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I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
 
22 Χρόνια Προσφοράς Εθελοντικής Εργασίας 

 
Το 2009, η Μη Κυβερνητική Οργάνωση ΕΛΙΞ - Προγράμματα Εθελοντικής Εργασίας συμπλήρωσε, 

 22 χρόνια λειτουργίας με παρουσία σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό.  

 

Όλα αυτά τα χρόνια η ΕΛΙΞ καλλιεργεί την εθελοντική συνείδηση και προωθεί την εθελοντική προσφορά με 

βασικό στόχο τη συμβολή στην προσωπική ανάπτυξη του ατόμου και την εξέλιξή του ως πολίτη του κόσμου 

μέσα από την ενεργή συμμετοχή στα κοινά.  

 

Οι στόχοι της ΕΛΙΞ επιτυγχάνονται με την υλοποίηση διεθνών εθελοντικών δράσεων σε πολλές περιοχές 

της Ελλάδας και του εξωτερικού, με αντικείμενο: 

 την προστασία του περιβάλλοντος, 

 τη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς, 

 την προώθηση του πολιτισμού και 

 την κοινωνική προσφορά. 
 

 
 
Για την πραγματοποίηση των δράσεων της η οργάνωση συνεργάζεται με Οργανισμούς Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης, Κρατικούς Φορείς, εταιρίες, Ιδρύματα καθώς και με τοπικούς περιβαλλοντικούς και 
πολιτιστικούς συλλόγους καθώς επίσης είναι μέλος στα ακόλουθα δίκτυα: 
 

 Εθνικά ∆ίκτυα: 

• Πανελλήνιο ∆ίκτυο Οικολογικών Οργανώσεων (ΠΑΝ.∆.ΟΙΚ.Ο.) 

• ∆ίκτυο Εθελοντισμός και Περιβάλλον 

 ∆ιεθνή ∆ίκτυα: 

• Alliance of European Voluntary Organizations 

• Conservation Volunteers Alliance 

• Senior European Volunteers Exchange Network (SEVEN) 

• Anna Lindh Foundation 
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Από το 1987 έχουν πραγματοποιηθεί  

περισσότερα από 300 προγράμματα εθελοντικής εργασίας  

σε 104 περιοχές της Ελλάδας,  

στα οποία συμμετείχαν περισσότεροι από 4.800 εθελοντές από όλο το κόσμο.  

Παράλληλα, πάνω από 1.800 νέοι από την Ελλάδα,  

προσέφεραν εθελοντική εργασία σε πολλές χώρες του εξωτερικού. 

 

 

 

Ο ακόλουθος χάρτης υποδεικνύει τις περιοχές όπου έχουν υλοποιηθεί προγράμματα της ΕΛΙΞ:  



 
II. ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ  

 

Το 2009 ένας σημαντικός αριθμός φορέων στήριξε ενεργά τις δράσεις μας όπως: 

 Οι ∆ήμοι: Νέας Μάκρης, Κέας, Μαστοροχωρίων, Εξωμβούργου Τήνου,  Λακέρειας,  Μελιβοίας, 

 Η εταιρία ΟΠΑΠ ΑΕ, που υποστήριξε την υλοποίηση έξι (6) δεκαπενθήμερων προγραμμάτων 
εθελοντικής εργασίας, 

 Το Ίδρυμα Ι. Φ. Κωστοπούλου, 

 Το "∆ασικό Χωριό Κέδρος" στα Τζουμέρκα Ιωαννίνων, 

 H  Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς και το Ινστιτούτο Νεολαίας, 
 To Education, Audiovisual and Culture Executive Agency της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 

 To γραφείο του Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου στην Ελλάδα, 

 Oι ∆ήμοι: Αθηνών, Γλυφάδας, Θεσσαλονίκης, Λάρισας, 

 Το Κέντρο Περίθαλψης Παιδιών (ΚΕ.ΠΕ.Π.) Λεχαινών, 

 Το Neo Ηumanist Center Ελλάδας, 
 Η Μ.Κ.Ο. AEGEE - Κίνηση φοιτητών για την Ένωση της Ευρώπης Αθήνας, Πειραιά, Πάτρα και Ρόδου,  

 Η ΜΚΟ για το ∆ίκαιο και Αλληλέγγυο εμπόριο  Fair Trade Hellas,  

 Ο Φυσιολατρικός και Πολιτιστικός Σύλλογο Αρχαίας Ολυμπίας, 

 Το Έργο Πολιτών,  
 Το γραφιστικό γραφείο «ΑΣΠΡΗ ΛΕΞΗ»,  
 Το καφέ DaSein,  
 Το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων στον Πύργο Βασιλίσσης στο Ίλιον 

 

Τέλος, ουσιαστική υποστήριξη στη δράση μας παρείχαν οι 565 νέοι εθελοντές από όλο τον κόσμο που 

πήραν μέρος στα προγράμματα στην Ελλάδα και το εξωτερικό και οι 26 ομαδάρχες των ελληνικών 

προγραμμάτων
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III. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
  
 

0. Εισαγωγή        
Η ΕΛΙΞ από το 1987 πρωτοστατεί στη διοργάνωση διεθνών προγραμμάτων εθελοντικής εργασίας στην 

Ελλάδα. Κάθε χρόνο συντονίζει διεθνείς εθελοντικές ομάδες, οι οποίες συμβάλλουν με την εργασία τους στην 

τοπική ανάπτυξη, τη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς και την προστασία του περιβάλλοντος. 

Παράλληλα, δεκάδες Έλληνες εθελοντές συμμετέχουν μέσω της ΕΛΙΞ σε εθελοντικά προγράμματα σε όλο 

τον κόσμο τα οποία διοργανώνονται από αντίστοιχες οργανώσεις φιλοξενίας μαζί με οργανισμούς με ενεργή 

συμμετοχή στις τοπικές κοινωνίες. 

 

 
 

1. Προγράμματα στην Ελλάδα 
 

Το 2009 η ΕΛΙΞ πραγματοποίησε 17 προγράμματα εθελοντικής εργασίας στις περιοχές: 

 
ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ 

Αττική ∆ήμος Νέας Μάκρης Νέα Μάκρη 
∆ήμος Μαστοροχωρίων ∆ροσοπηγή & Κεφαλοχώρι 

Ήπειρος 
∆ασικό Χωριό Κέδρος Καταρράκτης Τζουμέρκων 

∆ήμος Λακέρειας Ανατολή & Αμυγδαλή 
Θεσσαλία 

∆ήμος Μελιβοίας Σωτηρίτσα 

∆ήμος Εξωμβούργου Τήνου Στενή, Φαλατάδος, Καρδιανή  
Κυκλάδες 

∆ήμος Κέας Χώρα Κέας 
 

ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ      231 εθελοντές και 27 ομαδάρχες   

   από 28 χώρες: Αγγλία, Αρμενία, Βουλγαρία, Γαλλία, Γερμανία, ∆ανία, Ελβετία,     

Ελλάδα, ΗΠΑ, Ιαπωνία, Ισπανία, Ιταλία, Καναδάς, Κορέα, Κροατία, Λευκορωσία, 

Λουξεμβούργο, Μαρόκο, Ολλανδία, Ουκρανία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Ρωσία, 

Σερβία, Σλοβακία, Ταιβάν, Τουρκία, Φινλανδία.    

