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1. ΔΗΑΓΧΓΖ 

 

1.1.  Γεληθά πεξί Μεηακόζρεπζεο 

 

  Ζ Δσξεά Οξγάλσλ θαη νη Μεηακνζρεύζεηο ζπληζηνύλ δύν αιιειέλδεηεο έλλνηεο, νη νπνίεο 

θηλνύληαη παξάιιεια ηόζν ζηνλ ηαηξηθό όζν θαη ζηνλ αλζξσπηζηηθό άμνλα. 

  ήκεξα σο Μεηακόζρεπζε, νξίδνπκε ηελ εγρείξεζε θαηά ηελ νπνία, πγηή όξγαλα, ηζηνί ή θύηηαξα 

κεηαθέξνληαη από έλαλ εθιηπόληα ή δώληα δόηε ζε έλαλ ρξνλίσο πάζρνληα αζζελή, κε ζθνπό ηελ 

απνθαηάζηαζε ηεο ιεηηνπξγίαο θάπνηνπ νξγάλνπ πνπ βξίζθεηαη ζε αλεπάξθεηα θαη επνκέλσο 

δπζιεηηνπξγεί. Ζ κεηακόζρεπζε απνηειεί κία από ηηο κεγαιύηεξεο θαηαθηήζεηο ηεο ηαηξηθήο ηνπ 

20νύ αηώλα θαη έρεη θαζηεξσζεί πιένλ σο κία ζεξαπεπηηθή πξαθηηθή. Δπηηξέπεη ηελ απνθαηάζηαζε 

ησλ ιεηηνπξγηώλ ηνπ ζώκαηνο πνπ κέρξη εθείλε ηε ζηηγκή είραλ ραζεί θαη ζε κεξηθέο πεξηπηώζεηο 

είραλ κεξηθώο ππνθαηαζηαζεί κε κία κεραληθνύ ηύπνπ κέζνδν, όπσο ζηελ πεξίπησζε ηεο 

αηκνθάζαξζεο (Δ.Ο.Μ., 2013). 

Σα όξγαλα ηα νπνία κπνξνύλ λα κεηακνζρεπζνύλ είλαη νη λεθξνί, ε θαξδηά, ην ήπαξ, νη 

πλεύκνλεο, ην πάγθξεαο θαη ηκήκα ηνπ ιεπηνύ εληέξνπ. Δπηπιένλ, ηζηνί θαη θύηηαξα πνπ κπνξνύλ 

λα κεηακνζρεπζνύλ, είλαη ην δέξκα, ηα νζηά, νη ρόλδξνη, νη βαιβίδεο ηεο θαξδηάο, ν θεξαηνεηδήο 

ρηηώλαο ηνπ νθζαικνύ, αηκνπνηεηηθά θύηηαξα θ.ά. Κάζε όξγαλν, αλάινγα κε ην βαζκό 

επαηζζεζίαο ηνπ, επηβηώλεη έμσ από ην αλζξώπηλν ζώκα γηα πεξηνξηζκέλν ρξνληθό δηάζηεκα. 

πγθεθξηκέλα, νη ρξόλνη δσήο δσηηθώλ κνζρεπκάησλ δίλνληαη σο εμήο: θαξδηά 6 ώξεο, πλεύκνλεο 

2,5 ώξεο, ήπαξ 8-10 ώξεο, πάγθξεαο 12 ώξεο θαη λεθξνί 60 ώξεο (Κσζηάθεο, 2005). 

  πλεπώο, ε ίδηα ε δηαδηθαζία ηεο κεηακόζρεπζεο δε λνείηαη ρσξίο ηε Γσξεά ζπκπαγώλ νξγάλσλ, 

ηζηώλ ή θπηηάξσλ. Ζ Γσξεά απηή κπνξεί λα πξνέιζεη από ελ δσή ή πησκαηηθό δόηε (εγθεθαιηθά 

λεθξόο) πξνθεηκέλνπ λα νδεγήζεη ζηε βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο δσήο ηνπ πάζρνληνο.  Ο θάζε 

πησκαηηθόο δόηεο νξγάλσλ κπνξεί λα ραξίζεη ηε δσή ζε νρηώ ζπλαλζξώπνπο ηνπ θαη λα βειηηώζεη 

ηηο δσέο πνιιώλ πεξηζζόηεξσλ, π.ρ. ραξίδνληαο νθζαικηθά βιαζηνθύηηαξα, κπνξεί λα ραξίζεη 

μαλά ηελ όξαζε ζε αλζξώπνπο πνπ ηελ έρνπλ ράζεη από ζεξκηθά ή ρεκηθά εγθαύκαηα.. Αθόκε, 

δόηεο ελδέρεηαη λα γίλεη θαη έλα άηνκν ην νπνίν βξίζθεηαη ελ δσή παξέρνληαο θάπνην όξγαλν 

(λεθξό, ηκήκα ηνπ ήπαηνο), ηζηνύο ή θύηηαξα (κπειόο ησλ νζηώλ) ζε ζπγγελή ή κε, δόηε.  
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  Δθηόο από ηελ άκεζε θαη ελεξγή Γσξεά Οξγάλνπ, θάζε πνιίηεο έρεη ηε δπλαηόηεηα λα 

ζπκκεηάζρεη ζηε δηαδηθαζία απηή, δειώλνληαο όζν είλαη αθόκε ελ δσή όηη, κεηά ην ζάλαηό ηνπ 

επηζπκεί λα πξνζθέξεη ηα δηθά ηνπ όξγαλα, ηζηνύο θαη θύηηαξα πξνο όθεινο ελόο ζπλαλζξώπνπ 

ηνπ. ηελ πεξίπησζε απηή, δύλαηαη λα απεπζπλζεί ζηνλ Δζληθό Οξγαληζκό Μεηακνζρεύζεσλ 

(Δ.Ο.Μ.), ν νπνίνο ζπληζηά ηνλ πιένλ αξκόδην θνξέα ζηελ Διιάδα πνπ επηκειείηαη δεηήκαηα 

Γσξεάο Οξγάλσλ θαη Μεηακνζρεύζεσλ, πξνθεηκέλνπ λα αηηεζεί γηα «Κάξηα Δσξεηή Οξγάλσλ». 

  Ζ κεηακόζρεπζε απνηειεί γηα πνιινύο ζπλαλζξώπνπο καο, ηε κνλαδηθή ξεαιηζηηθή ειπίδα γηα 

κηα πγηή θαη παξαγσγηθή δσή θαη ζεσξείηαη σο κηα λίθε ηνπ αλζξώπνπ ζηελ πάιε ηνπ, κε ηελ 

αξξώζηηα θαη ην ζάλαην.  

 

1.2. Ζ κεηακόζρεπζε ζηελ Διιάδα  

   

  Σα πξώηα ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηε κεηακόζρεπζε ηα ζπλαληάκε ζηελ ειιεληθή κπζνινγία θαη 

ζπγθεθξηκέλα, ζην κύζν ηνπ Πξνκεζέα. Ο Πξνκεζέαο, παξά ην γεγνλόο, όηη θάζε πξσί έλαο αεηόο 

ηνπ έηξσγε κέξνο από ην ζπθώηη ηνπ, εθείλνο δελ πέζαηλε, γηαηί θάζε βξάδπ ην ζπθώηη 

αλαπιαζόηαλ (απηνκεηακόζρεπζε). Οη αξραίνη Έιιελεο ήηαλ νη 1
νη

 πνπ νξακαηίζηεθαλ ηελ 

αληηθαηάζηαζε αλζξώπηλσλ νξγάλσλ κε αληίζηνηρα κέιε δώσλ, ελώ ηζηνξηθά ν όξνο 

«κεηακόζρεπζε νξγάλσλ» εκθαλίδεηαη ηελ επνρή ηνπ Ηππνθξάηε. 

  Ζ πξώηε κεηακόζρεπζε ζε Παγθόζκηα θιίκαθα έγηλε ζηελ Πξαηηόξηα ηεο Νόηηαο Αθξηθήο από 

ηνλ Γξ Μπάξλαξλη, ελώ  ζηνλ ειιεληθό ρώξν έγηλε ην 1968 ζηε Θεζζαινλίθε θαη επξόθεηην γηα 

κεηακόζρεπζε λεθξνύ από πησκαηηθό δόηε.  

  ήκεξα, παξά ην γεγνλόο όηη νη αλάγθεο γηα ηελ ύπαξμε κνζρεπκάησλ είλαη επηηαθηηθέο, ε 

Μεηακόζρεπζε εμαθνινπζεί λα απνηειεί ζέκα ηακπνύ δπζηπρώο, θαη λα εγείξεη θόβνπο θαη 

αλεζπρίεο. ηαζηκόηεηα ή θαη θάκςε ζηνλ αξηζκό ησλ δηαζέζηκσλ νξγάλσλ πξνο κεηακόζρεπζε 

δηαπηζηώλεηαη ηα ηειεπηαία ρξόληα θαη νθείιεηαη, θαηά θύξην ιόγν, ζε απξνζπκία ησλ ζπγγελώλ, 

ζην λα ζπλαηλέζνπλ, ζηε δσξεά νξγάλσλ πξνζθηιώλ ηνπο αλζξώπσλ πνπ ράζεθαλ. Αθόκα θαη αλ 

θάπνηνο έρεη Κάξηα Γσξεηή Οξγάλσλ, η ζςγκαηάθεζη ηων ζςγγενών ηος, είναι αναγκαία. Σν 

ζηνηρείν απηό, απνηειεί κηα πξώηε έλδεημε, πσο ε Γσξεά Οξγάλσλ ζηε ρώξα καο, απνηειεί 

νηθνγελεηαθή ππόζεζε θαη νη ζηνρεπκέλεο ελεκεξώζεηο δελ κπνξνύλ λα θαιύςνπλ ηα δεηήκαηα 

πνπ πξνθύπηνπλ. Ζ νπζηαζηηθή ύπαξμε ελόο  απνηειεζκαηηθνύ κεηακνζρεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο 

ζηε ρώξα καο, είλαη έλα ζέκα δύζθνιν, όρη ηόζν από ηελ άπνςε ηνπ ηαηξηθνύ – επηζηεκνληθνύ 

επηηεύγκαηνο, όζν γηαηί πξνθαιεί θνηλσληθά, ζξεζθεπηηθά θαη εζηθά δηιήκκαηα. Γηα ηελ αλάπηπμε 
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ελόο ηέηνηνπ πξνγξάκκαηνο απαηηείηαη θνηλσληθή ζηήξημε θαη ελεκέξσζε πνπ, δπζηπρώο, είλαη 

ειιηπείο ζηε ρώξα καο.  

  Σέινο, ε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί ζηελ Διιάδα ηα ηειεπηαία ρξόληα, θαίλεηαη 

λα επεξεάδεη ηε Γσξεά Οξγάλσλ. «Η νηθνλνκηθή θξίζε έρεη επεξεάζεη ηηο κεηακνζρεύζεηο θαη 

απηό νθείιεηαη θπξίσο ζηηο θιεηζηέο Μνλάδεο Εληαηηθήο Θεξαπείαο, πξάγκα πνπ δπζρεξαίλεη ηελ 

αλίρλεπζε ησλ ππνςήθησλ δνηώλ.», επηζεκαίλεη ε ζπληνλίζηξηα κεηακνζρεύζεσλ ζην 

Πεξηθεξεηαθό Γξαθείν ΔΟΜ Βνξείνπ Διιάδνο Γήκεηξα Εαραξνύδε.   

 πκπεξαζκαηηθά, πξέπεη λα ζπκόκαζηε πσο ε αλάπηπμε θαη ε δηάδνζε ηεο ζεκαληηθήο έλλνηαο  

«Γσξεάο Οξγάλσλ» δελ εμαξηάηαη κόλν από ηελ επηζηεκνληθή θαη ηερλνινγηθή πξόνδν, αιιά 

θπξίσο από ηελ ελεκέξσζε, ηελ  επαηζζεηνπνίεζε θαη ηε ζπκκεηνρή ησλ θνηλσληθώλ θνξέσλ 

θαη όινπ ηνπ θνηλσληθνύ ζπλόινπ.  

 

1.2.1. ηαηηζηηθά  

  Ζ Γσξεά Οξγάλσλ, ηζηώλ θαη θπηηάξσλ ζπληζηά κία ύςηζηε πξάμε αλζξσπηάο πνπ 

ππνζηεξίδεη, εληζρύεη θαη ελδπλακώλεη ηε δσή. Όπσο νξίδεη θαη ε εηζεγεηηθή έθζεζε ηνπ Ν. 

