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Πρόλογος  

Αγαπητοί μαθητές,

Στην αρχή της δεύτερης δεκαετίας του 21ου αιώνα έχετε 
στα χέρια σας την έβδομη έκδοση του Βιβλίου των Νέων 
της Ευρώπης. Αυτό το εκπαιδευτικό εργαλείο αποδείχθηκε  
περιζήτητο και αξιαγάπητο για τους νέους σε όλη την 
Ευρώπη. Πιστεύουμε ότι η παιδεία είναι απαραίτητη 
προϋπόθεση για την προσωπική εξέλιξη και την πρόοδο 
της κοινωνίας συνολικά. Είναι μια από τις προτεραιότητες 
που θέσαμε ως επίκεντρο όλων των προσπαθειών μας 
για την αποκατάσταση της κοινωνικής οικονομίας της 
αγοράς  στην Ευρώπη έως το 2020.  Και τότε, εσείς 
θα πάρετε τα ηνία της Ευρώπης στα χέρια σας για να 
θέσετε το μυαλό και τις ιδέες σας στην υπηρεσία μιας 
πιο μεγάλης και πιο ισχυρής Ένωσης.

Να είστε φιλόδοξοι, θετικοί και υπεύθυνοι για το μέλλον σας!

Ζοζέ Μανουέλ Μπαρόζο, 
Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής   
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Μήνυμα από την Υπουργό 
Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης 
και Θρησκευμάτων 
Οι νέοι σήμερα της Ευρώπης μας ζουν και κινούνται σε ένα 
γεωγραφικό σύνολο 27 κρατών, με πληθυσμό που πλησιάζει 
τα 500 εκατομμύρια, σε μια μεγάλη ενιαία αγορά. Σε ένα 
χώρο που απολαμβάνει εδραιωμένους δημοκρατικούς 
θεσμούς και συγκριτικά υψηλό επίπεδο διαβίωσης. Τα τείχη 
που χώριζαν την Ευρώπη δεν υπάρχουν πια. Οι νέοι που 
γεννιούνται και μεγαλώνουν σήμερα στην Ελλάδα, στην 
Γερμανία, στην Γαλλία, στην Σουηδία κ.λπ. αντιλαμβάνονται 
ότι εκτός από Έλληνες, Γερμανοί, Γάλλοι, Σουηδοί κ.λπ. 
είναι και Ευρωπαίοι πολίτες.
Ταυτόχρονα όμως η νέα γενιά έχει να αντιμετωπίσει 
νέες προκλήσεις και θα κληθεί να λύσει προβλήματα που της 
κληροδοτούν οι προηγούμενες γενιές, όπως είναι η απασχόληση, η βελτίωση του 
κοινωνικού κράτους, που αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της Ευρωπαϊκής  φιλοσοφίας, η 
κλιματική αλλαγή και ο διάλογος με τους μετακινούμενους πληθυσμούς.
Οι νέοι στις διάφορες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν εν πολλοίς τις ίδιες 
ατομικές φιλοδοξίες, αλλά αντιμετωπίζουν και τις ίδιες δυσκολίες. Η αυτονομία τους  
κερδίζεται όλο και πιο αργά. Η απώλεια εμπιστοσύνης στους ισχύοντες πολιτικούς 
και κοινωνικούς θεσμούς και η αδιαφορία για παραδοσιακές μορφές συμμετοχής στο 
δημόσιο βίο αποτελούν στοιχεία «οριζόντιας» συμπεριφοράς των σημερινών νέων.
Από την άλλη η πρόκληση του Διαδικτύου δημιουργεί νέες μορφές διαλόγου και 
επικοινωνίας που δε γνωρίζει σύνορα και φέρνει όλο και πιο κοντά νέους από όλο τον 
κόσμο.          
Έχουμε χρέος να εξασφαλίσουμε στους νέους την απαραίτητη γνώση και τις ικανότητες 
μέσα από συγκεκριμένες πολιτικές: ισχυρής χρηματοδότησης της δημόσιας εκπαίδευσης, 
εξασφάλισης εγγυήσεων πρόσβασης σε όλα τα στάδια της εκπαίδευσης όλων των 
νέων, χωρίς αποκλεισμούς, ειδικής εκπαιδευτικής στήριξης όσων μειονεκτούν, εξαιτίας 
οικονομικών ή κοινωνικών λόγων, ενθάρρυνσης της εκμάθησης ξένων γλωσσών 
και προώθησης της γλωσσικής πολυμορφίας στην ευρωπαϊκή κοινωνία, συνεχούς 
αξιολόγησης των εκπαιδευτικών  μονάδων, των διδασκόντων, του παραγόμενου 
εκπαιδευτικού αποτελέσματος. Διεύρυνσης των ανταλλαγών σε επίπεδο μαθητών, 
φοιτητών, διδασκόντων και στήριξης των διαπανεπιστημιακών συνεργασιών, ισχυρής 
χρηματοδότησης της έρευνας, αναγόρευσης της διά βίου μάθησης σε θεμελιώδες 
στοιχείο του ευρωπαϊκού χώρου.
Όλα αυτά προϋποθέτουν τη γνώση και τη σωστή πληροφόρηση των νέων που 
χρειάζονται προκειμένου να προβούν στις επιλογές και τις αποφάσεις που θα λάβουν. 
Αυτό το στόχο φιλοδοξεί χρόνια τώρα να επιτύχει το Βιβλίο των Νέων της Ευρώπης, 
ένα σημαντικό εργαλείο για τους νέους που με τη βοήθεια των εκπαιδευτικών θα 
αποτελέσει μια σοβαρή πηγή γνώσης για την Ευρώπη μας.

        Άννα Διαμαντοπούλου
Υπουργός Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων   
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Καμία ανοχή στην έλλειψη 
ανεκτικότητας
Στην Ευρωπαϊκή Ένωση μας αρέσει να υποστηρίζουμε τα θεμελιώδη δικαιώματα και 
να εξυμνούμε τη διαφορετικότητα. Παρόλα αυτά, παρατηρούνται ακόμη και σήμερα 
στην κοινωνία μας φαινόμενα ρατσισμού, ξενοφοβίας και έλλειψης ανεκτικότητας.

Η νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαγορεύει όλες τις μορφές ρατσισμού 
και μισαλλοδοξίας. Ωστόσο, φαινόμενα ρατσισμού και διακρίσεων εκδηλώνονται 
με διάφορες μορφές, που πολλές φορές δεν διακρίνονται άμεσα. Η μισαλλοδοξία 
μπορεί να έχει ως αιτίαεξωτερικές διαφορές ( χρώμα του δέρματος, αναπηρία, φύλο, 
ηλικία κλπ) ή από διαφορές στη θρησκεία, τις πολιτικές πεποιθήσεις, το γενετήσιο 
προσανατολισμό...

Ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων
Η ΕΕ έχει θέσει ως στόχο την προώθηση των ανθρώπινων δικαιωμάτων εντός 
της Ένωσης αλλά και σε όλο τον κόσμο. Τα δικαιώματα του κάθε ατόμου στην ΕΕ 
καταγράφονται σε κάποια σημαντικά έγγραφα, όπως στις ιδρυτικές συνθήκες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, στα εθνικά συντάγματα ή στις συνταγματικές παραδόσεις, 
στη νομολογία του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και του Ευρωπαϊκού 
Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Επειδή αυτά τα δικαιώματα αναγνωρίστηκαν σε διαφορετική χρονική στιγμή, με 
διαφορετικούς τρόπους και σε διαφορετικές μορφές, η ΕΕ αποφάσισε να ξεκαθαρίσει 
τα πράγματα και να συμπεριλάβει όλα τα δικαιώματα σε ένα ενιαίο έγγραφο – το Χάρτη 
των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων.

Άρθρο 21(1)  
του Χάρτη 
Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων

“Απαγορεύεται κάθε διάκριση ιδίως λόγω 
φύλου, φυλής, χρώματος, εθνοτικής 
καταγωγής ή κοινωνικής προέλευσης, 
γενετικών χαρακτηριστικών, γλώσσας, 
θρησκείας ή πεποιθήσεων, πολιτικών 
φρονημάτων ή κάθε άλλης γνώμης, ιδιότητας 
μέλους εθνικής μειονότητας, περιουσίας, 
γέννησης, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου 
προσανατολισμού.”

“Μερικά από τα θεμελιώδη δικαιώματα είναι η ανθρώπινη 
αξιοπρέπεια, η αρχή της ισότητας, η απαγόρευση των 
διακρίσεων, η ελευθερία του συνεταιρίζεστε. Ως νέοι και 
ενεργοί πολίτες οφείλουμενα γνωρίζουμε τα δικαιώματά 
μας και να τα προστατεύουμε σε περίπτωση που αυτά 
καταπατώνται.”
Ειρήνη, 19 ετών
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Με τα 54 άρθρα του, ο Χάρτης 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων περιλαμβάνει 
έναν περιεκτικό κατάλογο δικαιωμάτων 
όπως:

 » δικαίωμα στην ανθρώπινη 
αξιοπρέπεια,

 » δικαίωμα στη ζωή,
 » δικαίωμα στο σεβασμό της 

ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής,
 » η απαγόρευση της δουλείας,
 » δικαίωμα σε αμερόληπτη δίκη,
 » δικαίωμα ελεύθερης έκφρασης
 » και δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι.

Τα δικαιώματα των νέων
Ο Χάρτης περιέχει και ένα άρθρο για τα δικαιώματα των παιδιών. Παιδί θεωρείται κάθε 
άνθρωπος κάτω των 18 ετών. Στον τομέα αυτό, ο 
Χάρτης βασίζεται και αναφέρεται στη Σύμβαση 
των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του 
Παιδιού, η οποία περιλαμβάνει τα δικαιώματα 
όλων των παιδιών. 
 
Tο βέλτιστο συμφέρον του 
παιδιού: η αρχή που πρέπει 
να καθοδηγεί όλους τους 
ενήλικες όταν λαμβάνουν αποφάσεις 
για παιδιά. 

Όταν οι ενήλικες παίρνουν αποφάσεις για τα παιδιά, πρέπει 
να λαμβάνουν υπόψη πώς οι αποφάσεις αυτές θα τα 
επηρεάσουν. Η τήρηση της παραπάνω αρχής είναι ένα από 
τα πιο προοδευτικά επιτεύγματα καθώς αναγνωρίζει ότι το 
παιδί είναι ένα ξεχωριστό άτομο και φορέας των 
προσωπικών του δικαιωμάτων.

Αυτό το γνωρίζατε;
1 στους 4 Ευρωπαίους έχει 

υπάρξει μάρτυρας μιας 
περίπτωση διάκρισης ή 

παρενόχλησης τον τελευταίο 
χρόνο, ενώ 1 στους  
6 έχει πέσει ο ίδιος  

θύμα διάκρισης.
(Ευρωβαρόμετρο, 2009)



Για περισσότερες πληροφορίες:
http://ec.europa.eu/justice_home/unit/charte/index_en.html
http://fra.europa.eu
www.eucharter.org
www.unicef.gr/news/2007/crc_at18.php
http://ddp.org.gr
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Όπως ορίζεται στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού, τα 
δικαιώματα των νέων είναι τα εξής:

 » Δικαίωμα στην προσωπική ανάπτυξη.
 » Δικαίωμα σεβασμού των απόψεών τους και υποστήριξης των βέλτιστών 

συμφερόντων τους ανά πάσα στιγμή.
 » Δικαίωμα στο όνομα και την εθνικότητα, την ελευθερία έκφρασης και την πρόσβαση 

σε πληροφορίες που τους αφορούν.
 » Δικαίωμα σε ένα οικογενειακό περιβάλλον ή σε εναλλακτική φροντίδα και δικαίωμα 

επικοινωνίας και με τους δύο γονείς, όσο συχνά αυτό είναι εφικτό.
 » Δικαιώματα στον τομέα της υγείας και της κοινωνικής πρόνοιας, 

συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων για παιδιά με αναπηρία, δικαίωμα στην 
υγειονομική περίθαλψη και την κοινωνική ασφάλιση.

 » Δικαίωμα στην εκπαίδευση, την ψυχαγωγία, τον πολιτισμό και τις τέχνες.
 » Ειδική προστασία για παιδιά πρόσφυγες, παιδιά σε φυλακές ανηλίκων, παιδιά 

που στερούνται την ελευθερία τους και παιδιά που υποφέρουν από οικονομική, 
σεξουαλική ή άλλου είδους εκμετάλλευση.

Δικαιώματα εργαζομένων
Στον τομέα της απασχόλησης, απαγορεύεται από τη νομοθεσία της ΕΕ η διάκριση 
λόγω φυλής ή εθνικής καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, ηλικίας, γενετήσιου 
προσανατολισμού ή αναπηρίας. Υπάρχουν σχέδια για διεύρυνση των δικαιωμάτων 
αυτών και σε τομείς πέρα από την απασχόληση, όπως κοινωνική προστασία, 
υγειονομική περίθαλψη, εκπαίδευση και πρόσβαση σε εμπορικά αγαθά και υπηρεσίες.     

Όλα τα θεσμικά όργανα της ΕΕ (το Συμβούλιο, το Κοινοβούλιο και η Επιτροπή) 
πρέπει να συμμορφώνονται με τα δικαιώματα και να τηρούν τις αρχές που 
ορίζονται από το Χάρτη. Ο Χάρτης ισχύει επίσης για τα Κράτη Μέλη της ΕΕ 
όταν εφαρμόζουν την ευρωπαϊκή νομοθεσία (με άλλα λόγια, όταν εφαρμόζουν 
πολιτικές στον τομέα της αρμοδιότητας της ΕΕ). Οι δικαστές σε όλη την ΕΕ 
διασφαλίζουν το σεβασμό των δικαιωμάτων σας.

Για περισσότερες πληροφορίες και συμβουλές για αυτά τα θέματα, μπορείτε να 
επικοινωνήσετε με τον Συνήγορο του Πολίτη (www.synigoros.gr) ή το Συνήγορο 
του Παιδιού (www.0-18.gr). 



Μια χείρα βοηθείας

Όπως όλοι χρειαζόμαστε κάποια βοήθεια κατά καιρούς, έτσι έχουμε υποχρέωση να 
βοηθούμε άλλους όταν το χρειάζονται. Που θα στραφείτε λοιπόν αν σταθείτε άτυχοι; 
Αν βρεθείτε άνεργοι ή αν απελπιστείτε 
με την αναζήτηση εργασίας, η ΕΕ θα έχει 
κάτι να σας προσφέρει…

Eυρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταμείο
Tο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) 
επενδύει σε τοπικά έργα που βοηθούν 
τους ανθρώπους να βελτιώσουν 
τις δεξιότητές τους και τις ευκαιρίες 
απασχόλησης. Πολλά από αυτά τα 
έργα έχουν σχεδιαστεί ειδικά για να 
υποστηρίζουν όσους δυσκολεύονται να 
βρουν δουλειά, όπως τους νέους. Και αν θέλετε να ξεκινήσετε μια δική σας δουλειά, το 
ΕΚΤ βοηθά επίσης τους νέους επιχειρηματίες να αναπτύξουν τις επιχειρηματικές τους 
ιδέες.

Nέες δεξιότητες για νέες θέσεις εργασίας
Θα είναι οι δεξιότητες που μαθαίνετε στο σχολείο χρήσιμες μετά από 10, 20 ή 30 χρόνια; 
Με τον ραγδαίο ρυθμό των τεχνολογικών και κοινωνικών αλλαγών, είναι δύσκολο να 
προβλέψουμε την απάντηση. Αυτό που σήμερα θεωρείτε απαραίτητη γνώση μπορεί 
στο μέλλον να μην είναι καθόλου σχετικό με την πορεία της επαγγελματικής σας 
σταδιοδρομίας. Το εργατικό δυναμικό θα πρέπει να προσαρμόζεται στις διαφορετικές 
ανάγκες, και η ΕΕ  – μέσω του ΕΚΤ – θα βοηθήσει τους νέους εργαζομένους να 
«αναβαθμίσουν» τις δεξιότητές τους.

Αυτό το γνωρίζατε;
Το 2010 είναι το Ευρωπαϊκό 
Έτος Καταπολέμησης της 

Φτώχειας και του Κοινωνικού 
Αποκλεισμού. Η φτώχεια 
δεν έχει να κάνει μόνο με 

χρήματα, αλλά και με φαγητό 
και ενεργειακές ανάγκες.

http://2010againstpoverty.eu
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Πώς θα βοηθούσατε όσους αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην τοπική σας 
κοινότητα; Θα δουλεύατε εθελοντικά στον ξενώνα αστέγων; Θα κάνατε δωρεές σε 
φιλανθρωπικά ιδρύματα; Θα περνούσατε χρόνο με τους ηλικιωμένους;

©
 S

tephen E
astop



Το ΕΚΤ σε δράση 
 
Ο Χρήστος μεγάλωσε σε ένα μικρό ορφανοτροφείο κοντά στη Χαλκίδα, αφού έχασε και 
τους δύο γονείς του σε πολύ μικρή ηλικία. Κατά τη στρατιωτική του θητεία, εγγράφηκε 
σε ένα πρόγραμμα σπουδών πληροφορικής, συγχρηματοδοτούμενο από το ΕΚΤ. 
Πλέον χρησιμοποιεί τις δεξιότητές του στους υπολογιστές σε καθημερινή βάση, τόσο 
στο σπίτι όσο και στο γραφείο.

Ισότητα και διαφορετικότητα
Σας έχει κρίνει ποτέ κάποιος που δεν έχετε ξαναδεί ποτέ πριν, απλά και μόνο 
επειδή φαίνεστε διαφορετικοί; Ή μήπως αισθανθήκατε ότι σας συμπεριφέρθηκαν 
διαφορετικά, λόγω κάποιου ιδιαίτερου γνωρίσματός σας; Η ΕΕ εργάζεται ενεργά για 
την καταπολέμηση όλων των μορφών διάκρισης, ιδιαίτερα στην εκπαίδευση και την 
εργασία, και την προώθηση των πλεονεκτημάτων που έχει η διαφορετικότητα στην 
κοινωνία. Η διάκριση που βασίζεται στο φύλο, τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τη 
θρησκεία ή τις πεποιθήσεις, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, την αναπηρία και την 
ηλικία (πολύ μεγάλος ή πολύ μικρός!) απαγορεύεται σύμφωνα με την ευρωπαϊκή 
νομοθεσία. Κάθε χώρα της ΕΕ έχει έναν εθνικό φορέα που παρέχει βοήθεια σε 
άτομα που αντιμετωπίζουν διακρίσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, μεταβείτε στο   
www.equineteurope.org, www.isotita.gr.    

Για περισσότερες πληροφορίες:
http://ec.europa.eu/esf
http://ec.europa.eu/antidiscrimination
www.stop-discrimination.info
www.synigoros.gr
www.ministryofjustice.gr
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Οι Φιάνε, Πιέτρο, Τζούλι και Βίκτωρ, καθώς 
αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην προσωπική και 
επαγγελματική ζωή τους, αναζητούν μια νέα 
κατεύθυνση.  Οι δρόμοι τους διασταυρώνονται 
καθώς και οι τέσσερις λαμβάνουν βοήθεια από το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Μπορείτε να μάθετε τις 
ιστορίες τους στο κωμικό βιβλίο, ‘Πάρ’ το αλλιώς!’, το 
οποίο θα βρείτε στο http://bookshop.europa.eu.

‘Πάρ’ το αλλιώς!’



Ένας από τους βασικούς στόχους της περιφερειακής πολιτικής είναι να αμβλύνει 
τις διαφορές ανάμεσα στις περιοχές, βοηθώντας τις φτωχότερες να «φτάσουν» 
τις πλουσιότερες, προάγοντας την καινοτομία και 
δημιουργώντας θέσεις εργασίας. Υπό αυτή την 
έννοια, η ΕΕ επιδιώκει να δημιουργήσει σχέσεις 
αλληλεγγύης ανάμεσα στις περιοχές και ανάμεσα 
στους ανθρώπους.

Για το σκοπό αυτό διατίθεται το συνολικό ποσό των 
€347,4 δισεκατομμυρίων ευρώ για την περίοδο 
2007-2013. Τα χρήματα αυτά διανέμονται κυρίως 
μέσω τριών καναλιών: του Ταμείου Συνοχής, Του 
Ευρωπαϊκού Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης και 
του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, επενδύοντας 
σε οτιδήποτε, από δρόμους και γέφυρες μέχρι υψηλής 
ταχύτητας πρόσβαση στο διαδίκτυο και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Το πλήγμα των φυσικών καταστροφών
Πλημμυρισμένα υπόγεια, κτήρια ετοιμόρροπα από τους σεισμούς, πυρκαγιές που 
φτάνουν μέχρι τα όρια των πόλεων ... οι φυσικές καταστροφές πλήττουν την Ευρώπη 
χωρίς διακρίσεις. Οι επιπτώσεις είναι καταστροφικές και παραλύουν ολόκληρες 
περιοχές.

Το κόστος αποκατάστασης μπορεί να είναι τεράστιο. Είναι σημαντικό να αποκατασταθούν 
οι ζωτικές υπηρεσίες και να ανακουφιστούν τα θύματα γρήγορα και αποτελεσματικά. 
Αυτές όμως οι προσπάθειες μπορεί να επιβαρύνουν τις φυσικές πηγές. Οι περιοχές 
που έχουν πληγεί σοβαρά από φυσικές καταστροφές μπορούν να λάβουν πρόσθετη 
βοήθεια από το Ταμείο Αλληλεγγύης της ΕΕ.    

Γεφυρώνοντας το χάσμα
Το χάσμα ανάμεσα στις πλούσιες και φτωχές περιοχές στην Ευρώπη είναι μεγάλο: 
το μέσο εισόδημα στο νοτιοανατολικό τμήμα της Ρουμανίας είναι μόλις το 24% 
του συνολικού μέσου εισοδήματος στην ΕΕ, ενώ στο κεντρικό Λονδίνο αυτό το 
ποσοστό αγγίζει το 335%.
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Για περισσότερες πληροφορίες:
http://ec.europa.eu/regional_policy/index_en.htm > The means

Αυτό το 
γνωρίζατε;
Μία περιοχή 
στις τέσσερις 
έχει ΑΕΠ ανά 
κάτοικο κάτω 
από το 75%  

του μέσου όρου 
της ΕΕ.



Η μετακίνηση σε άλλη χώρα της ΕΕ ήταν παλιότερα μια επίπονη εμπειρία: να πάρεις 
άδεια παραμονής, να μπορείς να χρησιμοποιείς το δίπλωμα οδήγησης, να κάνεις αίτηση 
για κοινωνικά επιδόματα... ακόμη και το να περάσεις τα σύνορα ήταν μια πολύπλοκη 
διαδικασία.

Ευτυχώς οι καιροί έχουν 
αλλάξει. Τώρα, η νομοθεσία 
της ΕΕ διασφαλίζει ότι η 
διαμονή σε άλλη χώρα της ΕΕ -  
τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τη 
γραφειοκρατία - δεν θα είναι 
πολύ πιο περίπλοκη απ’ ό,τι 
στη χώρα του καθένα. Εντός 
της ΕΕ, οι περισσότερες χώρες – εκτός της Βουλγαρίας, της Κύπρου, της Ιρλανδίας, 
της Ρουμανίας και του Ηνωμένου Βασιλείου – έχουν καταργήσει τους ελέγχους των 
εσωτερικών συνόρων ώστε να δημιουργηθεί ο ενιαίος χώρος Σένγκεν.

Νέες προκλήσεις
Με το άνοιγμα των εσωτερικών συνόρων της, η ΕΕ βρέθηκε μπροστά σε πολλές 
σημαντικές προκλήσεις. Κάποιες από αυτές είναι:

 » Με την κατάργηση των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα, θα έπρεπε να ενισχυθούν 
τα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ.

Mια Ευρώπη χωρίς σύνορα
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Η ελεύθερη μετακίνηση των προσώπων αναγνωρίζεται ως θεμελιώδες δικαίωμα 
στην ΕΕ, που σημαίνει ότι μπορούμε να ταξιδεύουμε, να εργαζόμαστε, να 
σπουδάζουμε και να ζούμε οπουδήποτε εντός των συνόρων της.

“Θα μπορούσα να ζήσω στη Δανία γιατί 
η χώρα αυτή, με το άριστο εκπαιδευτικό 
σύστημα και τον άρτιο κρατικό μηχανισμό 
αποτελεί ένα κράτος πρότυπο που 
πρεσβεύει με τον καλύτερο τρόπο τα 
ιδανικά και τις αξίες της Ε.Ε.” 
Νεφέλη, 20 ετών
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Για περισσότερες πληροφορίες:
http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/ > Freedom to travel
http://ec.europa.eu/civiljustice/index_el.htm > Διαζύγιο, Γονική 
μέριμνα
www.διαζύγιο.gr

 » Όσοι ζητούν άσυλο μπορούν να μετακινούνται από τη μια χώρα της ΕΕ στην 
άλλη και να κάνουν πολλαπλές αιτήσεις για άσυλο προς αναζήτηση πιο ευνοϊκών 
συνθηκών.

 » Οι εγκληματίες για να αποφύγουν τη δικαιοσύνη μπορούν να διαφεύγουν 
πηγαίνοντας στο εξωτερικό, κάτι που συνεπάγεται μεγαλύτερο συντονισμό μεταξύ 
των αστυνομικών δυνάμεων και των δικαστικών οργάνων των Κρατών Μελών.

 » Η ελεύθερη μετακίνηση των ανθρώπων έχει ως φυσικό επακόλουθο την αύξηση 
των διεθνών συναλλαγών, τόσο των εμπορικών όσο και των ιδιωτικών. Λόγω των 
διαφορετικών νομικών πλαισίων στην Ευρώπη, η ΕΕ ενεργεί ώστε να υπάρχει 
σαφήνεια σε περιπτώσεις διαζυγίου και, πιο πρόσφατα, κληρονομικής διαδοχής 
με διεθνή διάσταση καθώς και σε περιπτώσεις διασυνοριακών εμπορικών 
συναλλαγών.

Την περίοδο 2010-2014, η απάντηση της ΕΕ σε αυτές τις προκλήσεις ορίζεται στο 
Πρόγραμμα της Στοκχόλμης.

Όταν χωρίζουν δύο σύζυγοι από διαφορετικές χώρες, συχνά τα μέλη της 
οικογένειας καταλήγουν να διαμένουν σε διαφορετικές χώρες, κάτι που μπορεί 
να δημιουργήσει προβλήματα όσον αφορά στην κηδεμονία των παιδιών και την 
καταβολή της διατροφής. Υπάρχει επίσης ένας μεγάλος αριθμός περιπτώσεων 
«διεθνών απαγωγών παιδιών από γονείς», όταν ο ένας γονέας παίρνει μαζί του 
το παιδί σε άλλη χώρα της ΕΕ χωρίς την άδεια του άλλου. Οι κανόνες της ΕΕ 
έχουν σκοπό να διασφαλιστεί η επίλυση αυτών των περιπτώσεων καθώς και να 
προστατευτούν κατά τον καλύτερο τρόπο τα συμφέροντα του παιδιού.    

Τα δικαιώματα των παιδιών σε περίπτωση 
διασυνοριακών διαφορών των γονέων 
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Τι θα λέγατε για μια αλλαγή σκηνικού; 

Η μάθηση είναι μια διαδικασία που κρατάει μια ζωή. Eνώ λοιπόν ξεκινάει από το 
σπίτι μας δε σταματάει εκεί. Η ΕΕ παρέχει ευκαιρίες σπουδών στο εξωτερικό σε κάθε 
σας βήμα – ξεκινώντας από τώρα που είστε στο σχολείο και συνεχίζοντας αργότερα. 
Θυμηθείτε, είναι δικαίωμά σας ως πολίτες της ΕΕ να σπουδάσετε σε άλλη χώρα της ΕΕ! 
Τι περιμένετε λοιπόν; Αποφασίστε το και εμβαθύνετε σε έναν ξένο πολιτισμό, μάθετε 
μια καινούργια γλώσσα και βελτιώστε τις δεξιότητές σας!

Το καθένα από τα προγράμματα της ΕΕ έχει πάρει το όνομα του από διάσημες 
προσωπικότητες και προσφέρει και μια διαφορετική εμπειρία. Φροντίστε να βρείτε αυτό 
που σας ενδιαφέρει περισσότερο. 

Comenius
Αν το σχολείο σας συμμετέχει στο πρόγραμμα Comenius, μπορείτε να επισκεφθείτε 
ένα άλλο σχολείο ή να δεχτείτε ξένους μαθητές στο σχολείο σας. Ζητήστε από τους 
καθηγητές σας να δουν τις επιλογές που έχετε. 

Και αν δεν είναι εφικτή αυτή η επίσκεψη, μπορείτε να επικοινωνήσετε με μαθητές από 
άλλες χώρες σε μια εικονική τάξη. Χάρη στις τελευταίες εξελίξεις της τεχνολογίας, τα 
σχολεία σε όλη την Ευρώπη μπορούν να επικοινωνήσουν μεταξύ τους μέσω της πύλης 
‘eTwinning’ στο www.etwinning.net και www.etwinning.gr. 

Είτε πρόκειται για σχολική ανταλλαγή είτε για έναν χρόνο σε πανεπιστήμιο στο 
εξωτερικό, υπάρχουν πολλές ευκαιρίες να μείνετε για κάποιο διάστημα σε άλλη 
χώρα της ΕΕ και να μάθετε καινούργια πράγματα κατά τη διαμονή σας εκεί. Οι 
σπουδές στο εξωτερικό είναι μια εμπειρία ενδιαφέρουσα, ανταποδοτική… και 
αξέχαστη! 

Ίσως δε χρειάζεται να περιμένετε μέχρι το πανεπιστήμιο για να ζήσετε στο 
εξωτερικό μόνοι σας. Ξεκινώντας από φέτος, οι μαθητές της δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης από 13 χώρες έχουν την ευκαιρία να περάσουν μερικούς μήνες 
μακριά από το σπίτι τους, σε μια οικογένεια που θα τους φιλοξενήσει και θα 
μπορούν μάλιστα να πηγαίνουν και σχολείο. Αν θα έχει επιτυχία, η πρωτοβουλία 
αυτή θα επεκταθεί σε όλη την Ευρώπη. 

Το πρόγραμμα Comenius εξαπλώνεται
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Erasmus 
Το Erasmus είναι ένα από τα πιο δημοφιλή και γνωστά προγράμματα ανταλλαγής στην 
ΕΕ (σε μεγάλο βαθμό χάρη στην ταινία L’Auberge Espagnole). Κάθε χρόνο, περίπου 
180.000 φοιτητές – περίπου δύο εκατομμύρια συνολικά από τότε που ξεκίνησε το 
πρόγραμμα το 1987 – πηγαίνουν να σπουδάσουν σε μια άλλη χώρα για ένα εξάμηνο 
ή δύο ή για επιμόρφωση. Ως φοιτητής Erasmus, δε χρειάζεται να πληρώνετε δίδακτρα 
στο πανεπιστήμιο ενώ τα μαθήματα που παρακολουθείτε μεταφέρονται και στη δική 
σας σχολή.

Leonardo da Vinci
Μήπως είστε ειδικευόμενος ή είστε σε τεχνική σχολή και θέλετε κάτι πιο πρακτικό; 
Ευτυχώς που υπάρχει ένα πρόγραμμα ανταλλαγής και για αυτή την περίπτωση! Tο 
πρόγραμμα Leonardo da Vinci σας δίνει τη δυνατότητα να ειδικευτείτε ή να αποκτήσετε 
πρακτικές δεξιότητες σε μια τεχνική σχολή σε μια άλλη χώρα της ΕΕ. Η ανάθεση 
κάποιας εργασίας στο εξωτερικό για τη βελτίωση των δεξιοτήτων σας θα σας βοηθήσει 
σίγουρα να βρείτε μια καλύτερη δουλειά! Από το πρόγραμμα αυτό μπορούν επίσης να 
επωφεληθούν και οι απόφοιτοι.



Για περισσότερες πληροφορίες:
www.iky.gr 
www.neagenia.gr 
http://ec.europa.eu/education/index_en.htm 
http://ec.europa.eu/youth/index_en.htm > Youth in Action programme > 
Actions > European Voluntary Service
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Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία (EVS)
Φυσικά η μάθηση δεν πραγματοποιείται μόνο στην τάξη. Κάποια πράγματα δε 
διδάσκονται από τους δασκάλους ούτε μαθαίνονται από τα βιβλία. Ο εθελοντισμός 
στο εξωτερικό είναι ένας τρόπος να μάθει κανείς περισσότερα πράγματα για 
διαφορετικούς πολιτισμούς – αλλά και για τον 
εαυτό του – ενώ παράλληλα θα βοηθάει τους 
άλλους. Ως αντάλλαγμα για τη δέσμευσή σας 
σε μια εθελοντική θέση πλήρους απασχόλησης, 
η Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία καλύπτει τα 
έξοδά σας και παρέχει πολλές ευκαιρίες για να 
ανακαλύψετε κάτι καινούργιο. 
 
Η Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία είναι μόνο 
ένα τμήμα του προγράμματος Youth in Action (Νέα 
Γενιά σε Δράση). Με το πρόγραμμα αυτό, έχετε 
τη δυνατότητα να συμμετάσχετε σε ανταλλαγές με 
ομάδες νέων ή σε πρωτοβουλίες από άλλες χώρες – όχι μόνο στην Ευρώπη, αλλά και 
σε όλο τον κόσμο!    