 

 

 
 
 



Α. Αττική  

∆ασοπροστασία και καθαρισμός παραλιών στο ∆ήμο Νέας Μάκρης 
 
Ο ∆ήμος Νέας Μάκρης και η οργάνωση ΕΛΙΞ συνέχισαν την επιτυχημένη συνεργασία τους και το 2009, 
πραγματοποιώντας τέσσερα προγράμματα εθελοντικής εργασίας με τη συμμετοχή εθελοντών από όλο τον 
κόσμο.  
 
Το έργο τους επικεντρώθηκε σε δύο κυρίως δράσεις:  

α) Βάρδιες πυροπροστασίας του δάσους στην περιοχή του 
Νέου Βουτζά. Με βάση τους το πυροφυλάκιο της Αγίας 
Μαρίνας, αφού εκπαιδεύτηκαν σε θέματα πυρασφάλειας και 
σε συνεργασία με τους ντόπιους εθελοντές πυροσβέστες, οι 
εθελοντές της ΕΛΙΞ ανέλαβαν για δώδεκα ώρες κάθε μέρα την 
εποπτεία της περιοχής και την υποχρέωση για έγκαιρη 
ειδοποίηση των αρχών σε περίπτωση πυρκαγιάς. Οι περιοχές 
αρμοδιότητάς τους ήταν από το Μάτι ως την Νέα Μάκρη 
(Προβάλινθος, Αγία Μαρίνα κλπ) και δεν ήταν, μάλιστα, λίγες 
οι περιπτώσεις, όπου η πυροσβεστική πρόλαβε πυρκαγιές 
πριν εκδηλωθούν χάρη στην άμεση κινητοποίηση των 
εθελοντών. 
 

β) Καθαρισμός των παραλιών Άγιος 
Ανδρέας, Αμπελούπολη (5 μικρές παραλίες) 
και Ζούμπερι καθώς και ευαισθητοποίηση των 
κατοίκων και των λουομένων γύρω από τη 
διατήρηση καθαρών ακτών. 
Παράλληλα οι εθελοντές καθάρισαν την 
περιοχή γύρω από το πυροφυλάκιο από ξερά 
χόρτα και σκουπίδια, κάποιες κάθετες της 
λεωφόρου Μαραθώνος, την παραλία της Νέας 
Μάκρης και το πάρκινγκ του Αγίου Αντρέα, 
καθώς και την 5η Παιδική Κατασκήνωση της 
Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής του Αγίου 
Ανδρέα και την παραλία της, που με ευγένεια 

 τις εγκαταστάσεις της για τη 
ία των τεσσάρων εθελοντικών ομάδων 

. Τέλος συντήρησαν και καθάρισαν 
άστηση το μονοπάτι που οδηγεί από 

η
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παραχώρησε
φιλοξεν
της ΕΛΙΞ
από βλ
την 5  κατασκήνωση στην παραλία.  



Β. Ήπειρος 

Συνεχίζεται η παράδοση στο ∆ήμο Μαστοροχωρίων 
 

 
Ο ∆ήμος Μαστοροχωρίων και η οργάνωση ΕΛΙΞ, συνεχίζοντας την επί 
δεκαέξι (16) ολόκληρα χρόνια παράδοση κοινών δράσεων στην περιοχή της 
Ηπείρου, υλοποίησαν διεθνή προγράμματα εθελοντικής εργασίας με στόχο 
την αποκατάσταση πετρόκτιστων κτηρίων υψηλής αισθητικής και την 
ανάδειξη της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής για την οποία είναι διάσημη η 
περιοχή. 
 
Στη ∆ροσοπηγή οι εθελοντές απομάκρυναν το σοβά από το εξωτερικό του 
παλιού καφενείου που βρίσκεται δίπλα από την κεντρική βρύση του χωριού 
αποκαλύπτοντας, έτσι, την παλιά πέτρινη τοιχοποιία του. Το συγκεκριμένο 
κτίριο προορίζεται να χρησιμοποιηθεί ως βιβλιοθήκη.  
 

Στο Κεφαλοχώρι αφαιρέθηκε ο παλιός αρμός 
από τις πέτρες της κεντρικής εκκλησίας του 
χωριού και περάστηκε νέος. Στη συνέχεια 
βάφτηκαν οι παιδικές χαρές του χωριού και 
καθαρίστηκε η αυλή του δημοτικού σχολείου που 
φιλοξενούσε και τις ομάδες των εθελοντών.  
 
Ο πολιτισμός, το μοναδικό φυσικό περιβάλλον, οι 
παραδόσεις και η ιστορία του τόπου και, κυρίως, 
η γνωστή ηπειρώτικη  
εθελοντές, για άλλη μια  
εντυπώσεις. 

 

 
 

 

φιλοξενία, άφησαν τους
χρονιά, με τις καλύτερες

 
 

Πολιτιστικές δράσεις στο ∆ασικό Χωριό «Κέδρο
 
Το ∆ασικό Χωριό «ΚΕ∆ΡΟΣ» και η ΕΛΙΞ 
συνεργάστηκαν το 2009 για πέμπτη (5η) συνεχόμενη 
χρονιά αποδεικνύοντας ότι είναι άλλη μια συνεργασία 
που αποδίδει στο χρόνο.   
 
Στόχος ήταν η διοργάνωση του "3ου Tzoumerka Art 
Festival" που πραγματοποιείται στο ∆ασικό χωριό κάθε 
καλοκαίρι τα τρία τελευταία χρόνια. Αφιερωμένο στο 
Εθνικό Πάρκο Τζουμέρκων, το Tzoumerka Art Festival 
2009 αποτέλεσε μία ανοιχτή και δημιουργική συνάντηση 
καλλιτεχνών από διάφορους χώρους έκφρασης, 
αποτελώντας βήμα έκφρασης και αλληλεπίδρασης για 
νέους και παλαιούς καλλιτέχνες. 
 
Τον Ιούλιο του 2009 λοιπόν μία ομάδα εθελοντών 
συμμετείχε στην διοργάνωση του "3ου Tzoumerka Art Festival" που διήρκησε από 
την 1 έως και τις 5 Αυγούστου με πλήθος εκδηλώσεων. Παράλληλα με την 
υποστήριξη των αναγκών του φεστιβάλ οι εθελοντές συμμετείχαν σε εργασίες 
συντήρησης των χώρων του ∆ασικού Χωριού Κέδρος καθώς και στο καθαρισμό 
και συντήρηση του μονοπατιού Κέδρος – Μικροσπηλιά.  
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Γ. Θεσσαλία 

Περιβαλλοντικές δράσεις στο ∆ήμο Λακέρειας 
 
Ο ∆ήμος Λακέρειας και η ΕΛΙΞ συνεργάστηκαν για δεύτερη 
συνεχόμενη χρονιά με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος 
αλλά και της πολιτιστικής κληρονομιάς της ευρύτερης περιοχής 
του ∆ήμου υλοποιώντας δύο προγράμματα εθελοντικής εργασίας 
στα χωριά Ανατολή και Αμυγδαλή. 
 
Το πρώτο πρόγραμμα υλοποιήθηκε στο χωριό Ανατολή. Οι 
εθελοντές καθάρισαν και έβαψαν τη παιδική χαρά και σκάλισαν  
το παρκάκι στο "πάνω μαχαλά", φύτεψαν δέντρα κοντά στην 
Παναγιά, συντήρησαν και καθάρισαν το πέτρινο καλντερίμι που 
πέρυσι είχαν κατασκευάσει οι εθελοντές στις "βρύσες" καθώς και 
τη μικρή πλατεία που καταλήγει το μονοπάτι και έβαψαν  τα 
παράθυρα του κοινοτικού γραφείου του χωριού. Επιπλέον 
αφαίρεσαν το σοβά από την πετρόκτιστη επιφάνεια του δημοτικού 

σχολείου ώστε να περαστεί 
καινούριο αρμολόι και 
έσκαψαν τα παρτέρια και 
τους διαδρόμους του 
κήπου.  
 