2737/1999 γηα ηηο κεηακνζρεύζεηο, «...Ζ αλάπηπμε ηεο κεζόδνπ ηεο κεηακόζρεπζεο ηζηώλ θαη 

νξγάλσλ έρεη νδεγήζεη ηελ ηαηξηθή επηζηήκε ζε όιν ηνλ θόζκν ζηελ επίηεπμε ζεκαληηθώλ 

απνηειεζκάησλ ζηνλ ηνκέα ηεο ζεξαπείαο ζνβαξώλ παζνινγηθώλ θαηαζηάζεσλ. Παξάιιεια, ε 

κεηακόζρεπζε σο ηδέα, ππεξβαίλεη ηελ ζηελά λννύκελε ηερληθή δηάζηαζε ηεο ηαηξηθήο θαη 

αληαλαθιά κείδνλεο θνηλσληθέο αμίεο ηνπ πνιηηηζκνύ καο, κε πξώηε ηελ αμία ηεο θνηλσληθήο 

αιιειεγγύεο». 

  Χζηόζν, ηα δεδνκέλα ηεο ειιεληθήο πξαγκαηηθόηεηαο είλαη αλεζπρεηηθά. ύκθσλα κε ηα 

πξόζθαηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία πνπ παξέρεη ν Δ.Ο.Μ., νη κεηακνζρεύζεηο από πησκαηηθνύο δόηεο 

αθνινπζνύλ πησηηθή πνξεία θαη ηδηαίηεξα ηελ ηειεπηαία ηεηξαεηία, όπσο γίλεηαη αληηιεπηό από ηνλ 

Πίλαθα 1. 

Μεηακνζρεύζεηο ζπκπαγώλ νξγάλσλ 

Από πησκαηηθό δόηε 2011 2012 2013 2014 

ύλνιν κεηακνζρεύζεσλ 185 195 147 83 

 

Πίλαθαο 1  ηαηηζηηθά ζηνηρεία κεηακόζρεπζεο ζπκπαγώλ νξγάλσλ ηελ ηειεπηαία ηεηξαεηία 

ζηελ Διιάδα 
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  πγθξηηηθά κε άιια θξάηε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ε Διιάδα εληνπίδεηαη ζηε ρακειόηεξε ζέζε 

όζνλ αθνξά ηνλ αξηζκό ησλ πξαγκαηνπνηεζεηζώλ κεηακνζρεύζεσλ, κε εμαίξεζε ην 

Λνπμεκβνύξγν, ζύκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο. Αθόκε, πξέπεη λα αλαθεξζεί 

όηη ζηε ρώξα καο αληηζηνηρνύλ κόλνλ 7 δόηεο αλά εθαηνκκύξην πιεζπζκνύ. Απηό ζεκαίλεη όηη 

ζηα 11.000.000 πνιηηώλ πνπ δηαβηνύλ ζηελ Διιάδα, ππάξρνπλ κόλν 77 δόηεο πνπ ζα 

παξαρσξήζνπλ όξγαλα, ηζηνύο θαη θύηηαξα, ηα νπνία κπνξνύλ λα αμηνπνηεζνύλ θαη λα 

κεηακνζρεπζνύλ ζε ρξνλίσο αζζελείο. 

  Όζνλ αθνξά ζηελ πξόζεζε παξαρώξεζεο νξγάλσλ, ηζηώλ θαη θπηηάξσλ κεηά ζάλαηνλ ή ελ δσή, 

κόλνλ ην 3% ησλ Ειιήλσλ έρνπλ δειώζεη ηελ επηζπκία ηνπο λα γίλνπλ Δσξεηέο Οξγάλσλ, 

εθδίδνληαο ηελ αληίζηνηρε ελδεηθηηθή θάξηα από ηνλ Δ.Ο.Μ. Σν 2010 πξαγκαηνπνηήζεθε 

δεκνζθνπηθή έξεπλα από ηελ εηαηξεία Δπξσβαξόκεηξν, αλαθνξηθά κε ηηο κεηακνζρεύζεηο ζηελ 

Διιάδα. 

  Όπσο παξαηεξείηαη ζην ρήκα 1, γίλεηαη νξαηό όηη νη Έιιελεο πνιίηεο δηαηεξνύλ κεγάιεο 

επηθπιάμεηο σο πξνο ην ζύζηεκα ηεο ρώξαο καο θαη ηνλ ηξόπν πνπ απηό ιεηηνπξγεί, ελώ 

παξάιιεια, νη πξνιήςεηο θαη νη πξνθαηαιήςεηο πνπ επηθξαηνύλ γύξσ από ην παξόλ δήηεκα, 

δπζρεξαίλνπλ ηελ πξνζέγγηζή ηνπ θαη ηε ζπκθηιίσζε κε απηό. 

 

 

 

ρήκα  1 Απάληεζε ζην εξώηεκα «Γηαηί δελ ζα δσξίδαηε ηα όξγαλά ζαο πξνο 

κεηακόζρεπζε;» ζε δεκνζθόπεζε ηεο εηαηξείαο Δπξσβαξόκεηξν, 2010 
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  Όπσο αλαθέξεηαη από ηνλ Δζληθό Οξγαληζκό Μεηακνζρεύζεσλ, ε Διιάδα έρεη ην πςειόηεξν 

πνζνζηό ζαλάησλ ζε ηξνραία αηπρήκαηα, αιιά είκαζηε ε ηειεπηαία ρώξα ηεο Δπξώπεο όζνλ 

αθνξά ηε δσξεά νξγάλσλ, κε απνηέιεζκα κέρξη ζήκεξα νη κεηακνζρεύζεηο λα βξίζθνληαη ζε 

νξηαθό ζεκείν. Κάζε ρξόλν, 2.000-3.000 άηνκα ζηε ρώξα καο πεζαίλνπλ ζηελ άζθαιην. Τν 20% από 

απηνύο, αλ ήηαλ δόηεο, ζα θαιύπηνηαλ 100% νη αλάγθεο από ηηο ιίζηεο καο.  

   Αμίδεη λα αλαθέξνπκε θαη ην γεγνλόο, πσο από ζηνηρεία πνπ ππάξρνπλ πξνθύπηεη όηη ηα 

πεξηζζόηεξα κνζρεύκαηα ηεο ρώξαο καο, πξνέξρνληαη από λνζνθνκεία ηεο επαξρίαο θαη όρη 

από ηηο νρηώ Δληαηηθέο Μνλάδεο ησλ λνζνθνκείσλ ηνπ ιεθαλνπεδίνπ ηεο Αηηηθήο, παξ’ όιν 

πνπ ηα θξεβάηηα ζε απηέο είλαη πνιιά πεξηζζόηεξα από εθείλα ηεο επαξρίαο. Σν εύξεκα απηό, 

εληζρύεη απνηειέζκαηα κειεηώλ πνπ έδεημαλ όηη, ζπγθξηηηθά κε θαηνίθνπο κεγάισλ πόιεσλ, νη 

θάηνηθνη αγξνηηθώλ πεξηνρώλ πξνζθέξνπλ ηε βνήζεηα ηνπο ζπρλόηεξα (Smith P & Bond M, H 

2005). 
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2. ΣΟ ΝΟΜΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ  

 

ηελ Διιάδα, βάζε λόκνπ, θάζε ελήιηθαο πνπ επηζπκεί λα πξνζθέξεη κεηά ην ζάλαηό ηνπ όξγαλα ή 

ηζηνύο γηα ζεξαπεπηηθνύο ζθνπνύο, κπνξεί λα δειώζεη απηήλ ηελ επηζπκία ηνπ πξνθνξηθά ζηνπο 

ζπγγελείο ηνπ.  

  ύκθσλα κε ην λνκηθό πιαίζην (λ.3984/2011 όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην λ. 4075/2012 ), από ηελ 

1ε Ηνπλίνπ 2013 ηζρύνπλ ηα εμήο : “ Ζ αθαίξεζε ελόο ή πεξηζζόηεξσλ νξγάλσλ από ελήιηθν, ζαλόλ 

πξόζσπν πξαγκαηνπνηείηαη εθόζνλ, όζν δνύζε, δελ είρε εθθξάζεη ηελ αληίζεζε ηνπ θαη καηόπιν 

ζςναίνεζηρ ηηρ οικογένειαρ ηος”.  

 Γειαδή, ζηε ρώξα καο απνηειεί απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε ε ζπλαίλεζε ησλ ζπγγελώλ ηνπ εθιηπόληα 

γηα λα πξνρσξήζεη ε δηαδηθαζία ηεο Δσξεάο Οξγάλσλ. Με γξαπηή δήισζε ηνπ κπνξεί θάπνηνο λα 

εθθξάζεη ζηνλ Δζληθό Οξγαληζκό Μεηακνζρεύζεσλ ( Δ.Ο.Μ.) ηελ άξλεζε ηνπ λα πξνζθέξεη 

ηζηνύο ή όξγαλα κεηά ην ζάλαην ηνπ. Ο  Δ.Ο.Μ. αλαιακβάλεη λα θαηαγξάςεη ζην Μεηξών ηνπ ηνπο 

Έιιελεο πνιίηεο πνπ δελ επηζπκνύλ λα είλαη ππνςήθηνη Γσξεηέο Οξγάλσλ. Ζ άξλεζε θπζηθά είλαη 

πάληνηε ειεύζεξα αλαθιεηή.  

  ε πεξίπησζε εγθεθαιηθνύ ζαλάηνπ, όπνπ ην άηνκν δελ έρεη εθθξάζεη γξαπηά ηελ άξλεζε 

ηνπ, ε αθαίξεζε νξγάλσλ γίλεηαη μόνο εθόζον δεν ανηιηίθενηαι ζε αςηήν οι ζςγγενείρ ηος.  

  Σηα ςπόλοιπα Εςπωπαϊκά κπάηη ο νόμορ πεπί Δωπεάρ Οπγάνων και Μεηαμοζσεύζειρ , είναι 

διαθοπεηικόρ. Βάζε ηεο θνηλνηηθήο νδεγίαο 2010/53/ΔΔ, πξνβιέπεηαη ν ηξόπνο ζπλαίλεζεο ζηε 

Γσξεά Οξγάλσλ. Ηζρύεη, ινηπόλ, ε “εηθαδόκελε ζπλαίλεζε”, δειαδή ε αθαίξεζε νξγάλσλ, ρσξίο 

ηε ζπγθαηάζεζε ησλ ζπγγελώλ, από θάζε ππνςήθην δόηε πνπ δελ έρεη δειώζεη εγγξάθσο ηελ 

αληίζεζε ηνπ ζηελ αθαίξεζε ησλ νξγάλσλ ηνπ όζν ήηαλ ελ δσή. Ο λόκνο ηεο “εηθαδόκελεο 

ζπλαίλεζεο” ηζρύεη εδώ θαη πνιιά ρξόληα ζε πνιιά Δπξσπατθά θξάηε, όπσο : Απζηξία, Βέιγην, 

Βνπιγαξία, Γαιιία, Δζζνλία, Ηζπαλία, Ηηαιία, Κξναηία, Λνπμεκβνύξγν, Ννξβεγία, Ρνπκαλία, 

νπεδία, Φηιαλδία, Πνισλία, Οπγγαξία, ρσξίο λα έρεη δεκηνπξγεζεί πνηέ θαλέλα πξόβιεκα, 

θαζώο πάληνηε ελεκεξώλνληαη νη ζπγγελείο ηνπ εθιηπόληνο θαη δεηείηαη ε ζπλαίλεζε ηνπο ζηε 

Γσξεά ησλ Οξγάλσλ ηνπ. 

Σνλίδεηαη όηη νη Μεηακνζρεύζεηο ζηελ Διιάδα θαη ζηηο άιιεο ρώξεο ηεο Δ.Δ. 

πξαγκαηνπνηνύληαη θάησ από απζηεξά λνκηθά πιαίζηα θαη ηε ζπλαίλεζε ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ 

απνβηώζαληα δόηε.  
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3. ΣΟ ΘΡΗΚΕΤΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ 

 

ρεηηθά κε ηε ζέζε ηεο Ειιεληθήο Οξζόδνμεο Εθθιεζίαο ζε ό,ηη αθνξά ην ζέκα ηεο Γσξεάο 

Οξγάλσλ θαη ησλ Μεηακνζρεύζεσλ, έρνπλ αθνπζηεί θαηά θαηξνύο δηάθνξεο απόςεηο, θπξίσο 

αξλεηηθέο. Χο απνηέιεζκα, πνιινί πηζηνί από θόβν κήπσο θάλνπλ θάηη  ελάληηα ζηελ πίζηε ηνπο, 

αξλνύληαη λα γίλνπλ Γσξεηέο Οξγάλσλ, αθόκα θαη αλ ζπκθσλνύλ κε ηελ πξάμε απηή.  

