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Αξιότιμε κύριε Πρέσβη, Αγαπητές Κυρίες και Κύριοι, Αγαπητοί Φίλοι του Εθελοντισμού και Αγαπητοί Εθελοντές,
Καλησπέρα σας και ευχαριστούμε που είσαστε σήμερα κοντά μας όπου θα επιχειρήσουμε να προσεγγίσουμε τη
δυνητική αξία της εθελοντικής προσφοράς σε οικονομική αξία αλλά συγχρόνως θα αναδείξουμε τα μεγάλα οφέλη του
εθελοντισμού στον Πολιτισμό και στην Κοινωνία.
Θέλω να ευχαριστήσω το Εθνικό ίδρυμα Ερευνών και όλους τους υποστηρικτές και χορηγούς που μας
υποστήριξαν σε αυτή τη προσπάθεια μας. Τόσο η μελέτη για τον ‘εθελοντισμό’ και όλες οι επαφές που έγιναν
σε διεθνή κλίμακα, όσο και η σημερινή ημερίδα έχουν γίνει σε εθελοντική βάση από το BGS.
Εκτός από την μεγάλη ποικιλία ευκαιριών για networking και την προώθηση των μελών του, το BGS από την
ίδρυσή του το 1958 συνεχίζει την παράδοση να συμμετέχει στα κοινά με εθελοντική εργασία και κοινωνική
προσφορά. Πιστεύουμε ότι «Ο εθελοντισμός κάνει καλό στην υγεία».
Ένας τρόπος για την υλοποίηση των εθελοντικών δραστηριοτήτων και των διαφόρων μελετών είναι η
δημιουργία «Ειδικών Επιστημονικών Ομάδων Εργασίας» που στελεχώνονται από τα μέλη μας που
προσφέρουν τις επιστημονικές και επαγγελματικές υπηρεσίες τους σε εθελοντική βάση.
Έτσι οι δραστηριότητες μας είναι πολυάριθμες, και δεν θέλω να ροκανίσω τον χρόνο της ημερίδας
περιγράφοντας τις, αλλά στο πρόγραμμα που έχετε πάρει αναφέρουμε μερικές από τις πολλές
δραστηριότητες του BGS.
Θα αναφερθώ μόνο σε μια καινοτόμο μελέτη που εργάζεται από το 2007 η ομάδα “Περιβάλλοντος και
Βιωσιμότητας” του BGS για την ανάπλαση του Κηφισού ποταμού ώστε η Αττική να αποκτήσει ένα επίμηκες
πάρκο 25 χλμ. και επιφάνειας της τάξης των 2500 στρεμμάτων. Έναν διάδρομο κλιματισμού μέσα στην πόλη,
που θα βελτιώσει το μικροκλίμα της καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου και παράλληλα “έναν πόλο τουρισμού που
θα τονώσει την αξία γης των ζωνών που διασχίζει”. Αναφέρω μόνο αυτό γιατί πρόσφατα το Βασιλικό
Πολεοδομικό Ινστιτούτο του Ηνωμένου Βασιλείου μας ζήτησε να υποβάλουμε την μελέτη μας για να
συμπεριληφθεί μαζί με άλλες μελέτες στην κατηγορία «διεθνώς άριστες πολεοδομικές μελέτες». “International
Planning Excellence”.
Για την σημερινή ημερίδα θέλω πραγματικά να συγχαρώ και να ευχαριστήσω την ομάδα εργασίας του BGS για την άψογη
συνεργασία τους, συγχρόνως να ευχαριστήσω και άλλα μέλη και φίλους που βοήθησαν με την εμπειρία τους στο θέμα του
εθελοντισμού. Εργασθήκαμε τους τελευταίους μήνες κάνοντας μια διεθνή έρευνα και ανάλυση (desk research),
επικοινωνήσαμε (ηλεκτρονικά και τηλεφωνικά) με αρκετούς φορείς του εξωτερικού για να μάθουμε πως βλέπουν τον
εθελοντισμό, πως λειτουργούν οι διάφορες εθελοντικές οργανώσεις στην χώρα τους τι οφέλη έχουν από τον εθελοντισμό
και πώς αξιολογούν το αποτέλεσμα, δηλαδή ποια πραγματικά είναι η αξία που προκύπτει από τον εθελοντισμό. Με όλους
όσους επικοινωνήσαμε ήσαν αρκετά ενημερωμένοι για την εθελοντική δραστηριότητα στην χώρα μας.
Φυσικά δυστυχώς γνώριζαν πόσο χαμηλά στη παγκόσμια κλίμακα του εθελοντισμού βρίσκετε η χώρα μας.
Έτσι τους ζητήσαμε να μας πούνε τι θα μπορούσαν να προτείνουν για την καλύτερη ανάπτυξη και οργάνωση του
εθελοντισμού στην χώρα μας. Θα δείτε μερικές από τις απαντήσεις τους στην παρουσίαση της μελέτης μας σε λίγο.
Όλα αυτά μας βοήθησαν για να δούμε τις κοινωνικές και πολιτιστικές πτυχές και επιδράσεις του εθελοντισμού.
Δεν σταματήσαμε όμως εκεί, επειδή σχεδόν όλα έχουν και έναν οικονομικό αντίκτυπο, έτσι έχουμε επιχειρήσει να
προσεγγίσουμε τη δυνητική αξία της εθελοντικής προσφοράς σε οικονομική αξία. Και αυτό όχι για να μετατρέψουμε τα
υψηλά ιδανικά που ενυπάρχουν στον εθελοντισμό σε πεζά νούμερα, αλλά για να κάνουμε πιο απτό το τεράστιο
όφελος που βρίσκεται κρυμμένο στην εν δυνάμει αξιοποίηση του χρόνου που μπορούν να διαθέσουν οι πολίτες της
χώρας μας, αρκεί να το θελήσουν.

• Θα βάλω μια άνω τελεία και θα παρακαλέσω τον κύριο Κώστα Γιαννόπουλο πρόεδρο στο Χαμόγελο του Παιδιού να
μας δώσει με λίγα λόγια ένα “θερμό χαμόγελο” για τον εθελοντισμό.

Κύριε πρόεδρε κύριε Γιαννόπουλε σας ευχαριστώ…και στη συνέχεια …

• Θέλω να παρακαλέσω τον αξιότιμο πρέσβη της Μεγάλης Βρετανίας τον κύριο John Kittmer με την ιδιότητα του ενεργού
εθελοντή (dedicated volunteer στα ελληνικά) και με θέμα “Εθελοντισμός & Κοινωνία των Πολιτών: η βρετανική
εμπειρία” για να μας παρουσιάσει τις εμπειρίες του.

• Ευχαριστώ κύριε Πρέσβη μας δώσατε αρκετό “food for thought” σε όλους εμάς αλλά και στους συμμετέχοντες στο πάνελ.
…/και τώρα οι εισηγητές
• Πραγματικά δεν θα μπορούσαμε να έχουμε για το συγκεκριμένο θέμα καλύτερο πάνελ, όπου συμμετέχουν
Δημήτρης Βλαστός, πρόεδρος, ΄Ιδρυμα Μποδοσάκη, Ελένη Τσαλδάρη, πρόεδρος, Λύκειον Ελληνίδων,
Χρήστος Λυγερός, πρόεδρος, Σώμα Ελλήνων Προσκόπων, Τη συζήτηση συντονίζει ο δημοσιογράφος Αντώνης
Παπαγιαννίδης,
Ευχαριστώ θερμά όλους σας που με προθυμία και πολύ ενθουσιασμό δεχτήκατε την πρόσκλησή μας να είσαστε
μαζί μας σήμερα.
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