Το δεύτερο  πρόγραμμα 
υλοποιήθηκε στο χωριό 
Αμυγδαλή. Οι εθελοντές 
καθάρισαν από τη βλάστηση, συντήρησαν και ανακατασκεύασαν 
όπου χρειαζόταν το περίπου 2 χλμ καλντερίμι που συνδέει το παλιό 
χωριό Κουκουράβα με τη λίμνη Κάρλα.  

 

 

 
Μονοπάτια και αρχαιολογική ανασκαφή στο ∆ήμο Μελιβοίας 

 
Ο ∆ήμος Μελιβοίας και η ΕΛΙΞ συνεργάστηκαν φέτος για 
πρώτη φορά με στόχο τόσο την προστασία
και τη διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρο
και την προώθηση της εθελοντικής πρ
κοινωνία.  
 
Η εθελοντική ομάδα επικεντρώθηκε σε
συντήρηση του μονοπατιού που 
παραλία Βελίκα (βάψιμο σε παγκάκια 
ξεχορτάριασμα κα.) και συμμετοχή
ανασκαφή στο Κάστρο του Φιλοκτήτη.  
 
Παράλληλα με τις παραπάνω 
εργασίες οι εθελοντές ξεχορτάριασαν 
και καθάρισαν την αυλή του σχολείου 
που τους φιλοξενούσε και έβαψαν 
κάποια μέρη του.   
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 του περιβάλλοντος 
νομιάς του τόπου όσο 
οσφοράς στην τοπική 

 δύο κυρίως εργασίες: 
συνδέει το χωριό με την 

και καλάθια αχρήστων, 
 στην αρχαιολογική 



∆. Κυκλάδες 

Συντηρώντας μονοπάτια στο ∆ήμο Εξωμβούργου 
 
Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά  ο ∆ήμος Εξωμβούργου στο νησί της Τήνου και η ΕΛΙΞ συνεργάστηκαν για 
την υλοποίηση τριών προγραμμάτων εθελοντικής εργασίας με στόχο τη διάνοιξη, συντήρηση και 
σηματοδότηση μονοπατιών στην ευρύτερη περιοχή του ∆ήμου. 
 
Φαλατάδος, Στενή και Καρδιανή ήταν τα τρία χωριά που 
φιλοξένησαν φέτος από μία διεθνή ομάδα εθελοντών το καθένα 
με εθελοντές απο την Ελλάδα και όλο τον κόσμο. 
 
Στο χωριό Φαλατάδος οι εθελοντές εργάστηκαν καθαρίζοντας 
και συντηρώντας αρχικά το μονοπάτι Καθλίκαρος - Λειβαδερή, 
που οδηγεί στο χωριό Βώλαξ. Στη συνέχεια ασχολήθηκαν με το 
μονοπάτι Καθλίκαρος – Μέση καθώς και με το μονοπάτι που 
οδηγεί από το Φαλατάδο στον Βώλακα. 
 
Στη Στενή οι εθελοντές καθάρισαν, συντήρησαν και 
ανακατασκεύασαν όπου χρειαζόταν, το μονοπάτι που ενώνει 
την Παναγία της Ποταμιάς με την παραλία της Αγίας 
Μαργαρίτας και εκείνο που ενώνει την Παναγία με την Ποταμιά. 
Στη συνέχεια εργάστηκαν στο μονοπάτι Περιστέρα που ενώνει 
τη Στενή με το χωριό Κρόνος φτάνοντας μέχρι την πλατεία του 
χωριού και τέλος το μονοπάτι που ενώνει το κεντρικό δρόμο με 
το χωριό.  
 
Τέλος στην Καρδιανή οι εθελοντές καθάρισαν μονοπάτια που 
συνδέουν τις παραλίες του Εξωμβούργου: Ξυνάρια - 
Νεκροταφείο, Καλύβια - ΄Ορμος Γιαννάκη και Καλύβια - Άγιος 
Πέτρος, καθώς και το μονοπάτι που συνδέει την στάση του 
λεωφορείου της Καρδιανής μέχρι το παλιό χωριό και τον Άγιο 
Κωνσταντίνο. 
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Αρχαία Μονοπάτια ανοίγουν νέους δρόμους στο ∆ήμο Κέας 

 
Ο ∆ήμος Κέας και η ΕΛΙΞ αποδεικνύεται πως έχουν δημιουργήσει μια σταθερή σχέση συνεργασίας μιας και 
φέτος για τρίτη συνεχόμενη χρονιά υλοποίησαν τρία δεκαπενθήμερα προγράμματα εθελοντικής εργασίας με 
κύριο στόχο τη διάνοιξη, συντήρηση και σηματοδότηση μονοπατιών στην ευρύτερη περιοχή της Καρθαίας.  
 

Οι τρεις διεθνείς ομάδες των εθελοντών που φιλοξενήθηκαν στο 
∆ημοτικό Σχολείο της Κάτω Μεριάς καθάρισαν τα μονοπάτια 3,4,5 και 
6, το μονοπάτι της Κιαλισκιάς καθώς και τα μονοπάτια  "Μοναχοδρύς- 
Κάτω Μεριά –Σταυρουδάκι και  Χαβούνα ως την πηγή για Καρθαία.  

 
Επιπλέον οι εθελοντές καθάρισαν τις παραλίες 
Καμπί, Κούνδουρος, Λιπαρού και Μπούρι και 
ασχολήθηκαν με τον καθαρισμό και τη 
συντήρηση των  πηγών Καλοδούκα, και 
Βαθυποτάμου.   
 

 

 
 
 

 

 

Ε. Πελοπόννησος  

∆ενδροφύτευση στην Αρχαία Ολυμπία 
 
Οι δενδροφυτεύσεις της ΕΛΙΞ τον Φεβρουάριο και το Νοέμβριο του 
2009, ως συνέχεια του έργου της οργάνωσης στην περιοχή τα τελευταία 6 
χρόνια, πραγματοποιήθηκαν με μεγάλη επιτυχία! 60 ενθουσιώδεις και 
πρόθυμοι εθελοντές της οργάνωσης σε συνεργασία με μέλη του 
Φυσιολατρικού και Πολιτιστικού Συλλόγου Αρχαίας Ολυμπίας και 
τοπικούς φορείς, έδωσαν το παρών στις δενδροφυτεύσεις στον λόφο της 
Γαλανής.  

 
Η αναδάσ
γίνει σκοπός
της οργά
τοπικών 
του Συλλ
προσπάθεια
τακτική και
πρασινίσει 
 
Συνολικά οι εθελοντές φύτεψαν 
2000 δέντρα, κι ακόμα περισσότερα 
δέθηκαν σε πασσάλους. Φυτεύτηκαν 
πεύκα, κουτσουπιές, χαρουπιές, 
κυπαρισσάκια, οξιές καθώς και 
δεντρολίβανο.  

 
 
 

ωση του συγκεκριμένου λόφου έχει 
 των τακτικών δενδροφυτεύσεων 

νωσης μας, πάντα με την στήριξη των 
φορέων και προπαντός της προέδρου 
όγου, κα Έλκε Σπηλιοπούλου. Η 

 είναι οργανωμένη, συνεχής, 
 συγκροτημένη, με στόχο να 
ο λόφος της Γαλανής. 



