεθεί 
μακριά από το φυσικό, οικογενειακό τους περιβάλλον, 
προσφέροντάς τους τη δυνατότητα να ξαναβρούν ένα μόνιμο σπίτι 
και να ζήσουν σε ένα περιβάλλον το οποίο πλησιάζει το πλαίσιο της 
φυσικής οικογένειας.  

Μετά την ολοκλήρωση της βασικής τους εκπαίδευσης ζουν στη 
Στέγη Νέων, ένα πρωτοποριακό και απαραίτητο πρόγραμμα για 
τους έφηβους, που βοηθάει στην πνευματική, επαγγελματική και 
κοινωνική τους ολοκλήρωση. 

Τα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος είναι Φιλανθρωπικό Σωματείο 
που σκοπό του έχει να προστατεύει παιδιά που για σοβαρούς 
κοινωνικούς λόγους στερούνται τη φροντίδα των φυσικών τους 
γονιών.  

Τους προσφέρει ξανά την ευκαιρία να μεγαλώσουν σ’ ένα 
οικογενειακό περιβάλλον, σ’ ένα σπίτι με τα αδέλφια τους κάτω από 
τη συνεχή φροντίδα και προστασία μιας Μητέρας SOS.  

Στη χώρα μας λειτουργούν 4 προγράμματα:  

• Το Παιδικό Χωριό SOS Βάρης, στην Αττική,  

• Το Παιδικό Χωριό SOS Πλαγιαρίου, στη Θεσσαλονίκη,  
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• Η Στέγη Νέων στο Παλαιό Φάληρο και  

• Το Κέντρο Πρόληψης και Θεραπείας για το Παιδί και την 
Οικογένειά του.  

Τα Παιδικά Χωριά SOS αναλαμβάνουν την ευθύνη των 
παιδιών από μικρή ηλικία, προσφέροντας συνεχή εκπαίδευση στα 
σχολεία της περιοχής και τα καλύπτουν μέχρι την πλήρη 
κοινωνική και επαγγελματική τους αποκατάσταση. Μετά την 
ολοκλήρωση της βασικής τους εκπαίδευσης και κατά την διάρκεια 
της μαθητείας τους σε ένα επάγγελμα ή των σπουδών τους, ζουν 
στη Στέγη Νέων, η οποία είναι το λογικά αναγκαίο συμπλήρωμα 
στην παιδαγωγική αντίληψη της φιλοσοφίας μας.  

ΠΑΙΔΙΚΟ ΧΩΡΙΟ SOS ΠΛΑΓΙΑΡΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Τα Παιδικά Χωριά SOS αποτελούν καρπό του οραματισμού 
του Dr.Hermann Gmeiner, ο οποίος και ίδρυσε την οργάνωση το 
1949. Τα Παιδικά Χωριά SOS διέπονται από τέσσερις βασικές 
αρχές τις οποίες ο ίδιος εμπνεύστηκε: - την μητέρα, ως το 
ανθρωποκεντρικό σημείο της ιδέας, που έρχεται να καλύψει το 
συναισθηματικό και ψυχικό κενό που αισθάνεται το παιδί που 
βρέθηκε μόνο του. Πρόκειται για γυναίκες χωρίς άμεσες 
οικογενειακές υποχρεώσεις, γεμάτη ψυχική και σωματική υγεία 
και αποθέματα αγάπης για πολλά παιδιά. - Τα αδέλφια: η 
διαβίωση με τα φυσικά αδέλφια ή άλλα παιδιά μέσα σε ένα μικρό 
οικογενειακό πλαίσιο, δίνει τη δυνατότητα για ανάπτυξη των 
ανθρωπίνων σχέσεων και δεσμών - Το σπίτι: Κάθε σπίτι SOS είναι 
ιδιαίτερο, παρέχοντας ατομικό χώρο στα παιδιά, βοηθώντας έτσι 
στην ανάπτυξη της ατομικότητάς του - Το χωριό, που αποτελεί την 
προέκταση της οικογένειας και μικρογραφία της κοινωνίας, σε 
συνθήκες φροντίδας και ασφάλειας. Τα Παιδικά Χωριά SOS 
Ελλάδος ιδρύθηκαν το 1975, είναι ΝΠΙΔ, Φιλανθρωπικό Σωματείο 
μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Η έδρα του Σωματείου βρίσκεται 
στην Αθήνα. Είναι μέλος της Διεθνούς Ένωσης Παιδικών Χωριών 
SOS και έχει βραβευθεί από την Ακαδημία Αθηνών, τον Ελληνικό 
Ερυθρό Σταυρό και το Ίδρυμα Α.Ωνάσης.  

ΣΚΟΠΟΣ  
 

• Η παροχή στέγης, προστασία, φροντίδας και 
οικογενειακού περιβάλλοντος, όπως επίσης και 
εκπαίδευσης, μόρφωσης και πολιτιστικής ανάπτυξης στο 
πνεύμα του ανθρωπισμού και της Ελληνικής παράδοσης, 
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σε άπορα παιδιά, των οποίων την επιμέλεια αναλαμβάνει 
με δικαστική απόφαση.  

• Επίσης, η διαγνωστική, θεραπευτική και συμβουλευτική 
εργασία με παιδιά και με τις οικογένειές τους, για την 
επίλυση των ψυχοκοινωνικών, ψυχοπαθολογικών και 
μαθησιακών προβλημάτων. 

• Τέλος, η στήριξη με κάθε μέσο οικογενειών που 
βρίσκονται σε κοινωνικά μειονεκτική θέση, έως και 
μονογονεϊκών, με στόχο να παραμείνει το παιδί όποτε 
είναι εφικτό στο φυσικό οικογενειακό τους περιβάλλον.  

 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

Διοικείται κεντρικά από 9 αμελές Διοικητικό Συμβούλιο που 
εκλέγεται ανά τριετία από τη Γενική Συνέλευση. Τα 2 μέλη 
διορίζονται από την Διεθνή Ένωση. Επίσης υφίσταται ο θεσμός της 
Τοπικής Διοικούσας Επιτροπής, η οποία είναι υπεύθυνη για την 
τοπική λειτουργία Το Παιδικό Χωριό SOS στο Πλαγιάρι αποτελεί 
ένα από τα τέσσερα προγράμματα που λειτουργούν τα Παιδικά 
Χωριά SOS στην Ελλάδα. Ξεκίνησε τη λειτουργία του το 1997 σε 
έναν χώρο 29 στρεμμάτων που αποκτήθηκε το 1991 χάρις στο 
κληροδότημα Leon Pisani. Αποτελείται από 10 σπίτια, το σπίτι του 
Διευθυντή, του Φύλακα, και το σπίτι των υπό εκπαίδευση Μητέρων 
SOS. Επίσης υπάρχει το Κοινοτικό, όπου στεγάζονται γραφεία, 
βιβλιοθήκη, αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, το μαγαζάκι κλπ. Στον 
περιβάλλοντα χώρο υπάρχει το εκκλησάκι του Αγίου Σπυρίδωνα, 
ένα γήπεδο, δύο παιδικές χαρές και το ανοιχτό θέατρο Αλίκη 
Βουγιουκλάκη.  

Όλα αυτά συνθέτουν ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο 
συνεργάζονται οι Μητέρες SOS με άλλους ειδικευμένους 
συνεργάτες, με στόχο την καλύτερη προστασία των παιδιών που 
ζουν εκεί. Αυτήν τη στιγμή λειτουργούν 8 από τα σπίτια, τα οποία 
φιλοξενούν 40 παιδιά ηλικίας από 2 έως 17 ετών. 

  
 

ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ 
 

 
Το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων παρέχει εξωσχολική 

διαπαιδαγώγηση, με την εφαρμογή του προσκοπικού συστήματος, 
το οποίο συνίσταται στη διαμόρφωση ηθικού χαρακτήρα και στην 
προσφορά φυσικής αγωγής κυρίως με την ομαδική δράση, τη ζωή 
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στο ύπαιθρο, το παιχνίδι και με την υποστήριξη και καθοδήγηση 
εθελοντών, καταρτισμένων για το σκοπό αυτό ενηλίκων.  
 
Προσκοπισμός είναι: 

Εκπαίδευση δια βίου. Ο Προσκοπισμός συμπληρώνει το 
σχολείο και την οικογένεια, καλύπτοντας ανάγκες που δεν 
αντιμετωπίζονται από αυτά. Αναπτύσσει την αυτογνωσία, την 
ανάγκη της εξερεύνησης και της ανακάλυψης, τη θέληση για 
μάθηση. Οι πρόσκοποι ανακαλύπτουν τον κόσμο πέρα από τις 
σχολικές αίθουσες, υποκινώντας τις ικανότητές τους για μάθηση, 
και μεταλαμπαδεύοντας αυτή τη μάθηση σε άλλους.  

Μια Κίνηση για τη νεολαία. Ο Προσκοπισμός είναι μια 
Κίνηση εν κινήσει. Εξελίσσεται και προσαρμόζεται παντού 
σύμφωνα με τις τοπικές συνθήκες, υπηρετώντας τις τοπικές 
ανάγκες.  

Διεθνής. Υπάρχουν αναγνωρισμένες Προσκοπικές 
οργανώσεις σε περισσότερες από 150 χώρες του κόσμου.  

Αναπτυσσόμενος. Ο Προσκοπισμός δε σταμάτησε ποτέ να 
αναπτύσσεται, από την ίδρυσή του το 1907. Σήμερα έχει 
περισσότερα από 25 εκατομμύρια μέλη, αγόρια και κορίτσια. Ο 
Προσκοπισμός διπλασίασε τα μέλη του μέσα στα τελευταία 20 
χρόνια. Μεγάλο μέρος αυτής της αύξησης προήλθε από τις 
αναπτυσσόμενες χώρες.  

Ανοικτός σε όλους. Ο Προσκοπισμός είναι ανοικτός σε 
όλους, ανεξάρτητα από φυλή ή θρήσκευμα, σύμφωνα με το σκοπό, 
τις αρχές και τη μέθοδο που συνέλαβε ο ιδρυτής του Robert 
Baden-Powell.  

Διασκέδαση με σκοπό. Μέσα από τη διασκέδαση, ο 
Προσκοπισμός πετυχαίνει το σκοπό του να βοηθήσει τους νέους να 
αναπτυχθούν σωματικά, πνευματικά, κοινωνικά και ηθικά.  

Μια πρόκληση για τους ενηλίκους. Μια ευκαιρία να 
βοηθήσουν τους νέους. 'Ένας τρόπος για τη βελτίωση της 
κατανόησης μεταξύ των γενεών. Υπηρετώντας, οι ενήλικοι 
βαθμοφόροι αποκτούν πολύτιμη κατάρτιση και εμπειρία 
πετυχαίνοντας έτσι την ατομική τους βελτίωση.  

Εθελοντικός. Οι Πρόσκοποι και οι Βαθμοφόροι πρέπει να 
επιλέξουν να γίνουν μέλη της Κίνησης.  
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Μη πολιτικός, μη κυβερνητικός. Ο Προσκοπισμός δεν 
πρέπει να εκπροσωπεί, ούτε και εκπροσωπεί κανένα πολιτικό 
κόμμα ή οργάνωση. Εν τούτοις, οι Πρόσκοποι ενθαρρύνονται να 
συμβάλλουν εποικοδομητικά στην πρόοδο της κοινότητας, της 
κοινωνίας και της χώρας τους.  

Ο Προσκοπισμός είναι μια Μέθοδος. προσωπικής 
αυτοδέσμευσης - σε ένα απλό κανόνα ζωής: Την Προσκοπική 
Υπόσχεση και το Νόμο.  

...μάθησης μέσα από την πράξη - ενεργός συμμετοχή, μαζί με 
άλλους. Δουλεύοντας σε μικρές ομάδες - στις ενωμοτίες, για την 
ανάπτυξη των ηγετικών ικανοτήτων, των ομαδικών δεξιοτήτων και 
της ατομικής ευθύνης. Με προγράμματα που υποκινούν - 
προοδευτικές δραστηριότητες βασισμένες στα ενδιαφέροντα των 
νέων ανθρώπων. Δραστηριότητες σε επαφή με τη φύση, ένα 
πλούσιο μαθησιακό περιβάλλον όπου η απλότητα, η 
δημιουργικότητα και η ανακάλυψη συνδυάζονται από κοινού για 
να δώσουν την περιπέτεια και την πρόκληση.  

Ο Προσκοπισμός είναι ένας Κώδικας Ζωής. Η 
πνευματική διάσταση - μια δέσμευση για αναζήτηση της 
πνευματικής αξίας της ζωής πέρα από τον υλικό κόσμο. Η 
κοινωνική διάσταση - συμμετοχή στην ανάπτυξη της κοινωνίας, 
σεβασμός της αξιοπρέπειας των άλλων και της ακεραιότητας του 
φυσικού κόσμου. Προώθηση της τοπικής, εθνικής και διεθνούς 
ειρήνης, κατανόησης και συνεργασίας. Η προσωπική διάσταση- 
η ανάπτυξη του αισθήματος της προσωπικής ευθύνης και η 
υποκίνηση της επιθυμίας για υπεύθυνη αυτό- έκφραση.  

Οι Πρόσκοποι ασχολούνται με την αντιμετώπιση 
πραγματικών αναγκών Οι Πρόσκοποι ασχολούνται ενεργά με 
μεγάλο αριθμό ζητημάτων που αντιμετωπίζουν οι κοινωνίες στις 
οποίες ζουν. Οι Πρόσκοποι εργάζονται με άλλους στις κοινότητες, 
για την επιδίωξη κοινών σκοπών. Εργάζονται με φίλους, γείτονες, 
κοινοτικούς ηγέτες και άλλες οργανώσεις. Πολλοί Πρόσκοποι 
εργάζονται σε προγράμματα διμερούς συνεργασίας μεταξύ 
αναπτυσσόμενων και βιομηχανικών χωρών.  

Οι Πρόσκοποι ασχολούνται, σε διάφορα μέρη του κόσμου: 

• με την υγεία των παιδιών  

• την αποτροπή της εξάρτησης από τα ναρκωτικά  

• θέματα υγιεινής και καθαριότητας  
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• θέματα τεχνολογίας  

• κατοικίες για τους άστεγους  

• αντιμετώπιση του αναλφαβητισμού  

• εκπαίδευση για την ειρήνη  

• επιμόρφωση σε βιοποριστικά επαγγέλματα  

• τα παιδιά που κινδυνεύουν  

• την κοινωνική ενσωμάτωση των ατόμων με ειδικές ανάγκες  

• την οικογενειακή εκπαίδευση  

• τα δικαιώματα των παιδιών  

• την παραγωγή τροφής και τη γεωργία  

• την προστασία του περιβάλλοντος  

• τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας  
• την αναδάσωση  

• την ανεργία των νέων  

• τους πρόσφυγες  
• την εκπαίδευση σε θέματα ανάπτυξης κ.ά.  

 
Περιγραφή δράσεων: 
 
α) Εκδρομές - Κατασκηνώσεις  
β) Προστασίας Περιβάλλοντος  
γ) Κοινωνικής Προσφοράς  
δ) Διάδοσης των ελληνικών Πολιτιστικών Αξιών  
ε) Σωματικής Αγωγής και Άθλησης 
 
Περιοχές δράσης: 
 

 Τοπική Δράση: ΟΧΙ  
 Περιφερειακή σε επίπεδο νομού 
 Πανελλήνια 
 Ευρωπαϊκή 
 Διεθνής 

 
Τομείς Δράσης: 
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 Αθλητισμός 
 Ανθρώπινα δικαιώματα 
 Αντιμετώπιση κρίσεων 
 Άτομα με ειδικές ανάγκες 
 Διεθνής ανθρωπιστική και αναπτυξιακή δράση 
 Εκπαίδευση 
 Κοινωνική αλληλεγγύη και πρόνοια 
 Παιδιά  
 Περιβάλλον 
 Πολιτική Άμυνα / προστασία 
 Τέχνες και πολιτισμός 
 Υγεία 

 
Κλάδοι και Ειδικότητες 

Το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων λειτουργεί από το 1910 σ' όλη 
την Ελληνική επικράτεια και σε πολλές Ελληνικές κοινότητες του 
Εξωτερικού. Απασχολεί παιδιά και εφήβους από 7 μέχρι 19 ετών 
που χωρίζονται σε τρεις κλάδους ανάλογα με την ηλικία τους. Και 
οι τρεις Κλάδοι λειτουργούν με την επίβλεψη και την ευθύνη 
εκπαιδευμένων ενηλίκων εθελοντών στελεχών που τους βοηθούν ν' 
ανακαλύπτουν τις κλίσεις και τα ενδιαφέροντά τους και να 
διαπαιδαγωγούνται στη συνεργασία και την υπευθυνότητα. Το 
Προσκοπικό πρόγραμμα καλλιεργεί την αυτενέργεια των παιδιών 
και την ενεργό συμμετοχή τους στη διοίκηση των Τμημάτων στα 
οποία ανήκουν. Επιπλέον, αρκετά Προσκοπικά τμήματα, πέραν 
των καθιερωμένων Προσκοπικών δραστηριοτήτων, ειδικεύονται 
περισσότερο σε θέματα Θάλασσας ή Αέρα, αποτελώντας τις 
ειδικότητες Ναυτοπροσκόπων και Αεροπροσκόπων. 

Οργάνωση Σ.Ε.Π. 

Το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων (Σ.Ε.Π.) συστήθηκε με το 
Νόμο 1066/1917, εδρεύει στην Αθήνα, αποτελεί ίδρυμα ιδιωτικού 
δικαίου, έχει χαρακτήρα κοινωφελή μη κερδοσκοπικό που 
εποπτεύεται από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευμάτων. Το Σ.Ε.Π. συνεχίζει την Προσκοπική Κίνηση που 
άρχισε στην Ελλάδα το 1910 και αποτελεί τη μόνη αναγνωρισμένη 
Προσκοπική Οργάνωση για την Ελλάδα. Το Σ.Ε.Π. είναι ιδρυτικό 
μέλος της Παγκόσμιας Οργάνωσης της Προσκοπικής Κίνησης που 
συνεστήθη το 1922. 

Όργανα του Σ.Ε.Π. είναι: 

α) Η Γενική Συνέλευση 
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β) Το Διοικητικό Συμβούλιο 

γ) Ο Γενικός Έφορος 

Προσκοπικά Κέντρα 

Σε όλη την Ελλάδα υπάρχουν πάνω από 30 Προσκοπικά 
Κέντρα και 5 Ναυτοπροσκοπικοί Νεώσοικοι που σου δίνουν τη 
δυνατότητα να συναντηθείς με άλλους Προσκόπους κατά τη 
διάρκεια της παραμονής σου εκεί. Σε ορισμένα από αυτά υπάρχει 
η δυνατότητα να οργανωθούν συνέδρια, συνάξεις, εκπαιδεύσεις 
κλπ. 

Η ταυτότητα του ΣΕΠ 

Το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων είναι Ν.Π.Ι.Δ., εποπτεύεται 
από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων και τελεί 
υπό την αιγίδα του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας. 

Το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων είναι μια σύγχρονη Κίνηση 
για τους σημερινούς νέους, τους αυριανούς πολίτες. Στο πλαίσιο 
αυτό, ανταποκρίνεται σε όλες τις προκλήσεις των σύγχρονων 
καιρών, με αντικείμενο την ενεργό συμμετοχή στην παροχή 
υπηρεσιών και ανάληψης πρωτοβουλιών σε όλους τους τομείς της 
κοινωνικής ζωής. 

Με τη συμπλήρωση ενός αιώνα, δημιουργικής εξωσχολικής 
διαπαιδαγώγησης και κοινωνικής προσφοράς, ο Ελληνικός 
Προσκοπισμός στο ξεκίνημα του 21ου αιώνα, αναδιατάσσει τις 
δυνάμεις του και μετασχηματίζει την οργάνωση και τη λειτουργία 
του, ως μια σύγχρονη δυναμική νεανική Κίνηση, παραμένοντας 
στην πρωτοπορία του ενδιαφέροντος και της προτίμησης της 
νεολαίας και της κοινωνίας. 

Οι Δραστηριότητες 

Το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων έχει σκοπό την παροχή 
εξωσχολικής αγωγής σε αγόρια και κορίτσια με την εφαρμογή του 
προσκοπικού συστήματος, το οποίο συνίσταται στην διάπλαση 
ηθικού χαρακτήρα και την προσφορά φυσικής αγωγής κυρίως με 
την ομαδική δράση, τη ζωή στο ύπαιθρο και το παιχνίδι, μέσα στα 
πλαίσια διαπαιδαγώγησης και μόρφωσης της νεολαίας που 
ορίζονται από το Σύνταγμα και τους Νόμους. 

Το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων, με τα προγράμματα και τις 
δραστηριότητες των Τμημάτων του, αποσκοπεί ειδικότερα στην 
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ανάπτυξη και διάδοση των ελληνικών πολιτιστικών αξιών στον 
εσωτερικό και διεθνή χώρο, στην προστασία του περιβάλλοντος και 
τη δημιουργία περιβαλλοντικής συνείδησης, καθώς και στη 
σωματική αγωγή και άθληση. 

Σφάλμα! 

Με την οργάνωση και πραγματοποίηση δράσεων και 
εκπαιδεύσεων όπως εξερευνήσεις, πλωτές κατασκηνώσεις, 
περιβαλλοντική εκπαίδευση, αερομοντελισμό, εκπαίδευση 
ανοιχτής θάλασσας, αναρρίχηση κ.λ.π., τα παιδιά αναπτύσσουν 
σύμμετρα τις ικανότητες τους στους πέντε τομείς ενδιαφερόντων. Η 
ποικιλία εκπαιδεύσεων και δράσεων που μπορεί να 
πραγματοποιηθεί είναι τεράστια και περιλαμβάνει κάθε πιθανή 
δραστηριότητα (π.χ. εκπαίδευση σε θέματα υγιεινής διατροφής, 
στοματικής υγιεινής, παραγωγής τροφίμων κλπ). 

Η υπαίθρια ζωή, οι τεχνικές δεξιότητες, η πνευματική 
καλλιέργεια, η κοινωνική συνεργασία, η σωματική αγωγή, η 
πολιτιστική μας κληρονομιά, η προστασία του περιβάλλοντος η 
προσφορά υπηρεσίας και η παγκόσμια συναδέλφωση είναι τομείς 
απασχόλησης, που δίνουν την ευκαιρία, στα παιδιά και τους νέους 
του ΣΕΠ μέσα από ένα δημοκρατικό πλουραλισμό, να 
ανακαλύψουν τις πανανθρώπινες αξίες, που θα τους βοηθήσουν 
στην ζωή τους. 

Καθώς το επίσημο εκπαιδευτικό σύστημα δίνει κυρίως έμφαση 
στην απόκτηση γνώσης σε βάρος των υπόλοιπων μοντέλων και 
τύπων μόρφωσης, ο Προσκοπισμός λειτουργεί ως «εναλλακτικός 
τύπος μόρφωσης» καλεί τα παιδιά και τους νέους ν’ ανακαλύψουν 
και να κατανοήσουν τον κόσμο έξω από τις σχολικές αίθουσες, 
ενισχύοντας την επιθυμία και ικανότητά τους για μάθηση και 
καλλιεργώντας το αίσθημα της προσωπικής ευθύνης για δια βίου 
εκπαίδευση και αυτοβελτίωση. 

 
Ενάντια στις διακρίσεις 

Το Σ.Ε.Π., συμμετέχοντας στις κοινωνικές εξελίξεις, εντάσσει 
στους κόλπους του τους οικονομικούς μετανάστες (που αποτελούν 
πλέον σχεδόν το 10% του πληθυσμού της πατρίδας μας). 
Φιλοδοξούν να βοηθήσουν στην ενίσχυση της πολύ-
πολιτισμικότητας στην ελληνική κοινωνία, την ομαλή ένταξη των 
οικονομικών μεταναστών και προσφύγων-ιδιαίτερα των παιδιών και 
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των νέων-την ευαισθητοποίηση απέναντι στην διαφορετικότητα και 
ενάντια στις διακρίσεις και το ρατσισμό. 

  
Άτομα με αναπηρία 

Ειδική μέριμνα και συστηματική προσπάθεια έχει ξεκινήσει 
από το 1995 για τη σταδιακή ένταξη στον Προσκοπισμό ατόμων με 
αναπηρία, προσπάθεια που έχει φέρει σημαντικά αποτελέσματα. 
Στο Σώμα Ελλήνων Προσκόπων την ευθύνη ανάπτυξης 
προγραμμάτων για παιδιά με αναπηρίες και άλλες λειτουργικές 
αδυναμίες έχει η Εφορεία Επέκτασης Προσκοπικού 
Προγράμματος. 

Βασικός στόχος λειτουργίας της Εφορείας είναι η προώθηση 
των ευκαιριών ισότιμης ενσωμάτωσης όλων των παιδιών στην 
κοινωνία, ανεξαρτήτως των προσωπικών ικανοτήτων ή δυσκολιών 
τους. Με βάση το σύνθημα «Προσκοπισμός για όλους», ο 
Προσκοπισμός επιδιώκει να ενσωματώσει στις τάξεις του όλα τα 
παιδιά των οποίων η νοητική, κινητική, ψυχική και κοινωνική 
ανάπτυξη έχει διαταραχθεί από οποιοδήποτε αίτιο και συνεπώς δεν 
ανταποκρίνονται στο γενικά αποδεκτό επίπεδο «φυσιολογικής 
λειτουργίας». Την Εφορεία στελεχώνουν Βαθμοφόροι και μέλη της 
κίνησης που ήταν ταυτόχρονα και ειδικοί επαγγελματίες του χώρου 
της αναπηρίας (Εργοθεραπευτές, Ψυχολόγοι, κλπ). 