  Ο Δζληθόο Οξγαληζκόο Μεηακνζρεύζεσλ ζέινληαο λα ελεκεξώζεη ζσζηά θαη ππεύζπλα ηνπο 

πηζηνύο γηα ηε ζέζε ηεο Δθθιεζίαο, πξνβαίλεη ζε αλαθνίλσζε ζρεηηθά κε ην ζέκα, ζηηο 14 Ηνπλίνπ 

ηνπ 2013.   

  πγθεθξηκέλα αλαθέξεη πσο ε  Ηεξά ύλνδνο ηεο Δθθιεζίαο ηεο Διιάδνο, κε ηελ Δγθύθιην 2819 ( 

Παξάξηεκα ΗΗ) πνπ εμεδόζε ζηηο 7 Ηνπιίνπ ηνπ 2005,  έρεη αλαθνηλώζεη επίζεκα  ηε ζέζε ηεο 

ζρεηηθά κε ην ζεζκό ηεο Γσξεάο Οξγάλσλ.  Με ηε ζπγθεθξηκέλε εγθύθιην, ηόζν ν  ηόηε 

Μαθαξηζηόο Αξρηεπίζθνπνο Υξηζηόδνπινο, όζν θαη νη εβαζκηόηαηνη πλνδηθνί Αξρηεξείο, 

δειώλνπλ ηην αποδοσή και ηη ζηήπιξη ηοςρ ζην ζεζκό ηεο Γσξεάο Οξγάλσλ θαη πξνηξέπνπλ 

κάιηζηα ηνπο πηζηνύο λα ζπκκεηέρνπλ ζηε θηιάλζξσπε απηή πξσηνβνπιία ηεο Δθθιεζίαο 

καο, γηλόκελνη Γσξεηέο.  Μέζα ζηελ ζπγθεθξηκέλε εγθύθιην δειώλεηαη, επίζεο, όηη ν 

Μαθαξηόηαηνο Αξρηεπίζθνπνο Αζελώλ θαη Πάζεο Διιάδνο θ. Υξηζηόδνπινο, δειώλεη όηη θαη ν 

ίδηνο εγγξάθεηαη σο Γσξεηήο Οξγάλσλ.  

  H Δθθιεζία ζπκθσλεί θαη επηζεκαίλεη πσο ε έλλνηα ηεο κεηακόζρεπζεο απνηειεί θεληξηθή έλλνηα 

ζηελ Υξηζηηαληθή Οξζόδνμε πίζηε : 

“ Αο κελ ιεζκνλνύκε όηη ε ιαηξεπηηθή δσή ηεο Εθθιεζίαο καο ζηεξίδεηαη ζε κία 

κεηακόζρεπζε Θείνπ Σώκαηνο θαη ζε κηα κεηάγγηζε Θείνπ Αίκαηνο  ''εηο πάληαο 

αξκνύο, εηο λεθξνύο, εηο θαξδίαλ'' ”. 

  Σέινο, πξέπεη λα γλσξίδνπκε όηη ε Γσξεά Οξγάλσλ επηηξέπεηαη γεληθόηεξα από ηηο πεξηζζόηεξεο 

ζξεζθείεο (Βνπδηζκόο, Ηζιακηζκόο, ζύγρξνλνο Ηνπδατζκόο), εθόζνλ απηή κπνξεί λα ζώζεη ηε δσή 

άιισλ αλζξώπσλ. Τπάξρνπλ βέβαηα θαη θάπνηεο εμαηξέζεηο, όπσο ε ζξεζθεία ησλ Ρνκά θαη νη 

Μάξηπξεο ηνπ Ηερσβά, πνπ αληηηίζεληαη ζηε Γσξεά Οξγάλσλ.  
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4.  ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΡΓΟΤ  

 

 Ζ εθζηξαηεία ελεκέξσζεο γηα ηε «Γσξεά Οξγάλσλ – Μεηακνζρεύζεηο», μεθίλεζε κε ηελ 

πξσηνβνπιία ηνπ Κέληξνπ Φηινμελίαο Άξξσζηνπ Παηδηνύ θαη Οηθνγέλεηαο «ειηαρηίδα» θαη 

ππνζηεξίρζεθε από ην Τπνπξγείν Τγείαο, ηνλ Δζληθό Οξγαληζκό Μεηακνζρεύζεσλ (Δ.Ο.Μ.), ην 

Γεληθό Ννζνθνκείν Παίδσλ «Παλαγηώηε θαη Αγιαΐαο Κπξηαθνύ», ην Ννζνθνκείν Παίδσλ “H Αγία 

νθία”, ην «Χλάζεην» Καξδηνρεηξνπξγηθό Κέληξν θαη ην «Ηππνθξάηεην» Γεληθό Ννζνθνκείν 

Θεζζαινλίθεο. Δπίζεο,  ππνζηεξίρζεθε από ην Πάληεην Παλεπηζηήκην/ Σκήκα Φπρνινγίαο θαη ην 

Παλεπηζηήκην Πεηξαηώο/ ρνιή Ο.Δ.Γ.. .  Σν όιν έξγν δηαρσξίδεηαη ζε ηξεηο επηκέξνπο 

θαηεγνξίεο – ζηόρνπο: ηελ ελεκέξσζε ηεο καζεηηθήο θνηλόηεηαο (Λύθεηα) , ηε ρνξήγεζε 

εξσηεκαηνινγίσλ ζηνπο καζεηέο αλαθνξηθά κε ηε Γσξεά Οξγάλσλ - Μεηακνζρεύζεηο θαη ηε 

ζπιινγή, επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ θαη δεκνζηνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ. 

 Με ηελ νινθιήξσζε ηεο ελεκεξσηηθήο δξάζεο ησλ Λπθείσλ, ε «ειηαρηίδα» έρεη 

πξνγξακκαηίζεη ζηηο 14 Ηνπλίνπ 2015, ηελ πξαγκαηνπνίεζε κίαο Ζκεξίδαο ζην Δπγελίδεην 

Ίδξπκα, ζηελ νπνία ζα παξίζηαληαη εθπξόζσπνη ησλ πξναλαθεξζέλησλ θνξέσλ – ζπλεξγαηώλ, 

όπσο θαη εθπξόζσπνη – καζεηέο από ηα ζρνιεία πνπ επηζθεθζήθακε, θαζώο ε θσλή θαη ε νπηηθή 

ηεο λέαο γεληάο είλαη εμαηξεηηθά βαξύλνπζα γηα ηελ ζεηηθή πνξεία ηεο ελεκεξσηηθήο εθζηξαηείαο 

θαη γεληθόηεξα ηεο ρώξαο. 

4.1. Δλεκέξσζε 

 Ζ εθζηξαηεία ελεκέξσζεο «Γσξεά Οξγάλσλ – Μεηακνζρεύζεηο» αθνξά ζε θακπάληα 

επαηζζεηνπνίεζεο – πιεξνθόξεζεο ηνπ εθεβηθνύ θαη λεαληθνύ καζεηηθνύ πιεζπζκνύ, ε νπνία 

μεθίλεζε πηινηηθά ζε Λύθεηα ηνπ Ννκνύ Αηηηθήο. Μέζσ ηεο δξαζηεξηνπνίεζεο απηήο, ε 

«ειηαρηίδα» απνζθνπεί ζηελ επαηζζεηνπνίεζε ηνπ θνηλνύ γηα ηελ παξνύζα ζεκαηνινγία θαη όρη 

ηελ παξνρή εμεηδηθεπκέλσλ ηαηξηθώλ πιεξνθνξηώλ, θαζώο ε ηειεπηαία, δελ εκπίπηεη εληόο ηνπ 

πεδίνπ δξάζεο ηεο. 

4.1.1. ηόρνη 

 Σν δήηεκα ηεο «Γσξεάο Οξγάλσλ – Μεηακνζρεύζεηο», όπσο πξναλαθέξζεθε ζηελ 

Δηζαγσγή, κνινλόηη ραίξεη εμέρνπζαο ζεκαζίαο από ηαηξηθή θαη αλζξσπηζηηθή πιεπξά, είλαη 

ειιηπώο θσηαγσγεκέλν εληόο ησλ ειιεληθώλ ζπλόξσλ. Ζ «ειηαρηίδα», επηζπκώληαο λα 

πξνβάιιεη ην παξόλ δήηεκα, έιαβε ηελ πξσηνβνπιία λα εηζέιζεη ζηα ειιεληθά ζρνιεία 

πξνθείκελνπ λα δώζεη ηελ επθαηξία ζηνπο λένπο λα έρνπλ κία πξώηε γλσξηκία κε ηε Γσξεά 

Οξγάλσλ θαη ηηο Μεηακνζρεύζεηο θαη θπξίσο κέζσ απηώλ, λα πεξαζηεί έλα ερεξό  κήλπκα 

ζηηο νηθνγέλεηεο ηνπο. 
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 Απηή ε δξάζε, ζέηεη ηα ζπάξγαλα γηα γόληκν πξνβιεκαηηζκό θαη ζπδήηεζε επί ηνπ ζέκαηνο, ε 

νπνία δύλαηαη λα επεθηαζεί από ηελ επξύηεξε θνηλόηεηα ηνπ ζρνιείνπ, πξνο ην πην θιεηζηό 

νηθνγελεηαθό θαη ζπγγεληθό πιαίζην θάζε καζεηή/-ηξηαο πνπ παξαθνινύζεζε ηελ ελεκέξσζε. Καη’ 

απηόλ ηνλ ηξόπν, ε «ειηαρηίδα» βξίζθεηαη εγγύηεξα ζε έλαλ αθόκε ζηόρν ηεο· λα ζπκβάιιεη ζηε 

δηάξξεμε θαη ελ ηέιεη ζηελ εμάιεηςε ησλ πξνθαηαιήςεσλ, ησλ ηακπνύ θαη ησλ θόβσλ πνπ 

επηθξαηνύλ γύξσ από δήηεκα ηεο Γσξεάο Οξγάλσλ - Μεηακνζρεύζεηο. 

 Δπηπιένλ, ε ζηξνθή ηνπ ελδηαθέξνληνο πξνο ηε λέα γεληά σο πιεζπζκόο – ζηόρνο, πξνάγεη 

ηελ αίζζεζε ζπνπδαηόηεηαο ζηνπο καζεηέο, νη νπνίνη, δηαλύνληαο κία πεξίνδν δόκεζεο θαη 

εζσηεξηθήο αλαθαηάηαμεο ηνπ εαπηνύ, έρνπλ ηελ αλάγθε λα αηζζαλζνύλ όηη ν ιόγνο θαη ε 

ινγηθή ηνπο, είλαη παξάγνληεο ππνινγίζηκνη γηα ηε βειηίσζε ηεο ηξέρνπζαο θαηάζηαζεο. 

 Σέινο, ε ελεκέξσζε αλαθνξηθά κε ην δήηεκα ηεο «Γσξεάο Οξγάλσλ – Μεηακνζρεύζεηο» 

ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηνλ Άλζξσπν. Ζ θνηλσληθή θαη αλζξσπηζηηθή δηάζηαζε ηεο δξάζεο απηήο 

ζηνρεύεη, επαγσγηθά, ζηελ θαιιηέξγεηα ηνπ ελδηαθέξνληνο πξνο ην ζπλάλζξσπν, θαζώο θαη ηνπ 

αηζζήκαηνο Αιιεινβνήζεηαο θαη Αιιειεγγύεο κέζσ ηεο εζεινληηθήο ρξνηάο πνπ θαηέρεη.  

 

4.1.2.  Μεζνδνινγία 

 Ζ θακπάληα πιεξνθόξεζεο – επαηζζεηνπνίεζεο «Γσξεά Οξγάλσλ – Μεηακνζρεύζεηο» 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζε εθπαηδεπηηθά ηδξύκαηα – Λύθεηα ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηνπ 

Ννκνύ Αηηηθήο. Ζ επηινγή ησλ Λπθείσλ πξαγκαηνπνηήζεθε κε βάζε ηηο αξρέο ηεο ηπραίαο 

δεηγκαηνιεςίαο. Από ηνλ πιήξε θαηάινγν ησλ δεκόζησλ θαη ηδησηηθώλ Λπθείσλ ηεο Πεξηθέξεηαο 

Αηηηθήο θαη Πεηξαηώο, ην δείγκα πεξηνξίζηεθε ζε  48 ζρνιεία, γηα ηα νπνία ειήθζε εηδηθή άδεηα 

θαη έγθξηζε από ην Τπνπξγείν Παηδείαο. Σειηθώο, ε ελεκέξσζε πξαγκαηνπνηήζεθε ζε 21 Λύθεηα 

ηνπ Κεληξηθνύ, Νόηηνπ, Γπηηθνύ θαη Βόξεηνπ Σνκέα ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο θαη ηεο Πεξηθέξεηαο 

Πεηξαηώο. Ο πιεζπζκόο – ζηόρνο απνηειείην από καζεηέο/-ηξηεο ηεο Α’, Β’ θαη Γ’ Λπθείνπ, 

ειηθίαο από 15 έσο 18 εηώλ. 