2. Αποστολή εθελοντών σε δράσεις εξωτερικού  
 
Η ΕΛΙΞ ανήκει στο διεθνές δίκτυο Alliance of Voluntary Service Organizations. Στο πλαίσιο ανταλλαγών 
εθελοντών, η ΕΛΙΞ έστειλε το 2009 πάνω από 200 εθελοντές σε χώρες όπως  η Ισλανδία, η Ινδία, η Ιταλία, 
η Ισπανία, το Μαρόκο, η Σερβία, το Μεξικό, η Τουρκία, η Ιρλανδία, η Ιαπωνία αλλά και η Ακτή 
Ελεφαντοστού, η Τανζανία και η Κένυα. 
 

Ενδεικτικά αναφέρουμε ορισμένα από τα προγράμματα του εξωτερικού: 

• Υποστήριξη στη διοργάνωση καλλιτεχνικού φεστιβάλ, ΚΟΡΕΑ 

• Εργασία σε κέντρο προσφύγων, ΓΕΡΜΑΝΙΑ 

• ∆ιδασκαλία Αγγλικών σε παιδιά δημοτικού, ΤΑΙΛΑΝ∆Η 

• ∆ραστηριότητες για την προστασία της θαλάσσιας χελώνας, ΜΕΞΙΚΟ 

• Συμμετοχή σε πρόγραμμα διάνοιξης μονοπατιών, ΙΤΑΛΙΑ 

• Εκπαιδευτικές δραστηριότητες με παιδιά, ΙΝ∆ΙΑ 

• Εκπαίδευση σε τεχνικές αγιογραφίας και ξυλογραφίας και εργασίες συντήρησης, ΣΕΡΒΙΑ 

• Εργασίες σε αρχαιολογικό project σε κάστρο, ΑΝ∆ΑΛΟΥΣΙΑ 

• Περιβαλλοντικές εργασίες και ευαισθητοποίηση για την ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας, ΙΣΛΑΝ∆ΙΑ 

• ∆ραστηριότητες με άπορα παιδιά και συντήρηση των σπιτιών που διαμένουν, ΑΥΣΤΡΙΑ   
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Πρόγραμμα  Rainbow – Access 4 all EVS in workcamps 
 

  
 
 
Η ΕΛΙΞ, μαζί με άλλες οργανώσεις του δικτύου της Alliance of Voluntary Service Organizations, συμμετείχε 
στο ευρωπαικό πρόγραμμα «Rainbow» σκοπός του οποίου είναι να κάνει τη συμμετοχή σε εθελοντικά 
προγράμματα πιο εύκολα προσβάσιμη σε εθελοντές με λιγότερες ευκαιρίες. Η συμμετοχή των εθελοντών 
συντονίστηκε από το working group Access for All της Alliance και χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Νεολαία σε ∆ράση» στα πλαίσια της ∆ράσης 2-Ευρωπαική Εθελοντική Υπηρεσία 
(EVS) μικρής διάρκειας. 
 
Περισσότεροι από 40 «Rainbow» νέοι με λιγότερες ευκαιρίες πήραν μέρος σε προγράμματα  εθελοντικής 
εργασίας ανά την Ευρώπη το περασμένο καλοκαίρι. Η ΕΛΙΞ φιλοξένησε έναν εθελοντή από τη Γαλλία και 
τρεις από την Ουαλία  ενώ παράλληλα λειτούργησε ως φορέας αποστολής για δύο εθελοντές αφγανικής και 
αλβανικής καταγωγής σε 2 προγράμματα στη Γαλλία.  
 
Μέσω της συγκεκριμένης δράσης οι εθελοντές προετοιμάζονται κατάλληλα για το πρόγραμμα στο οποίο θα 
συμμετάσχουν και τυγχάνουν υποστήριξης και παρακολούθησης πριν, κατά της διάρκεια και μετά το 
πρόγραμμα εθελοντικής εργασίας. Τέλος τους παρέχονται τα έξοδα ταξιδιού και ασφαλιστικής κάλυψης.  
 

 
Σχεδιάγραμμα 1:

Υποδοχή Εθελοντών 
σε Προγράμματα Εθελοντικής Εργασίας στην Ελλάδα

Αμερική Ασία Αφρική Ευρώπη Ωκεανία

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σχεδιάγραμμα 2: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Αποστολή Εθελοντών 
σε Προγράμματα Εθελοντικής Εργασίας στο Εξωτερικό

Αμερική Ασία Αφρική Ευρώπη Ωκεανία 
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ΙV. ∆ΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ Ε.Ε. «ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΣΕ ∆ΡΑΣΗ» 

 

 

 

 

0. Εισαγωγή        
 
Η ΕΛΙΞ, συνεχίζοντας τη μακροχρόνια ραμματεία Νέας Γενιάς, 
υλοποίησε το 2009 προγράμματα στα  προγράμματος της Ε.Ε. 
«Νέα Γενιά σε Δράση». Στόχος του  την ενεργό συμμετοχή 
των νέων ως ευρωπαίων πολιτών, να την ανεκτικότητα μεταξύ 
των νέων Ευρωπαίων και να τους εμ ντος της Ένωσης.  
 
 
 
 

1. ∆ράση 1 – Νεολαία για την Ευρώπη 
 
«ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΟΥΣ ΕΥΡΩΠΑΙΟΥΣ - Campaigning for Active Europeans» 
 

Στα πλαίσια της εκστρατείας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της 
νεολαίας για τις ευρωεκλογές του Ιουνίου 2009, "ΠΑΡΕ ΘΕΣΗ", η ΕΛΙΞ  
πραγματοποίησε  μια  ανταλλαγή νέων με θέμα τη διοργάνωση 
εκστρατειών και άλλων δράσεων ως μέσων ενεργούς συμμετοχής των 
νέων ανθρώπων  στην κοινωνία των πολιτών.  

 
Συγκεκρι

Βρετ
Εσθονί
Ελλά
διεξή

ενημέρωσης για τις ευρω
2009 στη χώρα τους. Στη 
Αθήνα για να συζητήσουν 
εργαλεία και τις μεθόδους 
καθώς και τις εμπειρίες που
να οργανώσουν μια εκδή
εκστρατείας "ΠΑΡΕ ΘΕΣΗ".  
 
Κατά τη διάρκεια της δεκαήμερης διαμονής τους στην 
Αθήνα, αποτέλεσαν το ζωντανό παράδειγμα της 
ευρωπαϊκής πολιτικής για τους νέους, όντας πρεσβευτές 
των χωρών τους. 
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 συνεργασία της με τη Γενική Γ
 πλαίσια των Δράσεων 1 & 2 του
 προγράμματος είναι να προωθήσει
 αναπτύξει την αλληλεγγύη και 

πλέξει στη διαμόρφωση του μέλλο

μένα, 25 
συμμετέχοντες από την 

ανία, Φιλανδία, 
α, Ολλανδία και την 

δα δημιούργησαν και 
γαγαν μια εκστρατεία 
παϊκές εκλογές του 
συνέχεια ήρθαν στην 
και να μοιραστούν τα 
που χρησιμοποίησαν 
 βίωσαν προκειμένου 
λωση ως μέρος της 



 

2. ∆ράση 2 – Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία  (Ε.Ε.Υ.) 
 