Στα χρόνια αυτά κύριος στόχος που τέθηκε και 
εξυπηρετήθηκε με κάθε δράση και προσπάθεια ήταν η ενημέρωση 
και ευαισθητοποίηση των Βαθμοφόρων και στελεχών της κίνησης, 
η εκπαίδευσή τους σε προγράμματα και μεθόδους δουλειάς με 
παιδιά με αναπηρίες και τέλος η βοήθεια Συστημάτων και 
Βαθμοφόρων οι οποίοι δέχονται στα προγράμματά τους παιδιά με 
αναπηρίες. 

Η αυξημένη ευαισθητοποίηση των μελών του ΣΕΠ απέναντι 
στα άτομα με αναπηρία και οι συντεταγμένες ενέργειες ετών, 
συνδέονται άρρηκτα και αποδεικνύονται έμπρακτα με την 
υποστήριξη που παρέχει το ΣΕΠ στην διοργάνωση των 
Παραολυμπιακών Αγώνων. 

 
Δίκτυο εθελοντών 

Το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων, έχει αναπτύξει ένα ικανό  Δίκτυο 
Εθελοντών για άμεση παροχή βοήθειας,  εξυπηρετώντας έκτακτες 
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ανάγκες. 

 
 
ΣΚΟΠΟΣ  

1. Το Σ.Ε.Π. έχει σκοπό την παροχή εξωσχολικής αγωγής σε 
Ελληνόπουλα με την εφαρμογή του προσκοπικού συστήματος, το 
οποίο συνίσταται στην διάπλαση ηθικού χαρακτήρα και στην 
προσφορά φυσικής αγωγής κυρίως με την ομαδική δράση, την ζωή 
στο ύπαιθρο και το παιχνίδι, μέσα στα πλαίσια διαπαιδαγώγησης 
και μόρφωσης της νεολαίας που ορίζονται από το Σύνταγμα και 
τους Νόμους.  

2. Το Σ.Ε.Π. με τα προγράμματα και τις δραστηριότητες των 
Τμημάτων του, αποσκοπεί ειδικότερα στην ανάπτυξη και στη 
διάδοση των Ελληνικών πολιτιστικών αξιών στον εσωτερικό και στο 
διεθνή χώρο, στην προστασία του περιβάλλοντος και τη δημιουργία 
περιβαλλοντικής συνείδησης, καθώς και στη σωματική αγωγή και 
άθληση με την οργάνωση και συμμετοχή μελών και αθλητικών 
ομάδων του σε σχετικές διοργανώσεις της Γενικής Γραμματείας 
Αθλητισμού και των διαφόρων αθλητικών ομοσπονδιών.  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ  

Κάθε Προσκοπική Εφορεία, Σύστημα ή Τμήμα φροντίζει να 
αντιμετωπίζει τις δικές του οικονομικές υποχρεώσεις για την 
λειτουργία του και την εφαρμογή του προσκοπικού προγράμματος 
σ’ αυτό. Πόροι είναι: α) Οι συνδρομές των μελών του το ύψος των 
οποίων ορίζει το κάθε διοικητικό κλιμάκιο ξεχωριστά, β) Χορηγίες, 
γ) Το προϊόν εράνων, αγορών και κάθε είδους εκδηλώσεων, δ) Οι 
πρόσοδοι από ακίνητη ή κινητή περιουσία, ε) Επιχορηγήσεις του 
κράτους, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των Οργανισμών και 
Επιχειρήσεων. Σε όλα τα μέλη του Σ.Ε.Π. χορηγείται ειδική 
ταυτότητα που επιβεβαιώνει την ιδιότητα τους ως μελών και την 
ταμειακή τους ενημερότητα.  

 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΚΑΙ 
ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟΥ «ΑΓΙΟΣ 
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ» 
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Ο Σύλλογος Φίλων Εθελοντών. Αγίου Στυλιανού ιδρύθηκε στη 
Θεσσαλονίκη το 1999. Πρόκειται για μία ομάδα (γυναικών, κυρίως) 
εθελοντών ηλικίας 16-65 ετών, με περίσσευμα ψυχής και αγάπης 
που θεωρούν καθήκον τους τη φροντίδα των παιδιών που 
φιλοξενούνται στον Άγιο Στυλιανό. Μία από τις βασικές τους 
αξιώσεις είναι πως το μέλλον των παιδιών αυτών είναι υπόθεση 
όλης της κοινότητας. Ήδη μέσα σε τρεισήμισι χρόνια κατόρθωσαν 
να αλλάξουν αισθητά την καθημερινότητα του ιδρύματος, 
ενισχύοντας το δύσκολο έργο των επαγγελματιών βρεφονηπιοκόμων 
με την δική τους έγνοια και ενέργεια.  

ΣΚΟΠΟΣ  

•  Η συμπαράσταση και προβολή του έργου του Δημοτικού 
Βρεφοκομείου «Άγιος Στυλιανός».  

• Η παροχή επικουρικής φροντίδας στα βρέφη που φιλοξενούνται 
στο ίδρυμα.  

• Η διάδοση του θεσμού της αναδοχής. 

• Η εξασφάλιση πόρων για επενδυτικά προγράμματα (για τις 
σπουδές ή την επαγγελματική αποκατάσταση των παιδιών).  

ΔΡΑΣΕΙΣ  

Τα μέλη του Συλλόγου πραγματοποιούν τακτικές μηνιαίες 
συναντήσεις, κατά τις οποίες καταρτίζεται το μηνιαίο πρόγραμμα. 
Σύμφωνα με αυτό, μέλη του Συλλόγου βρίσκονται καθημερινά στο 
χώρο του βρεφοκομείου, παρέχοντας επικουρική φροντίδα στα 
βρέφη. Πιο συγκεκριμένα παρέχουν όλα τα ψυχοκινητικά 
ερεθίσματα που είναι απαραίτητα για την πνευματική και 
σωματική ανάπτυξη του παιδιού, για την συναισθηματική του 
ασφάλεια και ισορροπία. Ταυτόχρονα, μέλη του Συλλόγου 
δηλώνουν διαθεσιμότητα κάποιες μέρες κάθε μήνα, προκειμένου 
να συνοδεύουν τα βρέφη σε επισκέψεις γιατρών, φυσικοθεραπείες, 
σε περιπτώσεις νοσηλείας κλπ.  

Επίσης διοργανώνουν εξόδους τα Σαββατοκύριακα, και 
αναλαμβάνουν την φιλοξενία των παιδιών κατά τις καλοκαιρινές 
διακοπές (πάντα μετά από έγκριση του Δ.Σ. του Ιδρύματος). 
Αξιοσημείωτο είναι πως τα μέλη του Συλλόγου έχουν ήδη ξεκινήσει 
την προσπάθεια για παροχή επενδυτικών προγραμμάτων, μέσω 
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προσωπικών ασφαλιστικών προγραμμάτων για τα παιδιά. Τέλος, με 
ίδιους πόρους στηρίζουν οικονομικά μία πολύτεκνη μητέρα.  

ΜΕΛΗ - ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ  

Ο Σύλλογος αριθμεί αυτήν την στιγμή 133 μέλη. Όλα τα 
μέλη αναλαμβάνουν εθελοντική εργασία που εμπίπτει στις δράσεις 
του Συλλόγου.  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ  

Ο Σύλλογος φιλοξενείται από το ίδρυμα του Αγίου Στυλιανού, 
και δεν έχει κανέναν έμμισθο υπάλληλο. Τα έσοδα προέρχονται 
από την ετήσια εισφορά των μελών (30 Ευρώ) και από έκτακτες 
ιδιωτικές δωρεές. Δεν έχουν επιχορηγηθεί από δημόσιους πόρους. 
Επίσης ο Σύλλογος πραγματοποιεί δύο ετήσιες εκδηλώσεις με 
χαρακτήρα εξεύρεσης πόρων.  

Ο σκοπός της λειτουργίας του Βρεφοκομείου είναι να φέρει 
το χαμόγελο στα εγκαταλειμμένα βρέφη, στις ψυχές που 
δοκιμάζουν τη σκληρότητα της ζωής από την αρχή της. Στον Άγιο 
Στυλιανό φιλοξενούνται παιδιά ηλικίας ολίγων ημερών έως 2,5 
ετών. Έρχονται στο ίδρυμα είτε με εντολή του εισαγγελέα λόγω 
κακοποίησης ή εγκατάλειψης, είτε λόγω προσωρινής ή μόνιμης 
ανικανότητας των φυσικών γονέων να τα φροντίσουν. Ο Άγιος 
Στυλιανός έχει περιθάλψει μεγάλο αριθμό παιδιών που βρίσκουν 
στέγη, τροφή ιατρική περίθαλψη, φροντίδα. Παράλληλα όμως 
προσφέρει όλα τα ψυχοκινητικά ερεθίσματα που είναι απαραίτητα 
για την πνευματική και τη σωματική ανάπτυξη του παιδιού, για τη 
συναισθηματική του ασφάλεια και ισορροπία. Το 1999 ξεκίνησε ο 
θεσμός των εθελοντριών μητέρων, μια ομάδα γυναικών που 
υποστηρίζουν το έργο του Δημοτικού Βρεφοκομείου. Με στόχο να 
αποφευχθεί η ιδρυματοποίηση των βρεφών που φιλοξενούνται στο 
Βρεφοκομείο, οι εθελόντριες με περίσσευμα ψυχής και αγάπης 
προσφέρουν στα παιδιά φροντίδα, στοργή και ψυχαγωγία. 
Παράλληλα το Βρεφοκομείο προσφέρει φιλοξενία και υποστήριξη 
σε ανύπαντρες μητέρες που εγκυμονούν. Συγχρόνως ο 
Βρεφονηπιακός Σταθμός δέχεται βρέφη και νήπια εργαζόμενων 
μητέρων και οικονομικά αδύνατων οικογενειών, παρέχοντας 
φιλοξενία, τροφή και εκπαίδευση, όλες τις εργάσιμες ημέρες του 
χρόνου. Ο αριθμός των παιδιών που φιλοξενούνται στο 
Βρεφονηπιακό Σταθμό ξεπερνά τα 250. Η διόγκωση του 
Βρεφονηπιακού Σταθμού είχε ως συνέπεια τη συρρίκνωση του 
Βρεφοκομείου και για το λόγο αυτό η σημερινή διοίκηση του 
Δήμου Θεσσαλονίκης αποφάσισε τη δημιουργία μιας νέας 
πτέρυγας για την επέκταση του Βρεφοκομείου, ένα έργο πνοής για 
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τη λειτουργία του στα επόμενα χρόνια και το οποίο έχει ήδη 
ολοκληρωθεί. Το Βρεφοκομείο ανακαινίστηκε ριζικά και αποτελεί 
τη μεγάλη ανθρώπινη αγκαλιά της Θεσσαλονίκης που τροφοδοτεί 
το παιδικό χαμόγελο.  

 

ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ 
ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΤΗΝ 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΟΥ 
 

Το Κέντρο Πρόληψης και Θεραπείας για το Παιδί και 
την Οικογένειά του είναι ένα πρωτοποριακό, ερευνητικό και 
θεραπευτικό πρόγραμμα των Παιδικών Χωριών SOS Ελλάδος, με 
σκοπό την πρόληψη καταστάσεων κρίσης σε παιδιά και τις 
οικογένειές τους,  την αντιμετώπιση ψυχολογικών – ψυχιατρικών 
προβλημάτων και την θεραπευτική αντιμετώπισή τους. Με αυτό το 
πρόγραμμα ανοικτής φροντίδας σηματοδοτείται το άνοιγμα του 
Σωματείου μας προς την ευρύτερη κοινότητα. 
 
Το Κέντρο λειτουργεί από τον Ιανουάριο του 1999.  
 
Το Κέντρο παρέχει :  
 

• Διαγνωστική εξέταση παιδιών από ιατροπαιδαγωγική ομάδα  

• Ψυχιατρική εκτίμηση παιδιών και οικογενειών που βρίσκονται 
σε κρίση 

• Ατομική ψυχοθεραπεία  

• Τακτική παρακολούθηση των οικογενειών και των μελών τους 

• Λογοθεραπευτική εξέταση και θεραπεία παιδιών  

• Ειδική αγωγή  

• Υπηρεσίες πρόληψης ( ενημέρωση) 

• Κοινωνικές παροχές ( νομική στήριξη, ιατρική φροντίδα) 
 
Το Κέντρο έχει σκοπό :  
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• να εντοπίσει σε συνεργασία με τα νηπιαγωγεία και τους 
παιδικούς σταθμούς του. 

• να συνεργάζεται με οικογένειες που βρίσκονται σε κρίση, με 
μονογονεϊκές οικογένειες, όπου εμφανίζονται κοινωνικά, 
ψυχολογικά και ψυχιατρικά προβλήματα. 

• να παρέχει υπηρεσίες πρόληψης και θεραπείας ώστε οι 
οικογένειες να μπορέσουν να διαχειριστούν την κρίση, να μη 
διαλυθούν και τα παιδιά να παραμείνουν σε αυτήν χωρίς να 
χρειαστεί να τοποθετηθούν σε κάποιο ίδρυμα. 

 
ΕΚΤΑΚΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ 

 
Το Κέντρο Πρόληψης και Θεραπείας οργανώνει και συντονίζει 

προγράμματα άμεσης βοήθειας σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης ( 
π.χ. σεισμούς) δημιουργώντας ομάδες συνεργατών αποτελούμενες 
από ψυχολόγους , κοινωνικούς λειτουργούς και παιδαγωγούς. 

 
Στόχος των προγραμμάτων αυτών είναι η προσφορά επί 

τόπου ηθικής και ψυχολογικής στήριξης σε ενήλικες και παιδιά, 
παράλληλα με τη δημιουργική απασχόληση και οργάνωση του 
παιχνιδιού των παιδιών. 

Παιδικό χωριό SOS  

Τα παιδιά χωριά SOS Ελλάδος είναι ένας οργανισμός 
παιδικής προστασίας που καλύπτει τις περιπτώσεις των παιδιών 
εκείνων που στερούνται μόνιμα τη δυνατότητα να μεγαλώνουν στη 
σιγουριά του φυσικού οικογενειακού τους περιβάλλοντος.  

Η ιδέα των παιδικών χωριών SOS οφείλεται στην 
εμπνευσμένη σκέψη του ιδρυτή της Αυστριακού Hermann 
Gmeiner που ίδρυσε στα 1949 το πρώτο παιδικό χωριό SOS στο 
Imst της Αυστρίας. Στη χώρα μας τα παιδικά χωριά SOS 
πρωτοεμφανίστηκαν στα 1975 ενώ ο θεσμός αρχίζει να λειτουργεί 
με την ίδρυση της πρώτης οικογένειας το 1979. Είναι σωματείο 
αναγνωρισμένο ειδικώς φιλανθρωπικό (με το καθεστώς του νομικού 
προσώπου ιδιωτικού δικαίου) και μέλος του διεθνούς οργανισμού 
των παιδικών χωριών που αριθμεί σήμερα 1.000 και πλέον 
οργανισμούς σε 122 χώρες σε όλο τον κόσμο.  

. 
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ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 
To ημερολόγιο του Ανδρέα 

 

Ο Σύλλογός μας «Το Χαμόγελο του Παιδιού» ιδρύθηκε μετά 
από την επιθυμία ενός δεκάχρονου παιδιού, του μικρού Ανδρέα 
Γιαννόπουλου, να ιδρυθεί ένας Σύλλογος με την ονομασία «Το 
Χαμόγελο του Παιδιού» που θα βρίσκεται κοντά σε όλα τα παιδιά 
που έχουν ανάγκη, τα παιδιά που αντιμετωπίζουν σοβαρά 
προβλήματα υγείας, στα παιδιά -και στις οικογένειές τους- που 
έχουν πρόβλημα διαβίωσης. Η επιθυμία του Ανδρέα είναι σήμερα 
πραγματικότητα, χάρη στην ακούραστη προσπάθεια πολλών 
επωνύμων και ανωνύμων συνανθρώπων μας.  

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» βρίσκεται εδώ και τέσσερα 
χρόνια, κοντά σε όλα τα παιδιά που διαμένουν εντός του 
Ελλαδικού χώρου, ανεξαρτήτως καταγωγής και 
υπηκοότητας.  
 
Η ΔΡΑΣΗ  
 
Κτίριο πολλαπλών χρήσεων στη Νίκαια. Πρόκειται για ένα κτίριο 
πέντε ορόφων που έχει παραχωρήσει ο Δήμος της Νίκαιας και 
εξυπηρετεί για τους παρακάτω σκοπούς: 

• Λειτουργία γραφείων της κοινωνικής υπηρεσίας του Συλλόγου 
(κοινωνικοί λειτουργοί, παιδοψυχολόγοι κλπ.) και συνεργασία 
με διάφορους φορείς για την ουσιαστικότερη αντιμετώπιση των 
προβλημάτων. 

• Γραμμή SOS 10 56, τηλέφωνο άμεσης βοήθειας για τα παιδιά, 
με την ευγενική χορηγία του ΟΤΕ, χωρίς χρέωση για όποιον 
καλεί από καρτοτηλέφωνο. Στο τηλέφωνο απαντούν 
παιδοψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί και εθελοντές. Ακούν 
τους προβληματισμούς των παιδιών όλο το 24ωρο και δέχονται 
καταγγελίες για παιδική κακοποίηση ή εκμετάλλευση. 

• Φιλοξενία παιδιών σε κίνδυνο, ηλικίας 12-18 χρόνων που 
φιλοξενούνται μετά από εισαγγελική εντολή και έχουν την 
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υποστήριξη της κοινωνικής υπηρεσίας καθώς επίσης και των 
εθελοντών και παιδιών-μελών. 

• Τράπεζα ειδών πρώτης ανάγκης (ρούχα, τρόφιμα, παιχνίδια). 

• Οδοντιατρείο, ιατρείο, και φυσιοθεραπευτήριο για προληπτική 
ιατρική και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη όλων των παιδιών. 

• Χώρος αναψυχής με καλλιτεχνικό και θεατρικό εργαστήρι, χώρο 
παιχνιδιού, τηλεοράσεις, βίντεο και βιβλιοθήκη. 

 
Σπίτι φιλοξενίας παιδιών σε κίνδυνο στο Περιστέρι 

 
Καταφύγιο και οικογενειακή θαλπωρή έβρισκαν εδώ και δύο 

χρόνια (και μέχρι πρόσφατα) παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών. Το 
Σπίτι Φιλοξενίας μας στα Άνω Πατήσια- θερμή παραχώρηση του 
Δήμου Αθηναίων- κρίθηκε ακατάλληλο για τη στέγαση των παιδιών 
μας, αφού κατά τη διάρκεια επισκευών, προκλήθηκαν ζημιές και 
αποκαλύφθηκαν παλιές ρηγματώσεις. Τα παιδιά που 
φιλοξενούνταν μέχρι πρότινος στα Άνω Πατήσια, σε λίγο καιρό θα 
μεταφερθούν σε ένα τριώροφο σπίτι στο Περιστέρι, μετά από 
ευαισθητοποίηση του Δημάρχου της περιοχής, ο οποίος δέχτηκε να 
παραχωρήσει το χώρο για να στεγαστούν τα παιδιά μας.    
 
Κινητές ιατρικές μονάδες    
 

Το καμάρι του συλλόγου, αποτελούν εδώ και μερικούς μήνες 
οι κινητές ιατρικές μονάδες εντατικής θεραπείας για την 
αντιμετώπιση προβλημάτων παιδιών σε ανάγκη στο χώρο που ζούνε 
ή περιφέρονται. Οι μονάδες διαθέτουν από τους πιο προηγμένους 
ιατρικούς εξοπλισμούς και θα στελεχωθούν με ειδικό επιστημονικό 
προσωπικό για να καλύψουν τις ανάγκες των παιδιών για άμεση 
και ασφαλή μεταφορά των παιδιών στο νοσοκομείο. Αξιοσημείωτο 
γεγονός αποτελεί το ότι στις κινητές μονάδες υπάρχει η δυνατότητα 
μεταφοράς νεογνών χάρη στο ειδικό σύστημα προσαρμογής 
θερμοκοιτίδας. Οι μονάδες βρίσκονται επί 24ώρου βάσεως σε 
επιφυλακή και πρόκειται να συνεργαστούν με το Ε.Κ.Α.Β. και τα 
νοσοκομεία Παίδων, μέσω ειδικών συστημάτων επικοινωνίας και 
της κινητής τηλεφωνίας.  
 

Κατόπιν συνεννόησης με το Υπουργείο Μεταφορών και 
προσωπικής παρέμβασης του Υπουργού, ο Σύλλογός μας 
παρέλαβε ένα πράσινο λεωφορείο του ΗΣΑΠ, που θα 
μετασκευασθεί για να χρησιμοποιηθεί ως κινητή μονάδα για την 
κάλυψη των παιδιών σε κίνδυνο. 
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"Το Χαμόγελο του Παιδιού" έχει πια στα χέρια του μια μηχανή 
μεγάλου κυβισμού που θα εξοπλιστεί κατάλληλα για να 
χρησιμοποιηθεί ως όχημα άμεσης επέμβασης στο σπίτι ή στον 
δρόμο. 
 
Λογαριασμός Ζωής… 
 
για παιδιά που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας και 
χρειάζονται άμεση ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Μέσω του 
«Λογαριασμού Ζωής» ο σύλλογος έχει καταφέρει έως τώρα να 
καλύψει έξοδα νοσηλείας και πολυδάπανες χειρουργικές 
επεμβάσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, καθώς και τα έξοδα 
μεταφοράς της οικογένειας των παιδιών με ανάγκη. Η ύπαρξη του 
λογαριασμού έχει αποδειχθεί σωτήρια για πολλά παιδιά τα οποία 
στερούνται οικονομικών πόρων από την οικογένειά τους και 
κινδυνεύουν να χάσουν το πολυτιμότερο αγαθό: την ίδια τους τη 
ζωή.  
 

Παράλληλα, σε συνεργασία με την ομάδα στήριξης των 
παιδιών- μελών του συλλόγου, οργανώνονται σε τακτά χρονικά 
διαστήματα επισκέψεις στα νοσοκομεία Παίδων, σε ιδρύματα αλλά 
και στα σπίτια των παιδιών που έχουν προβλήματα υγείας, 
παρέχοντας- τόσο στα ίδια όσο και στις οικογένειά τους -την 
απαραίτητη ψυχολογική και ηθική υποστήριξη που χρειάζονται 
στις δύσκολες αυτές στιγμές.  
 

XΟΡΗΓΟΙ-ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ 
 

Στο έργο συμπαραστέκονται εθελοντές επώνυμους και 
ανώνυμους, από όλη την Ελλάδα, την Κύπρο και την 
ομογένεια. Στέκονται στο πλευρό μας ακούραστοι αρωγοί, που 
αγωνίζονται για την επίτευξη των σκοπών του Συλλόγου και την 
προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών. Σημαντική είναι η 
βοήθεια που προσφέρεται στο Σύλλογο μέσω της συνεργασίας του 
με τα Υπουργεία και άλλους φορείς του κράτους. Είναι μια σχέση 
αλληλεπίδρασης και αλληλοσυμπλήρωσης που μέχρι τώρα έχει 
οδηγήσει σε επιτυχή αποτελέσματα για τα ίδια τα παιδιά. Ο 
Σύλλογος δεν ξεχνάει τις εταιρείες, το κράτος και τους ιδιώτες που 
χωρίς την ευγενική τους σύμπραξη και υποστήριξη δε θα μπορούσε 
να λειτουργεί τόσο αποδοτικά. 
 

«ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ» ΣΤΟΝ ΠΥΡΓΟ 
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Ο Σύλλογός δραστηριοποιείται και στον Πύργο όπου 
προσπαθεί να καλύπτει τις ανάγκες των παιδιών και των 
οικογενειών της ευρύτερης περιοχής της Πελοποννήσου.  
 
Αναλυτικότερα: 

Κάλυψη φαρμακευτικής και ιατρικής περίθαλψης 
παιδιών με σοβαρά προβλήματα υγείας. 

Υποστήριξη οικογενειών και παιδιών που δεν έχουν 
οικονομικές δυνατότητες, με την προσφορά ειδών ρουχισμού, 
τροφίμων, παιχνιδιών, σχολικών. 

Παροχή συμβουλευτικών, ψυχολογικών και κοινωνικών 
υπηρεσιών σε παιδιά και οικογένειες με προβλήματα. 

Εμβολιασμός παιδιών ειδικού πληθυσμού καθώς και 
καταγραφή ανεμβολίαστων παιδιών σε διάφορες περιοχές του 
νομού με τη συνεργασία του Νοσοκομείου Πύργου και του Κέντρου 
Υγείας Γαστούνης. 

Ακόμα στον Πύργο λειτουργεί και η γραμμή SOS 1056 που 
δέχεται καταγγελίες για περιπτώσεις κακοποίησης ή 
εκμετάλλευσης παιδιών. 
 

