
1. Οι Τύποι του Εθελοντισµού 
Με βάση το πλαίσιο που περιγράφηκε στην προηγούµενη ενότητα, η εθελοντική 
δραστηριότητα µπορεί να διακριθεί σε τέσσερις διαφορετικούς τύπους. Πιο 
συγκεκριµένα, οι ακόλουθοι τύποι εθελοντισµού µπορεί να ανήκουν στον 
επίσηµο ή οργανωµένο εθελοντισµό, δηλαδή να πραγµατοποιούνται µέσω ενός 
οργανισµού ή µπορεί να ανήκουν στον ανεπίσηµο εθελοντισµό, δηλαδή να 
πραγµατοποιούνται µέσω της αυθόρµητης δράσης µίας κοινότητας ή να είναι 
αποτέλεσµα ατοµικής πρωτοβουλίας. Πάντως, είναι σηµαντικό να αναφερθεί ότι 
στην πραγµατικότητα αυτοί οι τύποι του εθελοντισµού δεν υπάρχουν 
αποµονωµένοι, αφού σε µία δραστηριότητα συνήθως εµπεριέχονται 
περισσότεροι από ένας. Ειδικότερα: 

1.1 Αµοιβαία Βοήθεια ή “Αυτο-βοήθεια” 

Σε πολλές χώρες στον κόσµο η αµοιβαία βοήθεια είναι το κυρίαρχο σύστηµα 
κοινωνικής και οικονοµικής στήριξης για το µεγαλύτερο µέρος του πληθυσµού. 
Για παράδειγµα, στην Κένυα η παράδοση του “harambi” είναι ζωτικής σηµασίας 
για την προµήθεια νερού και την παροχή εκπαίδευσης και ιατρικής περίθαλψης. 
Σε κάποιες περιοχές της Ινδίας οι κάτοικοι από κοινού διαχειρίζονται πόρους, 
όπως είναι τα δάση και τα πηγάδια, και από κοινού επισκευάζουν τους δρόµους 
τους. Επίσης, η αµοιβαία βοήθεια είναι ιδιαίτερα διαδεδοµένη και στις 
βιοµηχανικές χώρες µε τη µορφή οργανώσεων που δηµιουργούνται από άτοµα 
που αντιµετωπίζουν το ίδιο πρόβληµα, όπως είναι για παράδειγµα η ανεργία ή 
κάποια συγκεκριµένη ασθένεια. Παρόλο που η αµοιβαία βοήθεια καλύπτει και τα 
τρία χαρακτηριστικά του εθελοντισµού που αναφέρθηκαν στην προηγούµενη 
ενότητα, σπάνια θεωρείται εθελοντισµός από αυτούς που την ασκούν. 

1.2 Φιλανθρωπία ή Παροχή Υπηρεσιών σε Τρίτους 

Η φιλανθρωπία ή η παροχή υπηρεσιών σε τρίτους διαφοροποιείται από την 
αµοιβαία βοήθεια ως προς το ότι ο κύριος αποδέκτης του εθελοντισµού δεν είναι 
το ίδιο το µέλος µίας οµάδας αλλά µια εκτεταµένη τρίτη οµάδα, αν και πρέπει να 
σηµειωθεί ότι οι περισσότεροι άνθρωποι θεωρούν ότι η φιλανθρωπία 
περιλαµβάνει και στοιχεία συµφέροντος. Αυτός ο τύπος εθελοντισµού 
ενεργοποιείται συνήθως µέσα από τους εθελοντικούς οργανισµούς και γι’ αυτό 
είναι περισσότερο διαδεδοµένος σε βιοµηχανικές χώρες, όπου αυτοί οι 
οργανισµοί είναι περισσότεροι. Ωστόσο, σε ορισµένες χώρες υπάρχει µεγάλη 
παράδοση εθελοντισµού µέσα από το δηµόσιο τοµέα αλλά και αυξανόµενο 
ενδιαφέρον για εθελοντισµό από τον επιχειρηµατικό  κόσµο. Επίσης, στον τύπο 
αυτό εντάσσεται και η προσπάθεια των εθελοντών που πηγαίνουν από τη µία 
χώρα στην άλλη για να προσφέρουν αναπτυξιακή και ανθρωπιστική βοήθεια. 



1.3 Εκστρατεία ή “Υπεράσπιση” 

Οι εθελοντές προσφέρουν την εργασία τους από επιθυµία για κοινωνική αλλαγή 
και κοινωνική δικαιοσύνη. Οι εκστρατείες µπορεί να παρακινούνται και να 
υποστηρίζονται από εθελοντές, που µερικές φορές ονοµάζονται και “ακτιβιστές”, 
οι οποίοι για παράδειγµα πιέζουν την κυβέρνηση να αλλάξει τη νοµοθεσία που 
επηρεάζει τα δικαιώµατα των ατόµων µε ειδικές ανάγκες ή προωθούν την 
απαγόρευση της τοποθέτησης ναρκών παγκοσµίως ή εργάζονται για την 
εισαγωγή µέτρων εναντίον του ρατσισµού. Επιπρόσθετα, οι εθελοντές αυτού του 
τύπου έχουν ανοίξει το δρόµο για την εισαγωγή νέων υπηρεσιών πρόνοιας στους 
τοµείς του AIDS,  έχουν ξεσηκώσει τη δηµόσια συνείδηση σχετικά µε την 
παραβίαση των ανθρώπινων δικαιωµάτων και την καταστροφή του 
περιβάλλοντος και έχουν συµµετάσχει ενεργά στο γυναικείο κίνηµα και σε 
εκστρατείες για τη δηµοκρατία σε πολλά µέρη του κόσµου. Μερικές εκστρατείες 
είναι τοπικές και άλλες έχουν παγκόσµιο χαρακτήρα. Για παράδειγµα, η 
εκστρατεία κατά της τοποθέτησης ναρκών υπολογίζεται ότι έχει απασχολήσει 
περισσότερους από 300 εκατοµµύρια εθελοντές  σε πάνω από 100 χώρες. 

1.4 Συµµετοχή ή “Αυτο-διακυβέρνηση” 

Σε αυτή την περίπτωση οι εθελοντές συµµετέχουν σε κρατικές ή κυβερνητικές 
διαδικασίες, όπως για παράδειγµα σαν µέλη επιτροπής για το πρόγραµµα 
ύδρευσης και αποχέτευσης της πόλης τους, σαν εκλεγµένοι αντιπρόσωποι ή σαν 
µέλη κρατικών συµβουλευτικών σωµάτων. Αυτό το είδος εθελοντισµού 
εµφανίζεται σε όλες τις χώρες, αλλά η περισσότερο εξελιγµένη µορφή του 
συναντάται σε χώρες µε δυνατή παράδοση στην κοινωνία των πολιτών. 