 
Η  ΕΛΙΞ συνεχίζοντας τον πετυχημένο ρόλο της ως φορέας αποστολής, φιλοξενίας και συντονισμού 
προγραμμάτων μεγάλης διάρκειας, στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Εθελοντικής Υπηρεσίας, συνέχισε και 
φέτος τη συνεργασία της με το Ινστιτούτο Νεολαίας της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς, χειριστή του 
συγκεκριμένου Προγράμματος.  

 

 
Φιλοξενία  
 
Κατά τη διάρκεια του 2009, φιλοξενήθηκαν σε τρία προγράμματα έντεκα (11) εθελοντές, από το Βέλγιο, τη 
Γερμανία, την Ιταλία, την Αυστρία, την Ουαλία, την Πορτογαλία και το Μεξικό. 
 
 

 

Το πρώτο πρόγραμμα όπου απασχολήθηκαν εθελοντές είναι στο Κέντρο Περίθαλψης Παιδιών (ΚΕ.ΠΕ.Π.) 
στα Λεχαινά της Ηλείας το οποίο έχει στόχο τη βελτίωση της καθημερινότητας παιδιών με σωματική και 
νοητική αναπηρία. Εθελοντές από την Ευρώπη ζουν στα Λεχαινά και προσφέρουν τον χρόνο τους στο 
κέντρο για τουλάχιστον 6 μήνες. Συγκεκριμένα διευκολύνουν καθημερινά την θεραπεία των παιδιών και 
συμβάλουν καθοριστικά στην καλύτερη διαβίωση τους. Οι εθελοντές που υποστήριξαν το έργο του κέντρου 
κατά τη διάρκεια του 2009 μίλησαν, χάιδεψαν, αγκάλιασαν τα παιδιά και τελικά πρωταγωνίστησαν με 
ουσιαστικό και εντυπωσιακό τρόπο στην δημιουργία ενός καθημερινού περιβάλλοντος με μεγαλύτερη 
ζεστασιά, φροντίδα και χαμόγελο. 
 
  

 
 
 
 
 

Το δεύτερο πρόγραμμα ήταν στην οργάνωση ΕΛΙΞ - Προγράμματα Εθελοντικής Εργασίας, όπου υπήρξε 
ανάγκη στήριξης των διαφόρων δράσεων της οργάνωσης. Ο εθελοντής του συγκεκριμένου προγράμματος 
συνέβαλε σημαντικά στην καλύτερη λειτουργία του γραφείου στην Αθήνα, ιδιαίτερα κατά τους καλοκαιρινούς 
μήνες όπου ο αριθμός των δράσεων αυξάνεται σημαντικά. 
 
 

  
 

 
Το τρίτο πρόγραμμα ήταν στη οργάνωση Neohumanist Center όπου για πρώτη φορά το 2009 υλοποιήθηκε 
πρόγραμμα στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Εθελοντικής Υπηρεσίας. To Neohumanist Center που εδρεύει στο 
Μαρούσι, προσφέρει ένα εναλλακτικό πρόγραμμα ολιστικής εκπαίδευσης σε παιδιά, βασισμένο στη 
φιλοσοφία της Yoga καθώς και προγράμματα φυσικής θεραπείας και σωματικής ευεξίας για ενήλικες.   
 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ & ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 

ΚΕ.ΠΕ.Π. ΛΕΧΑΙΝΩΝ 
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Αποστολή
 
Κατά τη καιρία να εργαστούν εθελοντικά σε έξι 
ευρωπαϊ  από αυτά έχουν ήδη ολοκληρωθεί και 
κάποια 
 
Πιο συγκ
 

• ΜΑΛΤΑ - οργάνωση Razzett tal-Hbiberija: «Helping Services through leisure education», 

• ΒΕΛΓΙΟ - οργάνωση OBESSU - Organising Bureau of European School Student Unions: «Europe 

throught students’ eyes», 

• ΑΥΣΤΡΙΑ: «Υποστήριξη των δράσεων του εκπαιδευτικού προγράμματος για τα παιδιά του σχολείου 

της κοινότητας Kreamont», 

• ΓΕΡΜΑΝΙΑ – οργάνωση Kita Faros: «Υποστήριξη στις δράσεις και στο καθημερινό πρόγραμμα με 

παιδιά και γονείς του κέντρου Kita Faros», 

• ΙΣΠΑΝΙΑ, - οργάνωση Ayuntamiento de Carrion de los Condes, Palencia: «Υποστήριξη στο 

καθημερινό πρόγραμμα του κέντρου για ηλικιωμένους»,  

• ΙΡΛΑΝΔΙΑ - οργάνωση ISWECA - Raheen Wood School: «Υποστήριξη στο πειραματικό 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα του σχολείου»  

 

  

διάρκεια του 2009, έξι (6) Έλληνες εθελοντές είχαν την ευ
κές χώρες και να ζήσουν μια σημαντική εμπειρία. Κάποια
είναι σε εξέλιξη.  

εκριμένα: 



 
V. ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

 
 

1. «ΠΑΡΕ ΘΕΣΗ - When You Vote You Win» 
Από τον Απρίλιο μέχρι τον Ιούνιο η ΕΛΙΞ είχε την ευκαιρία να διοργανώσει μια εκστρατεία ενημέρωσης και 
ευαισθητοποίησης των νέων για τις ευρωεκλογές της 7ης Ιουνίου 2009. 
 
Η εκστρατεία "ΠΑΡΕ ΘΕΣΗ", χρηματοδοτήθηκε από το Ινστιτούτο Νεολαίας και το Education, 
Audiovisual and Culture Executive Agency της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τέλεσε υπό την αιγίδα της 
Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς και του ∆ήμου Αθηναίων και είχε την υποστήριξη του γραφείου του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα. Η ΕΛΙΞ συνεργάστηκε επίσης με την οργάνωση AEGEE και 
βέβαια  με πολλούς εθελοντές. 
 

 
 
 
Κατά το διάστημα των τριών μηνών που 
διήρκησε η εκστρατεία, διοργανώθηκαν μια 
σειρά από δράσεις, μικρής και μεγάλης 
εμβέλειας, με στόχο την ενημέρωση των νέων 
ανθρώπων σχετικά με το ρόλο και τη 
σημασία των ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και 
των πολιτικών που προωθεί. 
 
Η ΕΛΙΞ βρέθηκε, μαζί με τους εθελοντές της, 
σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Ρόδο και 
Πάτρα, όπου διοργάνωσαν εκδηλώσεις 
ενημέρωσης σε κεντρικές πλατείες.  
 
Στις 27 με 29 Μαΐου η ΕΛΙΞ σε συνεργασία 
με την AEGEE πραγματοποίησε στην Αθήνα 
Συνέδριο με θέμα "Ευρωεκλογές 2009- Νέοι 
Ευρώ-ορίζοντες". Στις 30 Μαΐου 
πραγματοποιήθηκε η μεγάλη εκδήλωση 
ενημέρωσης στην πλατεία Κεραμεικού με 
διανομή ενημερωτικού υλικού, καλλιτεχνικά 
δρώμενα, εργαστήρια και πολλά διαδραστικά 
παιχνίδια.  
 
Η εκστρατεία "ΠΑΡΕ ΘΕΣΗ" εντάσσεται στο γενικότερο στόχο της ΕΛΙΞ για ενεργό 
συμμετοχή των νέων στην κοινωνία ως πολιτών και στην ενίσχυση του αισθήματος 
ότι ανήκουν στην Ευρώπη. 
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2. 4: MISS You, Rope! 
 