Για το «EVS» άκουσα από έναν συμφοιτητή μου ο οποίος είχε λάβει 
μέρος σε αυτό. Μοιράστηκε μαζί μου τις εμπειρίες του και αμέσως 
μου κίνησε το ενδιαφέρον να μάθω περισσότερα. Σύντομα έφυγα για 
8 μήνες στο Reims της Γαλλίας. Εκεί βοηθούσα στην ενημέρωση για 
τον τρόπο που μπορούν τα παιδιά και η νεολαία να προστατεύει το 
περιβάλλον. Οι εντυπώσεις μου από την εμπειρία αυτή είναι μονάχα 
θετικές. Έμαθα πολλά για τη κουλτούρα, τη γλώσσα, την ιστορία 
αλλά και τις καθημερινές συνήθειες των Γάλλων. Ανεπιφύλακτα θα 
συμβούλευα κάθε νέο να λάβει μέρος σε ένα τέτοιο πρόγραμμα.

Kώστας

Αυτό το 
γνωρίζατε;

Το 2011 είναι το 
Ευρωπαϊκό Έτος 

Εθελοντισμού. 
Μάθετε περισσότερα 
στο www.eyv2011.eu. 
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Για περισσότερες πληροφορίες:
http://eures.europa.eu
http://ec.europa.eu/social/ > Τι κάνουμε > Κινητικότητα
http://portal.oaed.gr

Το κυνήγι της εργασίας
Τελειώσατε λοιπόν τις σπουδές σας, και τώρα τι γίνεται; Όταν θα αρχίσετε να 
ψάχνετε την πρώτη σας δουλειά, δείτε και στο εξωτερικό... 

Οι ευκαιρίες να ζήσετε στο εξωτερικό δεν τελειώνουν με τις σπουδές σας. Ως Ευρωπαίοι 
πολίτες, έχετε το δικαίωμα εργασίας σε οποιαδήποτε  άλλη χώρα της ΕΕ. Οι άδειες 
εργασίας και οι ιατρικές εξετάσεις δεν αποτελούν πλέον εμπόδιο: εντός της ΕΕ, έχετε το 
δικαίωμα να έχετε ίση μεταχείριση όσον αφορά τα εργασιακά σας δικαιώματα, με όλα τα 
κοινωνικά και φορολογικά πλεονεκτήματα – ακόμη και επίδομα ανεργίας! 

Πρώτη στάση
Από πού θα ξεκινήσετε; Αρχίστε από το EURES, την Ευρωπαϊκή 
Υπηρεσία Απασχόλησης. Μπορείτε να στείλετε το βιογραφικό σας 
σημείωμα ή να αναζητήσετε εργασία στις 750.000 αγγελίες που 
ανακοινώνονται στο διαδίκτυο από εργοδότες σε όλη την Ευρώπη. 
Αλλά το EURES είναι κάτι περισσότερο από ένας δικτυακός τόπος 
αναζήτησης εργασίας. Είναι ένα δίκτυο που συγκεντρώνει όλες τις 
δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης στην ΕΕ, όπως ο Οργανισμός 
Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) στην Ελλάδα. Υπάρχουν περισσότεροι 
από 800 σύμβουλοι του EURES που είναι πρόθυμοι να σας ενημερώσουν και να σας 
συμβουλεύσουν για τις συνθήκες ζωής και εργασίας σε οποιαδήποτε άλλη χώρα της ΕΕ.

Αφού ψάξετε στη βάση δεδομένων του EURES, είναι 
πιθανό να βρείτε μια θέση εργασίας στο εξωτερικό 
για την οποία θα θέλατε να κάνετε αίτηση. Και εδώ 
είναι που αρχίζουν οι ερωτήσεις. Μπορεί η διαδικασία 
αιτήσεων να είναι διαφορετική από τη χώρα σας; Στο 
φυλλάδιο ’Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας ... (’You will 
hear from us…’), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφέρεται 
σε όλα αυτά τα θέματα και σε ακόμη περισσότερα – για 
κάθε χώρα της ΕΕ! Μπορείτε να παραγγείλετε ένα 
δωρεάν αντίτυπο από το βιβλιοπωλείο της ΕΕ στο: 
http://bookshop.europa.eu    

‘Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας …’



Μια καριέρα στην έρευνα προσφέρει 
μια ενδιαφέρουσα ανταποδοτική 
εμπειρία σε πολλά ερευνητικά πεδία 
– και μέρη του κόσμου! 
 

Η εξάπλωση  
της γνώσης μέσω 
των ερευνητών
Για να μπορέσουν οι επιστημονικές 
επιτυχίες να ωφελήσουν την 
κοινωνία στο σύνολό της, η γνώση 
δεν πρέπει να παραμένει μέσα 
στους τοίχους των εργαστηρίων ή 
στα εθνικά όρια – πρέπει να μπορεί 
να κυκλοφορεί ελεύθερα, όπως 
γίνεται με τους ανθρώπους και τα 
χρήματα. Αυτό δεν απαιτεί μόνο την 
κυκλοφορία των πληροφοριών, αλλά 
και την παροχή βοήθειας προς τους ερευνητές ώστε να μπορούν να μετακινούνται. 

Με την υψηλή εξειδίκευσή τους όμως, είναι συχνά δύσκολο για τους ερευνητές να 
πακετάρουν τα πράγματά τους και να αλλάζουν μέρη. Για το λόγο αυτό δημιουργήθηκε 
το EURAXESS – η πύλη Ερευνητές σε Δράση: με τέσσερις πυλώνες (Θέσεις εργασίας, 
Υπηρεσίες, Δικαιώματα και  Σύνδεσμοι). Πρόκειται για μια ολοκληρωμένη υπηρεσία, 
η οποία απευθύνεται σε ερευνητές που επιθυμούν να εργαστούν σε άλλη ευρωπαϊκή 
χώρα και για οργανισμούς που επιθυμούν να προσλάβουν τους πιο ταλαντούχους 
Ευρωπαίους και μη Ευρωπαίους ερευνητές. Σε αυτή την εικονική πλατφόρμα 
συναντώνται η προσφορά με τη ζήτηση εργασίας, οι ερευνητές λαμβάνουν πρακτική 
βοήθεια από ένα δίκτυο υπηρεσιών, μαθαίνουν περισσότερα για τα δικαιώματα και 
τις υποχρεώσεις τους όταν εργάζονται στην Ευρώπη και μπορούν να παραμένουν 
ενήμεροι για το τι συμβαίνει στην Ευρώπη ενώ μετακινούνται στο εξωτερικό.    

Οι ερευνητές βρίσκονται πλέον σε κίνηση

Για περισσότερες πληροφορίες:
http://ec.europa.eu/euraxess/
http://ec.europa.eu/research/era/index_en.html
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Αυτό το γνωρίζατε;
Σας ενδιαφέρει μια συναρπαστική 

επιστημονική καριέρα μετά το σχολείο; Το 
πρόγραμμα Δράσεις Marie Curie  μπορεί 

να σας βοηθήσει αφού αποφοιτήσετε, 
οποιαδήποτε κι αν είναι η εθνικότητά 

σας. Και με την υποτροφία Marie Curie, 
θα μπορέσετε να μάθετε από τους 

καλύτερους σε όλο τον κόσμο! Αυτό το 
μοναδικό ευρωπαϊκό πρόγραμμα έχει  
ήδη βοηθήσει χιλιάδες ερευνητές από  

το ξεκίνημα του, το 1996.  
Τι σκέφτεστε για εσάς και για το δικό  
σας ερευνητικό όνειρο;
http://ec.europa.eu/
mariecurieactions/

Ξεχάστε τους ερευνητές που ήταν κλεισμένοι στα εργαστήριά τους. Οι σύγχρονοι 
επιστήμονες και ερευνητές μετακινούνται ελεύθερα για να εργαστούν όπου 
χρειαστεί. 



Τα θαύματα της επιστήμης

Ο άνθρακας βουλιάζει
Τι συμβαίνει στο διοξείδιο του άνθρακα που απελευθερώνεται στην ατμόσφαιρα; Απλά, 
δε μένει όλο εκεί. Η φύση – και ιδιαίτερα οι ωκεανοί – απορροφούν περίπου το μισό 
των εκπομπών. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να λάβουμε υπόψη καθώς προσπαθούμε 
να κατανοήσουμε την κλιματική αλλαγή. Πόσο όμως CO2 μπορούν να απορροφήσουν 
οι ωκεανοί; Οι επιστήμονες προσπαθούν να δώσουν απάντηση σε αυτό το ερώτημα, 
σε μια ερευνητική δράση που χρηματοδοτείται από την ΕΕ. Τα πρώτα αποτελέσματα 
δείχνουν ότι μειώνεται η δυνατότητα απορρόφησης των ωκεανών.
www.carboocean.org

Φορείς ασθενειών
Η ελονοσία, μια ασθένεια που μπορεί να προληφθεί, ευθύνεται για περισσότερους 
από ένα εκατομμύριο θανάτους το χρόνο.  Μεταδίδεται από το τσίμπημα μολυσμένων 
κουνουπιών, τα περισσότερα όμως από αυτά τα έντομα έχουν γίνει ανθεκτικά σε 
εντομοκτόνα. Υπάρχουν πολλές ερευνητικές δράσεις, χρηματοδοτούμενες από την 
ΕΕ, που εξετάζουν τη βιολογία των 
κουνουπιών και προσπαθούν να 
ανακαλύψουν νέους τρόπους ώστε 
να σταματήσει η μετάδοση της 
ασθένειας.
www.transmalariabloc.org
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Η επιστήμη βοηθά να κατανοήσουμε τον φυσικό κόσμο, προς όφελος του 
περιβάλλοντος και της υγείας μας.

“Η επιστήμη είναι συναρπαστική 
γιατί δεν έχει όρια. Είναι όπως 
όταν περπατάς – κάθε φορά 
που πηγαίνεις πιο μακριά έχεις 
περισσότερες ευκαιρίες.”
Mārcis, 18 ετών

Όταν το διοξείδιο του άνθρακα διαλύεται στο νερό της θάλασσας, το νερό 
στους ωκεανούς γίνεται πιο όξινο με αποτέλεσμα να διαταράσσονται τα 
οικοσυστήματα. Πώς θα αντιδράσουν τα φυτά και τα ζώα; Ένα πιθανό θύμα είναι 
οι κοραλλιογενείς ύφαλοι, οι οποίο δεν αποτελούν μόνο σημείο προσέλκυσης 
τουριστών αλλά και σημαντικό οικοσύστημα για ψάρια. Ενώ το φαινόμενο του 
θερμοκηπίου και η αύξηση της θερμοκρασίας τραβούν όλη την προσοχή, η ΕΕ 
ασχολείται και με αυτό το πρόβλημα. www.epoca-project.eu

Tο άλλο πρόβλημα του CO2 



Το βιολογικό σας ρολόι
Είστε πρωινοί ή βραδινοί τύποι; Έχετε υποφέρει ποτέ από τζετ λαγκ; Όταν ταξιδεύετε 
σε άλλη χρονική ζώνη, το βιολογικό σας ρολόι αποσυγχρονίζεται από την τοπική 
ώρα, διαταράσσοντας τις συνήθειες φαγητού και ύπνου. Γιατί συμβαίνει όμως αυτό; 
Οι άνθρωποι – και άλλοι ζωντανοί οργανισμοί – ακολουθούν έναν περίπου 24ωρο 
κύκλο που ονομάζεται κιρκάδιος ρυθμός, ο οποίος λειτουργεί ανεξάρτητα από φως ή 
σκοτάδι, ζέστη ή κρύο. Ερευνητές που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ προσπαθούν να 
κατανοήσουν πώς συγχρονίζεται το εσωτερικό μας ρολόι με το εξωτερικό περιβάλλον.
www.euclock.org

Για δροσιά στο αυτοκίνητο
Ο κλιματισμός στο αυτοκίνητο μπορεί να προσφέρει ανακούφιση όταν ταξιδεύουμε 
στο κατακαλόκαιρο, αλλά αυτή η άνεση συνεπάγεται αυξημένη κατανάλωση καυσίμων 
και εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Για τον λόγο αυτό, οι ερευνητές αναπτύσσουν 
ένα σύστημα κλιματισμού πιο φιλικό προς το περιβάλλον, το οποίο λειτουργεί με 
απορριπτόμενη ενέργεια, δηλαδή από τη θερμότητα που εκλύεται από την εξάτμιση και 
το καλοριφέρ του αυτοκινήτου.
www.crfproject-eu.org > TOPMACS.    

Για περισσότερες πληροφορίες:
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?lg=el 
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Με μια ντισκομπάλα να γυρίζει από πάνω τους, τα ηλεκτρόνια, καλυμμένα με 
ροζ νέον, τρέχουν με τα πατίνια γύρω από μια πίστα. Καθώς γυρίζουν στην 
πρώτη στροφή, ανάβει μια φωτεινή λάμπα. Στην επιστροφή όμως τα ηλεκτρόνια 
συναντούν ένα εμπόδιο που επιβραδύνει το ρυθμό τους, και η επόμενη στροφή 
διακόπτεται από νερό. Δείτε το βίντεο και μάθετε περισσότερα για τα ηλεκτρικά 
κυκλώματα - τις αντιστάσεις και τα μικρά κυκλώματα - αλλά και γιατί είναι 
σημαντική η έρευνα. www.youtube.com/watch?v=sQ9G2OL9ERo    

Κάνοντας πατίνια στο EU Tube
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Γυναίκες επιστήμονες

Η επικράτηση των στερεοτύπων επηρεάζει την ανισότητα ανάμεσα στα φύλα, όπως 
για παράδειγμα η κλασική πεποίθηση ότι τα αγόρια προτιμούν τα μαθηματικά και τις 
θετικές επιστήμες και ότι μόνο οι άνδρες φορούν την φόρμα του εργαστηρίου. Όμως 
ποιος μπορεί να καθορίσει πως θα πρέπει να είναι η εξωτερική μορφή ενός ερευνητή;

Ένας άλλος παράγοντας μπορεί να είναι ότι οι σημαντικότερες γυναίκες επιστήμονες 
στην ιστορία, πολλές από τις οποίες αγωνίστηκαν εναντίον των προκαταλήψεων 
προκειμένου να ασχοληθούν με αυτό που τις ενδιέφερε, παραμένουν σχετικά άγνωστες. 
Οι γυναίκες όμως έχουν συνεισφέρει σημαντικά στην επιστήμη, από πολύ παλιά…

Υπατεία η Αλεξανδρινή
Παρόλο που η ζωή της είχε τραγικό τέλος στα χέρια ενός εξαγριωμένου πλήθους, ο 
θρύλος της Υπατείας επέζησε, επηρεάζοντας έντονα την πρόοδο της επιστημονικής 
σκέψης. Γεννημένη τον 4ο αιώνα στην Αλεξάνδρεια, στην Αίγυπτο, – που αποτελούσε 
εκείνη την εποχή εξέχον κέντρο πολιτισμού – διέπρεψε στα μαθηματικά, την αστρονομία 
και τη φιλοσοφία. Εκτός του ότι δίδασκε και έγραφε, έκανε πολλές εφευρέσεις, μεταξύ 
των οποίων ο αστρολάβος, το υδρόμετρο και το υδροσκόπιο. 

Τα ακαδημαϊκά σχόλιά της, ιδιαίτερα στα έργα του Ευκλείδη και του Απολλώνιου, 
βοήθησαν στην εξάπλωση του ορθολογισμού και της λογικής σκέψης ως βάση της 
επιστημονικής προσπάθειας. Η Υπατεία η Αλεξανδρινή προχώρησε πολύ περισσότερο 
από τον αναμενόμενο ρόλο της γυναίκας στην εποχή της. Παραμένει ακόμη και σήμερα 
πηγή έμπνευσης, καθώς έχουν γραφτεί για αυτήν πολλά βιβλία ενώ έχει γίνει ακόμα και 
κύριο θέμα κινηματογραφικής ταινίας.

Οι γυναίκες αποτελούν μόνο το 30% όλων των ερευνητών στην Ευρώπη και μόλις 
το 7% των εφευρετών που δηλώνουν μια ευρεσιτεχνία. Γιατί όμως οι γυναίκες 
φαίνεται να απωθούνται από τον τομέα της έρευνας και της τεχνολογίας;

©
 Thad Zajdow

icz



Για περισσότερες πληροφορίες:
http://ec.europa.eu/research/science-society/ > Women and science
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?lg=en&pg=wisaudiobook
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Απαντήσεις: 1-β, 2-β, 3-α, 4-β, 5-β, 6-γ, 7-α, 8-γ, 9-γ, 10-β

Ελέγξτε τις γνώσεις σας!
 
1. Ποια ήταν η πρώτη γυναίκα που κέρδισε το Βραβείο Νόμπελ;
α. Τόνι Μόρισον β. Μαρί Κιουρί γ..Φλόρενς Νάιτινγκεϊλ

2. Σε ποιον επιστημονικό τομέα ήταν πρωτοπόρος η Ζαν Βιλλεπρέ-Πάουερ;
α. Ηλεκτρομαγνητισμό β. Θαλάσσια βιολογία γ. Αστρονομία

3. Παρόλο που τη μεγαλύτερη αναγνώριση έλαβαν ο Τζέιμς Γουότσον και ο Φράνσις Κρικ, σε ποια 
ανακάλυψη έπαιξε σημαντικό ρόλο η Ρόζαλιντ Φράνκλιν;
α. Τη δομή του DNA β. Τα υποατομικά σωματίδια γ. Τον πιο απομακρυσμένο γαλαξία

4. Ποιος θεωρείται ως ο πρώτος προγραμματιστής ηλεκτρονικών υπολογιστών;
α. Μπιλ Γκέιτς β. Άντα Λάβλεϊς γ. Κάρλι Φιορίνα

5. Χάρη στο έργο της Σεσίλια Πέιν-Καπόσκιν, από ποιο στοιχείο γνωρίζουμε σήμερα ότι αποτελείται 
βασικά ο ήλιος;
α. Κρυπτόν β. Υδρογόνο γ. Νέον 

6. Με τι ασθενείς δούλεψε η Άγκνες Σιόμπεργκ;
α. Λεπρούς β. Τυφλούς γ. Ζώα

7. Πριν από την εισαγωγή του ευρώ, σε ποιο χαρτονόμισμα απεικονιζόταν η διάσημη εντομολόγος Μαρία 
Σίμπιλα Μέριαν ;
α. 500 γερμανικών μάρκων β. 20 λιρών Αγγλίας γ. 50 γαλλικών φράγκων

8. Το αντικείμενο που είναι γνωστό ως ‘281 Lucretia’ έχει πάρει το όνομα της Καρολίνα Λ. Χέρσελ. Τι 
είναι;
α. Ένα ισότοπο β. Ένα βουνό γ. Ένας αστεροειδής

9. Το 1678, ποια ήταν η πρώτη γυναίκα στην Ευρώπη, στην οποία απονεμήθηκε διδακτορικός τίτλος;
α. Ελεανόρ της Ακιτάνια β. Κάθριν ντε Μέντιτσι γ. Έλενα Πισκόπια

10. Η Ελισαβέτα Φεντόροβνα Λιτβίνοβα βρήκε νέες μεθόδους για τη βελτίωση της διδασκαλίας ποιου 
μαθήματος;
α. Λογοτεχνία β. Μαθηματικά γ. Χημεία   



Η Ευρωπαϊκή Ένωση με μια ματιά

Η ΕΕ δημιουργήθηκε από εθνικές κυβερνήσεις ως ένας μηχανισμός με στόχο την 
σύναψη συμφωνιών για κοινές ενέργειες σε θέματα για τα οποία θα ήταν πιο λογικό οι 
χώρες της ΕΕ να συνεργάζονται, αντί να ενεργεί η κάθε μια για λογαριασμό της.   

Συνεργασία αντί για ανταγωνισμός
Μετά τον όλεθρο του Δευτέρου Παγκόσμιου Πολέμου, οι Ευρωπαίοι ήταν αποφασισμένοι 
να αποτρέψουν άλλες καταστροφικές συγκρούσεις. Αντί να ανταγωνίζονται η μια 
την άλλη, οι κυβερνήσεις έξι χωρών αποφάσισαν να συνεργαστούν σε εμπορικά και 
οικονομικά θέματα. Συγκέντρωσαν τους πόρους άνθρακα και χάλυβα, τις πρώτες 
ύλες για όπλα, και η απειλή του πολέμου υποχώρησε καθώς έγιναν αναμεταξύ τους 
πολύτιμοι εμπορικοί εταίροι. 
 
Η ΕΕ έφερε μια νέα εποχή ειρήνης και ευημερίας. Σήμερα, αγκαλιάζει 500 εκατομμύρια 
ανθρώπους και αντιμετωπίζει σημαντικά θέματα της καθημερινότητας. Η Ευρωπαϊκή 
Ένωση λειτουργεί σύμφωνα με τις ακόλουθες αρχές:
 
1. Μπορεί να ενεργήσει μόνο σε περιοχές που έχουν ήδη συμφωνήσει οι εθνικές 

κυβερνήσεις.

2. Πρέπει να ενεργεί μόνο σε περίπτωση που θα είναι πιο αποτελεσματική από τις 
εθνικές κυβερνήσεις αν ενεργούσαν μόνες τους.

3. Πρέπει να προωθεί και να υπερασπίζεται κοινές αξίες, όπως η δημοκρατία, η 
ελευθερία και η δικαιοσύνη, καθώς και η κοινή κληρονομιά της Ευρώπης, όπως 
εκφράζεται μέσω των πολλών πολιτισμών, παραδόσεων και γλωσσών της.
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Η Ευρωπαϊκή Ένωση (EΕ) είναι μοναδική στον κόσμο: δεν είναι ένας διεθνής 
οργανισμός όπως τα Ηνωμένα Έθνη, ούτε αντικαθιστά τις εθνικές κυβερνήσεις. 
Τι είναι λοιπόν; 



Τι έχει να προσφέρει η ΕΕ;
Οι τίτλοι των μέσων μαζικής ενημέρωσης μπορεί να αναφέρουν ότι η ΕΕ ασχολείται 
με φαινομενικά ασήμαντες λεπτομέρειες, ποια είναι όμως η αλήθεια; Οποιαδήποτε 
προσπάθεια να κάνουμε μια λίστα όλων όσων κάνει θα ήταν ανεπαρκής. Ορίστε όμως 
μερικά βασικά πράγματα που είναι χρήσιμο να γνωρίζετε:

 » Αν είστε πολίτης μιας χώρας της ΕΕ, τότε είστε αυτόματα και πολίτης της ΕΕ. Έχετε 
επομένως το δικαίωμα να ζείτε, να εργάζεστε και να σπουδάζετε σε άλλη χώρα της 
ΕΕ – από την Κύπρο ως την Φινλανδία και από την Ιρλανδία ως τη Βουλγαρία. Και 
αν επισκέπτεστε κάποια περιοχή εκτός ΕΕ όπου η χώρα σας δεν έχει πρεσβεία, 
έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε βοήθεια από τις πρεσβείες άλλων χωρών της ΕΕ.

 » Ως καταναλωτής, προστατεύεστε από τη νομοθεσία της ΕΕ για την προστασία του 
καταναλωτή που δεν αφήνει περιθώρια σε εταιρείες να σας εκμεταλλευτούν.

 » Χάρη στην αυστηρή νομοθεσία της ΕΕ για το περιβάλλον, μπορείτε να απολαύσετε 
πιο καθαρό αέρα, νερό και έδαφος.

Για περισσότερες πληροφορίες:
http://europa.eu/euinyourcountry/index_el.htm 
http://ec.europa.eu/youreurope/index_el.html > Πληροφορίες για 
πολίτες
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112
Όπου κι αν βρίσκεστε στην ΕΕ, μπορείτε να καλέσετε τον 
ευρωπαϊκό αριθμό έκτακτης ανάγκης για βοήθεια. 

Σημαντικοί τηλεφωνικοί αριθμοί

00 800 6 7 8 9 10 11
Η γραμμή Europe Direct θα σας δώσει απαντήσεις για 
οποιοδήποτε ερώτημα έχετε σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
Και το καλύτερο είναι ότι η κλήση είναι δωρεάν!    



Χρονικό της ΕΕ
Η διαδικασία δημιουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ξεκίνησε ως επακόλουθο του 
Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, με στόχο τη διασφάλιση της ασφάλειας και ευημερίας στην 
Ευρώπη. Πάνω από πενήντα χρόνια αργότερα, αποτελεί ακόμη μια διαδικασία σε 
εξέλιξη στην οποία μπορούν να συνεισφέρουν όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτες.

1945 1950
1968

1979

1986

1945
Μετά από σχεδόν έξι χρόνια μαχών στην Ευρώπη, ο  
Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος φτάνει στο τέλος του.

1950
Η Διακήρυξη Schuman οδηγεί τον Απρίλιο του 1951 στη Συνθήκη του 
Παρισιού, με την οποία ιδρύεται η Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και 
Χάλυβα. Περιλαμβάνει έξι χώρες: Βέλγιο, Γαλλία, Ιταλία, Λουξεμβούργο, 
Ολλανδία και Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας (Δυτική Γερμανία). 
Σύμφωνα με την παραπάνω συνθήκη, οι χώρες αυτές είναι ισότιμες και 
συνεργάζονται εντός των κοινών θεσμικών οργάνων.

1957
Το Βέλγιο, η Γαλλία, η Ιταλία, το 
Λουξεμβούργο, η Ολλανδία και 
η Δυτική Γερμανία υπογράφουν 
τη Συνθήκη της Ρώμης, με την 
οποία δημιουργείται η Ευρωπαϊκή 
Οικονομική Ένωση (EΟΚ) και η 
Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής 
Ενέργειας (EAEC ή Euratom). 
Δημιουργείται έτσι μια Ενιαία Αγορά 
όπου τα αγαθά, οι υπηρεσίες, το 
κεφάλαιο και οι άνθρωποι μπορούν 
να μετακινούνται ελεύθερα.

1968
Δημιουργείται η Τελωνειακή Ένωση: καταργούνται 
όλοι οι δασμοί εισαγωγής ανάμεσα στις έξι χώρες 
της ΕΟΚ.

1979
Γίνεται η πρώτη εκλογή 
του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου με άμεσες 
εκλογές. 

1986
Υπογράφεται η Ενιαία 
Ευρωπαϊκή Πράξη, 
η οποία ορίζει ένα 
χρονοδιάγραμμα για την 
ολοκλήρωση της Ενιαίας 
Αγοράς μέχρι την  
1η Ιανουαρίου 1993.  

1957
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Για περισσότερες πληροφορίες:
http://europa.eu/abc/history/index_el.htm
http://europa.eu/lisbon_treaty/index_el.htm
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2001

1992

1997

2002

2007

1989
Πέφτει το Σιδηρούν Παραπέτασμα δημιουργώντας την δυνατότητα για μια ενωμένη Ευρώπη. 
Αυτό οδηγεί στην επανένωση της Γερμανίας στις 3 Οκτωβρίου 1990. Η δημοκρατία 
αποκαθίσταται στις χώρες της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης.

1992
Υπογράφεται η Συνθήκη του Μάαστριχ, με την οποία δημιουργείται η Ευρωπαϊκή 
Ένωση (EΕ). Η συνθήκη αυτή θέτει νέους φιλόδοξους στόχους: νομισματική 
ένωση μέχρι το 1999, δικαιώματα των πολιτών της Ευρώπης, νέες κοινές πολιτικές 
– συμπεριλαμβανομένης της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας 
(ΚΕΠΠΑ) – και συνεργασία σε θέματα εσωτερικής ασφάλειας.

1997
Υπογράφεται η Συνθήκη του Άμστερνταμ, η οποία αναπτύσσει περαιτέρω την 
ΚΕΠΠΑ, καθώς επίσης τις πολιτικές απασχόλησης και κοινωνικής προστασίας. 

2001
Υπογράφεται η Συνθήκη της Νίκαιας, η οποία αναδιαμορφώνει τα 
θεσμικά όργανα και ενισχύει τα θεμελιώδη δικαιώματα, την ασφάλεια, 
την άμυνα και τη δικαστική συνεργασία σε θέματα εγκληματικότητας.

2002
Αρχίζουν να χρησιμοποιούνται τα χαρτονομίσματα και 
τα κέρματα του ευρώ σε πολλά κράτη μέλη και τα εθνικά 
νομίσματα παύουν σταδιακά να ισχύουν. Το ευρώ αρχίζει 
να χρησιμοποιείται από όλο και περισσότερες χώρες της 
ΕΕ – η δέκατη έκτη και τελευταία μέχρι σήμερα χώρα που 
άρχισε να χρησιμοποιεί το ευρώ ήταν η Σλοβακία.

2007
Για να γίνει η διευρυμένη ΕΕ πιο 
αποτελεσματική και δημοκρατική, οι 
ηγέτες της ΕΕ υπογράφουν τη Συνθήκη 
της Λισσαβόνας. Η συνθήκη αυτή 
ενδυναμώνει τη δημοκρατία – δίνοντας 
μεγαλύτερο λόγο στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, τα εθνικά κοινοβούλια και 
τους πολίτες – και την ικανότητας της 
ΕΕ να ενεργεί σε παγκόσμιο επίπεδο. Η 
Συνθήκη της Λισσαβόνας τέθηκε σε ισχύ 
το 2009.   

1989



Πώς λειτουργεί η Ευρώπη
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Πώς συνθέτουν όλα τα θεσμικά όργανα ένα παζλ που βοηθά τη λειτουργία της 
Ευρώπης; 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο  
– η φωνή του λαού

Το Κοινοβούλιο είναι η φωνή του λαού. Υιοθετεί τους ευρωπαϊκούς νόμους μαζί με 
το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διασφαλίζει επίσης δημοκρατικό έλεγχο και 
δημόσια συζήτηση για όλα τα θέματα των εργασιών της ΕΕ.

Κάθε πέντε χρόνια, οι ψηφοφόροι της ΕΕ εκλέγουν τους αντιπροσώπους τους στο 
Κοινοβούλιο. Οι τελευταίες εκλογές έγιναν τον Ιούνιο του 2009. Οι πολίτες εξέλεξαν 
736 μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κάνοντας το έτσι το μεγαλύτερο πολυεθνικό 
σώμα αυτού του είδους. Οι ευρωβουλευτές συναντώνται στο Στρασβούργο, Γαλλία, και 
μερικές φορές στις Βρυξέλλες, Βέλγιο.

Εντός του Κοινοβουλίου, τα μέλη δεν κάθονται ανά χώρα, αλλά σχηματίζουν διεθνικές 
πολιτικές ομάδες ανάλογα με την πολιτική τους συγγένεια. Το Κοινοβούλιο έχει υπάρξει 
γενικά ένθερμος υποστηρικτής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρόλο που μια μικρή ομάδα 
μελών θεωρούν ότι η ΕΕ έχει αποκτήσει υπερβολική δύναμη.

www.europarl.europa.eu

Eυρωπαϊκό Συμβούλιο  
– πολιτική ηγεσία

Τουλάχιστον τέσσερις φορές το χρόνο, οι κορυφαίοι πολιτικοί 
ηγέτες των Κρατών Μελών – ο πρωθυπουργός ή ο 
πρόεδρος, ανάλογα με τη χώρα – συναντώνται στις 
Βρυξέλλες για να συζητήσουν τα σημαντικά θέματα της 
επικαιρότητας και να χαράξουν τη συνολική πορεία 
της ΕΕ. Επικεφαλής του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου είναι ένας πρόεδρος, 
η θητεία του οποίου διαρκεί 
δυόμισι χρόνια.

©
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Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης  
– η φωνή των Κρατών Μελών

Εδώ εκφράζουν τις απόψεις τους οι εθνικές κυβερνήσεις. Το Συμβούλιο, με έδρα επίσης 
τις Βρυξέλλες, μπορεί να τροποποιήσει, να υιοθετήσει ή να απορρίψει προτάσεις για 
νέους νόμους. Ανάλογα με το θέμα της ημερήσιας διάταξης, κάθε χώρα εκπροσωπείται 
από τον υπουργό που είναι υπεύθυνος για το συγκεκριμένο τομέα – οικονομία, 
μεταφορές, γεωργία κλπ.

Οι αποφάσεις στα περισσότερα θέματα μπορούν να ληφθούν από την πλειοψηφία 
των μελών. Τα μεγάλα Κράτη Μέλη, όπως η Γερμανία, έχουν δικαίωμα περισσότερων 
ψήφων και συνεπώς μεγαλύτερη δύναμη στο Συμβούλιο από μια μικρότερη χώρα, 
όπως η Μάλτα. Ωστόσο, με το σύστημα ψηφοφορίας διασφαλίζεται ότι οι απόψεις των 
μικρότερων χωρών δεν θα «καταπνιγούν» από τους μεγαλύτερους γείτονές τους.

