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Α. Μη λογοτεχνικό κείμενο 

Εθελοντισμός 

Το ακόλουθο απόσπασμα προέρχεται από το ομότιτλο κείμενο της ιστοσελίδας 

https://noiazomaikaidrw.gr/ethelontismos/  

 

Ο όρος «Εθελοντισμός» αναφέρεται γενικά στην ηθελημένη πράξη για κάποιο κοινωφελή 

σκοπό χωρίς υλικό ή άλλο αντάλλαγμα. Ως εκ τούτου, εθελοντής είναι ο πολίτης που προσφέρει 

ανιδιοτελώς χρόνο ή γνώση για χρήσιμες δράσεις προς όφελος άλλων, χωρίς να περιμένει 

αντάλλαγμα. Ετυμολογικά προέρχεται από το ρήμα «εθέλω», που σημαίνει θέλω πολύ. 

Ο Εθελοντισμός είναι ευρεία έννοια. Μπορεί να περιλαμβάνει σταθερές και 

επαναλαμβανόμενες δράσεις μέσα από συγκροτημένα προγράμματα ή οργανώσεις, οπότε 

συνήθως αποκαλείται ως «επίσημος Εθελοντισμός». Όμως, μπορεί να περιλαμβάνει προσωπικές, 

πρόσκαιρες και μοναδικές δράσεις, οπότε αποκαλείται ως «ανεπίσημος Εθελοντισμός». Μπορεί 

επίσης να αφορά τη συμμετοχή σε προγράμματα Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ), 

κοινωφελών ιδρυμάτων ή Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (π.χ. περιβαλλοντικά 

προγράμματα, αθλητικά προγράμματα, δασοπροστασία, κοινωνική υποστήριξη κ.ά.), αλλά και 

ατομικές δραστηριότητες, όπως η εθελοντική αιμοδοσία, η βοήθεια ενός ηλικιωμένου στο δρόμο 

ή ακόμα και η μετά θάνατον προσφορά μελών του ανθρώπινου σώματος για επιστημονικούς 

σκοπούς. 

Ένας ορισμός που διαδόθηκε μέσα από διαφημιστικό σποτ της Γενικής Γραμματείας Νέας 

Γενιάς για το «Ευρωπαϊκό Έτος Εθελοντισμού» (2011) αναφέρει για τον Εθελοντισμό ότι είναι: «Η 

με υψηλό αίσθημα ευθύνης και ανιδιοτελή χαρακτήρα προσφορά έργου ή υπηρεσίας που 

αναλαμβάνει το άτομο μεμονωμένα ή σε ομάδα, με ελεύθερη βούληση, χωρίς την προσδοκία ή 

απαίτηση υλικού ή άλλου είδους ανταλλάγματος, με σκοπό τη βοήθεια προς τον συνάνθρωπο και 

την κοινωνία ευρύτερα». Σύμφωνα με την Ελληνική Ομοσπονδία Μη Κυβερνητικών Οργανισμών, 

«Εθελοντισμός είναι η πρόθυμη δέσμευση ενός ατόμου να εργαστεί χωρίς αμοιβή για ένα 

καθορισμένο ή αόριστο χρονικό διάστημα για το γενικό καλό της κοινωνίας». 

Στη σύγχρονη εποχή ο Εθελοντισμός έχει καθιερωθεί ως ο θεσμός που συμβάλλει στην 

αντιμετώπιση των κοινωνικών, οικονομικών και περιβαλλοντικών προβλημάτων, στοχεύει στο 

συλλογικό όφελος και στη συμμετοχή στα κοινά και καλείται να αναπληρώσει τα κενά που 

δημιουργούν η αδυναμία του κράτους και οι μηχανισμοί της αγοράς. Στο πλαίσιο αυτό τα 

τελευταία χρόνια έχουν κάνει την εμφάνισή τους στη χώρα μας πολλές Μη Κυβερνητικές 

https://noiazomaikaidrw.gr/ethelontismos/


Οργανώσεις με πληθώρα εθελοντικών δράσεων και κύρια πεδία εφαρμογής το Περιβάλλον, τον 

Πολιτισμό, τις Κοινωνικές Υπηρεσίες και Αναπτυξιακά Προγράμματα. Οι περισσότερες από αυτές 