Και δεν πρέπει να ξεχνάμε τα βοηθήματα και τα μαθήματα 
που προσφέρονται στα σχολεία για παιδιά με ειδικές 
ανάγκες και που δεν υποστηρίζονται από κρατικούς φορείς. 
 

«ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ» ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
 

Ο Σύλλογός μας στη Θεσσαλονίκη αναλαμβάνει την 
υποστήριξη των παιδιών και των οικογενειών της Βορείου Ελλάδος. 
 
Πιο συγκεκριμένα: 

Αναλαμβάνει ιατρικά περιστατικά αλλά και καλύπτει άμεσες 
ιατρικές και φαρμακευτικές ανάγκες. 

Ακόμη ανταποκρίνεται σε ανάγκες παιδιών σε τρόφιμα, 
ρούχα, παιχνίδια, εκπαίδευση και στηρίζει και τις οικογένειές τους. 

Έχει δημιουργήσει πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης 
για τα παιδιά που νοσηλεύονται στα νοσοκομεία. 
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Παρέχει ψυχολογική και κοινωνική υποστήριξη σε παιδιά 
και στους γονείς τους, με την βοήθεια κοινωνικών λειτουργών και 
ψυχολόγων. 

Και στην Θεσσαλονίκη λειτουργεί η γραμμή SOS 1056 που 
απαντάει σε κλήσεις έκτακτης ανάγκης και σε περιπτώσεις παιδιών 
που βρίσκονται σε κίνδυνο. 

Σκοπός του Συλλόγου είναι να αντιμετωπιστούν άμεσα 
προβλήματα που απασχολούν τα παιδιά, να μπει ένα τέλος σε 
περιπτώσεις κακοποίησης και εκμετάλλευσης και να βελτιωθούν, 
όσο γίνεται οι συνθήκες ζωής των παιδιών που έχουν σταματήσει 
πια να χαμογελούν. 
 

«ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ» ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ 
 

Το πιο πρόσφατο απόκτημα του Συλλόγου στην Κέρκυρα 
είναι μια μεγάλη έκταση που παραχωρήθηκε από την Κοινωφελή 
Αδελφότητα Χαμηλής Μαγουλάδων. Εκεί θα ιδρυθεί 
Ευρωπαϊκό Κέντρο Διατήρησης της Κερκυραϊκής 
Παράδοσης. Πρόκειται για μια αρκετά μεγάλη έκταση στην 
Κέρκυρα, την οποία «Το Χαμόγελο του Παιδιού» θα χρησιμοποιήσει 
για τη στέγαση παιδιών απόρων, εγκαταλελειμμένων, με 
προβλήματα υγείας. Φιλοδοξούμε επίσης, στην ίδρυση τμημάτων 
εκμάθησης παραδοσιακών τεχνών και τεχνικών ώστε τα παιδιά να 
αποκτήσουν γνώσεις και δυνατότητες επαγγελματικής 
αποκατάστασης. Έτσι τα παιδιά θα ψυχαγωγούνται και ταυτόχρονα 
θα ενημερώνονται για την παράδοση και την ιστορία της περιοχής. 
Παράλληλα, και μέσα στα πλαίσια της συμμετοχής του Συλλόγου 
στα Ευρωπαϊκά προγράμματα, θα χρησιμεύσει και ως χώρος 
φιλοξενίας για τους νέους που θα έρχονται εδώ για να πάρουν 
μέρος σε προγράμματα εθελοντικής εργασίας και πολιτισμικών 
ανταλλαγών. 
 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ 
 

Έχουν ξεκινήσει την προσπάθεια για εφαρμογή 
προγράμματος δημιουργικής απασχόλησης με το Internet για τα 
παιδιά και τους νέους που νοσηλεύονται στα νοσοκομεία ώστε να 
ενημερώνονται, και να αξιοποιούν τον χρόνο τους.  Επίσης, 
καθημερινά πραγματοποιούνται προγράμματα δημιουργικής 
απασχόλησης των παιδιών στα Νοσοκομεία, με την βοήθεια 
κοινωνικών λειτουργών και ψυχολόγων και με την παιδική ομάδα 
στήριξης του Συλλόγου, ώστε τα παιδιά να αισθάνονται ότι η ζωή 
τους συνεχίζεται κανονικά και τίποτε δεν τους εμποδίζει να 
παίζουν, να διασκεδάζουν και να δημιουργούν.  
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Έτος ίδρυσης:  
 
1996 

 

Περιγραφή δράσεων: 

• Φιλοξενία παιδιών που βρίσκονται σε κίνδυνο στο Περιστέρι, 
Νίκαια, Μαρούσι, Κόρινθο, Κέρκυρα.  

• Τηλεφωνική υποστήριξη παιδιών (Γραμμή SOS 1056) και 
πρόγραμμα συμβουλευτικής παιδιών και των οικογενειών τους. 

• Τράπεζα ειδών: ενίσχυση σε είδος (τρόφιμα, ρούχα κλπ.) 
οικογενειών που τελούν σε ένδεια.  

• Δημιουργική απασχόληση παιδιών στα νοσοκομεία Παίδων 
Αθήνας και Θεσσαλονίκης καθώς και στο διεθνή αερολιμένα 
Ελευθέριος Βενιζέλος.  

• Πρόγραμμα κοινωνικής ένταξης για τα παιδιά στα φανάρια και 
επιτόπια παρέμβαση σε παιδιά που βρίσκονται σε κρίση.  

• Παροχή ιατρικής βοήθειας με κινητές ιατρικές μονάδες: Ιατρείο 
Πόνου και Προγράμματα προληπτικής ιατρικής.  

• Διοργάνωση συνεδρίων, ημερίδων και εκστρατειών ενημέρωσης 
(σχολεία, φροντιστήρια, σύλλογοι, φορείς) με την συμμετοχή 
παιδιών και στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του 
κοινού.  

• Διοργάνωση πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων.  

• Συμμετοχή σε ευρωπαϊκά και αλλά προγράμματα (αντιπροεδρία 
της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας για εξαφανισμένα παιδιά και 
παιδιά θύματα σεξουαλικής κακοποίησης με έδρα τις 
Βρυξέλλες).  

• συνεργασία με άλλους φορείς κυβερνητικούς ή μη που 
αναπτύσσουν πρωτοβουλία στον τομέα της εκπαίδευσης των 
παιδιών σχετικά με τα δικαιώματά τους. 

Περιοχές δράσης: 
 

 -Τοπική Δράση: ΟΧΙ  
 -Περιφερειακή σε επίπεδο νομού 
 -Πανελλήνια 
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 -Ευρωπαϊκή 
 -Διεθνής 

 

Τομείς Δράσης: 
 

 Αθλητισμός 
 Ανθρώπινα δικαιώματα 
 Αντιμετώπιση κρίσεων 
 Διεθνής ανθρωπιστική και αναπτυξιακή δράση 
 Εκπαίδευση 
 Κοινωνική αλληλεγγύη και πρόνοια 
 Παιδιά  
 Περιβάλλον 
 Τέχνες και πολιτισμός 
 Υγεία 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 
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ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ 
ΕΛΛΑΔΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 
 
 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 

ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ «ΠΑΝΑΓΙΑ 
ΕΛΕΟΥΣΑ» 

 
 

Το Εργαστήρι Ειδικής Επαγγελματικής Αγωγής και 
Αποκαταστάσεως «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ» είναι φιλανθρωπικό 
Σωματείο ειδικώς αναγνωρισμένο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, 
μη κυβερνητικός οργανισμός. 
 
ΙΣΤΟΡΙΚΟ-ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
 

Δημιουργήθηκε με την πρωτοβουλία μιας μητέρας, που έχει 
παιδί με νοητική καθυστέρηση. Ιδρυτικά μέλη του Εργαστηρίου, 
είναι οι φίλοι της μητέρας , πολίτες από το Μεσολόγγι , το Αγρίνιο 
και την ευρύτερη περιοχή, που στηρίζουν με όλες τους τις δυνάμεις 
το έργο. 

 
Ο σκοπός του Σωματείου ήταν η δημιουργία ενός πρότυπου 

Εκπαιδευτικού Κέντρου για άτομα με ειδικές ανάγκες-νοητική 
καθυστέρηση. Έτσι από τον Νοέμβριο του 1990 άρχισε να 
λειτουργεί το Εργαστήρι Ειδικής Αγωγής και Αποκαταστάσεως 
«ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ» στο οποίο φοιτούν σήμερα εντελώς δωρεάν 
90 νέοι και νέες άνω των 15 ετών με νοητική καθυστέρηση από το 
Μεσολόγγι , το Αγρίνιο και την ευρύτερη περιοχή. Τους παρέχεται 
κάθε εκπαιδευτική δυνατότητα επαγγελματικής κατάρτισης με 
σκοπό την επαγγελματική και κοινωνική τους ένταξη. 
 
ΔΟΜΗ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ-ΣΤΟΧΟΙ 
 

Το κέντρο έχει πιστοποιηθεί από το Ε.ΚΕ.ΠΙΣ ως 
εξειδικευμένο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) και ως 
εκ τούτου υλοποιεί προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω 
του Υπουργείου Εργασίας. Τα προγράμματα αυτά είναι 
επιδοτούμενα για τους Εκπαιδευόμενους νέους με ειδικές ανάγκες-
νοητική καθυστέρηση που τα παρακολουθούν. 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
 
Α)Με στόχο την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη 
αυτοεξυπηρέτηση και αυτοδυναμία των νέων. 

• Συντήρηση σχολικών γνώσεων ,κοινωνικά μαθήματα. 

• Ατομική και Κοινωνική Υγιεινή. 

• Γυμναστική-Φυσιοθεραπεία. 

• Μαγειρική –νοικοκυριό. 
 

B) Πολιτιστικές δραστηριότητες με στόχο την 
ευαισθητοποίηση του κοινωνικού συνόλου, καθώς και την 
κοινωνικοποίηση και την κοινωνική ένταξη των νέων, 
λειτουργούν 
 

• Θεατρική ομάδα. 

• Ομάδα παραδοσιακών χορών. 

• Αθλητικές δραστηριότητες(συμμετοχή στους Special 
Olympics). 

• Συμμετοχή σε Εθνικές Επετείους με παρελάσεις. 
 

Επίσης πραγματοποιούνται Επιστημονικές Ημερίδες-Διαλέξεις 
ανοικτές προς το κοινό. 
 
Γ)Επιστημονική ομάδα 
 

Η Επιστημονική ομάδα που αποτελείται από τον Διευθυντή –
Κοινωνιολόγο , τον Ψυχίατρο , την Ψυχολόγο , τον Εργοθεραπευτή 
και την Κοινωνική Λειτουργό , κάνει την πλήρη διαγνωστική 
εργασία για την εγγραφή και ένταξη των νέων με ειδικές ανάγκες-
νοητική καθυστέρηση στο Εργαστήρι. 

Επίσης αντιμετωπίζει θεραπευτικά τα προβλήματα που 
πιθανόν θα παρουσιασθούν στους Νέους κατά τη διάρκεια της 
κατάρτισής τους. 
 
ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 
 
 ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ -ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΑ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ 
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Οι νέοι με Ειδικές ανάγκες-νοητική καθυστέρηση που οι 
δυνατότητές τους δεν επιτρέπουν την ένταξή τους στην ελεύθερη 
αγορά εργασίας , μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσής τους στο 
κέντρο μας στο Μεσολόγγι , θα μπορούν να απασχολούνται στο 
Ειδικό Παραγωγικό προστατευμένο κέντρο στο Αγρίνιο. 
 

Γι’ αυτό άμεσος στόχος μας είναι η πραγματοποίηση της 
λειτουργίας του κέντρου αυτού στο Αγρίνιο , το οποίο ήδη 
αναγείρεται , σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας Πρόνοιας και 
με την επίβλεψη της Τεχνικής Υπηρεσίας της Νομαρχίας 
Αιτωλ/νίας. 
 

Άμεση βοήθεια 

Πρώτο μέλημα της Εταιρείας υπήρξε πάντοτε η παροχή 
άμεσης βοήθειας στα άτομα που πάσχουν από εγκεφαλική 
παράλυση. 

Σταδιακά, μεθοδικά, με προσεκτική προετοιμασία και 
επιστημονικά κριτήρια οργανώθηκε μία μεγάλη ποικιλία 
υπηρεσιών και προγραμμάτων. 

Σήμερα, στην Εταιρεία προσφέρεται διάγνωση, ιατρική 
περίθαλψη, θεραπεία, ειδική αγωγή, εκπαίδευση, κοινωνική και 
ψυχολογική στήριξη, επαγγελματική κατάρτιση και αποκατάσταση, 
ενώ συγχρόνως γίνεται συστηματική κοινωνική εργασία με τους 
γονείς των παιδιών. 

Συνολικά, πάνω από 3.000 οικογένειες έχουν εξυπηρετηθεί 
στα χρόνια που πέρασαν και τουλάχιστον 200 άτομα όλων των 
ηλικιών παρακολουθούν καθημερινά προγράμματα της Εταιρείας. 

Πρωτοποριακά προγράμματα 

Θυμίζουμε ότι η Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών ξεκίνησε τις 
πρώτες ομάδες ψυχαγωγίας για παιδιά με εγκεφαλική παράλυση 
στην Ελλάδα, το πρώτο Σπουδαστήριο για παιδιά που δεν φοιτούν 
σε κανονικό Γυμνάσιο ή Λύκειο, την πρώτη Λέσχη Ενηλίκων, τα 
πρώτα προγράμματα εκπαιδευτικής ιππασίας και κολύμβησης και 
σειρά από πρωτοποριακά προγράμματα καλλιτεχνικού 
περιεχομένου. 

Ειδικευμένο Προσωπικό 
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Η Εταιρεία διαπίστωσε αμέσως ότι χωρίς ειδικευμένα, 
έμπειρα και αφοσιωμένα στελέχη η αποκατάσταση των αναπήρων 
δεν γίνεται σωστά. Γι’ αυτό στα τριάντα χρόνια από την ίδρυσή της, 
επωμίσθηκε όλες τις ευθύνες και τα οικονομικά βάρη ενός 
σημαντικού αριθμού υποτροφιών και προσέφερε πολυάριθμες 
ευκαιρίες για την επιμόρφωση στελεχών. Συγχρόνως, οργάνωσε 
στην Αθήνα τριάντα διεθνή συνέδρια και προσκάλεσε διάσημους 
ειδικούς να διδάξουν και να διευθύνουν εκπαιδευτικές συναντήσεις 
για στελέχη όλων των ειδικοτήτων. Οι εκπαιδευτικές αυτές 
εκδηλώσεις χάρισαν στον τόπο μας μία νέα πολύτιμη ομάδα 
επιστημόνων. 

 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΠΑΣΤΙΚΩΝ 
 

Η Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών ιδρύθηκε το 1972 για να 
καλύψει ένα κενό και για να αντιμετωπίσει μια μεγάλη ανάγκη. 
Σκοπός της, η ανάπτυξη της Πρόνοιας για τα άτομα που πάσχουν 
από εγκεφαλική παράλυση στον τόπο μας. Η εταιρεία δεν 
κλείστηκε ποτέ στον εαυτό της, ούτε απομόνωσε τα άτομα με 
ειδικές ανάγκες. Αντίθετα απέβλεψε στην άρση των φραγμών που 
δημιουργούν οι αναπηρίες και επιδίωξε την άνετη τοποθέτηση του 
ατόμου με ειδικές ανάγκες μέσα στην φυσιολογική κοινωνία των 
συνάνθρωπων του. Το κλίμα αυτό χαρακτηρίζει, ως σήμερα, όλη τη 
δουλειά της Εταιρείας Προστασίας Σπαστικών που αποβλέπει:  

• Στη συστηματική παροχή υπηρεσιών σε παιδιά και ενήλικες 
που πάσχουν από εγκεφαλική παράλυση και τη συνεχή 
υποστήριξη των οικογενειών τους.  

• Στην τόνωση της παραδοχής του κάθε ανθρώπου τόσο από 
την οικογένειά του όσο και από την κοινωνία.  

• Στην εκπαίδευση και μετεκπαίδευση ειδικευμένων στελεχών.  

• Στη συνεχή ενημέρωση της κοινής γνώμης .  

• Στην ενθάρρυνση της επιστημονικής έρευνας, με ιδιαίτερη 
έμφαση στον τομέα της πρόληψης.  

• Στη σοβαρή μελέτη και προώθηση των απαραίτητων 
νομοθετικών και κυβερνητικών μέτρων για τα άτομα με 
ειδικές ανάγκες. 

Περιγραφή δράσεων: 
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Η Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών διατηρεί εκπαιδευτικά 

προγράμματα για παιδιά και εφήβους 6-18 ετών, 3 προστατευμένα 
εργαστήρια και 4 ομάδες απασχόλησης για νέους από 18 ετών και 
άνω και μια λέσχη ενηλίκων με 4 αμάδες, που αναπτύσσουν 
δραστηριότητες στις τέχνες και τον πολιτισμό. Η Εταιρεία 
Προστασίας Σπαστικών απευθύνει τα προγράμματά της σε άτομα 
με εγκεφαλική παράλυση. 
 
Υπηρεσίες που παρέχονται:  

• Ειδικά ιατρεία.  

• Κοινωνική υπηρεσία.  

• Τμήματα ψυχολογίας, φυσικοθεραπείας, εργοθεραπείας, 
λογοθεραπείας.  

• Ομάδες ανάπτυξης νηπίων.  
• Βρεφονηπιακός σταθμός.  
• Σχολείο.  

• Ομάδες ειδικής αγωγής.  
• Λέσχη ενηλίκων.  

• Κέντρο ημέρας.  

• Παραγωγικά εργαστήρια και τμήματα επαγγελματικής 
κατάρτισης.  

• Ομάδα αυτόνομης διαβίωσης.  

• Ξενώνας προσωρινής διαμονής.  
• Χώροι ψυχαγωγίας και αναψυχής. 

Περιοχές δράσης: 
 

 -Τοπική Δράση: ΟΧΙ  
 -Περιφερειακή σε επίπεδο νομού 
 -Πανελλήνια 
 -Ευρωπαϊκή 
 -Διεθνής  

 
Τομείς Δράσης: 
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 Αθλητισμός 
 Άτομα με ειδικές ανάγκες 
 Εκπαίδευση 
 Κοινωνική αλληλεγγύη και πρόνοια 
 Παιδιά  
 Τέχνες και πολιτισμός 
 Υγεία 

Η Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών ιδρύθηκε το 1972 για να 
καλύψει ένα κενό και για να αντιμετωπίσει μία μεγάλη ανάγκη. 
Σκοπός της, η ανάπτυξη της πρόνοιας για τα άτομα που πάσχουν 
από εγκεφαλική παράλυση στον τόπο μας.  

Οι είκοσι γονείς, που πρώτοι πήραν την πρωτοβουλία για την 
ίδρυση της Εταιρείας, δεν απέβλεψαν στη στενή εξυπηρέτηση των 
δικών τους παιδιών. Απεναντίας, θέλησαν να αντιμετωπίσουν το 
πρόβλημα της εγκεφαλικής παράλυσης συνολικά και 
αντικειμενικά. Δίπλα τους, ένας σεβαστός αριθμός σημαντικών 
ανθρώπων έδειξε αμέσως το ενδιαφέρον του και συγκρότησαν την 
ιδρυτική ομάδα της Εταιρείας. Εταιρεία δεν κλείστηκε ποτέ στον 
εαυτό της, ούτε απομόνωσε τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Αντίθετα 
απέβλεψε στην άρση των φραγμών που δημιουργούν οι αναπηρίες 
και επιδίωξε την άνετη τοποθέτηση του ατόμου με ειδικές ανάγκες 
μέσα στην φυσιολογική κοινωνία των συνανθρώπων του. 
 

Το κλίμα αυτό χαρακτηρίζει ως σήμερα όλη την δουλειά της 
Εταιρείας Προστασίας Σπαστικών που αποβλέπει : 

 
 στη συστηματική παροχή υπηρεσιών σε παιδιά και ενήλικες 
που πάσχουν από εγκεφαλική παράλυση και τη συνεχή 
υποστήριξη των οικογενειών τους. 

 στην τόνωση της παραδοχής του κάθε ανθρώπου τόσο από 
την οικογένεια του όσο και από την κοινωνία. 

 στην εκπαίδευση και μετεκπαίδευση ειδικευμένων στελεχών 
 στη συνεχή ενημέρωση της κοινής γνώμης. 
 στην ενθάρρυνση της επιστημονικής έρευνας, με ιδιαίτερη 
έμφαση στον τομέα της πρόληψης. 

 στη σοβαρή μελέτη και προώθηση των απαραίτητων 
νομοθετικών και κυβερνητικών μέτρων για τα άτομα με 
ειδικές ανάγκες.  

 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΠΑΣΤΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ 
ΕΛΛΑΔΟΣ 
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Η Εταιρία Σπαστικών Βορείου Ελλάδος (ΕΣΒΕ) ξεκίνησε το 
1970 στη Θεσσαλονίκη ως Σύλλογος γονέων σπαστικών παιδιών και 
μετασχηματίστηκε σε Εταιρία το 1980 ώστε, εκτός από γονείς, να 
περιλαμβάνει στα μέλη της ανάπηρους και φίλους. Το 1988 
αναγνωρίστηκε ως Ειδικό Φιλανθρωπικό Σωματείο Σύμφωνα με το 
καταστατικό την πλειοψηφία στο Σωματείο και στη Διοίκηση έχουν 
οι γονείς και τα άτομα με αναπηρίες. Η επταμελείς Διοίκηση της 
εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση. Εποπτεύεται και 
επιχορηγείται από το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας. Είναι μέλος 
της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων 
Ατόμων με Ειδικές Αναπηρίες.  

Οι δραστηριότητες της ΕΣΒΕ αναπτύσσονται σε 2 
κατευθύνσεις: 

 Παρέχει η ίδια υπηρεσίες σε άτομα με ειδικές ανάγκες και 
τις οικογένειές τους.  

 Συντελεί και διεκδικεί, ώστε να δημιουργηθούν οι 
κατάλληλες συνθήκες για την ισότιμη ένταξη των ατόμων με 
αναπηρίες στην κοινωνία. 

Β. Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινωνίας 

Όλο το έργο της Εταιρείας ενθαρρύνει και υποβοηθεί τους 
αναπήρους να ζουν μέσα στην κοινωνία και να συμμετέχουν στο 
κοινωνικό γίγνεσθαι. Αυτός είναι ένας δυναμικός παράγοντας 
ευαισθητοποίησης του κοινού. Παράλληλα, η Εταιρεία αναπτύσσει 
και τις εξής δραστηριότητες: 

• Εκδόσεις 
• Εκδηλώσεις 
• Διαβήματα προς την πολιτεία 

Οι στόχοι του Κέντρου είναι:  
 

• Η Παροχή βοήθειας και υπηρεσιών σε Α.Μ.Ε.Α και τις 
οικογένειές τους.  

• Η διεκδίκηση και η συμβολή ώστε να δημιουργηθούν οι 
κατάλληλες συνθήκες για την ισότιμη ένταξη των ατόμων 
με αναπηρίες στην κοινωνία.  

• Συμβολή στην εκπαίδευση των εμπλεκομένων με τη 
φροντίδα και την κατάρτιση των ατόμων με αναπηρία.  
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΔΡΑΣΕΙΣ  

Α. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  

Σε καθημερινή βάση εξυπηρετούνται 70 άτομα ηλικίας άνω των 
15 ετών με κινητικές κυρίως και πολλαπλές αναπηρίες. Τα άτομα 
αυτά μεταφέρονται με αυτοκίνητα της Εταιρίας από και προς τον 
χώρο της όπου:  

• Ανάλογα με τις δυνατότητες τους οι Ανάπηροι καταρτίζονται 
επαγγελματικά (εργαστήρια υφαντικής, χειροτεχνίας, 
κεραμικής, οικιακής οικονομίας, ηλεκτρονικών υπολογιστών) ή 
εξυπηρετούνται σε τμήματα απασχολησιοθεραπείας και 
ψυχαγωγίας.  

• Υποστηρικτικά τμήματα (νευρολογικό ιατρείο, ψυχολογική και 
κοινωνική υπηρεσία, φυσιοθεραπευτήριο).  

• Λειτουργία ενός εκ των τριών διαμερισμάτων των 9 ατόμων για 
περίθαλψη σε εβδομαδιαία βάση.  

• Τμήμα κοινωνικής ένταξης (οργανώνει ψυχαγωγικές εξόδους, 
εκδρομές).  

• Υπηρεσία υποστήριξης Α.μ.Ε.Α. (ομάδες έμμισθων βοηθών και 
εθελοντών, πρόγραμμα καλοκαιρινής φύλαξης Α.μ.Ε.Α.).  

• Θεατρική ομάδα.  

• Κατασκηνώσεις.  

• Ομάδα μπάσκετ.  

Β. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΕΙΣ  

• Επιμόρφωση εργαζομένων σε προνομιακούς φορείς μέσω 
ευρωπαϊκών προγραμμάτων (σειρά μαθημάτων και 
πρακτικής άσκησης για στελέχη).  

