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Περίληψη 
 

Ο εθελοντισµός είναι µια προσωπική απόφαση του πολίτη που επιθυµεί χωρίς να 

λάβει αµοιβή ή κάποιο αντάλλαγµα να συµβάλλει στην εκπλήρωση κάποιου στόχου 

που βοηθά στην διατήρηση της κοινωνικής ευηµερίας. Στην Ελλάδα η συµµετοχή 

των πολιτών σε εθελοντικές ενώσεις διαχρονικά αυξάνεται. Μια από τις πιο γνωστές 

και αναγνωρισµένες εθελοντικές ενώσεις στην χώρα είναι το Σώµα Εθελοντών 

Σαµαρειτών, ∆ιασωστών και Ναυαγοσωστών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού.  

Η έρευνα που έγινε στα πλαίσια της εργασίας αυτής αποσκοπεί να διαπιστωθούν οι 

συνθήκες κάτω από τις οποίες οι πολίτες αποφασίζουν να συµµετάσχουν στο έργο 

του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Συγκεκριµένα ερευνήθηκαν τα δηµογραφικά 

χαρακτηριστικά των εθελοντών, τα κίνητρα που τους ωθούν να γίνουν εθελοντές, η 

επίδραση που η απόφασή τους αυτή έχει σε λοιπές πτυχές του βίου τους και ο 

βαθµός ικανοποίησης από την εθελοντική τους δράση. Τα βασικά ευρήµατα ήταν ότι 

οι εθελοντές υποκινούνται από προσωπικές ηθικές αξίες και αρχές, δεν αποσκοπούν 

να λάβουν κάποια συγκεκριµένη αναγνώριση ή να λάβουν άλλα προσωπικά οφέλη, 

παρά µόνο να συµβάλουν στην επίλυση κοινωνικών προβληµάτων.  

Επιπρόσθετα, ο βαθµός ικανοποίησης από την συµµετοχή τους στο έργο του 

Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού είναι µεγάλος και µάλιστα θεωρούν ότι µελλοντικά θα 

δραστηριοποιούνται περισσότερες ώρες εβδοµαδιαίως µε το έργο αυτό. 
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Εισαγωγή 
 

Η εργασία αφορά στη µελέτη ζητηµάτων αναφορικά µε τον εθελοντισµό και το ρόλο 

που αυτός έχει στην κοινωνική πραγµατικότητα και στη ζωή των εθελοντών. Για τις 

ανάγκες της εργασίας εκπονήθηκε έρευνα σε εθελοντές του Σώµατος Εθελοντών 

Σαµαρειτών, ∆ιασωστών και Ναυαγοσωστών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Η 

µεγάλη συµβολή των εθελοντών στην σηµερινή πρόοδο της κοινωνίας κρίνεται 

αξιοθαύµαστη, και για το λόγο αυτό θεωρήθηκε ενδιαφέρον η επιστηµονική µελέτη 

της ενασχόλισης µε τον εθελοντισµό. 

Είναι σήµερα αξιόλογο το γεγονός πως ο αριθµός των εθελοντών σε διάφορων 

τύπων έργα ολοένα και αυξάνεται. Ακόµη και σήµερα που οι συνέπειες της 

οικονοµικής ύφεσης στην Ελλάδα δεν επιτρέπουν εύκολα την ενασχόλιση µε µη 

αµοιβόµενες δραστηριότητες, εντούτοις όπως φάνηκε στην έρευνα της παρούσας 

εργασίας, η συντριπτική πλειοψηφία των εθελοντών επιθυµεί να συνεχίσει να 

προσφέρει έργο. 

Σκοπός της εργασίας είναι η εξέταση των κινήτρων που οδηγούν το άτοµο να γίνει 

εθελοντής και ποιοί παράγοντες επηρεάζουν την απόφαση αυτή. Τα κίνητρα 

αφορούν σε προσωπικές αρχές ή γεγονότα της καθηµερινής ζωής ενός ατόµου, ενώ 

οι παράγοντες µπορεί να είναι δηµογραφικά χαρακτηριστικά, επαγγελµατική 

κατάρτιση, ελεύθερος χρόνος και άλλοι. Επιπρόσθετα, στην έρευνα µελετήθηκε ο 

βαθµός ικανοποίησης των εθελοντών από τη συµµετοχή τους στις σχετικές 

δραστηριότητες. 

Η εργασία απαρτίζεται από τέσσερα κεφάλαια.  

Στο πρώτο, µελετάται η έννοια και η σηµασία του εθελοντισµού, η πορεία και 

εξέλιξή του στην Ελλάδα, τα βασικά χαρακτηριστικά αυτού, τα οφέλη που έχει και 

τα τυχόν εµπόδια που αποτρέπουν τους πολίτες από τις δράσεις αυτές.  

Στο δεύτερο κεφάλαιο, περιγράφεται το έργο και η δοµή του Σώµατος Εθελοντών 

Σαµαρειτών, ∆ιασωστών και Ναυαγοσωστών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού.  

Στο τρίτο κεφάλαιο, περιγράφεται η µεθοδολογία που θα ακολουθηθεί στην 

εκπόνηση της έρευνας και περιγράφεται το δείγµα.  
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Στο τέταρτο κεφάλαιο, γίνεται η ανάλυση των αποτελεσµάτων που έδωσε η συλλογή 

των δεδοµένων από τα ερωτηµατολόγια των Σαµαρειτών.  

Τέλος, ακολουθούν τα συµπεράσµατα τόσο από τη θεωρητική προσέγγιση του 

εθελοντισµού, όσο και από τις απαντήσεις που δόθηκαν και εξάγονται τα πορίσµατα 

στα οποία καταλήγει η έρευνα.  
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Κεφάλαιο 1: Η έννοια και η σηµασία του εθελοντισµού 

 

1.1 Ορισμός 

 

Σύµφωνα µε την Ελληνική Οµοσπονδία Μη Κυβερνητικών Οργανισµών, 

εθελοντισµός είναι η πρόθυµη δέσµευση ενός ατόµου να εργαστεί χωρίς αµοιβή για 

ένα καθορισµένο ή αόριστο χρονικό διάστηµα για το γενικό καλό της κοινωνίας. Ο 

εθελοντισµός είναι η οργανωµένη, εκούσια και ανιδιοτελής προσφορά υπηρεσιών 

στο κοινωνικό σύνολο. Είναι η ενεργητική συµµετοχή και η ανάληψη δράσης των 

πολιτών, για την αντιµετώπιση προβληµάτων, για την επίτευξη κοινωφελών στόχων 

και τελικά για την ποιότητα ζωής και την ευτυχία των ανθρώπων.  

 

Ένας πιο ολοκληρωµένος ορισµός δίνεται από τον Ζάννη (2004), σύµφωνα µε τον 

οποίο ο εθελοντισµός είναι η εργασία που παρέχεται αµισθί (µε την έννοια της 

απουσίας χρηµατικών απολαβών) και έχει θετικές κοινωνικές εκροές για οµάδες, 

κοινότητες και την κοινωνία γενικά, ασχέτως αν είναι συνειδητός ή όχι ο σκοπός για 

τον οποίο εργάζεται κάποιος. Η εργασία αυτή παρέχεται µέσα από τον κρατικό, 

κερδοσκοπικό, µη κερδοσκοπικό ή τον ανεπίσηµο τοµέα, οργανωµένα ή ατοµικά και 

δεν προκύπτει από ρητή εξαναγκαστική εντολή που αφορά και σε πιθανές κυρώσεις 

από το κράτος ή τον εργοδότη (στον τοµέα της αγοράς), αλλά δύναται να 

επιβάλλεται από κοινωνικούς, οικονοµικούς ή άλλους λόγους. Η εθελοντική εργασία 

κατευθύνεται προς τρίτους και όχι προς συγγενικά και φιλικά πρόσωπα. 

 

Η έννοια του εθελοντισµού βασίζεται στην ιδέα της ανθρώπινης αλληλοβοήθειας και 

στήριξης ενός πάσχοντα συνανθρώπου χωρίς να υπάρχει απαίτηση αµοιβής ή 

ανταλλάγµατος. Οι ρίζες του εθελοντισµού είναι βαθιές µέσα στην ιστορία και τη 

διαχρονική εξέλιξη της κοινωνίας. 

Ο εθελοντισµός ουσιαστικά αποτελεί ένα κίνητρο για τη συµµετοχή του ατόµου 

στην κοινωνική ζωή, στα πολιτιστικά και κοινωνικά δρώµενα. Με την ενεργή αυτή 

συµµετοχή του συµβάλλει στην καλύτερη κατανόηση και εµπέδωση των κοινωνικών 

αξιών όπως η αλληλεγγύη, η ανιδιοτελής προσφορά και η προώθηση της κοινωνικής 
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ευηµερίας. Παράλληλα, το άτοµο αποκτά τη δυνατότητα να εκτιµήσει την 

κουλτούρα και τον πολιτισµό της κοινωνίας που ζει και δραστηριοποιείται. 

 

Στα πολλαπλά πλεονεκτήµατα που συνεπάγεται ο εθελοντισµός συγκαταλέγεται το 

γεγονός ότι δίνεται η δυνατότητα στον εθελοντή να αποκτήσει γνώσεις και εµπειρία, 

καθώς η εθελοντική προσφορά εργασίας συνήθως συνεπάγεται την απόκτηση νέων 

δεξιοτήτων και γνώσεων πάνω στο αντικείµενο της δουλειάς που αναλαµβάνουν να 

εκτελέσουν. Σύµφωνα µε τους Chinman και Wandersman (1999), ένα από τα 

σπουδαιότερα οφέλη είναι η τόνωση του πνεύµατος της συλλογικής προσπάθειας, 

της οµαδικής δράσης και η προώθηση της δύναµης της οµάδας και της συνεργασίας. 

Με τον τρόπο αυτό, ο εθελοντισµός ταυτόχρονα ωθεί την επίτευξη κοινωνικών 

στόχων και την υλοποίηση έργων προς όφελος του κοινού καλού και παράλληλα 

βοηθά τους ίδιους τους εθελοντές να αντιληφθούν αξίες και αρχές, να καταλάβουν 

τη δύναµη της συνεργασίας και να γίνουν έτσι καλύτεροι άνθρωποι και ενεργοί 

πολίτες. 

 

Oι εθελοντικές οργανώσεις ουσιαστικά δραστηριοποιούνται στην παραγωγή των 

"δηµοσίων αγαθών". Σύµφωνα µε τους Bickford και Reynolds (2002), αγαθά που το 

κράτος αδυνατεί να προσφέρει σε επαρκή ποσότητα και ποιότητα, αλλά και ο 

ιδιωτικός τοµέας δεν επιθυµεί να τα προσφέρει, εφόσον τα περιθώρια κέρδους δεν 

είναι ικανοποιητικά. Για τον λόγο αυτό οι προνοιακές και κοινωνικές υπηρεσίες, ο 

πολιτισµός, το περιβάλλον κ.λ.π. αποτελούν τα προνοµιακά εκείνα πεδία στα οποία 

οι εθελοντικές οργανώσεις καλούνται να δραστηριοποιηθούν. 

Καθώς ο εθελοντισµός συνεπάγεται την προσφορά κάποιου είδους εργασίας, για την 

τελευταία ισχύουν τα εξής (Πολυζωϊδης, 2004): 

• περιλαµβάνει δραστηριότητες που παράγουν αγαθά/υπηρεσίες σύµφωνα µε 

το αντικείµενο του έργου υπό εκτέλεση, 

• ο εθελοντής δεν αµείβεται για την παροχή της εργασίας του, τόσο σε 

χρηµατική αξία όσο σε είδος, αν και περιορισµένη έστω αµοιβή µε τη µορφή 

αποζηµίωσης ενδέχεται να του προσφερθεί για να καλύψει δαπάνες στις 

οποίες προέβη για να µπορεί να ασκήσει τα εθελοντικά του καθήκοντα, 

• είναι µια αυτόβουλη απόφαση του ατόµου που δεν λαµβάνεται υπό συνθήκες 

πίεσης ή απειλής, 
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• µπορεί να είναι διενεργείται µέσω των εθελοντικών οργανώσεων αλλά και 

µεµονωµένα από άτοµα που δεν ανήκουν σε κάποια οργάνωση, 

• πραγµατοποιείται προς όφελος του κοινού καλού και όχι του ίδιου του 

εθελοντή ή κάποιου άµεσα συσχετισµένου µε αυτόν ατόµου. 

 

Όπως φαίνεται από τα παραπάνω, ο εθελοντισµός είναι χρήσιµος για την επίλυση 

κοινωνικών, οικονοµικών, πολιτισµικών και ανθρωπιστικών ζητηµάτων καθώς ωθεί 

την κοινωνική ευηµερία µέσω της δραστηριοποίησης των πολιτών.  

 

 

 

1.2 Ο εθελοντισμός στην Ελλάδα 

 
  
Σύµφωνα µε τον Πολυζωϊδη (2006), η έννοια του εθελοντισµού έγινε εµφανής στην 

Ελλάδα τον 19ο αίωνα, όταν η χώρα απελευθερώθηκε από τη τούρκικη δυναστεία. 

Μετά την Ελληνική Επανάσταση του 1821, το κράτος ήταν γεµάτο από ερείπια και 

χαλάσµατα που χρειάζονταν άµεσης επισκευής. Επιπλέον, ο ελληνικός λαός κατά 

µεγάλη πλειοψηφία είχε την ανάγκη κοινωνικής προστασίας. Όµως, η οικονοµική 

αδυναµία δεν επέτρεπε στις κυβερνήσεις να αναπτύξουν µια συστηµατική κρατική 

µέριµνα. Έτσι, µε πρώτη απόπειρα αυτή του ελληνικού Ερυθρού Σταυρού το 1877 

γίνεται η προσπάθεια να βοηθηθεί ο πληθυσµός µέσω εθελοντικής εργασίας. Ο 

Ερυθρός Σταυρός αποτελούνταν κυρίως από εθελοντές και το έργο που επιτέλεσε 

ήταν τεράστιο. 

 

Σύµφωνα µε τον Πολυζωϊδη (2004), κατά τον δεύτερο παγκόσµιο πόλεµο, ο ρόλος 

της συνδροµής στο λαό ανήκε στην εκκλησία. Με την λήξη του, ο εθελοντισµός 

γίνεται πιο συχνός και µάλιστα ξεκινά να ελέγχεται από κρατικούς φορείς. Σταδιακά, 

ο αριθµός των εθελοντικών οργανώσεων αυξάνεται µε αυξανόµενο ρυθµό.  

 

Η πολιτική και οικονοµική κατάσταση της χώρας βελτιώθηκε αισθητά µετά τα µέσα 

της δεκαετίας του 1970. Μετά την αποκατάσταση της ελληνικής οικονοµίας, οι 

Έλληνες πολίτες βελτίωσαν το βιοτικό τους επίπεδο λόγω της αυξηµένης ζήτησης 

εργασίας και ελεύθερης πρόσβασης στην εκπαίδευση. Έτσι, µετά την επίλυση των 



6 

 

ιδιωτικών προβληµάτων, τα άτοµα ήταν πλέον σε θέση να ενδιαφερθούν για 

κοινωνικά ζητήµατα και την επίλυση αυτών. Έτσι, ο εθελοντισµός τονώθηκε και 

µάλιστα ενισχύθηκε σηµαντικά όταν οι πρώτες Μη Κερδοσκοπικές Οργανώσεις 

ιδρύθηκαν στη χώρα. ∆ιαχρονικά, η κοινωνία ήρθε σε µεγαλύτερη επαφή µε τους 

εθελοντές και τις οργανώσεις τους µέσω της προβολής αυτών από τα τότε 

αναπτυσσόµενα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας. Φυσικά, η όλη αυτή κατάσταση 

συνέβαλε σηµαντικά στην ευηµερία του κράτος, καθώς µε αυτόν τον τρόπο η 

κοινωνία µπόρεσε χωρίς έξοδα και δαπάνες να αντιµετωπίσει µεγάλα προβλήµατα 

αλλά και ειδικές περιστάσεις (Ζάννης, 2004).  

 

Στα πρόσφατα χρόνια, η πιο αντιπροσωπευτική ένδειξη της σηµασίας του 

εθελοντισµού αποτελεί η διοργάνωση των Ολυµπιακών Αγώνων της Αθήνας το 

2004. Η συµµετοχή των εθελοντών στην όλη διοργάνωση ήταν πολύ µεγάλη. Αυτό 

το γεγονός είναι ενδεικτικό του ότι µια µεγάλη ιδέα, ένα µεγάλο ιδανικό µπορεί να 

ωθήσει σε συνεργασίες και στην πραγµατοποίηση µεγάλων στόχων στη χώρα.  

 

Σύµφωνα µε τη µελέτη «Ελληνικές Εθελοντικές Οργανώσεις», που 

πραγµατοποιήθηκε το 1996, υπό την επίβλεψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο 

πλαίσιο του ερευνητικού προγράµµατος “VOLMED” για τον εθελοντισµό στις 

Μεσογειακές χώρες:  

 

• Ο συνολικός αριθµός των εθελοντικών οργανισµών στην Ελλάδα έως και το 

1996 έφτανε τους 1.200.  

• Από το 1900 έως το 1980 λειτουργούσαν στην Ελλάδα γύρω στο 36,3% του 

συνόλου των εθελοντικών οργανισµών που καταγράφηκαν το 1996, ενώ µετά 

το 1980 ιδρύθηκε το 60,3% του συνόλου.  

• Το 91,5% των εθελοντικών οργανισµών είχε µη κερδοσκοπικό χαρακτήρα 

και χρηµατοδοτήθηκε κατά 70% από εισφορές των µελών και κατά 30% από 

κρατικές επιχορηγήσεις.  
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• Το 40% των οργανισµών είχε καθορίσει ένα ελάχιστο χρονικό διάστηµα ως 

όριο για τη συµµετοχή των µελών του στον οργανισµό, σε αντίθεση µε το 

υπόλοιπο 60% που δεν απαιτούσε ελάχιστη υποχρεωτική δραστηριοποίηση.  

• Το 65% του συνόλου των ελληνικών εθελοντικών οργανισµών είχε λιγότερα 

από 50 µέλη, το 12% είχε 50 έως 100 µέλη, ενώ το 23% είχε περισσότερα 

από 100 µέλη.  

• Οι τοµείς δραστηριοποίησης ήταν σε γενικές γραµµές οι ακόλουθοι τρεις:  

 

� Οι φιλανθρωπικές δραστηριότητες αποτελούσαν περίπου το 65% του 

συνόλου των εθελοντικών οργανισµών.  

� Η ενασχόληση µε διάφορες πολιτιστικές δραστηριότητες αποτελούσε 

το 28% του συνόλου.  

� Η προστασία του περιβάλλοντος και οι οικολογικοί οργανισµοί 

αποτελούσαν τον τρίτο τοµέα µε 27,5% του συνόλου των 

οργανισµών.  

 

Η ιδέα της συµµετοχής σε εθελοντικούς οργανισµούς είναι µία προοπτική που 

απασχολεί µάλλον δυνητικά τους Έλληνες και δεν αποτελεί διαδεδοµένη κοινωνική 

πρακτική για την πλειοψηφία των πολιτών. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια οι απόψεις 

σχετικά µε την εθελοντική προσφορά εργασίας έχουν µεταβληθεί προς το 

θετικότερο. Ολοένα και περισσότεροι Έλληνες θεωρούν ότι ο εθελοντισµός αποτελεί 

θετική κοινωνική συνεισφορά και γι’ αυτό πρέπει να ενισχυθεί (Mindwell & 

Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου). 