τις οργανώσεις στηρίζουν τις δράσεις τους στην εθελοντική εργασία, ενώ άλλες συνδυάζουν ένα 

δίκτυο αμειβομένων στελεχών και εθελοντών. […] 

 

Α3. Το σχολείο σου οργανώνει ημερίδα για τον Εθελοντισμό και καλείσαι να μιλήσεις για την αξία 

της προσφοράς του, παραθέτοντας, επιπλέον, προτάσεις εθελοντικών δράσεων που θα ήθελες να 

αναλάβει η σχολική σου μονάδα. Η εισήγησή σου να έχει έκταση 200-250 λέξεων.  

Μονάδες 25 

 

Β. Λογοτεχνικό κείμενο  

ΜΑΧΜΟΥΝΤ ΝΤΑΡΟΥΪΣ (1941-2008) 

Να σκέφτεσαι τους άλλους… 

Το παρακάτω ποίημα είναι του Παλαιστίνιου ποιητή Μαχμούντ Νταρουΐς, σε μετάφραση Τζένης 

Καραβίτη (βλ. https://noiazomaikaidrw.gr/2020/05/12/logotechnika-keimena-kai-poiimata-gia/ ) 

 

Καθώς ετοιμάζεις το πρωινό σου, να σκέφτεσαι τους άλλους. 

Μην ξεχνάς να ταΐζεις τα περιστέρια. 

Όταν πολέμους ξεκινάς, να σκέφτεσαι τους άλλους. 

Μην ξεχνάς όσους λαχταρούν την ειρήνη. 

Όταν πληρώνεις το νερό, να σκέφτεσαι τους άλλους. 

Εκείνους που μόνο τα σύννεφα έχουν να τους θηλάσουν. 

Όταν γυρνάς στο σπιτικό σου, να σκέφτεσαι τους άλλους. 

Μην ξεχνάς όσους ζουν σε αντίσκηνα. 

Όταν τ’ αστέρια μετράς πριν κοιμηθείς, να σκέφτεσαι τους άλλους. 

Εκείνους που δεν έχουνε πού να πλαγιάσουν. 

Όταν ελεύθερα μιλάς, να σκέφτεσαι τους άλλους. 

Εκείνους που δεν τους αφήνουν να μιλήσουν. 

Και καθώς σκέφτεσαι εκείνους, τους άλλους, 

Στον εαυτό σου γύρισε και πες: 

«Αχ και να ήμουν ένα κερί στο σκοτάδι». 

 

Β3. Να επιλέξεις ένα από τα δύο ακόλουθα θέματα παραγωγής λόγου. Να καταγράψεις τις 

απαντήσεις σου σε ένα κείμενο 100-150 λέξεων. 

 

1. Στο ποίημα παρουσιάζονται, αντιθετικά, οι άνθρωποι που ζουν ελεύθερα και χωρίς δοκιμασίες 

https://noiazomaikaidrw.gr/2020/05/12/logotechnika-keimena-kai-poiimata-gia/


τη ζωή σε σχέση με αυτούς που δοκιμάζονται. Να παρουσιάσεις τη ζωή των μη δοκιμαζόμενων και 

ελεύθερων ανθρώπων, όπως την καταγράφει ο ποιητής. Τι τους προτείνει στους δύο τελευταίους 

στίχους του ποιήματος; Ποιες ενέργειες θα μπορούσες να κάνεις εσύ ως ένας από τους ανθρώπους 

αυτούς;  

ή 

2. Στο κείμενο παρουσιάζεται η πλεονεκτική θέση στην οποία βρίσκονται οι άνθρωποι που δεν 

υποφέρουν και δεν δοκιμάζονται σε σχέση με αυτούς που ποικιλότροπα βασανίζονται στη ζωή. 

Υπόθεσε ότι είσαι ένα από τα άτομα που δοκιμάζονται. Σε μορφή ημερολογίου να καταγράψεις τις 

σκέψεις και τα συναισθήματά σου από τις δυσκολίες της ζωής σου και να αναφερθείς στην ανάγκη 

που έχεις για εθελοντική προσφορά εκ μέρους των συνανθρώπων σου. 

Μονάδες 25 


