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Γίνε εθελοντής με την Έλιξ

Η Έλιξ (πρώην Π.Ε.Ε.Π., Προ-
γράμματα Εθελοντικής Ερ-
γασίας για το Περιβάλλον) 

ιδρύθηκε το 1987 ύστερα από ατομι-
κή πρωτοβουλία της κ. Ελένης Γαζή 
(σημερινή πρόεδρος του Δ.Σ. της 
οργάνωσης). Η συμμετοχή της σε 
ένα διεθνές πρόγραμμα εθελοντικής 
εργασίας στην Ισπανία αποτέλεσε 
κίνητρο για την ίδρυση της οργάνω-
σης, ώστε να δοθεί η δυνατότητα σε 
περισσότερους ανθρώπους να ζήσουν 
μία παρόμοια εμπειρία με στόχο την 
ευρύτερη προώθηση της εθελοντικής 
προσφοράς.

 
Το 2017 η μη κυβερνητική οργάνω-

ση Έλιξ – Προγράμματα Εθελοντικής 
Εργασίας γιορτάζει 30 χρόνια ενερ-
γής συμμετοχής με δράσεις σε όλη 
την Ελλάδα και το εξωτερικό. Το νέο 
όνομα και η ανάπτυξη νέων δράσεων 
αποτελούν μέρος μίας εξέλιξης που 
διατηρεί ως βασικό στόχο τη συμβολή 
στην προσωπική ανάπτυξη του ατό-
μου και την εξέλιξή του ως πολίτη 
του κόσμου μέσα από την ενεργή 
συμμετοχή στα κοινά.

 
Από την ίδρυση της οργάνωσης το 

1987 μέχρι σήμερα διοργανώθηκαν 
πλέον περισσότερα από 380 προ-
γράμματα εθελοντικής εργασίας σε 
115 περιοχές της Ελλάδας. Αντικεί-
μενο των δράσεων είναι η προστασία 
του περιβάλλοντος, η διατήρηση της 
πολιτιστικής κληρονομιάς, η προώ-
θηση του πολιτισμού και η κοινωνική 
προσφορά.

 
Κάθε χρόνο περισσότεροι από 340 

νέοι από την Ελλάδα συμμετέχουν σε 
προγράμματα εθελοντικής εργασίας και 
προγράμματα εκπαίδευσης στο εξω-
τερικό, ενώ 140 με 180 συμμετέχουν 
στα αντίστοιχα της Έλιξ στην Ελλάδα. 
Περίπου 40 εξωτερικοί συνεργάτες 
της Έλιξ εμπλέκονται ετησίως στην 
υλοποίηση των προγραμμάτων μας.

 Προγράμματα Εθελοντικής 
Εργασίας / WorkCamps, EVS, 
εθελοντικές δράσεις

Κύρια δραστηριότητα της Έλιξ είναι 
η αποστολή εθελοντών από την Ελλάδα 
και την Κύπρο σε εθελοντικές δράσεις 
σε ολόκληρο τον κόσμο.

Εδώ και δεκαετίες χιλιάδες νέες 
και νέοι έχουν γίνει παγκόσμιοι πο-
λίτες, έχουν αφήσει ένα κομμάτι του 

εαυτού τους στις πιο μακρινές γωνιές 
του πλανήτη και έχουν γίνει φορείς 
πολιτισμών, ιδεών και αξιών πρωτό-
γνωρων και εμπειριών μοναδικών.

 
Η Έλιξ συνεχίζει να προσφέρει 

με αξιοπιστία και ευθύνη αυτή τη 
δυνατότητα κάθε χρόνο αδιάκοπα σε 
ολοένα αυξανόμενο αριθμό νέων με 
τον ίδιο τρόπο που υποδέχεται ξένους 
εθελοντές στη χώρα μας. 

Η αυξανόμενη ζήτηση αποδεικνύει 
ότι η νέα γενιά αντιλαμβάνεται τον 
ρόλο της σε παγκόσμια κλίμακα και 
εμείς θέλουμε να μπορούμε να πα-
ρέχουμε αυτή τη δυνατότητα με τον 
καλύτερο δυνατό τρόπο.

 Υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί 
λόγοι για να γίνει κάποιος εθε-
λοντής, όπως:

εθελοντικής προσφοράς.