• Πρακτική άσκηση σπουδαστών ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΙΕΚ και ΤΕΕ.   
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ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ  
 

Να εξασφαλιστεί η συνεχής χρηματοδότηση για την κάλυψη 
των λειτουργικών εξόδων του κέντρου από τον τακτικό κρατικό 
προϋπολογισμό προκειμένου να μη δημιουργούνται 
παλινδρομήσεις και να συνεχιστεί η προσφορά των υπαρχόντων 
υπηρεσιών του κέντρου. Μελλοντικό στόχο για την Εταιρία 
αποτελεί επίσης η εξολοκλήρου λειτουργία του οικοτροφείου στις 
εγκαταστάσεις της ΕΣΒΕ για μια χαρούμενη και ανθρώπινη 
προστατευμένη διαβίωση των Αναπήρων (που αυτή τη στιγμή 
λειτουργεί το ένα από τα τρία διαμερίσματα). Επίσης τη λειτουργία 
των τριών ιδιόκτητων διαμερισμάτων επί της οδού Β. Όλγας 114 για 
ημιαυτόνομη διαβίωση των καλύτερων περιπτώσεων των παιδιών.  

 
 

ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ 
 

Στόχοι της οργάνωσης είναι η πρόληψη, η θεραπεία, η 
επαγγελματική και κοινωνική αποκατάσταση των ΑΜΕΑ. Παρέχει 
ιατρική βοήθεια, εκπαιδευτικές υπηρεσίες, καμπάνιες 
ευαισθητοποίησης του κοινού για την πλήρη αποδοχή των ΑΜΕΑ. 
Από το 1997 λειτουργεί "κοινωνική οικονομική επιχείρηση" στο 
χώρο του νοσοκομείου, καθώς και εργαστήριο χειροποίητου 
χαρτιού. Στις 11 ΜΑΙΟΥ 1999 ιδρύθηκε μια Αστική μη 
Κερδοσκοπική εταιρία με την επωνυμία ΗΛΙΑXΤΙΔΑ με σκοπό να 
παρέμβει στην τοπική κοινωνία και να προσπαθήσει να βελτιώσει 
την ποιότητα ζωής των ατόμων με ειδικές ανάγκες προωθώντας τους 
στην αγορά εργασίας.  

Πρόκειται για την συνέχεια των προσπαθειών του Γ.Ν. 
Μυτιλήνης που ξεκίνησε το 1994. Το 1997 εγκαινίασε την πρώτη 
κοινωνική οικονομική επιχείρηση και το 1999 την δεύτερη 
κοινωνική οικονομική επιχείρηση.  

Βιώνοντας τον αποκλεισμό που υφίστανται έτσι και αλλιώς ο 
πληθυσμός του νησιού από την γεωγραφική του θέση μακριά από 
τη σύγχρονη διάχυση των νέων τεχνολογιών, θεώρησε ότι πρέπει να 
συμβάλει στο άνοιγμα νέων οριζόντων και να καταφέρει να 
αποδείξει ότι άτομα με προβλήματα υγείας ,τα νέα άτομα που 
διαβιούν σε νησιωτικές, ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές και 
καθώς άτομα που η ανάγκη τους έσπρωξε να αναζητήσουν την τύχη 
τους σε άλλη πατρίδα (μετανάστες) μπορούν να αναλάβουν δράσεις 
και να επανενταχθούν στην κοινωνία. 
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Τα πεδία στα οποία η εταιρία αναπτύσσει ή που πρόκειται να 
αναπτύξει δραστηριότητες είναι: 

• Η απασχόληση των ατόμων αυτών στην παραγωγή 
χειροποίητου ανακυκλωμένου χαρτιού και η κατασκευή 
καρτών, ημερολογίων, κατασκευές με τη τέχνη του press 
paper κ.α.  

• Η απασχόλησή τους στα δυο καταστήματα λιανικού 
εμπορίου που ήδη λειτουργούν.  

• Η προώθηση των ΑΜΕΑ στην αγορά εργασίας.  

• Η προαγωγή και εφαρμογή των αρχών της Κοινοτικής 
Ψυχιατρικής.  

• Η ευαισθητοποίηση του κοινωνικού συνόλου.  

• Πρόληψη των ψυχικών διαταραχών.  

• Η συνεργασία με την πολιτεία.  

• Η συνεργασία και σύμπραξη με φορείς στα πλαίσια 
ανάπτυξης ερευνητικών και εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων.  

• Η εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας και 
στελεχών Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών.  

 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 
ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΕΦΗΒΟΥ(Ε.Ψ.Υ.Π.Ε) 

 

Η E.Ψ.Y.Π.E. διοικείται από επταμελές Διοικητικό 
Συμβούλιο που εκλέγεται κάθε δύο έτη από τη Γενική Συνέλευση 
των μελών της. Το Διοικητικό Συμβούλιο εποπτεύει και αποφασίζει 
για τα διοικητικά και οικονομικά θέματα της λειτουργίας των 
υπηρεσιών και των προγραμμάτων της και ορίζει τους υπεύθυνους 
των τομέων δραστηριοτήτων της.  

Η λειτουργία της E.Ψ.Y.Π.E. στηρίζεται στις αρχές της 
κοινωνικής ενεργοποίησης και συμμετοχικότητας, της επίλυσης 
των κοινωνικών προβλημάτων, του εθελοντισμού, της 
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επιστημονικής μεθοδολογίας, της δεοντολογίας των επαγγελμάτων 
ψυχικής υγείας, της αποκέντρωσης και της μη γραφειοκρατικής 
διαχείρισης προκειμένου να χαρακτηρίζεται από ευελιξία, 
αμεσότητα και αποτελεσματικότητα .  

Κοινοτικό Σπίτι «Η ΘΕΤΙΣ»  

Το Κοινοτικό Σπίτι «Η ΘΕΤΙΣ» άρχισε τη λειτουργία του το 
Σεπτέμβρη του 1993 στο Χολαργό στο πλαίσιο του Προγράμματος 
«Αποασυλοποίηση και Αποκατάσταση ΠΙΚΠΑ Λέρου». Είναι ο 
πρώτος Ξενώνας  που λειτούργησε στην Ελλάδα για άτομα με 
σοβαρές μαθησιακές δυσκολίες.  

Το Κοινοτικό Σπίτι «Η ΘΕΤΙΣ» παρέχει περιβάλλον φροντίδας 
στους ενοίκους του. Αναγνωρίζει τις ιδιαιτερότητές τους, σέβεται την 
ατομικότητά τους, και τους υποστήριξε στο πέρασμά τους από την 
ιδρυματική απομόνωση στην κοινωνική επανένταξη. Το προσωπικό 
του Κοινοτικού Σπιτιού αποτελείται από διεπιστημονική ομάδα 
επαγγελματιών διαφόρων ειδικοτήτων του τομέα ψυχικής υγείας 
που απασχολείται σε 24ωρη βάση.  

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Κοινοτικού Σπιτιού "Η 
Θέτις" έχει σχεδιαστεί με σκοπό την εκπαίδευση φοιτητών / 
σπουδαστών και αποφοίτων σχολών σχετικών με την ψυχική υγεία 
σε θέματα σχετικά με την ψυχοκοινωνική αποκατάσταση ενηλίκων 
με νοητική υστέρηση και διαταραχές που διαμένουν σε κοινοτικές 
δομές. 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα αποτελείται από δύο μέρη, το 
θεωρητικό και το πρακτικό. Στο θεωρητικό μέρος παρουσιάζονται 
και συζητούνται, σε εβδομαδιαίες συναντήσεις, θεματικές ενότητες 
όπως: η ψυχιατρική μεταρρύθμιση, οι αρχές και οι εφαρμογές της 
κοινοτικής ψυχιατρικής, τα προγράμματα αποασυλοποίησης, η 
θεραπευτική διάσταση των κοινοτικών δομών, ο ρόλος του 
προσωπικού στις κοινοτικές δομές, η ευαισθητοποίηση της 
κοινότητας σε θέματα ψυχικής υγείας. Για τα παραπάνω θέματα 
παρέχεται σχετική βιβλιογραφία. Επίσης, οι συμμετέχοντες 
παρακολουθούν τις κλινικές συναντήσεις της διεπιστημονικής 
ομάδας και έχουν τακτικές ατομικές συναντήσεις με την υπεύθυνη 
του εκπαιδευτικού προγράμματος, με σκοπό την διευκόλυνση της 
εκπαιδευτικής τους εμπειρίας. 

Στο πρακτικό μέρος οι εκπαιδευόμενοι, παρακολουθούν 
διάφορες δραστηριότητες των ενοίκων του Κοινοτικού Σπιτιού ή 
/και του Προστατευμένου Διαμερίσματος και στη συνέχεια, 
ανάλογα με την εκπαίδευση τους, την εμπειρία τους και το 
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διάστημα της συνεργασίας τους, συμμετέχουν ενεργά σε ορισμένες 
από αυτές. Για τις δραστηριότητες στις οποίες εμπλέκονται 
(εκπαιδευτικές, δημιουργικές, ψυχαγωγικές κ.α.), οι 
εκπαιδευόμενοι συνεργάζονται στενά με τα μέλη του προσωπικού. 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Κοινοτικού Σπιτιού "Η 
Θέτις" απευθύνεται: 

α)Σε φοιτητές και σπουδαστές ειδικοτήτων σχετικών με την ψυχική 
υγεία στο πλαίσιο της πρακτικής τους άσκησης και για διάστημα 
που καθορίζεται από το φορέα εκπαίδευσής τους. 

β) Σε νέους επαγγελματίες, απόφοιτους σχολών σχετικών με την 
ψυχική υγεία (ψυχολογίας, κοινωνικής εργασίας κ.α.), οι οποίοι 
συμμετέχουν, σε εθελοντική βάση, στις δραστηριότητες του 
Κοινοτικού Σπιτιού και του Προστατευόμενου Διαμερίσματος, για 
διάστημα ενός έτους, μετά από αίτησή τους. 

Θεραπευτικός Ξενώνας Εφήβων «ΙΡΙΣ»  

O Θεραπευτικός Ξενώνας Εφήβων «ΙΡΙΣ» είναι η πρώτη 
μονάδα που δημιουργήθηκε στη χώρα για τη θεραπεία και την 
ψυχοκοινωνική αποκατάσταση εφήβων με προβλήματα ψυχικής 
υγείας στην κοινότητα. Άρχισε να λειτουργεί το 2002 στην περιοχή 
του Δήμου Χαλανδρίου.  

Είναι ένα κοινοτικό σπίτι όπου φιλοξενούνται έως 8 έφηβοι, 
πρώτης και μέσης φάσης εφηβείας και των δύο φύλων, για 
διάστημα έως 18 μηνών, με σκοπό τη θεραπευτική τους φροντίδα. 
Συνδυάζει τη διαμονή με τη θεραπεία περιβάλλοντος και τις πλέον 
εξειδικευμένες θεραπείες (ατομική ψυχαναλυτική ψυχοθεραπεία, 
φαρμακοθεραπεία, οικογενειακή θεραπεία) με δραστηριότητες 
ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης.  

Ειδικότερα, απευθύνεται σε εφήβους που αντιμετωπίζουν 
ψυχολογικά προβλήματα τα οποία επιβαρύνονται στο οικογενειακό 
τους περιβάλλον από οικογενειακές κρίσεις (π.χ. διαζύγιο, 
ασθένεια) ή από έντονα συναισθήματα των γονέων (θυμός, 
απόρριψη, διάθεση ελέγχου και υπερπροστασίας, κριτική στάση, 
κ.ά.). Η υπερφορτισμένη ατμόσφαιρα που κυριαρχεί στο 
οικογενειακό τους περιβάλλον δημιουργεί επιπλοκές στην 
ψυχοσυναισθηματική τους εξέλιξη και συμπτώματα 
ψυχοπαθολογικών καταστάσεων. Για να αντιμετωπισθούν 
κατάλληλα θεραπευτικά, χρειάζεται η απομάκρυνσή τους για 
ορισμένο χρονικό διάστημα από το επιβαρημένο οικογενειακό 
πλαίσιο σε περιβάλλον μονάδας ψυχικής υγείας.  
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Αρχές λειτουργίας  

Η λειτουργία του Θεραπευτικού Ξενώνα Εφήβων «ΙΡΙΣ» 
στηρίζεται στις εξής αρχές:  

• Kοινοτική ψυχιατρική  

• Eξωνοσοκομειακή φροντίδα  

• Θεραπεία περιβάλλοντος  

• Ψυχοκοινωνική αποκατάσταση και  

• Kοινωνική επανένταξη  

Oι στόχοι λειτουργίας του Θεραπευτικού Ξενώνα Εφήβων «ΙΡΙΣ» 
είναι:  

 Η παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών θεραπείας των 
προβλημάτων ψυχικής υγείας των εφήβων.  

 Η επανένταξή τους στο σχολικό περιβάλλον με μαθησιακή 
υποστήριξη.  

 Η αναγνώριση και αξιοποίηση των δεξιοτήτων τους.  
 Η υποστήριξη και η ανάπτυξη του προσωπικού κοινωνικού 
τους δικτύου για τη διαμόρφωση της ταυτότητάς τους.  

 Η υποστηρικτική συμβουλευτική συνεργασία με τις 
οικογένειές τους. 

Θεραπευτικές δραστηριότητες και παρεχόμενες υπηρεσίες  

Oι έφηβοι κατά το διάστημα της παραμονής τους στο 
Θεραπευτικό Ξενώνα δέχονται εξειδικευμένη ατομική θεραπεία 
(ατομική ψυχαναλυτική ψυχοθεραπεία, φαρμακοθεραπεία κ.ά.). 
Επανεντάσσονται στο σχολικό περιβάλλον με ανάλογη μαθησιακή 
υποστήριξη, ενώ παράλληλα αξιοποιούν τις ικανότητές τους σε 
διαθέσιμους για το σκοπό αυτό χώρους της κοινότητας. Συγχρόνως, 
ακολουθώντας τις αρχές της θεραπείας περιβάλλοντος 
συμμετέχουν σε ειδικά προγράμματα που αναπτύσσονται εντός του 
Θεραπευτικού Ξενώνα και αποσκοπούν τόσο στη θεραπεία τους 
(ομαδικές συναντήσεις κοινότητας, δημιουργική απασχόληση, 
δραματοθεραπεία, χοροθεραπεία) όσο και στην προώθηση της 
κοινωνικοποίησής τους. Παράλληλα, παρέχεται θεραπεία και 
αναπτύσσεται συμβουλευτική συνεργασία με τις οικογένειές τους 
έτσι, ώστε με το πέρας της παραμονής των εφήβων στον 
Θεραπευτικό Ξενώνα να δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες 
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που θα επιτρέπουν την ασφαλή επιστροφή τους στο οικογενειακό 
τους πλαίσιο.  

Προσωπικό  

Η λειτουργία του Θεραπευτικού Ξενώνα υποστηρίζεται από 
διεπιστημονική ομάδα προσωπικού που αποτελείται από 
παιδοψυχίατρο, ψυχολόγο- ψυχοθεραπευτή, κοινωνικό λειτουργό 
και προσωπικό ειδικής φροντίδας και ψυχοκοινωνικής 
αποκατάστασης από διάφορες ειδικότητες του τομέα ψυχικής 
υγείας (ψυχολόγος, κοινωνικός λειτουργός, νοσηλευτές, ειδικοί 
παιδαγωγοί). Τα μέλη της ομάδας του προσωπικού 
ανταποκρίνονται στις συναισθηματικές ανάγκες των εφήβων που 
δέχονται τις υπηρεσίες του Ξενώνα και ενισχύουν το θεραπευτικό 
τους ρόλο μέσω κλινικών και ειδικών εκπαιδευτικών συναντήσεων 
καθώς και εποπτείας ψυχοδυναμικής κατεύθυνσης.  

Εθελοντισμός 

Η ανάπτυξη του εθελοντισμού στον τομέα των υπηρεσιών 
ψυχικής υγείας αποτελεί για την E.Ψ.Y.Π.E. έναν από τους 
βασικούς σκοπούς του έργου της, διότι θεωρεί ότι οι εθελοντές είναι 
πολύτιμοι συνεργάτες για την προαγωγή της ψυχικής υγείας, τη 
μεταρρύθμιση του συστήματος των υπηρεσιών και την ανάπτυξη 
του μοντέλου της φροντίδας της ψυχικής υγείας στην κοινότητα. 
Με τη δράση τους είναι δυνατόν να προωθούν στον ευρύτερο 
πληθυσμό θετικές στάσεις και αντιλήψεις για τα προβλήματα 
ψυχικής υγείας, να συνδέουν τις υπηρεσίες με την κοινοτική ζωή 
και να λειτουργούν ως άτυπο υποστηρικτικό δίκτυο στις 
προσπάθειες ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης και κοινωνικής 
ενσωμάτωσης.  

Σε όλη τη διάρκεια της 12χρονης πορείας της E.Ψ.Y.Π.E., η 
ενεργοποίηση εθελοντών στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων και των 
προγραμμάτων της προσεγγίσθηκε και αναπτύχθηκε με τρόπο 
σταθερό, συστηματικό, οργανωμένο και εποπτευόμενο.  

 

ΙΔΡΥΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ – 

"Η Παμμακάριστος" 
Το Ίδρυμα για το Παιδί "Παμμακάριστος", προσφέρει 

υπηρεσίες σε άτομα με αναπηρία ή /και κοινωνικά προβλήματα, 
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ημίτροφα ή οικότροφα από την ευρύτερη περιοχή της Αττικής και 
από όλη την Ελλάδα. Βρίσκεται στη Νέα Μάκρη, Αττική. 

Το Ίδρυμα για το Παιδί "Παμμακάριστος" στη Νέα Μάκρη, 
λειτουργεί από το 1953 ως φορέας παροχής προστασίας και 
εκπαίδευσης παιδιών. 

Είναι Ν.Π.Ι.Δ. φιλανθρωπικού μη κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα. Δέχεται άτομα με ειδικές ανάγκες ή /και κοινωνικά 
προβλήματα, ημίτροφα ή οικότροφα από την ευρύτερη περιοχή της 
Αττικής και από όλη την Ελλάδα.  

Δέχεται παιδιά και νέες με γνωσιακές-νοητικές μειονεξίες και, 
που επιπρόσθετα μπορεί να παρουσιάζουν: 

• στοιχεία αυτισμού ή αυτισμό 

• δυσκολίες στο λόγο και στην επικοινωνία 

• δυσκολίες στην προσοχή και στη συγκέντρωση, με συνοδές 
εκδηλώσεις στη συμπεριφορά ή συνδυασμός των 
παραπάνω μειονεξιών 

TMHΜΑΤΑ - ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

• Παιδικός Σταθμός 

• Δημόσιο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο 

• Προεπαγγελματικό τμήμα 

• Επαγγελματικά Εργαστήρια 

• Οικοτροφείο 

Παρέχονται: 

• Λογοθεραπεία, αποκατάσταση ειδικών μαθησιακών 
δυσκολιών (Δυσλεξία, κ.λ.π.) και εφαρμογή προγραμμάτων 
γλωσσικής ανάπτυξης.  

• Κινησιοθεραπεία με ειδικά μαθήματα γυμναστικής, και 
ειδικής ρυθμικής.  

• Αθλοπαιδιές, στίβος, χορός, ρυθμός, εφαρμοσμένη φυσική 
αγωγή. 
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• Μουσική αγωγή, Μουσικοθεραπεία. 

• Αυτοσχεδιασμός, θεατρικό παιχνίδι, ζωγραφική. 

• Υποστήριξη της ειδικής αγωγής με ηλεκτρονικούς 
υπολογιστές και χρήση ειδικού εκπαιδευτικού λογισμικού.  

• Aγωγή με το σύστημα RAMAIN. 

 

ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΆΓΙΟΣ 
ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗ 

 

Το “Κέντρο Ειδικών Παιδιών - ο Άγιος Σπυρίδων” ιδρύθηκε το 
έτος 1975. Σκοποί του Κέντρου είναι η συνολική αντιμετώπιση, 
ειδική αγωγή και η επαγγελματική κατάρτιση των ατόμων με 
νοητική υστέρηση. Φροντίζει για τη λειτουργία του διαγνωστικού-
συμβουλευτικού σταθμού, της θεραπευτικής-παιδαγωγικής 
μονάδας και λειτουργεί εργαστήρια επαγγελματικής κατάρτισης 
καθώς επίσης και συνοδευτικές-υποστηρικτικές υπηρεσίες.  

ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ - ΙΣΤΟΡΙΚΟ  

Tο “Κέντρο Ειδικών Παιδιών - ο Άγιος Σπυρίδων” είναι 
Σωματείο, Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου. Σκοπός του 
Σωματείου, είναι η συνολική Αντιμετώπιση, Ειδική Αγωγή, 
Προκατάρτιση, Επαγγελματική Κατάρτιση και Επαγγελματική - 
Κοινωνική Προώθηση του “Παιδιού - Ατόμου με Νοητική 
Υστέρηση”. Ο Σκοπός επιτυγχάνεται μέσω των εξειδικευμένων 
Υπηρεσιών και Προγραμμάτων του “Κέντρου”.  Φορέας διοικείται 
από Διοικητικό Συμβούλιο, επταμελές και αιρετό, το οποίο φέρει 
και την σφαιρική ευθύνη της ολοκλήρωσης, επίτευξης και πλήρους 
επιτυχίας των Σκοπών του Φορέα. ”. 

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ  

• Το “Κέντρο Ειδικών Παιδιών - ο Άγιος Σπυρίδων”, είναι 
Θεραπευτικό - Παιδαγωγικό Κέντρο, για Άτομα με Νοητική 
Υστέρηση 45- 70 ΙQ, αμφοτέρων των φύλων. 
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Το “Κέντρο” αποτελείται από τις εξής Μονάδες, οι οποίες 
λειτουργούν στα πλαίσια συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων 
από την Ε.Ε : 

1. Διαγνωστικός - Συμβουλευτικός Σταθμός  
2. Θεραπευτική - Παιδαγωγική Μονάδα  
3. Εξειδικευμένο Κ.Ε.Κ. (Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης)  
4. Δομές Προσωπικού.  

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΑΜΕΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ 

Αναλύονται και αναπτύσσονται: 

• Οικογενειακή κατάσταση.  

• Αναφορά στην εικόνα που δίνει ο χρήστης για την 
προκατάρτιση.  

• Στυλ αγωγής από την οικογένεια.  

• Διαπιστώσεις από τον γονέα για την γενική διάθεση του 
χρήστη όσον αφορά στην εκπαίδευσή του στην Προκατάρτιση  

• Προσδοκίες γονέων και χρήστη.  

• Άμεσοι περιβαλλοντικοί παράγοντες . 
• Αναγνώριση των ικανοτήτων του χρήστη από την ίδια την 

οικογένεια.  

• Ομάδες γονέων.  
• Τακτικές εξατομικεύσεις - υποστηρικτικές συναντήσεις.  
• Ανάπτυξη αυτονομίας.  

• Δεξιότητα επαφής και συνεργασίας.  

• Κυριάρχηση παρορμήσεων. 

 
Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. "ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ" 

 
ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ 

ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. "ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ" ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ 
ΑΠΟ ΤΟ 1998 με την πρωτοβουλία ομάδας γονέων ατόμων με 
αναπηρίες.  
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Aπευθύνεται σε νέους και νέες ηλικίας 15-35 ετών με 
νοητική υστέρηση και ήπιες διαταραχές συμπεριφοράς και σε 
άτομα με αυτισμό μέσης ή υψηλής λειτουργικότητας. Είναι Νομικό 
Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, 
ειδικώς αναγνωρισμένο ως φιλανθρωπικό σωματείο. Επιδοτείται 
μερικώς και εποπτεύεται από το Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης, δραστηριοποιείται στους εξής τομείς:  

Προκατάρτιση, ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων.  

Επαγγελματική κατάρτιση, εκπαίδευση σε εργασιακές συνήθειες 
και εισαγωγή στην παραγωγική διαδικασία.  

Τα εργαστήρια που λειτουργούν είναι:  

• Kοπτικής 

• Ραπτικής 
• Υφαντικής 
• Κεραμικής 
• Χειροτεχνίας 
• Τραπεζαρίας 
• Κοσμημάτων (Τμήματα Ημερήσιας Φροντίδας)  

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  

Πρόγραμμα κοινωνικοποίησης Εκπαίδευση σε κοινωνικές 
δεξιότητες, σε δεξιότητες συνδιαλλαγής, πρόγραμμα 
κυκλοφοριακής αγωγής) Πρόγραμμα αυτοεξυπηρέτησης. 
Μαθησιακό πρόγραμμα Συντήρηση κ λειτουργική χρήση 
κατακτημένων γνώσεων Γραφή -ανάγνωση- αρίθμηση Χρήση 
ηλεκτρονικών υπολογιστών·, Εξειδικευμένες θεραπείες Ατομική, 
ομαδική ψυχοθεραπεία Λογοθεραπεία Eργοθεραπεία Προετοιμασία 
για αυτόνομη διαβίωση· Ψυχαγωγία Πρόγραμμα γυμναστικής & 
κολύμβησης Χορός Πρόγραμμα καλλιτεχνικής έκφρασης (θεατρική 
ομάδα) Επισκέψεις σε θέατρο, κινηματογράφο, μουσεία.· 
Συμβουλευτική Στήριξη Βιωματική ομάδα & ομάδες γονέων 1 
φορά το μήνα.  
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ 
 

Η Κοινωνική στήριξη είναι μη κερδοσκοπικός οργανισμός ο 
οποίος από το 1999 υποστηρίζει άτομα με ειδικές ικανότητες, 
κυρίως παιδιά που βρίσκονται σε ιδρύματα ειδικής αγωγής και δεν 
έχουν οικογένεια. 