 Σν πιηθό, δνκήζεθε κε βάζε ηα επίζεκα, αλαλεσκέλα ζηνηρεία ηνπ Δ.Ο.Μ., πξνζαξκόζηεθε ζηηο 

ηδηαηηεξόηεηεο ηνπ καζεηηθνύ θνηλνύ θαη ην νπνίν ρξεζηκνπνηήζεθε ζηα πιαίζηα ηεο ελεκέξσζεο, 

πεξηιάκβαλε: 

 Οπηηθναθνπζηηθό πιηθό, απνηεινύκελν από ηέζζεξα (4) βίληεν κηθξνύ κήθνπο 

 αξάληα ελλέα (49) δηαθάλεηεο δπλακηθήο παξνπζίαζεο (power point) κε ελεκεξσηηθό 

πιηθό 
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 Φσηνγξαθίεο παηδηώλ πνπ έρνπλ θηινμελεζεί ή ζπλερίδνπλ λα θηινμελνύληαη ζηνλ Ξελώλα 

ηεο «ειηαρηίδα» θαη έρνπλ ππνβιεζεί ζε κεηακόζρεπζε 

 Έληππν πιηθό (θπιιάδην) ηνπ Κέληξνπ Φηινμελίαο Άξξσζηνπ Παηδηνύ θαη Οηθνγέλεηαο 

«ειηαρηίδα» 

Ζ παξνπζίαζε πξαγκαηνπνηήζεθε από ηελ Πξόεδξν ηνπ Κέληξνπ Φηινμελίαο Άξξσζηνπ Παηδηνύ 

θαη Οηθνγέλεηαο «ειηαρηίδα», θα Καζηκέξε Θενδώξα, θαη ηηο Φπρνιόγνπο, θα Σζηάκε Καηεξίλα 

θαη θα νπξίδε Μαξία. 

 Με ηελ νινθιήξσζε ηεο παξνπζίαζεο, νη καζεηέο/-ηξηεο παξνηξύλνληαη λα εθδειώζνπλ ηε ζθέςε 

ηνπο, λα εθθξάζνπλ ηε γλώκε ηνπο θαη λα ζέζνπλ ηνπο πξνβιεκαηηζκνύο ηνπο γύξσ από ην ζέκα 

ηεο Γσξεάο Οξγάλσλ θαη ησλ Μεηακνζρεύζεσλ πξνθνξηθά, αιιά θαη γξαπηώο κε ηε ζπκπιήξσζε 

θαηάιιεινπ δνκεκέλνπ εξσηεκαηνινγίνπ. Ο δηάινγνο θαη ν ζρνιηαζκόο από ηελ πιεπξά ηεο 

καζεηηθήο θνηλόηεηαο, θαηείρε βαξύλνπζα ζεκαζία ζηε δξάζε ηεο «ειηαρηίδα». 

 Δπηπιένλ, πξνθεηκέλνπ λα εληζρπζεί ε ελεξγεηηθή δξάζε ησλ καζεηώλ/-ηξηώλ, ε καζεηηθή 

θνηλόηεηα παξνηξύλζεθε λα επηζηξαηεύζεη ηε δεκηνπξγηθή ζθέςε, θαληαζία θαη θαιιηηερληθή 

δξάζε ηεο, εκπλεόκελε από ην ζέκα «Γσξεά Οξγάλσλ – Μεηακνζρεύζεηο». Σν πιηθό πνπ 

ζπγθεληξώζεθε από ηε ζπκκεηνρή ηνπ καζεηηθνύ πιεζπζκνύ, ζρεδηάδεηαη λα πξνβιεζεί ζηελ 

επηθείκελε Ζκεξίδα ηνπ Ηνπλίνπ, πξνθείκελνπ λα αμηνπνηεζεί θαηαιιήισο θαη λα θνηλνπνηεζεί ζε 

όινπο ηνπο αξκόδηνπο θνξείο – ζπλεξγάηεο. 

4.1.3. Αλάγθε Γηεύξπλζεο 

  Λόγσ ηεο απήρεζεο πνπ είρε ε ελεκεξσηηθή εθζηξαηεία «Γσξεά Οξγάλσλ – Μεηακνζρεύζεηο» 

ζηα Λύθεηα ηνπ Ννκνύ Αηηηθήο, επηβεβαηώλνπκε ηελ αξρηθή καο απόθαζε, ε πξνζπάζεηα καο απηή 

λα ζπλερηζηεί θαη ζε Λύθεηα  10-15  πεξίπνπ πόιεσλ ηεο ππόινηπεο Διιάδαο. Καη’ απηόλ ηνλ 

ηξόπν, ζα δνζεί ε επθαηξία ζε λένπο θαη εθήβνπο ηεο ππόινηπεο ρώξαο λα έξζνπλ ζε επαθή κε ην 

παξόλ – κειεηώκελν δήηεκα, ην νπνίν ρξήδεη άκεζεο πξνζνρήο. Όπσο κάιηζηα πξνθύπηεη από 

ζηαηηθά δεδνκέλα ησλ κέρξη ζήκεξα κεηακνζρεύζεσλ -  Πίλ.1 ζει.4 ηνπ παξόληνο - , θαίλεηαη όηη 

νη επαξρηαθέο πόιεηο είλαη πην δεθηηθέο ζηελ ηδέα ηεο Γσξεάο Οξγάλσλ, θαζώο έρεη παξαηεξεζεί 

όηη ηα πεξηζζόηεξα ζπκπαγή όξγαλα πνπ πξνσζνύληαη πξνο κεηακόζρεπζε, παξέρνληαη από ηελ 

επαξρία. 

  Δπηπξνζζέησο, ε εξεπλεηηθή δξαζηεξηόηεηα πνπ έρεη μεθηλήζεη παξάιιεια κε ηελ ελεκέξσζε – 

επαηζζεηνπνίεζε, ζα είλαη ζαθώο πην άξηηα θαη νινθιεξσκέλε, εάλ δηαθύγεη από ηα ζηελά ζύλνξα 

ηεο πξσηεύνπζαο ηεο ρώξαο θαη επεθηαζεί ζρεδόλ ζην ζύλνιν ηεο ειιεληθήο επηθξάηεηαο. Μία 

ηέηνηνπ είδνπο ελέξγεηα, καο επηηξέπεη λα πξαγκαηνπνηήζνπκε κία έγθπξε θαη αμηόπηζηε έξεπλα, κε 
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απνηειέζκαηα ηα νπνία κπνξνύλ λα αμηνπνηεζνύλ θαη λα ηα επεμεξγαζηνύλ, νη αξκόδηνη θνξείο 

πνπ εκπιέθνληαη ζηε δηαδηθαζία ηεο Γσξεάο Οξγάλσλ - Μεηακνζρεύζεηο. 

  Πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο αλαθνξηθά κε ηελ αλάγθε δηεύξπλζεο ηεο ελεκεξσηηθήο δξάζεο 

«Γσξεά Οξγάλσλ – Μεηακνζρεύζεηο», κπνξείηε λα αλαδεηήζεηε ζην παξάξηεκα νθηώ (8) ηεο 

παξνύζαο εξγαζίαο.  
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5. ΣΟ ΔΡΓΟ ΣΖ «Ζιηαρηίδα»  

 

 

Ζ «ειηαρηίδα» ηδξύζεθε ην 2000 θαη αζρνιείηαη κε ηε ζηήξημε θαη ελίζρπζε όισλ ησλ παηδηώλ 

εζηθά, νηθνλνκηθά θαη ςπρνινγηθά, όπσο θαη ηνπ νηθνγελεηαθνύ πεξηβάιινληνο ηνπο. Δπίζεο, κε 

ηελ επαηζζεηνπνίεζε θαη ελεκέξσζε ηεο θνηλήο γλώκεο ζρεηηθά κε ηα πξνβιήκαηα πνπ 

αληηκεησπίδνπλ. 

Μεηά από νπζηαζηηθέο πξνζπάζεηεο 10 εηώλ, θαηάθεξε λα επαηζζεηνπνηήζεη ηνπο ζπκπνιίηεο καο 

θαη ηδηαίηεξα ην Γήκν Νέαο κύξλεο, ν νπνίνο παξαρώξεζε έλαλ όξνθν ελόο θεληξηθνύ θηηξίνπ θαη 

ην Μάξηην ηνπ 2010 μεθίλεζε ε ιεηηνπξγία ηνπ  πξώηνπ Κέληξνπ Φηινμελίαο Άξξσζηνπ Παηδηνύ 

θαη Οηθνγέλεηαο ζηελ πεξηθέξεηα κε έδξα ηε  Νέα κύξλε. Σν Κέληξν θηινμελεί άπνξα παηδηά κε 

ηνπο γνλείο ηνπο από όιε ηελ Διιάδα θαη Κύπξν, πνπ έξρνληαη κε ζνβαξά πξνβιήκαηα πγείαο  λα 

λνζειεπζνύλ ζηα Ννζνθνκεία ησλ Αζελώλ. Σα πξνβιήκαηα πγείαο ηνπο, αθνξνύλ σο επί ην 

πιείζηνλ ζε παζήζεηο δσηηθώλ νξγάλσλ (π.ρ. λεθξνί, θαξδηά, ήπαξ, θιπ.), ηα νπνία απαηηνύλ ζηηο 

πεξηζζόηεξεο πεξηπηώζεηο άκεζε κεηακόζρεπζε ηνπ νξγάλνπ πνπ δπζιεηηνπξγεί. 

Ζ εζηθή θαη πιηθή ζπλερήο ζπκπαξάζηαζε ησλ ζπλαλζξώπσλ καο, εμαζθαιίδεη ηε δπλαηόηεηα, λα 

πξνζθέξεη ζηηο νηθνγέλεηεο θαη παηδηά πνπ θηινμελνύληαη, ππεξεζίεο όπσο δηαηξνθή, νηθνλνκηθή 

ζηήξημε (βαζηθά έμνδα), ςπρνινγηθή θαη εθπαηδεπηηθή ζηήξημε (ζε παηδηά πνπ δελ κπνξνύλ λα 

παξαθνινπζήζνπλ ζρνιείν ιόγσ αζζέλεηαο).   

Ο Ξελώλαο είλαη έλαο  πιήξσο εμνπιηζκέλνο ρώξνο ηθαλόο λα θαιύςεη όιεο ηηο αλάγθεο, κηαο 

άλεηεο θαη αμηνπξεπνύο δηακνλήο κηαο νηθνγέλεηαο. Όιεο νη παξνρέο πξνζθέξνληαη εληειώο 

δσξεάλ.  

Ζ πξνζθνξά ηνπ πιιόγνπ, δελ πεξηνξίδεηαη κόλν ζην μελώλα, αιιά έλαο κεγάινο αξηζκόο 

άπνξσλ νηθνγελεηώλ ηεο πεξηθέξεηαο δέρεηαη θαζεκεξηλά βνήζεηα από ηελ «ειηαρηίδα». 

ήκεξα, όξακα ηνπ πιιόγνπ θαη δηαθαήο πόζνο, είλαη ε δηαηήξεζε ηνπ Κέληξνπ Φηινμελίαο 

Άξξσζηνπ Παηδηνύ θαη Οηθνγέλεηαο «ειηαρηίδα», πνπ ζηεγάδεηαη ζε θηίξην ηεο Κεληξηθήο 

Πιαηεηάο ηεο Νέαο κύξλεο ζηελ νδό 2αο Μαΐνπ 5, 17121, αιιά θαη ε απόθηεζε ελόο 



Σελίδα 17 από 35 
 

κεγαιύηεξνπ δεύηεξνπ θηηξίνπ νύησο ώζηε λα κπνξεί λα θηινμελεί θάζε παηδί πνπ ηνπ ρηύπα ηελ 

πόξηα, ζε έλα δεζηό, θηιηθό πεξηβάιινλ εληειώο δσξεάλ, όπσο γίλεηαη ζήκεξα .  

 Σν Κέληξν Φηινμελίαο Άξξσζηνπ Παηδηνύ θαη Οηθνγέλεηαο «ειηαρηίδα» θαηέρεη ηελ εηδηθή 

πηζηνπνίεζε Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Κνηλσληθήο Φξνληίδαο από ην Τπνπξγείν Τγείαο 

θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο. 