Όταν βρίσκονται υπό συζήτηση ευαίσθητα θέματα – για παράδειγμα, η φορολογία και η 
άμυνα – το Συμβούλιο πρέπει να λάβει ομόφωνη απόφαση. Αυτό δεν είναι εύκολο όταν 
υπάρχουν τόσες πολλές χώρες με διαφορετικά συμφέροντα!

www.consilium.europa.eu

Ευρωπαϊκή Επιτροπή – το κοινό συμφέρον

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με έδρα τις Βρυξέλλες, είναι το εκτελεστικό όργανο της ΕΕ. 
Αυτό σημαίνει ότι είναι το μοναδικό θεσμικό όργανο που μπορεί να προτείνει νέους 
νόμους, για τους οποίους ψηφίζουν στη συνέχεια το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο της ΕΕ. Η Επιτροπή έχει επίσης το ρόλο του «αστυνόμου» της ΕΕ, καθώς 
ευθύνεται για τη συμμόρφωση των εθνικών κυβερνήσεων με τους κανόνες και τη σωστή 
εφαρμογή των νόμων της ΕΕ. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, η Επιτροπή μπορεί να 
φέρει τις κυβερνήσεις ενώπιον του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο πρόεδρος της Επιτροπής είναι επικεφαλής μιας ομάδας επιτρόπων, η οποία 
αποτελείται από έναν επίτροπο από κάθε Κράτος Μέλος. Κάθε επίτροπος έχει ένα 
συγκεκριμένο πεδίο αρμοδιοτήτων – μεταφορά, περιβάλλον κλπ. – το οποίο είναι κάτι 
αντίστοιχο με τα καθήκοντα των υπουργών στις εθνικές κυβερνήσεις. Οι επίτροποι 
αναλαμβάνουν τη δέσμευση να ενεργούν για το συμφέρον ολόκληρης της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και όχι της χώρας τους.

Η ΕΕ έχει επίσης έναν ύπατο εκπρόσωπο για θέματα εξωτερικής πολιτικής και 
ασφαλείας, ο οποίος είναι επικεφαλής όλων των ενεργειών της ΕΕ σε διεθνές επίπεδο 
και είναι αντιπρόεδρος της Επιτροπής.

Στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή εργάζονται περίπου 23.000 άνθρωποι. Η πλειοψηφία τους 
έχει έδρα τις Βρυξέλλες, παρόλο που η Επιτροπή έχει επίσης γραφεία σε όλα τα Κράτη 
Μέλη και σε διάφορα άλλα μέρη.

http://ec.europa.eu
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Για περισσότερες πληροφορίες:
http://europa.eu/about-eu/index_el.htm 
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Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης  
– η επικράτεια του 

Το συναρπαστικό με τους νόμους είναι ότι μπορούν να ερμηνευτούν με διαφορετικούς 
τρόπους. Το Δικαστήριο έχει καθήκον να διασφαλίζει τη σωστή και ομοιόμορφη ερμηνεία 
των νόμων σε όλη την ΕΕ. Με έδρα το Λουξεμβούργο, το Δικαστήριο απαρτίζεται από 
έναν δικαστή από κάθε Κράτος Μέλος.
 
Οι αποφάσεις του Δικαστηρίου έχουν μεγάλο βάρος γιατί είναι οριστικές – δεν μπορούν 
να αντιταχθούν σε αυτές τα εθνικά δικαστήρια καμίας χώρας της ΕΕ!

http://curia.europa.eu

Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο  
– για να έχουν αξία τα χρήματά σου

Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρηματοδοτείται από τα χρήματα των φορολογούμενων πολιτών. 
Πρέπει να υπάρχει κάποιος που θα ελέγχει εάν τα χρήματα δαπανώνται με σωστό 
τρόπο. Αυτή είναι η δουλειά του Ελεγκτικού Συνεδρίου, το οποίο, με έδρα επίσης το 
Λουξεμβούργο, ελέγχει τους λογαριασμούς της Επιτροπής και δημοσιεύει ετήσια 
αναφορά.

http://eca.europa.eu    

 » Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή – www.eesc.europa.eu
 » Επιτροπή των Περιφερειών – www.cor.europa.eu
 » Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα – www.ecb.int
 » Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων – www.eib.org

Άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ είναι τα εξής:



Για περισσότερες πληροφορίες:
www.eesc.europa.eu
www.youtube.com/user/EurEcoSocCommittee
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Δράστε σε τοπικό επίπεδο!

Οι επιλογές σας δεν περιορίζονται στην «τυπική» πολιτική διαδικασία. Τα άτομα με 
κοινωνικές ανησυχίες – εκτός από τους εκλεγμένους αντιπροσώπους μας – μπορούν 
να επηρεάσουν τη λήψη αποφάσεων μέσω της οργανωμένης κοινωνίας των πολιτών. 
Αν είστε, για παράδειγμα, μέλος μίας οργάνωσης νεολαίας, τότε είστε ήδη ενεργοί 
στην κοινωνία των πολιτών. Και υπάρχουν πολλές τοπικές ομάδες που ανήκουν σε 
πανευρωπαϊκά δίκτυα.

Η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (EΟΚΕ) εκπροσωπεί τα συμφέροντα 
της οργανωμένης κοινωνίας των πολιτών. Είναι ο χώροςόπου οι οργανώσεις της 
κοινωνίας των πολιτών έχουν λόγο για όλους τους νόμους της ΕΕ και όπου μπορείτε να 
εκφράσετετην άποψή σας και εσείς, μέσω της ομάδας σας.

Παρόλο που η ΕΟΚΕ είναι ένα συμβουλευτικό σώμα, ο ρόλος της δεν περιορίζεται 
στο να αντιδρά σε προτάσεις άλλων οργανισμών. Λαμβάνεικαι δικές της πρωτοβουλίες 
καθώς δημοσιεύει απόψεις για τρέχοντα θέματα, όπως για παράδειγμα μια πρόσφατη 
αναφορά για το Facebook και άλλα κοινωνικά δίκτυα.    

Η ΕΕ φαίνεται τόσο μακριά από την τοπική σας κοινωνία και γι’ αυτό δεν σας 
ενδιαφέρει τι λένε οι πολιτικοί. Είστε όμως παθιασμένοι με ένα συγκεκριμένο 
ζήτημα, έτοιμοι να υπερασπιστείτε το σκοπό σας… τι μπορείτε λοιπόν να κάνετε;

Δε χρειάζεται να ξεκινήσετε από τις Βρυξέλλες. Ξεκινήστε 
κάνοντας κάτι μόνοι σας, στο σπίτι σας. Δράστε τοπικά, 
οργανωθείτε και βρείτε συμμάχους – όχι μόνο στη χώρα σας 
αλλά και σε όλη την Ευρώπη. Πολύ πιθανώς να  ανακαλύψετε ότι 
υπάρχει πλαίσιο συνεργασίας για το θέμα που σας απασχολεί.

Martin Chren, το νεότερο μέλος της ΕΟΚΕ, οικονομολόγος στον 
Οργανισμό F. A. Hayek στη Μπρατισλάβα και ενεργός blogger



Η Ευρώπη σε χρειάζεται!
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Στις μέρες μας, οι χώρες βασίζονται όλο και περισσότερο η μια στην άλλη. Τα 
παγκόσμια προβλήματα, όπως η κλιματική αλλαγή, το οργανωμένο έγκλημα και η 
οικονομική αστάθεια μπορούν να αντιμετωπιστούν μόνο με διεθνή συνεργασία. Οι 
ευρωπαϊκές χώρες που είναι μέλη της ΕΕ μπορούν μέσω αυτής να συνεργαστούν 
μεταξύ τους για αυτά τα θέματα. Αυτά τα προβλήματα όμως επηρεάζουν και εσάς 
– και η Ευρώπη θέλει να αναλάβετε δράση!

Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι το σπίτι για περισσότερους από 500 εκατομμύρια πολίτες 
από 27 χώρες. Ενεργεί σε πολλούς τομείς που επηρεάζουν την καθημερινότητά μας, 
από τα θεμελιώδη δικαιώματα μέχρι την περιβαλλοντική προστασία – γι’ αυτό και είναι 
σημαντικό να συμμετέχουμε στη λήψη αποφάσεων. Ορίστε μερικοί τρόποι για το πώς 
μπορούμε να το κάνουμε αυτό.

Ενεργή συμμετοχή
Μόλις μπορέσετε, ασκήστε το δικαίωμα ψήφου σας – στις δημοτικές, εθνικές και 
ευρωπαϊκές εκλογές. Ακόμη και σε μεγάλες δημοκρατίες, όπως η ΕΕ, κάθε ψήφος 
μετράει και μπορεί να κάνει τη διαφορά στο αποτέλεσμα των εκλογών.

Ανεξάρτητα από το πώς αισθάνεστε για την πολιτική, η αλήθεια είναι ότι σχεδόν 
οτιδήποτε μας επηρεάζει διέπεται από νόμους που αποφασίζονται μέσω πολιτικής 
διαδικασίας. Μια υγιής δημοκρατία απαιτεί από τους πολίτες της κάτι περισσότερο από 
μια απλή ψήφο κάθε τέσσερα ή πέντε χρόνια – αυτό ισχύει και για τους νέους.

Δε χρειάζεται να περιμένετε να φτάσετε σε ηλικία 
ψήφου για να έχετε γνώμη και να μπορείτε 
να την εκφράσετε! Σας δίνονται ήδη πολλές 
ευκαιρίες να συμμετάσχετε στην πολιτική 
διαδικασία στην Ευρώπη. Ακολουθούν 
μερικές προτάσεις, μπορείτε όμως να 
βρείτε πολλές ακόμη επιλογές για να 
δραστηριοποιηθείτε σε θέματα που 
είναι σημαντικά για εσάς.
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Η ευκαιρία σου να κάνεις τη διαφορά
EU Tube
Μάθετε περισσότερα για την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα από διάφορα βίντεο στο δικό της 
κανάλι στο YouTube. Μπορείτε να προσθέσετε τη γνώμη σας στην ενότητα σχολίων ή 
να «ανεβάσετε» ένα βίντεο ως απάντηση στα εκατοντάδες διαφορετικά κλιπ. 
www.youtube.com/user/eutube

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Νέων 
Γιατί να μη συμμετάσχετε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Νέων; Αποτελείται από ένα δίκτυο 
32 ευρωπαϊκών οργανισμών. Χιλιάδες νέοι Ευρωπαίοι συμμετέχουν σε περιφερειακές, 
εθνικές και διεθνείς συναντήσεις, συζητούν πολιτικά θέματα που τους απασχολούν και 
κάνουν νέους φίλους και επαφές.  
www.eypej.org

Ευρωπαϊκή Δικτυακή Πύλη της Νεολαίας
Υπάρχουν πολλοί οργανισμοί που προωθούν τα ενδιαφέροντα των νέων στην Ευρώπη. 
Μπορείτε να βρείτε μια γενική εικόνα σε αυτή την ιστοσελίδα μαζί με πληροφορίες για 
σπουδές, εργασία, εθελοντισμό, ταξίδια κλπ. 
http://europa.eu/youth

Υπάρχει επίσης μια ιστοσελίδα γεμάτη συνδέσμους σε οργανώσεις για τη νεολαία και 
τους ενεργούς πολίτες και ιδέες για το πώς μπορείτε να κάνετε αίτηση για χρήματα 
ώστε να ξεκινήσετε μια δική σας δράση. 
http://europa.eu/youth/active_citizenship/index_eu_el.html.    

Για περισσότερες πληροφορίες:
http://europa.eu/take-part/index_el.htm 
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Πώς θεσπίζονται οι νόμοι

Ο Κανονισμός της ΕΕ του 2007 σχετικά με την περιαγωγή, με τον οποίο καθιερώθηκε η 
Ευρωχρέωση για κλήσεις που πραγματοποιούνται ή λαμβάνονται ενώ ταξιδεύουμε στην 
ΕΕ, ανάγκασε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναθεωρήσει ένα χρόνο μετά το νομικό 
πλαίσιο – ιδιαίτερα σε ό,τι έχει σχέση με την αποστολή γραπτών μηνυμάτων και την 
πλοήγηση στο διαδίκτυο. Ο ανταγωνισμός ανάμεσα στις εταιρίες κινητών επικοινωνιών 
στην ΕΕ ήταν αποτελεσματικός (δηλαδή μείωναν τις τιμές και βελτίωναν τις υπηρεσίες); 
Ή μήπως «έκλεβαν» τους καταναλωτές;

Από την μία πλευρά ο στόχος ήταν οι λογικότερες τιμές για τους καταναλωτές από την 
άλλη όμως οι εταιρείες κινητών επικοινωνιών αντιστέκονταν, καθώς διακινδύνευαν τα 
έσοδά τους…
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Η ΕΕ είναι υπερήφανη για ορισμένους από τους αυστηρότερους νόμους 
προστασίας του καταναλωτή και έχει πλέον βάλει τέρμα στις ακριβές τιμές για 
την περιαγωγή – την τιμή αποστολής γραπτών μηνυμάτων και πλοήγησης στο 
διαδίκτυο από το κινητό σας όταν είστε στο εξωτερικό. Πώς προέκυψε αυτό;

Τελικά, ο Κανονισμός για την Περιαγωγή επεκτάθηκε ώστε  να περιλαμβάνει τα 
εξής:
 » Όριο χρέωσης SMS: οι καταναλωτές πληρώνουν πλέον το μέγιστο €0,11 

ανά μήνυμα κειμένου (+ ΦΠΑ) που αποστέλλεται από το εξωτερικό, ενώ η 
λήψη SMS σε άλλη χώρα της ΕΕ παραμένει δωρεάν.

 » Ανώτατο όριο τιμής χονδρικής στα δεδομένα: η χονδρική τιμή των 
δεδομένων – αυτό που πληρώνουν οι εταιρίες κινητών επικοινωνιών για την 
παροχή υπηρεσιών περιαγωγής μεταξύ τους – περιορίζεται σε €0,80 ανά 
megabyte που μεταφορτώνετε.

 » Ανώτατο όριο: για να αποφευχθούν οι ‘φουσκωμένοι λογαριασμοί’, η 
σύνδεση των καταναλωτών στο διαδίκτυο μέσω κινητού διακόπτεται αν ο 
λογαριασμός τους φτάσει σε ένα συγκεκριμένο όριο – από προεπιλογή, αυτό 
ορίζεται σε €50 το μήνα.

 » Χρέωση ανά δευτερόλεπτο: οι καταναλωτές χρεώνονται πλέον ανά 
δευτερόλεπτο – ξεκινώντας αμέσως για κλήσεις που λαμβάνονται στο  
εξωτερικό, και μετά από το πρώτο μισό λεπτό για κλήσεις που 
πραγματοποιούνται στο εξωτερικό.

Υπηρεσίες αποστολής γραπτών μηνυμάτων και 
κινητές υπηρεσίες δεδομένων 



Πώς θεσπίζονται 
οι νόμοι
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποβάλει 
πρόταση για ένα νέο νόμο αν κρίνει ότι 
υπάρχει ανάγκη – ή κατόπιν επεξεργασίας  
αιτήσεων ενός άλλου θεσμικού όργανου 
της ΕΕ ή κατόπιν πρωτοβουλίας πολιτών. 
Πριν από την υποβολή της πρότασης, 
η Επιτροπή πραγματοποιεί δημόσια 
συζήτηση, στην οποία συμμετέχουν τα 
ενδιαφερόμενα μέρη, όπως οι τοπικές, 
εθνικές και περιφερειακές κυβερνήσεις, καθώς και βιομηχανικοί σύλλογοι, οργανώσεις 
καταναλωτών και μη κυβερνητικοί οργανισμοί. Η Επιτροπή επίσης αναλύει τις 
επιπτώσεις του προτεινόμενου νόμου.

Στη συνέχεια, η πρόταση αποστέλλεται στους νομοθέτες της ΕΕ – το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Κοινοβούλιο λαμβάνει 
θέση, κάτι που μπορεί να αποτελέσει μια 
μεγάλη διαδικασία καθώς οι διαφορετικές 
πολιτικές ομάδες εκπροσωπούν διαφορετικά 
συμφέροντα. Το ίδιο συμβαίνει και στο 
Συμβούλιο, όπου οι εθνικές κυβερνήσεις 
έχουν διαφορετικές απόψεις και 
προτεραιότητες.

Αν το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
συμφωνήσουν, ο νόμος μπορεί να εγκριθεί. 
Αυτό συνέβη και με τον Κανονισμό για 
την Περιαγωγή, ο οποίος πέρασε ομαλά 
από αυτή τη διαδικασία. Αν όμως δε 
συμφωνήσουν, ο νόμος υπόκειται σε μια 
«διαδικασία συμβιβασμού» προκειμένου να έλθουν σε συμφωνία στα δύο θεσμικά 
όργανα. Μόλις ένας νόμος υιοθετηθεί σε επίπεδο ΕΕ, οι εθνικοί νόμοι των Κρατών 
Μελών θα πρέπει να προσαρμοστούν – ή να θεσπιστούν νέοι – ώστε να εφαρμοστεί ο 
νόμος της ΕΕ.    

Για περισσότερες πληροφορίες:
http://ec.europa.eu/yourvoice/index_el.htm > Διαβουλεύσεις
http://ec.europa.eu/roaming
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Οι ομάδες συμφερόντων πιέζουν τους 
νομοθέτες της ΕΕ με την ελπίδα να 
τους πείσουν να δημιουργήσουν ή 
να τροποποιήσουν νόμους που να 
επηρεάζουν τα μέλη τους. Οι νόμοι 
της ΕΕ, όπως και ο συγκεκριμένος, 
έχουν άμεσες επιπτώσεις στις 
εταιρείες και τους καταναλωτές. 

Εκπροσώπηση 
συμφερόντων

Αυτό το 
γνωρίζατε;

Παλιότερα κόστιζε σε 
έναν καταναλωτή από 
την Ελλάδα  €0.49 για 
να στείλει μήνυμα με 
το κινητό του από την 
Εσθονία, ενώ σήμερα 

κοστίζει €0.11. 



76%
11%

12%

Κάτι περισσότερο από ένα απλό χαρτζιλίκι

O ετήσιος προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι περίπου €141,5 
δισεκατομμύριαευρώ. Η επίδραση αυτού του υπέρογκου ποσού είναι αισθητή σε 
όλη την Ευρώπη, αν και αντιπροσωπεύει μόνο περίπου το 1% του εθνικού πλούτου 
της Ένωσης. Όπως μπορείτε να φανταστείτε, ο τρόπος διαχείρισης αυτού του 
προϋπολογισμού πυροδοτεί συχνά έντονες πολιτικές διαμάχες, καθώς οι εθνικοί 
αντιπρόσωποι προσπαθούν να εξισορροπήσουν τις ανταγωνιστικές απαιτήσεις των 
διαφόρων κρατών.

Πώς λοιπόν θα τα ξοδεύατε; Η διαχείριση δημόσιου χρήματος είναι μια πολύ σοβαρή 
ευθύνη. Οι βραχύχρονες ανάγκες πρέπει να αντισταθμιστούν με τις μακρόχρονες 
επενδύσεις και δεσμεύσεις του παρελθόντος. Πρέπει επίσης να είμαστε προσεκτικοί να 
μην ξοδεύουμε περισσότερα απ’ όσα έχουμε.

Από πού έρχονται αυτά τα χρήματα;
Η ΕΕ έχει πολλές πηγές εσόδων. Όμως τα περισσότερα χρήματα προέρχονται από 
εθνικές κυβερνήσεις.

• 76% Εθνικές συνεισφορές, βάσει του 
ακαθάριστου εθνικού προϊόντος.

• 12% Φόροι εισαγωγής για προϊόντα 
που έρχονται εκτός της ΕΕ.

• 11% Ένα μικρό ποσοστό του φόρου 
προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) που 
συλλέγεται από τις χώρες της ΕΕ.

• 1% Άλλα: εισφορές προσωπικού 
της ΕΕ, μη δαπανηθέντα ποσά 
προηγουμένων ετών, …
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Με  €141,5 δισεκατομμύρια  ευρώ στον τραπεζικό σας λογαριασμό, θα ήσασταν 
τουλάχιστον δύο φορές πιο πλούσιοι από τον πλουσιότερο άνθρωπο στον κόσμο.

Ο προϋπολογισμός της ΕΕ λειτουργεί βάσει της αρχής του ισοζυγίου. Με λίγα 
λόγια, αυτό σημαίνει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να δαπανήσει μόνο τα 
χρήματα που διαθέτει. Σημαίνει όμως και ότι η ΕΕ δεν έχει κανένα χρέος, εφόσον 
δε μπορεί να δανειστεί χρήματα. Αυτό είναι μια καλή τακτική που πρέπει να 
λαμβάνουμε όλοι υπόψη όταν διαχειριζόμαστε τα οικονομικά μας!

Ένας ισορροπημένος προϋπολογισμός

1%



Και που πηγαίνουν;
Οι προτεραιότητες της ΕΕ για το πώς πρέπει να δαπανηθούν τα χρήματα ορίζονται 
κάθε επτά χρόνια. Για την περίοδο 2007-2013, ο συνολικός προϋπολογισμός εκτιμάται 
στο αστρονομικό ποσό των €975,000,000,000 –δηλαδή σχεδόν ένα τρισεκατομμύριο 
ευρώ! Παρόλα αυτά, πρέπει να τεθούν προτεραιότητες. Αν και υπάρχει περιθώριο 
ετήσιων προσαρμογών, σε γενικές γραμμές τα χρήματα δαπανώνται ως εξής:

• 44% Βιώσιμη ανάπτυξη και την απασχόληση:
 για να παραμείνει ανταγωνιστική, η ΕΕ επενδύει μεγάλα ποσά στην εκπαίδευση, 

την επιμόρφωση, την έρευνα και υποδομή, ενώ 
παρέχει βοήθεια και στους μη προνομιούχους.

• 43% Φυσικοί πόροι: 
 η υποστήριξη των παραγωγών γεωργικών 

προϊόντων, που είχε δεχθεί κριτική στο 
παρελθόν, πρέπει να εξισορροπηθεί με τις νέες 
πρωτοβουλίες για τη μείωση των κλιματικών 
αλλαγών.

• 6% Η ΕΕ ως παγκόσμιος εταίρος: 
 η ΕΕ είναι ο μεγαλύτερος πάροχος βοήθειας 

παγκοσμίως, τόσο σε περιπτώσεις έκτακτης 
ανάγκης όσο και σε μακρόχρονη υποστήριξη 
σε αναπτυσσόμενες χώρες.

• 6% Άλλα: 
 εδώ εμπίπτουν κυρίως τα διοικητικά έξοδα των οργανισμών της ΕΕ. 

• 1% Δικαιώματα του πολίτη, ελευθερία, ασφάλεια και 
 δικαιοσύνη: εκτός από την προστασία των συνόρων και τη διασφάλιση της 

δημόσιας υγείας, η ΕΕ χρηματοδοτεί προγράμματα για τον πολιτισμό και τους νέους.

Σύντομα θα ξεκινήσουν οι συζητήσεις για τον προϋπολογισμό της επόμενης επταετίας. 
Μπορείτε να μάθετε πώς δαπανώνται οι χρηματοδοτήσεις της ΕΕ στην περιοχή σας 
αναζητώντας τον ταχυδρομικό σας κώδικα στο http://ec.europa.eu/beneficiaries/
fts/index_en.htm. Στη συνέχεια, μπορείτε να συμμετάσχετε στη συζήτηση για τις 
μελλοντικές δαπάνες της ΕΕ και να στείλετε τα σχόλιά σας στο BUDG-budget-inbox@
ec.europa.eu.    

Κάτι περισσότερο από ένα απλό χαρτζιλίκι

Για περισσότερες πληροφορίες:
http://ec.europa.eu/dgs/budget/index_el.htm 
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Αυτό το 
γνωρίζατε;
Μόνο το 2010, 

δαπανώνται €64.3 
δισεκατομμύρια 
για να μπορέσει 
η Ευρώπη να 

ανακάμψει από την 
οικονομική κρίση, να 
δημιουργήσει νέες 
θέσεις εργασίας και 

να διαφυλάξει τις 
υπάρχουσες.



Money, money, money

Τα τελευταία 10 χρόνια έχουν γίνει οι μεγαλύτερες ανακατατάξεις νομισμάτων στην 
ιστορία της ηπείρου, καθώς τα 16 από τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ χρησιμοποιούν 
πλέον το ευρώ ως επίσημο νόμισμα. Το ευρώ μπορεί επομένως να χρησιμοποιηθεί σε 
ολόκληρη την περιοχή που εκτείνεται από τη Μεσόγειο μέχρι τον Αρκτικό Κύκλο. Ακόμη 
περισσότερες χώρες της ΕΕ θα προσχωρήσουν στην ευρωζώνη, όταν είναι έτοιμες.

Ένα παγκόσμιο νόμισμα
Το ευρώ χρησιμοποιείται πλέον καθημερινά από σχεδόν 330 εκατομμύρια ανθρώπους. 
Είναι το νόμισμα με το δεύτερο μεγαλύτερο αποθεματικό στον κόσμο, ενώ το 2006 
ξεπέρασε το αμερικάνικο δολάριο και έγινε το νόμισμα με τη μεγαλύτερη αξία 
χαρτονομισμάτων που βρίσκονται σε κυκλοφορία.. 

Εκτός από το ότι προσφέρει μεγάλη ευκολία στις συναλλαγές, το ευρώ αποτελεί και 
ένα από τα πιο απτά σύμβολα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Και επειδή είναι ένα 
τόσο σημαντικό νόμισμα, δίνει τη δυνατότητα στην ΕΕ να έχει μεγαλύτερο λόγο στην 
παγκόσμια οικονομία.
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Τι νόμισμα έχετε στο πορτοφόλι σας; Για εκατομμύρια Ευρωπαίους αυτό είναι το ευρώ, 
ένα ενιαίο νόμισμα, που γίνεται αποδεκτό σε πολλές χώρες σε όλη την Ευρώπη. 

Για περισσότερες 
πληροφορίες: 
http://ec.europa.eu/euro/
index_el.html

Σημαντικές ημερομηνίες

1999   Eισαγωγή του ευρώ ως 
εικονικό νόμισμα.

2002  Tα χαρτονομίσματα και τα 
κέρματα του ευρώ αρχίζουν 
να χρησιμοποιούνται σε  
12 χώρες της ΕΕ.

2007    H Σλοβενία αρχίζει να 
χρησιμοποιεί το ευρώ.

2008    H Κύπρος και η Μάλτα 
αρχίζουν να χρησιμοποιούν 
το ευρώ

2009    H Σλοβακία αρχίζει να 
χρησιμοποιεί το ευρώ.

  



Tαξίδια και αγορές στην Ευρώπη: 
απλοποίηση αγορών κι εξοικονόμηση!
Ένα ταξίδι στο εξωτερικό παλαιότερα συνεπαγόταν κουραστικές και ακριβές επισκέψεις 
σε κάποιο ανταλλακτήριο συναλλάγματος. Επίσης έπρεπε να κάνουμε συνέχεια 
υπολογισμούς μετατρέποντας στο νόμισμα της χώρας μας όταν κάναμε κάποια αγορά. 
Όταν επιστρέφαμε στη χώρα μας, μάς περίσσευαν πολλές φορές χαρτονομίσματα ή 
κέρματα του νομίσματος της χώρας που επισκεφτήκαμε, τα οποία δε μας χρησίμευαν 
πλέον σε τίποτα.

Αυτό δεν ισχύει πια στην ευρωζώνη. Τα πράγματα έχουν γίνει πολύ πιο απλά και 
επιπλέον μπορούμε να εξοικονομούμε χρήματα! 

Ένα μάθημα ιστορίας στο πορτοφόλι σας;  
Αφού τα χαρτονομίσματα του ευρώ απεικονίζουν τον αρχιτεκτονικό χαρακτήρα της 
πολιτιστικής ιστορίας της Ευρώπης, είναι σαν να παρέχουν ένα μικρό μάθημα ιστορίας 
και αρχιτεκτονικής. Ωστόσο, πολλοί από εμάς δεν έχουμε ποτέ χαρτονομίσματα των 
500 ευρώ στο πορτοφόλι μας!  

Τα νομίσματα κατασκευάζονται σε εθνική βάση σύμφωνα με το σχετικό μέγεθος της 
χώρας (υπάρχουν έτσι περισσότερα ευρώ με γερμανικά σύμβολα απ’ ότι με μαλτέζικα). 
Tα νομίσματα έχουν ένα κοινό σχέδιο της ΕΕ από τη μια πλευρά τους, ενώ από την 
άλλη υπάρχουν τα εθνικά σχέδια, όπως η Ιρλανδική 
άρπα ή η κουκουβάγια, ως σύμβολο της σοφίας, από 
αναπαράσταση αρχαίου αθηναϊκού τετραδράχμου. 

Όλα τα χαρτονομίσματα και τα νομίσματα του ευρώ 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε όλες τις χώρες της 
περιοχής του ευρώ. 
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Τα πλεονεκτήματα του ευρώ δεν περιορίζονται μόνο στη μεγαλύτερη ευκολία 
των τουριστών. Οι χώρες που χρησιμοποιούν το ευρώ έχουν χαμηλότερο 
πληθωρισμό και επιτόκια, μεγαλύτερη σταθερότητα, αυξημένες επενδύσεις και 
εμπόριο, καθώς και αυξημένη διαφάνεια τιμών και αυξημένο ανταγωνισμό. Αυτό 
είναι προς όφελος όλων. 

Δεν ωφελεί μόνο τους τουρίστες…

Για περισσότερες 
πληροφορίες: 
www.ecb.int/euro/html/
eurocoins.el.html
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Τώρα αρχίζουν τα δύσκολα – συγκεντρωθείτε!  
Ενώ οι περισσότεροι από εμάς νοιαζόμαστε για τα ευρώ που έχουμε στην τσέπη μας, 
υπάρχει ένα σημαντικό ρυθμιστικό σύστημα πίσω από το λαμπερό περίβλημα του 
ευρώ.  
 

Ποιος μπορεί να συμμετάσχει;
Όλες οι χώρες της ΕΕ μπορούν να προσχωρήσουν στην ευρωζώνη, εφόσον πληρούν 
τα λεγόμενα «κριτήρια του Μάαστριχτ». Το Ηνωμένο Βασίλειο και η Δανία έχουν επιλέξει 
να μη χρησιμοποιούν το ευρώ, μπορούν όμως να αλλάξουν γνώμη αν το επιθυμούν 
στο μέλλον.

Tα «κριτήρια του Μάαστριχτ»  
Πρόκειται για κανόνες (που ονομάζονται «κριτήρια σύγκλισης») που συμφωνήθηκαν 
στη Συνθήκη του Μάαστριχτ το 1992. Προστατεύουν τη σταθερότητα του ευρώ 
διασφαλίζοντας ότι οι χώρες μπορούν να προσχωρήσουν στην ευρωζώνη μόνο όταν η 
οικονομία τους θα το επιτρέπει. Πρέπει επίσης να εφαρμόσουν ειδικούς νόμους που θα 
διέπουν τις κεντρικές τράπεζές τους και τα νομισματικά θέματα.

Tα Κριτήρια του Μάαστριχτ
Τι μετράται; Πώς μετράται; Κριτήρια σύγκλισης

Σταθερότητα τιμών Εναρμονισμένος δείκτης τιμών 
καταναλωτή

Όχι περισσότερο από  
1,5 ποσοστιαίες μονάδες πάνω από το 
δείκτη των τριών χωρών με την καλύτερη 
απόδοση

Καλή κατάσταση της 
δημόσιας οικονομίας

Κυβερνητικό έλλειμμα ως % 
τουΑκαθάριστου Εγχώριου 
Προϊόντος (ΑΕΠ) 

Τιμή αναφοράς: όχι περισσότερο από 3%

Βιωσιμότητα της 
δημόσιας οικονομίας

Κυβερνητικό χρέος ως % του 
ΑΕΠ

Τιμή αναφοράς: όχι περισσότερο από 
60%

Διάρκεια της σύγκλισης Μακροπρόθεσμα επιτόκια Όχι περισσότερο από 
2 ποσοστιαίες μονάδες πάνω από το 
δείκτη των τριών χωρών με την καλύτερη 
απόδοση ως προς τη σταθερότητα τιμών

Σταθερότητα των 
συναλλαγματικών 
ισοτιμιών

Απόκλιση από την κεντρική 
ισοτιμία

Συμμετοχή στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό 
Συναλλαγματικών Ισοτιμιών για δύο 
χρόνια

Για περισσότερες πληροφορίες: 
http://ec.europa.eu/economy_finance/index_el.htm > 
Tο ευρώ >  Υιοθέτηση του ευρώ



Ποιος κινεί τα νήματα στην ευρωζώνη;
Πριν από την εισαγωγή του ευρώ, κάθε χώρα ήταν υπεύθυνη για το δικό της νόμισμα 
και τη νομισματική πολιτική. Τώρα με το ενιαίο νόμισμα, την ευθύνη αυτή αναλαμβάνει 
μια κεντρική αρχή –αλλιώς θα ήταν σαν μια ορχήστρα με πολλούς μαέστρους. 

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα   
Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) στην Φρανκφούρτη είναι ανεξάρτητη από 
πολιτικές παρεμβάσεις. Κύρια αποστολή της είναι να κρατηθεί ο πληθωρισμός 
μεσοπρόθεσμα λίγο χαμηλότερος από 2%. Μόνο το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ, που 
απαρτίζεται από την Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΚΤ και τους πρόεδρους των εθνικών 
κεντρικών τραπεζών, οι χώρες των οποίων ανήκουν στην περιοχή του ευρώ, μπορεί να 
λάβει αποφάσεις για τη νομισματική πολιτική στην περιοχή του ευρώ. 

