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1. Ο εθελοντισμός από την 
αρχαιότητα μέχρι το βυζάντιο

Οι αμφικτιονίες ήταν η πρώτη προσπάθεια 
που έγινε για να ρυθμιστούν οι σχέσεις 
μεταξύ των λαών. Είχαν οικιοθελή χαραχτήρα 
και χωρίς αμοιβή για τους συμμετέχοντες. 
Αργότερα ο θεσμός αυτός αντικαταστάθηκε 
από τα κοινά και από τις συμπολιτείες και 
έτσι οι αμφικτιονίες εξαφανίστηκαν. 

Επιπλέον, η φιλανθρωπία στην Αρχαία 
Ελλάδα βρισκόταν υπό την προστασία των 
θεών.



2.  Περίοδος Τουρκοκρατίας έως
1914

Η εκκλησία διέθετε μέρος των εσόδων της σε 
φιλανθρωπικούς σκοπούς.

Το  κράτος δεχόταν βοήθεια από δωρητές, 
την εκκλησία και γενικότερα εύπορους 
πολίτες τόσο του εσωτερικού όσο και του 
εσωτερικού, επειδή βρισκόταν σε άθλια 
οικονομική κατάσταση.

Στα τέλη του 19ου αιώνα, η φιλανθρωπία και 
ο εθελοντισμός, παράλληλα με το έργο τους, 
συνέβαλαν στην ανάπτυξη αντιστασιακής και 
απελευθερωτικής δράσης. 

Γενικότερα, μετά την μικρασιατική 
καταστροφή, έντονη είναι η παρουσία 
οργανωμένων φιλανθρωπικών σωματείων, 
ακόμα και χριστιανικών αδελφοτήτων. 



3.  Περίοδος Πρώτου & Δεύτερου 
Παγκοσμίου Πολέμου

Ιδρύεται το Πατριωτικό Ίδρυμα Κοινωνικής 
Πρόνοιας και Αντίληψης ( ΠΙΚΠΑ ).

Το 1932, η Ειρήνη Καλλιγά, σε ηλικία μόλις 21 
χρόνων, μαζί με μια ομάδα νέων γυναικών, 
ίδρυσαν την πρώτη ομάδα Ελληνικού 
Οδηγισμού.

Κατά τον Β΄ Παγκόσμιο πόλεμο και 
συγκεκριμένα στην περίοδο της κατοχής 
της Ελλάδας, καθοριστική ήταν η συμβολή 
του Εθνικού Απελευθερωτικού Μετώπου 
(Ε.Α.Μ), που οργάνωσε εθελοντικά δίκτυα  
επισιτισμού των πεινασμένων στα μεγάλα 
αστικά κέντρα, αλλά και ευρύτερης 
κοινωνικής πρόνοιας στις απελευθερωμένες 
από αυτό ορεινές και ημιορεινές περιοχές 
της χώρας μας. 



4. Οι δεκαετίες του 80 και του 90 

Μετά την μεταπολίτευση και 
ιδιαίτερα από την δεκαετία του 1980 
και μετά αναδύεται η έννοια του 
πολίτη ενεργού μέλους της 
κοινωνίας πολιτών. 

Το 1989-1992 τέθηκε για ακόμα μια 
φορά ως βασική προτεραιότητα η 
συνεργασία μεταξύ κράτους και 
εθελοντικών οργανώσεων και 
περιλάμβανε μέτρα όπως επέκταση 
και αποπεράτωση της απογράφης 
των εθελοντικών οργανώσεων , 
αξιολόγηση των υπηρεσιών , έγκαιρη 
χρηματοδότηση , εκπαίδευση 
εθελοντών κλπ τα οποία όμως δεν 
εφαρμοστήκαν ποτέ.



5 Η σύγχρονη μορφή του 
εθελοντισμού 
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