Το πρόγραμμα επικεντρώνεται στην υποστήριξη, κοινωνικοποίηση 
και αποιδρυματοποίηση παιδιών και πραγματοποιείται σε 
συνεργασία εθελοντών και Κοινωνικών Λειτουργών.  

 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 
ΑΝΟΙΧΤΗ ΣΤΙΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 
INFORMATION SOCIETY OPEN TO 

IMPAIRMENTS- e- ISOTIS 
Η Ταυτότητά τους 

ISOTIS (Information Society Open to ImpairmentS) στην 
αρχαία ελληνική γλώσσα, σημαίνει ισότητα και αυτή ακριβώς είναι 
η αποστολή μας. Ο Οργανισμός e-ISOTIS ιδρύθηκε τον Ιανουάριο 
του 2004 στην Αθήνα, ως μη κερδοσκοπικός οργανισμός (Ν.Π.Ι.Δ.), 
με σκοπό να διευκολύνει την πρόσβαση των Ατόμων Με Ειδικές 
Ανάγκες (ΑμεΑ) στην εκπαίδευση, την επαγγελματική 
αποκατάσταση και την κοινωνική ζωή. Είναι, σήμερα, 
εγγεγραμμένος φορέας στο Εθνικό Μητρώο Φορέων Ιδιωτικού 
Τομέα Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα που παρέχουν υπηρεσίες 
Κοινωνικής Φροντίδας, καθώς επίσης και στο Ειδικό Μητρώο 
Εθελοντικών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων του Υπουργείου 
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Ο Οργανισμός e-ISOTIS 
εδρεύει στην Αθήνα και διατηρεί γραφείο εκπροσώπησης στο 
Βέλγιο, η παρουσία του οποίου στο κέντρο των ευρωπαϊκών 
εξελίξεων, έχει ενισχύσει σημαντικά τις επαφές του Οργανισμού με 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωκοινοβούλιο και ευρωπαϊκούς 
μη κυβερνητικούς οργανισμούς.  

Οι στόχοι είναι να ενθαρρύνουν και να υποστηρίξουν τη 
συμμετοχή των ΑμεΑ στην Κοινωνία της Πληροφορίας, να 
κινητοποιήσουν τις εταιρείες, ώστε να προωθήσουν την παραγωγή 
προϊόντων και την παροχή υπηρεσιών Τεχνολογιών Πληροφορικής 
και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), προσβάσιμων για όλους καθώς και να 
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ενημερώσουν τους κοινωνικούς φορείς για τις ανάγκες των ΑμεΑ 
και τις θετικές συνέπειες που προκύπτουν για όλους μας από την 
ικανοποίηση αυτών των αναγκών. Το ενδιαφέρον τους 
επικεντρώνεται στα Aτομα με Ειδικές Ανάγκες, δηλαδή σε άτομα με 
αναπηρίες, στους γονείς τους, σε ηλικιωμένους, σε άτομα με 
χαμηλό εκπαιδευτικό και κοινωνικό επίπεδο και σε όσους βιώνουν 
καθημερινά τον κοινωνικό αποκλεισμό.  

Οι Δραστηριότητές  

• Αξιολογούν την χρηστικότητα και την προσβασιμότητα των 
προϊόντων και των υπηρεσιών Τεχνολογιών Πληροφορικής 
και Επικοινωνιών (ΤΠΕ).  

• Προτείνουν, αναπτύσσουν και προωθούν λύσεις για να 
βελτιώσουν τη χρηστικότητα και την προσβασιμότητα αυτών 
των προϊόντων και των υπηρεσιών.  

• Υλοποιούν ρηξικέλευθα εκπαιδευτικά προγράμματα που 
βοηθούν στην επαγγελματική αποκατάσταση και την 
κοινωνική ένταξη των ΑμεΑ.  

• Εργάζονται για την κατάργηση των διακρίσεων σε βάρος των 
ΑμεΑ σε όλους τους τομείς της κοινωνικής ζωής.  

• Προωθούν κανόνες τυποποίησης (standards) που βελτιώνουν 
την ποιότητα της ζωής όλων μας Το προσωπικό απαρτίζεται 
στο μεγαλύτερο μέρος του από ΑμεΑ. Μία φιλόδοξη ομάδα 
στην οποία ανήκουν ψυχολόγοι, επιστήμονες πληροφορικής, 
οικονομολόγοι, νομικοί και ειδικοί εκπαιδευτικοί 
εφαρμόζουν στην πράξη την φιλοσοφία.  

 

 

"Ο ΚΑΛΟΣ ΣΑΜΑΡΕΙΤΗΣ" 
Το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Προσαρμογής Σπαστικών 

Παιδιών "Ο Καλός Σαμαρείτης" είναι ιδιωτικής πρωτοβουλίας, 
ειδικώς φιλανθρωπικό, που προσφέρει καθαρά κοινωνικό έργο. 
Ιδρύθηκε το 1978 από τον πρωτοπρεσβύτερο Δημήτριο Νάτση και 
ομάδα γονέων με ανάπηρα παιδιά. Περιθάλπει 35 ΑμεΑ και των 
δύο φύλων εφόρου ζωής από τα Νότια Προάστια της Αττικής, που 
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πάσχουν από βαριά εγκεφαλική παράλυση και νοητική υστέρηση. 
Στο Κέντρο απασχολείται επιστημονικό, εκπαιδευτικό, θεραπευτικό 
και βοηθητικό προσωπικό, το οποίο προσφέρει στα ΑμεΑ: Ειδική 
Αγωγή, Εργοθεραπεία, Φυσικοθεραπεία, Κινητοποίηση, 
Ψυχαγωγία, Φροντίδα και Αγάπη. Επίσης παρέχεται Ψυχολογική 
και κοινωνική υποστήριξη τόσο στα ΑμεΑ όσο και στις οικογένειες 
τους. Η μεταφορά των ΑμεΑ γίνεται με σχολικά λεωφορεία, ευθύνη 
και δαπάνη του Κέντρου, καθημερινά εκτός Σαββάτου και 
Κυριακής, από τις 8.00 το πρωί έως τις 2.30 το μεσημέρι. 
Επιστημονική Παρέμβαση Κάθε ΑμεΑ έχει το δικό του ατομικό 
πρόγραμμα, που το καταρτίζει το επιστημονικό προσωπικό και το 
ελέγχει ο παιδοψυχίατρος, επιστημονικός διευθυντής του Κέντρου. 
Για το σκοπό αυτό λειτουργούν τα εξής τμήματα:  

Τμήματα Ειδικής Αγωγής  

Στα τμήματα Ειδικής Αγωγής του Κέντρου τα ΑμεΑ. 
συμμετέχουν σε ποικίλες δραστηριότητες. Μέσα από τη ζωγραφική 
και τη χειροτεχνία τα παιδιά εξοικειώνονται με τα υλικά και 
εκφράζονται δημιουργικά. Με τη μουσική και το παραμύθι 
χαλαρώνουν και ψυχαγωγούνται. Ασκείται η ικανότητα της 
αντίληψης και διάκρισης ομοιοτήτων και διαφορών, της συσχέτισης 
αντικειμένων, της ομαδοποίησης και της ταξινόμησης. Επίσης, με 
δραστηριότητες άσκησης της όρασης, της αφής και της ακοής 
αφυπνίζονται οι αισθήσεις. 

Τμήμα Εργοθεραπείας 

Το Τμήμα Εργοθεραπείας απασχολεί τα ΑμεΑ ατομικά και 
ομαδικά. Ατομικά στη βελτίωση της κινητικότητας, την άσκηση 
γνωστικών λειτουργιών και την αυτοϋπηρέτησή τους. Ομαδικά, 
συμμετέχουν σε ένα εργαστήριο δημιουργικής απασχόλησης, σε 
εξωτερικά προγράμματα, που τους προσφέρουν ποικιλία 
ερεθισμάτων, γνώσεων και στοιχεία κοινωνικοποίησης καθώς και σε 
διάφορα άλλα προγράμματα εκμάθησης Δραστηριοτήτων 
Καθημερινής Ζωής. 

Τμήμα Φυσικοθεραπείας  

Το Τμήμα Φυσικοθεραπείας σε ατομικές συνεδρίες βοηθάει 
τα ΑμεΑ με ορθοπεδικά και νευρολογικά προβλήματα. Η 
Φυσιοθεραπευτική παρέμβαση έχει σα σκοπό την πρόληψη και την 
αποκατάσταση των κινητικών προβλημάτων των παιδιών καθώς και 
την ανακούφιση τους από τα επώδυνα συμπτώματα. Το τμήμα 
Ειδικής Φυσικής Αγωγής προσπαθεί να αναπτύξει αρμονικά και 
αποτελεσματικά τις κινητικές δυνατότητες των ΑμεΑ, να τους 
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εξασφαλίσει σωματική και ψυχική υγεία και να τα εντάξει ομαλά 
στην κοινωνία. 

Υπηρεσίες Κοινωνική Υπηρεσία  

Η Κοινωνική Υπηρεσία έχει την ευθύνη της κοινωνικής 
υποστήριξης των ΑμεΑ και των οικογενειών τους. Μεριμνά για όλες 
τις προνοιακές τους υποθέσεις. Παράλληλα, πραγματοποιεί 
δημόσιες σχέσεις, αναζητεί μόνιμες και έκτακτες πηγές 
χρηματοδότησης, αξιοποιεί εθελοντές και φροντίζει για την 
βελτίωση των κοινωνικών προϊόντων του Κέντρου. Τμήμα 
Ψυχολογικής Υποστήριξης Το τμήμα Ψυχολογικής Υποστήριξης 
ασχολείται με τη διάγνωση και την εφαρμογή προγραμμάτων για τα 
ΑμεΑ καθώς επίσης και με τη συμβουλευτική γονέων. Στο 
διαγνωστικό τομέα χορηγεί ψυχομετρικές δοκιμασίες νοημοσύνης 
στα παιδιά, για να μελετηθούν οι γνωστικές τους λειτουργίες και να 
εκτιμηθεί η αγωγιμότητα τους. Στη συμβουλευτική γονέων 
δημιουργούνται ομάδες υποστήριξης των γονέων και του ευρύτερου 
συγγενικού τους περιβάλλοντος. 

Στόχοι - Επιδιώξεις - Προοπτικές 

Το Κέντρο στεγάζεται από 25ετίας σε ενοικιαζόμενο χώρο, 
που δεν είναι πλέον κατάλληλος να εξυπηρετήσει τις πραγματικές 
ανάγκες των ΑμεΑ. Ο Σύλλογος καταβάλλει προσπάθεια να 
αποκτήσει δική του στέγη σε ιδιόκτητο οικόπεδο στην 
Αργυρούπολη. Εκεί θα μπορέσει να δημιουργήσει σύγχρονους 
χώρους εκπαίδευσης, εργαστήρια επαγγελματικής κατάρτισης, 
παραγωγικά τμήματα και έναν ξενώνα βραχείας περίθαλψης των 
ΑμεΑ σε περιόδους κρίσης της οικογένειας. Στόχος επίσης του 
Κέντρου είναι η στήριξη της οικογένειας με τη συνδρομή της 
κοινωνικής Υπηρεσίας και του τμήματος Ψυχολογικής 
Υποστήριξης, με την εκμάθηση γονεϊκών ρόλων και παιδαγωγικών 
δεξιοτήτων. Σημαντική, τέλος είναι η ένταξη και η αποδοχή των 
ΑμεΑ στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. Για να το επιτύχουν, 
αναπτύσσουν στο έπακρο τις δυνατότητες των ΑμεΑ και επιπλέον, 
οργανώνουν εκδηλώσεις, που στοχεύουν στην εξοικείωση των 
ανθρώπων με την αναπηρία μέσω της επικοινωνίας.  

Το Κέντρο προσφέρει σε επιστημονική βάση τις υπηρεσίες 
του στα ΑμεΑ κυρίως με ιδιωτική πρωτοβουλία. Συντηρείται 
οικονομικά από τις μικρές ασφαλιστικές εισφορές των ταμείων των 
ΑμεΑ, από Κρατική Προνομιακή επιχορήγηση, από εισφορές 
φίλων, δωρεές φιλάνθρωπων και εκδηλώσεις που γίνονται γι' αυτό 
το σκοπό με την πρωτοβουλία ομάδας κυριών εθελοντριών του 
Συλλόγου. Τα λειτουργικά έξοδα είναι τεράστια. Η έκτακτη και 
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άστατη φύση των οικονομικών εσόδων, μας εμποδίζει να 
καταστρώσουμε ένα οργανωμένο μακροπρόθεσμο σχέδιο, που θα 
βοηθήσει τα ΑμεΑ αλλά και την ευρύτερη κοινωνία, 
καταπολεμώντας το στίγμα της αναπηρίας.  

Για το λόγο αυτό, θέλουν να παρακαλέσουν να σταθούν δίπλα 
τους, φίλοι, συμπαραστάτες χορηγοί για να μπορέσουν να 
επιβιώσουν και να αναβαθμιστούν. Ζητούν τη βοήθεια σας για να 
κάνουν τα παιδιά μας ευτυχέστερα.  

 

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 
ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΙΚΑ 

ΑΝΑΠΗΡΩΝ 
 

Στις αρχές του 1992, μια μεγάλη ομάδα ατόμων, με κινητικά 
προβλήματα, με μεγάλη πείρα και προσφορά στον αναπηρικό 
χώρο, οραματίστηκαν και ίδρυσαν έναν νέο σύγχρονο κοινωνικό 
φορέα, με την επωνυμία. 
 

Πανελλαδικός Σύνδεσμος Παραπληγικών και Κινητικά 
Αναπήρων.  

 
Ενός φορέα, που μέσα από την οργάνωση των Παραπληγικών 

και Κινητικά Ανάπηρων σε ενιαίο νομικό πρόσωπο και εκφραστή 
της συλλογικής τους βούλησης, να μελετά, να σχεδιάζει, να 
εισηγείται και να προβάλλει σε κάθε αρμόδιο φορέα και στο 
κοινωνικό σύνολο, το δικαίωμα της Ισονομίας, της ισοτιμίας και 
των ίσων ευκαιριών πρόσβασης στην Υγεία, την Παιδεία, την 
Εργασία, την Πολιτιστική Καλλιέργεια, τον Αθλητισμό, την 
Ψυχαγωγία και γενικότερα στα Κοινωνικοοικονομικά δρώμενα της 
ζωής.  

 
Ενός φορέα που να δίνει διέξοδο και ευκαιρίες στις 

δημιουργικές δυνατότητες - ικανότητες των ατόμων με κινητικά 
προβλήματα και να μεριμνά για την ψυχική και πνευματική τους 
ανάταση και την εν γένει ποιότητα ζωής τους. 

 
Με αυτό το όραμα ιδρύθηκε ο Πανελλαδικός Σύνδεσμος 

Παραπληγικών και Κινητικά Αναπήρων με καταστατικούς 
σκοπούς, Κοινωνικούς, Συνδικαλιστικούς, Πολιτιστικούς, 
Αθλητικούς και είναι σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Για 
την επίτευξη των στόχων του, και πέραν των Κοινωνικό - 
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Συνδικαλιστικών υποχρεώσεων προς τα μέλη του, λειτουργεί 18 
κύρια τμήματα.  
 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ με άλλους φορείς 
 

Ο Πανελλαδικός Σύνδεσμος Παραπληγικών και Κινητικά 
Αναπήρων είναι μέλος:  
 

• Της Διεθνούς Ομοσπονδίας IPC/ISOD.  

• Της Εθνικής Ομοσπονδίας Κινητικά Αναπήρων.  

• Της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες. 
• Της Πανελλήνιας Αθλητικής Ομοσπονδίας Κινητικά Αναπήρων.  

• Της Ελληνικής Ομοσπονδίας Αθλητικού Χορού. 

• Του Διεθνούς Συμβουλίου Χορού της Ελλάδας. 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ  

Τέλος η όλη δράση και κατεύθυνση του Συνδέσμου , έχει ένα 
κύριο σκοπό: να καταργήσει τους διαχωριστικούς φραγμούς που 
θέτει η κοινωνία και να φωνάξουμε πως έχουμε ίδιες ανάγκες, 
ικανότητες και δικαιώματα όπως κάθε άλλος πολίτης.  
 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΚΩΝ 

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Παραπληγικών ιδρύθηκε το 1977 
και είναι εκφραστής των παραπληγικών και βαριά κινητικά 
αναπήρων σε όλη την Ελλάδα. Το Παράρτημα Μακεδονίας Θράκης 
ιδρύθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1981. Επίσης υπάρχει Παράρτημα 
Αχαΐας στην Πάτρα και Παράρτημα Πελοποννήσου με έδρα το 
Άργος. Ο ΠΑΣΠΑ είναι ιδρυτικό μέλος της Εθνικής 
Συνομοσπονδίας ΑΜΕΑ και της Εθνικής Ομοσπονδίας Κινητικά 
Αναπήρων. Εκπροσωπεί τους παραπληγικούς της χώρας μας σε 
διεθνείς οργανισμούς.  

Πρόλογος 

Δώδεκα χρόνια πέρασαν από τότε που ακούσαμε για πρώτη 
φορά τον όρο “Μεταρρύθμιση του τομέα Κοινωνικής Πρόνοιας”, 
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ενώ χρειάστηκαν περισσότερα από οκτώ χρόνια για να αποδειχθεί η 
κενότης του ως κοινωνικού νοήματος.  

Η Ελλάς δε μεταρρυθμίστηκε. Κάθε μεταρρυθμιστική 
πρωτοβουλία εμποδίστηκε, και συνεχίζει να εμποδίζεται αρκετές 
φορές από τους ίδιους τους άμεσα θιγομένους. Σ’ αυτό το 
συμπέρασμα θα μπορούσαν να καταλήξουν μετά από συνεπή 
συγκριτική μελέτη των πεπραγμένων των τελευταίων δώδεκα 
χρόνων έτσι όπως αυτή έχει κωδικοποιηθεί στον ελληνόγλωσσο 
ημερήσιο και περιοδικό τύπο.  

Τα δώδεκα χρόνια ήταν αρκετά για να σχηματοποιηθεί το 
στερέωμα της ιεραρχίας των σωματείων των ανθρώπων με 
αναπηρίες, ενώ οι θέσεις των διοικητικών συμβούλων να καταστούν 
προσωποπαγείς στο βαθμό, που όχι σπάνια οι σύλλογοι χάνουν την 
ταυτότητά τους και θεωρούνται κτήμα των εκάστοτε προέδρων. 
Χαρακτηριστική της πραγματικότητας είναι η ρήση “ο Σύλλογος 
του Τάδε”, όπου “Τάδε” το όνομα του προέδρου.  

Στη σκιά του πολιτικού, καλλιτεχνικού, συνδικαλιστικού 
κ.ο.κ. Σταρ- Σύστεμ, προέκυψε (ή άλλοτε κατασκευάστηκε) το 
μικρότερης εμβέλειας και λαμπρότητας αναπηρικό Σταρ-Σύστεμ, 
στο περιθώριο του οποίου οι έχοντες τα προνόμια της διαχείρισης 
κάποιων μικρών ή μεγαλυτέρων συλλόγων και σωματείων 
επιδίδονται εκτός των άλλων και σε αγώνα διατήρησης, διανομής ή 
αναδιανομής των προνομίων.  

Τα μέλη του Παραρτήματος του Συλλόγου Παραπληγικών 
αυτές οι συμπεριφορές και όσες συμπεριφορές υπερβαίνουν την 
θεματική ενότητα της αναπηρίας δε  τους αφορούν, είναι 
αδιάφορες. Ως άμεσα ενδιαφερόμενοι, “δίνουν άφεση αμαρτιών” 
στους εκ συστήματος αμαρτάνοντες.  

Αυτό που τους ενδιαφέρει είναι αυτό καθ’ εαυτό το 
περιεχόμενο της παραπληγίας και τετραπληγίας. Τους ενδιαφέρει 
αποκλειστικά και μόνο η ποιοτική βελτίωση των υλικών συνθηκών 
ζωής των ανθρώπων με παραπληγία και τετραπληγία. Αναγκαστικά 
και στο βαθμό που επιβάλλεται από την Ελληνική Νομοθεσία, 
κάποια των μελών ανέλαβαν την ευθύνη της διοίκησης του 
Συλλόγου, μετά από νόμιμες εκλογές. Έτσι σήμερα το παράρτημα 
Μακεδονίας-Θράκης του Πανελληνίου Συλλόγου Παραπληγικών 
έχει νέα διοικούσα επιτροπή. 

ΣΚΟΠΟΣ  
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Κύριος σκοπός του είναι η κοινωνική ένταξη των ατόμων με 
βαριές κινητικές αναπηρίες, η αλληλοαποδοχή τους από την 
κοινωνία και η αναβάθμιση της ποιότητας της ζωής τους.  

Πιο συγκεκριμένα:  

• η οργάνωση των παραπληγικών και τετραπληγικών σε 
ενιαίο Νομικό πρόσωπο που να εκφράζει τη συλλογική 
τους βούληση.  

• η μελέτη, προβολή, εισήγηση, προάσπιση και επίλυση των 
θεμάτων που απασχολούν την συγκεκριμένη ομάδα.  

• η σωματική, επαγγελματική, κοινωνική και οικονομική 
αποκατάσταση και γενικά η προστασία τους, με ιδιωτικά 
και κρατικά μέσα.  

• η υλική ενίσχυση και περίθαλψη, πνευματική ανάπτυξη, 
κοινωνική προαγωγή και ηθική τόνωση των παραπληγικών 
και τετραπληγικών, και η παροχή έμπρακτης 
αλληλοβοήθειας μεταξύ των μελών.  

  
Η ΔΡΑΣΗ 
 

Η δράση τους είναι πολύ μεγάλη και σε τέτοιο βαθμό που 
μετά από πολλές προσπάθειες και μακροχρόνιους αγώνες 
κατάφερε να ψηφιστούν νόμοι που άλλαξε τον τρόπο ζωής των 
βαριά κινητικά αναπήρων. 
 
Επιγραμματικά αναφέρουμε: 

• Χορήγηση εξωϊδρυματικού επιδόματος παραπληγίας-
τετραπληγίας. 

• Ατελής εισαγωγή επιβατικού αυτοκινήτου. 

• Πρόσληψης κινητικά αναπήρων στο Δημόσιο.  

• Πλήρης σύνταξη μετά από 15 χρόνια εργασίας στους 
βαριά κινητικά ανάπηρους.  

• Ειδική αγωγή που αφορά την εκπαίδευση των Ατόμων με 
Ειδικές Ανάγκες.  
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• Εισαγωγή στα AEI - ΤΕΙ των βαριά κινητικά αναπήρων 
χωρίς εξετάσεις.  

• Καθιέρωση και θεσμοθέτηση του Γραφείου Μελετών για τα 
άτομα με Ειδικές Ανάγκες στο ΥΠΕΧΩΔΕ. 

• Θεσμοθέτηση διατάξεων στον Γενικό Οικοδομικό 
Κανονισμό για την προσπέλαση των βαριά κινητικά 
αναπήρων. 

• Υλοποιεί και συμμετέχει με εκπροσώπους του σε 
προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα οποία αφορούν 
την καλύτερη διαβίωση και ποιότητα ζωής των βαριά 
κινητικά ανάπηρων. 

 
Στο ενεργητικό του έχει και αρμοδιότητες κοινωνικού 

χαρακτήρα όπως: 
 

• Βράβευση αριστούχων μαθητών με ειδικές ανάγκες και 
ανθρώπων που αγωνίζονται για την αναβάθμιση της 
ποιότητας ζωής των ΑΜΕΑ. 

• Αγορά ειδικών ταξί (special TAXI) για τη μεταφορά 
των βαριά κινητικά αναπήρων. 

• Έκδοση διμηνιαίου περιοδικού, το οποίο ενημερώνει τα 
μέλη για όλες τις ενέργειες του συλλόγου. 

Πανελλήνιος Σύλλογος Παραπληγικών (παράρτημα 
Μακεδονίας-Θράκης) μετά από εκλογές απέκτησε νέα διοικούσα 
επιτροπή. Για λόγους αξιοπρέπειας και ηθικής τάξεως έκριναν 
σκόπιμο να τους στείλουν το παρακάτω διευκρινιστικό των 
απόψεων και προσδοκιών τους κείμενο, το οποίο θα θέλαν να 
αποτελέσει αφετηρία για να συζητήσουν επί ίσιος όροις αυτό το 
οποίο τους απασχολεί: την ποιοτική βελτίωση των συνθηκών ζωής 
των ανθρώπων που ζουν κάτω από συνθήκες αναπηρίας και 
συγκεκριμένα παραπληγίας και τετραπληγίας. 

Οι “νέοι” στόχοι 

Έχοντας ως αφετηρία το δόγμα ότι “ο σύλλογος δεν αποτελεί 
αυτοσκοπό”, και εμπνεόμενοι από την αντίληψη ότι “ο σύλλογος 
αποτελεί απλό μέσο” στα πλαίσια του οποίου μπορούν να 
δραστηριοποιηθούν συλλογικά για την εξεύρεση λύσεων σε κοινά 
και ατομικά προσωπικά προβλήματα τα οποία προκύπτουν εξ 
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αιτίας της αναπηρίας, δίνουν έμφαση στην κοινότητα των αναγκών 
των παραπληγικών και τετραπληγικών. 