Δπίζεο, είλαη:  

Σαθηηθό Μέινο ηνπ Γηεζλνύο Γηθηύνπ Οξγαλώζεσλ, "Eurochild", κε έδξα ηηο Βξπμέιιεο από ην 

2008.  

Σαθηηθό Μέινο ηνπ Γηεζλνύο πλαζπηζκνύ OP3CRC International Coalition γηα ηα δηθαηώκαηα ηνπ 

Παηδηνύ, ππό ηελ αηγίδα ησλ Ζλσκέλσλ Δζλώλ (Ο.Ζ.Δ.) από ην 2012, σο εθπξόζσπνο ηεο 

Διιάδαο. 
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6.  ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΔΡΔΤΝΑ ΔΡΧΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΧΝ 

 

 Σν πξόγξακκα ηεο ελεκέξσζεο πξαγκαηνπνηήζεθε ζπλνιηθά ζε 21 Λύθεηα ηεο Αηηηθήο.  Σα 

ζρνιεία επηιέρζεθαλ, ώζηε λα θαιύπηνπλ έλα κεγάιν θάζκα ησλ θνηλσληθν – νηθνλνκηθώλ 

αληζνηήησλ ηεο Πεξηθέξεηαο, ώζηε ην δείγκα ησλ εξσηεκαηνινγίσλ λα είλαη αληηπξνζσπεπηηθό.  Ζ 

ειηθηαθή νκάδα ελεκέξσζεο παξέκεηλε εζηηαζκέλε ζηηο ειηθίεο κεηαμύ 15 θαη 18 εηώλ, 

θαιύπηνληαο έηζη ηηο ηξεηο ηάμεηο ηνπ Λπθείνπ, ε δε ζπκκεηνρή ησλ καζεηώλ ζηελ ελεκέξσζε, 

αιιά θαη ζηελ έξεπλα κε ηα εξσηεκαηνιόγηα, ήηαλ πξναηξεηηθή. πλνιηθά ελεκεξώζεθαλ 5780 

καζεηέο θαη ζπγθεληξώζεθαλ 696 εξσηεκαηνιόγηα, εθ ησλ νπνίσλ 633 θξίζεθαλ σο 

θαηάιιεια. Οη εμαηξέζεηο ήηαλ πεξηπηώζεηο πνπ δελ κπόξεζε λα νινθιεξσζεί ε ειεθηξνληθή 

ππνβνιή θαη ειάρηζηεο πεξηπηώζεηο, όπνπ νη ίδηνη νη καζεηέο επέιεμαλ ηε κε νξζή ζπκπιήξσζε 

ησλ πεδίσλ. Σα εξσηεκαηνιόγηα ζπκπιεξώζεθαλ ειεθηξνληθά από ηνπο καζεηέο ζε δηθό ηνπο 

ρξόλν, κε εμαίξεζε ηα πξώηα 100 πνπ κνηξάζηεθαλ πηινηηθά γηα λα γίλεη ν αξρηθόο έιεγρνο ηεο 

εγθπξόηεηαο ηνπ εξσηεκαηνιόγηνπ.   

 Σν πξώην ζηνηρείν πνπ γίλεηαη ζαθέο, είλαη ε πνιύ κεγαιύηεξε ζπκκεηνρή ησλ θνξηηζηώλ (349) 

έλαληη ησλ αγνξηώλ (284) ζηελ έξεπλα.   

 

ρήκα  2 Σν πνζνζηό ησλ απαληήζεσλ θαηά θύιν  

 Αληίζηνηρα, ην κεγαιύηεξν ελδηαθέξνλ ησλ θνξηηζηώλ απνηππώλεηαη θαη ζηελ εξώηεζε, εάλ είλαη 

Τπέξ ή Καηά ηεο Γσξεάο Οξγάλσλ, όπνπ ηα θνξίηζηα δειώλνπλ ζεηηθά ζε κεγαιύηεξν πνζνζηό ζε 

ζρέζε κε ηα αγόξηα.   

Σειρά1; Κορίτςια; 
349; 55% 

Σειρά1; Αγόρια; 284; 
45% 

Κορίτςια 

Αγόρια 
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ρήκα  3 πνζνζηό θνξηηζηώλ πνπ είλαη Τπέξ 

ή Καηά ηεο κεηακόζρεπζεο θαη ηεο δσξεάο 

νξγάλσλ 

ρήκα  4 πνζνζηό αγνξηώλ πνπ είλαη Τπέξ ή 

Καηά ηεο κεηακόζρεπζεο θαη ηεο δσξεάο 

νξγάλσλ 

 Τπάξρνπλ πνιινί ιόγνη πνπ ζα κπνξνύζαλ λα εξκελεύζνπλ έλα ηέηνην απνηέιεζκα, αιιά 

επηγξακκαηηθά αλαθέξνληαη ε δηαθνξεηηθή ειηθία σξίκαλζεο κεηαμύ αγνξηώλ θαη θνξηηζηώλ ζηελ 

εθεβεία, ε ζρέζε κεηαμύ γέλλεζεο-κεηξόηεηαο- ζαλάηνπ, ε γξεγνξόηεξε σξίκαλζε ηεο έλλνηαο 

ηεο ζπκπόληαο θ.α. Αλαιπηηθόηεξεο εξκελείεο ησλ απνηειεζκάησλ ζα αθνινπζήζνπλ ζηελ επόκελε 

ελόηεηα.   

 Αληίζηνηρα απνηειέζκαηα δίλεη θαη ε εξώηεζε ζρεηηθά κε ηελ πξόζεζε λα γίλνπλ δσξεηέο θαηά 

ηελ ελειηθίσζε.  Παξαηεξείηαη κία κείσζε ηνπ πνζνζηνύ πνπ δειώλεη όηη ζα γηλόηαλ δσξεηήο ζε 

ζρέζε κε ην πνζνζηό ησλ παηδηώλ πνπ δειώλνπλ ππέξ ηεο κεηακόζρεπζεο.   

  

ρήκα  5 πνζνζηό αγνξηώλ πνπ είλαη Τπέξ ή 

Καηά ηεο κεηακόζρεπζεο θαη ηεο δσξεάο 

νξγάλσλ 

ρήκα  6 πνζνζηό θνξηηζηώλ πνπ είλαη Τπέξ ή 

Καηά ηεο κεηακόζρεπζεο θαη ηεο δσξεάο 

νξγάλσλ 

 

Σειρά1; 
κορίτςια 

Υπζρ; 
309; 89% 

Σειρά1; 
κορίτςια 
Κατά; 40; 

11% 

κορίτςια 
Υπζρ 

Σειρά1; 
αγόρια 
Υπζρ; 

220; 77% 

Σειρά1; 
αγόρια 

Κατά; 64; 
23% 

αγόρια 
Υπζρ 

Αγόρια; 
Ναι ; 192; 

68% 

Αγόρια; 
Όχι; 92; 

32% 

Αγόρια 

Κορίτςια, 
Ναι , 294, 

84% 

Κορίτςια, 
Όχι, 54, 

16% 

Κορίτσια 
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 Από ηελ πνηνηηθή αλάιπζε ησλ αλνηρηώλ εξσηήζεσλ πνπ ππήξραλ ζην δείγκα, πξνθύπηεη όηη 

κεγάιν πνζνζηό ησλ καζεηώλ δελ αληηιακβάλνληαη ηε έλλνηα ηνπ ζαλάηνπ θαη ζε θακία πεξίπησζε 

δελ είλαη ζε ζέζε λα ζθεθηνύλ ην δηθό ηνπο ζάλαην.  Φπζηθό & απόιπηα αλακελόκελν είλαη γηα 

εθήβνπο λα ληώζνπλ άηξσηνη θαη αζάλαηνη θαη ηαπηίδεηαη κε ηελ αλεκειηά θαη ην ζάξξνο ηεο 

ειηθίαο.  Ζ ελεκέξσζε ζε απηέο ηηο ειηθηαθέο νκάδεο απνηειεί κία γείσζε θαη έλα πξνβιεκαηηζκό, 

γηα κηα πην ξεαιηζηηθή αληηκεηώπηζε ηεο δσήο, αλ θαη ζε κεγάιν βαζκό δελ είλαη ζε ζέζε λα 

ληώζνπλ ηαύηηζε.  Υαξαθηεξηζηηθέο είλαη απαληήζεηο, όπσο:  

«ζα γηλόκνπλ δσξεηήο, γηαηί ζα είκαη πνιύ ραξνύκελνο πνπ κεηά ζα βιέπσ ηνπο 

αλζξώπνπο πνπ βνήζεζα λα δνπλ θαη λα γίλνληαη επηπρηζκέλνη» 

«ζα γηλόκνπλ δσξεηήο, γηαηί όηαλ δίλεηο ζε θάπνηνλ δσή απηό ζνπ δίλεη ραξά».   

«δελ ζα γηλόκνπλ δσξεηήο, γηαηί θνβάκαη όηη κεηά ζα κνπ ιείπνπλ ηα όξγαλά κνπ» 

Ζ ρξνληθή ζηηγκή θαηά ηελ νπνία θάπνηνο γίλεηαη δσξεηήο, θαζώο, θαη ε έλλνηα ηνπ ζαλάηνπ 

θαίλεηαη λα είλαη αξθεηά ζπγθερπκέλεο από ηηο παξαπάλσ απαληήζεηο θαη είλαη αθξηβώο ην ζεκείν 

απηό, από όπνπ μεθηλνύλ νη θνβίεο θαη ε αξλεηηθή πξνδηάζεζε ζε ζρέζε κε ηε δσξεά νξγάλσλ.   

 Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ην επόκελν ζηνηρείν, από ην νπνίν πξνθύπηεη όηη, ην κεγαιύηεξν πνζνζηό 

απηώλ πνπ δειώλνπλ θαηά ηεο δσξεάο νξγάλσλ θαη δειώλνπλ θαηεγνξεκαηηθά νηη δελ ζα γηλόηαλ 

νη ίδηνη δσξεηέο, ζηελ εξώηεζε εάλ  νη ίδηνη ζα ιάκβαλαλ κόζρεπκα, απαληνύλ ζεηηθά.   

 

 

ρήκα  7: Απνηειέζκαηα ηεο εξώηεζεο εάλ ζα δερόηαλ λα ιάβνπλ νη ίδηνη κόζρεπκα 

 

 Μεγάιν πνζνζηό ζηελ εξώηεζε εάλ ζα ειάκβαλαλ νη ίδηνη έλα κόζρεπκα, ζπγθεληξώλεη θαη ε 

απάληεζε Δελ Ξέξσ. Θεσξείηαη πνιύ εηιηθξηλέο γηα παηδηά-εθήβνπο λα κελ έρνπλ ζθεθηεί θαη 

πξνβιεκαηηζηεί γύξσ από ηα ζέκαηα ηεο αξξώζηηαο θαη ηνπ ζαλάηνπ θαη ην απνηέιεζκα απηό 

έξρεηαη λα ζηεξίμεη θαη λα εληζρύζεη ηα επξήκαηα ησλ εξσηήζεσλ αλνηρηνύ ηύπνπ.  Οη καζεηέο πνπ 

Σειρά1; Δεν ξζρω; 
128; 20% 

Σειρά1; Μόνο από 
ςυγγενικό 

πρόςωπο; 47; 8% 

Σειρά1; Ναι; 446; 
70% 

Σειρά1; Όχι; 15; 2% 
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απάληεζαλ ζηαζεξά αξλεηηθά (αλ ζα γίλνληαλ δσξεηέο θαη αλ ζα ιάκβαλαλ νη ίδηνη κόζρεπκα) σο 

θύξηα αηηία ηεο άξλεζεο πξνηάζζνπλ ηε ζξεζθεία.   

  Μηα επαλαιακβαλόκελε έλλνηα ζε πνιιά εξσηεκαηνιόγηα είλαη ν Φόβνο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη 

ζε 74 απαληήζεηο αλνηρηνύ ηύπνπ, ε έλλνηα ηνπ θόβνπ εκθαλίδεηαη κε θάπνηα κνξθή: θόβνο 

ζαλάηνπ, θόβνο ηη ζα γίλεη κεηά, θόβνο ζηνρνπνίεζεο, θόβνο αξξώζηηαο, θόβνο πόλνπ θιπ.  Μόλν 

ε ζπλερήο ελεκέξσζε από έγθξηηνπο θνξείο, ζε ρώξν όπνπ ηα παηδηά ληώζνπλ αζθαιή -  όπσο ην 

ζρνιείν -  από θαηαξηηζκέλνπο αλζξώπνπο, ζε έλα θιίκα δεκηνπξγηθνύ δηαιόγνπ, όπνπ όινη ζα 

κπνξνύλ λα εθθξάζνπλ ηηο αλεζπρίεο ηνπο ρσξίο επηθξίζεηο, κπνξεί λα δώζεη απαληήζεηο ζηνπο 

θόβνπο πνπ ζπλνδεύνπλ ηε Γσξεά Οξγάλσλ.   