Το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης (ΣΣΑ)
Ενώ η ΕΚΤ είναι ο μοναδικός φορέας στη νομισματική πολιτική της ευρωζώνης, κάθε 
χώρα που χρησιμοποιεί το ευρώ ευθύνεται για τη δική της οικονομία και λαμβάνει 
αποφάσεις για τη φορολογία και τις δαπάνες. Το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης 
δημιουργήθηκε για να διασφαλίσει ότι οι χώρες δε λαμβάνουν αποφάσεις που θα 
μπορούσαν να αποσταθεροποιήσουν ολόκληρη την ευρωζώνη. 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ελέγχει το κυβερνητικό έλλειμμα και χρέος, που πρέπει να είναι 
χαμηλότερο από 3% και 60% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ) αντίστοιχα. 
Αν παραβιαστούν αυτά τα όρια, το Συμβούλιο μπορεί να κινηθεί νομικά εναντίον της 
συγκεκριμένης χώρας, και ως ύστατη λύση μπορεί να επιβάλει οικονομικό πρόστιμο.    

Για περισσότερες πληροφορίες:
http://ec.europa.eu/economy_finance/index_el.htm > Σύμφωνο 
Σταθερότητας και Ανάπτυξης
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Ενωμένοι στη διαφορετικότητα

Ο καθένας μας έχει τη δική του εθνική ταυτότητα, για πολλούς όμως από εμάς η περιοχή 
από την οποία καταγόμαστε είναι το ίδιο σημαντική. Πολλές περιοχές έχουν τις δικές 
τους ιδιαίτερες παραδόσεις, όπως φαγητό, ενδυμασία, μουσική και χορό. Πέρα όμως 
από την πολιτιστική πτυχή του θέματος, η κάθε περιοχή έχει ουσιαστικό ρόλο και στην 
οικονομία.

Μηχανές ανάπτυξης
Οι διάφορες αυτές περιοχές είναι ουσιαστικά το 
μέρος όπου ξεκινούν και αναπτύσσονται μικρές, 
τοπικές επιχειρήσεις δημιουργώντας θέσεις 
εργασίας και δίνοντας ώθηση στην οικονομική 
ανάπτυξη. Με τη σωστή υποστήριξη, μπορούν να 
αποτελέσουν εστίες δυναμισμού και καινοτομίας. Η 
ΕΕ ενδιαφέρεται να αξιοποιήσει αυτό το δυναμικό, κι 
έτσι εφαρμόζει πολιτικές που ωφελούν τις περιοχές 
αυτές. Οι πολιτικές αυτές εφαρμόζονται και στις 
271 περιοχές, παρόλο που παρέχεται περισσότερη 
βοήθεια σε αυτές που τη χρειάζονται περισσότερο. 

Τι γίνεται με τη δική σας περιοχή
H Ελλάδα θα λάβει  πάνω από €20.4 δισεκατομμύρια ως περιφερειακή υποστήριξη 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση από το 2007 έως το 2013. Δείτε πώς αξιοποιούνται αυτές 

οι επιδοτήσεις στη δική σας περιοχή: http://ec.europa.
eu/regional_policy/atlas2007/index_el.htm.

Για περισσότερες πληροφορίες:
http://ec.europa.eu/regional_policy/index_en.htm
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H EE είναι ένα τεράστιο μωσαϊκό 271 περιοχών. 

Η αποκατάσταση του πέτρινου θεάτρου της 
Δωδώνης, του δεύτερου πιο γνωστού μαντείου 
της αρχαίας Ελλάδας, μετά τους Δελφούς, έγινε 
εφικτή με την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Περιφερειακής Ανάπτυξης.    



Για περισσότερες πληροφορίες:
http://ec.europa.eu/health-eu/index_el.htm 
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Μια υγιεινή ζωή

Ζούμε στη χρυσή εποχή της ιατρικής, 
καθώς πολλές ασθένειες πλέον 
καταπολεμούνται ριζικά. Αυτή όμως 
είναι μόνο η μια πλευρά του νομίσματος. 
Ο σύγχρονος τρόπος ζωής συμβάλλει 
στην δημιουργία άλλων ασθενειών, ενώ 
πολλά παραδοσιακά προβλήματα υγείας 
συνεχίζουν να υπάρχουν. 

Για παράδειγμα, η Ευρώπη έχει να 
αντιμετωπίσει την ωρολογιακή βόμβα 
της παχυσαρκίας, η οποία παίρνει πλέον 
διαστάσεις επιδημίας. Σε μεγάλο βαθμό 
παρατηρούνται επίσης προβλήματα 
ψυχικής υγείας ενώ πολλοί νέοι πέφτουν 
θύματα εξάρτησης από το αλκοόλ και 
τα ναρκωτικά, εθίζονται στο κάπνισμα ή 
κολλάνε σεξουαλικά μεταδιδόμενες αρρώστιες. 

Προβληματιστείτε για την υγεία σας…
Υπάρχουν απίστευτα πολλές πληροφορίες στο διαδίκτυο για θέματα που σχετίζονται με 
την υγεία, πολλές από αυτές όμως είναι ψεύτικες και αναξιόπιστες. Η δικτυακή πύλη της 
ΕΕ για την Υγεία αντιμετωπίζει αυτό το πρόβλημα παρέχοντας αξιόπιστες πληροφορίες 
για ένα μεγάλο εύρος θεμάτων σχετικά με την υγεία (όπως ‘ο τρόπος ζωής μου’) καθώς 
και συνδέσμους σε εξειδικευμένους δικτυακούς τόπους.  

Έτσι λοιπόν αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το τι ακριβώς κάνει η ΕΕ στον τομέα 
της υγείας – από τη διεξαγωγή ερευνών μέχρι την παρακολούθηση των κινδύνων και 
την προώθηση των καλών συνηθειών – επισκεφθείτε 
την δικτυακή πύλη σήμερα!    

Αυτό το γνωρίζατε;
Η υγεία σας είναι το πιο 

πολύτιμο περιουσιακό σας 
στοιχείο και οι επιλογές 

που κάνετε τώρα μπορεί 
να επηρεάσουν την 

ποιότητα της ζωής σας 
μετά από πολλά χρόνια. Για 

αυτό συμμετάσχετε στην 
Πρωτοβουλία για την Υγεία 
των Νέων να ενημερωθείτε:  
http://ec.europa.eu/health-eu/

youth/index_el.htm 

Η υγεία είναι ένα από τα πολυτιμότερα δώρα της ζωής, πολλοί από εμάς όμως τη 
βάζουμε ασυναίσθητα σε κίνδυνο με τις επιλογές που κάνουμε… 
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Για περισσότερες πληροφορίες:
www.nosmoking.gr
http://ec.europa.eu/health-eu/index_el.htm> Ο τρόπος ζωής μου 
> Κάπνισμα

- 42 -

Μαχαίρι στο κάπνισμα

Αν προσπαθείτε να κόψετε το κάπνισμα, αν δε θέλετε να το ξεκινήσετε ή αν δεν αντέχετε 
να αναπνέετε τον καπνό των άλλων, υπάρχει βοήθεια. Η εκστρατεία ‘Help’ της ΕΕ 
συνεργάζεται με νέους ανθρώπους στην πρώτη γραμμή της μάχης κατά του καπνίσματος 
– μπορείτε να συμμετάσχετε και εσείς!

Στην καρδιά της εκστρατείας βρίσκονται 
οι δικές σας συμβουλές σχετικά με το 
κάπνισμα – τις οποίες μπορείτε να 
καταγράψετε στις διάφορες εκδηλώσεις 
της εκστρατείας Help σε όλη την Ευρώπη 
και να τις μοιραστείτε με άλλους στον 
δικτυακό τόπο της εκστρατείας. Στείλτε 
σήμερα τις συμβουλές σας στο 
www.help-eu.com.  

Τελικά γιατί το κάπνισμα είναι τόσο βλαβερό;
 » Ο βήχας είναι μόνο η αρχή. Καρκίνος, καρδιακές και πνευμονικές παθήσεις… το 

κάπνισμα είναι βλαβερό για την υγεία σας, και πολύ πιθανό να αφαιρέσει χρόνια 
από τη ζωή σας.

 » Δεν αφορά μόνο τους καπνιστές! Το παθητικό κάπνισμα σκοτώνει 19.000 μη 
καπνιστές στην Ευρώπη κάθε χρόνο. 

 » Τα τσιγάρα είναι ακριβά. Σίγουρα θα υπάρχουν καλύτεροι τρόποι να ξοδέψετε τα 
χρήματά σας.  

Σε πολλές χώρες της ΕΕ έχει απαγορευτεί το κάπνισμα σε δημόσιους χώρους, όπως 
μπαρ και εστιατόρια, αναγκάζοντας έτσι τους καπνιστές να βγαίνουν έξω για να 
καπνίσουν. Ποια είναι η γνώμη σας; Θεωρείτε σωστή αυτή την προσέγγιση;     

Το κάπνισμα σκοτώνει! Ευθύνεται για 650.000 θανάτους κάθε χρόνο στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση, ενώ οι νέοι είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένοι στους κινδύνους του τσιγάρου.

 Ένα τσιγάρο ή ένα φιλί;

Ένα νέο mini-site, στο οποίο μπορείτε να έχετε πρόσβαση και από το 
κινητό σας, σας δίνει τη δυνατότητα να ζητήσετε βοήθεια, όπου κι αν 
βρίσκεστε και ανά πάσα στιγμή! 

Πρόσβαση οπουδήποτε και οποτεδήποτε



Για περισσότερες πληροφορίες:
http://ec.europa.eu/justice_home/index_en.htm > Freedom, Security 
and Justice > Drugs cooperation
www.emcdda.europa.eu
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Μια γρήγορη λύση;

“Οι εκστρατείες 
ενημέρωσης θα 
μπορούσαν να είναι 
πιο αποτελεσματικές αν 
περιελάμβαναν μαρτυρίες 
νέων ανθρώπων.” 
Martin, 20 ετών

Δε μπορεί να αρνηθεί κανείς ότι τα ναρκωτικά ασκούν μια συγκεκριμένη έλξη. 
Κάποιοι τα θεωρούν σαν έναν τρόπο για να ξεφύγουν από την πραγματικότητα, 
μια γρήγορη λύση για να χαλαρώσουν ή να νιώσουν ευφορία, ή απλά έναν τρόπο 
να αποκτήσουν «κύρος» ανάμεσα στους συνομηλίκους τους. Όλοι γνωρίζουμε ότι 
η χρήση ναρκωτικών εγκυμονεί κινδύνους. Υπάρχουν όμως πολλές πληροφορίες 
διαθέσιμες, κάποιες από τις οποίες είναι αντικρουόμενες… 

Ενημερωθείτε  
Η χρήση ναρκωτικών και αλκοόλ μπορεί να βλάψει την υγεία ή να προκαλέσει άλλους 
σοβαρούς κινδύνους, ιδιαίτερα όταν συνδυάζονται. Όποιος αγοράζει ναρκωτικά 
δεν μπορεί ποτέ να είναι σίγουρος για το τι ακριβώς παίρνει, ρισκάροντας έτσι 
με την υγεία του.

Η ΕΕ και τα 
ναρκωτικά
Η ΕΕ λαμβάνει διάφορα μέτρα για 
τη μείωση της διάθεσης και ζήτησης 
ναρκωτικών. Η ΕΕ υποστηρίζει τα Κράτη 
Μέλη στην πρόληψη, τη θεραπεία, 
τη μείωση κινδύνων σχετικών με 
ναρκωτικά, καθώς και την αντιμετώπιση 
του εγκλήματος.    

Αυτό το γνωρίζατε;
Στην ΕΕ, περίπου 8.000 άνθρωποι 

πεθαίνουν κάθε χρόνο από 
υπερβολική δόση ναρκωτικών. 

Βεβαιωθείτε ότι αυτό δεν θα συμβεί 
σε εσάς ή στους φίλους σας. 

Υπάρχουν φορείς από τους οποίους 
μπορείτε να ζητήσετε βοήθεια ή 

συμβουλές σχετικά με τα ναρκωτικά 
και τους κινδύνους τους. 

ΟΚΑΝΑ www.okana.gr, Ανοιχτή 
Γραμμή επικοινωνίας ΣΟΣ 1031

ΚΕΘΕΑ www.kethea.gr, Τηλεφωνική 
υποστήριξη & ενημέρωση 1145

Εσείς μπορεί να έχετε αποφασίσει να απέχετε από τα ναρκωτικά, τι γίνεται όμως 
με τους φίλους και τους συμμαθητές σας; Μοιραστείτε αυτό το μήνυμα μαζί 
τους. Εγγραφείτε στην Ευρωπαϊκή Δράση για τα Ναρκωτικά και δεσμευτείτε να 
ενημερώσετε και τους άλλους – να μιλήσετε για τα ναρκωτικά, να μοιραστείτε 
τις εμπειρίες σας, να δραστηριοποιηθείτε στο σχολείο σας ή στον κοινωνικό σας 
περίγυρο. Απλά πάρτε την απόφαση και δεσμευτείτε προσωπικά.
 http://ec.europa.eu/ead/

Ευρωπαϊκή Δράση για τα Ναρκωτικά
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Για ασφαλέστερες σεξουαλικές 
σχέσεις

Τα αντισυλληπτικά χάπια δεν σας προστατεύουν από τις μολύνσεις. Αν έχετε 
ομοφυλοφιλική σχέση, μπορεί να μη σας ανησυχεί η πιθανότητα ανεπιθύμητης 
εγκυμοσύνης, υπάρχουν όμως τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νoσήματα που μας 
ανησυχούν όλους, ετεροφυλόφιλους και ομοφυλόφιλους.

Η αποχή από την σεξουαλική επαφή είναι ο μοναδικός απόλυτα ασφαλής τρόπος 
αποφυγής των ΣΜΝ. Όταν όμως γίνετε σεξουαλικά ενεργοί, μπορείτε να 
ελαχιστοποιήσετε τον κίνδυνο μόλυνσης περιορίζοντας τον αριθμό των συντρόφων 
σας, κάνοντας συχνά εξετάσεις και χρησιμοποιώντας πάντα προφυλακτικό.

Τα προφυλακτικά εμποδίζουν την εξάπλωση των μολύνσεων. Ορισμένα ΣΜΝ 
μεταδίδονται από δερματική επαφή, ενώ άλλα από σωματικά υγρά, γι’ αυτό και είναι 
σημαντικό να χρησιμοποιείτε πάντα προφυλακτικό, οποιουδήποτε είδους σεξ και αν 
κάνετε.

Έχετε το δικαίωμα να γνωρίζετε εάν ο σύντροφός σας έχει προσβληθεί από κάποιο 
ΣΜΝ προτού προχωρήσετε σε σεξουαλική επαφή μαζί του. Ενημερωθείτε. Η προστασία 
της σεξουαλικής σας υγείας είναι θέμα σεβασμού προς εσάς και το σώμα σας.

Ας τα βάλουμε σε σειρά
Είναι πολλά τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα που προσβάλλουν τους νέους 
στην ΕΕ – το 68% των περιπτώσεων χλαμυδίων , για παράδειγμα, εμφανίζεται σε 
ηλικίες κάτω των 25 ετών. Ακολουθεί μια ενδεικτική λίστα ΣΜΝ:

 » Ο ιός HIV είναι μια ιογενής λοίμωξη, η οποία συνήθως μεταδίδεται από σεξουαλική 
επαφή χωρίς προφυλάξεις ή από μολυσμένες σύριγγες και προσβάλλει το 
ανοσοποιητικό σύστημα. Χωρίς τους φυσικούς αμυντικούς μηχανισμούς του 
οργανισμού τους, οι ασθενείς με HIV είναι ευάλωτοι σε άλλες ασθένειες. Στην πιο 
βαριά μορφή του, ο ιός HIV ονομάζεται AIDS.

 » Ο ιός HPV είναι ένα συνηθισμένο ΣΜΝ. Ορισμένες μορφές του προκαλούν 
γεννητικά κονδυλώματα ενώ άλλες καρκίνο. Διατίθεται πλέον ένα εμβόλιο το οποίο 
προστατεύει τις γυναίκες από το 70% των μορφών HPV που σχετίζονται με τον 
καρκίνο του τραχήλου της μήτρας – ωστόσο, πρέπει να εξετάζονται τακτικά μετά 
τον εμβολιασμό.

 » Τα  χλαμύδια είναι το πιο συνηθισμένο βακτηριακό ΣΜΝ στην Ευρώπη. Μερικοί 
μόνο από όσους προσβάλλονται παρουσιάζουν συμπτώματα, αν όμως η ασθένεια 
δεν θεραπευτεί μπορεί να επηρεάσει τη γονιμότητα.

Πολλά σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα (ΣΜΝ) δεν εμφανίζουν εξωτερικά 
συμπτώματα, και συχνά πολλοί δεν γνωρίζουν ότι έχουν προσβληθεί από ένα 
τέτοιο νόσημα. Τι μπορείτε λοιπόν να κάνετε για ναπροστατευθείτε;



 » Ο έρπης στα γεννητικά όργανα εμφανίζεται με φουσκάλες στην περιοχή γύρω από 
τα γεννητικά όργανα, αλλά μπορεί και να μην παρουσιαστεί κανένα σύμπτωμα. 
Ακόμη και αν επουλωθούν οι πληγές, η ασθένεια παραμένειστον οργανισμό.

Τα προειδοποιητικά 
σημάδια
Τα συμπτώματα που αναφέρονται  
παρακάτω μπορεί να είναι ενδείξεις 
μόλυνσης. Αν έχετε συμπτώματα ή 
υποψιάζεστε ότι έχετε προσβληθεί από 
κάποιο ΣΜΝ, πρέπει να κάνετε άμεσα 
ιατρικές εξετάσεις.

 » Πόνος κατά τη διάρκεια της 
σεξουαλικής επαφής.

 » Αίσθηση «καψίματος» κατά την 
ούρηση.

 » Πληγή, πρήξιμο, φουσκάλες ή άλλες 
ενδείξεις ερεθισμού κοντά στον κόλπο, το πέος ή τον πρωκτό.

 » Αλλαγή στις κανονικές εκκρίσεις από τον κόλπο.
 » Εκκρίσεις από το πέος.

Που μπορείτε να βρείτε βοήθεια
Χρειάζεται πολύ θάρρος, βάλτε όμως στην άκρη την αμηχανία σας και αναζητήστε 
ιατρική βοήθεια. Πολλές τοπικές κλινικές σεξουαλικής υγιεινής παρέχουν υπηρεσίες 
διαφυλάσσοντας την ανωνυμία σας. Πολλά ΣΜΝ μπορούν να θεραπευτούν εύκολα, 
αρκεί να το κάνετε 
εγκαίρως ώστε να 
μην επιβαρυνθεί 
μακροπρόθεσμα  
το σώμα σας.      

Για περισσότερες πληροφορίες:
Συμβουλευτικός Σταθμός Aids 210-7222222
www.hiv.gr
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Αυτό το γνωρίζατε;
Η χρήση λιπαντικού κατά 

τη διάρκεια της σεξουαλικής 
επαφής μπορεί να 

βοηθήσει στο να μη 
σπάσει το προφυλακτικό. 
Επιλέγετε πάντα λιπαντικό 
με νερό, καθώς όσα έχουν 

βάση το λάδι καθιστούν 
το προφυλακτικό λιγότερο 

ασφαλές.

“Είναι σημαντική η χρήση προφυλακτικού κατά 
την σεξουαλική πράξη, γιατί με αυτό τον τρόπο 
προστατευόμαστε από το AIDS και από άλλα 
σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα, καθώς, 
επίσης και από κάποια ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη.”
Χριστίνα, 19 ετών
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Χαρείτε το καλοκαίρι σας 
με ασφάλεια

Νεροτσουλήθρες
Τα μεγαλύτερα παιδιά, κυρίως αγόρια εφηβικής ηλικίας, 
είναι πολύ πιο πιθανό να τραυματιστούν σε νεροτσουλήθρες 
από ό,τι τα μικρότερα παιδιά. Αυτό μπορεί να οφείλεται 
στο συνδυασμό του μεγαλύτερου βάρους τους και της 
πιο επικίνδυνης συμπεριφοράς που εκδηλώνουν στη 
νεροτσουλήθρα. 

 » Για την αποφυγή συγκρούσεων πρέπει να αποφεύγεται η ταυτόχρονη χρήση της 
νεροτσουλήθρας από περισσότερα από ένα παιδιά.

 » Για να αποφεύγονται συγκρούσεις θα πρέπει να είναι σαφές πως το σημείο που 
πέφτετε από τη νεροτσουλήθρα στο νερό δεν είναι χώρος για παιχνίδι και θα πρέπει 
να απομακρύνεστε αμέσως από το χώρο αυτό.

 » Δεν πρέπει να μπαίνετε στη νεροτσουλήθρα με το κεφάλι λόγω του αυξημένου 
κινδύνου τραυματισμού στο κεφάλι και τη σπονδυλική στήλη.

 » Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε φουσκωτά παιχνίδια.

Σκι, μπανάνα, tubes…
 » Οι αρχάριοι πρέπει να κάνουν σκι σε περιοχές περιφραγμένες, με ήρεμα νερά 

χωρίς άλλους σκιέρ σε κοντινή απόσταση.
 » Σε νερά κρύα, συνιστάται η χρήση στολής και ακόμα και σε νερά θερμότερα 

συνιστάται η χρήση γιλέκου για να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος τραυματισμών - 
εκδορών.

 » Ειδικά για τα κορίτσια συνιστάται η χρήση στολής.
 » Όσοι ενοικιάζουν εξοπλισμό για σκι πρέπει να έχουν λάβει προηγούμενη επαρκή 

εκπαίδευση σχετικά με την τεχνική του αθλήματος και τους κανόνες ασφαλείας.
 » Οι αναβάτες φουσκωτών θαλάσσιων παιχνιδιών πρέπει πάντα να φορούν κράνη 

και ατομικές συσκευές επίπλευσης.
 » Οι αναβάτες φουσκωτών θαλάσσιων παιχνιδιών δεν πρέπει σε καμία περίπτωση 

να προσπαθήσουν να πιάσουν το σχοινί ρυμούλκησης.

Windsurfing
 » Όλοι όσοι κάνουν windsurfing πρέπει να καταλαβαίνουν και να τηρούν τους κανόνες 

πλεύσης και προσανατολισμού

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ



 » Θα πρέπει να χρησιμοποιείτε βοηθητικά μέσα επίπλευσης και να φοράτε 
προστατευτικό εξοπλισμό, όπως, παπουτσάκια του windsurfing, γάντια και ειδικό 
κράνος.

 » Οι αρχάριοι πρέπει να εξασκούν το άθλημα μόνο σε κλειστά, ήσυχα νερά.
 » Σε δροσερά νερά η αδιάβροχη στολή είναι απαραίτητη, ενώ σε πιο ζεστά νερά 

συνιστάται η χρήση αδιάβροχης μισής στολής για να αποτρέπονται εκδορές στο 
δέρμα από τον εξοπλισμό.

 » Ακολουθείτε πάντα τους κανόνες σωστής πλεύσης.
 » Προσέχετε τις τοπικές σημάνσεις, σημαίες και τα σύμβολα ασφαλείας.
 » Ελέγχετε δύο φορές σε κάθε κατεύθυνση πριν στρίψετε γρήγορα ώστε να 

αποφευχθεί σύγκρουση με ανθρώπους ή αντικείμενα.
 » Ποτέ μην εγκαταλείψετε τη σανίδα σε περίπτωση κινδύνου. Θα κολυμπήσετε και 

θα επιπλέετε καλύτερα όταν κρατάτε τη σανίδα και θα είναι πιο εύκολο να σας 
εντοπίσουν.

 » Επιστρέψτε στην ακτή μόλις αρχίσετε να νοιώθετε κούραση ή αισθάνεστε πολύ 
ζέστη ή κρύο.

 » Ακούστε τις ανακοινώσεις για τυχόν απότομες καιρικές αλλαγές. 
 » Όταν οι άνεμοι καταστούν πολύ δυνατοί, σηκώστε το πανί και καλέστε βοήθεια.
 » Τηρείτε τα όρια ταχύτητας. Να περιορίζεστε μέσα στα περιοριστικά όρια ασφάλειας 

και να αποφεύγετε τους κολυμβητές.

Κανό και καγιάκ
 » ‘Ποτέ μην εγκαταλείπετε το σκάφος!’. Μετά την ανατροπή, επαναφέρουμε το σκάφος 

και το κρατάμε μέχρι να έρθει βοήθεια. Εναλλακτικά, το κρατάμε με το ένα χέρι –κάτω 
από τη μασχάλη– και με το άλλο κολυμπάμε μέχρι την πλησιέστερη όχθη.

 » Το σωσίβιο-γιλέκο είναι πάντοτε απαραίτητο και για όλους.
 » Δεν πρέπει επ’ ουδενί να χρησιμοποιείτε κουπιά που είναι πολύ μεγάλα για εσάς.
 » Μη δένεστε εσείς ή το σωσίβιο-γιλέκο σας στο κανό ή το καγιάκ, γιατί μπορεί να 

αποτελέσει αιτία πνιγμού.
 » Τα κανό θα πρέπει να είναι αρκετά μεγάλο ώστε να χωρά τουλάχιστον δύο ενήλικες 

συνοδούς.
 » Βεβαιωθείτε ότι τηρείται το πρότυπο ασφαλείας σύμφωνα με το οποίο, τα κανό θα 

πρέπει να έχουν ικανότητα επίπλευσης, ακόμη κι όταν είναι γεμάτα με νερό μετά 
από μία ανατροπή. 

Τα καγιάκ ‘Sit on top’ (SOT) διαθέτουν κλειστό κύτος και αποτελούν καλή εναλλακτική 
για τα παιδιά και τους αρχάριους, καθώς μπορούν να ξανανέβουν εύκολα επάνω τους 
μετά από μια ανατροπή. 
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Για περισσότερες πληροφορίες:
www.efpolis.gr > Ενημερωτικό υλικό > Χαρείτε το καλοκαίρι σας 
με ασφάλεια
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Υποβρύχια κατάδυση
Η μύηση των παιδιών και των εφήβων στις υποβρύχιες καταδύσεις πρέπει να 
γίνεται σταδιακά και εξετάζοντας πολύ σοβαρά την ικανότητά τους να διαχειρίζονται 
καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης. Ο κρισιμότερος παράγων είναι το κατά πόσον το 
παιδί είναι πραγματικά έτοιμο να αντιμετωπίσει το υποβρύχιο περιβάλλον και σενάρια 
υψηλού κινδύνου χωρίς να πανικοβληθεί και χωρίς το πλεονέκτημα της προφορικής 
επικοινωνίας. Τα περισσότερα ατυχήματα υποβρύχιων καταδύσεων συμβαίνουν, 
όταν οι δύτες στον πανικό τους ανεβαίνουν στην επιφάνεια της θάλασσας υπερβολικά 
γρήγορα, γεγονός που τους προκαλεί πρόβλημα αποσυμπίεσης ή αλλιώς τη «νόσο 
των δυτών». Πολλές εθνικές ομοσπονδίες του αθλήματος ορίζουν το 12ο έτος της 
ηλικίας ως αφετηρία για την ενασχόληση με τις καταδύσεις. Επίσης, υπάρχουν ιατρικοί 
λόγοι καθώς και λήψη συγκεκριμένων φαρμάκων, οι οποίοι απαγορεύουν την επίδοση 
σε αυτό το άθλημα.    

Σκάφη ενός ατόμου (σκουτεράκια)
Λόγω της απειρίας και της ριψοκίνδυνης οδήγησης, τα ατυχήματα με σκάφη ενός 
ατόμου είναι 8,5 φορές συχνότερα από ό,τι με τα άλλα μηχανοκίνητα σκάφη. Είναι 
εύκολα προσβάσιμα στο ευρύ κοινό, πρέπει όμως οι επιβαίνοντες να είναι σίγουροι 
ότι ξέρουν να τα χειρίζονται με ασφάλεια και προσοχή καθόσον εγκυμονούν σοβαρούς 
κινδύνους για τη ζωή και την ασφάλεια των ατόμων. Οι χρήστες σκαφών ενός ατόμου 
πρέπει να είναι τουλάχιστον 18 ετών, με επίδειξη ταυτότητας.     

©
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Για περισσότερες πληροφορίες:
http://ec.europa.eu/consumers/index_el.htm > Εκπαίδευση του 
καταναλωτή > Οι διακοπές μου > Προσοχή στο μαύρισμα φέτος το 
καλοκαίρι!
www.cancercode.org
www.add.gr/org/hc/leafskin.htm
www.medlook.net > Θεματικές ενότητες > Καρκίνος δέρματος
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Έχετε μόνο ένα δέρμα
Το τέλειο μαύρισμα προϋποθέτει μια λεπτή ισορροπία: να γυρίζουμε απ’ όλες τις 
μεριές για να μαυρίσουμε σε όλο σώμα, να κάνουμε ηλιοθεραπεία τόσο ώστε να 
αποκτήσουμε αυτή την υγιή λάμψη χωρίς όμως να το παρακάνουμε…

Ένα έγκαυμα από τον ήλιο μπορεί να πονάει για μερικές ημέρες, η υπερβολική έκθεση 
όμως στον ήλιο μπορεί να έχει πιο μακροπρόθεσμες συνέπειες. Οι ρυτίδες και η 
εξασθένηση της όρασης μπορεί τώρα 
να σας φαίνεται κάτι πολύ μακρινό, αλλά 
όπως αναφέρει ο Ευρωπαϊκός Κώδικας 
κατά του Καρκίνου, οι αποφάσεις που 
παίρνετε τώρα μπορεί να επηρεάσουν 
την υγεία σας στο μέλλον. Στην ΕΕ 
γίνονται κάθε χρόνο περίπου 61.000 
διαγνώσεις νέων περιπτώσεων 
μελανώματος (καρκίνου του δέρματος).

Περιορίστε την έκθεσή 
σας στον ήλιο
Κανένα απολύτως προϊόν δε μπορεί 
να σας προστατεύσει απόλυτα από 
τις υπεριώδεις ακτίνες του ήλιου, ανεξάρτητα από το πώς παρουσιάζεται. Παρακάτω 

αναφέρονται μερικές οδηγίες φροντίδας του δέρματος:
 » Χρησιμοποιείτε πάντα αντηλιακό με δείκτη προστασίας 

τουλάχιστον 15, σε συσκευασίες με το λογότυπο UVA. 
Βάζετε άφθονη ποσότητα και απλώνετε συχνά, ειδικά μετά 
το κολύμπι.

 » Περιορίστε το χρόνο απευθείας έκθεσής σας στον ήλιο, 
ειδικά το μεσημέρι. Όταν δε βρίσκεστε στη σκιά, φοράτε 

γυαλιά ηλίου, ελαφρύ ρουχισμό και καπέλο.
 » Να θυμάστε ότι το σολάριουμ δεν είναι μια ασφαλής εναλλακτική 
λύση. Εκπέμπει επίσης βλαβερές ακτίνες και ενέχει τους ίδιους 

κινδύνους με τον ήλιο.    

Αυτό το γνωρίζατε;
Το μαυρισμένο δέρμα δεν 
είναι της μόδας σε όλο τον 
κόσμο. Ενώ οι Ευρωπαίοι 

κάνουν ηλιοθεραπείατο 
καλοκαίρι κάτω από 
τις ακτίνες του ήλιου, 

σε πολλούς Ασιατικούς 
πολιτισμούς – ιδιαίτερα στην 
Ιαπωνία – το λευκό δέρμα 

θεωρείται πιο όμορφο.



Αυθεντικό ή απομίμηση; 

Οι χαμηλές τιμές τους μπορεί να σας τραβήξουν την προσοχή, αλλά προσέξτε ! Οι 
απομιμήσεις προϊόντων – όχι μόνο μπαταρίες κινητών τηλεφώνων, αλλά και φάρμακα, 
ξυριστικές λεπίδες, αρώματα, παιχνίδια και ρούχα – μπορεί να είναι επικίνδυνες για 
εσάς και την οικογένειά σας. Η απομίμηση ενός παιχνιδιού, για παράδειγμα, μπορεί 
να είναι επιστρωμένη με τοξική μπογιά ή να περιέχει μικρά κομμάτια που μπορεί να 
καταπιούν τα μικρότερα παιδιά. 
 

Είναι πλέον επιχείρηση
Η κατασκευή απομιμήσεων είναι μια μεγάλη επιχείρηση, και μεγαλώνει χρόνο με 
το χρόνο. Οι εγκληματίες παράγουν πλέον απομιμήσεις σε μεγάλες ποσότητες και 
βγάζουν ακόμη περισσότερα χρήματα. Πολλοί διεθνείς εγκληματικοί οργανισμοί 
και τρομοκρατικές ομάδες παράγουν απομιμήσεις για τη χρηματοδότηση των 
δραστηριοτήτων τους. Όταν αγοράζετε ένα πλαστό προϊόν, δίνετε τα χρήματά σας 
κατευθείαν στα χέρια των εγκληματιών. Η κατασκευή απομιμήσεων παίρνει τη δουλειά 
των εταιρειών που φτιάχνουν τα αυθεντικά προϊόντα, που σημαίνει ότι πηγαίνουν 
λιγότερα χρήματα στην οικονομία. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε ανεργία και μικρότερη 
χρηματοδότηση δημόσιων προγραμμάτων σε τομείς όπως η υγεία ή η παιδεία.  