μηλό κόστος.

από διαφορετικές χώρες.

γλικών ή όποιας άλλης γλώσσας σε 
ενδιαφέρει.

λαών.

όλη τη Γη.

δυνατότητες του εαυτού σου.

χή σου σε ένα workcamp για τον 
εμπλουτισμό του βιογραφικού σου 
με non formal education.

 Η Έλιξ πραγματοποιεί εθνικές 
και διεθνείς εθελοντικές δράσεις 
που χωρίζονται σε 3 βασικές 
κατηγορίες:

/ WorkCamps στην Ελλάδα και όλο 
τον κόσμο με διάρκεια από 15 ημέρες 
έως και 1 χρόνο.

(EVS): Πραγματοποιούνται κυρίως σε 
χώρες της Ευρώπης, αλλά και στον 
υπόλοιπο κόσμο, και έχουν διάρκεια 
από 2 έως 12 μήνες. Τα προγράμματα 
αυτά είναι συγχρηματοδοτούμενα από 

από την Έλιξ: Έχουν διάρκεια λίγων 
ημερών και ελεύθερη συμμετοχή.

 Εμπειρίες από κοινωνικά εθε-
λοντικά προγράμματα

στο Βέλγιο

Αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», 
4 Αυγούστου
Προορισμός: Βέλγιο

Φτάνοντας στο αεροδρόμιο, τα συ-
ναισθήματα που κυριαρχούν είναι ανά-
μεικτα, λίγο άγχος, λίγος φόβος, λίγη 
άγνοια για το τι απαιτεί ένα εθελοντικό 
πρόγραμμα στην πραγματικότητα, αλλά 
συγχρόνως και ένα αίσθημα χαράς, 
ενθουσιασμού και ανυπομονησίας για 
την εμπειρία που με περίμενε. Και ήταν 
μία πολύ όμορφη εμπειρία.

Σκεπτόμενη τις μέρες που πέρασα 
στην κατασκήνωση της οργάνωσης 
Compagnons Battisseurs και το γεγονός 
ότι ήταν η πρώτη φορά που συμμε-
τείχα σε ένα εθελοντικό πρόγραμμα, 
συνειδητοποιώ ότι ο εθελοντισμός έχει 
να σου προσφέρει πολλά σε ποικίλα 
επίπεδα: μαθαίνεις να θέτεις τα όριά 
σου, έχεις αυτογνωσία και αναλαμβάνεις 
ευθύνες για ό,τι κάνεις.

Τα παραπάνω γίνονται ακόμη πιο 
σημαντικά όταν συναναστρέφεσαι σε 
καθημερινή βάση με άτομα με ελα-
φριά πνευματική υστέρηση. Σε αυτό 
το σημείο είναι που καταλαβαίνεις 
τον τρόπο ζωής των συγκεκριμένων 
ατόμων, τον κώδικα επικοινωνίας που 
αναπτύσσουν μεταξύ τους, αλλά και 
με τους εθελοντές, την πόση αγάπη 
μπορούν να προσφέρουν.

 Μέσα από το πρόγραμμα και τις 
κοινές εμπειρίες που μοιραστήκαμε 
έμαθα ότι τα άτομα με ειδικές ανάγκες 
έχουν πάνω από όλα δύναμη, θέληση, 
γνωρίζουν με τον πιο απρόσμενο τρόπο 
να μετατρέπουν τις όποιες αδυναμίες 
σε ικανότητες και να αντιμετωπίζουν 
το καθετί με ένα χαμόγελο. Ένα πράγ-
μα που μου έκανε εντύπωση κατά τη 
διάρκεια της παραμονής μου στην 
κατασκήνωση ήταν πόσο πρόθυμοι 
ήταν να βοηθήσουν ο ένας τον άλλο 
(τα άτομα με την πιο ελαφριάς μορφής 
υστέρηση υποστήριζαν πάντα αυτά με 
την πιο βαριά μορφή).