 

 

 

1.3 Ο εθελοντισμός σε παγκόσμιο περιβάλλον  

 

Ο εθελοντισµός εξαιτίας των διαφορετικών οικονοµικών, πολιτικών, κοινωνικών και 

πολιτιστικών συνθηκών που επικρατούν σε κάθε χώρα ακολουθεί διαφορετικό 

ρυθµό ανάπτυξης. 
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Σύµφωνα µε µία συγκριτική αξιολόγηση του εθελοντισµού το 1995 σε 21 χώρες, 

δίνεται παρακάτω το % Ποσοστό Εθελοντών σε Μη Κερδοσκοπικούς Οργανισµούς 

σε σχέση µε το Συνολικό Πληθυσµό ανά Γεωγραφική Περιοχή (Ziemek, 2002): 
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∆ιάγραµµα 1.1: % Ποσοστό Εθελοντών σε Μη Κερδοσκοπικούς Οργανισµούς σε σχέση µε τον 

Συνολικό Πληθυσµό ανά Γεωγραφική Περιοχή 

Πηγή: Ziemek, 2002 

 

Στα παραπάνω διαγράµµατα παρατηρούµε ότι ο εθελοντισµός είναι δηµοφιλέστερος 

στις περισσότερο αναπτυγµένες χώρες. Τα µεγαλύτερα ποσοστά εθελοντών 

εµφανίζονται στην Γαλλία, την Ολλανδία, το Ηνωµένο Βασίλειο και στις Η.Π.Α. 
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Ωστόσο, υπάρχουν χώρες που δεν ακολουθούν αυτή την τάση, όπως είναι η 

Αυστρία, το Ισραήλ και η Ιαπωνία. Από τις αναπτυσσόµενες χώρες, η Τσεχία είναι η 

µόνη που εµφανίζει ένα συγκριτικά ψηλό ποσοστό εθελοντών. 

Σύµφωνα µε µία πιο πρόσφατη συγκριτική µελέτη (1998), ο πληθυσµός των 

ακόλουθων 22 χωρών έχει προσφέρει εθελοντικά χρόνο σε µη κερδοσκοπικούς 

οργανισµούς κατά µέσο όρο σε ποσοστό 28%. Το 2000 η επέκταση αυτής της 

µελέτης σε ακόµα περισσότερες χώρες καταδεικνύει ότι η Ολλανδία είναι η πιο 

αναπτυγµένη χώρα στον κλάδο των εθελοντικών και µη κερδοσκοπικών 

οργανισµών, µε τον Καναδά και το Βέλγιο να την ακολουθούν αµέσως µετά και το 

Μεξικό να καταλαµβάνει την τελευταία θέση (Hall et al., 2005): 

 

 

Εικόνα 1.1: Εθελοντικά ενεργός πληθυσµός σε διάφορες χώρες 

Πηγή: Hall et al., 2005 
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1.4 Τα Χαρακτηριστικά του Εθελοντισμού 
 

 

Ο εθελοντισµός σαν έννοια αποτελεί µια αναγνωρισµένη πράξη προσωπικής 

απόφασης και αφοσίωσης στην συµβολή επίτευξης ενός ευρύτερου στόχου. Οι 

εθελοντές συµµετέχουν στην εκπλήρωση του σκοπού αυτού λόγω προσωπικών 

πεποιθήσεων, λόγω των ηθικών αρχών που τους διέπουν, λόγω του πολιτισµικού 

πλαισίου ή της κουλτούρας, των ηθών και εθίµων της κοινωνίας που ζουν. Σε όποιον 

λόγο από αυτούς βασίζεται η επιλογή της εθελοντικής προσφοράς εργασίας, η 

τελευταία  φέρει ορισµένα κοινά χαρακτηριστικά. Αυτά είναι: 

 

1. Προσφέρεται από επιλογή: Η ελευθερία της επιλογής του εθελοντισµού εκ 

µέρους ενός ατόµου αποτελεί ίσως τη βάση της έννοιας του εθελοντισµού. 

Το βασικό κίνητρο του ατόµου να προσφέρει την εργασία του εθελοντικά 

είναι η ίδια η ελευθερία βούλησης, που βασίζεται στην εκπλήρωση 

προσωπικών  αναγκών ανεξάρτητων από την επιβίωση. Σύµφωνα µε τον 

Maslow, οι ανάγκες που αντιστοιχούν στα ανώτερα επίπεδα, δηλαδή πέραν 

από αυτό της επιβίωσης και της ασφάλειας, αυτές δηλαδή της αυτοεκτίµησης 

και της αυτοολοκλήρωσης, µπορούν να αποτελέσουν παράγοντες υποκίνησης 

για τα άτοµα να προβούν σε πράξεις που δεν αποσκοπούν στην αµοιβή 

(Μπουραντάς, 2005). Σύµφωνα µε τον Johnson-Coffey (1997), ακόµη και αν 

ο εθελοντισµός είναι µια απόφαση επιλογής, δηλαδή είναι εκούσιος, 

εντούτοις υπάρχει και ο ακούσιος, όπου το άτοµο προσφέρει εθελοντικά 

εργασίας γιατί ενδεχοµένως δέχεται πίεση από το κοινωνικό περιβάλλον να 

πράξει έτσι. 

2.  ∆εν βασίζεται στην απόκτηση χρηµατικής αµοιβής: βασική αρχή του 

εθελοντισµού είναι ότι ο εθελοντής δεν λαµβάνει αµοιβή για την παροχή 

εργασίας, ακόµη και αν η τελευταία εµπίπτει στα επαγγελµατικά του 

ενδιαφέροντα. Ακόµη και όταν ο εθελοντής λαµβάνει κάποιο ποσό για 

κάλυψη των προσωπικών του εξόδων όσο διάστηµα προσφέρει την 

εθελοντική του εργασία, εντούτοις αυτό δεν ανήκει στα πλαίσια της 

καταβολής σε αυτόν µισθό. Η έλλειψη αυτή του χαρακτηριστικού αυτού 

συνεπάγεται ότι ο καθένας µπορεί να προσφέρει εθελοντικά την εργασία του, 

αρκεί να διαθέτει προσωπικό ελεύθερο χρόνο. Φυσικά, για τους 
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εργαζοµένους του δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα, η ύπαρξη µειωµένου 

ελεύθερου χρόνου είναι βασικός παράγοντας που δυσχαιρένει την απόφαση 

του εθελοντισµού. Μάλιστα, σύµφωνα µε τους Devoy και Pfeffer (2007), 

όταν ένας εργαζόµενος πληρώνεται µε την ώρα εργασίας και όχι µε τη µορφή 

ηµεροµισθίου, οι πιθανότητες να αδυνατεί ή να αποφεύγει να εργαστεί 

εθελοντικά αυξάνονται, όπως θα αναλυθεί σε επόµενη ενότητα.   

3.  Λαµβάνει χώρα σε οργανωµένα πλαίσια: σύµφωνα µε την Στασινοπούλου 

(2011), για να προσφέρει ένα άτοµο εθελοντικά εργασία πρέπει να υπάρχει 

µια οργανωµένη και συντονισµένη ενέργεια προς την επίτευξη κάποιου 

κοινωνικού συνήθως σκοπού. Το όλο έργο έχει την ανάγκη τόσο ατόµων που 

προσφέρουν δουλειά µε οικονοµική αµοιβή όσο και ατόµων που είναι 

εθελοντές. Αν και αυτό δηµιουργεί συνήθως προϋποθέσεις για ποιότητα, 

αξιολόγηση, αποτελεσµατικότητα από ότι η µεµονωµένη προσφορά, 

εντούτοις δηµιουργεί ταυτόχρονα πρόσφορο έδαφος για απόπειρες επιβολής 

εξουσίας και γραφειοκρατία. Παρόλα αυτά, η συντονισµένη προσπάθεια που 

χαρακτηρίζει το έργο αυτό δίνει τη δυνατότητα στους εθελοντές να 

εργαστούν οµαδικά, να συνεργαστούν και να κατανοήσουν τα οφέλη της 

συλλογικής εργασίας, ξεπερνώντας το εγώ τους και εργάζοντας στα πλαίσια 

της οµάδας. 

4. Επιφέρει Οφέλη στους εθελοντές και την κοινωνία: ο εθελοντισµός 

επιφέρει οφέλη σε ένα ευρύ πλήθος ατόµων, ξεκινώντας από τον ίδιο τον 

εθελοντή. Όπως αναφέρθηκε προηγουµένως, ο εθελοντής ωφελείται καθώς 

δραστηριοποιείται µέσα σε µια οµάδα που την χαρακτηρίζουν κοινές αξίες 

και όραµα. Επίσης, καθώς ο αποδέκτης αυτής της προσπάθειας που κάνουν 

οι εθελοντές είναι η ίδια η κοινωνία σαν σύνολο, τα οφέλη γίνονται 

πολλαπλά, καθώς η προσφορά εργασίας χωρίς αντάλλαγµα συµβάλλει στην 

ευηµερία του συνόλου µέσα από µια οργανωµένη ενέργεια (Johnson-Coffey, 

1997).  

5. ∆εν κάνει διακρίσεις: σύµφωνα µε την Στασινοπούλου (2011), εθελοντής 

µπορεί να γίνει ο κάθε πολίτης, ανεξαρτήτως ηλικίας, οικογενειακής 

κατάστασης, εισοδήµατος, επαγγέλµατος, φύλου και εθνικότητας. Ο 

εθελοντισµός βασίζεται στο κοινό όραµα και την ελεύθερη βούληση ατόµων 

που δίχως αντάλλαγµα επιθυµούν να συνδράµουν στην διεκπαιρέωση µιας 

ενέργειας. Έτσι, ουσιαστικά συµβάλλει στην καταπολέµηση του ρατσισµού 
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κάθε είδους, καθώς εµπνέει και προϋποθέτει την οµαδική δουλειά και 

συνεργασία. 

 

Σύµφωνα µε πολλές µελέτες, οι εθελοντές λαµβάνουν την απόφαση να παρέχουν την 

εργασία τους εθελοντικά βάσει κάποιων κριτηρίων. Για παράδειγµα, οι McPherson 

και Rotolo (1996) υποστηρίζουν ότι άτοµα που έχουν λάβει ανώτατη εκπαίδευση 

τείνουν να προσφέρουν εθελοντική εργασία σε πανεπιστήµια ή σε ενέργειες 

ακαδηµαϊκού ενδιαφέροντος. Ο Rohs (1986) υποστηρίζει ότι το µεγαλύτερο 

ποσοστό εθελοντών αποτελείται από γυναίκες, καθώς το συγκεκριµένο φύλο έχει πιο 

αναπτυγµένη συναισθηµατική φύση και η παροχή εργασίας αφιλοκερδώς είναι 

κοντινότερη επιλογή στην φύση της γυναίκας. Ο Tschirhart (1998) µελετά το θέµα 

αυτό από µια πιο πρακτική σκοπιά, υποστηρίζοντας ότι οι περισσότεροι εθελοντές 

τυγχάνουν µεγάλης ηλικίας (µεγαλύτερης των 50), καθώς έχουν εξασφαλίσει 

εισόδηµα επιβίωσης, συνήθως έχουν συνταξιοδοτηθεί και διαθέτουν ελεύθερο χρόνο 

που επιθυµούν να καλύψουν µε ηθικά αποτελεσµατικές ενέργειες.  

 

Καθώς οι απόψεις των µελετητών αφορούν διαφορετικά κριτήρια, γίνεται κατανοητό 

ότι η επιλογή του εθελοντισµού εξαρτάται από πολλούς, διαφορετικούς παράγοντες. 

Παρόλα αυτά, υπάρχουν κάποια χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει ένα άτοµο για 

να γίνει ένας καλός εθελοντής: 

 

• Ευελιξία: πρέπει το άτοµο να κατανοεί ότι συµµετέχει σε µια ενέργεια που οι 

διάφορες δράσεις για την επίτευξή της ενδέχεται να αλλάξουν, να 

επαναπρογραµµατιστούν ή να τερµατιστούν. Ο εθελοντής οφείλει να 

συµφωνεί µε τις όποιες αλλαγές και να δηλώνει ευέλικτος και πρόθυµος να 

συνδράµει υπό τις αµφίβολες αυτές συνθήκες (Reed & Selbee, 2000). 

• Υποµονή: για τους ίδιους λόγους που αναφέρθηκαν, ο εθελοντής πρέπει να 

διαθέτει υποµονή. Αν αυτό δεν ανήκει στα χαρακτηριστικά του, απλώς δεν 

είναι αποτελεσµατικός στην παροχή βοήθειας στην όλη προσπάθεια, καθώς 

ουσιαστικά καθυστερεί την εκπόνηση των δράσεων (Reed & Selbee, 2000). 

• Εµπιστοσύνη: ο εθελοντής δηλώνει ότι θέλει να συνδράµει στην επίτευξη 

ενός σκοπού χωρίς να περιµένει αντάλλαγµα, εποµένως δεν προβαίνει στην 

υπογραφή σύµβασης ή συµφωνίας µε τους υπεύθυνους της όλης ενέργειας. 

Οι τελευταίοι όµως βασίζονται στην ειλικρίνειά του και δείχνουν 
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εµπιστοσύνη ότι θα είναι εκεί τις απαραίτητες µέρες και ώρες, προς την 

εκτέλεση των καθηκόντων που αυτοβούλως ανέλαβε (Johnson, 2012). 

• Ενέργεια: ο εθελοντισµός συχνά απαιτεί πολλές ώρες εθελοντικής δουλειάς, 

παροχή προσωπικού χρόνου και ενέργειας για την επίτευξη του σκοπού 

(Gerard, 1972). 

• Αυτοθυσία: η ίδια η έννοια του εθελοντισµού συνδέεται µε την αυτοθυσία, 

καθώς ο εθελοντής καλείται να ξεπεράσει το εγώ του και να παρέχει 

υπηρεσίες για την επίτευξη ενός σκοπού που πρόκειται να ωφελήσει την 

ευρύτερη κοινωνία (Gerard, 1972). 

 

 

1.5 Ικανοποίηση Εθελοντών  

 

Η ικανοποίηση µέσω των εθελοντικών δράσεων είναι ένας εξαιρετικά σηµαντικός 

παράγοντας στη διακράτηση των εθελοντών και στη συνέχιση των δράσεών τους. Το 

γεγονός αυτός αποδεικνύεται από τα ευρήµατα πολλών ερευνών.  

 

Οι Silvenberg et al. (2001) κατέδειξαν µέσω της έρευνάς τους ότι η ικανοποίηση των 

εθελοντών εξαρτάται τόσο από την φύση της ίδιας της δράσης όσο και από 

ψυχολογικούς παράγοντες που ικανοποιούνται µέσω του εθελοντισµού.  Οι Jacobson 

et al. (2012) απέδειξαν ότι ο δείκτης ικανοποίησης των εθελοντών αυξανόταν 

ανάλογα µε το χρόνο παροχής της εθελοντικής βοήθειας, εύρηµα το οποίο συµφωνεί 

και µε την έρευνα της Pauline (2011).  

 

Πιο ειδικά, αναφορικά µε τη συµµετοχή των εθελοντών σε αθλητικά γεγονότα, οι 

Liao et al. (2012) κατέδειξαν ότι η θετική ανατροφοδότηση από τους συνοµηλίκους, 

η αυτοπεποίθηση και η επιτυχία είναι οι βασικοί παράγοντες ικανοποίησης. 

Αναφορικά µε τη συµµετοχή των εθελοντών στο άθληµα του γκολφ, η έρευνα της 

Pauline (2011) αναφέρει ότι η επικοινωνία τόσο µεταξύ των εθελοντών όσο και 

µεταξύ των εθελοντών και του οργανισµού είναι ο κυριότερος παράγοντας που 

σχετίζεται µε την ικανοποίηση των εθελοντών, αλλά και µε την πρόθεσή τους να 

επιστρέψουν στο µέλλον σε αυτή την εθελοντική δράση.  
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Η επικοινωνία βρέθηκε να είναι προσδιοριστικός παράγοντας ικανοποίησης των 

εθελοντών και στην έρευνα των Yanagisawa και Sakakibara (2008). Η έρευνα 

επικεντρώθηκε στην ικανοποίηση των εθελοντών στην προσφορά γευµάτων για τους 

ηλικιωµένους στην Ιαπωνία. Επιπρόσθετοι παράγοντες που προσδιορίζουν την 

ικανοποίηση των εθελοντών βρέθηκαν να είναι οι ανθρώπινες σχέσεις τόσο µεταξύ 

των εθελοντών, όσο και του ανθρώπινου δυναµικού που ετοίµαζε τα γεύµατα.  

 

Οι ανθρώπινες σχέσεις µε τη σειρά τους επηρεάζονταν από την συµβουλευτική και 

επίβλεψη από το εξειδικευµένο ανθρώπινο δυναµικό που ήταν υπεύθυνο για την 

ετοιµασία των γευµάτων, τις ευκαιρίες που είχαν οι εθελοντές για την 

πραγµατοποίηση συναντήσεων, καθώς και τη δηµοσιότητα µέσω των δηµοσίων 

σχέσεων.  

 

Σύµφωνα µε τους Bang και Ross (2009), τα κίνητρα εκείνα που προβλέπουν 

καλύτερα το επίπεδο της ικανοποίησης των εθελοντών από τις εθελοντικές τους 

δράσεις είναι: η έκφραση αξιών, ο επαγγελµατικός προσανατολισµός, καθώς και η 

αγάπη για τα σπορ. Οι Okun και Eisenberg (1992, όπως παρατίθενται στους Millette 

και Gagné, 2008) αναφέρουν ότι η ικανοποίηση των εθελοντών είναι µεγαλύτερη 

όταν οι δραστηριότητές τους ποικίλουν, ενώ ο Dailey (1986, όπως παρατίθεται 

στους Millette και Gagné, 2008) επισηµαίνει ότι η ικανοποίηση και συνεπώς η 

δέσµευση των εθελοντών είναι µεγαλύτερη στην περίπτωση που πρόκειται για 

πολιτική καµπάνια η οποία συνοδεύεται από αυτονοµία και ανατροφοδότηση.  

 

Αυτό που έχει σηµασία να τονιστεί είναι ότι οι εθελοντές ικανοποιούνται µέσω των 

δραστηριοτήτων που αναλαµβάνουν, δεδοµένου ότι γνωρίζουν τι τους παρακινεί και 

εποµένως επιλέγουν εκείνες τις δραστηριότητες που εκπληρώνουν αυτές τους τις 

ανάγκες (Houle et al., 2005).  

 

Ως εκ τούτου, η ικανοποίηση των εθελοντών είναι µεγαλύτερη όταν ικανοποιούνται 

οι αρχικές τους προσδοκίες µέσα από την εθελοντική τους δράση. Επί παραδείγµατι, 

οι Zini και Sgan-Cohen (2008) βρήκαν ότι η ικανοποίηση των εθελοντών 

οδοντογιατρών να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε ηλικιωµένους στην 

Ιερουσαλήµ ήταν µεγαλύτερη όταν ικανοποιούνταν τα αρχικά τους κίνητρα πίσω 
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από την εθελοντική τους δράση, τα οποία ήταν η συνεισφορά προς την κοινότητα 

αλλά και η απόκτηση ικανοτήτων και δεξιοτήτων. 

 

 

 

1.6 Μορφές εθελοντισμού 

 

Η σύγχρονη βιβλιογραφία διαχωρίζει τον εθελοντισµό µε διάφορα κριτήρια, 

δηµιουργώντας έτσι διάφορες µορφές εθελοντισµού. Οι πιο γνωστές είναι: 

 

• Επίσηµος και ανεπίσηµος εθελοντισµός: ο επίσηµος εθελοντισµός αφορά 

στην προσφορά εθελοντικής εργασίας µε την ελεύθερη φυσικά βούληση του 

ίδιου του εθελοντή, χωρίς αντάλλαγµα αµοιβής, µε σκοπό την συνδροµή της 

εργασίας για την εκπλήρωση κάποιου κοινωνικού σκοπού - έργου. Ο 

εθελοντής αναλαµβάνει τα καθήκοντά του που αφορούν σε ορισµένη θέση 

που ορίζονται από οργανωµένες µη κερδοσκοπικές οργανώσεις ή 

οργανωµένα προγράµµατα. Ο ανεπίσηµος εθελοντισµός αφορά σε 

δραστηριότητες που δε διοργανώνονται από κάποια εθελοντική οργάνωση ή 

πρόγραµµα, αλλά είναι ουσιαστικά προσωπικές απόπειρες του ατόµου να 

βοηθήσει κάποιο άλλο άτοµο ή το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο αµισθοί, όπως 

για παράδειγµα ο καθαρισµός του δρόµου µπροστά από το σπίτι ενός πολίτη 

από τον τελευταίο (Πολυζωίδης, 2006). 