Στο βαθμό που οι φίλοι και φίλες εξ Αθηνών θεωρούν πως 
έχουν τις ίδιες ή ανάλογες πιεστικές ανάγκες -κάτι που είναι πλέον 
βέβαιο- θα προχωρήσουν στη δημιουργία ενός κοινού 
διεκδικητικού πλαισίου και ενός προγράμματος κοινής δράσης, 
αφού βέβαια ιεραρχήσουν τις επιμέρους παρεμβάσεις ως προς το 
περιεχόμενό τους. 

Αυτοί επιδιώκουν την συνεργασία και με τα μέλη νέου 
συνδέσμου παραπληγικών που δημιουργήθηκε στη Θεσσαλονίκη, 
του οποίου την ετερότητα σέβονται μεν, πλην όμως διατηρούν τις 
δικές τους απόψεις σε ότι αφορά την επιλογή στρατηγικής και 
τακτικής διεκδίκησης των δικαιωμάτων του πληθυσμού που ζει 
κάτω από συνθήκες παραπληγίας, καθώς και την υιοθέτηση του 
“ήπιου λόγου” ως επίσημου λόγου για τη μεταξύ των αναπήρων 
επικοινωνία. 

Σημαντική και πιεστική είναι και η “Υπόθεση Υγεία”, που 
όπως φαίνεται ουδείς των νεοελλήνων προσέγγισε με τον πρέποντα 
ορθολογισμό. Σε ότι αφορά την υγεία, όλα δύνανται να συμβούν σε 
βάρος των παραπληγικών και τετραπληγικών και της κλονισμένης 
από τις μολυσματικές ασθένειες, τις ουρολοιμώξεις, τις κατακλίσεις 
και την οστεοπόρωση, υγείας τους. 

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ  
 

Ο Σύλλογος διαθέτει ένα οικόπεδο σε κεντρικό σημείο της 
πόλης. Σκοπός είναι η ανέγερση και λειτουργία Κέντρου 
Ημερήσιας Διαβίωσης Παραπληγικών, στο οποίο θα υπάρχουν:  

 

• Φυσικοθεραπευτήριο  

• Εντευκτήριο  

• Αίθουσα θεάτρου /εκδηλώσεων  

• Βιβλιοθήκη / αίθουσα internet  

• Εργαστήρι εικαστικών Τεχνών  
• Ξενώνες  
Ένας δεύτερος στόχος είναι η απόκτηση άλλων 2 λευκών ταξί, 

που θα εξυπηρετούν χωρίς μίσθωμα τις ανάγκες των κινητικά 
αναπήρων στη Θεσσαλονίκη. 
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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 
Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Προσαρμοσμένων Αθλητικών 

& Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων είναι ένα μη κερδοσκοπικό 
σωματείο με σκοπό τη δημιουργική απασχόληση παιδιών και νέων 
με αναπηρία (νοητική υστέρηση και αυτισμό) μέσω αθλητικών και 
πολιτιστικών προγραμμάτων και στόχο την ένταξή τους σε μία 
κοινωνία ίσων ευκαιριών. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου 
ευελπιστεί και στην δική μας ευαισθησία προκειμένου να υπάρξει 
ενημέρωση σχετικά με την εκδήλωση στηρίζοντας έτσι από την 
πλευρά τους την προσπάθεια για την δημιουργία μίας νέας 
αντίληψης για τις ικανότητες των ατόμων με αναπηρία.  

 

ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ 
ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ & ΦΙΛΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ 

ΑΝΑΠΗΡΙΑ 
Η Πειραϊκή Ένωση, Γονέων Κηδεμόνων & Φίλων ΑμεΑ, 

ιδρύθηκε το 1993 με προοπτική να καλύψει τις ανάγκες των ΑμεΑ, 
της ευρύτερης περιοχής του Πειραιά. 

Για το σκοπό αυτό έχουν ιδρύσει στα Καμίνια του Πειραιά 
και λειτουργεί από το 1997, το Πειραϊκό Εκπαιδευτικό Κέντρο για 
ΑμεΑ, Ημερήσιας Κοινωνικής Φροντίδας και Δημιουργικής 
Απασχόλησης, όπου περιθάλπονται νέοι και νέες 15 ετών και άνω 
με Νοητική Υστέρηση. 

Εφαρμόζονται προγράμματα Ειδικής Αγωγής, Μαθησιακής 
Υποστήριξης, Ψυχολογικής και Ψυχιατρικής Υποστήριξης, Ειδικής 
Φυσικής Αγωγής, Μουσικοκινητικής, Εργαστήρια Κεριού, Εικόνας, 
Βιτρώ, Φυσικών Σαπουνιών, Παραδοσιακής Κολόνιας και 
Χειροποίητων Κατασκευών, Συμβουλευτική Γονέων, Πολιτιστικές - 
Κοινωνικές Δραστηριότητες, Προγράμματα Αυτονομίας, 
Αυτοεξυπηρέτησης και Ψυχαγωγίας. 
 

ΣΚΟΠΟΣ είναι τα παραπάνω προγράμματα να συμβάλλουν, 
στην βελτίωση της κοινωνικής συμπεριφοράς των παιδιών μας, στην 
καλλιέργεια των δεξιοτήτων τους, στην ανάδειξη της 
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προσωπικότητας τους, στην καλλιέργεια της αυτοεκτίμησης τους, η 
οριοθέτηση τους, στην αναβάθμιση της ποιότητας της ζωής τους, 
στην αποδοχή τους από τον κοινωνικό περίγυρο και στη στήριξη 
των οικογενειών τους. 

Ο Σύλλογος, από την θέση αυτού του πολίτη, διεκδικεί από 
την πολιτεία να λάβει σοβαρά υπ’ όψη και να σκύψει στα 
προβλήματα υπεύθυνα και με ευαισθησία.  

Διεκδικούν το δικαίωμα στην προστασία, την αξιοπρέπεια, 
τον σεβασμό και την αναγνώριση. Δεν επιδιώκουν μια 
φιλανθρωπική προσέγγιση του Φορέα, αλλά σαν Έλληνες πολίτες, 
απαιτούν τα αυτονόητα. 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

Στο 2003, εντάχθηκαν συνολικά 20 άτομα με Νοητική 
Υστέρηση, σ’ ένα πλαίσιο προγραμμάτων καθημερινής ημερήσιας 
φροντίδας και δημιουργικής απασχόλησης. Εφαρμόστηκαν με 
ικανοποιητική συμμετοχή των παιδιών και επιτυχία ως προς την 
αποτελεσματικότητα τους, προγράμματα όπως: 

• Μαθησιακής Υποστήριξης. 

• Κυκλοφοριακής Αγωγή. 

• Κοινωνικοποίησης και Οριοθέτησης. 

• Αυτονομίας. 

• Φυσικής Αγωγής. 

• Αξιοποίησης Ικανοτήτων και κλήσεων μέσα από εργαστηριακή 
ενασχόληση καθημερινά, σε εργαστήρια. 

• Εικόνας, Κεριού, Βιτρώ, Χειροποίητων Κατασκευών, Φυσικών 
Σαπουνιών, Παραδοσιακής Κολόνιας. 

• Προγράμματα Ψυχαγωγίας. 

• Μουσικοκινητικής. 

• Συμμετοχής σε εικαστικά και πολιτιστικά δρώμενα. 
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ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ - ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ & 
ΦΙΛΩΝ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ, ΠΑΙΔΙΩΝ & 
ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ «ΑΓΑΠΗ» 
Ο Σύλλογος " ΑΓΑΠΗ " ιδρύθηκε το 1989 με πρωτοβουλία 

γονέων, κηδεμόνων και φίλων παιδιών με ειδικές ανάγκες ( νοητική 
υστέρηση και ελαφρές αναπηρίες ) και ανέλαβε την συνέχιση του 
προγράμματος Εκπαίδευσης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες που η 
τοπική ΧΕΝ λειτουργούσε άτυπα στο Ρέθυμνο από το 1984. Το 
πρόγραμμα ονομάστηκε "Μονάδα Ημερήσιας Περίθαλψης 
Εκπαίδευσης και Επαγγελματικής Κατάρτισης ΑμεΑ".  

Νομικό πλαίσιο  

Ο Σύλλογος " ΑΓΑΠΗ " , παρέχει υπηρεσίες κοινωνικής 
φροντίδας και είναι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. 

Μονάδα Ημερήσιας Περίθαλψης Εκπαίδευσης και 
Επαγγελματικής Κατάρτισης ΑμεΑ. 

Η Μονάδα Ημερήσιας Περίθαλψης Εκπαίδευσης και 
Επαγγελματικής Κατάρτισης ΑμεΑ του Συλλόγου "ΑΓΑΠΗ", 
διοικείται από το 9/μελές διοικητικό συμβούλιο του Συλλόγου, και 
εκλέγεται ανά τετραετία από την Γενική Συνέλευση .Έχει μόνιμο 
Πρόεδρο. Στο Δ.Σ. συμμετέχουν ένα μέλος από την Νομαρχιακή 
Αυτοδιοίκηση και ένα μέλος από την Τοπική Αυτοδιοίκηση. 
Δέχεται άτομα (παιδιά και ενήλικες) με νοητική υστέρηση και 
ελαφρές αναπηρίες. 

Οικονομικά Στοιχεία  

Η Μονάδα καλύπτεται οικονομικά κυρίως από δωρεές , 
χορηγίες ιδιωτών, από τα ασφαλιστικά ταμεία των εκπαιδευομένων,  
Κρατικές Επιχορηγήσεις , Κοινοτικά Προγράμματα , ψυχαγωγικές 
εκδηλώσεις του Συλλόγου "ΑΓΑΠΗ" και τοπικών φορέων , 
συνδρομές μελών και από τις πωλήσεις προϊόντων παραγωγής των 
εργαστηρίων .  

Υπηρεσίες και Προγράμματα 

Α) ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  

α) Διεύθυνση  

β) Οικονομική Υπηρεσία  
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γ) Κοινωνική Υπηρεσία 

Β) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

α) Πρόγραμμα Βασικής Εκπαίδευσης και συντήρησης γνώσεων  

β) Προγράμματα Κατάρτισης  

γ) Πρόγραμμα Άθλησης και Ψυχαγωγίας  

δ) Κοινωνικές , Πολιτιστικές Εκδηλώσεις  

Σκοπός του Συλλόγου είναι να συμβάλλει ουσιαστικά στη 
βελτίωση της ποιότητας ζωής των εκάστοτε εκπαιδευομένων στη 
Μονάδα και των οικογενειών τους. Γι’ αυτό και όλη η δομή των 
προγραμμάτων έχει στόχους που βοηθούν στην αξιοποίηση του 
δυναμικού κάθε ατόμου.  

Κοινωνική Υπηρεσία : παρέχει Συνοδευτικές Υποστηρικτικές 
Υπηρεσίες , που ως στόχο έχουν την υποστήριξη των 
εκπαιδευομένων και των οικογενειών τους , με προγράμματα :  

• Συμβουλευτικής παρέμβασης και ψυχοκοινωνικής στήριξης.  
• Ευαισθητοποίησης κοινότητας.  
• Ενεργοποίησης εθελοντών.  
• Συνεργασίας με τοπικούς φορείς.  
• Συνεργασίας με το εκπαιδευτικό προσωπικό . 

Β) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ  

Πρόγραμμα Βασικής Εκπαίδευσης και Συντήρησης γνώσεων 

Απευθύνεται σε όλους τους εκπαιδευόμενους. Στόχος του 
προγράμματος είναι η απόκτηση και συντήρηση βασικών γνώσεων , 
κοινωνικών δεξιοτήτων και δεξιοτήτων αυτοεξυπηρέτησης. 

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 

• Ιερά Μητρόπολη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου.  

• Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση.  

• Τοπική Αυτοδιοίκηση.  
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• Πανεπιστήμιο Κρήτης (στη Μονάδα πραγματοποιούν την 
πρακτική τους άσκηση φοιτητές από τα τμήματα Ψυχολογίας 
και Κοινωνιολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών ).  

• Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες 
(Ε.Σ.Α.Ε.Α.).  

• Παρεμφερή Ιδρύματα Κρήτης, για την υλοποίηση Κοινοτικών 
Προγραμμάτων.  

• 1ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Ρεθύμνης & άλλα Σχολεία της 
πόλης(Δημοτικά &Γυμνάσια ). 

• Ο.Α.Ε.Δ Ρεθύμνης.  

• Εταιρεία Στήριξης Ατόμων με ειδικές ανάγκες Περιφέρειας 
Κρήτης "ΑΓΙΟΣ ΤΙΤΟΣ".  

• Παγκρήτιο Δίκτυο Κοινωνικών Φορέων "ΖΕΥΞΙΣ".  

• Ομάδα Συνεργαζόμενων Φορέων Νομού Ρεθύμνης (Ο.Σ.Φ)  

• Γενικό Νομαρχιακό Νοσοκομείο Ρεθύμνης (κάλυψη 
προβλημάτων υγείας των εκπαιδευομένων ).  

• Ιδιώτες γιατροί.  
• Κέντρο Επαγγελματικής Ανάπτυξης Ρεθύμνης (ΚΕΑ).  

• Δ.Α.Ο.Ρ Ρεθύμνης.  

• Σύλλογοι ΑμεΑ Ρεθύμνης (Σύλλογος Κωφών, Σωματείο ΑμεΑ).  

• Ξενοδοχειακές Μονάδες.  

• Εκπολιτιστικοί Σύλλογοι Ρεθύμνης.  
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ, ΣΤΟΧΟΙ, ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 

• Η απόκτηση ιδιόκτητης στέγης στο ήδη υπάρχον οικόπεδο 
τεσσάρων (4) στρεμμάτων παραχώρηση Ιεράς Μονής 
Αρσανίου στον Σύλλογο.  

• Η υλοποίηση προγράμματος εκπαίδευσης στην αυτόνομη 
διαβίωση.  

• Η οικονομική ανεξαρτητοποίηση των εργαστηρίων της 
Μονάδας στα οποία θα εργάζονται όσοι από τους 
εκπαιδευόμενους δεν έχουν τη δυνατότητα ένταξης στην 
ελεύθερη αγορά εργασίας.  
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• Η επαναλειτουργία του τμήματος εκπαίδευσης αυτιστικών 
ατόμων που έπαψε να λειτουργεί στη Μονάδα πριν από 
μερικά χρόνια.  

"ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ 
ΣΥΝΔΡΟΜΟ DOWN (ΝΤΑΟΥΝ)" 

Ιδρύθηκε το 1990, ο "Σύλλογος 
Γονέων Παιδιών με Σύνδρομο Down" είναι 
μη κερδοσκοπικό σωματείο, Νομικό 
Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου ( ΝΠΙΔ), με 
έδρα την Κάτω Τούμπα Θεσσαλονίκης και 
δράση που εκτείνεται σε όλη την επικράτεια. 
Παρέχει εξειδικευμένα προγράμματα 

εκπαίδευσης, ενημέρωση και στήριξη γονέων, δανειστική 
βιβλιοθήκη. Είναι μέλος οργανισμών τόσο σε εθνικό επίπεδο  
καθώς και σε διεθνές.  

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

• Παροχή εξειδικευμένων προγραμμάτων για άτομα με 
σύνδρομο Down.  

• Παροχή ηθικής υποστήριξης στους γονείς των ατόμων με 
σύνδρομο Down.  

• Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινωνίας.  

• Δανειστική βιβλιοθήκη με εξειδικευμένη βιβλιογραφία.  

Εκπαιδευτικά Προγράμματα  

• Ειδική Φυσική Αγωγή (ψυχοκινητική & ορθοσωμική) και 
Eιδική 'Aθληση (ομάδα μπάσκετ, ομάδα ρυθμικής, και 
ομάδα ελληνικών παραδοσιακών χορών.  

Το πρόγραμμα γίνεται σε συνεργασία με το ΤΕΦΑΑ του 
Α.Π.Θ. και πιο συγκεκριμένα μέσω μίας συνεργάτιδας 
μέλος του τμήματος ΕΕΠ, η οποία είναι η 
επιστημονική υπεύθυνη του προγράμματος. Στο 
πρόγραμμα συμμετέχουν 65 άτομα. 

• Λογοθεραπεία.  
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• Ανάπτυξη κοινωνικών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων.  

• Προεπαγγελματική Κατάρτιση.  

• Χρησιμοποίησης Νέων Τεχνολογιών.  
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

O Σύλλογος αριθμεί περίπου 250 οικογένειες (οι 
περισσότεροι από τους οποίους είναι γονείς ατόμων με σύνδρομο 
Down) από την ευρύτερη περιοχή της Βορείου Ελλάδος.  

Όλα τα προγράμματα πλαισιώνονται από εθελοντές (κυρίως 
φοιτητές ΤΕΦΑΑ, Π.Τ.Ν. και άλλων τμημάτων). Επίσης την 
εκπόνηση των προγραμμάτων στηρίζουν εθελοντικά επιστημονικοί 
συνεργάτες. Τέλος, σημαντική είναι η βοήθεια όλων των μελών και 
φίλων του Συλλόγου σε διοργανώσεις δραστηριοτήτων και 
εκδηλώσεων.  

Ο Σύλλογος είναι αυτοχρηματοδοτούμενος. Δεν έχει 
επιδοτηθεί μέχρι στιγμής σημαντικά από κρατικούς φορείς, ενώ 
και με την τοπική αυτοδιοίκηση (κυρίως με την Αντιδημαρχία 
Κοινωνικής Πολιτικής) συνδέεται μόνο σε επίπεδο συνεργασιών για 
διοργανώσεις εκδηλώσεων. Οι δωρεές ιδιωτών αποτελούν σημαντικό 
μέγεθος στα οικονομικά του Συλλόγου.  

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ  

• Λειτουργία προγραμμάτων πρώιμης παρέμβασης.  

• Λειτουργία προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης σε 
μεγαλύτερη κλίμακα.  

• Διαμόρφωση Κτιρίου στη Λακκιά ως Προεπαγγελματική 
Στέγη για τα μεγαλύτερα παιδιά.  

 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΜΕΑ ΓΟΝΕΩΝ & ΦΙΛΩΝ 
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 

 
 



ΟΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΠΑΙΔΙ:Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ 
Η ΔΡΑΣΗ ΤΟΥΣ 
 

 178

 
 

 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ  

Ο Σύλλογος Ατόμων με Αναπηρίες, Γονέων & Φίλων 
Ιεράπετρας ξεκίνησε τη λειτουργία του το 1997, κυρίως με την 
πρωτοβουλία γονέων παιδιών με Αναπηρίες. Έχει αναγνωρισθεί ως 
«Ειδικώς Φιλανθρωπικός», που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως Είναι μέλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας 
Σωματείων Γονέων & Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρίες και 
εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο του στο Γενικό Συμβούλιο της 
Π.Ο.Σ.Γ.Κ.Α.μεΑ. και της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με 
Ειδικές Ανάγκες (Ε.Σ.Α.ΕΑ.). Ο Σύλλογος έχει επίσης ενταχθεί στο 
Εθνικό Μητρώο Φορέων Ιδιωτικού Τομέα Μη Κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα που παρέχουν Υπηρεσίες Κοινωνικής Φροντίδας του 
Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής – Αλληλεγγύης.  

ΣΚΟΠΟΙ  

Στους σκοπούς λειτουργίας του Συλλόγου που αναφέρονται 
και στο Καταστατικό είναι η παροχή βοήθειας στα άτομα με 
αναπηρίες, ώστε να μπορέσουν να γίνουν όσο το δυνατό 
δημιουργικά και λειτουργικά άτομα, ικανά να αντεπεξέλθουν στις 
σύγχρονες καθημερινές ανάγκες. Επιπλέον, στόχος και έργο του 
Συλλόγου είναι η προάσπιση με κάθε νόμιμο μέσο ηθικών, 
κοινωνικών & υλικών συμφερόντων ΑμεΑ ή των κηδεμόνων τους. 
Με επιστολές που απευθύνονται στον αρμόδιο σε κάθε περίπτωση 
Φορέα ή Υπηρεσία, ο Σύλλογος προτείνει, ζητά, μεσολαβεί για την 
καλύτερη έκβαση των θεμάτων που απασχολούν κάθε μέλος του. 
Ακόμη, έχει άμεση συνεργασία με άλλες Οργανώσεις η Φορείς/ 
Συλλόγους σε ολόκληρη τη χώρα που έχουν το ίδιο ή, συναφές 
αντικείμενο, έτσι ώστε να ενημερώνεται για οτιδήποτε γίνεται στον 
κλάδο σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.  

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: 

ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ  

Η Εργοθεραπεία είναι ένα επάγγελμα που προσφέρει 
υπηρεσίες & πρόληψης, θεραπείας & αποκατάστασης σε άτομα 



ΟΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΠΑΙΔΙ:Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ 
Η ΔΡΑΣΗ ΤΟΥΣ 
 

 179

που παρουσιάζουν κινητικές, μαθησιακές, νοητικές 
συναισθηματικές διαταραχές. Ο/ Η Εργοθεραπευτής /τρία 
ενδιαφέρεται για την ικανότητα του ασθενούς να λειτουργεί στους 
τομείς προσωπικής φροντίδας, εργασίας, μάθησης, παιχνιδιού, 
ξεκούρασης & διαπροσωπικών σχέσεων. Οι μέθοδοι και τα μεσάτης 
Εργοθεραπείας συμβάλουν στη διάγνωση, θεραπευτική 
αντιμετώπιση, εκπαίδευση, κοινωνική επαγγελματική 
αποκατάσταση ατόμων των οποίων η ζωή έχει διαταραχθεί από 
σωματικό τραυματισμό, ασθένεια ή αναπηρία.  

Τομείς Εργοθεραπευτικής παρέμβασης:  

 Ψυχοκινητική καθυστέρηση Ανωριμότητα  

 Αισθησιοκινητική Αναπτυξιακή Καθυστέρηση  

 Νοητική Στέρηση διάφορα Σύνδρομα  

 Αυτισμός  

 Μαθησιακές δυσκολίες  

 Υπερκινητικότητα Διάσπαση Προσοχής  

 Εγκεφαλική Παράλυση  

 Ορθοπεδικά Νευρολογικά Αισθητηριακά Προβλήματα  

 Επαγγελματική Αξιολόγηση Αποκατάσταση Επανεκπαίδευση  

 

ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ  

Λογοπεδική είναι ο κλάδος που ασχολείται με την πρόληψη, 
διάγνωση και την καταπολέμηση των διαταραχών του λόγου 
παιδιών και ενηλίκων.  

Οι γλωσσικές διαταραχές συνιστούν μόνιμη ή προσωρινή 
ανικανότητα του ατόμου, σε μικρή ή μεγάλη έκταση, να κατανοεί, 
να επεξεργάζεται τη γλώσσα που μιλούν οι συνάνθρωποι του και να 
εκφράζεται μ' αυτήν.  

Η Λογοθεραπεία ασχολείται με:  

• Νοητική Καθυστέρηση  

• Δυσλεξία  
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• Τραυλισμό  

• Βαρηκοΐα Αφωνία-Κώφωση 

• Γλωσσικό Αρνητισμό  

• Εγκεφαλική Παράλυση, Ταχυλαλία  

• Ηχολαλία (Παπαγαλισμός) 

• Δυσλαλία  

• Δυσαρθρία  

 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ  

Η Κοινωνική Εργασία είναι ανθρωποκεντρικό επάγγελμα με 
κύριο σκοπό την ενίσχυση και την αποκατάσταση της λειτουργικής 
ικανότητας του ατόμου. Προσπαθεί, δηλαδή, να βοηθήσει το άτομο 
να αναπτύξει τις ικανότητες και τις δυνατότητες του, τα στοιχεία 
εκείνα της προσωπικότητας του, που θα το οδηγήσουν στη θετική 
αντιμετώπιση των δυσκολιών ή προβλημάτων του. Πρόκειται για 
ένα σύστημα παροχής υπηρεσιών, το οποίο παρεμβαίνει και 
προσπαθεί να τροποποιήσει τη σημαντική σχέση ατόμου - 
περιβάλλοντος, για να βοηθήσει στην ενίσχυση ή στην 
αποκατάσταση της ισορροπίας της, εφόσον αυτή έχει διαταραχθεί.  

ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ  

Με την απασχόληση επιστημονικού προσωπικού στο Σύλλογο 
πραγματοποιούνταν. Αξιολογήσεις των παιδιών με αναπηρία που 
φτάνουν στο Σύλλογο προκειμένου να ενταχθούν στο κατάλληλο 
πρόγραμμα εργοθεραπείας, λογοθεραπείας ή και των δύο, 
Θεραπευτικές Συνεδρίες Εργοθεραπείας, Θεραπευτικές Συνεδρίες 
Λογοθεραπείας, Ενημέρωση ή και στήριξη σε γονείς παιδιών ή σε 
οικογένειες, στις περιπτώσεις που είναι αναγκαίο ή ζητηθεί από 
τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους. 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

Στις δραστηριότητες του Συλλόγου περιλαμβάνονται:  
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1)Η συμμετοχή παιδιών / ενηλίκων με αναπηρίες στο 
Κατασκηνωτικό Πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης.  