4: isn’t mass media 4th power after governmental institutions? 
Miss: what do we MISS to become real EU citizens for this nice 
“lady”, called Europe? 
You: why don’t you believe that YOU can change something? 
Rope: we need strong ROPE to hold on to say with certainty: we are 
EU citizens! 
 

Η ΕΛΙΞ συμμετείχε στην ευρωπαϊκή έρευνα με θέμα την "Μετανάστευση και Κοινωνική ένταξη" που ξεκίνησε 
την άνοιξη του 2009 ανάμεσα σε 10 οργανώσεις από την Αγγλία, Βουλγαρία, Ιταλία, Ισπανία, Ελλάδα, 
Ρουμανία, Εσθονία, Αυστρία και Γαλλία.  
 
Στόχος της έρευνας, στην οποία χρησιμοποιήθηκαν μικρής κλίμακας ερωτηματολόγια και μελέτη 
δημοσιευμάτων και ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών δελτίων, ήταν η ανάδειξη κοινών προβλημάτων και 
εμπειριών σε θέματα κοινωνικής ένταξης των μεταναστών στην Ευρώπη που αποτελεί προϋπόθεση για την 
ανεύρεση   λύσεων μέσω του διαπολιτισμικού διαλόγου.  
 
Η παρουσίαση και ανάλυση των αποτελεσμάτων της έρευνας από όλες τις χώρες που συμμετείχαν στο 
πρόγραμμα θα συμπεριληφθούν σε αγγλική έκδοση.   
 
 
 
 
 

3. Volunteers Across Europe 

 
Πρόκειται για μια ευρωπαϊκή έρευνα  με στόχο την δημιουργία μιας βάσης δεδομένων  
με ιστορικά και στατιστικά στοιχεία σχετικά με την εμφάνιση και την εξέλιξη  του 
εθελοντισμού στις σημαντικότερες πρωτεύουσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρά την 
αλματώδη ανάπτυξη  του εθελοντικού κινήματος τις τελευταίες δεκαετίες και την 
γενική παραδοχή ότι αποτελεί ένα από τα βασικά συστατικά της "Κοινωνικής 
Ευρώπης", δεν υπάρχει μια συστηματική καταγραφή δεδομένων και στοιχείων σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο.     
 

Το κενό αυτό θέλησε να καλύψει η Ιταλική οργάνωση CSV που ανέλαβε και την πρωτοβουλία για την έρευνα 
στην οποία  συμμετείχαν 17 ευρωπαϊκές οργανώσεις μεταξύ των οποίων και η ΕΛΙΞ.  
 
Η έρευνα βασίζεται σε 3 βασικά εργαλεία:  
α) Γενική Σύνοψη, που αποτελείται από την καταγραφή των βασικών στατιστικών και ιστορικών στοιχείων 
της χώρας,  
β) ένα αναλυτικό ερωτηματολόγιο που απευθύνεται σε κέντρα φιλοξενίας εθελοντών  και  
γ) ένα ερωτηματολόγιο για πεπειραμένους εθελοντές. 
 
Η συγκριτική μελέτη των στοιχείων της έρευνας κυκλοφορεί σε έντυπη μορφή και συμβάλλει στην ανάπτυξη 
κοινών μεθόδων υποστήριξης και διάδοσης του εθελοντισμού πανευρωπαϊκά. 
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VI. ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 

1. Σεμινάριο Ομαδαρχών 
 
Από τις 24 έως τις 27 Απριλίου 2009 η ΕΛΙΞ οργάνωσε το ετήσιο σεμινάριο συντονιστών – ομαδαρχών 
της. Σκοπός του σεμιναρίου είναι να εκπαιδεύσει παλιούς και νέους εθελοντές της ΕΛΙΞ σχετικά με τον 
συντονισμό των δεκαπενθήμερων προγραμμάτων εθελοντικής εργασίας και έχει  βιωματικό χαρακτήρα σε 
όλες τις φάσεις υλοποίησης του.  
 
Ειδικοί εκπαιδευτικοί, ψυχολόγοι,  συντονιστές δράσης 
και παλαιότεροι ομαδάρχες της ΕΛΙΞ προετοίμασαν 
τους 24 εθελοντές – αγόρια και κορίτσια - από την 
Αθήνα, την Θεσσαλονίκη, την Κόνιτσα αλλά και την 
Τουρκία και την Ιταλία ώστε να αναλάβουν ενεργό ρόλο 
στην υλοποίηση των καλοκαιρινών δράσεων της 
οργάνωσης και να αποκτήσουν πρόσθετη εμπειρία στο 
τομέα της εθελοντικής προσφοράς. 
 
Το σεμινάριο πραγματοποιήθηκε στο Πάρκο 
Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης «Αντώνης 
Τρίτσης» στο Ίλιον, στις εγκαταστάσεις των 
προσκόπων του Πύργου Βασιλίσσης.  

 

2. Συμμετοχή σε διεθνή σεμινάρια και συνέδρια  
Για μια ακόμη χρονιά η οργάνωση ΕΛΙΞ ήταν φορέας αποστολής διαφόρων Ελλήνων συμμετεχόντων σε 
σεμινάρια, ανταλλαγές νέων και συνέδρια.  
 
Έτσι πάνω από 40 άτομα εκπροσωπώντας την EΛΙΞ συμμετείχαν σε: 
 
• Συνέδριο (Study Session) του δικτύου της Alliance στη Βουδαπέστη με θέμα “Opportunities and 

Challenges in Youth Work Inclusion and Conflict Solving“ 
• Εκπαιδευτικό πρόγραμμα στη Σερβία με θέμα: “Theatre in Action -Creating, sharing & learning of 

theatre drama methods for intercultural youth projects“ 
• Ανταλλαγή νέων στην Τουρκία με θέμα “Outdoor for Personal Development“ ομαδικές δραστηριότητες 

στην ύπαιθρο κοντά στην Κωνσταντινούπολη, με σκοπό την προσωπική ανάπτυξη του ατόμου και της 
ομάδας 

• Ανταλλαγή νέων στην Ιταλία με θέμα "BIT" Generation: “Building International Teams through 
creativity and Technology“ 

• Ανταλλαγή νέων στην Ιταλία με θέμα “Popular Dance as Inheritance of Cultures in Europe“ 
• Ανταλλαγή νέων στην Τουρκία με θέμα “Shape Youth σχετικά με τη συμμετοχή και ενεργοποίηση των 

νέων σε συλλογικότητες-κοινωνία των πολιτών της Ευρώπης“  
• Ανταλλαγή νέων στην Γερμανία με θέμα “Creative and musical - evaluation of the election for the 

European Parliament“ 
• Εκπαιδευτικό πρόγραμμα στη Γερμανία με θέμα “Training for Trainers-Basic Training Skills“ 
• Εκπαιδευτικό πρόγραμμα στην Τουρκία με θέμα “NATURALISM “σχετικά με θέματα περιβάλλοντος και 

διαχείρισης ενέργειας  
• Εκπαιδευτική συνάντηση νέων στην Τουρκία με τίτλο: “What is European Union“ σχετικά με θέματα 

που αφορούν την λειτουργία και καθημερινότητά μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
• Συμμετοχή σεTraining  for  Trainers στο Τόκιο με τίτλο  “Middle  and  Long-Term  Youth  Voluntary  

Service  as  a  Tool  for  Community  Development  in  Asia  and  Europe” 
 