  ην ζεκείν απηό είλαη ζεκαληηθό λα γίλεη αλαθνξά ζηελ ελεκέξσζε πνπ ππάξρεη ζρεηηθά κε 

ζέκαηα Μεηακόζρεπζεο θαη Γσξεάο Οξγάλσλ. ρεδόλ ην έλα ηξίην ησλ καζεηώλ απαληά όηη δελ 

είρε ελεκεξσζεί πνηέ πξηλ ζρεηηθά κε ην ζέκα,  πνζνζηό πνιύ κεγάιν, ηδηαίηεξα ζε ζύγθξηζε κε ηνλ 

κεγάιν αξηζκό ησλ καζεηώλ πνπ αλαθέξνληαη ζην θόβν.  Ζ επίζεκε ελεκέξσζε είλαη ε κνλαδηθή 

απάληεζε γηα ην θόβν θαη ηηο θήκεο πνπ θπθινθνξνύλ.   

 

 

 

ρήκα  8 πλνιηθό πνζνζηό παηδηώλ πνπ είραλ θάπνηα ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ηε 

κεηακόζρεπζε θαη ηε δσξεά νξγάλσλ 

Σν ζρνιείν θαη ε «ειηαρηίδα» ζπγθεληξώλνπλ ηηο πεξηζζόηεξεο απαληήζεηο ζηνπο θνξείο 

ελεκέξσζεο.  Γηαρξνληθά ν ξόινο ηεο «ειηαρηίδα» σο έγθξηηνο θνξέαο ελεκέξσζεο (από ην 2000) 

έρεη θαηαθέξεη λα πεξάζεη έληνλα έλα δπλαηό κήλπκα ζρεηηθά κε ηε δσξεά νξγάλσλ θαη ηηο 

κεηακνζρεύζεηο.   

 

Σειρά1; Ναι; 423; 67% 

Σειρά1; Οχι; 210; 33% 

Ναι 

Οχι 
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ρήκα  9 Πνζόζησζε απαληήζεσλ αλά θνξέα ελεκέξσζεο 

Η πξνζπάζεηα όκσο δελ ζηακαηάεη εδώ. Ζ δξάζε ηεο «ειηαρηίδα» πξέπεη θαη νθείιεη λα 

ζπλερηζηεί γηα λα αγγίμεη ηηο ςπρέο ησλ παηδηώλ θαη κέζσ ησλ παηδηώλ απηώλ λα πεξάζεη ην 

κήλπκα ηεο Γσξεάο Οξγάλσλ ζηελ νηθνγέλεηα. Μεγάιν πνζνζηό ησλ παηδηώλ πνπ αλαδεηνύλ 

απαληήζεηο θαη ελεκέξσζε γηα ην αλσηέξσ ζέκα, θαηαθεύγνπλ ζην δηαδίθηπν.  ην ζεκείν απηό ζα 

πξέπεη λα γίλεη ζαθέο όηη ην δηαδίθηπν δελ απνηειεί έλαλ ειεγκέλν θαη αμηόπηζην θνξέα 

ελεκέξσζεο θαη ππάξρεη θίλδπλνο λα δερζεί ιαλζαζκέλε, έσο θαη επηθίλδπλε πιεξνθόξεζε. Σν 

ζεηηθό κήλπκα είλαη, όηη ππάξρεη έληνλν ελδηαθέξνλ εθ’ κέξνπο ησλ παηδηώλ, θαη εδώ έξρεηαη ε 

«ειηαρηίδα» πνπ έρεη ηηο γλώζεηο θαη ηελ θαηάξηηζε γηα λα θαιύςεη απηό ην θελό.   

 Αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη ε εθθιεζία θαιύπηεη πνιύ κηθξό πνζνζηό ηεο ελεκέξσζεο (κόιηο 2%) 

ησλ απαληήζεσλ θαη πνιύ πξόζθαηα (2005) απνδέρηεθε ηε Γσξεά Οξγάλσλ σο Γσξεά Εσήο. Ζ 

ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία απηώλ πνπ ελεκεξώζεθαλ από ηελ εθθιεζία δειώλεη όηη είλαη ππέξ ηεο 

Γσξεάο Οξγάλσλ θαη ηεο Μεηακόζρεπζεο, ελώ από απηνύο πνπ δειώλνπλ θαηά - γηα 

ζξεζθεπηηθνύο ιόγνπο - θαλείο δελ έρεη ιάβεη ελεκέξσζε από ηελ εθθιεζία, αιιά νύηε θαη από 

θαλέλα άιιν επίζεκν θνξέα.   
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7. ΤΕΖΣΖΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ 

 

 Έλαο από ηνπο πξσηαξρηθνύο ζηόρνπο ηεο έξεπλαο κε ηα εξσηεκαηνιόγηα, ήηαλ ε δηεξεύλεζε ηεο 

πξόζεζεο ησλ καζεηώλ λα γίλνπλ Γσξεηέο ζην κέιινλ, θαζώο θαη ε ζηάζε ηνπο (ππέξ / θαηά) 

απέλαληη ζηε Γσξεά Οξγάλσλ θαη ηε Μεηακόζρεπζε.  Ζ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ καζεηώλ 

δήισζε ππέξ ηεο Γσξεάο Οξγάλσλ θαη αληίζηνηρα, επηβεβαίσζε όηη ζα δερόηαλ λα γίλνπλ Γσξεηέο 

ζην κέιινλ, γεγνλόο πνπ δελ ζπλάδεη κε ηα επίζεκα ζηνηρεία ηνπ ΔΟΜ γηα ηνλ αξηζκό ησλ 

θαηαγεγξακκέλσλ δσξεηώλ.  Αλάκεζα ζηελ πξόζεζε θαη ηελ πινπνίεζε, όπσο πξνθύπηεη από ηα 

ζηνηρεία, ππάξρεη έλα ηεξάζηην ράζκα ην νπνίν ζα πξέπεη λα δηεξεπλεζεί πεξαηηέξσ. 

  Τπάξρνπλ πνιινί ιόγνη γηα ην παξαπάλσ εύξεκα, αιιά ε ελεκέξσζε απνηειεί ηνλ θπξίαξρν 

παξάγνληα, πνπ κπνξεί κε δηαθνξεηηθνύο ηξόπνπο λα ζπκβάιιεη ζηε ιήςε ή κε ηεο απόθαζεο λα 

γίλεη θαλείο δσξεηήο.  Ο θόβνο πνπ αλαγλσξίδεηαη από ηνπο καζεηέο σο θπξίαξρνο 

παξάγνληαο ζηε ιήςε απόθαζεο, είλαη απόξξνηα ηεο άγλνηαο θαη ηεο έιιεηςεο ελεκέξσζεο 

πνπ ζρεηίδεηαη κε ηα ζέκαηα ηεο Γσξεάο Οξγάλσλ θαη ησλ Μεηακνζρεύζεσλ.  Σν απνηέιεζκα 

απηό, είλαη αληηπξνζσπεπηηθό ηεο παγθόζκηαο έιιεηςεο γλώζεο θαη ελεκέξσζεο, ζρεηηθά κε ην ελ 

ιόγσ ζέκα, όπσο θαίλεηαη θαη από αληίζηνηρεο έξεπλεο ηνπ εμσηεξηθνύ. Αιιά, ζε ζπλδπαζκό κε ην 

απνγνεηεπηηθό ρακειό πνζνζηό δσξεηώλ ζηε ρώξα καο, απνθηά ηδηαίηεξε ζεκαζία.   

  Ζ παξνύζα έξεπλα αλαδεηθλύεη θαη ην πνζνζηό ησλ ζπκκεηερόλησλ πνπ δειώλνπλ ζεηηθνί ζην λα 

ιάβνπλ θάπνην όξγαλν, εάλ ρξεηαζηεί.  Απεδείρζε όηη πνιύ κεγάιν πνζνζηό ησλ καζεηώλ, αθόκα 

θαη από απηνύο πνπ δειώλνπλ θαηά, ζα δερόηαλ λα ιάβεη όξγαλν, εάλ ήηαλ απαξαίηεην.  Σν 

απνηέιεζκα απηό ζπκθσλεί κε όιεο ηηο πξνεγνύκελεο κειέηεο πνπ έρνπλ γίλεη γύξσ από ην 

ζπγθεθξηκέλν ζέκα. Ζ πξόζεζε λα ιάβεη θάπνηνο έλα όξγαλν είλαη πνιύ κεγαιύηεξε από ηελ 

πξόζεζε λα δσξίζεη, κε ό,ηη κπνξεί λα ππνλνεί απηό, γηα ηελ εζηθή θαη ηηο αμίεο ηεο θνηλσλίαο 

καο.  Απηό πνπ ζήκεξα ιέγεηαη ελζπλαίζζεζε θαη παιαηόηεξα αλαθεξόηαλ σο «αλζξσπηά», δείρλεη 

λα κελ αγγίδεη πνιινύο ζπλαλζξώπνπο καο, ζε παγθόζκηα θιίκαθα, όηαλ δελ είλαη ζε ζέζε λα 

ηαπηηζηνύλ κε ην πξόβιεκα, παξά κόλν όηαλ ηίζεηαη επί πξνζσπηθνύ.  Απηή ε αληηκεηώπηζε όηη 

«είλαη θάπνηνπ άιινπ ην πξόβιεκα» είλαη έθδειε ζε πάξα πνιιέο εθθάλζεηο ηεο θνηλσληθήο δσήο 

ησλ ζύγρξνλσλ αλζξώπσλ (θπθινθνξηαθό, κόιπλζε, ξύπαλζε, αλαθύθισζε, αλακνλή, πγεία θιπ) 

θαη ραξαθηεξίδεη ην ζύγρξνλν ηξόπν δσήο ζηηο κεγαινππόιεηο.  Δίλαη απνηέιεζκα ηεο απνμέλσζεο 

θαη ηεο απνκάθξπλζεο από ηελ έλλνηα ηεο γεηηνληάο, όπνπ όινη γλσξίδνληαη θαη ελδηαθέξνληαη γηα 

ην γείηνλα.  Δπηπιένλ, ε απνκάθξπλζε από ηε θύζε θαη ηνλ θύθιν ηεο δσήο, θαζώο, θαη ν 

πξνζηαηεπηηζκόο ησλ παηδηώλ ζηηο κεγαινππόιεηο, δεκηνπξγεί ζέκαηα ηακπνύ, όπσο ν ζάλαηνο θαη 

ε αζζέλεηα - πνπ πεηζκαηηθά ζηεξνύληαη ζπδεηήζεσο θαη ελεκέξσζεο θαη γίλνληαη έξκαηα ησλ 

πξνθαηαιήςεσλ.  Αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη, νη καζεηέο ζε πνιύ κεγάιν πνζνζηό είραλ ηελ ηάζε 

λα «ρηππνύλ μύιν» θαη λα «θηύλνπλ ηνλ θόξθν ηνπο», όηαλ αλαθεξόηαλ θαηά ηελ ελεκέξσζε 

νη ιέμεηο «ζάλαηνο» ή «αξξώζηηα». Ζ εμάιεηςε ηνπ αδηθαηνιόγεηνπ θόβνπ, ησλ 
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πξνθαηαιήςεσλ πνπ παξαπέκπνπλ ζε άιιεο επνρέο, ησλ θαθόβνπισλ ηζηνξηώλ θαη ηεο 

άγλνηαο, απνηεινύλ πξσηαξρηθνύο ζηόρνπο ηεο ελεκέξσζεο πνπ δηεμάγεηαη από ηελ 

«ειηαρηίδα» ζηα ζρνιεία θαη ε δπλαηόηεηα επνηθνδνκεηηθνύ δηαιόγνπ ρσξίο πίεζε θαη ζε έλα 

δεκηνπξγηθό θιίκα αληαιιαγήο απόςεσλ.   

ηόρνο δελ είλαη λα πείζνπκε ηνπο καζεηέο, ζηόρνο είλαη λα ηνπο εηζάγνπκε ηνλ 

πξνβιεκαηηζκό θαη απηνί κε ηε ζεηξά ηνπο λα ηνλ κεηαθέξνπλ ζηελ νηθνγέλεηά ηνπο, ώζηε λα 

κπνξνύλ λα ιάβνπλ κία ελεκεξσκέλε απόθαζε βαζηζκέλε ζηε γλώζε θαη όρη ζην θόβν.   

