
Εθελοντισμός στον εθελοντισμό: η συμβολή μιας μητέρας στο προσκοπικό 

κίνημα 

 
Ο προσκοπισμός αποτελεί ένα παγκόσμιο νεανικό κίνημα στερεωμένο στην εθελοντική 

προσφορά και την ανιδιοτελή πράξη αγάπης προς τον συνάνθρωπο. Απαριθμεί 

παγκοσμίως περισσότερα από 30 εκατομμύρια ενεργά μέλη σε 155 χώρες του κόσμου, 

ενώ πανελλαδικώς 25.000 νέοι έχουν αποφασίσει να ενταχθούν στην μεγάλη αυτή 

οικογένεια.Οι πρόσκοποι είναι οργανωμένοι στα τοπικά συστήματα, στα οποία, εκτός 

των ενεργών μελών, δραστηριοποιούνται και εθελοντές ενήλικοι, οργανωμένοι στην 

Επιτροπή Κοινωνικής Συμπαράστασης. Ακριβώς λόγω του εθελοντικούτου 

χαρακτήρα, μοναδικό έρεισμα του κάθε συστήματος, αποτελεί η επιτροπή αυτή καθώς 

συμβάλλει στην διατήρηση και διεύρυνση της προσκοπικής δραστηριότητας στην 

περιοχή. Η κ. Αναστασία Χαμαλίδου, η οποία δέχτηκε να μας παραχωρήσει την 

ακόλουθη συνέντευξη, ήταν ενεργό μέλος της επιτροπής του 7ου συστήματος 

προσκόπων καλαμαριάς για 8 χρόνια καθώς και εθελόντρια νοσηλεύτρια στην 

πανελλήνια κατασκήνωση λυκοπούλων το 2016 στην Νέα Μάκρη, Αττικής. 

Προσφάτως τιμήθηκε με το μετάλλιο φίλου του προσκοπισμού από το Σώμα Ελλήνων 

Προσκόπων για τη προσφορά της στoκίνημα. 

 

 

Περιγράψτε μας την εμπειρία σας ως εθελόντρια νοσηλεύτρια σε πανελλήνια 

κατασκήνωσηλυκοπούλων. Πώς θεωρείτε ότι η ομαδική συνεργασία ενισχύει τον 

εθελοντισμό; 

 

Ως μέλος της υγειονομικής ομάδας που στελέχωσε την πανελλήνια κατασκήνωση 

λυκοπούλων στη Νέα Μάκρη Αττικής το 2016, έζησα μια μοναδική εμπειρία. Η 

κατασκήνωση αριθμούσε 1500 παιδιά ηλικίας 7-11 χρονών από όλη την Ελλάδα και 

200 ενήλικους εθελοντές. Η υγειονομική ομάδα, και επιμένω σε αυτόν τον όρο για να 

απαντήσω και στο δεύτερο σκέλος της ερώτησής σας, λειτουργούσε σαν καλοστημένο 

ρολόι. Αποτελούνταν από 8 άτομα, 5 γιατρούς διαφορετικών ειδικοτήτων –παιδίατρος, 

δερματολόγος, γενικός ιατρός- και 3 νοσηλευτές επαγγελματίες εθελοντές. Δουλέψαμε 

σαν να γνωριζόμασταν χρόνια. Τα κοινά σημεία μας όπως το ενδιαφέρον, η αγάπη μας 

για τα παιδιά, μας ένωσαν και συνεργαστήκαμε ομαλά. Λειτουργούσαμε 24 ώρες την 

μέρα. Συνοδεύαμε τις δράσεις των παιδιών, γιατρός και νοσηλεύτρια μαζί. Με το 

σακίδιο πρώτων βοηθειών στον ώμο πηγαίναμε και καλύπταμε όλες τις δράσεις από 

τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Αξέχαστη εμπειρία!  

Ως άτομο, μπορείς να είσαι εθελοντής αλλά εκείνο που θα εκτοξεύσει το αποτέλεσμα 

είναι η ομάδα, μια ομάδα που θα μπορέσει να διαθέσει προσωπικό χρόνο, διάθεση και 

χρήματα. 

 

 

Ποιο είναι το κυριότερο κίνητρο για να ασχοληθεί κανείς με τον προσκοπισμό; 

 

Ο προσκοπισμός είναι τρόπος ζωής. Όλοι οι άνθρωποι που ασχολούνται με αυτόν 

θεωρούνται εθελοντές, καθώς εθελοντισμός- προσκοπισμός είναι αλληλένδετες 

έννοιες. Το να είσαι εθελοντής στον προσκοπισμό σημαίνει ότι σου αρέσει να ζεις με 

τις ιδέες και τον τρόπο του. Ο ιδρυτής του κινήματος, BadenPowell, είπε μια ρήση που 

προσπαθούμε να την ακολουθήσουμε: να κάνουμε τον κόσμο λίγο καλύτερο από ότι 

τον βρήκαμε. Η άμεση επαφή με τη φύση, με τις δυσκολίες της αλλά και το έναυσμα 



που δίνει να βρίσκεις λύσεις αποκλειστικά με τα πράγματα που έχεις μπροστά σου είναι 

ένα κίνητρο να ασχοληθεί κάποιος με τον προσκοπισμό. 

 

 

Θεωρείτε ότι είναι εύκολο κάποιος να συνεχίσει το εθελοντικό του έργο όταν οι 

προσπάθειές του δεν έχουν άμεσο αντίκρισμα; 

 

Ο εθελοντισμός δεν είναι κάτι εύκολο. Θέλει πίστη, θετική σκέψη, καλή ομάδα, χρόνο, 

δουλειά, συνεχή ανατροφοδότητση, έμψυχο υλικό αλλά κυρίως προσεκτικό σχεδιασμό 

και ευελιξία. Η επιμονή και υπομονή είναι απαραίτητα όπλα για να συνεχίσεις. 

 

 

Παρατηρείται γενικότερα μια πτώση της προσκοπικής δραστηριότητας, ιδίως στη μετά 

COVID εποχή. Πώς πιστεύετε μπορεί να ενισχυθεί το προσκοπικό κίνημα; 

 

 

Η πανδημία αυτά τα 2.5 χρόνια έχει επηρεάσει και τον προσκοπισμό, καθώς ένα από 

τα βασικά στοιχεία του είναι η επαφή μεταξύ των μελών  και οι εξορμήσεις στην φύση. 

Στις αρχές του 2020 είχε ανακοινωθεί πανελλήνια κατασκήνωση στην Ασπροβάλτα. 

Συνάντηση 1500 προσκόπων! Καταπληκτικό γεγονός! Δυστυχώς ακυρώθηκε λόγω 

πανδημίας.Το προσκοπικό κίνημα υπάρχει από το 1910 στην Ελλάδα. Έχει περάσει 

πολλές δυσκολίες, πολέμους, κοινωνικές αντιδράσεις και όμως έχει σταθεί όρθιο και 

συνεχίζει δυναμικά. Τι χρειάζεται για να ανακάμψει; Δουλειά, δουλειά, δράσεις, 

ενημερώσεις στα σχολεία και φυσικά αγάπη για αυτό που κάνουμε. 
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