Όλο το διάστημα που πέρασα 
στη Chevetogne ήταν γεμάτο από 
δραστηριότητες (επίσκεψη κοντινών 
χωριών, βόλτα στο πάρκο κ.λπ.), 
συζητήσεις κάτω από τα αστέρια με 
τους εθελοντές, παιχνίδια με τους 
συμμετέχοντες (άτομα με ειδικές 
ανάγκες), γνωριμία με καινούργιες, 
διαφορετικές κουλτούρες και γεύσεις 
από τη Γαλλία, το Βέλγιο, τον Κα-
ναδά, την Ισπανία και την Ιταλία. 
Ένα πράγμα όμως κυριάρχησε: η 
χαρά και οι όμορφες στιγμές που 
περάσαμε όλοι μαζί.

Κλείνοντας, θα έλεγα ότι η κα-
θημερινή διαβίωση με άτομα που 
πάσχουν από πνευματική υστέρηση 
μπορεί να είναι δύσκολη, να μην 
ξέρεις από πριν τι μπορεί να αντι-
μετωπίσεις, να χρειάζεται υπομονή 
και θέληση να βρεις τι είναι αυτό 
που θα σε βοηθήσει περισσότερο να 
τους προσεγγίσεις. Όμως συγχρόνως 
μπορεί να σου μάθει πολλά και πιο 
πολύ να σου χαρίσει ένα αισιόδοξο 
«βλέμμα» για να κοιτάς τη ζωή. Είναι 
μία εμπειρία που σίγουρα θα την 
επαναλάβω στο μέλλον.

 Μαρία Π.

στην Ελβετία

Είναι η δεύτερη συνεχόμενη χρο-
νιά που λαμβάνω μέρος σε ένα από 
τα συνεργαζόμενα εθελοντικά προ-
γράμματα της Έλιξ με το εξωτερικό 
και είμαι πολύ περήφανη για αυτό.

Έχοντας βρεθεί την περασμένη 
χρονιά σε ένα πανέμορφο παραθα-
λάσσιο χωριό στη Βρετάνη της Γαλ-
λίας, φέτος επέλεξα την άγρια και 
αναζωογονητική ομορφιά των Άλπεων 
της Ελβετίας. Εργαστήκαμε με άλλους 
12 εθελοντές από όλο τον κόσμο σε 
ένα ξενοδοχείο αναψυχής ατόμων με 
απώλεια ακοής και η εμπειρία ήταν 
φανταστική.

Σκοπός μας ήταν να διαμορφώσουμε 
τους κήπους του κτήματος, έτσι ώστε 
αφενός να γίνουν προσιτοί στους επι-
σκέπτες και αφετέρου να αναδείξουν 
την ομορφιά του ξενοδοχείου. Και το 
καταφέραμε! Με συνεργασία, γέλια, 
όρεξη, σεβασμό και αλληλοβοήθεια 
πετύχαμε, εκτός από τον στόχο μας, 
τη δημιουργία μίας δυνατής φιλίας 
ανάμεσα σε άτομα από διαφορετικές 
κουλτούρες, καθώς και αξέχαστων 
εμπειριών, που θα μας συντροφεύ-
ουν μια ζωή.

Κάθε φορά που τελειώνει ένα 
workcamp αισθάνομαι θλίψη, αλλά 
συνάμα με κατακλύζουν συναισθήματα 
ανυπομονησίας για το επόμενο. Δεν 
πίστευα ποτέ ότι θα μπορούσα να 
ταξιδεύω μόνη μου στο εξωτερικό και 
να προσφέρω εργασία σε αντάλλαγμα 
με μοναδικές εμπειρίες.

Από τη μεριά της η Έλιξ με εφοδιάζει 
με τις οδηγίες που χρειάζομαι και, 
ξέροντας ότι υπάρχει προθυμία για 
συνεργασία, με βοηθά να κάνω αυτά 
που σε άλλους ανθρώπους φαίνονται 
αδύνατα.

Πελαγία Σ.

 Περισσότερα σχετικά με 
την Έλιξ μπορείτε να βρείτε 
στο www.elix.org.gr. 

Για περισσότερες πληροφο-
ρίες σχετικά με τις δράσεις της 
στην Ελλάδα και στο εξωτερικό 
μπορείτε να επικοινωνήσετε στο 
210 3825506 ή μέσω e-mail στο 
elix@elix.org.gr ή επισκεφτείτε 
τα γραφεία της οργάνωσης, που 
βρίσκονται στην οδό Βερανζέρου 
15, πλατεία Κάνιγγος, Αθήνα.