  Από έξεπλεο ζην εμσηεξηθό έρεη πξνθύςεη όηη αθόκα θαη όηαλ ν ζαλώλ είλαη ζηε ιίζηα ησλ 

δσξεηώλ, ε νηθνγέλεηα είλαη ζε κεγάιν πνζνζηό αξλεηηθή ζην λα δσξίζεη ηα όξγαλα ηνπ νηθείνπ 

ηεο.  Αληίζηνηρα, πξνθύπηεη όηη ζπκκεηέρνληεο ζε αληίζηνηρεο έξεπλεο ήηαλ ιηγόηεξν ζεηηθνί ζην 

λα δσξίζνπλ ηα όξγαλα ησλ νηθείσλ ηνπο από ην λα δσξίζνπλ ηα δηθά ηνπο.  Υξεηάδεηαη πεξαηηέξσ 

δηεξεύλεζε ζρεηηθά κε ηελ άξλεζε ησλ ζπγγελώλ λα ηηκήζνπλ ηηο επηζπκίεο ηνπ ζαλόληα, αιιά 

πξέπεη λα ζεκεησζεί όηη ζύκθσλα κε ηα παγθόζκηα ζηνηρεία πάλσ από ην 40 % ησλ 

θαηαγεγξακκέλσλ δσξεηώλ δελ ην έρεη αλαθέξεη ζηελ νηθνγέλεηά ηνπ.  Ζ πξνζέγγηζε από ζηελ 

νηθνγέλεηα πνπ πηνζεηεί ε έξεπλα, πνπ πξνηείλεηαη από ηελ «ειηαρηίδα», έξρεηαη λα θαιύςεη ην 

θελό απηό.  Σα παηδηά ελζαξξύλνληαη λα ζπδεηήζνπλ ην ζέκα κε ηελ νηθνγέλεηά ηνπο, αιιά 

απηή ηε θνξά αλαηξέπνληαο ηελ θιαζζηθή θνξά γλώζεο από ην γνληό πξνο ην παηδί.  ηελ 

πεξίπησζε απηή ην παηδί είλαη ν πην ελεκεξσκέλνο εθ ησλ ζπδεηεηώλ θαη θέξλεη έλα ζέκα 

ηακπνύ ζην ζπίηη, κε απιό, θαη θαηαλνεηό ηξόπν.   

  Ζ λνκνζεζία ζηελ Διιάδα απαηηεί ζπλαίλεζε ησλ ζπγγελώλ αθόκα θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ 

ν ζαλώλ έρεη εγγξαθεί ζηα Μεηξώα ησλ Γσξεηώλ.  Σν ζεκείν απηό ηεο λνκνζεζίαο ηελ θάλεη 

λα δηαθέξεη νπζηαζηηθά από απηή ησλ άιισλ ρσξώλ θαη  λα κεηώλεη ζεκαληηθά ηνλ αξηζκό ησλ 

δηαζεζίκσλ νξγάλσλ.  Οη καζεηέο, αθνύ ηνπο δόζεθε ιεπηνκεξήο επεμήγεζε ηνπ λόκνπ, 

παξέκεηλαλ δηραζκέλνη ζηηο απόςεηο ηνπο.  Με κηθξή πιεηνςεθία δήισζαλ όηη ζεσξνύλ όηη είλαη 

πξνζσπηθό ζέκα ηνπ θάζε αλζξώπνπ θαη δελ ζα έπξεπε λα απνθαζίδνπλ νη ζπγγελείο, εθηόο εάλ ην 

άηνκν δελ έρεη δειώζεη πην πξηλ ηελ πξνηίκεζή ηνπ.  Μεγάιν κέξνο απηήο ηεο απάληεζεο έρεη λα 

θάλεη κε ηελ έιιεηςε εκπηζηνζύλεο πξνο ην ζύζηεκα, γεγνλόο πνπ έρεη απνηππσζεί θαη ζηηο 

αλνηρηνύ ηύπνπ εξσηήζεηο ζε ζπλδπαζκό κε ηελ άγλνηα βαζηθώλ ελλνηώλ γύξσ από ηε Γσξεά 

όπσο είλαη ν εγκεθαλικόρ θάναηορ, ε ιζηοζςμβαηόηηηα θιπ..  Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξεηαη: 

 

«δελ είκαη ζίγνπξε όηη ζα δνζνύλ ζε απηνύο πνπ ηα έρνπλ πεξηζζόηεξν αλάγθε» 

«αλ ηα δώζνπλ θάπνπ θαη πάλε ρακέλα θαη κεηά θάπνηνο λένο ηα ρξεηαζηεί»  

 

(απηνύζηα απνζπάζκαηα από απαληήζεηο καζεηώλ) 
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ηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα έιαβαλ κέξνο κόλν καζεηέο πνπ έιαβαλ ηελ πηινηηθή ελεκέξσζε από 

ηελ «ειηαρηίδα».  Μεγάιν ελδηαθέξνλ ζα είρε λα κπνξνύζε λα γίλεη κία ζπγθξηηηθή έξεπλα ζηνπο 

καζεηέο πξηλ θαη κεηά ηελ ελεκέξσζε θαη ην εξσηεκαηνιόγην λα εκπινπηηζηεί κε έλα ηκήκα 

γεληθώλ γλώζεσλ θαη ζπλεζηζκέλσλ κύζσλ γύξσ από ηε Μεηακόζρεπζε θαη ηε Γσξεά Οξγάλσλ 

γηα λα κπνξέζεη κε ηνλ ηξόπν απηό λα αμηνινγεζεί θαιύηεξα ην ζεηηθό απνηέιεζκα ηεο 

ελεκέξσζεο.  Δπηπιένλ, ζα ήηαλ ελδηαθέξνλ λα ζπκκεηέρνπλ θαη γνλείο ή  κέιε ηεο νηθνγέλεηαο 

ησλ καζεηώλ, ζε κία πνιύ κηθξόηεξε θιίκαθα, ώζηε λα δηεξεπλεζεί αθξηβώο ν βαζκόο ζηνλ νπνίν ε 

ζπγθεθξηκέλε ελεκέξσζε βνήζεζε λα εληαρζεί ε Μεηακόζρεπζε θαη ε Γσξεά Οξγάλσλ, σο έλα 

λέν ζέκα ζπδήηεζεο ζηελ νηθνγέλεηα θαη νη αληηδξάζεηο ησλ αλειίθσλ ζε απηνύ ηνπ είδνπο (από ην 

παηδί πξνο ην γνληό) ηελ πξνζέγγηζε.   

8. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ – ΑΝΑΓΚΑΗΟΣΖΣΑ ΓΗΔΤΡΤΝΖ ΣΖ ΠΔΡΗΟΥΖ 

ΜΔΛΔΣΖ 

  

 Σν ηεξάζηην θελό ζηελ ελεκέξσζε πνπ αλαγλώξηζαλ όινη νη εξσηεζέληεο πξέπεη λα 

θαιπθζεί θαη λα δνζνύλ επηζηεκνληθέο αιιά θαηαλνεηέο απαληήζεηο κε απιόηεηα ρσξίο λα 

ζεσξνύληαη ζέκαηα ηακπνύ.  Ζ αλάγθε γηα ελεκέξσζε θαη γηα πιεξνθόξεζε σο πξνο ην 

ηαηξηθό θνκκάηη, αιιά θαη ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία, είλαη έθδειε ηόζν από ην πιήζνο ησλ 

εξσηήζεσλ πνπ ζπλόδεπε ηελ θάζε παξνπζίαζε, όζν θαη από ην κεγάιν πνζνζηό πνπ 

δειώλεη όηη έρεη ςάμεη ζρεηηθά ζέκαηα ζην δηαδίθηπν.  Όπσο όκσο αλαθέξεηαη θαη 

παξαπάλσ, ην δηαδίθηπν δελ απνηειεί έγθπξε θαη αμηόπηζηε πεγή ελεκέξσζεο θαη ν ρξήζηεο 

δηαηξέρεη ην θίλδπλν λα πέζεη ζύκα παξαπιεξνθόξεζεο, είηε εζθεκκέλεο, είηε ιόγσ 

άγλνηαο.   

  Ζ επέθηαζε ηεο ελεκέξσζεο ζηελ Διιεληθή επαξρία, είλαη ην επόκελν θπζηθό βήκα 

απηήο ηεο πξνζπάζεηαο, θπξίσο γηαηί ηα ιίγα δηαζέζηκα κνζρεύκαηα ζηελ Διιάδα 

πξνέξρνληαη από ηελ επαξρία θαη όρη από ηηο κνλάδεο εληαηηθήο ζεξαπείαο ησλ 

λνζνθνκείσλ ηεο Αζήλαο.  Θα πξέπεη λα ςάμεη ε «ειηαρηίδα» ηνπο αλζξώπνπο πνπ 

επηζπκνύλ θαη δείρλνπλ ηε δηάζεζε ηνπο λα πξνζθέξνπλ θαη λα ηνπο απιώζεη ην ρέξη.  Μόλν 

δηακέζνπ ηεο επαλαιακβαλόκελεο θαη ζπλερνύο ελεκέξσζεο ππάξρεη ειπίδα λα 

εγγξαθνύλ πεξηζζόηεξνη άλζξσπνη ζηα Μεηξώα Γσξεηώλ θαη λα γίλεη κία εηιηθξηλήο 

ζπδήηεζε ζηηο νηθνγέλεηεο  ηνπο, ώζηε όινη λα ζέβνληαη ηηο απνθάζεηο ησλ νηθείσλ 

ηνπο.   

  ην δεύηεξν κέξνο ηνπ έξγνπ πνπ είλαη ε έξεπλα κε ηα εξσηεκαηνιόγηα, πξνθύπηεη όηη ην 

αξρηθό εξσηεκαηνιόγην ζα πξέπεη λα ζπκπιεξσζεί κε πεξηζζόηεξα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία.  

Δίλαη ζεκαληηθό λα εξσηεζνύλ νη καζεηέο ζρεηηθά κε ηελ αηκνδνζία πνπ απνηειεί κία 
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ηαηξηθή πξάμε γηα ηνλ ζπλάλζξσπν θαη είλαη θαιόο δείθηεο ηεο εμνηθείσζεο ηνπ εξσηεζέληα 

κε ηέηνηνπ είδνπο δηαδηθαζίεο.  Ζ ύπαξμε ρξόληνπ αζζελνύο ζην νηθνγελεηαθό πεξηβάιινλ, 

απνηειεί έλαλ ρξήζηκν επηπιένλ δείθηε εμνηθείσζεο ηνπ εξσηεζέληα, κε ηελ ηδέα ηεο 

αξξώζηηαο θαη ελδερνκέλσο ηνπ ζαλάηνπ.   

  Πξνηείλεηαη, ε ζπκπιήξσζε – βειηίσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ζύκθσλα κε ηα επξήκαηα 

ηεο πηινηηθήο έξεπλαο ζηελ Αηηηθή θαζώο θαη κε εξσηήζεηο γλώζεσλ πνπ ζα απαληώληαη 

πξηλ θαη κεηά ηελ ελεκέξσζε.  Δπηπιένλ, ζα θαηαζθεπαζηεί θαη ζα ππάξρεη δηαζέζηκν 

ζην δηαδίθηπν εξσηεκαηνιόγην πνπ ζα απεπζύλεηαη ζε γνλείο, ώζηε λα αμηνινγεζεί ε 

ξνή ηεο πιεξνθόξεζεο από ηνπο καζεηέο ζην νηθείν πεξηβάιινλ ηνπο.   

  ην ηειεπηαίν ζθέινο ηεο έξεπλαο πνπ είλαη ε δεκνζηνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ, ε ζεκαζία 

είλαη πνιιαπιή.  ηα κηθξόηεξα κέξε νη εθδειώζεηο είλαη πνιύ ιηγόηεξεο ζε ζύγθξηζε κε 

ηελ Αζήλα, γηα νπνηνδήπνηε ζέκα, αιιά ε ζπκκεηνρή είλαη πάληα πνιύ κεγαιύηεξε.  Ο 

αλνηρηόο δηάινγνο θαη ε επηθνηλσλία κε ηνπο αλζξώπνπο πιεηνςεθηθά, έρεη λα δηδάμεη θαη λα 

πξνζθέξεη πνιιά ζηνλ αξηζκό ησλ δηαζεζίκσλ Μνζρεπκάησλ  θαη ζηηο δύν πιεπξέο, θαη 

απνηειεί έλα θόξν ηηκήο ζηνπο αλζξώπνπο πνπ πξνζθέξνπλ. Δίλαη ζεκαληηθό, ε ελεκέξσζε 

λα θηάζεη πξώηα ζηνπο αλζξώπνπο πνπ είλαη πην αλνηρηνί απέλαληη ζηε Γσξεά Οξγάλσλ θαη 

ηε Μεηακόζρεπζε, θαη κεηά κε ηε δηα ζηόκαηνο δηαθήκηζε λα εμαπισζεί ην κήλπκα ηεο 

Πξνζθνξάο θαη ηεο Γσξεάο.    