Αυτό το γνωρίζατε;
 » Οι τελωνειακοί υπάλληλοι 

της ΕΕ κατέσχεσαν 178 
εκατομμύρια πλαστά και 
άλλα ύποπτα προϊόντα το 
2008.

 » Πολλές από τις 
απομιμήσεις προϊόντων 
που βρέθηκαν σε 
τελωνεία είναι προϊόντα 
οικιακής χρήσης.

 » Η πλειοψηφία των 
απομιμήσεων προέρχεται 
από την Κίνα.
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Οι απομιμήσεις μπαταριών κινητών τηλεφώνων βρέθηκαν στην επικαιρότητα πριν 
από μερικά χρόνια όταν κάποιοι άνθρωποι υπέστησαν σοβαρά εγκαύματα όταν οι 
μπαταρίες πήραν φωτιά κατά τη χρήση του κινητού. Τέτοιου είδους προϊόντα δεν 
είναι μόνο παράνομα, αλλά και επικίνδυνα για εσάς και την οικογένειά σας.
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Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε
Τι μπορεί να γίνει; Το ιδανικό θα ήταν να σταματήσει εντελώς η εισαγωγή των 
επικίνδυνων προϊόντων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η κατάληξή τους στα χέρια των 
καταναλωτών. Για το λόγο αυτό, οι τελωνειακοί υπάλληλοι ψάχνουν για τυχόν πλαστά 
και παράνομα προϊόντα στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ. 

Λόγω της άρσης όλων των τελωνειακών φραγμών μεταξύ των χωρών της ΕΕ, μόλις 
ένα εισαγόμενο προϊόν περάσει τον έλεγχο στα λιμάνια μας, τα αεροδρόμια ή τα 
ταχυδρομεία, μπορεί να μεταφερθεί εύκολα και ανενόχλητα  σε όλη την Ευρώπη.  

Οι τελωνειακοί υπάλληλοι χρησιμοποιούν πολλά διαφορετικά εργαλεία για να 
ελέγξουν τις τεράστιες ποσότητες προϊόντων που εισάγονται κάθε χρόνο στην ΕΕ. Για 
παράδειγμα, διαθέτουν εξελιγμένο εξοπλισμό σάρωσης που μπορεί να εξετάσει με 
ακτίνες x ολόκληρα φορτηγά, σκύλους εκπαιδευμένους να βρίσκουν με την όσφρηση 
μετρητά, ναρκωτικά, DVD και CD. Επίσης,  χρησιμοποιούν μεθόδους λεπτομερούς 
ανάλυσης κινδύνου για να προσδιορίσουν ποια φορτία είναι πιθανό να περιέχουν 
πλαστά προϊόντα. 

Για περισσότερες πληροφορίες:
http://ec.europa.eu/taxation_customs/index_en.htm > Customs > 
Customs controls > Counterfeit and piracy
www.aim.be
www.esvep.gr/ep_fake.html
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Πρέπει πάντα να αγοράζετε προϊόντα από γνωστά καταστήματα, είτε 
ηλεκτρονικά είτε μη. Αν όμως δεν είστε πεπεισμένοι ότι κάτι είναι αυθεντικό ή 
απομίμηση, παρατηρήστε τα ακόλουθα σημάδια:

 » Αν η τιμή παραείναι καλή για να είναι αληθινή, κάτι δεν πάει καλά. Πολλά 
πλαστά προϊόντα πωλούνται σε πολύ χαμηλότερη τιμή από την τιμή του 
αυθεντικού.

 » Ελέγξτε αν είναι σωστή η ορθογραφία του ονόματος του προϊόντος και αν το 
λογότυπο είναι το σωστό.

 » Στη συσκευασία, ελέγξτε το ολόγραμμα ή κάποιον άλλο αριθμό ελέγχου. 
Στην εξωτερική συσκευασία πρέπει επίσης να αναγράφεται η διεύθυνση του 
κατασκευαστή (ή του εισαγωγέα).    

Αληθινό ή πλαστό;
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Τι αναγράφεται σε μια ετικέτα;

Οι ετικέτες μας ενημερώνουν για το πόσο θα διαρκέσει ένα τρόφιμο, πώς να το 
αποθηκεύσουμε ή να το προετοιμάσουμε, και κυρίως τι περιέχει. Αυτό είναι ιδιαίτερα 
σημαντικό για ανθρώπους που υποφέρουν από αλλεργίες. Οι περισσότεροι κανόνες 
επισήμανσης τροφίμων ισχύουν σε όλη την ΕΕ – έτσι μπορείτε να βρείτε συγκεκριμένες 
πληροφορίες, ανεξάρτητα από την χώρα στην οποία βρίσκεστε. 

Τι είναι καλό να γνωρίζουμε:
 » Όλα τα συστατικά, συμπεριλαμβανομένων των πρόσθετων τροφίμων και του νερού 

(πάνω από μια ορισμένη ποσότητα), πρέπει να αναγράφονται σε φθίνουσα σειρά 
ανάλογα με το βάρος τους.

 » Αν ένα διατροφικό προϊόν περιέχει ένα συστατικό ή ουσία που μπορεί να προκαλέσει 
αλλεργική αντίδραση, τότε πρέπει να αναγράφεται ξεκάθαρα στην ετικέτα.

 » Οι ετικέτες που αναφέρονται στα θρεπτικά συστατικά παρέχουν πληροφορίες π.χ. για 
την ποσότητα ενέργειας, πρωτεϊνών, υδατανθράκων, λίπους, ινών και νατρίου που 
περιέχονται στα τρόφιμα. Αυτό δεν είναι υποχρεωτικό 
στην ΕΕ, εκτός εάν έχει γίνει συγκεκριμένη καταγγελία 
σχετικά με την ενέργεια (θερμίδες) ή τα θρεπτικά 
συστατικά που περιέχονται σε μια τροφή ή εάν έχουν 
προστεθεί βιταμίνες και μεταλλικά στοιχεία.

 » Οι εικόνες επάνω στις ετικέτες πρέπει να είναι ακριβείς. 
Στα γιαούρτια που περιέχουν  τεχνητές αρωματικές ουσίες 
και όχι π.χ. αληθινά βατόμουρα, δεν πρέπει να απεικονίζεται 
το φρούτο επάνω στη συσκευασία!

 » Και τέλος, στην ετικέτα θα πρέπει να αναγράφονται ξεκάθαρα 
τα στοιχεία επικοινωνίας του παραγωγού ή του πωλητή, ώστε 
να μπορούν οι καταναλωτές να ζητήσουν περισσότερες 
πληροφορίες για το προϊόν ή να διαμαρτυρηθούν.

Έχετε προσέξει ποτέ τις ετικέτες στα τρόφιμα που αγοράζετε; Μοιάζουν να γίνονται 
όλο και μεγαλύτερες χρόνο με το χρόνο! Γι’ αυτό και η ΕΕ θεσπίζει κανόνες που 
ορίζουν τι πρέπει να αναγράφεται σε μια ετικέτα. 

 » Το χρόνο απόψυξης και μαγειρέματος. 
 » Τις αναγραφόμενες ημερομηνίες όπως ‘Ανάλωση έως’ για να μη θέσετε σε 

κίνδυνο την υγεία σας και ‘Ημερομηνία λήξης’ για να μην απογοητευτείτε από 
την ποιότητα του προϊόντος.

Μην ξεχνάτε να ελέγχετε τα εξής:



Για περισσότερες πληροφορίες:
http://ec.europa.eu/food
http://ec.europa.eu/food/food/index_en.htm > Labelling & Nutrition > 
Food Labelling 
www.efsa.europa.eu
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Οι ετικέτες παρέχουν πληροφορίες στους καταναλωτές δίνοντάς τους τη 
δυνατότητα να κάνουν ενημερωμένες επιλογές. Στην ΕΕ, τα τρόφιμα πρέπει να 
φέρουν μια ετικέτα η οποία να αναφέρει την ύπαρξη γενετικά τροποποιημένων 
οργανισμών (ΓΤΟ) – μόνο όμως αν η αναλογία των ΓΤΟ υπερβαίνει το 0.9%.

Στην περίπτωση των προ-συσκευασμένων προϊόντων που περιέχουν ΓΤΟ, στην 
ετικέτα πρέπει να εμφαίνεται η ένδειξη «γενετικά τροποποιημένο» ή «παράγεται 
από γενετικά τροποποιημένο (με το όνομα του οργανισμού)» για οποιοδήποτε 
γενετικά τροποποιημένο συστατικό. Όσον αφορά τα ΓΤ προϊόντα που πωλούνται 
χύμα ή σε μεγάλες ποσότητες, οι πληροφορίες πρέπει να εμφανίζονται καθαρά 
κοντά στο προϊόν, π.χ. σε ένα σημείωμα στο ράφι του σούπερ μάρκετ, το οποίο 
αναφέρει ότι πρόκειται για γενετικά τροποποιημένη τροφή.

http://ec.europa.eu/food/food/index_en.htm > Biotechnology > GM Food & 
Feed > Labelling.    

Τι είναι η επισήμανση ΓΤΟ; 

Ετικέτες και αλλεργίες  
Περίπου το 2% των ενηλίκων και το 5% των παιδιών πάσχουν από κάποια μορφή 
αλλεργίας σε τρόφιμα. Οι πιο βαριές μορφές αλλεργιών μπορούν να προκαλέσουν 
ακόμη και θάνατο. Οι παρακάτω τροφές μπορούν να προκαλέσουν αλλεργίες ή 
δυσανεξία και πρέπει να αναφέρονται όταν χρησιμοποιούνται ως συστατικά τροφίμων:

 » δημητριακά που περιέχουν γλουτένη
 » όστρακα και μαλάκια (θαλασσινά 

όπως καβούρι, αστακός, γαρίδα, 
μύδια, σαλιγκάρια κλπ.)

 » αυγά
 » ψάρια
 » φιστίκια
 » άλλοι ξηροί καρποί (αμύγδαλα, 

φουντούκια, καρύδια, κάσιους, 
πεκάν, φιστίκια Αιγίνης, καρύδια 
Βραζιλίας, μακαντάμια)

 » σουσάμι
 » σόγια

 » γάλα
 » σέλινο
 » μουστάρδα
 » διοξείδιο του θείου και 

θειώδες άλας 
σε μεγάλες 
ποσότητες

 » λούπινο



Μπορείς να με ακούσεις τώρα;

Αυτό είναι ένα σημαντικό ερώτημα που πρέπει να απαντήσετε, αν είστε και εσείς ένας 
από τους εκατομμύρια Ευρωπαίους που ακούν καθημερινά μουσική με ακουστικά. Η 
παρατεταμένη έκθεση σε υψηλά επίπεδα ήχου μπορεί να προκαλέσει μόνιμη βλάβη 
στην ακοή σας – για παράδειγμα, στα 89 decibels (dB) μπορεί να είναι επικίνδυνη 
ακόμη και η μια ώρα την ημέρα!

Χρήσιμη πληροφορία
Ο κίνδυνος βλάβης της ακοής σας εξαρτάται από δύο παράγοντες: την ένταση του 
ήχου και τη διάρκεια. Αν προσαρμόσετε τη διάρκεια με την ένταση που ακούτε μουσική, 
τότε είστε ασφαλείς. Απλά σκεφθείτε ότι όσο πιο δυνατή είναι η μουσική, τόσο λιγότερη 
ώρα μπορείτε να ακούσετε. Να θυμάστε ότι αν βουίζουν τα αυτιά σας ή αν δεν ακούτε 
καθαρά αφού βγάλετε τα ακουστικά, αυτό μπορεί να σημαίνει ότι ή μουσική ήταν αρκετά 
δυνατή ώστε να προκαλέσει βλάβη στην ακοή σας.  

Τι εννοούμε όταν λέμε δυνατά; 
20 dB(A) – ένα ήσυχο δωμάτιο τη νύχτα. 

40 dB(A) – ένα ήσυχο καθιστικό. 
60 dB(A) – συζήτηση σε συνηθισμένους τόνους. 

80 dB(A) – φωνές. 
110 dB(A) – τρυπάνι σε κοντινή απόσταση. 

130 dB(A) – αεροπλάνο που απογειώνεται 100μ. 
μακριά.

Ενώ ακούτε μουσική με ακουστικά, προσπαθείτε να μη χάνετε επαφή με το περιβάλλον: 
το να  φοράτε ακουστικά ενώ περπατάτε, κάνετε ποδήλατο ή οδηγείτε μπορεί να είναι 

επικίνδυνο... και μην ξεχνάτε πως 
όσοι βρίσκονται γύρω σας μπορεί 
να μην έχουν τις ίδιες μουσικές 
προτιμήσεις με εσάς!    

Για περισσότερες πληροφορίες:
www.tvxs.gr/v22005                  www.eexi.gr/?q=node/1445
Αναζήτηση στο διαδίκτυο για: ‘MP3 κίνδυνοι κώφωσης’, για να 
βρείτε πολλές ενδιαφέρουσες ιστοσελίδες μεταφρασμένες από τα 
Αγγλικά. 
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Αν βάλετε στο τέρμα την ένταση του ΜΡ3 μπορείτε να απομονωθείτε από τους 
εξωτερικούς θορύβους, ποιο είναι όμως το τίμημα για την ακοή σας;  

 Π
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“Αν βρισκόμαστε σε 
πολυκοσμία ή σε μέσο μαζικής 
μεταφοράς, ανεβάζουμε την 
ένταση στο MP3 για να μην 
ακούμε τίποτα άλλο.”
Gaëlle, 20 ετών και 
Sarah, 21 ετών



Για περισσότερες πληροφορίες:
http://ec.europa.eu/information_society/activities/roaming/index_
en.htm
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Κινητά τηλέφωνα – ας μη γίνει η 
ευχή κατάρα

Τα κινητά τηλέφωνα μπορεί να μας βοηθούν να διατηρούμε επαφή με την οικογένεια και 
τους φίλους μας, να σερφάρουμε στο διαδίκτυο ή να ακούμε μουσική, ... όμως όλες αυτές οι 
ανέσεις της σύγχρονης εποχής μπορούν να επισκιαστούν 
από υπέρογκους λογαριασμούς και εξάρτηση.

Νέοι κανόνες περιαγωγής
Μέχρι πρόσφατα, ήταν πολύ ακριβό να τηλεφωνήσουμε 
ή να στείλουμε μήνυμα όταν ταξιδεύαμε στο εξωτερικό, 
ευτυχώς όμως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή άρχισε τη 
σταδιακή μείωση των διεθνών χρεώσεων περιαγωγής 
εντός της ΕΕ.

Χρέωση ανά λεπτό (χωρίς ΦΠΑ)
Κλήση Λήψη κλήσης Αποστολή SMS  Λήψη SMS

Από την 1η Ιουλίου 2010 39 λεπτά 15 λεπτά 11 λεπτά δωρεάν

Από την 1η Ιουλίου 2011 35 λεπτά 11 λεπτά 11 λεπτά δωρεάν

Οι καταναλωτές θα επωφεληθούν επίσης από τις προοδευτικές μειώσεις, για την ίδια 
περίοδο, στην χονδρική τιμή για τις μεταφορτώσεις δεδομένων στο εξωτερικό.

Υπερβολική χρήση;
Μήπως αγχώνεστε αν βρεθείτε κάπου χωρίς το κινητό σας; Οι συσκευές μπορεί να 
γίνουν εθιστικές, με αποτέλεσμα οι νέοι όχι μόνο να έχουν πολύ υψηλούς λογαριασμούς 
αλλά και να απομονωθούν κοινωνικά ή να παραμελήσουν τα μαθήματά τους.

Ο αριθμός των συνδρομών για κινητά τηλέφωνα στην Ευρώπη υπερβαίνει τον 
συνολικό πληθυσμό κατά περίπου ένα πέμπτο. Το ερώτημα λοιπόν που τίθεται δεν 
είναι πλέον εάν θα έχουμε κινητό, αλλά πώς θα το χρησιμοποιούμε υπεύθυνα.

 » Ελέγχετε το χρόνο που χρησιμοποιείτε το κινητό σας.
 » Κλείνετε το κινητό όταν βρίσκεστε με την οικογένεια και τους φίλους σας.
 » Σκεφτείτε εναλλακτικές δραστηριότητες που μπορείτε να κάνετε με άλλους 

ανθρώπους.    

Για να αποφύγετε την εξάρτηση από το κινητό τηλέφωνο:



Υψώστε το ανάστημά σας…  
Υπερασπιστείτε τα δικαιώματά σας

Αγοράστε ότι θέλετε, όπου θέλετε
Θα σας άρεσε ένα ταξίδι για ψώνια σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα; Η νομοθεσία 
της ΕΕ σας δίνει το δικαίωμα να “κάνετε αγορές μέχρι τελικής πτώσης” 
χωρίς να χρειάζεται να ανησυχείτε για το τελωνείο ή για πρόσθετους 

φόρους όταν επιστρέψετε στη χώρα σας. Αυτό ισχύει είτε πηγαίνετε σε άλλη χώρα 
για να κάνετε αγορές είτε παραγγέλνετε προϊόντα μέσω διαδικτύου, ταχυδρομείου ή 
τηλεφώνου.

Αν κάτι δε λειτουργεί, στείλτε το πίσω
Τι γίνεται αν αγοράσετε μια καινούργια τηλεόραση και χαλάσει; Σύμφωνα 
με τη νομοθεσία της ΕΕ, μπορείτε να την επιστρέψετε προκειμένου να 
επισκευαστεί ή να αντικατασταθεί. Εναλλακτικά, μπορείτε να ζητήσετε 

μείωση της τιμής ή πλήρη επιστροφή των χρημάτων σας. Αυτό ισχύει για δύο χρόνια 
από την ημερομηνία αγοράς του προϊόντος. 

Προδιαγραφές ασφαλείας για τρόφιμα και 
καταναλωτικά προϊόντα
Η ΕΕ έχει νόμους που διασφαλίζουν ότι τα προϊόντα που αγοράζετε είναι 
ασφαλή. Οι χώρες της ΕΕ είναι ανάμεσα σε αυτές που διαθέτουν τις πιο 

υψηλές προδιαγραφές στον κόσμο.

Τι υπάρχει μέσα στο φαγητό σας;
Η νομοθεσία της ΕΕ για τις ετικέτες των τροφίμων σας δίνουν τη 
δυνατότητα να γνωρίζετε τι τρώτε. Στην ετικέτα πρέπει να αναγράφονται 
οι πλήρεις λεπτομέρειες των συστατικών που χρησιμοποιήθηκαν για την 

παρασκευή της τροφής, μαζί με τις λεπτομέρειες για τυχόν χρωστικές ουσίες, 
συντηρητικά, γλυκαντικές ουσίες και άλλα χημικά πρόσθετα.

Θεμιτές συμβάσεις για τους καταναλωτές
Σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ, απαγορεύονται οι αθέμιτοι όροι 
σύμβασης, όπως τα ψιλά γράμματα που αναφέρουν ότι δε μπορείτε να 
ακυρώσετε τη σύμβαση εκτός εάν πληρώσετε πρόστιμο. 

Γνωρίζετε τα δικαιώματά σας; Υπάρχουν δέκα βασικές αρχές της ευρωπαϊκής 
νομοθεσίας που σας προστατεύουν ως καταναλωτές, ανεξάρτητα σε ποια περιοχή 
της ΕΕ βρίσκεστε.
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Οι καταναλωτές μπορούν να αλλάξουν γνώμη
Τι γίνεται αν ένας πωλητής εμφανιστεί ξαφνικά στο σπίτι σας και σας 
πιέσει να υπογράψετε ένα συμβόλαιο για κάτι που δε θέλετε στην 
πραγματικότητα; Ως γενική αρχή, μπορείτε να ακυρώσετε ένα τέτοιου 

είδους συμβόλαιο εντός επτά ημερών.

Η σύγκριση τιμών γίνεται πιο εύκολη
Πώς συγκρίνετε την τιμή από δύο διαφορετικές μάρκες δημητριακών όταν 
η συσκευασία τους έχει διαφορετικό μέγεθος; Τα σούπερ μάρκετ πρέπει 
να σας δίνουν την ‘τιμή μονάδας’ των προϊόντων – πόσο κοστίζουν ανά 
κιλό ή λίτρο – για να σας βοηθήσουν να αποφασίσετε τι σας συμφέρει 

περισσότερο.

Οι καταναλωτές δεν πρέπει να παραπλανούνται
Όταν έχετε να κάνετε με τηλεπωλήσεις, ταχυδρομικές παραγγελίες 
ή αγορές μέσω διαδικτύου εντός της ΕΕ, οι πωλητές πρέπει να είναι 
ειλικρινείς. Η νομοθεσία της ΕΕ τους ζητάει να παρέχουν λεπτομερείς 

πληροφορίες για το ποιοι είναι, τι πουλάνε, πόσο κοστίζει (συμπεριλαμβανομένων των 
φόρων και του κόστους αποστολής) και πόσος χρόνος χρειάζεται για την παράδοση 
των προϊόντων.

Προστασία των τουριστών
Τι γίνεται αν έχετε κλείσει πακέτο διακοπών και το τουριστικό πρακτορείο 
κηρύξει πτώχευση; Η νομοθεσία της ΕΕ σας προστατεύει. Τα τουριστικά 
γραφεία θα πρέπει να έχουν προβλέψει την μεταφορά σας στη χώρα σας 
σε περίπτωση που πτωχεύσουν ενώ εσείς είστε διακοπές.

Αντιμετώπιση διασυνοριακών διαμαχών
Οι καταναλωτές της ΕΕ πρέπει να μπορούν να αναζητούν τις καλύτερες 
προσφορές οπουδήποτε στην Ευρώπη. Tο Δίκτυο Ευρωπαϊκών 
Κέντρων Καταναλωτή (ECC-Net) είναι ένα πανευρωπαϊκό δίκτυο που 

συμβουλεύει τους πολίτες για τα δικαιώματά τους και τους βοηθά στην επίλυση 
των διασυνοριακών διαμαχών.    

Για περισσότερες πληροφορίες:
http://ec.europa.eu/consumers/index_el.htm> Πληροφορίες για τους 
καταναλωτές > Ten basic principles
www.eccefpolis.gr
www.efpolis.gr
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Εγγυημένη ικανοποίηση;

Αν είστε δυσαρεστημένοι με κάτι που έχετε αγοράσει, πρέπει καταρχήν να επιστρέψετε 
στο κατάστημα και να εξηγήσετε το πρόβλημα. Αν δεν μείνετε ικανοποιημένοι, 
απευθυνθείτε στην κεντρική διεύθυνση της εταιρείας - μπορείτε να βρείτε τα στοιχεία 
της εταιρείας στο διαδίκτυο. Τηλεφωνήστε, στείλτε επιστολή ή e-mail και σημειώστε την 
ώρα, την ημερομηνία και το όνομα του ατόμου που έχει αναλάβει το παράπονο σας.

Πώς μπορείτε να διαμαρτυρηθείτε – βήμα προς 
βήμα:
 » Μη φοβάστε να διαμαρτυρηθείτε. 
 » Όταν ανακαλύψετε ένα πρόβλημα, αντιδράστε άμεσα. 
 » Μάθετε ποια είναι τα δικαιώματά σας προτού ξεκινήσετε μια διαδικασία 

διαμαρτυρίας.
 » Παραμείνετε ψύχραιμοι και παραθέστε τα γεγονότα με ακρίβεια.
 » Εκφράστε τις προσδοκίες σας – μια συγνώμη, αντικατάσταση, επιστροφή 

χρημάτων, καλύτερη εξυπηρέτηση ή αποζημίωση.
 » Βεβαιωθείτε ότι συνομιλείτε με κάποιον αρμόδιο – αν χρειαστεί, ζητήστε να μιλήσετε 

με τον διευθυντή. 
 » Κρατήστε αρχείο των πληροφοριών που μπορεί να χρειαστείτε – αριθμό 

παραγγελίας, αποδείξεις, εγγυήσεις, απόδειξη αγοράς, επιστολές, ημερομηνίες 
συζητήσεων και ονόματα των ανθρώπων που έχετε μιλήσει. Κρατήστε για εσάς τα 
πρωτότυπα έγγραφα.

Αν η εταιρεία δεν αντιμετωπίσει ικανοποιητικά τη διαμαρτυρία σας, τότε απευθυνθείτε 
στην Γενική Γραμματεία Καταναλωτή (Γραμμή Καταναλωτή: 1520, e-mail:  
info@efpolis.gr) ή σε μία από τις οργανώσεις για την προστασία του καταναλωτή).

Προβλήματα στο εξωτερικό;
Αν αντιμετωπίσετε πρόβλημα με ένα προϊόν ή υπηρεσία σε μια άλλη χώρα της ΕΕ, 
μπορείτε να απευθυνθείτε στο Δίκτυο Ευρωπαϊκών Κέντρων Καταναλωτή (Δίκτυο 
ΕΚΚ). Διευθετεί περισσότερες από 62.000 περιπτώσεις το χρόνο από καταναλωτές 
της ΕΕ που αναζητούν συμβουλές ή βοήθεια για αγορές εκτός συνόρων, είτε σε 
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Έχετε πέσει ποτέ θύματα εξαπάτησης; Δεν είστε οι μόνοι. Χιλιάδες καταναλωτές 
αντιμετωπίζουν καθημερινά προβλήματα με αγαθά και υπηρεσίες που έχουν 
αγοράσει.
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κατάστημα είτε μέσω διαδικτύου. Το Δίκτυο ΕΚΚ μπορεί να αντιμετωπίσει διαφόρων 
ειδών προβλήματα, όπως:

 » αγορές που έγιναν από το διαδίκτυο, τηλεφωνικά, ταχυδρομικά ή με φαξ
 » ταξίδια – συμπεριλαμβανομένων ακυρωμένων ή καθυστερημένων πτήσεων 
 » ηλεκτρονικά προϊόντα
 » εισιτήρια, βιβλία, περιοδικά, CD κλπ.
 » ψεύτικα βραβεία, διαγωνισμοί και λαχειοφόρες αγορές

Οι μεγαλύτερες 
πηγές 
καταγγελιών
Το 2008, το Δίκτυο EΚΚ ανέφερε 
αύξηση 22% του αριθμού των 
καταναλωτών που απευθύνονταν 
σε αυτούς για βοήθεια. Οι 
περισσότερες καταγγελίες 
αφορούσαν τα εξής:

Για περισσότερες πληροφορίες:
http://ec.europa.eu/consumers/index_el.htm > Δίκτυο Ευρωπαϊκών 
Κέντρων Καταναλωτών
www.eccefpolis.gr    
www.efpolis.gr 
www.synigoroskatanaloti.gr
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Μια κάτοικος του Ηνωμένου Βασιλείου, ενώ βρισκόταν στη Μάλτα για διακοπές, 
έμαθε ότι κέρδισε δωρεάν διακοπές. Όταν πήγε να παραλάβει το βραβείο της, 
υπέγραψε ένα συμβόλαιο για ένα πρόγραμμα συμμετοχής σε πακέτα διακοπών. 
Τη διαβεβαίωσαν ότι δεν θα απέσυραν χρήματα από το λογαριασμό της μέχρι 
να επιστρέψει σπίτι της. Όμως, διαπίστωσε ότι το είχαν ήδη κάνει. Μετά την 
παρέμβαση του ΕΚΚ, της επιστράφηκε το συνολικό ποσό.    

Επιτυχής αποζημίωση! 

Μετα
φορά

Ψυχαγω
γία

 κα
ι 

πολιτ
ισμός

Ξενο
δοχεία

 κα
ι 

εστια
τόρια Άλλα

33%

25%

13%

29%

Οργανώσεις για την Προστασία του Καταναλωτή:
www.ekato.org  www.ekipzo.gr
www.kepka.org  www.inka.org.gr



Πώς θα προστατεύσετε τον εαυτό σας 
από αθέμιτες εμπορικές πρακτικές

Πολλοί είναι οι καταναλωτές που πέφτουν θύματα αυτών των εξαπατήσεων. Σε μια 
προσπάθεια να αντιμετωπίσει το πρόβλημα, η ΕΕ έχει απαγορεύσει παραπλανητικές 
και επιθετικές εμπορικές πρακτικές. Να προσέχετε τα παρακάτω: 

1. Διαφημίσεις - παγίδα – όταν σας προσφέρουν ένα προϊόν και μετά το ανταλλάσσουν 
με άλλο. 

2. Ψεύτικες προσφορές, όπως δωρεάν ηχητικά σήματα για το κινητό σας.
3. Ψεύτικοι ισχυρισμοί για θεραπεία από παθήσεις, δυσλειτουργίες και δυσμορφίες.
4. Διαφημίσεις που παρουσιάζονται ως κανονικά άρθρα εφημερίδων.
5. Ψεύτικες «περιορισμένες προσφορές» – όταν ισχυρίζονται ότι ένα προϊόν διατίθεται 

μόνο για περιορισμένο χρονικό διάστημα.
6. Παροχή μη παραγγελθέντων – όταν σας παρέχουν προϊόντα που δεν έχετε ζητήσει 

και στη συνέχεια απαιτούν πληρωμή.
7. Ψεύτικοι ισχυρισμοί ότι υπάρχουν υπηρεσίες εξυπηρέτησης πελατών μετά την 

πώληση σε άλλες χώρες της ΕΕ. 
8. Ψεύτικοι ισχυρισμοί ότι είστε νικητές ενός διαγωνισμού.
9. Παραπλανητικά έντυπα παραγγελίας.
10. Συναισθηματική πίεση για να κάνετε μια αγορά.

Σας έχουν προσφέρει ποτέ κάτι «δωρεάν» και να μάθετε μετά ότι υπάρχουν 
δαπάνες για τις οποίες δεν σας έχει ενημερώσει κανείς;

Η Σάρα, 18 ετών, εγγράφηκε σε νέα διεύθυνση 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και παρατήρησε ένα 
μικρό κουτί στο κάτω μέρος της οθόνης με δωρεάν 
ήχους κλήσης. Ακολούθησε τις οδηγίες και έλαβε 
ένα μήνυμα που την ειδοποιούσε ότι εγγράφηκε 
και ότι η χρέωση για την υπηρεσία ήταν τρία ευρώ 
την εβδομάδα. Το έλεγξε πάλι και πράγματι στον 
ιστότοπο αναφερόταν με πολύ μικρά γράμματα ότι 
επρόκειτο για υπηρεσία που χρεωνόταν. Αν κάτι 
ακούγεται πολύ καλό για να είναι αληθινό, τότε 
μάλλον πρέπει να το ελέγξετε πάλι!    

Όταν το δωρεάν 
δεν είναι δωρεάν

Για περισσότερες πληροφορίες:
www.isitfair.eu/index_el.html
http://ec.europa.eu/consumers/rights/
www.efpolis.gr > Πως θα προστατευτούμε από τις αθέμιτες 
εμπορικές πρακτικές
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“Πιστεύω ότι αν νοιάζεσαι για το 
αγαπημένο σου συγκρότημα πρέπει 
να το σέβεσαι και να αγοράζεις τα 
άλμπουμ του αντί να τα κατεβάζεις 
από το διαδίκτυο.”
Joel, 18 ετών

Για περισσότερες πληροφορίες:
http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/
www.pro-music.org
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Ψηφιακό δίλημμα 

Είναι εύκολο να κάνουμε τέλεια αντίγραφα ψηφιακών αρχείων με χαμηλό ή καθόλου 
κόστος, ενώ η γρήγορη πρόσβαση στο διαδίκτυο 
κάνει δυνατή την ταχεία ανταλλαγή αρχείων. 
Η λήψη όμως αρχείων χωρίς να πληρώνουμε 
αποτελεί παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων 
που τιμωρείται από το νόμο.

Ο νόμος περί πνευματικής ιδιοκτησίας υπάρχει 
για να διασφαλίζεται ότι οι καλλιτέχνες αμείβονται 
ικανοποιητικά για την εργασία τους. Και ενώ 
κάποια συγκροτήματα διαθέτουν ελεύθερα 
τα αρχεία της μουσικής τους σε επίσημες 
ιστοσελίδες, αυτό δε σημαίνει ότι οι χρήστες του 
διαδικτύου έχουν το δικαίωμα να «κατεβάζουν» 
αρχεία ελεύθερα από οποιαδήποτε πηγή…

Ποιόν βλάπτει η διαδικτυακή πειρατεία;
Εκτός από τους γνωστούς μουσικούς και ηθοποιούς, υπάρχουν πολλοί άνθρωποι 
που συμμετέχουν στην παραγωγή και διανομή και πρέπει να κερδίσουν  χρήματα για 
τηνεργασία τους. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να σκεφτείτε την επόμενη φορά που θα 
μπείτε στον πειρασμό να «κατεβάσετε» παράνομα διαδικτυακό περιεχόμενο.

Ποιούς  κινδύνους ενέχει η ανταλλαγή αρχείων;
Εκτός από τον κίνδυνο μήνυσης, η ανταλλαγή αρχείων μέσω δικτύων peer-to-peer 
(P2P) μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την διαδικτυακή σας ασφάλειά του 
υπολογιστή σας εξαιτίας ιών και άλλου επικίνδυνου λογισμικού.   