• ∆ιεθνής εθελοντισµός:  ο εθελοντής αναλαµβάνει δραστηριότητες που 

αφορούν σε προσφορά αλληλεγγύης και βοήθειας σε πολίτες του Τρίτου 

Κόσµου ή σε πολίτες χωρών που βρίσκονται σε εµπόλεµη κατάσταση ή 

υπέστησαν σηµαντική φυσική καταστροφή. Ο διεθνής εθελοντισµός ήταν 

ανέκαθεν µια από τις πιο διαδεδοµένες µορφές εθελοντισµού, καθώς γνωστές 

οργανώσεις (Γιατροί Χωρίς Σύνορα, κ.α.) και απλοί πολίτες προσφέρουν 

γνώσεις και υλικά αγαθά για την προώθηση της κοινωνικής ευηµερίας µιας 

άλλης χώρας (Stebbins, 1996). 

• Κοινωνικός εθελοντισµός: ο εθελοντής αναλαµβάνει δραστηριότητες που 

αφορούν σε ευπαθείς οµάδες του πληθυσµού όπως η παροχή υπηρεσιών σε 
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άτοµα µε ειδικές ανάγκες, σε άτοµα της τρίτης ηλικίας, σε οικογένειες που 

ζουν στο όριο της φτώχειας, σε άτοµα εξαρτηµένα από ναρκωτικές ουσίες, σε 

φυλακισµένους, σε µετανάστες (Hustinx & Lammertyn, 2004).  

• Περιβαλλοντικός εθελοντισµός:  ο εθελοντής αναλαµβάνει δραστηριότητες 

που αφορούν στην προστασία της χλωρίδας και πανίδας µιας περιοχής, στην 

καθαριότητα των δασών, την προστασία των υδάτων από τη µόλυνση, την 

καθαριότητα των πόλεων από τα απορρίµµατα, κτλ (Πολυζωίδης, 2006). 

• Πολιτιστικός εθελοντισµός:  ο εθελοντής αναλαµβάνει δραστηριότητες που 

αφορούν στη διοργάνωση πολιτιστικών δρώµενων, όπως θεατρικές 

παραστάσεις, µουσικές συναυλίες, κ.α (Hustinx & Lammertyn, 2004). 

 

1.7 Εμπόδια ενασχόλησης με τον εθελοντισμό 

 
 

Αν και ο εθελοντισµός προσφέρει πολλαπλά οφέλη τόσο στους εθελοντές όσο και 

στην κοινωνία, υπάρχουν διάφοροι λόγοι που αποτρέπουν τα άτοµα από την 

προσφορά εθελοντικής εργασίας. Οι λόγοι αυτοί ποικίλουν: 

 

• Προσωπικοί λόγοι:  το άτοµο να µη διαθέτει την κατάλληλη ψυχολογία για 

να ασχοληθεί µε την προώθηση του κοινού καλού, καθώς προέχει η 

βελτίωση της προσωπικής του ψυχολογίας και πραγµατικότητας (McBride & 

Lough, 2010). 

• Κοινωνικά εµπόδια: ο κοινωνικός αποκλεισµός που υφίστανται κάποια 

άτοµα τα ωθεί σε εσωστρέφεια και απόρριψη οποιασδήποτε δραστηριότητας 

θα τους φέρει πιο κοντά µε το κοινωνικό σύνολο (Sundeen & Raskoff, 2000). 

• Οικονοµικά εµπόδια: η ανεργία και τα οικονοµικά προβλήµατα που 

αντιµετωπίζουν οι περισσότεροι σήµερα πολίτες, µεταξύ αυτών και οι νέοι 

που αποτελούν την οµάδα που συχνότερα ασχολείται µε τον εθελοντισµό, 

εµποδίζει έως και αποτρέπει την ενασχόληση µε οποιαδήποτε 

δραστηριότητας δεν αποφέρει οικονοµικό όφελος (McBride & Lough, 2010). 

• Έλλειψη χρόνου: οι εργασιακές και οικογενειακές υποχρεώσεις  ή η 

προτίµηση του ατόµου να  αξιοποιήσει τον ελεύθερο χρόνο για 

δραστηριότητες εκτός από τον εθελοντισµό (για παράδειγµα για ξεκούραση), 
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είναι ίσως ο βασικότερος λόγος που δεν σκέφτονται τα άτοµα να προσφέρουν 

εθελοντική εργασία (Sundeen & Raskoff, 2000). 

• Έλλειψη υποστήριξης από το οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον: 

όταν το περιβάλλον µέσα στο οποίο µεγαλώνει και ζει ένα άτοµο δεν 

ενθαρρύνει τον εθελοντισµό ή απλά προωθεί άλλες δραστηριότητες (για 

παράδειγµα την εύρεση εργασίας από τους γονείς ή την διασκέδαση από τους 

φίλους), τότε το άτοµο δεν σκέφτεται εύκολα να ασχοληθεί µε τον 

εθελοντισµό (Handy & Cnaan, 2007). 

 

 

Κεφάλαιο 2: Σώµα Εθελοντών Σαµαρειτών, ∆ιασωστών και 
Ναυαγοσωστών

1 
 

2.1 Βασικές Πληροφορίες 

 

Το Σώµα Εθελοντών Σαµαρειτών, ∆ιασωστών και Ναυαγοσωστών ιδρύθηκε το 

1931, µε απόφαση της Κεντρικής ∆ιοίκησης του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, µε 

την επωνυµία Σώµα Εθελοντών Τραυµατιοφορέων αφού σαν ιδέα είχε προηγηθεί 

από το 1916 η ίδρυση από τους Προσκόπους του Σώµατος Επίκουρων Νοσοκόµων 

και Τραυµατιοφορέων του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Σήµερα αποτελεί ένα από 

τα τρία ένστολα Σώµατα Εθελοντών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού µαζί µε τους 

Εθελοντές Νοσηλευτικής και τους Εθελοντές Κοινωνικής Πρόνοιας.  

 

Σκοπός της ιδρύσεώς του υπήρξε η καταφανής έλλειψη ανδρικού εθελοντικού 

προσωπικού στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό και η στελέχωση πάρα πολλών 

υπηρεσιών και αποστολών στην ελληνική ύπαιθρο, όπου ήταν ακατάλληλη η 

χρησιµοποίηση του γυναικείου εθελοντικού δυναµικού.  

 

Το 2008, µετονοµάστηκε σε Σώµα Εθελοντών Σαµαρειτών, ∆ιασωστών και 

Ναυαγοσωστών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Από την δηµιουργία του (1931) 

                                                           
1 Οι πληροφορίες του κεφαλαίου λήφθηκαν από τον ∆ικτυακό Τόπο του Σώµατος Σαµαρειτών. 
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µέχρι την έναρξη του πολέµου το 1940, διέθετε µια µεγάλη δύναµη Εθελοντών 

Σαµαρειτών, η οποία ανερχόταν στα 1.195 άτοµα. Από το έτος 1937 στο Σώµα 

Εθελοντών Σαµαρειτών εντάχθηκαν και γυναίκες, όπου µέχρι το 1955, οπότε και 

σταµάτησε προσωρινά µε απόφαση της Κεντρικής ∆ιοίκησης η είσοδος γυναικών, 

εκπαιδεύτηκαν συνολικά 723 Εθελόντριες Σαµαρείτισσες. Από το έτος 1975 έως 

σήµερα, το Σώµα Εθελοντών Σαµαρειτών, ∆ιασωστών και Ναυαγοσωστών δέχεται 

νέους, αδιακρίτως φύλου και µάλιστα σήµερα το ποσοστό ανδρών – γυναικών είναι 

40% και 60% αντίστοιχα.  

 

Η Σχολή του Σώµατος Εθελοντών Σαµαρειτών, από το 1941 έως το 1945 

αναγκάστηκε να διακόψει την λειτουργία της λόγω του πολέµου και της κατοχής. 

Στα χρόνια που ακολούθησαν το Σώµα Εθελοντών Σαµαρειτών, ∆ιασωστών και 

Ναυαγοσωστών, ανέπτυξε πλούσια ανθρωπιστική δράση. Σε όλες τις µεγάλες 

καταστροφές που έπληξαν διάφορες περιοχές της χώρας µας, οι Εθελοντές 

Σαµαρείτες, οι Εθελοντές ∆ιασώστες και οι Εθελοντές Ναυαγοσώστες, συµµετείχαν 

µε όσα µέσα και ανθρώπινο δυναµικό διέθεταν για την πρόληψη, την αντιµετώπιση 

και την αποκατάσταση.  

 

Το 2011, το Σώµα Εθελοντών Σαµαρειτών, ∆ιασωστών και Ναυαγοσωστών του 

Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, συµπλήρωσε τα 80 χρόνια αδιάκοπης κοινωνικής και 

ανθρωπιστικής προσφοράς. Από την ίδρυσή του µέχρι σήµερα έχουν εκπαιδευτεί και 

έχουν λάβει πτυχίο πάνω από 55.000 περίπου Εθελοντές στις ειδικότητες Πρώτων 

Βοηθειών, Ναυαγοσωστικής και ∆ιάσωσης.  

Στελεχώνεται από νέους, κυρίως άνδρες και γυναίκες σε 44 πόλεις σε όλη την 

Ελλάδα και αριθµεί 4.650 εν ενεργεία Εθελοντές Πρώτων Βοηθειών, 

Ναυαγοσώστες, ∆ιασώστες, Χειριστές ∆ιασωστικών Σκύλων, Εθελοντές Ιατρούς, 

Εθελοντές Εκπαιδευτές και Ειδικούς Συνεργάτες.  

 

Σήµερα αποτελεί την µεγαλύτερη και πιο ενεργή Εθελοντική Οργάνωση Πρώτων 

Βοηθειών, ∆ιάσωσης και Ναυαγοσωστικής στην Ελλάδα, ενώ ήδη διευρύνει την 

δράση του µέσω διακρατικών συνεργασιών σε ολόκληρο τον κόσµο. Το δίκτυο του 

Τοµέα Σαµαρειτών, ∆ιασωστών και Ναυαγοσωστών σήµερα αποτελείται από 

(Παρουσίαση του Τοµέα Σαµαρειτών, ∆ιασωστών και Ναυαγοσωστών του Ε.Ε.Σ.):  
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• 43 Περιφερειακά Τµήµατα Εθελοντών Σαµαρειτών, ∆ιασωστών και 

Ναυαγοσωστών  

• 2 Κλιµάκια Εθελοντών Σαµαρειτών, ∆ιασωστών και Ναυαγοσωστών  

• 3.850 Εθελοντές Πρώτων Βοηθειών και Άµεσης Επέµβασης  

• 420 Εθελοντές Ναυαγοσώστες  

• 450 Εθελοντές ∆ιασώστες  

• 90 Εθελοντές Εκπαιδευτές  

• 8 Σκύλους Έρευνας και ∆ιάσωσης  

• 21 Ειδικούς Συνεργάτες  

• 16 Έµµισθο προσωπικό (εκπαιδευτές, γραµµατειακής υποστήριξης, οδηγούς 

κ.α.). 

 

2.2 Σχολές και εκπαίδευση εθελοντών 

 

 

Το Σώµα Εθελοντών Σαµαρειτών, ∆ιασωστών και Ναυαγοσωστών του Ελληνικού 

Ερυθρού Σταυρού, είναι αναγνωρισµένη εθελοντική διασωστική οµάδα, από την 

Γενική Γραµµατεία Πολιτικής Προστασίας µε Αριθµό Μητρώου 22/2001 και  

εφαρµόζει Σύστηµα ∆ιαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2008, πιστοποιηµένο από το 

∆ιεθνή Φορέα Πιστοποίησης Lloyd’s Register Quality Assurance. 

 

Το Σώµα απαρτίζεται από τις παρακάτω σχολές (Παρουσίαση του Τοµέα 

Σαµαρειτών, ∆ιασωστών και Ναυαγοσωστών του Ε.Ε.Σ.):  

 

• Σχολή Σαµαρειτών και ∆ιασωστών (Πρώτων Βοηθειών) 15µηνης διάρκειας,  

• Σχολή Εφήβων Σαµαρειτών 24µηνης διάρκειας,  

• Σχολή Αυτοδυτών Ναυαγοσωστών 3µηνης διάρκειας,  

• Σχολεία ∆ιάσωσης,  

• Σχολές Εκπαιδευτών,  

• Προγράµµατα Εκπαίδευσης Πολιτών. 
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Κατά τη διάρκεια της βασικής τους εκπαίδευσης, οι Εθελοντές Σαµαρείτες - 

∆ιασώστες εκπαιδεύονται θεωρητικά και πρακτικά για 250 ώρες, πραγµατοποιούν 

100 ώρες πρακτικής εξάσκησης στα Τµήµατα Επειγόντων Περιστατικών των 

οικείων νοσοκοµείων και επιπλέον 150 ώρες για την απόκτηση δεξιοτήτων, στην 

παροχή πρώτων βοηθειών στις υγειονοµικές, διασωστικές και ανθρωπιστικές 

αποστολές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Επιπλέον, υποβάλλονται σε γραπτές, 

προφορικές και πρακτικές εξετάσεις για την απόκτηση του πτυχίου τους.  

 

Η συνολική βασική εκπαίδευση των Εθελοντών Σαµαρειτών - ∆ιασωστών, 

ολοκληρώνεται σε πεντακόσιες (500) ώρες, θεωρητικής, πρακτικής εκπαίδευσης και 

δράσεις απόκτησης δεξιοτήτων. Τα βασικά αντικείµενα εκπαίδευσης είναι:  

• Ιστορία Ερυθρού Σταυρού,  

• Εθελοντισµός, ∆εοντολογία,  

• Πολιτική Προστασία,  

• Πρώτες Βοήθειες,  

• Βασική Υποστήριξη Ζωής,  

• Αυτόµατος Εξωτερικός Απινιδιστής,  

• Ειδικότητες ∆ιάσωσης,  

• Ναυαγοσωστική και ∆ιάσωση στο Υγρό Στοιχείο,  

• Έρευνα και ∆ιάσωση Αγνοουµένων,  

• Επικοινωνίες,  

• Πρόληψη και Αντιµετώπιση Καταστροφών,  

• Ψυχολογία Καταστροφών.  

 

Μετά την λήψη πτυχίου, οι Εθελοντές Σαµαρείτες, οι Εθελοντές ∆ιασώστες και οι 

Εθελοντές Ναυαγοσώστες του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, εργάζονται 

καθηµερινά σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο, συµµετέχοντας σε πλήθος 

υπηρεσιών ή αποστολών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, όπως (Παρουσίαση του 

Τοµέα Σαµαρειτών, ∆ιασωστών και Ναυαγοσωστών του Ε.Ε.Σ.):  

 

• Κινητοποίηση και επέµβαση σε αποστολές έρευνας και διάσωσης,  

• Κινητοποίηση και επέµβαση σε αποστολές αντιµετώπισης καταστροφών,  
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• Υγειονοµική κάλυψη σε αθλητικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις,  

• Εκπαίδευση πολιτών σε βασικές γνώσεις πρώτων βοηθειών,  

• ∆ράσεις προστασίας του περιβάλλοντος,  

• Συνεργασία µε την Γενική Γραµµατεία Πολιτικής Προστασίας, την 

Πυροσβεστική Υπηρεσία, το Εθνικό Κέντρο Άµεσης Βοήθειας, την 

Ελληνική Αστυνοµία, τις Λιµενικές Αρχές, τον Ελληνικό Στρατό και άλλες 

κρατικές υπηρεσίες σε καταστάσεις ετοιµότητας, κινητοποίησης ή επέµβασης 

για την αντιµετώπιση έκτακτων γεγονότων.  

 

Οι εθελοντές του Σώµατος βρίσκονται σε επιχειρησιακή ετοιµότητα 365 ηµέρες το 

χρόνο, 24 ώρες το 24ωρο και µπορούν να κινητοποιηθούν οποιαδήποτε στιγµή και 

να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους όπου χρειαστεί, στην Ελλάδα και στο κόσµο. 

 

 

2.3 Οι αρχές που διέπουν τον εθελοντισμό στο Σώμα 
 

Σε όλες τις εκφάνσεις της δράσης και της προσφοράς του, το ∆ιεθνές Κίνηµα 

Ερυθρού Σταυρού βασίζει κάθε δράση και απόφασή του πάνω στην µακρόχρονη 

εµπειρία του και σε ανθρωπιστικές αξίες που παραµένουν αδιαπραγµάτευτες µε 

στόχο πάντα την διάσωση και την παροχή βοήθειας και αλληλεγγύης στον 

συνάνθρωπο. Οι αρχές αυτές είναι (7 θεµελιώδης αρχές, δικτυακός τόπος): 

• Ανθρωπισµός: Το ∆ιεθνές Κίνηµα Ερυθρού Σταυρού που δηµιουργήθηκε 

από την επιθυµία παροχής βοηθείας χωρίς διάκριση στους τραυµατίες του 

πεδίου της µάχης, προσπαθεί, υπό τη διεθνή και εθνική του ιδιότητα να 

προλάβει και να ανακουφίσει τον πόνο οπουδήποτε πιθανόν βρεθεί. Σκοπός 

του είναι να προστατεύει τη ζωή και την υγεία και να εξασφαλίζει τον 

σεβασµό προς τον άνθρωπο. Προάγει την αµοιβαία κατανόηση, φιλία, 

συνεργασία και διαρκή ειρήνη µεταξύ των λαών. 

• Αµεροληψία: ∆εν κάνει διάκριση ως προς εθνικότητα, φυλή, θρησκευτικές 

πεποιθήσεις, τάξη ή πολιτικές απόψεις. Προσπαθεί να ανακουφίζει τις 
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ταλαιπωρίες των ατόµων, ωθούµενο µόνο από τις ανάγκες τους και να δίνει 

προτεραιότητα στις πλέον επείγουσες περιπτώσεις δυστυχίας. 

• Ουδετερότητα: Για να διατηρήσει την εµπιστοσύνη όλων των µερών, το 

Κίνηµα δεν δύναται να µεροληπτεί στις εχθροπραξίες ή να εµπλέκεται 

οποτεδήποτε σε αντιθέσεις πολιτικής, φυλετικής, θρησκευτικής ή 

ιδεολογικής φύσεως. 

• Ανεξαρτησία: Το Κίνηµα είναι ανεξάρτητο. Οι Εθνικοί Σύλλογοι, ενώ είναι 

βοηθητικοί στις ανθρωπιστικές υπηρεσίες των κυβερνήσεών τους και 

υπόκεινται στους νόµους των χωρών τους, πρέπει πάντοτε να διατηρούν την 

αυτονοµία τους έτσι ώστε να µπορούν να ενεργούν πάντοτε σύµφωνα µε τις  

Αρχές του Κινήµατος. 

• Εθελοντισµός: Το ∆ιεθνές Κίνηµα Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς 

Ηµισελήνου είναι ένα εθελοντικό κίνηµα βοηθείας κατ' ουδένα τρόπο 

εµπνευσµένο από την επιθυµία για κέρδος. 

• Ενότητα: Μόνο ένας Σύλλογος Ερυθρού Σταυρού ή Ερυθράς Ηµισελήνου 

δύναται να υπάρχει σε µία χώρα. Πρέπει να είναι ανοικτός σε όλους και να 

εκτελεί το ανθρωπιστικό του έργο σε όλη την περιοχή του. 