Ακόμα συμμετείχαν έλληνες έφηβοι σε ανταλλαγές νέων : 

• Στην Ολλανδία με τίτλο “Go volunteering the Netherlands“ σχετικά με δημιουργικούς τρόπους 
εθελοντισμού και ακτιβισμού 

• Στην Ουαλία με τίτλο  “Merthyr Youth Exchange“ σχετικά με ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας 
για θέματα περιβάλλοντος  

 20 
 



 

 

3. Πρόγραμμα Leonardo da Vinci  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
H ΕΛΙΞ εδώ και 4 χρόνια λειτουργεί ως φορέας φιλοξενίας-κατάρτισης νέων στα πλαίσια του ευρωπαϊκού 

προγράμματος Leonardo da Vinci  που αφορά στην αρχική, συνεχιζόμενη και δια βίου επαγγελματική 

κατάρτιση. Το πρόγραμμα συμβάλλει στην προαγωγή της «Ευρώπης της γνώσης» με την ανάπτυξη ενός 

ευρωπαϊκού χώρου συνεργασίας στον τομέα της εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης.  

 
 
Στα πλαίσια λοιπόν αυτού του προγράμματος υλοποιήθηκαν τρεις δράσεις: 
 
1) Σε συνεργασία με την Μη Κυβερνητική Οργάνωση της Ιταλίας Giosef - Giovani Senza Frontiere 
φιλοξενήθηκαν 5 συμμετέχοντες στα πλαίσια του προγράμματος Leonardo συνολικής διάρκειας 8 μηνών με 
θέμα “Management of Νon Profit Organizations“ που είχαν ως στόχο την προσωπική ανάπτυξη μέσω της 
μη τυπικής εκπαίδευσης, την εκμάθηση της ελληνικής, καθώς και την  κατάρτιση των εκπαιδευόμενων και 
την ανάπτυξη δεξιοτήτων στους τομείς του σχεδιασμού προγραμμάτων, διαχείρισης εθελοντών, επικοινωνίας 
και άλλων.  
 
 
2) Σε συνεργασία με το Κέντρο Πληροφόρησης Νέων της πόλης Κόρδοβα στην Ισπανία φιλοξενήθηκαν 
4 συμμετέχοντες στα πλαίσια του προγράμματος Leonardo συνολικής διάρκειας 4 μηνών με θέμα 
“Management of Νon Profit Organizations“ που είχαν ως στόχο την προσωπική ανάπτυξη μέσω της μη 
τυπικής εκπαίδευσης, την εκμάθηση της ελληνικής, καθώς και την  κατάρτιση των εκπαιδευόμενων και την 
ανάπτυξη δεξιοτήτων στους τομείς του σχεδιασμού προγραμμάτων, διαχείρισης εθελοντών, επικοινωνίας και 
άλλων.  
 
 
3) Η ΕΛΙΞ σε συνεργασία με την αγγλική Μη Κυβερνητική Οργάνωση BTCV και άλλες τρεις Μη 
Κυβερνητικές Οργανώσεις από τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ισλανδία συμμετέχουν στο ευρωπαϊκό 
πρόγραμμα με τίτλο «Passport to Environmental Training and Learning». Στόχος του προγράμματος 
είναι η ανάπτυξη Κοινών Ευρωπαϊκών Αρχών και εργαλείων που στοχεύουν στην αύξηση της διαφάνειας 
των επαγγελματικών προσόντων που αποκτούνται μέσα από τη δραστηριότητα των ατόμων για την 
προστασία του περιβάλλοντος. Τα αποτελέσματα του προγράμματος θα παρουσιαστούν στις αρχές του 
2011.  
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VII. ΆΛΛΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ 

 

 ∆ημιουργία του σήματος της ειρήνης στην Αθήνα με τη συνεργασία των οργανώσεων:BE POSITIVE, 

FAIRTRADE HELLAS, HelMSIC, ΚΟΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΠΟΛΕΜΟΥΣ και PRAKSIS (εικ.1), 

 Ημερίδες ενημέρωσης στο κέντρο ξένων γλωσσών «ΚΑΠΑΤΟΥ», 

 Ημερίδα για τον εθελοντισμό στα πλαίσια της εβδομάδας οικολογικής ενημέρωσης  των Ι.Ι.Ε.Κ. ∆ΕΛΤΑ 

(εικ.2), 

 Ημερίδα για τον εθελοντισμό στα Ι.Ι.Ε.Κ. ΞΥΝΗ, 

 Συμμετοχή στον κύκλο εκδηλώσεων «Αποδράσεις Εντός» που διοργάνωσε ο πολυχώρος Pure Bliss, 

 Ενημερωτικό περίπτερο στην 8η Ημερίδα-Γιορτή για τον εθελοντισμό στο Θησείο (εικ.3),  

 Ενημερωτικό περίπτερο στην έκθεση ECOFESTIVAL 2009 (εικ.4), 

 Ενημερωτικό περίπτερο στην ημερίδα έμπνευσης νέων «Ορίζοντές μας», 

 Ενημερωτικό περίπτερο στο Thesstival 09-Your Voice στη Θεσσαλονίκη, που διοργανώθηκε από το 

τοπικό συμβούλιο νέων του ∆ήμου Θεσσαλονίκης,  

 Ενημερωτικό περίπτερο της ΕΛΙΞ στη συναυλία των Future Sound of London, 

 Υποστήριξη με εθελοντές της ΕΛΙΞ στο Choice Box του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Σύνταγμα (εικ.5), 

 Ενημερωτικές συναντήσεις για τις δράσεις της ΕΛΙΞ σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη (εικ.6), 

 Θεματικές συναντήσεις για τους εθελοντές και φίλους της ΕΛΙΞ 

 Συναντήσεις αξιολόγησης εθελοντών και ομαδαρχών που συμμετείχαν στις δράσεις της ΕΛΙΞ  
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VIII. ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 

 
Η ΕΛΙΞ, για την πετυχημένη υλοποίηση όλων των δράσεων της κατά τη διάρκεια του 2009, ευχαριστεί : 

 
- Τους δημάρχους και αντιδημάρχους, τα δημοτικά συμβούλια, τους προέδρους των χωριών και όλους τους 

συνεργάτες τους που υποστήριξαν  τα προγράμματα εθελοντικής εργασίας,  

- Τις τοπικές κοινωνίες που αγκάλιασαν τους εθελοντές,  

- Τους σχολικούς επιτρόπους που διευκόλυναν τη διαμονή των εθελοντών, 

- Του μάστορες που καθοδήγησαν τις εργασίες των εθελοντών,  

- Τον υπεύθυνο του "∆ασικού Χωριού Κέδρος" στα Τζουμέρκα, 

- Την Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς και το Ινστιτούτο Νεολαίας, 

- Την κα Κατερίνα Κουρκουτά και την κα Κωνσταντίνα Κουτσή υπεύθυνες της ∆ράσης 2 του Προγράμματος 

Νεολαία της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς, 

- Τις κ.κ. Didi Uttama και Elena Tikumova, υπεύθυνες του Neohumanist Center, 

- Τον κ. Θανάσουλα Αναστάσιο, διοικητή του ΚΕ.ΠΕ.Π. Λεχαινών και ιδιαίτερα την κα Τζένη Πετράτου 

(εργοθεραπεύτρια) και κ. Άκη Αναγνωστόπουλο (κοινωνικό λειτουργό) καθώς και όλη την επιστημονική 