2)Οι εκδηλώσεις που διοργανώνει.  

3)Οι γιορτές τα Χριστούγεννα και το Πάσχα, όπου μοιράζονται 
δώρα στα παιδιά - μέλη του Συλλόγου.  

4)Οι συναντήσεις γονέων, όπου συζητούνται διάφορα θέματα που 
τους απασχολούν. 

5)Η συμμετοχή γονέων σε εκδρομές και σε συνεστιάσεις. 

6)Η δημιουργία Ημερολογίου και η πώληση του, για την 
οικονομική ενίσχυση του έργου του Συλλόγου. 

7)Η δημιουργία Χριστουγεννιάτικων και Πασχαλιάτικων ευχετηρίων 
καρτών και η αποστολή τους στα Μέλη του Συλλόγου και σε 
συνεργαζόμενους Φορείς.  

 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ  

Στον προγραμματισμό του Συλλόγου Ατόμων με Αναπηρίες 
περιλαμβάνονται δράσεις που προκύπτουν από τις ανάγκες που 
έχουν τα Μέλη του Συλλόγου, αλλά και οι οικογένειες τους, 
προκειμένου να εξυπηρετούνται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, να 
επιλύονται τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και να καλύπτονται 
οι ανάγκες τους.  

Στο σχεδιασμό Δράσεων περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:  

• Εξοπλισμός αίθουσας Φυσικοθεραπείας, εγκατάσταση 
συγκεκριμένων οργάνων για τη Φυσικοθεραπεία είναι 
απαραίτητη, προκειμένου να γίνονται σωστά οι θεραπευτικές 
συνεδρίες με άτομα που αντιμετωπίζουν κινητικά 
προβλήματα.  

• Πρόσληψη και απασχόληση εξειδικευμένου Φυσιοθεραπευτή 
για την κάλυψη αναγκών των Μελών του Συλλόγου Ατόμων 
με Αναπηρίες.  

• Πρόσληψη και απασχόληση Ψυχολόγου, για την Ψυχολογική 
στήριξη των Ατόμων με Αναπηρίες και των οικογενειών τους.  
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• Απόκτηση Ειδικά διαμορφωμένου αυτοκινήτου  για τη 
μεταφορά Α.μεΑ. στο Σύλλογο ή για τη μεταφορά σε 
Υγειονομικές επιτροπές Α.μεΑ. που δεν έχουν άλλο ο τρόπο 
να μεταβούν σ' αυτές. Απόκτηση Ιδιόκτητου χώρου στέγασης 
των Υπηρεσιών του Συλλόγου Ατόμων με Αναπηρίες, πλήρως 
προσβάσιμου και διαμορφωμένου σύμφωνα με τις 
προδιαγραφές λειτουργίας χωρίον όπου εξυπηρετούνται 
Α.μεΑ. Δημιουργία και λειτουργία Εργαστηρίου 
Δημιουργικής Απασχόλησης Α.μεΑ. Στο Εργαστήριο τα 
Aτομα με Αναπηρία θα έχουν τη δυνατότητα να 
απασχοληθούν δημιουργικά με διάφορες δράσεις 
(ζωγραφική, πηλό, κατασκευές κ.α.). Με την καθοδήγηση και 
επίβλεψη εξειδικευμένου προσωπικού θα μπορούν να 
κατασκευάζουν έργα με υλικά που τους αρέσουν. Επιπλέον, 
τα παιδιά θα έχουν τη δυνατότητα να εκθέτουν ή ακόμη και 
να πουλούν τις δημιουργίες τους και τα χρήματα που 
συγκεντρώνουν να τα χρησιμοποιούν για διάφορους σκοπούς 
(εκδρομές, χαρτζιλίκι, κτλ).  

• Δημιουργία και λειτουργία Ξενώνα Ημιαυτόνομης Διαβίωσης 
Α.μεΑ. Τα Α.μεΑ. θα φιλοξενούνται περιοδικά για μια 
εβδομάδα, με την επίβλεψη εξειδικευμένου προσωπικού. Η 
διαμονή τους στον Ξενώνα θα έχει σκοπό τόσο να 
εκπαιδεύσει τα άτομα αυτά στην αυτόνομη διαβίωση τους, 
όσο και να δώσει τη δυνατότητα στους γονείς που φροντίζουν 
συνεχώς το άτομο με αναπηρία να ξεκουραστούν ή να 
διεκπεραιώσουν υποχρεώσεις που δεν μπορούν όσοι έχουν 
υπό την προστασία τους το Α.μεΑ.  

 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 
ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ 

ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 
ΝΟΜΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 

 
 Το Κέντρο Ημέρας της Λαμίας είναι μια δομή που ιδρύθηκε 
πριν από έξι χρόνια με πρωτοβουλία του Συλλόγου και λειτουργεί 
επιτυχώς μέχρι και σήμερα.  

Συγκεκριμένα, το Κέντρο Ημέρας δέχεται όλα τα ΑμΕΑ, 
χωρίς διακρίσεις παθογένειας, με στόχο να απασχολούνται 
δημιουργικά κάποιες ώρες. Στο Κέντρο υπάρχουν δύο εργαστήρια 
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στα οποία εκπαιδεύονται τα παιδιά, της πηλοπλαστικής και της 
κηροπλαστικής. Επιπλέον υπάρχει ενισχυτική διδασκαλία από 
ειδική παιδαγωγό, λογοθεραπεία και ψυχολογική υποστήριξη των 
παιδιών και των οικογενειών τους. Επιπλέον, τα παιδιά αθλούνται 
και συμμετέχουν σε αγώνες. Ακόμα, στα πλαίσια της 
κοινωνικοποίησής τους και της ευαισθητοποίησης της κοινωνίας 
μας πραγματοποιούμε εξόδους στην πόλη μας.  

Στόχος είναι το συνεχώς καλύτερο κοινωνικό έργο και για το 
λόγο αυτό επιχειρούν να διευρύνουν όσο το δυνατόν περισσότερο 
τις επαφές δημιουργώντας ιστοσελίδα του συλλόγου. 

Έχουν επίσης δημιουργήσει foroum όπου μπορούμε να 
ανταλλάσσουν προβληματισμούς αλλά και να ενημερώνονται ή να 
ενημερώνουν οποιονδήποτε άλλον ενδιαφέρεται για τέτοια θέματα.  

Στην εποχή της "ηλεκτρονικής πληροφορίας" προέκυψε η 
ανάγκη και οι Σύλλογοί να δημιουργήσουν τον δικό τους δικτυακό 
τόπο, ώστε να δοθεί η δυνατότητα επικοινωνίας και διασύνδεσης 
των Ατόμων με Αναπηρίες και των φίλων στην Ελλάδα και σ’ 
ολόκληρο τον κόσμο.  

Στόχος των δράσεών είναι η διεκδίκηση των ίσων ευκαιριών 
στην κοινωνία που πρέπει να αποδεχτεί τη διαφορετικότητα.  

Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ  

Σύλλογος Γονέων & κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρίες Ν. 
Φθιώτιδας ιδρύθηκε το 1987, (Απόφαση) από γονείς, κηδεμόνες 
και φίλους. Κυρίαρχο όργανο του Συλλόγου είναι η Γενική 
Συνέλευση,που συνέρχεται κάθε χρόνο. Το Διοικητικό Συμβούλιο 
εκλέγεται από τη Γ.Σ. κάθε τρία χρόνια, είναι πενταμελές. 

O Αθλητικός Σύλλογος Ατόμων με ειδικές Ανάγκες Ν. 
Φθιώτιδας ιδρύθηκε το 2001, από γονείς, κηδεμόνες και φίλους. 
Κυρίαρχο όργανο του Συλλόγου είναι η Γενική Συνέλευση που 
συνέρχεται κάθε χρόνο. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγεται από τη 
Γ.Σ. κάθε τρία χρόνια, είναι επταμελές και αποτελείται: 
 
1ο ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ 

Το 1ο 6/θεσιο ειδικό Δημοτικό Σχολείο Λαμίας λειτουργεί 
από το 1983. Δέχεται μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες με 
στόχο να τους επιτρέψει να παραμείνουν ζωντανά κύτταρα του 
εκπαιδευτικού συστήματος ,συμμετέχοντας στη διαδικασία της 
μάθησης και της κοινωνικοποίησης με τους ρυθμούς. Το σχολείο 
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συστεγάζεται με το 7ο Δημοτικό Σχολείο Λαμίας. Η συστέγαση αυτή 
διευκολύνει τα μέγιστα τη διαδικασία της εκπαιδευτικής και 
κοινωνικής ενσωμάτωσης των μαθητών του. Οι δημιουργικές 
δραστηριότητες αποτελούν βασικό εκπαιδευτικό άξονα του 
προγράμματος του 1ου Ειδικού Σχολείου και στόχο έχουν όχι 
μόνο τη διευκόλυνση της έκφρασης των μαθητών και την 
κινητοποίηση των ζωτικών δυνάμεων του εαυτού τους ,αλλά και την 
ανάπτυξη δεξιοτήτων που θα τους επιτρέψουν να συμμετέχουν 
αργότερα σε προγράμματα προεπαγγελματικής και επαγγελματικής 
κατάρτισης. Για το λόγο αυτό άλλωστε λειτουργεί στο σχολείο μας 
τα 10 τελευταία χρόνια εργαστήριο κεραμικής που παρέχει 
στοιχεία προεπαγγελματικής κατάρτισης. Οι φωτογραφίες που 
παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα μας είναι φωτογραφίες έργων των 
μαθητών μας που εκτίθονται σε εκθέσεις οι οποίες διοργανώνονται 
από το σχολείο και πολιτιστικούς φορείς σε εκθεσιακούς χώρους 
της Λαμίας. Οι εκθέσεις αυτές, καθώς και άλλες εκδηλώσεις που 
διοργανώνει το σχολείο, φιλοδοξούν να ευαισθητοποιήσουν τη 
τοπική κοινωνία, να επισημάνουν τη δυνατότητα ισότιμης 
συμμετοχής των ΑΜΕΑ στο κοινωνικό και πολιτικό γίγνεσθαι της 
πόλης και να υπογραμμίσουν το αναφαίρετο δικαίωμα στη ζωή, στη 
δράση και στην ιδιαιτερότητα. 

 
2ο ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ 

Η σελίδα αυτή δημιουργήθηκε κατά το σχολικό Έτος 2001-
02 από το διδακτικό προσωπικό του Σχολείου και του 
νηπιαγωγείου και έχει στόχο να προβάλει τόσο το Σχολείο και το 
νηπιαγωγείο, την εργασία τους και την κοινή προσπάθεια 
δασκάλων μαθητών και φορέων ώστε οι μαθητές να έχουν τη 
μεγαλύτερη δυνατή ωφέλεια.  

Ειδικό Νηπιαγωγείο 

Το ειδικό Νηπιαγωγείο Στεγάζεται στο χώρο του ειδικού 
Σχολείου και λειτουργεί ως ενιαία μονάδα. 

 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 
ΝΟΗΤΙΚΑ ΥΣΤΕΡΟΥΝΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ "ΟΙ 

ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ" 
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Ο Σύλλογός ξεκίνησε το 1983 από ένα πυρήνα 38 
οικογενειών νοητικά υστερούντων ατόμων. Τους ένωσε η κοινή 
αγωνία για το μέλλον των παιδιών. Σε τι χώρο θα ζήσουν, ποιος θα 
τα φροντίσει όταν δε θα είναι πια κοντά τους, τι έλεγχο θα 
μπορούσαν να έχουν στους όρους ζωής τους. 

Αυτά και άλλα πολλά ερωτήματα τους όπλισαν στην 
πρωτοβουλία να δημιουργήσουν το δικό τους Οικοτροφείο , όπου 
τα παιδιά θα εύρισκαν μόνιμη στέγη, με τις καλύτερες δυνατές 
συνθήκες ασφάλειας και φροντίδας, σε ένα αξιοπρεπές και 
ανθρώπινο περιβάλλον.  

Έπειτα από πολλές, σκληρές και επίμονες προσπάθειες 
κατάφεραν να ολοκληρώσουν το στόχο.  

Το Οικοτροφείο εγκαινίασε τη λειτουργία του την 1η 
Σεπτέμβρη του 1997. Σήμερα στο Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων 
Νοητικά Υστερούντων Ατόμων "ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ" μετέχουν 52 
οικογένειες για τον αντίστοιχο αριθμό περιθαλπομένων ατόμων. Στο 
Καταστατικό αναφέρεται ρητά ότι ο Σύλλογος μας έχει μη 
κερδοσκοπικό χαρακτήρα, με μόνη επιδίωξη το όφελος των 
προστατευομένων μελών του.  

Το προσωπικό 

Η εκλεγμένη Διοίκηση του Συλλόγου, γονείς και οι ίδιοι, έχει 
συνεχή εποπτεία, ώστε το προσωπικό παιδοκόμοι, νοσηλεύτριες, 
παιδαγωγοί, οι ιατρικοί συνεργάτες, καθώς και το βοηθητικό 
προσωπικό στην κουζίνα και στην καθαριότητα, να ανταποκρίνεται 
στο επιθυμητό επίπεδο λειτουργίας και να ενισχύει στα παιδιά το 
αίσθημα ότι βρίσκονται στο δικό τους νοικοκυρεμένο σπίτι.  

Αγωγή και ψυχαγωγία 

Οι παιδαγωγοί δουλεύουν σε ατομικά και ομαδικά 
προγράμματα, προσαρμοσμένα στις ιδιαιτερότητες, τις ειδικές 
ανάγκες αλλά και τις ικανότητες που διαθέτουν τα παιδιά, ώστε να 
βελτιώνουν το επίπεδο αυτοεξυπηρέτησης. Μέσα από 
δραστηριότητες, περιπάτους, βόλτες με αυτοκίνητο, γιορτούλες και 
συμμετοχή σε Κατασκηνωτικά Προγράμματα ελπίζουν ότι η 
επιβαρυμένη από τη φυσική αναπηρία ζωή των παιδιών μας γίνεται 
λίγο πιο ανάλαφρη και αποκτά το δικό της ρυθμό.  

Οι πόροι 
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Λειτουργούν χωρίς επιδότηση από το κράτος. Η κύρια πηγή 
των εσόδων προέρχεται από την ασφαλιστική κάλυψη των 
προστατευόμενων μελών, όμως σταθερά υπάρχει η ανάγκη να 
απευθύνονται σε κρατικούς, κοινωνικούς φορείς, εταιρείες και 
ιδιώτες, γιατί γνωρίζουν ότι θα μας ήταν αδύνατο χωρίς τη δική 
τους συμβολή να συνεχίσουν. Για τους ίδιους λόγους παραμένουν 
στα χαρτιά τα σχέδιά τους για αξιοποίηση αδιαμόρφωτων χώρων 
του κτιρίου, για ενίσχυση των προγραμμάτων Ειδικής Αγωγής, κ.α.  

 
 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ 
ΙΠΠΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

 
Η Θεραπευτική Ιππασία είναι μία δραστηριότητα, η οποία 

είναι σχεδιασμένη, για να βελτιώνει την υγεία και την ζωή των 
ατόμων με φυσική, συναισθηματική ή νοητική βλάβη. Ο τίτλος 
Θεραπευτική Ιππασία για ανάπηρους περιγράφει προγράμματα, τα 
οποία αποτελούνται από θεραπευτικές συνεδρίες ιππασίας, 
ιπποθεραπεία και ιππασία ως άθλημα.  
 

Οι κύριες ενδείξεις της Θεραπευτικής Ιππασίας αναφέρονται 
σε μια μεγάλη λίστα από νευρολογικές και ορθοπεδικές 
καταστάσεις, καθώς επίσης και σε μαθησιακές δυσκολίες και 
νοητική υστέρηση. Η Θεραπευτική Ιππασία στην Ελλάδα 
δραστηριοποιείται μέσω του Συνδέσμου μας.  
 

Στην Ελλάδα, το πρόγραμμα Θεραπευτικής Ιππασίας 
ξεκίνησε το 1983 με πρωτοβουλία της Aideen Lewis με μια ομάδα 
παιδιών της ''Εταιρείας Προστασίας Σπαστικών'' στον Ιππικό Όμιλο 
Βαρυμπόμπης. Το 1992 συγκροτήθηκε σε σωματείο εθελοντικού, 
μη-κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με την επωνυμία «Σύνδεσμος 
Θεραπευτικής Ιππασίας Ελλάδας» (ΣΘΙΕ), με έδρα την Αθήνα. Με 
τη συνεχή συμπαράσταση και προσφορά των εκπαιδευτών, 
θεραπευτών και βοηθών, ο ΣΘΙΕ συνεχίζει τα προγράμματά του και 
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προσφέρει τις υπηρεσίες του σε όλο και περισσότερα άτομα με 
ειδικές ανάγκες.  

 
Τα Οφέλη 

 
Θα μπορούσαμε να κατατάξουμε τα οφέλη σε σωματικά, 

νοητικά - αισθητηριακά και ψυχολογικά. Τα σωματικά 
περιλαμβάνουν: Aύξηση της συμμετρίας. Βελτίωση της ισορροπίας, 
της στάσης και ελέγχου του κεφαλιού. Μείωση της σπαστικότητας. 
Αύξηση του εύρους της κίνησης. Βελτίωση του συντονισμού και της 
κινητικότητας. 
 

Στα νοητικά - αισθητηριακά έχουμε: Αύξηση της προσοχής. 
Αύξηση της οπτικοκινητικής ικανότητας. Βελτίωση της αντίληψης 
του σώματος. Αύξηση της ικανότητας προσανατολισμού. Στα 
ψυχολογικά νοσήματα είναι: Βελτίωση της δραστηριοποίησης. 
Εγρήγορση. Βελτίωση της κοινωνικοποίησης. Βελτίωση της 
αυτοπεποίθησης. 
 

Δραστηριότητες 
 

Ανάμεσα στις δραστηριότητές είναι και η συνεχής κατάρτιση 
των εκπαιδευτών με την παρακολούθηση σεμιναρίων στην Ελλάδα 
και το εξωτερικό, η προσέλευση εθελοντών /βοηθών και η 
εκπαίδευσή τους. 

 
Η γνωστοποίηση του έργου του Συνδέσμου και η αποδοχή 

του από την κοινωνία είναι σημαντικές παράμετροι που θα 
βοηθήσουν στην επέκταση των δραστηριοτήτων. Αυτή θα επιτευχθεί 
με την ίδρυση και στήριξη κέντρων θεραπευτικής ιππασίας σε 
άλλες πόλεις της Ελλάδας. 

 
Όραμα 

 
Όραμα είναι η ανάπτυξη του ΣΘΙΕ μέσα στα επόμενα 10 

χρόνια και η καθιέρωσή του ως ενός από τους ηγέτες μη-
κυβερνητικούς οργανισμούς στην Ελλάδα για την προσφορά 
βοήθειας σε άτομα με ειδικές ανάγκες, ιδιαίτερα σε παιδιά.  
 

Αποστολή 
 

Αποστολή του ΣΘΙΕ είναι η προσφορά σύγχρονων 
προγραμμάτων ιππασίας, διεθνώς πιστοποιημένων, με 
συγκεκριμένα οφέλη για τα άτομα με ειδικές ανάγκες, τα οποία 
παίρνουν μέρος. 
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ΦΛΟΓΑ - ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ 
ΜΕ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑ 

 
Η ΦΛΟΓΑ είναι ο Σύλλογος των Γονιών με παιδιά που 

πάσχουν από καρκίνο. Μετά από 20 χρόνια λειτουργίας της μπορεί 
να επιδείξει ένα ιδιαίτερα σημαντικό έργο που στοχεύει στην 
καλύτερη δυνατή ιατρική, ψυχική και κοινωνική φροντίδα αυτών 
των παιδιών. Σαν Σύλλογος μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, η 
δράση της βασίζεται στην εθελοντική εργασία των μελών της και 
στην υποστήριξη των φίλων της.  

Γιατί υπάρχει η ΦΛΟΓΑ  

Για να υποστηρίζει τα παιδιά που αγωνίζονται για τη ζωή και 
την υγεία τους Για να συμπαραστέκεται στους γονείς που βλέπουν 
ξαφνικά να αλλάζουν τα πάντα στη ζωή τους. Για να παρεμβαίνει 
στις διοικήσεις των Νοσοκομείων και τους αρμόδιους φορείς της 
πολιτείας για την εξασφάλιση των απαιτούμενων συνθηκών και 
μέσων για τη θεραπεία και τις συνθήκες διαβίωσης των παιδιών. 
Για να ενημερώνει υπεύθυνα τους γονείς για τις εφαρμοζόμενες 
θεραπείες και τα αποτελέσματά τους και, σε συνεργασία με 
επιστημονικά κέντρα της χώρας και του εξωτερικού, για την 
πρόοδο της έρευνας ενάντια στον καρκίνο. Για να υποστηρίζει, 
μέσα από το κοινωνικό ταμείο που έχει δημιουργήσει, τις ανάγκες 
διαβίωσης και ιατρικών εξετάσεων αδύναμων οικονομικά 
οικογενειών. Για να οργανώνει ημερίδες, ομιλίες και εκδηλώσεις 
πανελλαδικά με σκοπό την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση 
των πολιτών για τον αγώνα των παιδιών με καρκίνο.  

Ο Ξενώνας της ΦΛΟΓΑΣ  

Η στέγαση των γονιών και παιδιών από την περιφέρεια, ένα 
από τα κυριότερα μελήματα της ΦΛΟΓΑΣ είναι πλέον 
πραγματικότητα. Μέσα στο 2002 ξεκίνησε η λειτουργία του Ξενώνα 
της ΦΛΟΓΑΣ και είναι διαθέσιμο να φιλοξενεί 25 οικογένειες από 
την επαρχία κατά την διάρκεια της υποχρεωτικής παραμονής τους 
στην Αθήνα, ενώ η βασική θεραπεία του παιδιού εξελίσσεται. Το 
κτίριο βρίσκεται κοντά στα παιδιατρικά νοσοκομεία της Αθήνας και 
εξασφαλίζει στα παιδιά άριστες συνθήκες διαμονής. Παράλληλα με 
τη βοήθεια ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών και 
παιγνιοθεραπευτών, τα παιδιά ενισχύονται ψυχολογικά, ώστε η 
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εξέλιξη της θεραπευτικής τους πορείας να είναι η καλύτερη 
δυνατή.  

Η Φλόγα αγωνίζεται:  

Για τα δικαιώματα των παιδιών στην υγεία και τη ζωή, τη 
φροντίδα των παιδιών με καρκίνο.  

Για τη δημιουργία θεσμών που να σέβονται τον αγώνα και την 
αξιοπρέπεια των παιδιών και των οικογενειών τους.  
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Οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις είναι ένας σχετικά νέος 
θεσμός, που καθίσταται μέρα με τη μέρα απολύτως απαραίτητος 
στην ομαλή λειτουργία της σύγχρονης δημοκρατίας, οι οποίες 
δίνουν ουσιαστική λύση στο πρόβλημα, καθώς η άσκηση της 
πολιτικής γίνεται με την συμμετοχή του πολίτη και όσο το δυνατόν 
πιο κοντά στον πολίτη. Η κοινωνία των πολιτών οδηγεί στην 
κοινωνική ενσωμάτωση των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού. Οι 
πολίτες που ανήκουν σε αυτήν την κατηγορία δεν επιθυμούν ή 
επιζητούν την ελεημοσύνη της πολιτείας. Επιζητούν την έκφρασή 
τους και την εκπροσώπησή τους στο οργανωμένο κοινωνικό 
σύνολο. 
 

Είναι, ιδιαίτερα σημαντικό για τις Μη Κυβερνητικές 
Οργανώσεις να αξιολογούν τη θέση τους απέναντι στις εξελίξεις, 
ώστε να μπορούν με βεβαιότητα να ισχυρίζονται ότι εξυπηρετούν 
συγκεκριμένες κοινωνικές και πολιτικές ανάγκες και δεν έχουν 
μετατραπεί σε αυτοτροφοδοτούμενους και ανακυκλούμενους 
μηχανισμούς, για τους οποίους η λειτουργία έχει γίνει σχεδόν 
αποκλειστικός αυτοσκοπός. 
 