• Παγκοσµιότητα: Το ∆ιεθνές Κίνηµα του Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς 

Ηµισελήνου είναι παγκόσµιο και όλοι οι Σύλλογοι έχουν ίση θέση και 

µοιράζονται εξίσου τις ευθύνες και τα καθήκοντα στην αλληλοβοήθεια. 

 

Όλες οι παραπάνω αρχές ενσωµατώνονται σε έναν Κώδικα ∆εοντολογίας που αφορά 

στη δραστηριότητα κάθε εθελοντή του Σώµατος, είναι οργανωµένος σε 24 άρθρα  

και καθιστά εµφανές ότι όλες οι αρχές πρέπει να διέπουν το έργο κάθε εθελοντή. 

Έτσι, ο Εθελοντής Σαµαρείτης, οφείλει να (Κώδικας ∆εοντολογίας, δικτυακός 

τόπος): 

• σέβεται και να τηρεί τις ανθρωπιστικές αρχές του Ερυθροσταυρικού 

Κινήµατος, 

• σέβεται και να συνεργάζεται αρµονικά µε τους συναδέλφους του Εθελοντές 

Σαµαρείτες, Εθελοντές ∆ιασώστες και Εθελοντές Ναυαγοσώστες, 

• σέβεται και να συνεργάζεται αρµονικά µε τους Εθελοντές των άλλων 

εθελοντικών τµηµάτων του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, 
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• υπακούει στους ανωτέρους του (του Ε.Ε.Σ.) και να εκτελεί τις εντολές που 

του δίνονται, 

• τηρεί την ιεραρχία, (του Ε.Ε.Σ.) όπως αυτή έχει καθοριστεί από τις σχετικές 

διατάξεις της ∆ιεύθυνσης Σώµατος, 

• σέβεται και να συνεργάζεται αρµονικά µε τους εντεταλµένους κρατικούς 

λειτουργούς, 

• σέβεται την σηµαία και τα σύµβολα του Ερυθρού Σταυρού, τα διεθνή 

σύµβολα οργανισµών προστασίας και ασφάλειας (Ο.Η.Ε., Πολιτικής 

Προστασίας, κ.λ.π.) καθώς και τα θρησκευτικά σύµβολα,  

• αποτελεί υπόδειγµα έντιµου και άµεµπτου ατόµου σε όλες τις 

δραστηριότητες της ζωής του και να προστατεύει την αξιοπρέπεια του 

Ερυθροσταυρικού Κινήµατος, 

• είναι εχέµυθος και να εκτελεί στο ακέραιο τα καθήκοντά του, 

προστατεύοντας εµπιστευτικές πληροφορίες, 

• πράττει κάθε τι που επιβάλλει το καθήκον του, σύµφωνα µε τα σύγχρονα 

επιστηµονικά δεδοµένα, τις αρχές της ηθικής και της δεοντολογίας, τις 

διατάξεις του παρόντος κώδικα και τις διατάξεις των σχετικών εγκυκλίων 

που αφορούν στην άσκηση του Ερυθροσταυρικού Καθήκοντος, 

• προβαίνει σε χρησιµοποίηση των γνώσεων, των δεξιοτήτων και της εµπειρίας 

του, για την εξασφάλιση της διατήρησης της ζωής και την ανακούφιση του 

ανθρώπινου πόνου, 

• απέχει από κάθε πράξη ή παράλειψη που είναι δυνατόν να µειώσει την 

παρεχόµενη βοήθεια προς τον πάσχοντα συνάνθρωπο, 

• επιδεικνύει απόλυτο σεβασµό στην προσωπικότητα, την τιµή και την 

αξιοπρέπεια του πάσχοντα συνανθρώπου, 

• προσφέρει ισότιµα προς όλους τους πάσχοντες (τραυµατίες ή ασθενείς) την 

ίδια φροντίδα, επιµέλεια και αφοσίωση, ανεξάρτητα από τις πολιτικές, 

θρησκευτικές, ιδεολογικές ή άλλες πεποιθήσεις τους, την εθνικότητα, την 

κοινωνική και οικονοµική τους κατάσταση ή την βαρύτητα του 

τραυµατισµού ή της ασθένειας, 

• λαµβάνει κάθε δυνατό µέτρο για την διάσωση ή διατήρησή της, 

• διατηρεί πάντοτε σε υψηλό επίπεδο τις γνώσεις και τις δεξιότητές του, προς 

όφελος των παρεχόµενων υπηρεσιών στον πάσχοντα συνάνθρωπο, 
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• λαµβάνει τακτικά µέρος και στην εκπαίδευση και στην αξιολόγηση µέσω των 

εκπαιδευτικών προγραµµάτων κατάρτισης και εξειδίκευσης,  

• προστατεύει τα ατοµικά δικαιώµατα του πάσχοντα συνανθρώπου, 

• σεβόµενος την προσωπικότητα του πάσχοντα συνανθρώπου (τραυµατία ή 

ασθενή) οφείλει να τον ενηµερώνει ορθά για την πορεία της κατάστασής του, 

τις ενέργειες που γίνονται για την διάσωσή του, τους ενδεχόµενους κινδύνους 

που παρουσιάζει η κατάστασή του και τις πιθανές επιπλοκές κατά την 

διάρκεια της επιχείρησης παροχής βοήθειας ή της εξέλιξης της κατάστασής 

του, 

• οφείλει απεριόριστο σεβασµό στην ιδιωτική ζωή του πάσχοντα συνανθρώπου 

(τραυµατία ή ασθενή) και απέχει από κάθε πράξη ή παράλειψη που θα 

βλάψει τον απόρρητο χαρακτήρα των κάθε είδους πληροφοριών που τον 

αφορούν, 

• αποφεύγει ή προκαλεί ή να µετέχει σε συζητήσεις πολιτικού, θρησκευτικού ή 

άλλου ιδεολογικού περιεχοµένου κατά την άσκηση των καθηκόντων του, 

• αποφεύγει να προβαίνει σε επικρίσεις ή αποδοκιµασίες του έργου των 

συναδέλφων του Εθελοντών του Σώµατος, 

• αποφεύγει να προβαίνει σε επικρίσεις ή αποδοκιµασίες του έργου της 

διοίκησης κάτω από τις εντολές της οποίας επιχειρεί, της διεύθυνσης ή 

υπηρεσίας στην οποία υπάγεται και της ηγεσίας του Ελληνικού Ερυθρού 

Σταυρού, κατά την άσκηση των καθηκόντων του. 
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Κεφάλαιο 3: Μεθοδολογία έρευνας 

 

3.1 Ερευνητικό εργαλείο 

 

Για τη συλλογή των δεδοµένων χρησιµοποιήθηκε ερωτηµατολόγιο 15 ερωτήσεων  

(παρατίθεται στο παράρτηµα 1) σχετικά µε τον εθελοντισµό (γενικά χαρακτηριστικά 

– υποκίνηση ενασχόλησης µε τον εθελοντισµό – επίδραση από την ενασχόληση µε 

τον εθελοντισµό – ικανοποίηση από την ενασχόληση µε τον εθελοντισµό) και 6 

ερωτήσεις σχετικά µε τα δηµογραφικά χαρακτηριστικά των εθελοντών. Από τις 

απαντήσεις των ερωτηθέντων προκύπτουν µεταβλητές τριών τύπων: 

Α) Συνεχείς, όπου οι απαντήσεις αποδίδονται σε συνεχή κλίµακα, πχ η «ηλικία» και 

ο «αριθµός παιδιών». 

Β) Ιεραρχικές, όπου οι απαντήσεις δίδονται σε προκαθορισµένη κλίµακα 4 ή 5 

σηµείων µε την ελάχιστη απάντηση να αντιπροσωπεύει την πλήρη διαφωνία µε µία 

διατύπωση (πχ «διαφωνώ πλήρως») ή απουσία του υπό εξέταση χαρακτηριστικού (ή 

πχ «καθόλου) και τη µέγιστη απάντηση να αντιπροσωπεύει την πλήρη συµφωνία µε 

µία διατύπωση (πχ «συµφωνώ πλήρως») ή ύπαρξη του υπό εξέταση 

χαρακτηριστικού (πχ «πάρα πολύ»).  

Γ) Κατηγορικές, όπου οι απαντήσεις δίδονται σε προκαθορισµένες οµάδες χωρίς 

όµως η κατάταξη µίας παρατήρησης σε κάποια εκ των προκαθορισµένων οµάδων να 

προσδίδει ανωτερότητα ή κατωτερότητα, πχ το φύλο ή η οικογενειακή κατάσταση 

(άγαµος έναντι έγγαµου).  

Εκτός των παραπάνω ερωτήσεων κλειστού τύπου, συλλέχθηκαν ποιοτικά δεδοµένα 

(σε µορφή κειµένου) µέσω της επιλογής «άλλο» σε κάποιες ανοικτύ τύπου 

ερωτήσεις. Ωστόσο, πρέπει να σηµειωθεί ότι, συγκριτικά µε τα ποσοτικά δεδοµένα, 

αυτά τα δεδοµένα είναι ιδιαιτέρως περιορισµένης έκτασης. Σε κάθε περίπτωση, όπου 

απαιτείται θα γίνεται σχετική αναφορά στις απαντήσεις υπό τη µορφή κειµένου.  

Πρέπει να σηµειωθεί ότι οι απαντήσεις στην ερώτηση 12 («πιστεύετε ότι µπορείτε 

να αναλάβετε επιπλέον καθήκοντα και υποχρεώσεις;») ήταν αρχικώς οι «σίγουρα 
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όχι», «µάλλον όχι», «δε µπορώ να αναλάβω», «µάλλον ναι» και «σίγουρα ναι». 

Ωστόσο, κατόπιν εξέτασης των απαντήσεων διαπιστώθηκε ότι η 1η και η 3η 

απάντηση αποδίδουν, ουσιαστικά, την ίδια κατάσταση (αδυναµία ανάληψης 

πρόσθετων καθηκόντων). Συνεπώς, αποφασίστηκε η αντικατάσταση της κλίµακας 5 

σηµείων από µία νέα κλίµακα 4 σηµείων. Αναφορικά µε τα δεδοµένα, η τιµή 3 

αντικαταστάθηκε από την τιµή 1.  

Παρόµοια αλλαγή στην κωδικοποίηση των δεδοµένων απαιτήθηκε για το δεύτερο 

υποερώτηµα της ερώτησης 15 που αφορά στην ικανοποίηση από τον εθελοντισµό. 

Αναλυτικότερα, το εν λόγω υποερώτηµα διατυπώθηκε, αρχικά, σε αντίστροφη 

µορφή (περιλαµβάνοντας το «δεν») σε αντίθεση µε τα άλλα δύο υποερωτήµατα της 

σχετικής ερώτησης που διατυπώθηκαν ως προτάσεις υπέρ του εθελοντισµού. Αυτό 

είχε ως αποτέλεσµα, οι απαντήσεις στις υψηλές θέσεις της κλίµακας να 

αντιπροσωπεύουν υψηλή ικανοποίηση στο 1ο και 3ο υποερώτηµα και χαµηλή 

ικανοποίηση στο 2ο υποερώτηµα. Κατά συνέπεια, οι αρχικές απαντήσεις στο 2ο 

υποερώτηµα αντιστράφηκαν (από 5 σε 1, από 4 σε 2, από 3 σε 3, από 2 σε 4 και από 

1 σε 5). 

Τέλος, πρέπει να αναφερθεί ότι η έρευνα προέκυψε από αντίστοιχη έρευνα του 

Αµερικάνικου Ερυθρού Σταυρού και το ερωτηµατολόγιο προσαρµόστηκε 

κατάλληλα, δοκιµάστηκε σε δείγµα 10 Σαµαρειτών από τη Θεσσαλονίκη και στη 

συνέχεια διανεµήθηκε στους συµµετεχόντες. 

 

 

3.2 Μέθοδοι ανάλυσης δεδομένων 

 

Όπως αναφέρθηκε στην προηγούµενη παράγραφο, υπάρχουν 3 τύπων µεταβλητές: 

α) συνεχείς, β) ιεραρχικές και γ) κατηγορικές. Για τις ανάγκες της παρούσας έρευνας 

θα εφαρµοστούν δύο διαφορετικές µέθοδοι ανάλυσης ανάλογα µε τον τύπο 

µεταβλητής. Οι µέθοδοι  ανάλυσης περιγράφονται παρακάτω. 

Αρχικά, όσον αφορά στις συνεχείς και τις ιεραρχικές µεταβλητές, θα 

πραγµατοποιηθούν έλεγχοι µε το στατιστικό t για να διαπιστωθεί αν η µέση τιµή που 
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παρατηρείται στο δείγµα διαφέρει σηµαντικά από την τιµή που βρίσκεται στο µέσον 

του εύρους των δεδοµένων. Για παράδειγµα, αν µία απάντηση δίνεται σε κλίµακα 5 

σηµείων µε ελάχιστη τιµή το 1 και µέγιστη το 5, το εύρος τιµών ανέρχεται σε 5-1 = 

4 και το µέσον αυτού απέχει 2 σηµεία από την ελάχιστη (και τη µέγιστη) δηλαδή 

ταυτίζεται µε την τιµή 1+2 = 3 (παρόµοια: 5-2 = 3). Αυτός ο έλεγχος θα καταδείξει 

αν το σύνολο των ερωτηθέντων τοποθετείται, κατά µέσο όρο, «υπέρ» (εφόσον ο 

µέσος είναι σηµαντικά µεγαλύτερος) ή «κατά» (εφόσον ο µέσος είναι σηµαντικά 

µικρότερος) κάποιου χαρακτηριστικού, αν «συµφωνεί» ή «διαφωνεί» µε µία 

διατύπωση κλπ. Σηµειώνεται ότι στην περίπτωση που ο µέσος όρος δε διαφέρει 

σηµαντικά από την τιµή ελέγχου, το συµπέρασµα που εξάγεται είναι ότι οι 

ερωτηθέντες δεν τοποθετούνται, κατά µέσο όρο, ξεκάθαρα «υπέρ» ή «κατά» 

κάποιου χαρακτηριστικού, δεν εκφράζουν ξεκάθαρη «συµφωνία» ή «διαφωνία» κλπ. 

Στην περίπτωση των κατηγορικών µεταβλητών θα χρησιµοποιηθεί ο έλεγχος χ2 για 

να διαπιστωθεί αν τα παρατηρούµενα ποσοστά διαφέρουν από τα αναµενόµενα. 

Εξ’ορισµού, το αναµενόµενο ποσοστό κάποιας απάντησης ισούται µε το λόγο 

«1/πλήθος διαθέσιµων απαντήσεων». Για παράδειγµα, στην ερώτηση σχετικά µε το 

«φύλο» των συµµετεχόντων οι διαθέσιµες απαντήσεις είναι 2 (άνδρας και γυναίκα) 

και, συνεπώς, το αναµενόµενο ποσοστό για την απάντηση «άνδρας» (και, 

παροµοίως, «γυναίκα») ισούται µε 50%. Ο έλεγχος µε το χ2 θα καταδείξει αν το 

πραγµατικό ποσοστό που συγκεντρώνει η απάντηση «άνδρας», πχ 45%, διαφέρει 

σηµαντικά από το 50%. Εάν αυτό συµβαίνει τότε συµπεραίνουµε ότι οι 

περισσότεροι εθελοντές είναι γυναίκες. Σε διαφορετική περίπτωση, προκύπτει ότι οι 

εθελοντές είναι, στην ίδια αναλογία, γυναίκες και άνδρες. Ο έλεγχος χ2 θα 

χρησιµοποιηθεί, επίσης, για να διαπιστώσουµε αν το ποσοστό των ατόµων που 

επιλέγουν κάποια απάντηση διαφέρει σηµαντικά από το ποσοστό ατόµων που δεν 

την επιλέγουν έτσι ώστε να συµπεράνουµε αν η εν λόγω απάντηση, πχ αναφορικά µε 

τον τρόπο µέσω του οποίου ο εθελοντής ήρθε πρώτη φορά σε επαφή µε τον 

εθελοντισµό, επιλέγεται ή όχι από την πλειοψηφία των ερωτηθέντων.  

Οι παραπάνω έλεγχοι θα πραγµατοποιηθούν, αρχικά, για το σύνολο του δείγµατος. 

Στη συνέχεια θα χωρίσουµε το δείγµα σε δύο οµάδες ανάλογα µε 5 δηµογραφικά 

χαρακτηριστικά (εξαιρείται η απασχόληση για την οποία τέτοιος διαχωρισµός δεν 

είναι δυνατός) για να εξετάσουµε την επιρροή των δηµογραφικών χαρακτηριστικών 

στις απόψεις των εθελοντών ανάλογα µε το εκάστοτε δηµογραφικό χαρακτηριστικό. 
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Ο διαχωρισµός του δείγµατος θα γίνει ως εξής. Στις περιπτώσεις του «φύλου» και 

της «οικογενειακής κατάστασης» (κατηγορικές µεταβλητές) θα χωρίσουµε, 

αντίστοιχα, το δείγµα σε άνδρες και γυναίκες και άγαµους και έγγαµους και θα 

εξετάσουµε την πολυπληθέστερη οµάδα, δηλαδή εκείνη µε τις περισσότερες 

παρατηρήσεις. Πιο συγκεκριµένα θα εξετάσουµε µόνο τις γυναίκες (139 

παρατηρήσεις) και τους άγαµους (188 παρατηρήσεις) ξεχωριστά κάθε φορά. Στην 

περίπτωση της ηλικίας και του πλήθους παιδιών (συνεχείς µεταβλητές) θα 

χωρίσουµε το δείγµα ανάλογα µε τη διάµεσο, δηλαδή την τιµή που διαχωρίζει το 

δείγµα σε δύο οµάδες µε ίσο αριθµό παρατηρήσεων ή, διαφορετικά, την τιµή για την 

οποία ισχύει ότι τουλάχιστον το 50% των παρατηρήσεων έχει µικρότερη τιµή και 

τουλάχιστον 50% των παρατηρήσεων έχει µεγαλύτερη τιµή. Η διάµεσος της 

«ηλικίας» ισούται µε 32 ενώ η διάµεσος του «πλήθους παιδιών» ισούται µε 0. 

Συνεπώς, θα εξετάσουµε τα άτοµα ηλικίας µέχρι και 32 ετών (123 παρατηρήσεις) 

και τα άτοµα που δεν έχουν παιδιά (198 παρατηρήσεις). Τέλος, στην περίπτωση της 

εκπαίδευσης (ιεραρχική µεταβλητή) η διάµεσος ισούται µε 4 (πτυχιούχος ΑΕΙ/ΤΕΙ) 

και θα εξετάσουµε τα άτοµα µε επίπεδο εκπαίδευσης µέχρι και ΑΕΙ/ΤΕΙ (213 

παρατηρήσεις). 

Τέλος, σηµειώνεται ότι: α) όλοι οι στατιστικοί έλεγχοι πραγµατοποιούνται σε 

επίπεδο εµπιστοσύνης 95% (αποδεκτό επίπεδο σφάλµατος 5%) και β) η επεξεργασία 

των δεδοµένων και η παραγωγή περιγραφικών στατιστικών και διαγραµµάτων 

πραγµατοποιήθηκε στο Microsoft Office Excel. Οι στατιστικά σηµαντικές διαφορές-

διαφοροποιήσεις, όπου υπάρχουν, επισηµαίνονται µε έντονη γραφή. 