Αυτό το 
γνωρίζατε;

Σύμφωνα με έρευνα 
που διεξήχθη στη 

μουσική βιομηχανία, 
υπολογίζεται ότι 

40 δισεκατομμύρια 
τραγούδια 

ανταλλάχθηκαν 
παράνομα το 2008.  

Στο σχολείο, η αντιγραφή της εργασίας ενός συμμαθητή μας θεωρείται απάτη. 
Στο σπίτι όμως, πολλοί δε διστάζουν να κατεβάσουν ταινίες ή τραγούδια από 
δικτυακούς τόπους ανταλλαγής αρχείων – παρόλο που με τον τρόπο αυτό 
αντιγράφουν παράνομα τη δουλειά ενός καλλιτέχνη…

©
 C

lix



Θα το βρεις στο Google;

Λοιπόν, η πραγματικότητα είναι ότι…
O γραμματισμός στα μέσα επικοινωνίας αφορά κάτι περισσότερο από το να μπορείς 
να ανοίγεις τον υπολογιστή σου. Έχει σχέση με το να μπορείς να έχεις πρόσβαση, να 
αξιολογείς και να δημιουργείς μηνύματα σε πολλά μέσα και μορφές – κάτι που είναι πιο 
σημαντικό από ποτέ στην εποχή της πληροφορίας. Ενώ είναι προφανώς σημαντικό 
να γνωρίζουμε πώς να «κατεβάζουμε» την αγαπημένη μας μουσική, είναι επίσης 
σημαντικό να γνωρίζουμε ότι τα μέσα ενημέρωσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν για 
τη χειραγώγησή μας μέσω προκαταλήψεων, έμμεσης ή άμεσης προπαγάνδας.

Ποιον εμπιστεύεστε;
Στην εποχή του διαδικτύου, οι μηχανές αναζήτησης φαίνεται να έχουν την απάντηση 
σχεδόν για όλα. Παλιότερα μας έπαιρνε εβδομάδες να ψάξουμε για πράγματα, τα 
οποία πλέον μπορούμε να βρούμε με μερικά μόνο κλικ στον υπολογιστή. Ενώ αυτό 
κάνει τη ζωή μας ευκολότερη, εγκυμονεί και νέους κινδύνους. Η διάκριση μεταξύ των 
αμερόληπτων και αξιόπιστων πληροφοριών από τις ψεύτικες και προκατειλημμένες 
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Βλέπετε τηλεόραση από τότε που φορούσατε πάνες, είστε ειδικοί σε ό,τι αφορά 
την αποστολή γραπτών μηνυμάτων και έχετε “πτυχίο” στη χρήση του Facebook 
– όλη αυτή λοιπόν η κουβέντα για τον γραμματισμό  φαίνεται ότι δεν σας αφορά, 
έτσι δεν είναι;

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεργάζεται με σχολεία, 
προμηθευτές υλικού, πολίτες και ομάδες καταναλωτών 
για την ανάπτυξη προτάσεων και προγραμμάτων που θα 
ενισχύσουν τον γραμματισμό στα μέσα επικοινωνίας σε 
ολόκληρη την ΕΕ. 

Η ΕΕ και ο γραμματισμός 
στα μέσα επικοινωνίας



γίνεται όλο και πιο δύσκολη (ακόμη και επαγγελματικά δίκτυα παροχής ειδήσεων 
έχουν πέσει θύματα εξαπάτησης του διαδικτύου). Το πρόβλημα είναι ότι κυριολεκτικά ο 
καθένας μπορεί να δημιουργήσει έναν φαινομενικά αξιόπιστο δικτυακό τόπο και κανείς 
δε μπορεί να ξέρει τι συμφέροντα μπορεί να εξυπηρετεί ή εάν παρουσιάζει ψεύτικά 
γεγονότα ως πραγματικά.

Η θέση σας στην κοινωνία
O γραμματισμός στα μέσα επικοινωνίας είναι επίσης ολοένα και σημαντικότεροςπροκ
ειμένου να μπορούμε να συμμετέχουμε στην κοινωνία και να κάνουμε τη φωνή μας να 
ακουστεί. Χρησιμοποιούμε σύγχρονη τεχνολογία για να επικοινωνούμε με τους φίλους 
μας, να ενημερωνόμαστε για γεγονότα και να λέμε τη γνώμη μας για διάφορα θέματα. 
Οι γονείς ή οι παππούδες και γιαγιάδες πολλών από εσάς είναι ‘τεχνολογικά αδαείς’ 
και δε μπορούν να χρησιμοποιήσουν το DVD player, πόσο μάλλον να στείλουν ένα 
email – δείτε μόνο τι χάνουν! Ενώ είναι εύκολο να αγνοήσουμε αυτό το πρόβλημα 
ως χαρακτηριστικό των παλαιότερων γενεών, η αλήθεια είναι ότι η τεχνολογία 
κάνει πιο γρήγορα βήματα από ποτέ, και αν εμείς αδιαφορήσουμε κινδυνεύουμε να 
μείνουμε πίσω και να αποκλειστούμε κοινωνικά. Επομένως, ο γραμματισμός στα μέσα 
επικοινωνίας είναι ένας σημαντικός παράγοντας τόσο για την επαγγελματική όσο και 
για την κοινωνική επιτυχία.

Μήπως σας χειραγωγούν;
Ένα κομμάτι του γραμματισμού στα μέσα επικοινωνίας αφορά το να μπορούμε 
να αναγνωρίζουμε αν οι πληροφορίες μας παρουσιάζονται μεροληπτικά και βάσει 
προκαταλήψεων ή αν  ψεύτικα γεγονότα μεταμφιέζονται σε πραγματικά. Αυτό σημαίνει 
ότι πρέπει να λειτουργείτε ως “ντετέκτιβ” και να σκέφτεστε κριτικά. Μην παίρνετε τοις 
μετρητοίς ό,τι βλέπετε ή διαβάζετε και ελέγχετε πάντα τις πληροφορίες ανατρέχοντας 
σε αξιόπιστες πηγές.    

Για περισσότερες πληροφορίες:
www.euromedialiteracy.eu
http://ec.europa.eu/avpolicy/index_en.htm > Media Literacy
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Βάλτε λίγο μυαλό στον 
κυβερνοχώρο σας!

Είναι εύκολο να επικοινωνείτε με ασφάλεια, αρκεί να θυμάστε τα εξής:
 » Οι φίλοι που έχετε γνωρίσει μόνο μέσω διαδικτύου μπορεί να είναι διαφορετικοί 

απ’ ότι λένε.
 » Μη δίνετε ποτέ προσωπικές πληροφορίες, όπως e-mail, διεύθυνση κατοικίας ή 

τηλέφωνο.
 » Μπορείτε να σταματήσετε την επικοινωνία αν αισθανθείτε άβολα, αν τρομάξετε ή 

αν απλά δεν θέλετε να συνεχίσετε να μιλάτε με κάποιον. Μπλοκάρετε το χρήστη 
ή απλά μην απαντάτε. Αν βρείτε οτιδήποτε ενοχλητικό, αναφέρετέ το σε κάποιον 
ενήλικο ή στον δικτυακό τόπο.

 » Ποτέ μη δίνετε πληροφορίες για την οικογένεια σας, τους φίλους σας ή άλλα άτομα 
που γνωρίζετε.

 » Ποτέ μην κανονίσετε να συναντήσετε έναν άγνωστο που έχετε γνωρίσει μόνο μέσω 
διαδικτύου. Αν παρόλα αυτά θέλετε να συναντηθείτε, κανονίστε τη συνάντηση σε 
δημόσιο χώρο και πάντα να συνοδεύεστε από κάποιον ενήλικα που εμπιστεύεστε.

Διαφυλάξτε την ιδιωτική σας ζωή   
Η ευκολία με την οποία αναρτούμε ενημερώσεις των προσωπικών μας στοιχείων και 
ανεβάζουμε φωτογραφίες σε δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης, έχει κάνει ιδιαίτερα εύκολη 
την κοινοποίηση των προσωπικών μας δεδομένων. Σύμφωνα με μια πρόσφατη 
εκτίμηση, το 30% των εργοδοτών σήμερα ελέγχουν το προφίλ των υποψήφιων 
εργαζομένων στο Facebook. Ξανασκεφθείτε το προτού δημοσιεύσετε οτιδήποτε στο 
διαδίκτυο. Αναρωτηθείτε: ποιες πληροφορίες μπορούν να δημοσιοποιηθούν και ποιες 
πρέπει να παραμείνουν ιδιωτικές;

Οι περισσότεροι δικτυακοί τόποι κοινωνικής δικτύωσης παρέχουν ελέγχους ασφαλείας, 
τους οποίους πρέπει να μάθετε να χρησιμοποιείτε. Μπορεί να χρειάζεται ψάξιμο για 
να βρείτε όλες τις διαφορετικές ρυθμίσεις, πρέπει όμως τουλάχιστον να μπορείτε να 
ελέγχετε ποιος μπορεί να δει συγκεκριμένα στοιχεία του προφίλ σας και εάν το όνομά 
σας εμφανίζεται στα αποτελέσματα αναζήτησης.
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Τα ηλεκτρονικά μηνύματα, τα άμεσα μηνύματα και οι αίθουσες συνομιλίας 
(chatrooms) – η διαχείριση μιας συνεχούς ροής επικοινωνίας στο διαδίκτυο έχει 
γίνει πλέον η δεύτερη φύση μας. Όμως αυτές οι νέες τεχνολογίες έχουν γίνει 
προπομποί νέων κινδύνων… 



Παρενόχληση στο διαδίκτυο
Πολλοί άνθρωποι αισθάνονται ότι η ανωνυμία του διαδικτύου τούς δίνει τη δύναμη 
να κάνουν πράγματα που δεν θα τολμούσαν να κάνουν στην πραγματική τους ζωή. 
Αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν εκφοβισμό των συμμαθητών τους μέσω διαδικτύου 
– παρενόχληση με ηλεκτρονικά και άμεσα μηνύματα. Σκεφθείτε το λίγο: θα λέγατε το 
ίδιο πράγμα αν βρισκόσασταν πρόσωπο με πρόσωπο με αυτό το άτομο; Μάλλον όχι…
www.keepcontrol.eu

Χρειάζεστε συμβουλές;
Επικοινωνήστε με το Insafe, το 
Ευρωπαϊκό δίκτυο εθνικών κέντρων, 
το οποίο συντονίζει εκστρατείες 
ενημέρωσης για ασφάλεια στο διαδίκτυο 
και συνεργάζεται με εθνικές τηλεφωνικές 
γραμμές βοήθειας. Η λίστα των εθνικών 
κέντρων είναι διαθέσιμη στο:
www.saferinternet.org.    

Για περισσότερες πληροφορίες:
http://ec.europa.eu/saferinternet
www.safeline.gr
www.dart.gov.gr
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“Για να είμαι ειλικρινής, πριν 
από δύο μήνες παρατήρησα 
ότι το προφίλ μου στο 
facebook δεν προστατευόταν 
κι έτσι το άλλαξα αμέσως.”
Tamara, 19 ετών

Με τον αυξανόμενο αριθμό των δικτυακών τόπων που ζητούν όνομα χρήστη και 
κωδικό πρόσβασης, είναι εύκολο να αποκτήσετε κακές συνήθειες που αφήνουν 
τους λογαριασμούς σας εκτεθειμένους σε απάτη. Ακολουθούν ορισμένες απλές 
συμβουλές, οι οποίες διασφαλίζουν την ασφάλειά σας στο διαδίκτυο…
 » Χρησιμοποιείστε διαφορετικούς κωδικούς πρόσβασης για κάθε υπηρεσία – με 

τον τρόπο αυτό, ακόμη και αν κινδυνέψει ένας λογαριασμός σας οι υπόλοιποι 
θα παραμείνουν ασφαλείς.

 » Αποφεύγετε συνηθισμένες λέξεις – κάποιος μπορεί να μαντέψει οποιαδήποτε 
λέξη υπάρχει στο λεξικό, έτσι καλό είναι να χρησιμοποιήσετε για τον κωδικό 
σας τουλάχιστον οκτώ ανακατεμένα γράμματα (κεφαλαία ή μικρά), αριθμούς 
και σύμβολα.

 » Αλλάζετε τακτικά τους κωδικούς πρόσβασης – και αν πρέπει να τους σημειώσετε 
κάπου, φυλάξτε το χαρτί κρυμμένο και μακριά από τον υπολογιστή σας.

Προστασία με τον κωδικό πρόσβασης



Είστε εξαρτημένοι από το διαδίκτυο;

Καθώς όλο και περισσότεροι άνθρωποι συνδέονται στο διαδίκτυο, η εξάρτηση από 
αυτό έχει γίνει παγκόσμιο φαινόμενο: στην Κίνα και τη Νότια Κορέα λειτουργούν 
ευρέως κέντρα θεραπείας, ενώ προγράμματα απεξάρτησης αρχίζουν να εμφανίζονται 
και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ιδιαίτερα οι νέοι είναι φανερά επιρρεπείς σε αυτό το είδος 
συμπεριφοράς!

Ενώ οι γιατροί και οι ερευνητές μελετούν ακόμη το πρόβλημα, πιστεύουν ότι είναι 
παρόμοιο με άλλες εξαρτήσεις: 
η ακαταμάχητη επιθυμία να 
«φτιαχτούν» – να αναρτήσουν 
άλλη μια ενημέρωση του 
προφίλ τους ή να περάσουν 
στο επόμενο στάδιο ενός 
παιχνιδιού – και η αίσθηση 
ευφορίας που αποκτούν οι 
εξαρτημένοι χρήστες ενισχύουν 
αυτή τη συμπεριφορά. 

Μια υγιής 
ισορροπία
Είναι σημαντικό να διατηρούμε 
μια υγιή ισορροπία. Όσοι είναι 
εξαρτημένοι από το διαδίκτυο, 
περνούν σε αυτό ατελείωτες 
ώρες, παραμελώντας τις 
σχέσεις στην πραγματική 
τους ζωή, αλλά ακόμη και 
βασικές ανάγκες, όπως είναι 
η καθαριότητα, το φαγητό και 
ο ύπνος.

Αυτό το γνωρίζατε;
Σύμφωνα με έρευνα που διεξήχθη από 
την επιστημονική ομάδα της Μονάδας 
Εφηβικής Υγείας της Β’ Παιδιατρικής 
Κλινικής του  Πανεπιστημίου Αθηνών 
στο νοσοκομείο «Αγλαΐα Κυριακού» 
(www.youth-health.gr). Η γραμμή 
βοήθειας ΥποΣΤΗΡΙΖΩ 80011 80015 
είναι χωρίς χρέωση για αστικές και 
υπεραστικές κλήσεις, στελεχώνεται από 
εξειδικευμένους παιδοψυχολόγους σε 
θέματα χρήσης - κατάχρησης διαδικτύου 
για τα παιδιά και τους εφήβους.

 » 26% ανέφεραν καθημερινή χρήση και 
8% χρήση > 20 ώρες εβδομαδιαίως

 » 18,2% (ένα στα πέντε 15χρονα 
παιδιά) παρουσίαζαν περιοδικά ή 
συχνά προβλήματα σχετικά με την 
κατάχρηση διαδικτύου (κατάσταση 
πριν το εθισμό).
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Πόσο συχνά ελέγχετε τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα, την υπηρεσία RSS, το 
Facebook, το Twitter και άλλες παρεμφερείς ιστοσελίδες; Είναι δύσκολο για εσάς 
να απομακρυνθείτε από τον υπολογιστή ή να αφήσετε στην άκρη το κινητό σας; 

©
 Zanetta H

ardy



Όσοι είναι εξαρτημένοι από το διαδίκτυο μπορούν να περάσουν το χρόνο τους 
παίζοντας παιχνίδια, τζογάροντας, βλέποντας πορνογραφικό υλικό, συμμετέχοντας 
σε ηλεκτρονικές δημοπρασίες ή ενημερώνοντας τις σελίδες κοινωνικής δικτύωσής 
τους. Τα φυσικά συμπτώματα μπορεί να περιλαμβάνουν ‘cybershakes’ (κινήσεις 
πληκτρολόγησης χωρίς να βρίσκονται μπροστά στον υπολογιστή) ή συμπτώματα 
στερητικού συνδρόμου, πόνο στην πλάτη, σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα, ξηροφθαλμία, 
ημικρανίες και διαταραχές στον ύπνο.

Ζητήστε βοήθεια
Αν αισθάνεστε ότι είστε εξαρτημένοι, πρέπει να το εκμυστηρευτείτε σε κάποιον που 
εμπιστεύεστε: ένα πραγματικό άτομο, όχι κάποιον που γνωρίζετε μόνο μέσω διαδικτύου! 
Αυτό το άτομο μπορεί να είναι ο γονιός σας, ο καθηγητής σας, ο γιατρός σας ή ακόμη 
και τα μεγαλύτερα αδέρφια σας. Υπάρχουν επίσης πράγματα που μπορείτε να κάνετε 
για να βοηθήσετε τον εαυτό σας, όπως να μεταφέρετε τον υπολογιστή από το δωμάτιό 
σας στο καθιστικό. Έτσι δεν θα είστε πλέον εσείς και ο υπολογιστής αλλά θα υπάρχουν 
και άλλοι γύρω σας που θα μπορούν να παρατηρούν πόση ώρα περνάτε στο διαδίκτυο. 
Διατίθεται επίσης λογισμικό που περιορίζει τη χρήση του διαδικτύου. Ή μπορείτε να 
προσπαθήσετε να βρείτε άλλη διέξοδο για τα ενδιαφέροντά σας. Για παράδειγμα, αν 
περνάτε πολλή ώρα στο διαδίκτυο σε παιχνίδια με ρόλους φανταστικών χαρακτήρων 
γιατί δε δοκιμάζετε να διαβάσετε ένα μυθιστόρημα ή να συμμετάσχετε σε μια θεατρική 
ομάδα; 

Για περισσότερες πληροφορίες:
www.netaddiction.com – www.virtual-addiction.com
www.dart.gov.gr – www.safeline.gr
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Ανησυχείτε ότι περνάτε πολλή ώρα στο διαδίκτυο; Ορίστε μερικά πράγματα που 
πρέπει να αναρωτηθείτε:
 » Παραμελείτε τα μαθήματά σας για να μπείτε στο διαδίκτυο;
 » Μένετε ξύπνιοι μέχρι αργά στο διαδίκτυο;
 » Παραπονιούνται τα μέλη της οικογένειάς σας για την ώρα που περνάτε στο 

διαδίκτυο;
 » Έχετε χάσει επαφή με τους φίλους σας στον πραγματικό κόσμο επειδή 

προτιμάτε να είστε στο διαδίκτυο;
 » Αισθάνεστε θυμωμένοι, απογοητευμένοι ή ευέξαπτοι όταν δεν βρίσκεστε στον 

υπολογιστή σας;
 » Έχετε μια αίσθηση ευφορίας όταν είστε στο διαδίκτυο;
 » Χάνετε την ψυχραιμία σας αν κάποιος σας ενοχλήσει ενώ βρίσκεστε στο 

διαδίκτυο;
 » Είστε μυστικοπαθείς σχετικά με το χρόνο που περνάτε στο διαδίκτυο και λέτε 

ψέματα στους γονείς σας όταν σας ρωτάνε για αυτό;    

Πιστεύετε ότι μπορεί να είστε εξαρτημένοι;



Σκεφτόμαστε μόνο την καλοπέρασή μας;

Ωραίες καλοκαιρινές διακοπές, συνομιλία στο διαδίκτυο με φίλους, κατανάλωση κρέατος 
κάθε μέρα… οι περισσότεροι Ευρωπαίοι απολαμβάνουν μια ζωή με πολλά αγαθά. Είναι 
όμως αυτός ο τρόπος ζωής ευεργετικός για τον πλανήτη μας; Στην πραγματικότητα, 
η όλο και αυξανόμενη ζήτηση για περισσότερα και καλύτερα προϊόντα έχει αρνητικές 
συνέπειες για τον κόσμο γύρω μας.

Ένας καλύτερος τρόπος ζωής με όρια
Δε μπορούμε να συνεχίσουμε να ζούμε όπως σήμερα,. Στις ανεπτυγμένες χώρες, το 
πρόβλημά μας είναι η υπερκατανάλωση, αφού χρησιμοποιούμε περισσότερα απ’ όσα 
χρειαζόμαστε πραγματικά. Σε συνδυασμό, σε παγκόσμιο επίπεδο, με τον αυξανόμενο 
πληθυσμό και τη διευρυνόμενη επιρροή της καταναλωτικής κουλτούρας – παράγοντες 
που διογκώνουν τη ζήτηση αγαθών και υπηρεσιών – ο πλανήτης δε μπορεί πλέον να 
αντέξει τις καταναλωτικές μας συνήθειες.

Είναι γεγονός ότι φτάνουμε στα οικολογικά όρια. Οι φυσικοί πόροι γίνονται όλο και 
λιγότεροι – ιδίως το πετρέλαιο – ενώ γίνεται όλο και πιο δύσκολη και επιβλαβής η συλλογή 
τους. Η αλήθεια όμως μπορεί να μην είναι τόσο «πικρή» όσο φαίνεται: μπορούμε να 
ζήσουμε καλύτερα, με όρια, αν κάνουμε μικρές αλλαγές στην συμπεριφορά μας.

Μειώστε το περιβαλλοντικό σας αποτύπωμα
Αν μεταβούμε σε έναν υγιεινό τρόπο ζωής και 
επιλέγουμε οικολογικά προϊόντα, μπορούμε 
να προστατεύσουμε τους εαυτούς μας και 
το περιβάλλον. Ας μη σκεφτόμαστε μόνο την 
άνεση και την καλοπέρασή μας, ας γίνουμε 
ευσυνείδητοι πολίτες και καταναλωτές. Η 
επιλογή είναι δική μας!
 
Τι σημαίνει λοιπόν στην πράξη ευσυνείδητη ή 
βιώσιμη κατανάλωση; Οι στατιστικές μας λένε 
ότι τα σπίτια, τα προϊόντα των νοικοκυριών, 
τα τρόφιμα και τα ταξίδια ευθύνονται για το  
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Αν ο υπόλοιπος κόσμος ζούσε – και κατανάλωνε – όπως οι Ευρωπαίοι, δεν θα μας 
έφταναν οι πόροι ούτε από δύο πλανήτες για να έχουμε όσα θα χρειαζόμασταν! 

Αυτό το 
γνωρίζατε;
Οι πολίτες της 
ΕΕ αποτελούν 

λιγότερο από το 10% 
του παγκόσμιου 

πληθυσμού, 
καταναλώνουν όμως το 
50% της παγκόσμιας 

παραγωγής κρέατος, το 
25% του χαρτιού και το 

15% της ενέργειας.



Για περισσότερες πληροφορίες:
http://ec.europa.eu/sustainable/
www.eea.europa.eu/el/themes > Κατανάλωση των νοικοκυριών
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70-80% όλων των αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον. Ορίστε κάποιες ιδέες για 
να ξεκινήσετε:

 » Αισθάνεστε την ανάγκη να αγοράζετε συσκευές τελευταίας τεχνολογίας ή μοντέρνα 
ρούχα για να ακολουθείτε την τάση της μόδας, παρόλο που αυτά που έχετε είναι 
μια χαρά; Αυτό μπορεί να σας οδηγήσει στο να αγοράζετε πράγματα που στην 
πραγματικότητα δε χρειάζεστε. Προσπαθήστε να χρησιμοποιείτε τα πράγματά σας 
μέχρι να φθαρούν.

 » Το να ξετυλίγουμε ένα δώρο είναι μερικές φορές σαν να ξεφλουδίζουμε ένα 
κρεμμύδι, με άπειρες στρώσεις από πλαστικό και χαρτόνι. Ακόμη χειρότερα, 
όλα αυτά πηγαίνουν κατευθείαν στο καλάθι των αχρήστων! Ο μέσος Ευρωπαίος 
παράγει 165 κιλά απορριμμάτων συσκευασίας το χρόνο. Για να μειώσουμε αυτή 
την ποσότητα, καλό είναι να αγοράζουμε προϊόντα με ελάχιστη ή βιοδιασπώμενη 
συσκευασία. Και μην ξεχνάτε να ξαναχρησιμοποιείτε την τσάντα που έχετε για τα 
ψώνια. 

 » Στο σπίτι, μπορείτε να εξοικονομήσετε 
ενέργεια φορώντας περισσότερα 
ρούχα αντί να ρυθμίζετε το 
θερμοστάτη στο τέρμα. Το 
πλύσιμο των ρούχων σε 
χαμηλότερη θερμοκρασία κάνει 
επίσης μεγάλη διαφορά για 
το περιβάλλον, χωρίς αυτό 
να γίνεται εις βάρος της 
καθαριότητας.

Μπορούμε να αγοράσουμε την ευτυχία;
Έχουμε συχνά την τάση να μετράμε την προσωπική επιτυχία με βάση την υλική 
ευημερία, είναι όμως αυτό που φέρνει πραγματικά την ευτυχία; Τι πρέπει να γίνει για να 
μη δίνουμε τόσο πολλή σημασία στην υλική ευημερία;    
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Έσβησαν τα φώτα;

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εισάγει περισσότερο από το 90% του πετρελαίου που 
χρησιμοποιεί, και κάποιες χώρες της ΕΕ πρέπει να εισάγουν όλο το αέριο και τον 
άνθρακα που χρειάζονται. Η εξάρτηση από εισαγόμενη ενέργεια θέτει την Ευρώπη σε 
κίνδυνο: η παροχή ενέργειας μπορεί να διακοπεί για λόγους που δεν έχουν να κάνουν 
με εμάς.

Πολλοί ανησυχούν για την ασφάλεια της παροχής ενέργειας. Με άλλα λόγια, δεν είναι 
σίγουροι ότι η ενέργεια θα είναι εκεί όταν τη χρειαστούμε.

Ασφάλεια της παροχής
Υπάρχουν πολλοί τρόποι με τους οποίους μπορούμε να κάνουμε την παροχή ενέργειας 
πιο ασφαλή. Για παράδειγμα, μπορούμε:
 » Να εξοικονομούμε ενέργεια. Με λίγη προσπάθεια, μπορούμε να χρησιμοποιούμε 

λιγότερη ενέργεια χωρίς να χάσουμε τις ανέσεις μας.
 » Να δημιουργήσουμε αξιόπιστες συνεργασίες με ξένους προμηθευτές και να βρούμε 

νέους προμηθευτές πετρελαίου και αερίου. 
 » Να αναπτύξουμε περισσότερα δίκτυα για την εισαγωγή πετρελαίου και αερίου και 

να κατασκευάσουμε διασυνοριακούς αγωγούς που θα διασφαλίζουν την ομαλή ροή 
της ενέργειας μεταξύ των χωρών της ΕΕ.

Είναι όμως γεγονός ότι τα μεγαλύτερα αποθέματα πετρελαίου και αερίου στον κόσμο 
εξαντλούνται. Αυτά όμως τα ορυκτά καύσιμα ευθύνονται για τις εκπομπές CO2 που 
συμβάλλουν στην κλιματική αλλαγή. Η ενέργειά μας όχι μόνο δεν είναι ασφαλής αλλά 
ούτε και βιώσιμη.

Αν πρόκειται να έχουμε πρόσβαση σε οικονομικά βιώσιμη ενέργεια στο μέλλον, θα 
πρέπει να επανεξετάσουμε ολόκληρο το ενεργειακό μας σύστημα. Πρέπει να αρχίσουμε 
να χρησιμοποιούμε ασφαλείς, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που βρίσκονται πιο κοντά 
σε εμάς.

Έχει συμβεί και στο παρελθόν: σταματάει η ροή της ενέργειας στη μέση του 
χειμώνα, αφήνοντας εκατομμύρια Ευρωπαίους χωρίς θέρμανση και ηλεκτρισμό. 
Θα μπορούσε να συμβεί και στο μέλλον.

©
 Luciano Tirabassi



Για περισσότερες πληροφορίες:
http://ec.europa.eu/energy/index_en.htm > Security of supply
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Φερθείτε έξυπνα!
Η μετάβαση στην ανανεώσιμη ενέργεια συνεπάγεται τον εντοπισμό νέων ευκαιριών: 
ηλιακοί συλλέκτες στις στέγες,  ανεμογεννήτριες στη θάλασσα και ούτω καθεξής. Όσο 
περισσότερη ενέργεια παράγουμε μόνοι μας, τόσο λιγότερο θα βασιζόμαστε σε άλλους. 
Υπάρχουν όμως ορισμένα τεχνικά εμπόδια στο δρόμο για την πραγματοποίηση αυτού 
του οράματος.

Το σημερινό ηλεκτρικό δίκτυο είχε δημιουργηθεί για την αποστολή ενέργειας από έναν 
μικρό αριθμό κεντρικών σταθμών σε καταναλωτές, και όχι το αντίστροφο. Οι διανομείς 
ηλεκτρικής ενέργειας δεν έχουν τον απαιτούμενο εξοπλισμό ώστε να αντιμετωπίσουν 
μικρούς «αποκεντρωμένους» παραγωγούς. Και επειδή τα αποθέματα ηλεκτρικής 
ενέργειας είναι πολύ περιορισμένα, πρέπει να υπάρχει σταθερή ισορροπία στην 
προσφορά και τη ζήτηση.

Σε αυτό το σημείο μπορεί να βοηθήσει η «έξυπνη» τεχνολογία. Οι «έξυπνοι μετρητές» 
μπορούν να μας δώσουν τη δυνατότητα να ελέγχουμε την ενέργεια που χρησιμοποιούμε 
σε πραγματικό χρόνο, ενώ τα «έξυπνα δίκτυα» μπορούν να μας διευκολύνουν στη 
συνεχή ανταλλαγή πληροφοριών ανάμεσα στις εταιρίες και τους πελάτες τους. Το 
σύστημα μπορεί να αντιδρά άμεσα σε αλλαγές και να προσαρμόζεται πιο εύκολα.

Τα νέα «σούπερ δίκτυα» μπορούν επίσης να βοηθήσουν την εξισορρόπηση προσφοράς 
και ζήτησης. Η βόρεια και ανατολική Ευρώπη μπορεί να επωφεληθεί από τον ήλιο 
της Μεσογείου, ενώ η νότια και κεντρική Ευρώπη μπορεί να χρησιμοποιήσει αιολική 
ενέργεια από τη Βόρεια Θάλασσα το βράδυ. Αν είχαμε περισσότερες διασυνοριακές 
ηλεκτρικές διασυνδέσεις, η παροχή ηλεκτρικής ενέργειας θα ήταν πιο αξιόπιστη.

Η μελλοντική ασφάλεια της παροχής ενέργειας προϋποθέτει σημαντικές επενδύσεις 
σε νέες μορφές παραγωγής ενέργειας, “έξυπνες” τεχνολογίες και νέα δίκτυα ενέργειας. 
Συμμετέχοντας στη συζήτηση για την ενέργεια, μπορείτε να επηρεάσετε τις αποφάσεις 
που θα ληφθούν για την ενέργεια που θα χρησιμοποιείτε στο μέλλον.    
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Βουτήξτε στο απέραντο γαλάζιο

Οι ωκεανοί και οι θάλασσες ανέκαθεν γοήτευαν τους Ευρωπαίους. Και αν ρίξετε μια 
ματιά στην ήπειρό μας θα καταλάβετε εύκολα το γιατί. Με τον Αρκτικό Ωκεανό στο 
βορά, τη Μεσόγειο Θάλασσα στο νότο, τον Ατλαντικό Ωκεανό δυτικά και τη Μαύρη 
Θάλασσα ανατολικά, η Ευρωπαϊκή Ένωση περιβάλλεται από νερό. Συνολικά, η ΕΕ 
διαθέτει 70.000 χιλιόμετρα ακτογραμμής.

Σε όποια περιοχή της ΕΕ και αν ζούμε, δεν είμαστε ποτέ πολύ μακριά από τη θάλασσα. 
Μάλιστα σχεδόν οι μισοί από εμάς ζούμε σε απόσταση μικρότερη από 50 χιλιόμετρα 
μακριά από τη θάλασσα – κάτι που δείχνει πόσο σημαντική είναι η θάλασσα στη ζωή 
μας.

Σχεδόν το 40% του ΑΕΠ της ΕΕ παράγεται στις θαλάσσιες περιοχές, ενώ το εκπληκτικό 
90% του εξωτερικού εμπορίου της ΕΕ διεξάγεται μέσω της θάλασσας. Από την αλιεία 
μέχρι την ανανεώσιμη ενέργεια, από τη μεταφορά μέχρι την έρευνα, οι θάλασσες 
εμφανίζονται σε πολλούς τομείς της πολιτικής της ΕΕ. Μερικές φορές υπάρχει 
σύγκρουση αυτών των διαφορετικών συμφερόντων, η ΕΕ όμως φροντίζει για τη 
δημιουργία θέσεων εργασίας και για την προστασία των θαλασσών μας βελτιώνοντας 
τη συνεργασία μεταξύ όλων των μερών.

Οι θάλασσες της Ευρώπης είναι ένας σημαντικός φυσικός πόρος που πρέπει να 
μοιραζόμαστε και να φροντίζουμε.