Ειδικά σε ό,τι αφορά τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις στην 
Ελλάδα, το τοπίο είναι αρκετά θολό. Αυτή η διαπίστωση εύκολα 
τεκμηριώνεται. Λίγες οργανώσεις λειτουργούν με πάγιες αρχές, 
προκαθορισμένες και συμβατές με την έννοια της ανεξάρτητης 
οργάνωσης. Αυτές οι οργανώσεις αντιμετωπίζουν μεγάλες 
διακυμάνσεις αναφορικά με την ανταπόκριση που βρίσκουν και το 
βαθμό διείσδυσης στην ελληνική κοινωνία, διότι δεν επιδιώκουν 
πάντοτε και κατά κύριο λόγο να είναι αρεστές και αποδεκτές σε 
κάθε δημόσια τοποθέτηση και δράση τους.9 
 

Όσοι κατάλογοι των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων έχουν 
σχηματιστεί, παρουσιάζουν πολλά προβλήματα, γιατί 
περιλαμβάνουν διαφορετικές και τελείως ανομοιογενείς συχνά 
οργανώσεις, ή δεν παρέχουν αρκετά στοιχεία. Εξάλλου, μοιάζει ότι 
και ο ίδιος ο ορισμός της Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης δεν είναι 
σαφής και κοινός για όλους. Είναι πάμπολλες οι οργανώσεις που 
δημιουργήθηκαν στο παρελθόν και δεν έχουν παρουσιάσει δράση 
τόση και τέτοια (συχνά η δράση τους είναι ανύπαρκτη), ώστε να 
δικαιολογούν την καταγραφή τους ανάμεσα στις Μη Κυβερνητικές 
                                                 

\9. Παπαϊωάννου Κωστής, «Ελληνικές Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, τοπίο στην ομίχλη» Δικαιωματικά 
Ηλεκτρονική Επιθεώρηση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, Τεύχος 5, Αύγουστος 2000. 
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Οργανώσεις. Εντούτοις, συμμετέχουν σε διαδικασίες που 
δεσμεύουν και άλλες οργανώσεις ή χρηματοδοτούνται στο όνομα 
της ανύπαρκτης δράσης τους. Οι λιγότερο μεγάλες μη 
κυβερνητικές οργανώσεις που απορροφούν το σημαντικότερο 
τμήμα των διαθέσιμων κονδυλίων, λειτουργούν εντελώς 
διαφορετικά από τις υπόλοιπες και βασίζονται σε οργανωτικά 
σχήματα. Οι μικρότερες βασίζονται περισσότερο σε εξειδικευμένους 
εθελοντές που αφιερώνουν ένα μεγάλο μέρος του ελεύθερου 
χρόνου τους για να αντιμετωπίσουν συσσωρευμένα ζητήματα, 
συχνά, μια μειωμένη αποτελεσματικότητα. 
 

Το σκεπτικό που πρέπει να συνοδεύει τη δημιουργία μιας 
Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης είναι η επισήμανση ενός κενού (την 
ύπαρξη του οποίου χρεώνεται το κράτος, η κοινωνία ή όποιος 
άλλος), η πίεση για την πλήρωσή του και τέλος, η προσωρινή, και 
για όσο διάστημα οι προαναφερθέντες υπεύθυνοι αδρανούν, 
προσπάθεια το κενό να το καλύψει η δράση της οργάνωσης, των 
μελών και των εθελοντών της. 
 

Διαβαίνοντας το θολό τοπίο, το επόμενο βήμα στις σχέσεις 
των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων με το κράτος έχει να κάνει με 
την άμεση εξάρτηση από τις επιλογές του, που σε ορισμένες 
περιπτώσεις μετατράπηκε σε υποκατάσταση λειτουργιών της 
κρατικής πολιτικής, όπως για παράδειγμα της εξωτερικής. Η 
ευθύνη του κράτους, περιορίζεται στο εξής ένα: να ενισχύει τις Μη 
Κυβερνητικές Οργανώσεις, ώστε να προωθούν τους δικούς τους 
στόχους και όχι να προσπαθεί να τις εντάξει στις ιεραρχήσεις του 
υπουργείου εξωτερικών. Αυτό το θέμα, αποτέλεσε τομή στην εξέλιξη 
της σχέσης κράτους και πολιτικής με τις Μη Κυβερνητικές 
Οργανώσεις. 

 
Μία από τις προηγούμενες κυβερνήσεις είχε δημιουργήσει 

δύο τμήματα για Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις: 
 

Το ένα ήταν η υπηρεσία διεθνούς αναπτυξιακής 
συνεργασίας (ΥΔΑΣ). Ανάλογη έχουν όλα τα υπουργεία εξωτερικών 
της Ε.Ε. Αυτές συνεργάζονται, πανομοιοτύπως, με κάποιες Μη 
Κυβερνητικές Οργανώσεις (όσες είναι γραμμένες σε ειδικό μητρώο, 
με προδιαγραφές κ.λ.π.) και υλοποιούν προγράμματα 
αναπτυξιακής και ανθρωπιστικής βοήθειας. Ή πιο σύντομα 
συνεργάζονται με κάποιες που επιλέγονται, για να εφαρμόσουν τις 
προτεραιότητες της εξωτερικής πολιτικής, όπως αυτή σχεδιάζεται 
στο Υπουργείο Εξωτερικών. 
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Τότε δημιουργήθηκε και ένα άλλο τμήμα. Η «επιτροπή για 
τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις».Αυτή ασχολήθηκε με τις Μη 
Κυβερνητικές Οργανώσεις που δεν εκτελούσαν κοινά προγράμματα 
με το Υπουργείο Εξωτερικών. 

 
Φυσικά, αντίστοιχοι προβληματισμοί υπάρχουν και για τη 

σχέση των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων με το ιδιωτικό κεφάλαιο 
και γενικότερα τον ιδιωτικό τομέα. Η χρηματοδότηση συνιστά το 
βασικότερο μοχλό πίεσης και εξάρτησης, δεσμεύει τις οργανώσεις 
με τρόπους, διαπλοκές και υπόγειες διαδρομές που δύσκολα 
ανιχνεύονται. Όλες όμως οι οργανώσεις πιέζονται ασφυκτικά στο 
επίπεδο της χρηματοδότησης, γεγονός που προκαλεί 
ασυμβατότητες, αντιπαραθέσεις και ανταγωνισμούς μεταξύ τους. Το 
ακόμα χειρότερο είναι η παραβίαση ακόμα και προφανών αρχών 
δεοντολογίας στη χρηματοδότηση. Ακούμε, λοιπόν, για οργανώσεις 
προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που χρηματοδοτούνται 
από πολυεθνικές εταιρίες οι οποίες βαρύνονται με παραβιάσεις 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε άλλες χώρες. Τελευταία μάλιστα, που 
οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις είναι της μόδας, αρκετές εταιρίες 
χτίζουν τις δικές τους "θυγατρικές" οργανώσεις και τις βαφτίζουν 
κοινωνικές, Μη Κυβερνητικές και πάει λέγοντας. Η χρηματοδότηση 
των Μη-Κυβερνητικών Οργανώσεων αποτελεί ένα ιδιαίτερα 
σημαντικό, αλλά και αμφιλεγόμενο θέμα, αφού αποτελεί 
παράγοντα που επηρεάζει τη βιωσιμότητα και τη λειτουργία τους. 
Ολοένα και περισσότεροι κρατικοί και μη φορείς εκδηλώνουν 
ενδιαφέρον να στηρίξουν οικονομικά τους Μη Κυβερνητικούς 
Οργανισμούς, ενισχύοντας έτσι τη δυναμική τους και το ρόλο που 
διαδραματίζουν στην πολιτική και κοινωνική ζωή. 
 

Tο ζήτημα των πηγών χρηματοδότησης συνδέεται ευθέως με 
το επίπεδο οργάνωσης των Mη Κυβερνητικών Οργανώσεων , εφ’ 
όσον οι οργανώσεις με ευρύτερη εμβέλεια εξασφαλίζουν πόρους για 
τη λειτουργία τους και αναπτύσσουν νέες δραστηριότητες 
υιοθετώντας σταδιακά μια μορφή επαγγελματισμού. Αντιθέτως οι 
οργανώσεις με χαλαρή σύνδεση και ασυνεχή λειτουργία 
αντιμετωπίζουν δυσεπίλυτα προβλήματα χρηματοδότησης, που 
επιδρούν ανασχετικά στην ανάπτυξη δραστηριοτήτων, με 
αποτέλεσμα την αναπαραγωγή ενός φαύλου κύκλου. 
 

Ένα ερώτημα που γεννιέται είναι: πόσο είναι πρωταρχικός 
σκοπός των οργανώσεών η γενική κοινωνική αποδοχή; Αν είναι μια 
φορά δύσκολο να αποστασιοποιηθούν από τακτικές ή πολιτικές του 
κράτους και του ιδιωτικού κεφαλαίου, μοιάζει για πολλές Μη 
Κυβερνητικές Οργανώσεις πολύ δυσκολότερο να θίξουν κοινωνικές 
ατέλειες και αντιλήψεις που αντιτίθενται στους στόχους τους. Είτε 



ΟΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΠΑΙΔΙ:Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ 
Η ΔΡΑΣΗ ΤΟΥΣ 
 

 194

αναφέρονται σε ατομικές συμπεριφορές που σχετίζονται με το 
περιβάλλον, είτε σε συμπεριφορές και αντιλήψεις απέναντι σε 
μειονότητες και κάθε λογής εν δυνάμει θύματα παραβιάσεων 
δικαιωμάτων, η κοινωνία και η περίφημη κοινή γνώμη δε μπορεί 
να μένει στο απυρόβλητο. Στο κάτω κάτω οι Μη Κυβερνητικές 
Οργανώσεις έχουν και έναν παιδευτικό ρόλο να επιτελέσουν 
απέναντι στο κοινωνικό τους ακροατήριο. Οι ενεργοί πολίτες που 
δραστηριοποιούνται στις Μη Κυβερνητικές οργανώσεις έχουν έναν 
στόχο τον οποίο στοχεύουν ευθέως, για τον οποίο συνήθως 
εργάζονται με πάθος, είναι δηλαδή εκ των πραγμάτων εχθροί των 
πελατειακών και αδιαφανών μεσολαβήσεων, του γνωστού 
«ρουσφετιού», καθώς και των συμβιβαστικών εξισορροπήσεων προς 
τις οποίες τείνουν οι κυβερνήσεις που στην προσπάθεια 
ικανοποίησης αντιτιθέμενων συμφερόντων δυναμικών ομάδων 
οδηγούνται συχνά στον παραμερισμό του γενικού συμφέροντος. Η 
παρουσία και η δράση των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων και των 
κινήσεων πολιτών πλήττει ή φιλοδοξεί να πλήξει τον πελατειακό 
χαρακτήρα του κράτους, αφού αυτές δεν επιδιώκουν τη διατήρηση 
ή την κατάκτηση της εξουσίας και καθώς αμφισβητούν τις 
ανισότητες, την αδικία, την έλλειψη περιβαλλοντικής ευαισθησίας, 
την επιλεκτικότητα, αποσπασματικότητα και ιδιοτέλεια των 
πελατειακών διευθετήσεων. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου οι 
δραστηριότητες οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών 
καταπνίγονται από την κρατική γραφειοκρατία και τις στενόμυαλες 
προσεγγίσεις του νομικισμού και του συγκεντρωτισμού που 
εξακολουθούν να κυριαρχούν στις νοοτροπίες της χώρας μας. 
 

Επιστημονικές έρευνες (Τ.Rice, Α.Sumberg - Η.Π.Α.) αλλά 
και εμπειρικά δεδομένα, δείχνουν ότι όπου η κοινωνία πολιτών και 
οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις είναι ανεπτυγμένες και 
εκπληρώνουν με δυναμισμό τον ρόλο τους, εκεί η διακυβέρνηση 
είναι πιο αποτελεσματική, τα περιθώρια δεσποτισμού κατά την 
άσκηση της εξουσίας και αυταρχισμού των δημοσίων αρχών 
μικρότερα και η ικανοποίηση των πολιτών ευρύτερη. Όπου οι 
πολίτες κινούνται γενικώς σε ένα πλαίσιο κοινωνίας πολιτών, οι 
διοικήσεις είναι πιο αποτελεσματικές και αποδοτικές, 
ανταποκρινόμενες στις ανάγκες των πολιτών, με τρόπο έγκαιρο και 
επαγγελματικό. Όπου η κυρίαρχη κουλτούρα κινείται λιγότερο σε 
ένα πλαίσιο κοινωνίας πολιτών, οι διοικήσεις είναι λιγότερο 
δεκτικές και η πολιτική αποκτούσε, περισσότερο πελατειακά 
χαρακτηριστικά. 
 

Οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις δεν είναι αποδεκτό να 
συμβάλλουν στην αναπαραγωγή ενός παρασιτικού και κρατικού 
παρεμβατισμού αλλά συμμετέχουν στην αυτοργάνωση και 
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κινητοποίηση των πολιτών σε σχέση με θέματα που τους αφορούν ή 
με τις ξεχωριστές ευαισθησίες που ο καθένας έχει, στην 
προσπάθεια των οποίων η πολιτεία όποτε και όπου μπορεί και το 
θεωρεί σκόπιμο έρχεται αρωγός και μάλιστα όχι αποκλειστικός 
αλλά επικουρικός. Μια κρατική πολιτική που εξασφαλίζει, σε 
ορισμένες Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις όλα τα μέσα, υπονομεύει 
τον μη κυβερνητικό τους χαρακτήρα και δεν συμβαδίζει με τις 
απαραίτητες προϋποθέσεις της ανεξαρτησίας και της ελευθερίας, 
που πρέπει να χαρακτηρίζουν κάθε Μη Κυβερνητική Οργάνωση. 
 

Γενικότερα αναρωτηθήκαμε αν έχουν σχέση τα κόμματα με 
τις μη κυβερνητικές οργανώσεις. Πολλοί πιστεύουν πως όχι η 
άποψη αυτή βολεύει μιας και αν μοναδικό εργαλείο άσκησης 
πολιτικής είναι το κόμμα τότε αυτό κατέχει το μονοπώλιο. Ενώ οι 
πολίτες εγκαταλείπουν μαζικά τα κόμματα και πολλά «μυαλά» δεν 
βρίσκονται πλέον σε αυτά, ο αριθμός των μη κυβερνητικών 
οργανώσεων και των μελών τους πολλαπλασιάζονται συνεχώς. 
Παράγουν πολιτικές και νέες ιδέες. Οι μη κυβερνητικές οργανώσεις 
δραστηριοποιούνται και λειτουργούν παράλληλα, διεκδικώντας τον 
ίδιο δημόσιο χώρο που μονοπωλούσαν τα κόμματα. 
 

Για κάθε σύγχρονο πολιτικό κόμμα που διεκδικεί ή 
διαχειρίζεται την εξουσία, η ανάπτυξη μιας ανεξάρτητης και 
σφριγηλής κοινωνίας πολιτών αποτελεί προϋπόθεση γόνιμης 
διακυβέρνησης, γιατί προσφέρει επιπλέον δυνατότητες για έναν 
υγιή και συνεχή εξωκοινοβουλευτικό έλεγχο τον οποίο χρειάζεται 
κάθε υπεύθυνη κυβέρνηση. Μια σύγχρονη κυβέρνηση χρειάζεται 
επίσης τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις γιατί αυτές είναι 
εξαιρετικά χρήσιμες σε όλο και περισσότερους τομείς πολιτικής 
όπου το κράτος έχει αποδειχθεί, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και 
διεθνώς, αδύναμο να προσφέρει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας 
{ιδιαίτερα αυτό συμβαίνει στον τομέα των κοινωνικών υπηρεσιών 
αλλά και αλλού). 
 

Εφόσον τα πολιτικά κόμματα επιθυμούν να καταπολεμήσουν 
το «ρουσφέτι» δεν έχουν παρά να αποδώσουν στις Μη Κυβερνητικές 
Οργανώσεις τη θέση που τους αναλογεί στην πολιτική και την 
κοινωνία. Όχι με τρόπο ώστε να διακυβεύεται η ανεξαρτησία τους, 
αλλά συμβάλλοντας και αποδεχόμενοι την ενίσχυση ελεύθερων 
φωνών μέσα στην κοινωνία, στη βάση της αναγνώρισης της 
πραγματικότητας ότι ο εθελοντισμός αμφισβητεί το μονοπώλιο του 
κράτους στην κοινωνική πολιτική, οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις 
την ιδέα ότι ο μόνος δημόσιος έλεγχος είναι ο κοινοβουλευτικός 
έλεγχος και η κοινωνία πολιτών τη λάθος εντύπωση ότι η πολιτική 
είναι έννοια συνώνυμη με τα πολιτικά κόμματα. 
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Αν τα κόμματα, που εκφράζουν ταξικά, επαγγελματικά, 

οικονομικά και ιδεολογικά συμφέροντα και απόψεις, είναι οι 
κύριοι εκφραστές της πάλης για την εξουσία κι έχουν, έτσι, 
σημαντικό ρόλο να παίξουν στις πολυκομματικές και 
κοινοβουλευτικές δημοκρατίες, εκφραστές της κοινωνίας πολιτών 
είναι οι κινήσεις πολιτών και οι μη-κυβερνητικές οργανώσεις. Η 
αντιπροσωπευτική δημοκρατία και η συμμετοχική δημοκρατία 
είναι οι δύο αλληλοσυμπληρούμενες όψεις μιας σύγχρονης, 
ανοιχτής - εξελισσόμενης, αλληλέγγυας, ελεύθερης και 
ευημερούσας κοινωνίας. 
 

Τα κόμματα μπορούν να διδαχτούν πολλά από την «μη 
κρίση» της συμμετοχής σε μη κυβερνητικές οργανώσεις. Την ώρα 
που τα κόμματα χάνουν μέλη και ελάχιστοι εμπνέονται από τη 
δράση τους, οι μη κυβερνητικές οργανώσεις πείθουν, εμπνέουν και 
αυξάνουν συνεχώς τα μέλη τους. Αυτό οφείλεται στο ότι οι πολίτες 
θεωρούν πως η συμμετοχή τους στα κόμματα « δεν έχει νόημα» ενώ 
η αντίστοιχη στις μη κυβερνητικές οργανώσεις «έχει νόημα».έχουν 
σαφή, συνεπή ιδεολογία, στόχους που αφορούν όλο τον κόσμο, 
καθώς και αποτελεσματικότητα στη δράση. Δηλώνουν παρόν εκεί 
που απουσιάζει ενώ δεν θα έπρεπε η γραφειοκρατικά οργανωμένη 
πολιτεία. Οι μη κυβερνητικές οργανώσεις λειτουργούν εξ ονόματος 
και για λογαριασμό πολιτών εκεί που τα πολιτικά κόμματα είναι 
παλιά με γνωστούς λίγο ή πολύ και προκαθορισμένους κανόνες 
λειτουργίας και κανόνες. 
 

Οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις επιτυγχάνουν επομένως 
υψηλούς στόχους σε σχέση με το κοινό καλό εκεί που οι δημόσιες 
αρχές και ο ιδιωτικό; τομέας από τη φύση του δεν μπορούν να το 
πράξουν ή δεν θέλουν να υπεισέλθουν. Οι Μη Κυβερνητικές 
Οργανώσεις. συγκροτούν και προσφέρουν ένα πολιτικό 
υποκατάστατο ως προς τον εκδημοκρατισμό της κοινωνίας και την 
αντιρρόπηση των κυρίαρχων δυνάμεων της επίσημης πολιτικής 
εξουσίας. Οι μη κυβερνητικές οργανώσεις φαίνεται πως όχι μόνον 
διαφωνούν, αλλά πως ενίοτε συνδιαμορφώνουν την πολιτική 
δημοσιότητα και, κατ΄ αυτόν τον τρόπο, επηρεάζουν το πολιτικό 
σύστημα στις σύγχρονες δημοκρατίες. οι μη κυβερνητικές 
οργανώσεις δεν υπάρχουν για να ζητούν από το κράτος και κάθε 
είδος επίσημης κυβέρνησης να κάνουν όλο και περισσότερα 
πράγματα, είναι για (α) να ασκούν δυνατόν ασφυκτικό έλεγχο στους 
πολιτικούς και το κράτος ώστε να κάνουν καλά τη δουλειά τους(στο 
περιορισμένο πεδίο αρμοδιοτήτων τους) και (β) να κάνουν όσο 
περισσότερα και όσο καλύτερα γίνεται από αυτά που οι πολίτες οι 



ΟΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΠΑΙΔΙ:Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ 
Η ΔΡΑΣΗ ΤΟΥΣ 
 

 197

ίδιοι ως άτομα, ο ιδιωτικός τομέας και η επίσημη πολιτική δεν 
μπορούν, δεν θέλουν ή δεν πρέπει να κάνουν. 
 

Επιπλέον κατά καιρούς έχουν γίνει κάποιες προτάσεις 
για θεσμικές αλλαγές στη σχέση Μη Κυβερνητικών 
Οργανώσεων και Κράτους. Εκτός από την υποστήριξη της 
συνταγματικής κατοχύρωσης της σχέσης, οι θεσμικές προτάσεις 
που έχουν αναφερθεί.10 

 
- Δημιουργία Εθνικής Επιτροπής για την Κοινωνία των πολιτών 
δίπλα στον πρωθυπουργό 
 
- Θεσμοθέτηση ειδικής Ανεξάρτητης Αρχής που θα έχει και το 
χαρακτήρα ενός Συνηγόρου των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων 
υποστήριξής τους. 
 
- Καθιέρωση σε όλο το φάσμα του κρατικού μηχανισμού 
εταιρικών συνεργασιών μεταξύ υπουργείων και τοπικής 
αυτοδιοίκησης από τη μία πλευρά και Μη Κυβερνητικών 
Οργανώσεων από την άλλη. 
 

Ως προς την πρώτη πρόταση, οι Εθνικές Επιτροπές (όπως η 
Επιτροπή για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, η Επιτροπή Βιοηθικής 
και η Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας) αποτελoύν καθαρά 
συμβουλευτικά όργανα του κράτους, με γνωμοδοτικές 
αρμοδιότητες. Όταν υπάρχει μια ανεξάρτητη αρχή στον ίδιο τομέα, 
καλό είναι να μην διασπάται η γνωμοδοτική αρμοδιότητα σε 
περισσότερα όργανα. 

 
Ως προς τη δεύτερη πρόταση, η ανεξάρτητη αρχή για την 

πιστοποίηση, το μητρώο, τα παράπονα των πολιτών κατά των Μη 
Κυβερνητικών Οργανώσεων είναι μια ενδιαφέρουσα πρόταση.  

 
Στην πραγματικότητα η συνεργασία Μη Κυβερνητικών 

Οργανώσεων - κράτους μπορεί να αποφέρει σημαντική 
αποφόρτιση, καθόλου αδιάφορη ενδεχομένως για έναν υπουργό. 
Επίσης, η εμβάθυνση της συνεργασίας ενδέχεται να "συμφέρει" και 
την κυβέρνηση γιατί σημαίνει επιμερισμό της πολιτικής ευθύνης 

                                                 
10 http:// elewyer.blogspot.com 
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ανάμεσα σε σκληροπυρηνικό κράτος (διοικητικές δομές) και 
συμμετοχικό κράτος (κοινωνία των πολιτών). 

 
Η σχέση του Κράτους με τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, 

όχι απλώς είναι σχέση ανοχής, αλλά σχέση υποχρεωτικής 
συνεργασίας. Να υποχρεούται ο τάδε υπουργός να τις λαμβάνει 
υπόψη, αλλά και να συνεργάζεται το υπουργείο μαζί τους, στις 
δράσεις που επιδέχονται τέτοια συνεργασία.  
 

Παρότι οι εθνικοί και ευρωπαϊκοί φορείς έχουν τονίσει κατ’ 
επανάληψη τον σημαντικό συμβουλευτικό ρόλο που μπορεί να 
παίξει η οργανωμένη Κοινωνία Πολιτών και οι Μη Κυβερνητικές 
Οργανώσεις, η συμμετοχή τους σε πανευρωπαϊκό επίπεδο κρίνεται 
από ελάχιστη εως ανύπαρκτη. Ο ρόλος των Μη Κυβερνητικών 
Οργανώσεων στον τομέα των εθνικών προγραμμάτων 
μεταρρυθμίσεων πρέπει να έχει τον χαρακτήρα του αμερόληπτου 
διαμεσολαβητή ανάμεσα στο επίσημο κράτος, τους πολιτικούς 
φορείς και τους πολίτες, δίπλα από την παράλληλη δράση των 
κοινωνικών εταίρων. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο ο ρόλος των Μη 
Κυβερνητικών Οργανώσεων μεσοπρόθεσμα δε μπορεί να δώσει 
βιώσιμη ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα χωρίς ισχυρή Κοινωνία 
Πολιτών. 

 
Τελειώνοντας μπορούμε να πούμε ότι η σχέση του κράτους 

με μη κρατικά υποκείμενα θα είναι το ζήτημα του 21ο αιώνα, ιδίως 
σε κοινωνίες που φιλελευθεροποιούνται συνεχώς ανεξάρτητα από 
το ποιος κυβερνάει. 
 

Σε μη φιλελεύθερες κοινωνίες δεν υπάρχουν περιθώρια 
ανάπτυξης και παρέμβασης των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων. 
Όπως είναι φυσιολογικό οι φιλελεύθερες κοινωνίες παρέχουν 
ελευθερίες πρόσβασης και κριτικής των εκάστοτε κυβερνητικών 
από Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, με αποτέλεσμα τη μείωση του 
κρατικού παρεμβατισμού σε κοινωνικά θέματα. Πρόβλημα 
αποτελεί ως προς πιο σημείο αφήνει η εκάστοτε κυβέρνηση τον 
έλεγχο των κινήσεων της από Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις. Το 
παραπάνω εξαρτάται από το βαθμό φιλελευθερισμού που 
διακατέχεται η κάθε κυβέρνηση. Θα χρειαστεί να βρεθεί μια κοινή 
τομή μεταξύ των δυο πλευρών για να μην υπάρξουν μελλοντικές 
συγκρούσεις ως προς όφελος πάντα της κοινωνίας και να 
αμβλυνθούν κοινωνικά προβλήματα και ανισότητες. Επομένως, ο 
ρόλος  των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων θα πρέπει να είναι 
συμβουλευτικός και ελεγκτικός. 
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