 

 

3.3 ∆είγµα 

 

Τα δεδοµένα που θα χρησιµοποιηθούν στην παρούσα έρευνα συλλέχθηκαν µέσω 

διανοµής του ερωτηµατολογίου σε 21 πόλεις των 13 Περιφερειών της Ελλάδας. Πιο 

συγκεκριµένα, η διανοµή έγινε ηλεκτρονικά µέσω του Τοµέα Σαµαρειτών, 

∆ιασωστών και Ναυαγοσωστών που εδρεύει στην Αθήνα κατά την περίοδο 

∆εκέµβριος 2012 – Φεβρουάριος 2013. Από την παραπάνω διαδικασία προέκυψαν, 
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τελικά, 250 ερωτηµατολόγια σε σύνολο 4.650 (ποσοστό 5,38%). Χάριν συντοµίας 

στη συνέχεια της ανάλυσης δε θα αναφέρουµε το πλήθος παρατηρήσεων (εννοείται 

το 250) εκτός των περιπτώσεων όπου η ανάλυση επικεντρώνεται σε συγκεκριµένα 

τµήµατα του δείγµατος (πχ πλήθος ανδρών και γυναικών). Στα διαγράµµατα πίτας 

που ακολουθούν παρουσιάζεται η σύνθεση του δείγµατος αναφορικά µε το φύλο, 

την ηλικία, την οικογενειακή κατάσταση, των αριθµό παιδιών, την εκπαίδευση και 

την απασχόληση. Εκτός των ποσοστών ανά απάντηση, αναφέρονται τα 

αποτελέσµατα των ελέγχων χ2 και t ανάλογα µε τον τύπο των µεταβλητών. 

Σηµειώνεται ότι στη σχετική ερώτηση για την ηλικία δόθηκαν πάνω από 30 

διαφορετικές απαντήσεις και για λόγους πρακτικότητας είναι σχεδόν αδύνατον να 

απεικονιστούν τα αντίστοιχα ποσοστά σε διάγραµµα πίτας. Για τις ανάγκες της 

παρουσίασης, οι απαντήσεις κατατάχθηκαν σε 5 οµάδες (βλ. παρακάτω πίνακα) έτσι 

ώστε να διευκολυνθεί η δηµιουργία του σχετικού διαγράµµατος.  

Πίνακας 3.1 Περιγραφικά στατιστικά και στατιστικοί έλεγχοι για το δείγµα 

ΦΥΛΟ

ΆΝ∆ΡΑΣ 43%

ΓΥΝΑΙΚΑ 56%

 

χ
2 στατιστικό 4,16 

Β.Ε. 1 

χ
2 κριτικό 3,84 

 

ΗΛΙΚΙΑ

21-35 ετών 52%

36-50 ετών 33%

Άνω των 65 ετών 0%

51-65 ετών 2%
Μέχρι και 20 ετών 

6%

 

Μέσος όρος: 33 

t στατιστικό -15,36 

Β.Ε. 249 

t κριτικό 1,97 
 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΕΓΓΑΜΟΣ 25%

ΑΓΑΜΟΣ 75%

 

χ
2 στατιστικό 63,50 

Β.Ε. 1 

χ
2 κριτικό 3,84 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΙ∆ΙΩΝ

Ένα 7%

∆ύο 10%
Τέσσερα 1%Τρία 2%

Κανένα 79%
 

Μέσος όρος: 0,4 

t στατιστικό -30,82 

Β.Ε. 249 

t κριτικό 1,97 
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ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ

Λύκειο 33%

∆ιδακτορικό 2%
Γυµνάσιο 3%

∆ηµοτικό 0%

ΑΕΙ/ΤΕΙ 48%

Μεταπτυχιακό 12%

 

Μέσος όρος: 3,7 

t στατιστικό 12,73 

Β.Ε. 249 

t κριτικό 1,97 
 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Συνταξιούχος 1%

Άλλο 3%

Φοιτητής 4%

Οικιακά 2%

Ελ.Επαγγελ. 14%

∆ηµόσιος Υπ. 12%

Ιδιωτικός Υπ. 34%
Άνεργος 30%

 

χ
2 

στατιστικό 248,03 

Β.Ε. 1 

χ
2 κριτικό 3,84 

 

 

Σηµειώσεις: 

Β.Ε. βαθµοί ελευθερίας 

 

Όσον αφορά στο φύλο των ερωτηθέντων, παρατηρούµε ότι το δείγµα αποτελείται 

κατά 56% από γυναίκες και κατά 44% από άνδρες και η διαφορά ανάµεσα στα δύο 

ποσοστά είναι, σύµφωνα µε το έλεγχο χ2, στατιστικά σηµαντική. Σχετικά µε την 

ηλικία των ερωτηθέντων, ο µέσος όρος ανέρχεται σε 33 έτη. Σηµειώνεται ότι η τιµή 

ελέγχου για το µέσο όρο προέκυψε λαµβάνοντας υπόψη τη µέγιστη (70 έτη) και την 

ελάχιστη (16) τιµή που παρατηρήθηκε στα δεδοµένα. Κατά συνέπεια, η κεντρική 

τιµή του εύρους της ηλικίας ανέρχεται σε [(70-16)/2] + 16 = 43 έτη. Σύµφωνα µε τον 

έλεγχο t, η ηλικία των ερωτηθέντων είναι, κατά µέσο όρο, στατιστικά σηµαντικά 

µικρότερη των 43 ετών.  Αναφορικά µε την οικογενειακή κατάσταση, οι 

ερωτηθέντες είναι άγαµοι σε ποσοστό 75% και έγγαµοι σε ποσοστό 25% και η 

διαφορά ανάµεσα σε αυτά τα ποσοστά είναι στατιστικά σηµαντική. Συνεπώς, οι 

περισσότεροι εθελοντές είναι άγαµοι. Εξετάζοντας το πλήθος παιδιών ανά 

ερωτηθέντα, προκύπτει ότι ο µέσος όρος ανέρχεται σε 0,4 παιδιά. Η τιµή ελέγχου για 

το µέσο προέκυψε µε τον ίδιο τρόπο που υιοθετήθηκε στην περίπτωση της ηλικίας. 

Η ελάχιστη τιµή που παρατηρήθηκε ήταν 0, η µέγιστη 4 και η τιµή ελέγχου ισούται 

µε [(4-0)/2] + 0  =2. Από τον έλεγχο t προκύπτει ότι το µέσο πλήθος παιδιών ανά 

ερωτηθέντα είναι στατιστικά σηµαντικά µικρότερο από 2. Ο µέσος όρος 

εκπαίδευσης των ερωτηθέντων ανέρχεται σε 3,7 υποδεικνύοντας ότι ο «µέσος» 

ερωτηθείς διαθέτει εκπαίδευση ανάµεσα στο επίπεδο λυκείου και πανεπιστηµίου. Η 
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τιµή ελέγχου για το µέσο προκύπτει όπως στις παραπάνω περιπτώσεις και ο έλεγχος 

t υποδεικνύει ότι η µέση εκπαίδευση των εθελοντών είναι σηµαντικά υψηλότερη από 

την τιµή 3 (απόφοιτος λυκείου). Τέλος, όσον αφορά στην απασχόληση των 

εθελοντών, παρατηρούµε ότι το υψηλότερο ποσοστό συγκεντρώνει η απάντηση 

«ιδιωτικός υπάλληλος» (30%) και ακολουθούν οι απαντήσεις «άνεργος» (30%), 

«ελεύθερος επαγγελµατίας» (14%), «δηµόσιος υπάλληλος» (12%), «άλλο»2 (3%), 

«οικιακά» (2%) και «συνταξιούχος» (1%). Από τον έλεγχο χ2 προκύπτει ότι τα 

παραπάνω ποσοστά διαφέρουν σηµαντικά µεταξύ τους (ή εναλλακτικά ότι κάθε 

ποσοστό διαφέρει σηµαντικά από το αναµενόµενο ποσοστό 1/8 = 12,5%). Συνεπώς, 

οι ερωτηθέντες δεν κατατάσσονται οµοιόµορφα στις επιµέρους κατηγορίες 

απασχόλησης. 

                                                           
2
 Οι απαντήσεις που δόθηκαν είναι (αυτολεξεί): «µαθήτρια», «µαθήτρια Λυκείου», «τεχνίτης», 

«εκπαιδευτής κατάδυσης», «∆ΕΚΟ», «διοικητικός υπάλληλος διπλωµατικής αρχής» και 

«συµβασιούχος» 
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Κεφάλαιο 4: Αποτελέσµατα, Συζήτηση και Προτάσεις 

 

4.1 Περιγραφή γενικών χαρακτηριστικών του εθελοντισμού 

 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα ποσοστά απαντήσεων και ο µέσος 

όρος µαζί µε τους σχετικούς ελέγχους για τις ερωτήσεις που αφορούν στα γενικά 

χαρακτηριστικά των εθελοντών που συµµετείχαν στην έρευνα. Σηµειώνεται ότι η 

ερώτηση 3 απαντάται σε κλίµακα 8 σηµείων3 ενώ η ερώτηση 6 σε κλίµακα 6 

σηµείων
4. 

Πίνακας 4.1 Ερωτήσεις σχετικά µε τα γενικά χαρακτηριστικά των εθελοντών 

  % 

Ναι 

% 

Όχι 

χ
2 

στατιστικό
 ΒΕ

(1) 

χ
2 

κριτικό 

Τρόπος πληροφόρησης (ερ.1)      

Α Εκστρατεία Ερυθρού Σταυρού 6% 94% 190,10 1 3,84 

Β Ιστοσελίδα Σαµαρειτών 14% 86% 126,74 1 3,84 

Γ Εθελοντής Ερυθρού Σταυρού 27% 73% 53,82 1 3,84 

∆ Φίλος / φίλη 27% 73% 51,98 1 3,84 

Ε Συνάδελφοι στην εργασία 6% 94% 197,14 1 3,84 

Ζ Κατά τη διακοµιδή σε νοσοκοµείο 1% 99% 242,06 1 3,84 

Η Μέσα κοινωνικής δικτύωσης 1% 99% 238,14 1 3,84 

Θ ΜΜΕ 10% 90% 156,82 1 3,84 

Ι Άλλο 9% 91% 166,46 1 3,84 

Επιθυµητοί τοµείς εθελοντισµού 

(ερ.2) 
     

Α Καταστροφής 41% 59% 8,24 1 3,84 

Β ∆ιάσωσης 61% 39% 12,20 1 3,84 

Γ Ναυαγοσωστικής 28% 72% 48,40 1 3,84 

                                                           
3
 δεν αφιέρωσα ώρες στον εθελοντισµό / 10 ώρες ή λιγότερες / από 11 έως 20 ώρες / από 21 έως 40 
ώρες / από 41 έως 80 ώρες / από 81 έως 120 ώρες / από 121 έως 160 ώρες / περισσότερες από 200 
ώρες.  
4 6 µήνες ή λιγότερο / 7 έως 11 µήνες / 1 έως 2 χρόνια / 3 έως 5 χρόνια / 6 έως 10 χρόνια / 
περισσότερο από 10 χρόνια 
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∆ Υγείας & Ασφάλειας 20% 80% 87,13 1 3,84 

Ε Έκτακτης ανάγκης 44% 56% 4,10 1 3,84 

Ζ Πρώτων βοηθειών 68% 32% 33,86 1 3,84 

Η Νεολαίας 5% 95% 200,70 1 3,84 

Θ Κοινωνικής πρόνοιας 10% 90% 160,00 1 3,84 

Ι Άλλο 2% 98% 230,40 1 3,84 

Προσφορά σεµιναρίων απινιδιστή 

(ερ.13) 
     

Α Ναι, το παρακολούθησα 85% 15% 123,90 1 3,84 

Β Ναι, δεν το παρακολούθησα 9% 91% 166,46 1 3,84 

Γ Όχι 5% 95% 200,70 1 3,84 

 
Μέσος 

όρος 

t 

στατιστικό ΒΕ 

t 

κριτικό 

Ώρες ενασχόλησης / µήνα (ερ.3)(2) 2,7 -11,85 249 1,97 

Χρόνος από έναρξη ενασχόλησης 

(ερ.6)(3) 
3,3 3,82 249 1,97 

 

 

Σηµειώσεις: 

(1) Β.Ε. βαθµοί ελευθερίας 

(2) Τιµή ελέγχου = 4 

(3) Τιµή ελέγχου = 3 

 

Αρχικά, όσον αφορά στον τρόπο µε τον οποίο ήρθαν για πρώτη φορά οι ερωτηθέντες 

σε επαφή µε τις ευκαιρίες εθελοντισµού του Ερυθρού Σταυρού, παρατηρούµε ότι η 

διαφορά ανάµεσα στο ποσοστά «ναι» και «όχι» είναι στατιστικά σηµαντική στο 

σύνολο των 9 επιµέρους απαντήσεων. Αναλυτικότερα, παρατηρούµε ότι δεν υπάρχει 

απόλυτα επικρατής τρόπος µέσω του οποίου πραγµατοποιείται η πρώτη επαφή των 

συµµετεχόντων µε τον Ερυθρό Σταυρό δεδοµένου ότι, για κάθε πιθανό τρόπο, το 

ποσοστό ερωτηθέντων που απαντά καταφατικά είναι σηµαντικά µικρότερο από το 

ποσοστό ερωτηθέντων που δεν απαντά καταφατικά (σε κάθε περίπτωση η υπόθεση 

ισότητας των δύο ποσοστών απορρίπτεται: χ2 στατιστικό > χ2 κριτικό). Όσον αφορά 

στις απαντήσεις που δόθηκαν από όσους επέλεξαν το «άλλο», παρατίθενται 
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αυτούσιες (αυτολεξεί) στο Παράρτηµα 1. Εξετάζοντας τις εν λόγω απαντήσεις 

προκύπτει ότι οι περισσότερες µπορούν να καταταχθούν στην απάντηση 

«εκστρατεία Ερυθρού Σταυρού» χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι το ποσοστό προτίµησης 

του εν λόγω τρόπου πρώτης επαφής αυξάνεται σηµαντικά έναντι του ποσοστού µη 

προτίµησής του. 

Όπως και στην προηγούµενη ερώτηση, οι διαφορές µεταξύ των ποσοστών «ναι» και 

«όχι» αναφορικά µε τους επιθυµητούς τοµείς εθελοντισµού είναι στατιστικά 

σηµαντικές στο σύνολο των προσφερόµενων επιλογών (σε κάθε περίπτωση η 

υπόθεση ισότητας των δύο ποσοστών απορρίπτεται: χ2 στατιστικό > χ2 κριτικό). 

Αναλυτικότερα, παρατηρούµε ότι οι ερωτηθέντες προτιµούν τους τοµείς 

«διάσωσης» και «πρώτων βοηθειών» (ποσοστό «ναι» 61% και 68%, αντίστοιχα). 

Αντίθετα, το ποσοστό των ερωτηθέντων που δεν επέλεξε τους υπόλοιπους τοµείς 

είναι σηµαντικά υψηλότερο από το ποσοστό των ερωτηθέντων που τους επέλεξε. 

Σηµειώνεται ότι µόλις 4 ερωτηθέντες επέλεξαν «άλλο» στη συγκεκριµένη ερώτηση 

και οι απαντήσεις που έδωσαν είναι οι εξής (αυτολεξεί): «κυνοφιλική οµάδα έρευνας 

και διάσωσης», «υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής και ψυχολογικής στήριξης», 

«υποβρύχιας θαλάσσιας έρευνας και διάσωσης» και «∆.Α.∆» 

Όσον αφορά στην προσφορά-παρακολούθηση σεµιναρίων απινιδιστή, έχουν 

προσφερθεί στο 95% των ερωτηθέντων και το ποσοστό αυτό είναι στατιστικά 

σηµαντικά υψηλότερο από το ποσοστό των ερωτηθέντων στους οποίους δεν έχει 

προσφερθεί τέτοιου είδους σεµινάριο. Επιπρόσθετα, οι περισσότεροι (85%) από τους 

ερωτηθέντες στους οποίους έχει προσφερθεί σχετικό σεµινάριο το έχουν 

παρακολουθήσει (µόλις 1 στους 10 απαντά ότι του προφέρθηκε και δεν το 

παρακολούθησε). 

Σχετικά µε το χρόνο που ασχολούνται µηνιαίως µε τον εθελοντισµό, ο έλεγχος t 

υποδεικνύει ότι είναι ο µέσος χρόνος (2,7, ανάµεσα στις τιµές 2 «10 ώρες ή 

λιγότερες» και 3 «11 έως 20 ώρες») είναι στατιστικά σηµαντικά µικρότερος από την 

τιµή ελέγχου 4 «από 41 έως 80 ώρες» υποδεικνύοντας ότι ο «µέσος» εθελοντής 

ασχολείται λιγότερο από 41 ώρες µηνιαίως µε τον εθελοντισµό. 

Αναφορικά µε το χρόνο που έχει παρέλθει από την έναρξη ενασχόλησης µε τον 

εθελοντισµό, διαπιστώνουµε ότι ο µέσος όρος (3,3, ανάµεσα στις τιµές 3 «1 έως 2 

χρόνια» και 4 «3 έως 5 χρόνια») είναι σηµαντικά υψηλότερος της τιµής ελέγχου 3 «1 



36 

 

έως 2 χρόνια»). Συνεπώς, ο «µέσος» εθελοντής ασχολείται τουλάχιστον 2 χρόνια µε 

τον εθελοντισµό.  

Στον πίνακα 4.2 που παρατίθεται στο παράρτηµα 3 επαναλαµβάνονται τα παραπάνω 

στατιστικά και έλεγχοι για τις 5 επικρατέστερες οµάδες δηµογραφικών 

χαρακτηριστικών. Για τεχνικούς λόγους (εξοικονόµηση χώρου), αναφέρουµε µόνο 

τον αριθµό ερώτησης και το γράµµα του υποερωτήµατος. Ο αναγνώστης µπορεί να 

ανατρέξει στον προηγούµενο πίνακα για την ακριβή διατύπωση των ερωτήσεων και 

υποερωτηµάτων. Για τους ελέγχους χ2 η τιµή του κριτικού χ2 είναι 3,84 (βαθµοί 

ελευθερίας = 1) και παραλείπεται προς εξοικονόµηση χώρου. Στο τέλος του πίνακα 

παρατίθενται επεξηγήσεις για τα σύµβολα που χρησιµοποιούνται. 

Όσον αφορά στην πρώτη ερώτηση του παραπάνω πίνακα παρατηρούµε ότι τα 

αποτελέσµατα των στατιστικών ελέγχων οδηγούν στα ίδια ακριβώς συµπεράσµατα 

που προέκυψαν κατά την εξέταση του αρχικού δείγµατος. 

Σε αντίθεση µε την παραπάνω διαπίστωση, παρατηρούµε ότι τα συµπεράσµατα 

διαφοροποιούνται σε κάποιες περιπτώσεις αναφορικά µε τους επιθυµητούς τοµείς 

εθελοντισµού. Πιο συγκεκριµένα, ενώ το σύνολο των ερωτηθέντων δηλώνει 

προτίµηση υπέρ του τοµέα «διάσωσης» (ερ.2-Β), το ποσοστό γυναικών που προτιµά 

το συγκεκριµένο τοµέα (50%) δε διαφέρει σηµαντικά (χ2 = 0 < 3,84 = χ2 κριτικό) 

από το ποσοστό γυναικών που δεν προτιµά το συγκεκριµένο τοµέα (50%). Πιο απλά, 

οι γυναίκες είναι «αδιάφορες» ως προς τον τοµέα «διάσωσης». Το ίδιο ισχύει και για 

τα άτοµα µέχρι και 32 ετών. 

Αναφορικά µε την ερώτηση για την προσφορά σεµιναρίων απινιδωτή, παρατηρούµε 

ότι τα αποτελέσµατα των στατιστικών ελέγχων οδηγούν στα ίδια ακριβώς 

συµπεράσµατα που προέκυψαν κατά την εξέταση του αρχικού δείγµατος. 

Σχετικά µε τις µηνιαίες ώρες ενασχόλησης µε τον εθελοντισµό (ερ.3),  παρατηρούµε 

ότι τα αποτελέσµατα των στατιστικών ελέγχων οδηγούν στα ίδια ακριβώς 

συµπεράσµατα που προέκυψαν κατά την εξέταση του αρχικού δείγµατος. 