ομάδα (ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, ιατρούς κτλ.) η οποία στηρίζει τους εθελοντές, αλλά και όλο 

το προσωπικό του ιδρύματος, για τη φιλοξενία και την συνεργασία τους, 

- Την δασκάλα ελληνικών Ειρήνη Κωφοπούλου και τους εθελοντές κα Αίγλη Βαρότση-Λοϊσίου, Χριστίνα Σαΐτη 

και Ρεγκλή Γεωργία για τα μαθήματα ελληνικών που έκαναν στους ξένους εθελοντές μας, 

- Το γραφείο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Αθήνα για την υποστήριξη τους στην εκστρατεία ενημέρωσης 

νέων «ΠΑΡΕ ΘΕΣΗ», 

- Τους καλλιτέχνες που συμμετείχαν στην τελική εκδήλωση της εκστρατείας ενημέρωσης νέων «ΠΑΡΕ ΘΕΣΗ» 

στον Κεραμεικό, 

- Τους εθελοντές της ΕΛΙΞ και της AEGEE, για την συμμετοχή τους στην υλοποίηση της εκστρατείας 

ενημέρωσης νέων «ΠΑΡΕ ΘΕΣΗ», 

- Τον ∆ήμο Αθηναίων για την υποστήριξη τους στην εκστρατεία ενημέρωσης νέων «ΠΑΡΕ ΘΕΣΗ», 

- Τον κ.Massimo Baroncini, διευθυντή σπουδών του κέντρου ξένων γλωσσών «Καπάτου» στα Εξάρχεια, 

- Την εθελόντρια Μαρία Χάλαρη για την συμβολή της στην έρευνα «4 Miss You, Rope» 

- Τον εθελοντή  Βασίλη Παπανικολάου για την συμβολή του στην έρευνα  «Volunteers Across Europe»,   

- Τον εθελοντή κ. Γιώργο Τάτση για τις υλικές προσφορές στην οργάνωση καθώς και για την επιμέλεια video 

από δράσεις της ΕΛΙΞ, 

- Την εθελόντρια Άλκηστη Γεωργίου για την συλλογή και την επιμέλεια οπτικοακουστικού υλικού από τα 

εθελοντικά προγράμματα που υλοποιήθηκαν στο ∆ήμο Εξωμβούργου, 

- Τους εθελοντές κ. Γεράσιμο Κουβαρά, κ. Κώστα Αντωνόπουλο και κ. Ragip Zik για την συμμετοχή τους ως 

εκπαιδευτές στo σεμινάριo εκπαίδευσης ομαδαρχών της οργάνωσης καθώς και τους εθελοντές που 

βοήθησαν στην διοργάνωσή, 

- Τους εθελοντές που προσέφεραν τη βοήθειά τους στις ανάγκες φιλοξενίας ξένων εθελοντών,  

- Τους εθελοντές που στήριξαν τη λειτουργία του γραφείου της οργάνωσης,  

- Τους εθελοντές που προσέφεραν τη βοήθεία τους σε ποικίλες δράσεις και ανάγκές προβολής και 

επικοινωνίας της ΕΛΙΞ. 
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IX. ΟΙ ΕΘΕΛΟΝΤΈΣ ΕΙΠΑΝ 

 

"I would like to thank the people who offer me the opportunity to take part in such a workcamp. Travelling 
can be expensive, getting to know people very difficult. The workcamp combines opportunities, saves money 
and still helps at local projects. It’s a good way to let the world grow together and understand each other."  
Steffen W. Germany. 
 

"Μέσα από το πρόγραμμα είδα τον εθελοντισμό με άλλο μάτι. Είχα την ευκαιρία να ζήσω μια εμπειρία 
εντελώς καινούρια και πραγματικά σας ευχαριστώ για αυτό " Απόστολος Β., Ελλάδα 
 

«Experience globally wonderful. For sure I will volunteer again in the next years…" Nicolas G., France 
 

"Η οργάνωση ήταν άριστη από μέρους του προγράμματος αλλά και η συνεργασία με την ομάδα και τους 
αρχηγούς. Από την πρώτη στιγμή με έκαναν να νοιώσω άνετα και με βοήθησαν να προσαρμοστώ." 
Αλέξανδρος Ε., Ελλάδα 
 

"Many many thanks to our camp leaders and the local authorities for everything they have done to make this 
workcamp be a really pleasant experience." Anna T., Italy 
 

"∆εν θα μπορούσα αλλιώς να ζήσω μια τέτοια εμπειρία: έκανα φίλους σε όλο τον κόσμο, γνώρισα το μέρος 
όπως κανένας τουρίστας δεν μπορεί και πάνω από όλα προσέφερα στην τοπική κοινωνία. Πραγματικά 
μοναδικά τα προγράμματα εθελοντικής εργασίας" Κώστας Β., Ελλάδα 
 

"It was the first time for me travelling alone abroad. This experience gave me strength and self confidence 
that I can do it on my own" Misato S., Japan 
 

"It was very important for me to prevent a fire in the forest. Therefore, I think we did something useful for the 
community at this workcamp. Thank you for giving me the opportunity to do it" Frank B., Great Britain 
 

"Τέτοιες δράσεις σου δίνουν τη δυνατότητα να καταλάβεις για ποιο λόγο βρισκόμαστε σε αυτό το πλανήτη: 
για να δίνουμε κάτι πίσω χωρίς να περιμένουμε απαραίτητα να πάρουμε κάτι και εμείς. Αν και τελικά μάλλον 
κερδίζουμε πολύ περισσότερα από ότι φανταζόμσστε…" Κατερίνα Τ., Ελλάδα 
 
 
"Αν και θεωρώ ότι είμαι μάλλον κλειστός χαρακτήρας κατάφερα να μείνω δεκαέξι μέρες με δεκαεπτά ξένους 
ανθρώπους και τελικά να δεθώ μαζί τους μόνο μέσα σε δύο εβδομάδες. Περίεργο; " Ασπασία ∆., Ελλάδα 
 
 
"Taking part in this workcamp gave me the opportunity to learn many things, gain a wider aspect of life and 
feel like a real citizen of the world " Naommi S., Korea 
 
"This experience reinforced my belief that there are no real but only superficial differences among people 
from different countries and that even if it is difficult to change the world it is worth trying to do so " Ειρήνη Λ., 
Ελλάδα 
 

"Η δουλειά ήταν δύσκολη κάτω από τον καυτό ήλιο. Όμως το αποτέλεσμα μας δικαίωσε και όλοι νιώσαμε ότι 
πραγματικά άξιζε το κόπο" Γιώργος Τ., Ελλάδα 
 

"Απέκτησα χειρωνακτικές δεξιότητες και γνώρισα να συμβιώνω με νέους ανθρώπους μέσα σε ένα 
πολυπολιτισμικό περιβάλλον. Ήταν για μένα μια πρωτόγνωρη εμπειρία που θα χαρακτήριζα  ΕΠΕΝ∆ΥΣΗ " 
Χρήστος Π., Ελλάδα 
 
"Participating in this workcamp not only helped this small community but it taught me a lot about myself, 
about Greek people, about living in a group about different cultures and finally about benefits of volunteering. 
I will definitely carry this experience with me for ever." David S., France 
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Στοιχεία επικοινωνίας: 
Βερανζέρου 15,  

10677 Αθήνα  
Τηλ.: 210 3825506  
Fax: 210 3814682 
elix@elix.org.gr    
www.elix.org.gr
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