Με τον Ευρωπαϊκό Άτλαντα των Θαλασσών, ένα νέο εργαλείο στο διαδίκιτυο, 
μπορείτε να επιλέξετε, να σύρετε και να κάνετε ζουμ σε δυναμικούς χάρτες και να 
μάθετε περισσότερα για τις θάλασσες, καθώς και για δραστηριότητες που γίνονται 
γύρω από αυτές. Μπορείτε να βρείτε απαντήσεις για πολλά ερωτήματα, όπως:
 » Που αλιεύονται ο μπακαλιάρος και ο τόνος;
 » Πού βρίσκεται η περιοχή Viking Bank;
 » Ποια χώρα της ΕΕ έχει το μεγαλύτερο αλιευτικό στόλο; 

http://ec.europa.eu/maritimeatlas

Ψάχνετε περισσότερες πληροφορίες;

Υπόμνημα:
Βόρεια Θάλασσα
Bαλτική Θάλασσα
Κελτική Θάλασσα
Βισκαϊκός κόλπος και Ιβηρική ακτή
Μεσόγειος Θάλασσα
Μαύρη Θάλασσα
Άκρως απόκεντρες περιοχές
Αρκτικός Ωκεανός



Για περισσότερες πληροφορίες:
http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/
http://ec.europa.eu/fisheries/ 
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Μεσόγειος Θάλασσα 

Κάποτε ήταν το λίκνο των αρχαίων πολιτισμών. Σήμερα, η Μεσόγειος είναι το σπίτι  
150 εκατομμυρίων ανθρώπων σε 20 διαφορετικές χώρες. Είναι επίσης ο πιο δημοφιλής 
τουριστικός προορισμός παγκοσμίως, καθώς προσελκύει σχεδόν 250 εκατομμύρια 
τουρίστες στα ζεστά νερά της κάθε 
χρόνο. Και χάρη στη διώρυγα του 
Σουέζ, η οποία παρέχει πρόσβαση 
στον Ινδικό Ωκεανό, σχεδόν το ένα 
τρίτο του παγκόσμιου θαλάσσιου 
εμπορίου περνάει από τη Μεσόγειο 
Θάλασσα. 

Αυτή όμως η έντονη θαλάσσια 
επιχειρηματική δραστηριότητα 
δημιουργεί και προβλήματα, 
όπως μόλυνση και περιβαλλοντική 
υποβάθμιση. Τα θέματα αυτά 
μπορούν να αντιμετωπιστούν 
μόνο με την κοινή προσπάθεια 
όλων των παράκτιων κρατών. 

Η αλιεία, μια από τις παραδοσιακές πηγές βιοπορισμού στη θάλασσα, παραμένει 
μια σημαντική επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ευρώπη. Περισσότερο από το 
45% του αλιευτικού στόλου της ΕΕ βρίσκεται στη Μεσόγειο. Η τοπική βιομηχανία 
απασχολεί 250.000 αλιείς, οι οποίοι αλιεύουν περίπου 1,3 εκατομμύρια 
τόνους το χρόνο, κυρίως σαρδέλες, αντσούγιες και μουρούνες. Επίσης, τα 
ιχθυοτροφεία ακμάζουν στη Μεσόγειο, με την ετήσια παραγωγή να ξεπερνά τους  
275.000 τόνους, κυρίως σε πέρκα και φαγκρί.      

Πάμε για ψάρεμα;

Ελέγξτε τις  
γνώσεις σας!  

Αναζητήστε τις σωστές απαντήσεις 
στον Ευρωπαϊκό Άτλαντα των 

Θαλασσών…

 » Ποια είναι η μικρότερη απόσταση 
μεταξύ της ΕΕ και της Αφρικής;

 » Ποιο είναι το μεγαλύτερο επιβατικό 
λιμάνι στην Ευρώπη;

 » Πόσο καλά προστατεύει η χώρα 
σας τις θαλάσσιες περιοχές;

Μεσόγειος Θάλασσα Μαύρη Θάλασσα Βαλτική Θάλασσα Βόρεια Θάλασσα

 Μέσο βάθος Θερμοκρασία  (μέγιστος μέσος όρος) Αλμυρότητα (μέγιστος μέσος όρος)

15
40

m

12
70

m

54
m

95
m

29
°C

28
°C

13
°C

18
°C

39
‰

22
.3

‰

7.
4‰

35
‰
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Η φύση απειλείται

Η απώλεια της βιοποικιλότητας είναι μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που 
αντιμετωπίζει ο πλανήτης. Όλο και περισσότερα είδη απειλούνται με  εξαφάνιση. 
Προφανώς  γνωρίζετε για την καταστροφή του τροπικού δάσους του Αμαζονίου, 
ενός  από τα πλουσιότερα οικοσυστήματα στον κόσμο. Δε χρειάζεται όμως να πάμε 
τόσο μακριά: παρόλο που υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις επιτυχούς διατήρησης του 
φυσικού περιβάλλοντος στην Ευρώπη, η συνολική εικόνα δεν είναι ρόδινη.

Οι άνθρωποι είναι υπεύθυνοι για την επιτάχυνση της εξαφάνισης των ειδών. Όσο 
αυξάνεται ο πληθυσμός, τόσο μεγαλύτερο είναι το τίμημα για το περιβάλλον: με την 
εντατική καλλιέργεια της γης, τις κατασκευές, τη μόλυνση, την κοπή των δέντρων και 
την υπερεκμετάλλευση των ωκεανών, βλάπτουμε το οικοσύστημα και καταστρέφουμε 
τους πιο πολύτιμους πόρους από τους οποίους εξαρτόμαστε απόλυτα.

Αστική πρασινάδα
Τα δέντρα είναι «πολύ-εργαλεία»: φιλτράρουν τον αέρα δεσμεύοντας το διοξείδιο 
του άνθρακα και αφαιρώντας τα τοξικά στοιχεία, μειώνουν το θόρυβο και δροσίζουν 
το περιβάλλον, παρέχουν καταφύγιο στα ζώα και δίνουν ποιότητα στην αστική ζωή. 
Εφόσον επωφελούμαστε τόσο από τα δέντρα, είναι σημαντικό να γίνουν πιο πράσινες 
οι πόλεις σε μεγαλύτερη κλίμακα!

Κοιτάξτε έξω από το παράθυρό σας και μπορεί να δείτε δέντρα, γρασίδι και 
λουλούδια, ίσως και πουλιά… φανταστείτε τώρα τη ζωή χωρίς αυτή την ποικιλία 
φυτών και ζώων, χωρίς καθαρό αέρα και πόσιμο νερό. Αυτό το σενάριο μπορεί να 
βρίσκεται πιο κοντά απ’ ότι φαντάζεστε. 
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Από τη φύση με αγάπη
Αποτελούμε και εμείς μέρος της 
βιοποικιλότητας, αυτού του ιστού 
της ζωής, όπου οι άνθρωποι, τα 
ζώα, τα φυτά και άλλοι οργανισμοί 
εξαρτώνται ο ένας από τον άλλο. 
Χρειαζόμαστε τη φύση - μας 
προσφέρει καθαρό αέρα, καθαρό 
νερό και τροφή, ανακυκλώνει τα 
απορρίμματα και ρυθμίζει το κλίμα. 
Και όλα αυτά δωρεάν! 

Σύμφωνα με πρόσφατους 
υπολογισμούς, αν επρόκειτο 
να αντικαταστήσουμε αυτές τις 
υπηρεσίες που παρέχει η φύση με 
άλλες τεχνητές εναλλακτικές λύσεις, 
αυτό θα μας κόστιζε δισεκατομμύρια 
ευρώ το χρόνο – και σε ορισμένες 
περιπτώσεις κάτι τέτοιο δεν θα ήταν 
καν εφικτό. Αν δεν αλλάξουμε τη 
συμπεριφορά μας, η ευχάριστη ζωή 
μας πρόκειται να αλλάξει.

Θα έχετε ίσως δει κάποια λίμνη που 
είχε κρυστάλλινα καθαρά νερά να 
μετατρέπεται σε πράσινο βάλτο. Ο 
φαύλος κύκλος αρχίζει με τη μόλυνση που σκοτώνει τα ψάρια που κανονικά θα έτρωγαν 
τα φύκια, μέχρι τελικά να καταρρεύσει όλο το οικοσύστημα. Μήπως αυτό είναι μόνο μια 
πρόγευση  από όσα μας επιφυλάσσει το μέλλον;

Αυτό το γνωρίζατε; 
Η ΕΕ έχει δεσμευτεί να αναχαιτίσει 
την απώλεια της βιοποικιλότητας. 
Στο πλαίσιο αυτής της δέσμευσης, 
προστατεύει φυσικούς οικοτόπους 

καθώς και την άγρια πανίδα 
και χλωρίδα σε περισσότερους 

από 25.000 τόπους μέσω 
του δικτύου NATURA 2000. 

Πρόκειται για το ευρωπαϊκό δίκτυο 
περιοχών φυσικής προστασίας, 

το ισχυρότερο εργαλείο που 
διαθέτουμε για να δώσουμε 

ανάσα στη φύση.Το 2010 είναι το 
Παγκόσμιο Έτος Βιοποικιλότητας – 
μια καλή ευκαιρία να επιταχύνουμε 

τις προσπάθειές μας για την 
προστασία της χλωρίδας και της 
πανίδας. Μπορείτε και εσείς να 

βοηθήσετε! 
www.cbd.int/2010/

Ο πληθυσμός των μελισσών έχει μειωθεί δραματικά τα τελευταία χρόνια. Η 
εντατική καλλιέργεια της γης, ο κατακερματισμός των τοπίων και η καταστροφή 
των λιβαδιών έχει αποδυναμώσει αυτά τα έντομα και τα έχει κάνει πολύ 
ευάλωτα σε αρρώστιες. Καθώς πολλά από τα φρούτα και τα λαχανικά που 
τρώμε γονιμοποιούνται με γύρη από τις μέλισσες, η εξαφάνισή τους μπορεί να 
επηρεάσει ολόκληρη τη διατροφική αλυσίδα, όχι μόνο τους λάτρεις του μελιού! 

Σε εγρήγορση για τις μέλισσες 

Για περισσότερες πληροφορίες:
http://ec.europa.eu/environment/nature/index_en.htm
www.eea.europa.eu/el/themes/biodiversity
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Αντιδράστε πριν να είναι πολύ αργά!
Ορίστε μερικοί τρόποι με τους οποίους μπορείτε να διατηρήσετε την υγεία και την 
ομορφιά της φύσης.
 » Μειώστε τη επίδραση σας στο περιβάλλον: περπατήστε, κάντε ποδήλατο και 

χρησιμοποιήστε τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Κλείνετε τις ηλεκτρικές συσκευές όταν 
δεν τις χρησιμοποιείτε. 

 » Αφήστε τα σπάνια φυτά και τα λουλούδια εκεί όπου ανήκουν – στη φύση.
 » Αποφεύγετε τα μεγάλα ταξίδια με αεροπλάνο. Έχετε υπόψη σας ότι είναι παράνομη 

η αγορά σουβενίρ που φτιάχνονται από είδη που κινδυνεύουν από εξαφάνιση, 
όπως κοράλλια και θαλάσσιες χελώνες. 

 » Γίνετε ένας πράσινος κηπουρός, αναζωογονήστε μια γωνιά του κήπου σας! Η 
κομποστοποίηση αποτελεί την ανακύκλωση της φύσης και κάνει το χώμα πιο 
εύφορο. 

 » Απολαύστε την ομορφιά της φύσης – επισκεφθείτε μια από τις περιοχές του δικτύου 
Natura 2000.

 » Βοηθήστε τους τοπικούς οργανισμούς περιβάλλοντος στη διαχείριση των 
προστατευμένων περιοχών.

Η κλιματική αλλαγή είναι απειλή για τη φύση
Τα οικοσυστήματα επηρεάζονται επίσης από την κλιματική αλλαγή. Οι εκπομπές 
διοξειδίου του άνθρακα από τα ορυκτά καύσιμα και η καταστροφή του φυσικού 
περιβάλλοντος – ιδιαίτερα των δασών και των υγροτόπων – έχουν οδηγήσει στην 
υπερθέρμανση του πλανήτη. Αν δεν μειώσουμε αυτές τις εκπομπές και δεν διατηρήσουμε 
υγιή τα οικοσυστήματα, η θερμοκρασία μπορεί να αυξηθεί κατά περίπου 1,1 έως 6,4°C 
αυτόν τον αιώνα, με σοβαρές συνέπειες για όλους. Τα συχνότερα φαινόμενα ξηρασίας, 
κυμάτων καύσωνα, πλημμυρών και πυρκαγιών θα θέσουν σε κίνδυνο τα ζώα, τα φυτά 
και τους ανθρώπους. 

Μπορεί να εκπλαγείτε αν βρείτε «πράσινους παπαγάλους» στα τοπικά πάρκα, 
όμως ο παπαγάλος Ringnecked Parakeets ήρθε στην Ευρώπη κατά τον 20ο 
αιώνα. Οι έμποροι και οι ταξιδιώτες έφερναν πάντα νέα είδη ζώων και πτηνών 
μαζί τους. Τα είδη αυτά όμως μπορεί να εξαπλωθούν τόσο πολύ που να θέσουν 
σε κίνδυνο την  τοπική χλωρίδα και πανίδα  ή να προκαλέσουν προβλήματα 
υγείας στους ανθρώπους. Ο έλεγχος των βιολογικών εισβολέων και η 
αποκατάσταση της ζημιάς είναι ακριβή και πολλές φορές ανέφικτη. Η πρόληψη 
είναι καλύτερη από τη θεραπεία! 
http://ec.europa.eu/environment/nature/index_en.htm > Invasive Alien Species

Υπάρχουν παπαγάλοι στην Ευρώπη;



Για περισσότερες πληροφορίες:
http://ec.europa.eu/environment/nature/index_en.htm > Climate 
Change
http://ec.europa.eu/climateaction/index_en.htm  
www.kidscall.info/en/campaign.html
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Καταπολεμήστε την κλιματική αλλαγή: 
προστατεύστε τη βιοποικιλότητα!    
Χρειαζόμαστε υγιή οικοσυστήματα για να αμβλύνουμε την κλιματική αλλαγή και να 
προσαρμοστούμε σε αυτήν, καθώς και για να αποφύγουμε τις πιο δυσμενείς της 
συνέπειες. Οι ωκεανοί, τα δάση και οι βάλτοι αποτελούν 
φυσικές ‘παγίδες άνθρακα’. Τα παράκτια οικοσυστήματα 
όπως οι υγρότοποι, τα δάση με μαγκρόβια δέντρα (με 
ρίζες μέσα στην θάλασσα), οι κοραλλιογενείς ύφαλοι και οι 
παραλίες με φυσικά φράγματα προσφέρουν φυσική 
προστασία στις ακτογραμμές. 

Δεv μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την απώλεια της 
βιοποικιλότητας αν δεν αντιμετωπίσουμε την κλιματική 
αλλαγή, είναι όμως αντίστοιχα αδύνατο να αντιμετωπίσουμε 
την κλιματική αλλαγή χωρίς να διαχειριστούμε την 
βιοποικιλότητα και τα οικοσυστήματα. Και τα δύο προϋποθέτουν 
συντονισμένη παγκόσμια δράση. Και πρέπει να ξεκινήσουμε από 
εμάς τους ίδιους!    

Η πολική αρκούδα που κάθεται σε ένα κομμάτι πάγου που επιπλέει είναι ένα 
μόνο από τα πολλά παραδείγματα της επίπτωσης των κλιματικών αλλαγών 
στους ωκεανούς και τις θάλασσες. Καθώς λιώνουν τα στρώματα πάγου στο 
Νότιο Πόλο και τη Γροιλανδία, η στάθμη της θάλασσας ανεβαίνει.  Τα ρεύματα 
των ωκεανών μπορεί να αλλάξουν και να προκαλέσουν ανισορροπία στο κλίμα 
της Ευρώπης. Η αύξηση της θερμοκρασίας του νερού και η αύξηση της οξύτητας 
των ωκεανών λόγω της απορρόφησης CO2, θα καταστήσει αδύνατη τη ζωή για 
τα κοράλλια και τα άλλα θαλάσσια οικοσυστήματα. 

Δεν πρόκειται μόνο για την πολική αρκούδα  



Η αγροτική πλειοψηφία

Με την πάροδο του χρόνου, η γεωργία έχει παίξει σημαντικό ρόλο στη δημιουργία 
και τη διατήρηση των μοναδικών και πανέμορφων τοπίων της Ευρώπης. Σήμερα, 
περίπου το 50% της γης στην Ευρώπη καλλιεργείται. Οι αγρότες χρησιμοποιούν τη 
φύση και εξαρτώνται από αυτήν. Θα πρέπει ωστόσο να υπάρχει ισορροπία ανάμεσα 
στη γεωργία και το φυσικό περιβάλλον.

Αντιμετωπίζοντας νέες προκλήσεις
Η έλλειψη νερού, η προστασία της βιοποικιλότητας, η κλιματική αλλαγή καθώς και η 
αυξανόμενη ζήτηση για “πράσινη” ενέργεια είναι προκλήσεις που απασχολούν όλο και 
περισσότερο τη γεωργία.

Η κλιματική αλλαγή έχει δύο όψεις. Με τη γεωργία εκπέμπονται δύο αέρια του 
θερμοκηπίου: υποξείδιο του αζώτου από τα λιπάσματα, και μεθάνιο από τα αέρια των 
μηρυκαστικών ζώων! Οι αγρότες όμως θα υποστούν σε μεγάλο βαθμό τις επιπτώσεις 
των κλιματικών αλλαγών. 
Έχουμε ήδη δει ξηρασίες, 
πλημμύρες και ακραία καιρικά 
φαινόμενα τα οποία αναμένεται 
να επιδεινωθούν.

Σήμερα, περίπου το 9% όλων  
των εκπομπών αερίων 
του θερμοκηπίου στην ΕΕ 
προέρχονται από τη γεωργία 
– ωστόσο οι αγρότες έχουν 
ήδη καταφέρει να μειώσουν 
τις εκπομπές κατά 20% από το 
1990. 

Η υποστήριξη από την κοινή 
γεωργική πολιτική (ΚΓΠ) δίνει 
τη δυνατότητα στους αγρότες 
να αντιμετωπίσουν αυτές  
τις προκλήσεις. Τεχνολογίες, 
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Αν είστε γνήσια παιδιά της πόλης και μετακινείστε ελάχιστα, μπορεί να εκπλαγείτε 
αν μάθετε ότι το 80% της έκτασης της ΕΕ αποτελείται από αγροτικές περιοχές και 
ότι σε αυτές κατοικεί περισσότερος από τον μισό πληθυσμό της ΕΕ!



όπως GPS και ειδικό λογισμικό για τις γεωργικές εργασίες μειώνουν την ποσότητα 
λιπασμάτων και ενέργειας που χρησιμοποιείται, ενώ τα συστήματα άρδευσης υψηλής 
τεχνολογίας μπορούν να εξοικονομήσουν πολύ νερό.

Τι αξία έχει για εσάς;
Ενώ μας παρέχουν κάποια από τα ασφαλέστερα και υψηλότερης ποιότητας τρόφιμα 
στον κόσμο, οι Ευρωπαίοι αγρότες πρέπει να ακολουθούν τους κανόνες της ΕΕ για την 
προστασία του περιβάλλοντος και την καλή μεταχείριση των ζώων, προκειμένου να 
διαφυλάξουμε τη φύση και τη βιοποικιλότητα και να είμαστε βέβαιοι ότι η εξοχή είναι ένα 
ωραίο μέρος που μπορεί κάποιος να ζει ή να επισκέπτεται. Αυτό όμως έχει ως επίπτωση 
ένα πρόσθετο κόστος και έτσι γίνεται ακόμη πιο ακριβή η παραγωγή τροφίμων στην 
Ευρώπη. Μέσω της ΚΓΠ, η ΕΕ στηρίζει τους αγρότες, ώστε να μπορούν να ζήσουν 
αξιοπρεπώς από την παραγωγή των προϊόντων τους και τη παροχή δημοσίων αγαθών 
σε εμάς.

Για περισσότερες πληροφορίες:
http://ec.europa.eu/agriculture/index_el.htm > Γεωργία και κλιματική 
αλλαγή 
http://ec.europa.eu/agriculture/rurdev/index_el.htm 
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Ένας μεγάλος αριθμός οικοτόπων σε όλη την ΕΕ – από 
υδροβιότοπους και λιβάδια γεμάτα λουλούδια μέχρι εκβολές 
ποταμών και σπήλαια – βρίσκεται υπό την προστασία του 
δικτύου Natura 2000. Οι περιοχές του Natura 2000 βρίσκονται 
σε όλη την Ευρώπη από τις Κανάριες Νήσους στα νότια μέχρι 
τη Φινλανδία στα βόρεια, καλύπτοντας περίπου το 20% της 
έκτασης της ΕΕ. Αυτό σημαίνει ότι ένας μεγάλος αριθμός φυτών και ζώων 
προστατεύονται νομικά. Για να βρείτε μια περιοχή Natura 2000 κοντά σας, ψάξτε 
στο: http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/.

Natura 2000 – προστασία των οικοτόπων

Γιατί να μην κάνετε τις επόμενες διακοπές σας σε κάποιο αγρόκτημα; Ακόμα και 
αν είναι μακριά από τη θάλασσα και τις παραλίες, οι διακοπές σε αγρόκτημα είναι 
ένας όλο και πιο δημοφιλής προορισμός. Μπορείτε να απολαύσετε το πράσινο, 
να αναπνεύσετε καθαρό αέρα, ακόμα και να βοηθήσετε στις καθημερινές 
δουλειές (μόνο αν το θέλετε!). Αυτό το είδος διακοπών μπορεί να σας ανταμείψει 
και να σας εκπλήξει ευχάριστα!    

Ανακαλύψτε τις ρίζες σας



Τροφή για μια ζωή 

Η πραγματικότητα είναι ότι υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που δεν έχουν να φάνε 
όσο χρειάζονται. Σύμφωνα με τον Οργανισμό Τροφίμων και Γεωργίας του ΟΗΕ, 
περισσότεροι από ένα δισεκατομμύριο άνθρωποι παγκοσμίως υποσιτίζονται. Και αυτό 
αποτελεί απειλή όχι μόνο για την προσωπική τους ευημερία, αλλά για την ειρήνη και τη 
σταθερότητα. Η έλλειψη τροφής έχει ήδη προκαλέσει εμφύλιες διαμάχες σε εύθραυστες 
δημοκρατίες. 

Καθώς ο παγκόσμιος πληθυσμός αναμένεται να φτάσει τα εννέα δισεκατομμύρια μέχρι 
το 2050, οι ειδικοί υπολογίζουν ότι πρέπει να αυξήσουμε την παγκόσμια παραγωγή 
τροφίμων κατά 70%. 

Tι γίνεται στην Ευρώπη;
Από πού προέρχεται το φαγητό που έχουμε στο πιάτο μας, εκτός από το μανάβικο; 
Φυσικά από τη γεωργία! Η γεωργία είναι ζωτικός παράγοντας για τη σταθερή παροχή 
ασφαλούς τροφής στην Ευρώπη και αλλού. Η παραγωγή επαρκούς τροφής– χωρίς 
αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον ή κατάχρηση των φυσικών πόρων – έχει γίνει 
μια σοβαρή πρόκληση. 

Οι Ευρωπαίοι είναι αρκετά απαιτητικοί σε θέματα διατροφής. Και καλά κάνουν! Γι’ 
αυτό και οι Ευρωπαίοι γεωργοί πρέπει να συμμορφώνονται με κανόνες σχετικά με 
την ασφάλεια των τροφίμων και την καλή μεταχείριση των ζώων που είναι από τους 
αυστηρότερους στον κόσμο. Επιπλέον, οι γεωργοί δεν είναι απλά παραγωγοί τροφίμων, 
αλλά είναι αυτοί που διατηρούν ζωντανή την ύπαιθρο. 

Η ΕΕ υποστηρίζει τους γεωργούς μέσω της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ), ώστε 
να μπορούν να αντεπεξέρχονται στις βασικές ανάγκες και προσδοκίες μας: υψηλή 
ποιότητα τροφής για όλους, παραγόμενη με βιώσιμα μέσα.

Για περισσότερες πληροφορίες:
http://ec.europa.eu/agriculture/capexplained/sustain/index_el.htm
www.food-force.com
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Όταν πεινάμε, οι περισσότεροι από εμάς ανοίγουμε απλά το ψυγείο ή πηγαίνουμε 
κατευθείαν στο κοντινότερο φαστφουντάδικο. Ενώ όμως τα τρόφιμα φαίνεται να 
βρίσκονται σε αφθονία γύρω μας, η πραγματικότητα είναι διαφορετική… 



Ας μην ξεχνάμε τις φτωχότερες χώρες
Η ΕΕ είναι ένας παγκόσμιος ηγέτης στη γεωργία. Είμαστε όμως και ο μεγαλύτερος 
εισαγωγέας αγροτικών προϊόντών από τις αναπτυσσόμενες χώρες. Μάλιστα εισάγουμε 
περισσότερα προϊόντα από τις αναπτυσσόμενες χώρες από ό,τι οι ΗΠΑ, η Ιαπωνία, η 
Νέα Ζηλανδία και η Αυστραλία μαζί.

Σωστή διατροφή  
Περίπου 22 εκατομμύρια παιδιά στην ΕΕ είναι 
υπέρβαρα, και περισσότερα από πέντε εκατομμύρια 
παχύσαρκα. Η παχυσαρκία μπορεί να προκαλέσει 
σοβαρά προβλήματα υγείας, γι’ αυτό και είναι 
σημαντικό να ακολουθούμε έναν υγιεινό τρόπο ζωής. 

Αν θέλετε να είστε σε φόρμα, μπορείτε να ξεκινήσετε 
από τη σωστή διατροφή. Μια θρεπτική διατροφή 
περιλαμβάνει γαλακτοκομικά προϊόντα και μεγάλη 
ποσότητα φρούτων και λαχανικών. Στα πλαίσια της 
ΚΓΠ, η ΕΕ προσφέρει γάλα, φρούτα και λαχανικά 
σε σχολεία. Συμμετέχει το δικό σας σχολείο στο 
πρόγραμμα;

Για περισσότερες πληροφορίες:
http://ec.europa.eu/agriculture/index_el.htm > Κατανάλωση φρούτων στα σχολεία
http://drinkitup.europa.eu
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Η ΕΕ έχει καθιερώσει ειδική ετικέτα για τον προσδιορισμό των προϊόντων 
υψηλής ποιότητας που παράγονται με παραδοσιακό τρόπο ή προέρχονται 
από μια συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή. Αυτά περιλαμβάνουν και 
πολλά παγκοσμίως γνωστά τρόφιμα, όπως το ζαμπόν Πάρμας από την 
Ιταλία ή η φέτα από την Ελλάδα, οι περισσότερες όμως χώρες έχουν και προϊόντα 
με προστατευόμενη ονομασία προέλευσης, όπως η τσίχλα Χίου στην Ελλάδα. 
Πρόσφατα άρχισε να χρησιμοποιείται μια νέα ετικέτα της ΕΕ για βιολογικά 
προϊόντα. http://ec.europa.eu/agriculture/index_el.htm > Πολιτική ποιότητας

Ετικέτες ποιότητας

Αυτό το γνωρίζατε;
Η ΕΕ ξοδεύει  55 δισεκατομμύρια ευρώ για την ενίσχυση της 
γεωργίας και της αγροτικής ανάπτυξης. Μπορεί το ποσό αυτό 

να ακούγεται μεγάλο, είναι όμως λιγότερο από το 1% όλων 
των δημόσιων δαπανών στην ΕΕ. Για παράδειγμα, η ΕΕ και 

τα Κράτη Μέλη της ξοδεύουν τρεις φορές περισσότερα για την 
άμυνα απ’ ότι για τη διασφάλιση της ποιότητας των τροφίμων 

και τη διατήρηση της υπαίθρου!



Τι σπατάλη!  
Οι Ευρωπαίοι πετάνε στα 
σκουπίδια τεράστιες ποσότητες 
τροφίμων. Αυτό δεν κάνει κακό 
μόνο στο πορτοφόλι μας αλλά και 
στο περιβάλλον.

Η σπατάλη στα τρόφιμα συμβάλλει 
στην υπερθέρμανση του πλανήτη 
καθώς απαιτείται πολλή ενέργεια 
για την παραγωγή και τη μεταφορά 
των τροφίμων. Αν σταματήσουμε 
να πετάμε στα σκουπίδια φαγητό, 
μπορούμε να μειώσουμε τις 
εκπομπές CO2. Αν μειώσουμε 
κατά το ήμισυ τα απορρίμματα 
τροφίμων στην Ευρώπη, θα 
μειώσουμε τις εκπομπές αερίων 
του θερμοκηπίου κατά 25%!

Για περισσότερες πληροφορίες:
www.lovefoodhatewaste.com
www.ekke.gr/estia/Cooper/combost.doc
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Αυτό το γνωρίζατε;
Τα απορρίμματα τροφίμων στη 
Γαλλία φτάνουν για τη σίτιση 
όσων υποσιτίζονται στη Λαϊκή 
Δημοκρατία του Κονγκό, ενώ η 

ποσότητα τροφίμων που καταλήγει 
στα σκουπίδια στην Ιταλία θα 

μπορούσε να βάλει τέλος στην 
πείνα στην Αιθιοπία. Εσείς πετάτε 
φαγητό στα σκουπίδια; Δοκιμάστε 
να διαχωρίσετε τα απορρίμματα 
τροφίμων από τα υπόλοιπα για 

να δείτε πόσοι άνθρωποι θα 
μπορούσαν να είχαν τραφεί  

από αυτά! 

Τι μπορείτε να κάνετε; 
Ακολουθούν κάποιες ιδέες που θα σας βοηθήσουν 
να μειώσετε τις αρνητικές επιδράσεις σας στο 
περιβάλλον:

 » Σχεδιάζετε τα γεύματά σας από πριν και 
χρησιμοποιείτε λίστα για ψώνια για να 
αγοράζετε μόνο ό,τι χρειάζεστε.

 » Χρησιμοποιείτε μεζούρα όταν μαγειρεύετε ρύζι 
ή ζυμαρικά για να μην περισσεύουν.

 » Βάζετε τα γεύματα στο ψυγείο αν δεν πρόκειται 
να τα καταναλώσετε αρκετά σύντομα.

 » Ψάξτε στο διαδίκτυο για συνταγές με τις οποίες 
μπορείτε να φτιάξετε υπέροχα γεύματα από το 
φαγητό που έχει περισσέψει.

 » Αγοράζετε τοπικά και εποχιακά προϊόντα – 
γενικά, όσο μικρότερη απόσταση διανύουν τα 
τρόφιμα μέχρι το πιάτο σας, τόσο το καλύτερο 
για το περιβάλλον.    



Την επόμενη φορά που θα πάτε για ψώνια, αναζητήστε προϊόντα που φέρουν το σήμα 
με το λουλούδι - ευρωπαϊκό οικολογικό σήμα. Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες με αυτό το 
σήμα πληρούν αυστηρές περιβαλλοντικές 
προδιαγραφές, από τη χρήση των πόρων 
στην διαδικασία παραγωγής μέχρι τη 
συσκευασία και τη μεταφορά. Δεν είναι 
παράξενο λοιπόν που το σήμα αυτό έχει 
γίνει τόσο δημοφιλές!    

Που μπορείτε να βρείτε 
το σήμα με το λουλούδι;
Τα περισσότερα μεγάλα καταστήματα στην 
Ευρώπη έχουν στα ράφια τους προϊόντα 
που φέρουν το ευρωπαϊκό οικολογικό σήμα, 
όπως σχολικά είδη, ρούχα, καλλυντικά και 
ηλεκτρονικές συσκευές.  

Συμβουλές για «πράσινες» αγορές
Για να μην επιβαρύνετε το περιβάλλον ως καταναλωτής, μπορείτε να κάνετε τα εξής:
 » Να ψάχνετε για προϊόντα με το ευρωπαϊκό οικολογικό σήμα.
 » Να αγοράζετε βιολογικά, τοπικά και εποχιακά προϊόντα.
 » Να μη χρησιμοποιείτε πολλές συσκευασίες, να ξαναχρησιμοποιείτε τις σακούλες 

για τα ψώνια, να ανακυκλώνετε.
 » Να αποφεύγετε τις μεγάλες διαδρομές με το αμάξι για ψώνια.    

Ψάχνοντας για λουλούδια;

Για περισσότερες πληροφορίες:
www.eco-label.com/greek/ 
http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/

Αυτό το γνωρίζατε;
 » Τα απορρυπαντικά με το 

ευρωπαϊκό οικολογικό σήμα 
δεν περιέχουν ορισμένες 
ουσίες που μπορεί να 
προκαλέσουν καρκίνο ή να 
μειώσουν τη γονιμότητα.

 » Μια τηλεόραση με το 
ευρωπαϊκό οικολογικό 
σήμα όταν βρίσκεται σε 
κατάσταση αναμονής, 
καταναλώνει τη μισή 
ενέργεια από μια κανονική 
τηλεόραση.
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Η αγορά προϊόντων είναι σημαντικό κομμάτι της καθημερινότητάς μας - είτε 
πρόκειται για ρούχα, είτε για έναν καινούργιο υπολογιστή ή κάτι για το σχολείο. 
Ποια είναι όμως η καλύτερη επιλογή; Δεν έχει να κάνει μόνο με τη σύγκριση 
τιμών και ποιότητας. Καθώς ο πλανήτης μας απειλείται όλο και περισσότερο από 
κινδύνους όπως η κλιματική αλλαγή και η απώλεια της βιοποικιλότητας, οι έξυπνοι 
καταναλωτές εξετάζουν και τις επιπτώσεις των προϊόντων στο περιβάλλον.