Τέλος, όσον αφορά στο χρονικό διάστηµα ενασχόλησης µε τον εθελοντισµό (ερ.6), 

παρατηρούµε ότι υπάρχουν κάποιες διαφοροποιήσεις ανάλογα µε τα δηµογραφικά 

χαρακτηριστικά. Αναλυτικότερα, ενώ ο µέσος όρος για το σύνολο των εθελοντών 

είναι σηµαντικά µεγαλύτερος από την τιµή ελέγχου (= 3), ο µέσος όρος των 
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γυναικών δε διαφέρει σηµαντικά από αυτήν την τιµή. Το ίδιο ισχύει για τα άτοµα 

µέχρι και 32 ετών και τους άγαµους. Αυτό σηµαίνει ότι οι εν λόγω δηµογραφικές 

οµάδες διαθέτουν εµπειρία ενασχόλησης µε τον εθελοντισµό που δεν υπερβαίνει το 

ένα έτος. 

 

  

4.2 Υποκίνηση για την ενασχόληση με τον εθελοντισμό 

 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα ποσοστά απαντήσεων και ο µέσος 

όρος µαζί µε τους σχετικούς ελέγχους για τις ερωτήσεις που αφορούν στην 

υποκίνηση για την ενασχόληση µε τον εθελοντισµό των εθελοντών που συµµετείχαν 

στην έρευνα. 

Πίνακας 4.3 Ερωτήσεις σχετικά µε την υποκίνηση για την ενασχόληση µε τον εθελοντισµό 

  % 

Ναι 

% 

Όχι 

χ
2 

στατιστικό
 
ΒΕ 

χ
2 

κριτικό 

Απαίτηση εθελοντικής προσφοράς από 

εργοδότη, σχολείο ή άλλο οργανισµό 

(ερ.4) 

20% 80% 87,13 1 3,84 

Προσδοκία εθελοντικής προσφοράς 

από εργοδότη, σχολείο ή άλλο 

οργανισµό (ερ.5) 

44% 56% 4,10 1 

 

 

3,84 

 

 

 

 

 

 

Μέσος 

όρος 

t 

στατιστικό ΒΕ 

t 

κριτικό 

Αξιολόγηση (1 έως 5) αιτιών 

παρακίνησης (ερ.7) 
    

Α Να µάθω κάτι καινούργιο 3,72 7,92 249 1,97 

Β Να δουλέψω µε ανθρώπους 3,47 5,11 249 1,97 



38 

 

Γ Ήταν καθήκον µου ως πολίτης 3,37 3,92 249 1,97 

∆ Εκπλήρωση ηθικών αρχών 4,12 6,40 249 1,97 

Ε Ευκαιρία για κάτι διαφορετικό 2,94 -0,70 249 1,97 

Ζ Να βοηθήσω ανθρώπους 4,38 20,28 249 1,97 

Η Να βελτιώσω το βιογραφικό µου 1,54 -20,54 249 1,97 

Θ Απασχόληση στον ελεύθερο χρόνο 2,41 -6,44 249 1,97 

Ι 

Απαίτηση/προσδοκία της 

οικογένειας ή άλλο πρόσωπο ή 

οργανισµό 

1,20 -33,45 249 1,97 

 

Σηµειώσεις: 

Β.Ε. βαθµοί ελευθερίας 

 

Όσον αφορά στο αν υπήρχε απαίτηση για την ενασχόληση µε τον εθελοντισµό από 

το περιβάλλον (εργασίας ή άλλο) του εθελοντή, το 80% απαντά πως δεν υπήρχε 

τέτοιου είδους απαίτηση και το ποσοστό αυτό είναι σηµαντικά υψηλότερο από το 

ποσοστό των ερωτηθέντων που υπέδειξε την ύπαρξη τέτοιας απαίτησης (20%). 

Παρόµοιο συµπέρασµα προκύπτει στην ερώτηση για το αν υπήρχε προσδοκία (αντί 

«απαίτησης) ενασχόλησης µε τον εθελοντισµό αλλά πρέπει να σηµειωθεί ότι το 

ποσοστό των «όχι» (56%) σε αυτήν την περίπτωση είναι µικρότερο από το 

αντίστοιχο ποσοστό αναφορικά µε την «απαίτηση» (80%) αν και εξακολουθεί να 

είναι σηµαντικά υψηλότερο από το ποσοστό των «ναι» (44%). 

Όσον αφορά στα αίτια παρακίνησης για την ενασχόληση µε τον εθελοντισµό, 

παρατηρούµε ότι, σύµφωνα µε τον έλεγχο t, η µέση βαθµολογία που αποδίδεται από 

τους ερωτηθέντες διαφέρει σηµαντικά από την τιµή 3 που αντιπροσωπεύει την 

«ουδέτερη στάση» µε εξαίρεση την αιτία «ευκαιρία για κάτι διαφορετικό». Οι αιτίες 

που αξιολογούνται, κατά µέσο όρο, ως σηµαντικές από τους συµµετέχοντες είναι, σε 

σειρά σηµαντικότητας βάσει του µέσου όρου «βαθµολόγησης, οι εξής: «να βοηθήσω 

ανθρώπους», «εκπλήρωση ηθικών αρχών», «να µάθω κάτι καινούργιο», «να 

δουλέψω µε ανθρώπους» και «ήταν καθήκον µου ως πολίτης». Αντίθετα, οι 

ερωτηθέντες θεωρούν ως πιο ασήµαντες τις αιτίες «απαίτηση/προσδοκία της 

οικογένειας ή άλλου πρόσωπου ή οργανισµού», «να βελτιώσω το βιογραφικό µου» 
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και «απασχόληση στον ελεύθερο χρόνο». Σε αυτές τις περιπτώσεις, η µέση 

βαθµολογία των αιτιών είναι  σηµαντικά µικρότερη από την τιµή 3. 

Στον πίνακα 4.4 που παρατίθεται στο παράρτηµα 3 επαναλαµβάνονται τα παραπάνω 

στατιστικά και έλεγχοι για τις 5 επικρατέστερες οµάδες δηµογραφικών 

χαρακτηριστικών. Για τεχνικούς λόγους (εξοικονόµηση χώρου), αναφέρουµε µόνο 

τον αριθµό ερώτησης και το γράµµα του υποερωτήµατος. Ο αναγνώστης µπορεί να 

ανατρέξει στον προηγούµενο πίνακα για την ακριβή διατύπωση των ερωτήσεων και 

υποερωτηµάτων. Για τους ελέγχους χ2 η τιµή του κριτικού χ2 είναι 3,84 (βαθµοί 

ελευθερίας = 1) και παραλείπεται προς εξοικονόµηση χώρου. 

Όσον αφορά στις απαντήσεις σχετικά µε την απαίτηση (ερ.4) ή την προσδοκία (ερ.4) 

του περιβάλλοντος για την ενασχόληση µε τον εθελοντισµό και την αξιολόγηση των 

αιτιών παρακίνησης µε τον εθελοντισµό (ερ.7), προκύπτει ότι δεν υπάρχουν 

διαφοροποιήσεις ανάλογα µε τα δηµογραφικά χαρακτηριστικά. 

 

 

 

4.3 Επίδραση της ενασχόλησης με τον εθελοντισμό 

 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα ποσοστά απαντήσεων και ο µέσος 

όρος µαζί µε τους σχετικούς ελέγχους για τις ερωτήσεις που αφορούν στην επίδραση 

από την ενασχόληση µε τον εθελοντισµό για τους εθελοντές που συµµετείχαν στην 

έρευνα. 

Πίνακας 4.5 Ερωτήσεις σχετικά µε την επίδραση της ενασχόλησης µε τον εθελοντισµό 

 

 

Μέσος 

όρος 

t 

στατιστικό ΒΕ 

t 

κριτικό 

Αξιολόγηση (1 έως 5) περιβάλλοντος 

εθελοντικής προσφοράς (ερ.8) 
    

Α 
Προσφορά ουσιαστικής δουλειάς µε 

χρήση δεξιοτήτων/ικανοτήτων 
3,75 8,94 249 1,97 

Β Θετικό κλίµα 3,73 9,06 249 1,97 
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οµαδικότητας/συνεργασίας 

Γ Απαραίτητη υποστήριξη/καθοδήγηση 3,70 7,89 249 1,97 

∆ 
Ικανοποίηση από προσφερόµενες 

δραστηριότητες 
3,54 6,49 249 1,97 

Ε Νιώθω πολύτιµο µέλος του σώµατος 3,78 8,75 249 1,97 

Ζ Αίσθηση ολοκλήρωσης από προσφορά 4,11 14,22 249 1,97 

Η 

Οι Σαµαρείτες είναι εξαιρετικό «µέρος» 

για να προσφέρει κάποιος εθελοντικές 

υπηρεσίες 

3,95 11,73 249 1,97 

Θ Συνιστώ τους Σαµαρείτες σε φίλους 4,12 12,49 249 1,97 

Ι 
Εξαιρετική εµπειρία από τους 

Σαµαρείτες 
3,84 9,70 249 1,97 

Αξιολόγηση (1 έως 5) άσκησης επίδρασης  

του εθελοντισµού (ερ.11) 
    

Α 

Αύξηση 

αυτοπεποίθησης/διαπροσωπικών 

δεξιοτήτων 

3,44 5,53 249 1,97 

Β 
Συµβολή στην ανάπτυξη κοινωνικού 

δικτύου µε άλλους εθελοντές 
3,77 9,61 249 1,97 

Γ Ανάπτυξη εργασιακών δεξιοτήτων 2,78 -2,12 249 1,97 

∆ 
Αύξηση ευαισθητοποίησης για της 

ανάγκες συνανθρώπων 
4,14 14,82 249 1,97 

Ε 
Αύξηση συµµετοχής σε άλλες 

δραστηριότητες 
3,34 3,79 249 1,97 

 

 

Σηµειώσεις: 

Β.Ε. βαθµοί ελευθερίας 

 

Αρχικά, παρατηρούµε ότι οι ερωτηθέντες τοποθετούνται ξεκάθαρα στο σύνολο των 

ερωτηµάτων που τους τέθηκαν για την επίδραση του εθελοντισµού καθώς σε όλες 

τις περιπτώσεις η διαφορά του µέσου όρου της «βαθµολογίας» διαφέρει στατιστικά 

σηµαντικά από την «ουδέτερη» τιµή 3. Αναλυτικότερα, οι ερωτηθέντες αξιολογούν 
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θετικά το σύνολο των χαρακτηριστικών του περιβάλλοντος εθελοντισµού αν και 

πρέπει να αναφερθεί ότι σε µόνο δύο από τα εννέα χαρακτηριστικά η µέση 

αξιολόγηση λαµβάνει τιµή µεγαλύτερη του 4 (µε µέγιστη τιµή το 5). Παρόµοια 

συµπεράσµατα προκύπτουν από την αξιολόγηση της επίδρασης του εθελοντισµού µε 

εξαίρεση την περίπτωση «ανάπτυξης εργασιακών δεξιοτήτων» όπου η µέση 

αξιολόγηση (= 2,78) είναι σηµαντικά µικρότερη της τιµής 3. 

Στον πίνακα 4.6 που παρατίθεται στο παράρτηµα 1 επαναλαµβάνονται τα παραπάνω 

στατιστικά και έλεγχοι για τις 5 επικρατέστερες οµάδες δηµογραφικών 

χαρακτηριστικών. Για τεχνικούς λόγους (εξοικονόµηση χώρου), αναφέρουµε µόνο 

τον αριθµό ερώτησης και το γράµµα του υποερωτήµατος. Ο αναγνώστης µπορεί να 

ανατρέξει στον προηγούµενο πίνακα για την ακριβή διατύπωση των ερωτήσεων και 

υποερωτηµάτων. Για τους ελέγχους χ2 η τιµή του κριτικού χ2 είναι 3,84 (βαθµοί 

ελευθερίας = 1) και παραλείπεται προς εξοικονόµηση χώρου. 

Όσον αφορά στην αξιολόγηση του περιβάλλοντος εθελοντικής προσφοράς (ερ.8), τα 

συµπεράσµατα που προκύπτουν από την εξέταση του συνόλου του δείγµατος δε 

διαφοροποιούνται κατόπιν εξέτασης των επιµέρους δειγµάτων βάσει δηµογραφικών 

χαρακτηριστικών. 

Αντίθετα, παρατηρούµε ότι υπάρχουν κάποιες διαφοροποιήσεις σχετικά µε την 

αξιολόγηση της άσκησης επίδρασης του εθελοντισµού. Αναλυτικότερα, ενώ η µέση 

αξιολόγηση της «ανάπτυξης εργασιακών δεξιοτήτων» (ερ.11-Γ) είναι σηµαντικά 

χαµηλότερη της τιµής ελέγχου (=3), η µέση αξιολόγηση των ατόµων µέχρι και 32 

ετών, των άγαµων και των ατόµων χωρίς παιδιά δε διαφέρει σηµαντικά από την τιµή 

ελέγχου. 

 

 

4.4 Ικανοποίηση από την ενασχόληση με τον εθελοντισμό 

 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα ποσοστά απαντήσεων και ο µέσος 

όρος µαζί µε τους σχετικούς ελέγχους για τις ερωτήσεις που αφορούν στην 

ικανοποίηση των ερωτηθέντων από την ενασχόληση µε τον εθελοντισµό. 
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Πίνακας 4.7 Ερωτήσεις σχετικά µε την ικανοποίηση από την ενασχόληση µε τον εθελοντισµό 

 
Μέσος 

όρος 

t 

στατιστικό ΒΕ 

t 

κριτικό 

Αξιολόγηση (1 έως 5) του ενδεχόµενου 

συνέχισης της συµµετοχής στους 

Σαµαρείτες (ερ.9) 

4,5 24,24 249 1,97 

Αξιολόγηση (1 έως 5) του ενδεχόµενου 

αύξησης των ωρών εθελοντικής 

προσφοράς 

(ερ.10) 

4,1 16,29 249 1,97 

Αξιολόγηση (1 έως 4) του ενδεχόµενου 

ανάληψης επιπλέον καθηκόντων/ 

υποχρεώσεων (ερ.12) 

3,2 21,72 249 1,97 

Αξιολόγηση (1 έως 5) (ερ.14)     

Α Βολικό ωράριο µαθηµάτων σχολής 4,09 16,34 249 1,97 

Β Σχετική µε τα καθήκοντα εκπαίδευση 4,16 16,09 249 1,97 

Γ 
Γνώση δοµής, αποστολής, οράµατος και 

προγραµµάτων Ερυθρού Σταυρού 
4,04 

12,95 
249 1,97 

∆ 

Πρόθεση απόκτησης γνώσης για 

πρόσθετες/ διαφορετικές ευθύνες 

εθελοντών 

4,04 

13,14 

249 1,97 

Ε 

Πρόβλεψη για ευκαιρίες προόδου/ 

ανάπτυξης στα πλαίσια του Ερυθρού 

Σταυρού 

3,36 

4,15 

249 1,97 

Αξιολόγηση (1 έως 5) (ερ.15)     

Α Συνολική ικανοποίηση από εθελοντισµό 3,85 11,34 249 1,97 

Β Προτίµησης του εθελοντισµού 3,62 5,00 249 1,97 

Γ Ικανοποίηση από εθελοντισµό γενικά 4,28 17,16 249 1,97 

 

 

Σηµειώσεις: 

Β.Ε. βαθµοί ελευθερίας 
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Αρχικά, πρέπει να αναφερθεί ότι σε κάθε περίπτωση-ερώτηµα η στάση των 

εθελοντών είναι ξεκάθαρη υπό την έννοια ότι η µέση βαθµολογία που αποδίδουν 

διαφέρει, σε κάθε περίπτωση, από την τιµή 3 (την τιµή 2 για την ερώτηση 12 όπου οι 

απαντήσεις δίνονται σε κλίµακα 4 σηµείων). Όσον αφορά στο ενδεχόµενο συνέχισης 

της συµµετοχής στους Σαµαρείτες οι απαντήσεις των εθελοντών διαµορφώνουν 

µέση τιµή 4,5, δηλαδή τιµή που προσεγγίζει την απόλυτη συµφωνία. Παρόµοιο 

συµπέρασµα προκύπτει από τις απαντήσεις στην ερώτηση σχετικά µε το ενδεχόµενο 

αύξησης των ωρών εθελοντικής εργασίας αν και, σε αυτήν την περίπτωση, η µέση 

βαθµολογία είναι χαµηλότερη (= 4,1). Οι εθελοντές αξιολογούν, επίσης, θετικά το 

ενδεχόµενο να αναλάβουν πρόσθετα καθήκοντα αλλά πρέπει να σηµειωθεί ότι η 

µέση βαθµολογία (= 3,2) βρίσκεται «οριακά» πάνω από την τιµή 3 παρά το γεγονός 

ότι είναι στατιστικά σηµαντικά υψηλότερή της. 

Αναφορικά µε τα επιµέρους χαρακτηριστικά της συµµετοχής των ερωτηθέντων στις 

εθελοντικές δραστηριότητες, προκύπτει ότι η θετικότερη αξιολόγηση (βάσει µέσου 

όρου) αφορά στη «σχετική µε τα καθήκοντα εκπαίδευση» και ακολουθούν το 

«βολικό ωράριο µαθηµάτων σχολής», η «γνώση δοµής, αποστολής, οράµατος και 

προγραµµάτων Ερυθρού Σταυρού», η «πρόθεση απόκτησης γνώσης για πρόσθετες/ 

διαφορετικές ευθύνες εθελοντών» και η «πρόβλεψη για ευκαιρίες προόδου/ 

ανάπτυξης στα πλαίσια του Ερυθρού Σταυρού». 

Τέλος, όσον αφορά στις ερωτήσεις για τη συνολική ικανοποίηση των εθελοντών, οι 

ερωτηθέντες δηλώνουν ικανοποιηµένοι ανεξαρτήτως ερώτησης. Πιο συγκεκριµένα, 

η µέση ικανοποίηση από τον εθελοντισµό ανέρχεται σε 4,28 (µε µέγιστη τιµή το 5) 

γεγονός που υποδεικνύει απόλυτη, σχεδόν, ικανοποίηση. Όσον αφορά στον 

εθελοντισµό από τους Σαµαρείτες και την προτίµηση, γενικά, του εθελοντισµού τα 

επίπεδα ικανοποίησης είναι µεν χαµηλότερα (3,85 και 3,62, αντίστοιχα) αλλά 

εξακολουθούν να είναι στατιστικά σηµαντικά υψηλότερα από την τιµή 3. 

Στον πίνακα 4.8 που παρατίθεται στο παράρτηµα 3 ακολουθεί επαναλαµβάνονται τα 

παραπάνω στατιστικά και έλεγχοι για τις 5 επικρατέστερες οµάδες δηµογραφικών 

χαρακτηριστικών. Για τεχνικούς λόγους (εξοικονόµηση χώρου), αναφέρουµε µόνο 

τον αριθµό ερώτησης και το γράµµα του υποερωτήµατος. Ο αναγνώστης µπορεί να 

ανατρέξει στον προηγούµενο πίνακα για την ακριβή διατύπωση των ερωτήσεων και 
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υποερωτηµάτων. Για τους ελέγχους χ2 η τιµή του κριτικού χ2 είναι 3,84 (βαθµοί 

ελευθερίας = 1) και παραλείπεται προς εξοικονόµηση χώρου.  

