
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΘΕΣΗΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ  (6-10-2013) 

Τι είναι και τι προσφέρει ο εθελοντισμός 

Εθελοντική εργασία είναι η προσφορά μίας ή περισσότερων 

υπηρεσιών προς το κοινωνικό σύνολο χωρίς χρηματική ανταμοιβή. Ο 

εθελοντισμός αφορά υπηρεσίες που προσφέρονται από το άτομο ή από 

ομάδες ατόμων ελεύθερα, χωρίς επιβολή ή καταναγκασμό. Ο 

εθελοντισμός καλύπτει συχνά τομείς όπου δεν υπάρχουν αντίστοιχες 

οργανικές θέσεις εργασίας σε φορείς ή οργανισμούς. Συχνά βέβαια η 

εθελοντική εργασία προβλέπει ότι το άτομο που θα προσφέρει τις 

υπηρεσίες του θα τις παρέχει σε έναν συγκεκριμένο τομέα, σε συνεργασία 

με έναν εξειδικευμένο επαγγελματία, με σαφή όρια και ορισμένο ωράριο. 

Πολλές φορές οι εθελοντές μέσω της δράσης τους γίνονται αφορμή για 

δημιουργία νέων προοπτικών σε έναν χώρο.  

Οι κύριοι τομείς εθελοντικής προσφοράς αφορούν την προστασία 

του περιβάλλοντος ή την προστασία απειλούμενων ειδών, την 

υποστήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων, την προστασία των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τις ανθρωπιστικές παρεμβάσεις σε περιόδους 

κρίσεων, τα αναπτυξιακά προγράμματα, την καταπολέμηση της 

φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού καθώς και άλλες δράσεις 

κοινωφελούς και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.  

Βασικά κίνητρα για παροχή εθελοντικής εργασίας είναι η θέληση, 

η ηθική και συναισθηματική ικανοποίηση που νιώθει το άτομο μέσω της 

προσφοράς του, η επικοινωνία του με άλλα άτομα, η δημιουργική 

αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου του, η συμμετοχή στα κοινά και η 

ουσιαστική εμπλοκή του ατόμου σε συλλογικά προβλήματα που 

αντιμετωπίζει η κοινωνία μας. Μέσα από τον εθελοντισμό, οι άνθρωποι 

διαμορφώνουν μια στάση που αντιμάχεται τον κοινωνικό αποκλεισμό και 

την περιθωριοποίηση. Επίσης τα άτομα μαθαίνουν να σχετίζονται και να 

παράγουν κοινωνικό έργο, συμμετέχοντας ενεργά στη διαδικασία της 

ενεργούς ανταλλαγής εμπειριών και γνώσεων, με αποτέλεσμα την 

προσωπική και κοινωνική τους ανάπτυξη. Οι παράγοντες που ευνοούν τη 

συμμετοχή των πολιτών σε εθελοντικό έργο είναι η σαφήνεια του 

προγράμματος, η θετική στάση και συμπεριφορά των εμπλεκομένων στην 

εθελοντική δράση, η αξιοπιστία και φερεγγυότητα του έργου, οι καλές 
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σχέσεις μεταξύ των εθελοντών αλλά και η αμοιβαιότητα στις επιδιώξεις 

και τους στόχους τους.  

Οι εθελοντές της Οργάνωσης των Γιατρών του Κόσμου 

δεσμεύονται να προσφέρουν βοήθεια σε όλους τους ευάλωτους 

πληθυσμούς στον κόσμο αλλά και στην Ελλάδα. Ως Μη Κερδοσκοπικός 

Οργανισμός, στηριζόμαστε  στους εθελοντές μας, οι οποίοι όταν μια 

επείγουσα κρίση ξεσπά, καλούνται να αναλάβουν άμεση και έγκαιρη 

δράση με σκοπό την αποτελεσματική ιατρική και ανθρωπιστική βοήθεια. 

Η εθελοντική δράση των Γιατρών του Κόσμου αφορά προγράμματα στο 

εσωτερικό της χώρας αλλά και προγράμματα εξωτερικού. Για τις 

αποστολές χρειαζόμαστε τους εθελοντές, των οποίων η συμβολή είναι 

πολύτιμη για την επιτυχή διεξαγωγή ενός προγράμματος. Δεν θα πρέπει 

να ξεχνάμε ότι ο εθελοντισμός είναι μια πρόκληση, ένας προορισμός, μια 

εμπειρία που όλοι οι άνθρωποι είναι καλό να βιώσουν έστω και για μία 

φορά στη ζωή τους.  
Ε. Θάνου , 18/12/2011, εφ. «ΤΟ ΒΗΜΑ»  

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ  

Α. Να γράψετε την περίληψη του παραπάνω κειμένου σε 80-100 λέξεις.  

(25 μονάδες)  

Β.1 «Μέσα από τον εθελοντισμό, οι άνθρωποι διαμορφώνουν μια στάση 

που αντιμάχεται τον κοινωνικό αποκλεισμό και την περιθωριοποίηση»: 

Να αναπτύξετε το νόημα της φράσης σε μια παράγραφο 100-120 λέξεων.           

(Μονάδες 15) 

Β2. Να βρείτε τη δομή και τον τρόπο ανάπτυξης της τελευταίας 

παραγράφου.  

(Μονάδες 6)  

Β3. Ενώ στο κείμενο επικρατεί η χρήση γ’ προσώπου, στην τελευταία 

παράγραφο η συγγραφέας χρησιμοποιεί το πρώτο πληθυντικό πρόσωπο. 

Να σχολιάσετε την επιλογή του προσώπου αυτού. 

(Μονάδες 4)  

Β.4 α) Να γράψετε ένα συνώνυμο για καθεμία από τις παρακάτω λέξεις: 

προσφορά, επιβολή, ορισμένο, αφορμή, καταπολέμηση.  

       β) Να γράψετε ένα αντώνυμο για καθεμία από τις παρακάτω λέξεις:  

κρίσεων, κοινωφελούς, συμμετοχή, αντιμάχεται, αξιοπιστία. 

(Μονάδες 10) 

Γ. «Βασικά κίνητρα για παροχή εθελοντικής εργασίας είναι η θέληση, η 

ηθική και συναισθηματική ικανοποίηση που νιώθει το άτομο μέσω της 

προσφοράς του» με αφορμή την άποψη αυτή να στείλετε μια επιστολή 

στο διευθυντή του σχολείου σας με σκοπό να καταδείξετε τις κοινωνικές 

συνθήκες που καθιστούν αναγκαίο τον εθελοντισμό και να τονίσετε τα 

οφέλη που αποκομίζει ένας νέος άνθρωπος αλλά και η κοινωνία από την 

εθελοντική εργασία. (500-600 λέξεις)                                              (Μονάδες 40)  

Καλή Επιτυχία! 