  Μέρξη ζηηγκήο, ε αληαπόθξηζε από ηα παηδηά ήηαλ κεγάιε. Ζ εζεινληηθή ζπκπιήξσζε 

ησλ εξσηεκαηνινγίσλ μεπέξαζε θαηά πνιύ ηηο αξρηθέο πξνζδνθίεο καο  θαη ε γλώζε 

εμαπιώλεηαη .   

Δίλαη ε ζηηγκή πνπ κε ηα ηειεπηαία δπζάξεζηα γεγνλόηα (ζάλαηνο ηεο λεαξήο καζήηξηαο ζε 

ζρνιηθή εθδξνκή ζηελ Ηηαιία) ην ζέκα ηεο Γσξεάο Οξγάλσλ ήξζε μαλά ζηελ επηθαηξόηεηα 

θαη πξέπεη λα εθκεηαιιεπηνύκε ην γεγνλόο απηό γηα λα ελεκεξώζνπκε εθήβνπο ζε 

νιόθιεξε ηε ρώξα. Σν θέξδνο δελ είλαη κόλν λα απμεζνύλ νη εγγεγξακκέλνη Γσξεηέο.  Σν 

θέξδνο ζα είλαη λα ζσζεί κία αλζξώπηλε δσή.  Πξέπεη ε ρώξα καο λα ζηακαηήζεη λα 

θξαηά ηελ ζιηβεξή ηειεπηαία ζέζε ζηνλ αξηζκό ησλ δηαζεζίκσλ κνζρεπκάησλ, αιιά ε 

λέα γεληά λα γίλεη πην αλζξώπηλε θαη επαίζζεηε πξνο ην ζπλάλζξσπν.  Σέινο, ν 

εζεινληηζκόο θαη ε αληδηνηειήο πξνζθνξά είλαη ε κεγαιύηεξε έλδεημε πνιηηηζκνύ γηα κηα 

θνηλσλία θαη ε δηθή καο θνηλσλία νθείιεη λα θξαηήζεη ηνλ πνιηηηζκό ςειά.   

  Όηαλ ην δηαθύβεπκα είλαη ε αλζξώπηλε δσή δελ ππάξρνπλ πεξηζώξηα γηα ιάζνο ρεηξηζκνύο, 

εκηκάζεηα θαη αδηαθνξία.  Υξεηάδεηαη κία νξγαλσκέλε εθζηξαηεία ελεκέξσζεο ελάληηα 

ζηελ πξνθαηάιεςε, ην θόβν, θαη ηηο θιεηζηέο πόξηεο, πνπ ζα θηάζεη θαη ζα ζπκπεξηιάβεη 

όζν ην δπλαηόλ πεξηζζόηεξνπο αλζξώπνπο.  Ζ «ειηαρηίδα» έρεη ηε δηάζεζε, ηε δπλακηθή,  
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ην θαηαξηηζκέλν πξνζσπηθό θαη ηελ ηερλνγλσζία γηα λα αλαιάβεη έλα ηέηνην εγρείξεκα, 

θαζώο ε ελεκεξσηηθή ηεο δξάζε έρεη πιένλ αλαγλσξηζηεί από έλα  πνιύ κεγάιν 

πνζνζηό  καζεηώλ, θάηη πνπ ζα γίλεη ν θύξηνο κνριόο, γηα λα θαηαθέξεη ηελ 

νινθιήξσζε ηνπ νξάκαηνο ηεο.   
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10.4 Δξσηεκαηνιόγην  

 

Α.Κ.:……….. 

ΔΡΧΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΧΡΔΑ ΟΡΓΑΝΧΝ – 

ΜΔΣΑΜΟΥΔΤΔΗ 
 
Σν παξόλ εξσηεκαηνιόγην δεκηνπξγήζεθε πξνθεηκέλνπ λα κειεηήζνπκε ηηο επξύηεξεο απόςεηο ζαο ζρεηηθά κε ην ζέκα ηεο 

Γσξεάο Οξγάλσλ θαη ησλ Μεηακνζρεύζεσλ. Μελ αλαγξάθεηε ην όλνκά ζαο ζην εξσηεκαηνιόγην, θαζώο ε ζπκπιήξσζε 

είλαη αλώλπκε. Παξαθαινύκε πνιύ, πξνζπαζήζηε λα απαληήζεηε κε όζν ην δπλαηόλ κεγαιύηεξε εηιηθξίλεηα ζηηο εξσηήζεηο. 

Οη απαληήζεηο ζαο δελ αμηνινγνύληαη θαη δε βαζκνινγνύληαη, νύηε επεξεάδνπλ ηελ επίδνζή ζαο ζε ζρνιηθά καζήκαηα. 

 

 

 

Φύιν:  

 

 

 

 

□ Αγόξη 

 

□ Κνξίηζη  

 

 

Ζιηθία:                                                                         

 

  

 

 

 

 

ρνιείν θνίηεζεο: 

 

 

 

 

 

 

Σάμε θνίηεζεο: 

 

 

 

 

 

 

Πεξηνρή κόληκεο θαηνηθίαο: 

 

 

 

 

 

Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε: 

 

□ Μέλσ κε ηε κεηέξα θαη ηνλ παηέξα κνπ  

 

□ Μέλσ κόλν κε ηε κεηέξα ή κόλν κε ηνλ 

παηέξα κνπ 

 

□ Μέλσ κε ηε κεηέξα, ηνλ παηέξα θαη ηνλ/ηελ 

αδεξθό/-ή κνπ 

 

□ Μέλσ κε ηε κεηέξα, ηνλ παηέξα θαη ηα 

αδέξθηα κνπ (από 2 θαη πάλσ) 

 

□ Μέλσ κε θεδεκόλεο εθηόο ηεο κεηέξαο θαη 

ηνπ παηέξα κνπ 

 

□ Μέλσ ζε Κέληξν Φηινμελίαο ή Ξελώλα 

 

 

Δζληθόηεηα: □ Διιεληθή 

□ Άιιε:  
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Δίζαη Τπέξ ή Καηά ηεο Γσξεάο Οξγάλσλ; 

 

□ Τπέξ 

□ Καηά 

□ Γελ είκαη ζίγνπξνο/-ή 

 

 

Αλ είζαη Τπέξ, γηα πνηό ιόγν; 

 
□ Δίλαη πξάμε Αιιειεγγύεο θαη Βνήζεηαο 

□ Αμηνπνηνύληαη όξγαλα πνπ βξίζθνληαη ζε θαιή θαηάζηαζε 

□ Μπνξνύλ λα ζσζνύλ δσέο 

□ Έλα κέξνο ηνπ εαπηνύ κνπ ζπλερίδεη λα δεη 

□ Άιινο ιόγνο:  

 

 

Αλ είζαη Καηά, γηα πνηό ιόγν; 

 

□ Φνβάκαη 

□ Γηα ηαηξηθνύο ιόγνπο 

□ Γηα ζξεζθεπηηθνύο ιόγνπο 

□ Γελ ην έρσ ζθεθηεί αθόκα 

□ Άιινο ιόγνο: 

 

 

Θεσξείο όηη ε ελεκέξσζε γηα ην ζέκα ηεο Γσξεάο Οξγάλσλ είλαη επαξθήο ζηε ρώξα καο; 
(εκείσζε ηελ απάληεζε πνπ ζε αληηπξνζσπεύεη θαιύηεξα: 1=Καζόινπ, 2=Λίγν, 3=Μέηξηα, 4=Αξθεηά, 5=Πνιύ) 

 

 

 1 2 3 4 5  

Καζόινπ      Πνιύ 

 

 

Έρεηο παξαθνινπζήζεη ζρεηηθέο ελεκεξσηηθέο εθπνκπέο / δηαιέμεηο / ελεκεξώζεηο; 

 

□ Ναη 

□ Όρη 

 

 

Αλ λαη, από πνύ; 

 
□ Έληππνο ηύπνο (π.ρ. εθεκεξίδεο, πεξηνδηθά) 

□ Σειεόξαζε 

□ Ραδηόθσλν 

□ Γηαδίθηπν 

□ Αθίζεο 

□ Κνηλσληθόο πεξίγπξνο 

□ Δθθιεζία 

□ ρνιείν 

□ Δηδηθνί Φνξείο 

□ Δλεκέξσζε από ηελ «ειηαρηίδα» 

□ Άιιν: 

 

πκθσλείο κε ην Νόκν πνπ ηζρύεη ζηελ Διιάδα ζρεηηθά κε ηε Γσξεά Οξγάλσλ; 
ηελ Διιάδα, πξνθεηκέλνπ λα γίλεη θάπνηνο Γόηεο Οξγάλσλ, ζεσξείηαη απαξαίηεηε ε ζπλαίλεζε ησλ ζπγγελώλ πξώηνπ 

βαζκνύ. 

(εκείσζε ηελ απάληεζε πνπ ζε αληηπξνζσπεύεη θαιύηεξα: 1=Καζόινπ, 2=Λίγν, 3=Μέηξηα, 4=Αξθεηά, 5=Πνιύ) 

 

 

 1 2 3 4 5  

Καζόινπ      Πνιύ 
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Αηηηνιόγεζε ηε ζεηηθή ή αξλεηηθή απάληεζή ζνπ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

ύκθσλα κε όζα γλσξίδεηο, ζα γηλόζνπλ Γσξεηήο Οξγάλσλ σο ελήιηθνο; 

 

□ Ναη 

□ Όρη 

 

 

Αηηηνιόγεζε ηε ζεηηθή ή αξλεηηθή απάληεζή ζνπ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δζύ ζα δερόζνπλ λα ιάβεηο θάπνην όξγαλν, ζε πεξίπησζε πνπ ζα ήηαλ αλαγθαίν; 

 
□ Ναη 

□ Όρη 

□ Γελ μέξσ 

□ Μόλν από ζπγγεληθό πξόζσπν 

 

 

Πνηά είλαη ε πξώηε ζθέςε πνπ ζνπ έξρεηαη ζην κπαιό, όηαλ αθνύο ηε θξάζε «Γσξεά Οξγάλσλ»; 

 
□ Αιιειεγγύε 

□ Αιηξνπηζκόο 

□ Φόβνο  

□ Αλζξσπηά 

□ Πξνβιήκαηα πγείαο 

□ Διπίδα 

□ Κνηλσληθή πξνζθνξά 

□ Εσή 

□ Θάλαηνο 

□ Μεγαινςπρία 

□ Πόλνο 

□ Αζζέλεηα 

□ Άιιν: 

 

Ζ ελεκέξσζε πνπ έγηλε ζην ζρνιείν κνπ από ην ύιινγν «ειηαρηίδα» ζρεηηθά κε ηε Γσξεά Οξγάλσλ θαη 

ηηο Μεηακνζρεύζεηο, κε βνήζεζε: 
(εκείσζε ηελ απάληεζε πνπ ζε αληηπξνζσπεύεη θαιύηεξα: 1=Καζόινπ, 2=Λίγν, 3=Μέηξηα, 4=Αξθεηά, 5=Πνιύ) 

 

 1 2 3 4 5  

Καζόινπ      Πνιύ 
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10.5 Υάρτες 
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ΓΖΜΟΗ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ  ΑΣΣΗΚΖ 

1. Αζελαίσλ                                               8. Νέαο κύξλεο 

2. Αηγάιεσ                                                  9. Νίθαηα – Ρέληε 

3. Διεπζίλαο                                              10. Πεληέιεο 

4. Κνξπδαιινύ                                          11. Πεξάκαηνο 

5. Λαπξεσηηθήο (Κεξαηέα – Λαύξην)       12. Πεξηζηεξίνπ 

6. Νένπ Ζξαθιείνπ                                    13. Υατδαξίνπ 

7. Πεηξαηά  
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ΝΔΔ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΔ ΔΝΖΜΔΡΧΖ 
 

 

1. Πεξηθέξεηα Πεινπνλλήζνπ 

2. Πεξηθέξεηα Γπη. Διιάδαο 

3. Πεξηθέξεηα Ζπείξνπ 

4. Πεξηθέξεηα Θεζζαιίαο 

5. Πεξηθέξεηα ηεξεάο Διιάδαο – Δύβνηα 

6. Πεξηθέξεηα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο 

7. Πεξηθέξεηα Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο & Θξάθεο 

 

 

 

 

 

 

 