Όσον αφορά στην αξιολόγηση του ενδεχόµενου συνέχισης της συµµετοχής στους 

Σαµαρείτες (ερ.9), την αξιολόγηση του ενδεχόµενου αύξησης των ωρών εθελοντικής 

προσφοράς (ερ.10), την αξιολόγηση του ενδεχόµενου ανάληψης επιπλέον 

καθηκόντων/ υποχρεώσεων (ερ.12), την αξιολόγηση των επιµέρους 

χαρακτηριστικών της συµµετοχής των εθελοντών στις εθελοντικές δραστηριότητες 

(ερ.14) και την αξιολόγηση της συνολικής ικανοποίησης από τον εθελοντισµό 

(ερ.15) προκύπτει ότι δεν υπάρχουν διαφοροποιήσεις ανάλογα µε τα δηµογραφικά 

χαρακτηριστικά. 
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Συµπεράσµατα 
 

Ο εθελοντισµός αποτελεί την προσωπική απόφαση ενός ατόµου να 

αφοσιωθεί στην συµβολή επίτευξης ενός ευρύτερου στόχου. Η σύγχρονη 

βιβλιογραφία τονίζει ότι η πράξη του εθελοντισµού χαρακτηρίζεται από την 

επιθυµία του εθελοντή να συµµετάσχει στην εκπλήρωση ενός σκοπού λόγω 

προσωπικών πεποιθήσεων, λόγω των ηθικών αρχών που διέπουν τον χαρακτήρα του 

ή διάφορων πολιτιστικών χαρακτηριστικών της κοινωνίας στην οποία ζει και 

δραστηριοποιείται.  

Η συµµετοχή ενός πολίτη σε εθελοντικές οργανώσεις του προσφέρει 

πολλαπλά πλεονεκτήµατα,  όπως ότι του δίνεται η δυνατότητα να αποκτήσει γνώσεις 

και εµπειρίες, νέες δεξιότητες και γνώσεις πάνω στο αντικείµενο της δουλειάς που 

αναλαµβάνει ως εθελοντής. Πέραν από τον ίδιο τον εθελοντή, η κοινωνία ωφελείται 

τα µέγιστα από τα έργα των εθελοντικών οργανώσεων, καθώς οι τελευταίες χωρίς 

οικονοµικό αντάλλαγµα προσφέρουν υπηρεσίες σηµαντικές για την επίτευξη ή 

διατήρηση της κοινωνικής ευηµερίας. 

Στην Ελλάδα, τα τελευταία χρόνια η συµµετοχή των πολιτών σε εθελοντικές 

οργανώσεις αυξάνεται, µε βασικό γεγονός την µεγάλη συµµετοχή στη διοργάνωση 

των Ολυµπιακών Αγώνων 2004. Κατά κύριο λόγο, οι τοµείς δραστηριοποίησης των 

εθελοντών στη χώρα είναι τρεις, οι φιλανθρωπικές δραστηριότητες που αποτελούν 

περίπου το 65% του συνόλου των εθελοντικών οργανισµών, οι διάφορες 

πολιτιστικές δραστηριότητες που αποτελούν περίπου το 28% του συνόλου αυτών, 

και οι οργανισµοί που σχετίζονται µε την προστασία του περιβάλλοντος που 

αποτελούν περίπου το 7% του συνόλου. 

Στην εργασία αυτή, µελετάται εκτενέστερα η προσφορά εθελοντικών έργων 

από το Σώµα Εθελοντών Σαµαρειτών, ∆ιασωστών και Ναυαγοσωστών το όποιο 

ιδρύθηκε το 1931 και το 2008 µετονοµάστηκε σε Σώµα Εθελοντών Σαµαρειτών, 

∆ιασωστών και Ναυαγοσωστών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Το έργο του 

Σώµατος είναι σηµαντικό και έχει χορηγήσει πτυχίο σε πάνω από 55.000 περίπου 

Εθελοντές στις ειδικότητες Πρώτων Βοηθειών, Ναυαγοσωστικής και ∆ιάσωσης. 
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Σήµερα αποτελεί την µεγαλύτερη και πιο ενεργή Εθελοντική Οργάνωση 

Πρώτων Βοηθειών, ∆ιάσωσης και Ναυαγοσωστικής στην Ελλάδα, ενώ ήδη 

διευρύνει την δράση του µέσω διακρατικών συνεργασιών σε ολόκληρο τον κόσµο. 

Όλες οι δραστηριότητες του Σώµατος διέπονται από συγκεκριµένες αρχές, οι οποίες 

είναι ο Ανθρωπισµός, η Αµεροληψία, η Ουδετερότητα, η Ανεξαρτησία, ο 

Εθελοντισµός, η Ενότητα και η Παγκοσµιότητα. 

Η παρούσα εµπειρική διερεύνηση των χαρακτηριστικών των Σαµαρειτών 

εθελοντών στηρίχθηκε στην ανάλυση δεδοµένων που προέκυψαν από 

ερωτηµατολόγιο το οποίο διανεµήθηκε σε 250 εθελοντές Σαµαρείτες της Ελλάδας. Η 

έρευνα εστίασε σε 4 τοµείς: α) γενικά χαρακτηριστικά εθελοντών, β) υποκίνηση για 

την ενασχόληση µε τον εθελοντισµό, γ) επίδραση της ενασχόλησης µε τον 

εθελοντισµό και δ) ικανοποίηση από την ενασχόληση µε τον εθελοντισµό. Η 

εξέταση των παραπάνω ζητηµάτων πραγµατοποιήθηκε για το σύνολο του δείγµατος 

και για 5 ξεχωριστά δείγµατα που δηµιουργήθηκαν βάσει των επικρατέστερων 

δηµογραφικών χαρακτηριστικών µε σκοπό να διαπιστωθεί αν οι απόψεις των 

εθελοντών επηρεάζονται ή όχι ανάλογα µε τα δηµογραφικά χαρακτηριστικά τους. Το 

ερωτηµατολόγιο διανεµήθηκε σε 21 πόλεις των 13 Περιφερειών της Ελλάδας από 

όπου συγκεντρώθηκαν 250 ερωτηµατολόγια µε µη ελλιπή δεδοµένα. 

 Όσον αφορά στα γενικά χαρακτηριστικά των εθελοντών προκύπτει, αρχικά, 

ότι δεν υπάρχει ξεκάθαρος τρόπος-µέσο µέσω του οποίου οι εθελοντές ήρθαν για 

πρώτη φορά σε επαφή µε τις ευκαιρίες εθελοντισµού στον Ερυθρό Σταυρό. Από τις 

απαντήσεις των εθελοντών προέκυψε, επίσης, ότι οι προτιµώµενοι τοµείς 

εθελοντισµού αφορούν στη «διάσωση» και τις «πρώτες βοήθειες». Επιπρόσθετα, η 

συντριπτική πλειοψηφία των εθελοντών δηλώνει ότι έχει τύχει προσφοράς 

σεµιναρίου απινιδιστή το οποίο παρακολούθησε. Σχετικά µε την επιρροή των 

δηµογραφικών χαρακτηριστικών στις απαντήσεις των εθελοντών, παρατηρήθηκαν 

τα εξής: α) το σύνολο των ερωτηθέντων δηλώνει προτίµηση υπέρ του τοµέα 

«διάσωσης» ενώ οι γυναίκες και τα άτοµα ηλικίας µέχρι και 32 ετών είναι αδιάφορα 

ως προς τον εν λόγω τοµέα και β) οι γυναίκες, οι άγαµοι και τα άτοµα ηλικίας µέχρι 

και 32 ετών ασχολούνται µηνιαίως 21-40 ώρες µε τον εθελοντισµό ενώ το σύνολο 

των εθελοντών ασχολείται περισσότερες από 21-40 ώρες µηνιαίως µε τον 

εθελοντισµό.  
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 Σχετικά µε την επίδραση του εθελοντισµού, οι εθελοντές αξιολογούν ως 

θετική την εν λόγω ενασχόληση τόσο σε συνολικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο 

επιµέρους χαρακτηριστικών µε εξαίρεση την ανάπτυξη εργασιακών δεξιοτήτων. Πιο 

απλά, οι εθελοντές δεν πιστεύουν ότι η ενασχόληση µε τον εθελοντισµό τους 

τροφοδοτεί µε προσόντα που θα µπορούσαν να αξιοποιηθούν σε κάποιο εργασιακό 

περιβάλλον.  

Αναφορικά µε τα κίνητρα που ωθούν τον πολίτη να γίνει εθελοντής και τις 

τυχόν επιδράσεις που η απόφαση αυτή έχει, παρατηρούµε ότι η επιλογή 

ενασχόλησης µε τον εθελοντισµό δεν οφείλεται σε απαίτηση ή προσδοκία του 

περιβάλλοντος του εθελοντή αλλά και ούτε στην πεποίθηση ότι µέσω της 

συγκεκριµένης θέσης εθελοντικής εργασίας θα αποκοµιστούν δεξιότητες χρήσιµες 

για την ανεύρεση εργασίας. Αντιθέτως, η ενασχόληση µε τον εθελοντισµό οφείλεται 

σε αίτια όπως η πρόθεση παροχής βοήθειας σε ανθρώπους και η εργασία (υπό την 

έννοια της ενασχόλησης) µε αυτούς, η επιθυµία γνωριµίας µε κάτι καινούργιο και η 

αίσθηση ότι η ενασχόληση µε τον εθελοντισµό συνιστά καθήκον. Με άλλα λόγια, η 

επιλογή της ενασχόλησης µε τον εθελοντισµό οφείλεται στις ηθικές αρχές που 

διέπουν τον χαρακτήρα των εθελοντών. 

Οι ερωτηθέντες επίσης δηλώνουν µε απόλυτη πλειοψηφία ότι κατά κύριο 

λόγο νιώθουν µεγάλη ικανοποίηση από την ενασχόληση µε τον εθελοντισµό κυρίως 

γιατί ασχολούνται µε το αντικείµενο εκπαίδευσής τους. Μάλιστα, είναι σηµαντικό το 

εύρηµα ότι η µεγάλη πλειοψηφία των εθελοντών επιθυµεί όχι µόνο να συνεχίσει την 

εθελοντική προσφορά αλλά και να αυξήσει τις ώρες ενασχόλησης και τα καθήκοντα 

που έχει αναλάβει.  

Συνεπώς, από την έρευνα που πραγµατοποιήθηκε, γίνεται εµφανές ότι όταν ο 

εθελοντισµός προκύπτει µέσα από µια οργανωµένη προσπάθεια, ο εθελοντής 

συµµετάσχει σε αυτήν καθώς έρχεται σε επαφή µε νέα αντικείµενα και µε 

ανθρώπους που τον κάνουν να αισθάνεται χρήσιµος και ικανοποιηµένος που µπορεί 

να προσφέρει αποτελεσµατικά στην επίτευξη ενός σκοπού στον οποίο πιστεύει και 

αφοσιώνεται. Όταν η οργάνωση αυτή λειτουργεί µε γνώµονα την ικανοποίηση τόσο 

των κοινωνικών οµάδων στις οποίες προσφέρει βοήθεια όσο και των ίδιων των 

εθελοντών που εκπαιδεύει, όπως στην προκειµένη περίπτωση το Σώµα Εθελοντών 

Σαµαρειτών, ∆ιασωστών και Ναυαγοσωστών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, 
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τότε όπως φάνηκε και από την έρευνα, οι εθελοντές θα είναι σε θέση να νιώθουν 

αυτήν την ικανοποίηση και να επιθυµούν να προσφέρουν ακόµη περισσότερο στο 

κοινωνικό σύνολο. Εποµένως, µε τον τρόπο αυτό, ο εθελοντισµός τονώνει την 

κοινωνική ευηµερία. 

 Θα  µπορούσαµε να υποστηρίξουµε ότι  µελλοντικά θα ήταν καλό  να 

υπάρξει µεγαλύτερη ανάπτυξη συνεργασίας µεταξύ των Εθελοντικών Οργανώσεων 

και της Πολιτείας µέσα από διάφορα προγράµµατα, χρηµατοδοτήσεις της Πολιτείας 

προς τις διάφορες οργανώσεις. Μέσω των χρηµατοδοτήσεων θα µπορούν να 

δηµιουργηθούν περισσότερες οργανώσεις εθελοντών,  επιπλέον εκπαίδευση για τους 

εθελοντές,  ώστε να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του εθελοντισµού , αλλά και  

ενίσχυση του εξοπλισµού αφού αναφερόµαστε περισσότερο σε εθελοντισµό 

«διάσωσης» και «πρώτες βοήθειες». Μέσω της Πολιτείας πρέπει να  γίνει 

κινητοποίηση για ευαισθητοποίηση των Πολιτών ώστε να  υπάρξει στροφή στον 

εθελοντισµό, µε την προβολή δραστηριοποίηση των οργανώσεων. Ακόµη σηµαντική 

είναι η συνεχής επικοινωνία µεταξύ των Εθελοντικών Οργανώσεων, η οποία πρέπει 

να αυξηθεί, για την καλύτερη δικτύωση τους και την ενδυνάµωση αυτών και η 

αναζήτηση χρηµατοδοτήσεων από την Πολιτεία  για  την βελτίωση τους.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 

1.Ερωτηµατολόγιο 

ΕΡΕΥΝΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΤΟΥ Ε.Ε.Σ 

Ο τοµέας Σαµαρειτών, ∆ιασωστών και Ναυαγοσωστών του  Ελληνικού Ερυθρού 

Σταυρού  ενδιαφέρεται να µάθει για την εµπειρία σας από τον εθελοντισµό µαζί µας. 

Παρακαλούµε βοηθείστε µας να ανταποκριθούµε στις εµπειρίες σας καλύτερα και 

αποδοτικότερα, απαντώντας στις παρακάτω ερωτήσεις. 

Παρακαλούµε συµπληρώστε µε X τα κουτάκια. 

    ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: Συμπληρώσατε το κουτάκι;    Ναι     Οχι 

Ηµεροµηνία:  

01   / 2013 

Μήνας     Έτος 

  

 

1. Με ποιον τρόπο πληροφορηθήκατε ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ για τις ευκαιρίες 

εθελοντισµού στον Ερυθρό Σταυρό; 

 

□ Εκστρατεία του Ερυθρού Σταυρού  (π.χ ο Πανελλήνιος Έρανος του ΕΕΣ) 

□ Από την ιστοσελίδα  των Σαµαρειτών 

□ Από εθελοντή του Ερυθρού Σταυρού 

□ Από ένα φίλο ή φίλη 

□ Από συναδέλφους στην εργασία 

□ Κατά τη διακοµιδή µου στο νοσοκοµείο  

□ Από τα µέσα κοινωνικής δικτύωσης (facebook, twitter κ.ά) 

□ Από τα ΜΜΕ 

□ Άλλο 

(∆ιευκρινήστε:)..........................................................................................................

.................................................................................................................................... 
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2. Σε ποιους τοµείς θα θέλατε ΑΡΧΙΚΑ να είστε εθελοντής; (ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ 

ΟΣΑ ΙΣΧΥΟΥΝ) 

 

□ Υπηρεσίες Καταστροφής    □ Υπηρεσίες ∆ιάσωσης 

□ Υπηρεσίες Ναυαγοσωστικής    □ Υπηρεσίες Υγείας και 

Ασφάλειας 

□ Υπηρεσίες Έκτακτης Ανάγκης    □ Υπηρεσίες Πρώτων 

Βοηθειών 

□ Προγράµµατα Νεολαίας    □ Υπηρεσίες 

Κοινωνικής Πρόνοιας 

□ Άλλο 

(∆ιευκρινίστε:)...........................................................................................................

.................................................................................................................................... 

 

3. Λαµβάνοντας υπόψη το τελευταίο έτος, πόσες περίπου ώρες κατά µέσο όρο 

το µήνα, αφιερώσατε στον εθελοντισµό; 

 

□ 10 ώρες ή λιγότερες  □ Από 11 έως 20 ώρες           □ Από 21 έως 40 

ώρες 

□ Από 41 έως 80 ώρες  □ Από 81 έως 120 ώρες   □ Από 121 έως 

160 ώρες 

□ Περισσότερες από 200 ώρες  □ ∆εν αφιέρωσα ώρες στον εθελοντισµό 

 

4. Η εθελοντική σας προσφορά – δραστηριότητα απαιτείται από τον εργοδότη 

σας, το σχολείο ή άλλο οργανισµό; 

 

□ Ναι    □ Όχι 

 

5. Η εθελοντική σας προσφορά – δραστηριότητα αναµένεται από τον εργοδότη 

σας, το σχολείο ή άλλο οργανισµό; 
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□ Ναι    □ Όχι 

 

6. Πόσο καιρό είστε εθελοντής Σαµαρείτης του Ερυθρού Σταυρού; 

 

□ 6 µήνες ή λιγότερο □ 7 έως 11 µήνες  □ 1 έως 2 χρόνια 

□ 3 έως 5 χρόνια  □ 6 έως 10 χρόνια  □ Περισσότερο από 10 

χρόνια 

 

7. Λαµβάνοντας υπόψη τους λόγους για τους οποίους προσφέρετε εθελοντικά, 

αξιολογείστε τα αίτια που σας παρακίνησαν, σε µία κλίµακα από το 1 έως το 

5 (µε το 1 να είναι Καθόλου Σηµαντικό και το 5 να είναι Εξαιρετικά 

Σηµαντικό). 

 

 1 2 3 4 5 

Ήθελα να µάθω κάτι καινούργιο.      

Ήθελα να δουλέψω µε ανθρώπους.      

Αισθάνθηκα ότι ήταν καθήκον µου ως πολίτης.      

Εκπληρώνει τις ηθικές αρχές µου.      

Το είδα ως ευκαιρία για κάτι διαφορετικό.      

Ήθελα να βοηθήσω τους ανθρώπους.      

Ήθελα να βελτιώσω το βιογραφικό µου.      

Ήθελα να απασχοληθώ στον ελεύθερο χρόνο µου.      

Ήταν µία απαίτηση – προσδοκία από την 
οικογένειά µου, την εργασία µου ή άλλο πρόσωπο 
ή οργανισµό. 

     

 

Άλλοιλόγοι:.....................................................................................................................

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

 

8. ∆ώστε τη γνώµη σας σχετικά µε το περιβάλλον της εθελοντικής προσφοράς 

σας, επιλέγοντας τη στήλη που αντιπροσωπεύει καλύτερα το πως αισθάνεστε 

σε µία κλίµακα από το 1 έως το 5 (µε το 1 να είναι ∆ιαφωνώ Έντονα  το 5 να 

είναι Συµφωνώ Έντονα). 
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 1 2 3 4 5 

Χρησιµοποιώ τις δεξιότητες και ικανότητές 
µου προσφέροντας ουσιαστική δουλειά. 

     

Υπάρχει ένα θετικό κλίµα οµαδικότητας 
και συνεργασίας. 

     

Έχω την υποστήριξη και την καθοδήγηση 
που χρειάζοµαι για να ανταποκριθώ µε 
επιτυχία στην εθελοντική µου προσφορά. 

     

Είµαι ικανοποιηµένος/η από την ποικιλία 
των προσφερόµενων δραστηριοτήτων. 

     

Ο υπεύθυνος/η της οµάδας προσπαθεί να µε 
κάνει να νιώσω ότι είµαι πολύτιµο µέλος 
του σώµατος. 

     

Η εθελοντική µου προσφορά, µου δίνει µία 
αίσθηση ολοκλήρωσης. 

     

Ο τοµέας των Σαµαρειτών του Ερυθρού 
Σταυρού είναι ένα εξαιρετικό «µέρος» για 
να προσφέρει κάποιος τις υπηρεσίες του 
εθελοντικά. 

     

Θα συνιστούσα τον τοµέα των Σαµαρειτών 
σε ένα φίλο/η για να προσφέρει εθελοντικά. 

     

Η εµπειρία µου από τον εθελοντισµό στο 
σώµα Σαµαρειτών του Ερυθρού Σταυρού 
είναι εξαιρετική. 

     

 

9. Σκοπεύετε να συνεχίσετε τις δραστηριότητές σας ως εθελοντής Σαµαρείτης  

του Ερυθρού Σταυρού; 

□ Σίγουρα  

    όχι 

□ Μάλλον  

    όχι 

□ ∆εν έχω      

    αποφασίσει 

□ Μάλλον  

    ναι  

□ Σίγουρα  

     ναι 
    

 

10. Σκοπεύετε να αυξήσετε τις ώρες της εθελοντικής σας προσφοράς; 

□ Σίγουρα  

    όχι 

□ Μάλλον  

    όχι 

□ ∆εν έχω      

    αποφασίσει 

□ Μάλλον  

    ναι  

□ Σίγουρα  

     ναι 
 

11. Λαµβάνοντας υπόψη την εµπειρία σας στο σώµα των Σαµαρειτών,  

αξιολογείστε το βαθµό στον οποίο ο εθελοντισµός  άσκησε επίδραση πάνω 

σας, σε µία κλίµακα από το 1 έως το 5 (µε το 1 να είναι Καθόλου και το 5 να 

είναι σε Μεγάλο Βαθµό). 
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 1 2 3 4 5 

Με τον εθελοντισµό αυξήθηκε η 
αυτοπεποίθησή µου και οι διαπροσωπικές µου 
δεξιότητες 

     

Ο εθελοντισµός µε βοήθησε να αναπτύξω ένα 
κοινωνικό δίκτυο µε άλλους εθελοντές 

     

Ο εθελοντισµός µε βοήθησε να αναπτύξω νέες 
εργασιακές δεξιότητες 

     

Ο εθελοντισµός αύξησε την ευαισθητοποίησή 
µου σχετικά µε τις ανάγκες των συνανθρώπων 
µου 

     

Ο εθελοντισµός αύξησε τη συµµετοχή µου και 
σε άλλες δραστηριότητες. 

     

 

12. Πιστεύετε ότι µπορείτε να αναλάβετε επιπλέον καθήκοντα και υποχρεώσεις; 

 

□ Σίγουρα  

    όχι 

□ Μάλλον  

    όχι 

□ ∆ε µπορώ     

    να 

αναλάβω 

□ Μάλλον  

    ναι  

□ Σίγουρα  

     ναι 

 

13. Σας έχουν προσφερθεί από τον Ερυθρό Σταυρό εκπαιδευτικά σεµινάρια 

(όπως «Βασική Υποστήριξη Ζωής και Χρήση  Αυτόµατου Εξωτερικού 

Απινιδιστή – BLS/AED”); 

□ Ναι, το έχω παρακολουθήσει   □ Ναι, αλλά δεν το έχω  

   παρακολουθήσει                         □ Όχι, δεν µου έχει προσφερθεί 

 

14. ∆ώστε µας της γνώµη σας σχετικά µε τα ακόλουθα (1=∆ιαφωνώ Απόλυτα 

έως 5=Συµφωνώ Απόλυτα) 

 

 

 1 2 3 4 5 

Τα µαθήµατα της σχολής των Σαµαρειτών 
προσφέρονται σε βολικές ώρες 

     

Η εκπαίδευση που µου παρέχεται είναι σχετική 
µε τις ευθύνες µου ως εθελοντής 
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Γνωρίζω τη δοµή του Ερυθρού Σταυρού, την 
αποστολή, το όραµα και τα προγράµµατα 

     

Θα ήθελα να µάθω για πρόσθετες και 
διαφορετικές ευθύνες των εθελοντών 

     

Μπορώ να προβλέψω αρκετές ευκαιρίες για 
πρόοδο και ανάπτυξη στα πλαίσια του 
Ερυθρού Σταυρού 

     

 

 

15. ∆ώστε µας της γνώµη σας σχετικά µε τα ακόλουθα (1=∆ιαφωνώ Απόλυτα 

έως 5=Συµφωνώ Απόλυτα) 

 

 1 2 3 4 5 

Εάν κρίνω συνολικά, είµαι ικανοποιηµένος από 
τον εθελοντισµό µου. 

     

Γενικά, δεν µου αρέσει ο εθελοντισµός.      

Γενικά, µου αρέσει να προσφέρω εθελοντικά 
εδώ, στον ΕΕΣ που προσφέρω εθελοντικά .  

     

 

16. Ο τοµέας των Σαµαρειτών, ∆ιασωστών και Ναυαγοσωστών του Ερυθρού 

Σταυρού χρειάζεται ενεργούς εθελοντές περισσότερο από ποτέ. Σύµφωνα µε 

τις εµπειρίες / απόψεις σας τι το «διαφορετικό» θα µπορούσαµε να κάνουµε 

ώστε να καταστήσουµε ευκολότερο τον εθελοντισµό;  
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∆ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 

Παρακαλούµε συµπληρώστε τα παρακάτω δηµογραφικά στοιχεία. Τονίζουµε 
ιδιαίτερα ότι το ερωτηµατολόγιο είναι ανώνυµο. 

 

ΦΥΛΟ                          

  □ ΑΝ∆ΡΑΣ       □ ΓΥΝΑΙΚΑ 

ΗΛΙΚΙΑ 

Έτη:.......35....... 

 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  

□ Άγαµος  □ Έγγαµος  Αριθµός παιδιών: ……. 

 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ  

□ Απόφοιτος δηµοτικού           □ Απόφοιτος γυµνασίου         

  

□ Απόφοιτος λυκείου               □ Πτυχιούχος ΑΕΙ/ΤΕΙ           

  

□ Μεταπτυχιακές σπουδές  □ ∆ιδακτορικές σπουδές         

 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

□ ∆ηµόσιος υπάλληλος   □ Ιδιωτικός υπάλληλος     

□ Φοιτητής/ Σπουδαστής     □ Ελεύθερος επαγγελµατίας  

□ Οικιακά     □ Άνεργος/η     

□ Συνταξιούχος     □ Άλλο:............................. 

 

                                               

             Σας ευχαριστούµε πολύ για τη συµπλήρωση του ερωτηµατολογίου! 
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2. Απαντήσεις «άλλο» στην ερώτηση 1 

• Αφίσα 

• Από αφίσες που είχαν τοποθετήσει οι εθελοντές σαµαρείτες για τη σχολή 

• Από το πρόγραµµα προστατεύω τον εαυτό µου και τους άλλους 

• Μόνη µου έψαξα και βρήκα πληροφορίες 

• Από σαµαρείτες στη διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης 

• ΤΕΙ Αθηνών - Σχολές επαγγελµάτων υγείας και πρόνοιας-τµήµα 

εργοθεραπείας (ανήκε παλιά στον ΕΕΣ) 

• Site καριέρα – εργασία 

• Αφίσες στο πανεπιστήµιο 

• Ενδιαφέρον για το κίνηµα ελειτίας των σπουδών µου 

• Από επαγγελµατική συνεργασία µε τις υπηρεσίες του ΕΕΣ 

• Αφίσα στον ΗΣΑΠ 

• Στις σπουδές µου στο Λονδίνο. Ο Β.Ε.Σ ήταν ενεργό µέλος της εκπαίδευσης 

στο κοµµάτι των πρώτων βοηθειών 

• Ήταν όνειρο ζωής 

• Από φυλλάδιο αναρτηµένο στην πόρτα του Ε.Σ. Τµήµα Ν. Σµύρνης 

• Σας είδα και το έψαξα µόνη µου στο internet 

• Από περίπτερο του Ε.Σ. στη ∆ιεθνή Έκθεση 

• Αφίσα 

• Από συγγενή που βρίσκεται σε άλλο τµήµα του Ερυθρού Σταυρού 

• Από επιµορφωτικό πρόγραµµα εθελοντισµού στο οποίο συµµετείχαν πολλοί 

φορείς, µεταξύ των οποίων και ο ΕΕΣ 

• Από προσωπική επαφή στον Ερυθρό Σταυρό  

• Από Σαµαρείτες στην ∆ιεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης 

• Το κτίριο του Ερυθρού Σταυρού είναι στη γειτονία µου. Μπήκα, ρώτησα, 

έµαθα και γράφτηκα 

• Αποκριές στην Ξάνθη είδα τους Σαµαρείτες πρώτη φορά 
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3. Πίνακες για την επίδραση των δηµογραφικών χαρακτηριστικών  

Πίνακας 4.2 Ερωτήσεις σχετικά µε τα γενικά χαρακτηριστικά των εθελοντών – Επίδραση 

δηµογραφικών χαρακτηριστικών 

  Γυναίκες 

Μέχρι και  

32 ετών Άγαµοι 

Άνευ 

τέκνων
 

Μέχρι και 

ΑΕΙ/ΤΕΙ 

  Ν Ο χ
2 

Ν Ο χ
2 

Ν Ο χ
2 

Ν Ο χ
2 

Ν Ο χ
2 

Ερ

. 
Α 5 

9

5 

11

2 
5 

9

5 

10

4 
4 

9

6 

16

1 
5 

9

5 

16

4 
7 

9

3 

11

6 

1 Β 10 
9

0 
89 9 

9

1 
84 16 

8

4 
84 16 

8

4 
91 9 

9

1 

10

6 

 Γ 25 
7

5 
34 32 

6

8 
16 28 

7

2 
36 26 

7

4 
45 29 

7

1 
27 

 ∆ 33 
6

7 
16 35 

6

5 
12 29 

7

1 
34 29 

7

1 
36 24 

7

6 
42 

 Ε 4 
9

6 

11

6 
7 

9

3 
94 4 

9

6 

16

1 
5 

9

5 

16

0 
8 

9

2 

11

3 

 Ζ 1 
9

9 

13

5 
1 

9

9 

12

3 
1 

9

9 

18

4 
1 

9

9 

19

4 
1 

9

9 

15

3 

 Η 1 
9

9 

13

1 
2 

9

8 

11

9 
2 

9

8 

17

6 
2 

9

8 

18

6 
2 

9

8 

14

5 

 Θ 13 
8

7 
76 9 

9

1 
87 10 

9

0 

12

3 
9 

9

1 

13

3 
11 

8

9 
96 

 Ι 9 
9

1 
92 8 

9

2 
90 9 

9

1 

12

6 
10 

9

0 

12

6 
11 

8

9 
93 

                 

Ερ

. 
Α 36 

6

3 
10 41 

5

9 
4 42 

5

8 
4 43 

5

7 
4 40 

5

9 
5 

2 Β 50 
5

0 
0 57 

4

3 
3 64 

3

6 
14 62 

3

8 
12 58 

4

2 
4 

 Γ 22 
7

8 
45 31 

6

9 
19 34 

6

6 
19 32 

6

8 
26 23 

7

7 
46 

 ∆ 21 
7

9 
47 20 

8

0 
46 18 

8

2 
76 18 

8

2 
79 20 

8

0 
57 
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 Ε 35 
6

5 
13 38 

6

2 
8 41 

5

9 
6 43 

5

7 
4 38 

6

2 
9 

 Ζ 75 
2

5 
34 65 

3

5 
12 66 

3

4 
19 66 

3

4 
21 72 

2

8 
30 

 Η 8 
9

2 
98 9 

9

1 
87 6 

9

4 

14

7 
6 

9

4 

15

3 
7 

9

3 

11

6 

 Θ 10 
9

0 
89 8 

9

2 
90 9 

9

1 

12

9 
9 

9

1 

13

3 
11 

8

9 
93 

 Ι 2 
9

8 

12

7 
2 

9

8 

11

9 
2 

9

8 

17

2 
3 

9

7 

17

9 
2 

9

8 

14

5 

                 

Ερ

. 
Α 86 

1

4 
71 80 

2

0 
44 85 

1

5 
90 83 

1

7 
88 83 

1

7 
68 

13 Β 10 
9

0 
89 14 

8

6 
65 10 

9

0 

12

3 
10 

9

0 

13

0 
13 

8

7 
87 

 Γ 4 
9

6 

11

6 
6 

9

4 

10

0 
5 

9

5 

15

0 
7 

9

3 

15

0 
4 

9

6 

14

0 

            

  
Μ

Ο 
t(1) 

Μ

Ο 
t(2) 

Μ

Ο 
t(3) 

Μ

Ο 
t(4) 

Μ

Ο 
t(5) 

Ερ 3 2,5 -13,6 2,8 -10,4 2,7 -12,1 2,7 -12,1 2,6 -12,7 

            

Ερ

. 
6 3,1 1,16 3 0,6 3,1 1,7 3,2 2,3 3,3 3,8 

 

Σηµειώσεις 

Ν: ποσοστό απαντήσεων «ναι» 

Ο: ποσοστό απαντήσεις «όχι» 

χ
2: τιµή στατιστικού χ2  

ΜΟ: µέσος όρος 

(1) βαθµοί ελευθερίας = 138, t κριτικό = 1,98 

(2) βαθµοί ελευθερίας = 126, t κριτικό = 1,98 

(3) βαθµοί ελευθερίας = 187, t κριτικό = 1,97 

(4) βαθµοί ελευθερίας = 197, t κριτικό = 1,97 

(5) βαθµοί ελευθερίας = 156, t κριτικό = 1,98 
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Πίνακας 4.4 Ερωτήσεις σχετικά µε την υποκίνηση για την ενασχόληση µε τον εθελοντισµό – 

Επιρροή δηµογραφικών χαρακτηριστικών 

  Γυναίκες 

Μέχρι και  

32 ετών Άγαµοι 

Άνευ 

τέκνων
 

Μέχρι και 

ΑΕΙ/ΤΕΙ 

  Ν Ο χ
2 

Ν Ο χ
2 

Ν Ο χ
2 

Ν Ο χ
2 

Ν Ο χ
2 

Ερ

. 
4 3 

9

7 

12

3 
6 

9

4 
97 4 

9

6 

15

7 
5 

9

5 

16

0 
4 

9

6 

13

4 

                 

Ερ

. 
5 4 

9

6 

13

9 
6 

9

4 

10

1 
5 

9

5 

15

4 
6 

9

4 

15

6 
4 

9

6 

13

0 

                 

  
Μ

Ο 
t(1) 

Μ

Ο 
t(2) 

Μ

Ο 
t(3) 

Μ

Ο 
t(4) 

Μ

Ο 
t(5) 

Ερ Α 3,6 6,8 3,8 9,2 3,7 8,7 3,7 8,9 3,6 6,9 

7 Β 3,5 5,3 3,5 6,0 3,5 5,9 3,6 6,6 3,5 6,0 

 Γ 3,4 4,2 3,3 3,3 3,3 3,0 3,3 3,7 3,3 3,0 

 ∆ 3,9 10,6 3,9 11,1 4,2 5,9 4,2 6,3 4,0 14,3 

 Ε 2,9 -1,5 3,1 0,6 3,0 -0,2 3,0 0,2 2,9 -0,9 

 Ζ 4,4 22,3 4,3 20,4 4,4 22,3 4,4 24,3 4,5 26,0 

 Η 1,6 -18,9 1,7 -18,3 1,5 -22,4 1,6 -21,2 1,6 -21,2 

 Θ 2,5 -5,8 2,7 -3,1 2,5 -5,7 2,5 -5,4 2,4 -7,2 

 Ι 1,1 -38,9 1,2 -35,2 1,2 -40,6 1,2 -40,9 1,2 -40,8 

 

 

Σηµειώσεις 

Ν: ποσοστό απαντήσεων «ναι» 

Ο: ποσοστό απαντήσεις «όχι» 

χ
2: τιµή στατιστικού χ2  

ΜΟ: µέσος όρος 

(1) βαθµοί ελευθερίας = 138, t κριτικό = 1,98 

(2) βαθµοί ελευθερίας = 126, t κριτικό = 1,98 

(3) βαθµοί ελευθερίας = 187, t κριτικό = 1,97 

(4) βαθµοί ελευθερίας = 197, t κριτικό = 1,97 

(5) βαθµοί ελευθερίας = 156, t κριτικό = 1,98 
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Πίνακας 4.6 Ερωτήσεις σχετικά µε την επίδραση της ενασχόλησης µε τον εθελοντισµό – 

Επιρροή δηµογραφιών χαρακτηριστικών 

  Γυναίκες 

Μέχρι και  

32 ετών Άγαµοι 

Άνευ 

τέκνων
 

Μέχρι και 

ΑΕΙ/ΤΕΙ 

  ΜΟ t(1) ΜΟ t(2) ΜΟ t(3) ΜΟ t(4) ΜΟ t(5) 

Ερ Α 3,6 7,1 3,7 9,3 3,7 9,7 3,8 9,8 3,8 10,0 

8 Β 3,7 8,7 3,6 8,3 3,7 8,6 3,7 9,6 3,6 7,4 

 Γ 3,6 7,2 3,7 8,2 3,7 8,3 3,8 9,0 3,6 7,4 

 ∆ 3,6 6,8 3,5 6,5 3,5 6,5 3,5 6,9 3,4 5,8 

 Ε 3,8 9,5 3,8 9,9 3,8 8,8 3,8 9,4 3,7 8,7 

 Ζ 4,2 14,3 4,1 14,2 4,1 14,4 4,1 14,9 4,0 13,2 

 Η 3,9 9,8 3,9 11,2 3,9 12,9 3,9 12,3 3,9 11,1 

 Θ 4,0 10,9 4,0 11,6 4,1 12,8 4,1 13,1 3,9 10,0 

 Ι 3,7 8,4 3,6 7,5 3,8 9,7 3,8 9,3 3,6 7,7 

            

Ερ Α 3,5 5,8 3,5 5,8 3,4 5,6 3,5 6,4 3,5 6,3 

11 Β 3,8 9,3 3,8 9,5 3,8 9,8 3,8 10,6 3,8 10,9 

 Γ 2,7 -2,6 3,0 -0,2 2,8 -1,7 2,9 -1,4 2,7 -3,8 

 ∆ 4,2 19,1 4,0 12,7 4,1 14,9 4,2 15,8 4,1 15,5 

 Ε 3,3 3,3 3,4 4,0 3,3 3,8 3,4 4,2 3,2 2,1 

 

 

Σηµειώσεις 

Ν: ποσοστό απαντήσεων «ναι» 

Ο: ποσοστό απαντήσεις «όχι» 

χ
2: τιµή στατιστικού χ2  

ΜΟ: µέσος όρος 

(1) βαθµοί ελευθερίας = 138, t κριτικό = 1,98 

(2) βαθµοί ελευθερίας = 126, t κριτικό = 1,98 

(3) βαθµοί ελευθερίας = 187, t κριτικό = 1,97 

(4) βαθµοί ελευθερίας = 197, t κριτικό = 1,97 

(5) βαθµοί ελευθερίας = 156, t κριτικό = 1,98 
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Πίνακας 4.8 Ερωτήσεις σχετικά µε την ικανοποίηση από την ενασχόληση µε τον εθελοντισµό – 

Επίδραση δηµογραφιών χαρακτηριστικών 

  Γυναίκες 

Μέχρι και  

32 ετών Άγαµοι 

Άνευ 

τέκνων
 

Μέχρι και 

ΑΕΙ/ΤΕΙ 

  ΜΟ t(1) ΜΟ t(2) ΜΟ t(3) ΜΟ t(4) ΜΟ t(5) 

Ερ 9 4,3 22,4 4,4 24,1 4,4 24,8 4,5 25,6 4,4 22,6 

            

Ερ 10 4,1 18,8 3,9 14,6 4,1 18,1 4,1 18,1 3,9 13,7 

            

Ερ. 12 3,1 20,9 3,2 2,9 3,2 22,4 3,2 22,7 3,2 3,0 

            

Ερ. Α 3,6 8,4 3,7 9,7 3,8 11,2 3,9 12,2 3,8 10,8 

15 Β 3,7 5,9 3,7 5,5 3,6 5,1 3,6 5,1 4,0 8,7 

 Γ 4,2 17,4 4,2 16,7 4,3 19,9 4,3 19,4 4,2 17,8 

 

 

Σηµειώσεις 

Ν: ποσοστό απαντήσεων «ναι» 

Ο: ποσοστό απαντήσεις «όχι» 

χ
2: τιµή στατιστικού χ2  

ΜΟ: µέσος όρος 

(1) βαθµοί ελευθερίας = 138, t κριτικό = 1,98 

(2) βαθµοί ελευθερίας = 126, t κριτικό = 1,98 

(3) βαθµοί ελευθερίας = 187, t κριτικό = 1,97 

(4) βαθµοί ελευθερίας = 197, t κριτικό = 1,97 

(5) βαθµοί ελευθερίας = 156, t κριτικό = 1,98 

 

 