Τα κλειδιά για την αστική κινητικότητα

Οι πόλεις αποκτούν ζωντάνια από το συνεχές πήγαινε έλα, τον κόσμο που βρίσκεται 
διαρκώς σε κίνηση. Για να αξιοποιήσουμε πλήρως όσα έχουν να μας προσφέρουν 
οι πόλεις, πρέπει να μπορούμε να μετακινούμαστε με ασφάλεια ενώ παράλληλα θα 
σεβόμαστε το περιβάλλον.

Προέχει η ασφάλεια
Η οδική ασφάλεια μας αφορά όλους. Η κύρια αιτία θανάτων νέων στην ΕΕ είναι 
τα αυτοκινητιστικά δυστυχήματα. Παρ’ όλα αυτά, ο αριθμός των θανατηφόρων 
δυστυχημάτων μειώθηκε την τελευταία δεκαετία, ενώ οι νέες τεχνολογίες αναμένεται να 
μειώσουν περαιτέρω τους σοβαρούς τραυματισμούς και τους θανάτους.

Θανατηφόρα τροχαία σε νέους μεταξύ 14-24 ετών στην ΕΕ
Οδηγοί αυτοκινήτων:  35%
Επιβάτες αυτοκινήτων:  26%
Οδηγοί μικρών και μεγάλων μηχανών:  20%
Ποδηλάτες:  3%
Πεζοί:  8%
Λοιποί:  8% 

Πράσινη κινητικότητα
Η ΕΕ υποστηρίζει νέους τρόπους, φιλικούς προς το περιβάλλον για να μετακινούμαστε 
στις πόλεις: πιο καθαρά λεωφορεία, πιο ασφαλή πεζοδρόμια, δημόσια συστήματα 
ενοικίασης ποδηλάτων και ενιαία εισιτήρια για τραμ, τρένα και λεωφορεία. Όλα αυτά 
παρέχουν νέες δυνατότητες γρήγορης και άνετης μετακίνησης στην πόλη – και 
παράλληλα προστατεύουν το περιβάλλον.

Για περισσότερες πληροφορίες:
http://ec.europa.eu/transport/urban/index_en.htm
www.podilato.gr      www.ecomobility.gr      www.ecodriving.gr
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Πώς πηγαίνετε στο σχολείο; Μπορεί να πηγαίνετε με τα πόδια, με το ποδήλατο, με 
το λεωφορείο, με το μηχανάκι ή μπορεί να σας πηγαίνουν οι γονείς σας…

H δορυφορική πλοήγηση μπορεί να μη μας γλιτώνει από το άγχος της 
κυκλοφοριακής συμφόρησης, στο μέλλον όμως τα έξυπνα συστήματα 
μεταφοράς θα διαχειρίζονται καλύτερα τη ροή της κυκλοφορίας και θα μας 
ενημερώνουν για τις συνθήκες των οδικών δικτύων. Θα μας παρέχουν επίσης 
έγκυρες πληροφορίες για εναλλακτικά μέσα μεταφοράς, ώστε να μπορούμε να 
αποφασίσουμε αν θα πάρουμε το αυτοκίνητο ή θα προτιμήσουμε το μετρό.    

Έξυπνη τεχνολογία
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Τι θα πουν οι γείτονες;

Για να γίνει αυτό, η Ευρώπη χτίζει πιο στενούς πολιτικούς και οικονομικούς δεσμούς 
με τους γείτονές της νότια και ανατολικά. Το 2004, η ΕΕ δημιούργησε την Ευρωπαϊκή 
Πολιτική Γειτονίας (EΠΓ), που αφορά 16 χώρες στη Μεσόγειο, την ανατολική Ευρώπη 
και το νότιο Καύκασο.

Γιατί χρειαζόμαστε μια πολιτική γειτονίας;
Η Ευρώπη είναι μια περιοχή με ειρήνη και ευημερία, δε μπορούμε όμως να κρυβόμαστε 
πίσω από το δάχτυλό μας και να αγνοούμε τι συμβαίνει στον ευρύτερο κόσμο. Με λίγα 
λόγια, αν δεν «εξάγουμε» σταθερότητα, κινδυνεύουμε να «εισάγουμε» αστάθεια.

Eπιτήρηση των Ευρωπαίων γειτόνων μας;
Η Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας δεν αφορά την αστυνόμευση της Ευρώπης ως μια 
κλειστή κοινωνία, αλλά τη συνεργασία με τους γείτονες για την ενίσχυση της ευημερίας, 
της σταθερότητας, της ασφάλειας και της προσέγγισης τους στην Ένωση. 

Κανείς μας δεν θα ήθελε να μένει σε μια κακόφημη γειτονιά ή να έχει την ατυχία να 
έχει γείτονες που κάνουν πολλή φασαρία. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ισχύει το ίδιο. 
Ως μια κοινότητα κρατών σε ένα παγκόσμιο χωριό, θέλουμε να είμαστε βέβαιοι 
ότι μας περιβάλλουν χώρες που χαρακτηρίζονται από σταθερότητα και ορθή 
διακυβέρνηση.  

- 85 -



Πέρα από τα όρια
Μέχρι σήμερα έχουν συναφθεί ειδικές συμφωνίες με τις περισσότερες από τις 16 χώρες 
που συμμετέχουν στην Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας. Η ΕΕ έχει προνομιούχα σχέση 
με αυτές τις χώρες, που δημιουργείται βάσει των κοινών δεσμεύσεων σε κοινές αξίες. 
Βραχυπρόθεσμα, αυτό σημαίνει ότι η ΕΕ βοηθά αυτές τις χώρες να:

 » ενισχύσουν την δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα
 » βελτιώσουν το επιχειρηματικό κλίμα και να αυξήσουν τις εμπορικές συναλλαγές
 » καταπολεμήσουν το οργανωμένο έγκλημα, την διαφθορά και την 

λαθρομετανάστευση
 » αντιμετωπίσουν τα περιβαλλοντικών προβλήματα
 » αναπτύξουν τις διαπροσωπικές επαφές μεταξύ των λαών
 » αποφεύγουν συγκρούσεις και να διαχειρίζονται κρίσεις

Οι γείτονες της Ευρώπης επωφελούνται από όσα έχει να τους προσφέρει η ΕΕ – 
οικονομική σταθερότητα και μεγάλες αγορές, εμπειρία και τεχνογνωσία σε κοινωνικές 
και οικονομικές αναδιαρθρώσεις, καθώς και πολιτιστικές και εκπαιδευτικές ανταλλαγές. 
Εκτός αυτού, η ΕΕ θα επενδύσει €12 δισεκατομμύρια σε αυτές τις χώρες για την 
περίοδο 2007 έως 2013.

Η Ευρώπη έχει κάνει επίσης βήματα για την ενίσχυση της ΕΠΓ προσθέτοντας 
περιφερειακές και  πολυμερείς πρωτοβουλίες: την Ανατολική Συνεργασία, την Ένωση 
για τη Μεσόγειο και τη Συνέργεια του Ευξείνου Πόντου.
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Γνωρίζετε που βρίσκεται το πιο μεγάλο φαράγγι στην Ευρώπη ή σε ποια 
χώρα γυρίστηκαν οι σκηνές της ερήμου στην τριλογία Ο Πόλεμος των Άστρων; 
Απαντήσεις σε αυτά και πολλά περισσότερα στο:
http://ec.europa.eu/external_relations/enp/enp_game_en.htm

Πόσο καλά γνωρίζετε τους γείτονές σας; 

“Φαντάζομαι τις σχέσεις με τις γειτονικές χώρες της 
ΕΕ σαν τις σχέσεις με τους γείτονές μου στο σπίτι 
– ζούμε δίπλα τους άρα επηρεαζόμαστε απ’ ότι 
κάνουν. Το καλύτερο είναι να ενημερώνουμε και να 
υπολογίζουμε ο ένας τον άλλο.”
Sandra, 23 ετών
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 Στην πράξη

Ανώτατη εκπαίδευση χωρίς πολιτική 
παρέμβαση στη Λευκορωσία
Η ΕΕ προσέφερε 1 εκατομμύριο ευρώ για την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού 
Πανεπιστημίου Ανθρωπιστικών Σπουδών στο Βίλνιους, στα πλαίσια της συνεχής 
δέσμευσής της στα ανθρώπινα δικαιώματα. Παρόλο που βρίσκεται στη Λιθουανία, 
είναι ένα πανεπιστήμιο για Λευκορώσους φοιτητές και έχει στόχο την υποστήριξη της 
κοινωνίας των πολιτών και των νέων. Είναι το μοναδικό ανεξάρτητο πανεπιστήμιο που 
επιτρέπει στους Λευκορώσους να σπουδάζουν χωρίς πολιτικές παρεμβάσεις. 

Πυρηνική ασφάλεια στην Αρμενία
Ο σταθμός πυρηνικής ενέργειας στο Medzamor υπήρξε για αρκετό καιρό το μελανό 
σημείο στις σχέσεις μεταξύ ΕΕ και Αρμενίας. Ως χώρα χωρίς πολλούς φυσικούς 
πόρους, η Αρμενία εξαρτάται πολύ από τον σταθμό, ο οποίος άνοιξε πάλι το 1995. 
Θεωρείται ωστόσο ότι είναι από τους λιγότερο ασφαλείς σταθμούς που υπάρχουν, και 
επιπλέον βρίσκεται σε σεισμογόνο περιοχή. Η ΕΕ έχει προσφέρει €100 εκατομμύρια 
ευρώ προκειμένου να κλείσει γρηγορότερα ο σταθμός. 

Πολιτιστική κατανόηση γύρω από τη Μεσόγειο   
Η ΕΕ προωθεί αμοιβαία πολιτιστική κατανόηση μεταξύ των λαών γύρω από τη Μεσόγειο, 
εν μέρει μέσω της χρήσης οπτικοακουστικού υλικού. Το ‘Caravan of Euro-Arab cinema’ 
είναι μια τέτοια δράση, που παρέχει ένα εύρος ταινιών από τις χώρες της Ευρώπης και 
της νότιας Μεσογείου. Έχει φτάσει σε 21 διαφορετικές πόλεις και σε περισσότερους 
από 100.000 ανθρώπους, δημιουργώντας μια νέα γενιά κινηματογραφόφιλων που θα 
είναι πιο ανοιχτοί στην ευρωπαϊκή και αραβική κουλτούρα.



Για περισσότερες πληροφορίες:
http://ec.europa.eu/world/enp/ 

Οι γείτονές μας
 

Τι γίνεται με τους άλλους γείτονές μας;
Ίσως θα αναρωτιέστε γιατί χώρες σαν τη Νορβηγία ή τη Ρωσία δεν περιλαμβάνονται σε 
αυτή τη λίστα, αφού είναι και αυτές γείτονές μας, έτσι δεν είναι; Η απάντηση είναι απλή: 
καλύπτονται από άλλες συμφωνίες.

Η Νορβηγία, η Iσλανδία, το Λίχτενσταϊν και η Ελβετία υιοθετούν ήδη τη νομοθεσία 
της ΕΕ ως μέλη της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών (EΖΕΣ). Και οι 
σχέσεις με τη Ρωσία, τον τρίτο μεγαλύτερο εμπορικό εταίρο μας, ρυθμίζονται με μια 
ειδική στρατηγική συνεργασία. Η Ισλανδία και οι χώρες της νοτιοανατολικής Ευρώπης 
λαμβάνουν ήδη μέρος στη σταδιακή διαδικασία διεύρυνσης.    
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16. Μαρόκο

15. Αλγερία

14. Τυνησία

13. Λιβύη 12. Αίγυπτος 11. Ιορδανία

7. Συρία
9. Κατεχόμενα 
Παλαιστινιακά Εδάφη

10. Ισραήλ
8. Λίβανο

5. Αζερμπαϊτζάν

6. Αρμενία

4. Γεωργία 

2. Ουκρανία

1. Λευκορωσία

3. Δημοκρατία   
    της 
    Μολδαβίας

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.



Η Ευρωπαϊκή Ένωση – η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα 27 Kράτη Mέλη – ξοδεύει 
περίπου 49 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο σε αναπτυξιακή βοήθεια, δηλαδή το 60% 
του παγκόσμιου συνόλου. Η βοήθεια παρέχεται σε περισσότερες από 160 χώρες, από 
το Αφγανιστάν μέχρι τη Ζιμπάμπουε, ωφελεί όμως σε τίποτα; Παρά τα συνεχή εμπόδια 
– πολλά από τα οποία έχουν σχέση με διαφθορά και συγκρούσεις – η απάντηση είναι 
ναι, οι αναπτυσσόμενες χώρες κερδίζουν σιγά σιγά τη μάχη τους ενάντια στη φτώχεια. 
Έχει σημειωθεί πρόοδος, υπάρχουν 
όμως πολλά ακόμη που πρέπει να 
γίνουν.

Η Ευρώπη είναι περισσότερο απ’ 
όλους προσηλωμένη στο στόχο της 
για την αύξηση της αναπτυξιακής 
βοήθειας καθώς και τη βελτίωση 
της αποτελεσματικότητας και 
αποδοτικότητας της παροχής βοήθειας. Στα πλαίσια αυτών των προσπαθειών, η 
Επιτροπή συνεργάζεται στενά με τα Kράτη Mέλη (27 + 1 = 1) καθώς και με τα Ηνωμένα 
Έθνη, την Παγκόσμια Τράπεζα και άλλους παρόχους με στόχο τη συγκέντρωση πόρων 
και την ανάθεση καθηκόντων. Όλο και περισσότερο, η βοήθεια παρέχεται απευθείας 
στις χώρες εταίρους και οι αναπτυξιακοί στόχοι ενσωματώνονται σε άλλες πολιτικές 
της ΕΕ.

Δημιουργώντας έναν καλύτερο κόσμο
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Καθώς οι χώρες εξαρτώνται όλο και περισσότερο η μια από την άλλη, πρέπει 
να δούμε ευρύτερα τη σχέση μας με τον υπόλοιπο κόσμο. Η ΕΕ πρέπει να 
συνεργαστεί στενά με τις αναπτυσσόμενες χώρες για την από κοινού αντιμετώπιση 
των προβλημάτων, από την οικονομική κρίση μέχρι την κλιματική αλλαγή.

 » Μουσική κατά της φτώχειας
Θέλετε να διαδώσετε κάποιο μήνυμα για την εξάλειψη της φτώχειας; Θέλετε 
να γίνετε μουσικός; Μοιραστείτε τη μουσική σας στο www.ifightpoverty.eu ή 
ακούστε απλά τι έχουν να πουν οι άλλοι.
 » Βραβείο Νεότητας για την Ανάπτυξη

Δημιουργήστε μια αφίσα ή ένα βίντεο για ένα από τα θέματα αυτής της χρονιάς, 
υποβάλετε την αίτησή σας στο www.dyp2008.org και μπορεί να σας δοθεί η 
ευκαιρία να επισκεφθείτε μια δράση πεδίου στην Αφρική. 
 » Mατίας και Αμαντού 

Μπείτε στην περιπέτεια και μάθετε περισσότερα για την ανάπτυξη καθώς οι δύο 
αυτοί φίλοι έρχονται αντιμέτωποι με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Αφρική. 
Λάβετε μέρος στο παιχνίδι σήμερα στο www.mathiasandamadou-thegame.eu!

Τι μπορεί να κάνει ο καθένας μας;

“Υπάρχουν πολλές πλούσιες 
χώρες στην ΕΕ. Έχουν σημαντική 
επιρροή στην παγκόσμια 
οικονομία και θα μπορούσαν να 
χρησιμοποιήσουν την ισχύ τους 
για σκοπούς ανάπτυξης.”
Nina, 19 ετών
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Τι θα κάνατε με μερικά ευρώ;   
Μπορεί να είναι λίγα, αλλά 2,7 δισεκατομμύρια άνθρωποι – περισσότεροι δηλαδή 
από τον μισό πληθυσμό του αναπτυσσόμενου κόσμου – ζουν με λιγότερα από $2 την 
ημέρα. Κύριος στόχος της ΕΕ στον τομέα της αναπτυξιακής βοήθειας είναι η μείωση 
της φτώχειας. Στοχεύει επίσης στην προώθηση 
της αειφόρου οικονομικής και κοινωνικής 
ανάπτυξης, της δημοκρατίας, του κράτους 
δικαίου και των ανθρώπινων δικαιωμάτων, 
καθώς επίσης στη βοήθεια των φτωχότερων 
χωρών ώστε να συμμετέχουν στην παγκόσμια 
οικονομία και στην άμβλυνση των επιπτώσεων 
της κλιματικής αλλαγής. 
 
Τρόφιμα  
Οι τιμές των τροφίμων έχουν εκτοξευτεί τα 
τελευταία χρόνια στις φτωχότερες χώρες. 
Η ‘επισιτιστική διευκόλυνση’ του ενός 
δισεκατομμυρίου ευρώ θα βελτιώσει την 
πρόσβαση σε λιπάσματα και σπόρους και θα 
βοηθήσει να καλυφθούν οι βασικές ανάγκες των ανθρώπων που έχουν ανάγκη σε 50 
χώρες.
 
Ενέργεια  
Περισσότεροι από 1,6 δισεκατομμύρια άνθρωποι στον κόσμο δεν έχουν 
πρόσβαση σε ηλεκτρική ενέργεια. Η ΕΕ παρέχει 200 
εκατομμύρια ευρώ για τη χρηματοδότηση έργων 
παροχής ηλεκτρικής ενέργειας που θα ευνοήσουν 
την οικονομική ανάπτυξη και θα βελτιώσουν τις ζωές 
των ανθρώπων.
 
Νερό  
Το καθαρό και ασφαλές νερό είναι μια βασική ανθρώπινη 
ανάγκη. Η ΕΕ προσπαθεί να βελτιώσει την πρόσβαση 
σε πόσιμο νερό και να βελτιώσει τα συστήματα 
αποχέτευσης ώστε να σταματήσει η εξάπλωση 
ασθενειών στην  υποσαχάρια Αφρική.
 
Ειρήνη  
Με την πάροδο του χρόνου, η Αφρική υπέστη σοβαρές καταστροφές λόγω ένοπλων 
συγκρούσεων, στις οποίες χάθηκαν εκατομμύρια ζωές. Η ΕΕ έχει επενδύσει  
740 εκατομμύρια ευρώ για την υποστήριξη των προσπαθειών για την ειρήνη σε όλη 

την ήπειρο.

©
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Αυτό το 
γνωρίζατε;
Στην Ελλάδα, η 

Ειδική Γραμματεία 
Αξιοποίησης Διεθνών 
Προγραμμάτων του 

Υπουργείου Εξωτερικών 
είναι υπεύθυνη για την 
παροχή βοήθειας στις 

αναπτυσσόμενες χώρες.
www.aidfunding.mfa.gr



Οι Αναπτυξιακοί Στόχοι της Χιλιετίας
Οι Αναπτυξιακοί Στόχοι της Χιλιετίας (MDGs), οι οποίοι συμφωνήθηκαν από 189 έθνη 
κατά τη Διάσκεψη της Χιλιετίας των Ηνωμένων Εθνών το 2000, στοχεύουν στη μείωση 
της παγκόσμιας φτώχειας μέχρι το 2015. 

Eξάλειψη της φτώχειας και της πείνας – μείωση κατά το ήμισυ των 
ανθρώπων που ζουν με λιγότερο από $1 την ημέρα και αυτών που 
υποφέρουν από ασιτία.

Επίτευξη σε παγκόσμιο επίπεδο της βασικής εκπαίδευσης – διασφάλιση της 
φοίτησης στο δημοτικού σχολείου για όλα τα παιδιά, συμπεριλαμβανομένων 
των κοριτσιών.

Προώθηση της ισότητας των δύο φύλων και ενδυνάμωση της θέσης της 
γυναίκας – εξάλειψη των διαφορών των δύο φύλων σε όλα τα επίπεδα της 
εκπαίδευσης.

Μείωση της παιδικής θνησιμότητας – μείωση κατά δύο τρίτα του αριθμού 
θανάτων σε παιδιά κάτω των πέντε ετών.

Βελτίωση της υγείας των μητέρων – μείωση κατά τρία τέταρτα του αριθμού 
των γυναικών που πεθαίνουν στη γέννα.

Καταπολέμηση του HIV/AIDS, της ελονοσίας και άλλων ασθενειών.

Εξασφάλιση της αειφορίας του περιβάλλοντος – μείωση κατά το ήμισυ του 
αριθμού των ανθρώπων χωρίς πρόσβαση σε ασφαλές πόσιμο νερό.

Ανάπτυξη μιας παγκόσμιας αναπτυξιακής συνεργασίας – μείωση των 
εμπορικών δασμών και του χρέους για τις φτωχότερες χώρες και αύξηση 
της παροχής βοήθειας. 
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Για περισσότερες πληροφορίες:
http://ec.europa.eu/europeaid/index_el.htm 
http://ec.europa.eu/development/index_en.cfm
www.undp.org/mdg/



Θεραπεύοντας τον κόσμο
Η ΕΕ επενδύει σε δράσεις που αφορούν σε πολλά θέματα. Ακολουθούν 
μερικά μόνο παραδείγματα βοήθειας που έχουν λάβει χώρες εταίροι σε όλο 
τον κόσμο. 

 Εκσυγχρονισμός των φυλακών στη 
Δομινικανή Δημοκρατία

Το σωφρονιστικό σύστημα στη Δομινικανή Δημοκρατία 
αναμορφώνεται με την υποστήριξη της ΕΕ ύψους 
1 εκατομμυρίου ευρώ. Τα μέτρα αναδιάρθρωσης 
περιλαμβάνουν όχι μόνο την εκπαίδευση επαγγελματιών 
φυλάκων και τη βελτίωση των εγκαταστάσεων, αλλά 
και τη διασφάλιση των βασικών δικαιωμάτων των 
φυλακισμένων για τροφή, προστασία της υγείας, 
εκπαίδευση κλπ. 

 Διευκόλυνση δημιουργίας νέων 
επιχειρήσεων
Σε πολλές αναπτυσσόμενες χώρες, οι επιχειρηματίες 
και οι επενδυτές αποθαρρύνονται από τη γραφειοκρατία 
και τις νομικές ασάφειες. Για να ενθαρρύνει τις ιδιωτικές 
επιχειρήσεις, η ΕΕ βοηθά στην απλοποίηση της 
διαδικασίας για την έναρξη μιας επιχείρησης στο Μάλι 
–  με την κεντρικοποίηση της διαδικασίας και τη μείωση 
των βημάτων που απαιτούνται.

 Υποστήριξη νέων 
ανθρώπων στη 
Γουατεμάλα 
Στη Γουατεμάλα, 
το 70% του 
πληθυσμού είναι 
κάτω των  
30 ετών. Πολλοί 
από αυτούς 
τους νέους 
ανθρώπους 
πλήττονται από τη 
φτώχεια, την έλλειψη εκπαίδευσης, 
την ανεργία, τις αρρώστιες και τη βία. 
Για να βοηθήσει τους ντόπιους να 
χτίσουν ένα καλύτερο μέλλον, η ΕΕ 
έχει παραχωρήσει 5,3 εκατομμύρια 
ευρώ σε μια εθνική πολιτική για τους 
νέους της Γουατεμάλα. 
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 Βελτίωση των συνθηκών ζωής του Παλαιστινιακού λαού
Η ΕΕ είναι ο μεγαλύτερος πάροχος βοήθειας στον Παλαιστινιακό λαό. 
Υποστηρίζει την Παλαιστινιακή Αρχή στην προσπάθεια για την εξασφάλιση 
της λειτουργίας ζωτικών υπηρεσιών – όπως σχολεία και νοσοκομεία. Η ΕΕ 
χρηματοδοτεί τους μισθούς των δημόσιων υπαλλήλων και των συνταξιούχων και 
αγοράζει τα καύσιμα που χρειάζονται για τη λειτουργία του μοναδικού σταθμού 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Γάζα.

 Προώθηση των ανθρώπινων 
δικαιωμάτων
Στις Φιλιππίνες, η ΕΕ παρέχει νομική βοήθεια 
σε άτομα που έχουν καταδικαστεί σε φυλάκιση 
ή σε θάνατο και οι οποίοι δεν είχαν χρήματα 
για να προσλάβουν δικηγόρο υπεράσπισης. 
Συνέβαλε σημαντικά στην επιρροή των 
πολιτικών και της κοινής γνώμης ώστε να 
καταργηθεί το 2006 η θανατική ποινή.     

 Προστασία των δασών της 
Ασίας
Εκτός του ότι προκαλεί πολιτικά και 
κοινωνικά προβλήματα, η παράνομη 
κοπή ξυλείας ευθύνεται για την απώλεια 
της βιοποικιλότητας και συμβάλλει στην 
κλιματική αλλαγή. Η ΕΕ επενδύει 6 
εκατομμύρια ευρώ για την προστασία 
των δασών της Ασίας και την ενίσχυση 
της αειφόρου διαχείρισης των φυσικών 
πόρων της Ασίας. 



Εμπορικοί εταίροι

Η ΕΕ εξάγει κάθε χρόνο αγαθά αξίας 1.3 τρισεκατομμυρίων ευρώ, ενώ εισάγει προϊόντα 
που φτάνουν σε αξία το 1.5 τρισεκατομμύριο ευρώ. Στην πραγματικότητα, η Ευρώπη 
είναι ο μεγαλύτερος εξαγωγέας αγαθών και υπηρεσιών στον κόσμο, με κύριους 
εμπορικούς εταίρους τις ΗΠΑ, τη Ρωσία και όλο 
και περισσότερο την Κίνα. Και δε φτάνει μόνο 
αυτό, αλλά η ΕΕ αποτελεί  την μεγαλύτερη αγορά 
εξαγωγών για περισσότερες από εκατό χώρες. 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια πραγματική 
εμπορική δύναμη, τι σημαίνει όμως αυτό για εμάς 
ως άτομα; Η αλήθεια είναι ότι χωρίς το διεθνές 
εμπόριο οι τιμές θα ήταν υψηλότερες και θα υπήρχε 
μικρότερη ποικιλία διαθέσιμων προϊόντων. Θα 
έπρεπε να ξεκινήσουμε τη μέρα χωρίς τον πρωινό 
μας καφέ (που καλλιεργείται στην Αφρική) και να 
αναγκαστούμε να στερηθούμε τις ηλεκτρονικές 
συσκευές τελευταίας τεχνολογίας από την Ασία. 
Και αυτό θα ήταν μόνο η αρχή… 
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Αυτό το 
γνωρίζατε;

Και οι 27 χώρες 
της ΕΕ μαζί 

ευθύνονται για το 
19% των εισαγωγών 

και εξαγωγών 
παγκοσμίως 
– αποτελούν 

όμως μόλις το 7% 
του παγκόσμιου 

πληθυσμού.

«Εμπόριο» ή  «διεθνείς συναλλαγές» – όποιο και να είναι το όνομά τους, οι 
εισαγωγές και εξαγωγές είναι η πιο σημαντική επαφή της Ευρώπης με τον 
υπόλοιπο κόσμο. 



Τα οφέλη του εμπορίου
Το εμπόριο βασίζεται στην απλή προϋπόθεση ότι κάθε χώρα πρέπει να ασχολείται με 
αυτό που κατέχει καλύτερα. Δε χρειάζεται μια χώρα να είναι η καλύτερη στο να παράγει 
κάτι, αλλά να είναι σχετικά καλύτερη από τις άλλες. Tότε είναι λογικό να εξειδικευτεί σε 
αυτόν τον τομέα ούτως ώστε να καλύψει και τις άλλες ανάγκες της από το εμπόριο. 
Αυτό λέγεται συγκριτικό πλεονέκτημα και δημιουργεί οφέλη για όλους τους εμπορικούς 
εταίρους.  

Από την άποψη αυτή, το εμπόριο είναι ανταποδοτικό για όλες τις χώρες που 
εμπλέκονται, ενώ όσες απομονώνονται από τον υπόλοιπο κόσμο, τελικά αποτυγχάνουν. 
Μέσω συμφωνιών για τη μείωση των δασμών και άλλων φραγμών στο εμπόριο, η ΕΕ 
επιδιώκει το άνοιγμα νέων αγορών για τις Ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και συνεπώς τη 
δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και την ώθηση της ανάπτυξης.  

Πέρα από τα αγαθά και τις υπηρεσίες, το εμπόριο συνδέεται άμεσα με διεθνείς 
χρηματοροές που επίσης προωθούν την ανάπτυξη. Κατά μέσο όρο, η ΕΕ επενδύει 
308 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο σε όλο τον κόσμο, ενώ άλλες χώρες επενδύουν 
περισσότερα από 180 δισεκατομμύρια ευρώ στην Ευρώπη.

Συνεργασία 
 
Όπως οι 27 χώρες της ΕΕ έχουν ενιαία αγορά και ενιαία εξωτερικά σύνορα, έτσι 
διαθέτουν και ενιαία εμπορική πολιτική. Ο Ευρωπαίος Επίτροπος Εμπορίου είναι αυτός 
που αναλαμβάνει εκ μέρους των Κρατών Μελών και αντίστοιχα για τους  μεμονωμένους 
εμπορικούς εταίρους τις διαπραγματεύσεις στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου 

(ΠΟΕ). Με την συνεργασία, οι 
χώρες της ΕΕ μπορούν να γίνουν 
μια γροθιά και να διαμορφώσουν 
ένα ανοικτό διεθνές εμπορικό 
σύστημα που θα βασίζεται σε 
θεμιτούς κανόνες - διασφαλίζοντας 
ταυτοχρόνως τη  τήρισή τους. 

Επιπλέον, πέρα από τον 
σημαντικό της ρόλο στον 
ΠΟΕ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
συνεργάζεται απευθείας  με τους 

εμπορικούς εταίρους της Ευρώπης για τη διευθέτηση προβλημάτων των εξαγωγέων, 
για την δημιουργία νέων ευκαιριών για Ευρωπαϊκές επενδύσεις και για τη μείωση 

- 95 -

Επειδή το διεθνές εμπόριο είναι τόσο 
σημαντικό, τα μέλη του ΠΟΕ έχουν ανέλθει 
σε 153 χώρες. Ο οργανισμός αυτός 
θέτει εμπορικούς κανόνες και ενεργεί 
διαμεσολαβητικά αν μια χώρα θεωρεί ότι 
κάποια άλλη ενήργησε με αθέμιτα μέσα. 

Συμμόρφωση με τους κανόνες



Για περισσότερες πληροφορίες:
http://ec.europa.eu/trade/about/
www.wto.org
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των απομιμήσεων και της πειρατείας των Ευρωπαϊκών αγαθών. Όλα τα παραπάνω 
ελέγχονται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με στόχο να διασφαλίζει ότι οι ανησυχίες 
των πολιτών θα θίγονται στις συζητήσεις περί εμπορικών θεμάτων.

Βιώσιμο εμπόριο 
Οι εμπορικές πολιτικές της ΕΕ δεν μόνο στη δημιουργία θέσεων εργασίας και στην 
οικονομική ανάπτυξη στην Ευρώπη, αλλά έχουν στόχο να βοηθήσουν τους ανθρώπους 
φτωχότερων χωρών να βγουν από αυτή την κατάσταση μέσω του εμπορίου. Έτσι η 
Ευρώπη έχει ανοίξει την αγορά της σε εισαγωγές από τις φτωχότερες χώρες και βοηθά 
τις χώρες αυτές να αξιοποιήσουν καλύτερα τις ευκαιρίες που τις προσφέρει το εμπόριο.  

Ενώ κάνει εμπορικές συναλλαγές με φτωχότερες χώρες, η ΕΕ ενισχύει παράλληλα και 
τις διεθνείς προσπάθειες για την προστασία του περιβάλλοντος και την καταπολέμηση 
της κλιματικής αλλαγής, τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και τη διασφάλιση 
υψηλότερων προδιαγραφών στην υγεία και την ασφάλεια των προϊόντων που 
αγοράζουμε και πουλάμε.    

Προτού συνάψει εμπορικές συμφωνίες, η ΕΕ διεξάγει αναλύσεις για τυχόν 
κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Για παράδειγμα, αυτή την περίοδο 
η ΕΕ διαπραγματεύεται με δύο από τις χώρες των Άνδεων, την Κολομβία και το 
Περού. Μια ανεξάρτητη έρευνα χρηματοδοτούμενη από την ΕΕ εξετάζει πολλά 
θέματα βιωσιμότητας, συμπεριλαμβανομένης της βιοποικιλότητας, της φτώχειας, 
της υγείας και της εκπαίδευσης. Ερευνά επίσης αν το αυξημένο εμπόριο με 
την ΕΕ ενδέχεται να επιβαρύνει τους φυσικούς οικοτόπους και τους υδάτινους 
πόρους. www.euandean-sia.org

Άνθηση του εμπορίου με τις χώρες των Άνδεων

Tο Σύστημα Γενικευμένων Προτιμήσεων (ΣΓΠ) δίνει τη δυνατότητα να 
εισάγονται αγαθά από τις αναπτυσσόμενες χώρες στην Ευρωπαϊκή αγορά είτε 
αδασμολόγητα είτε με χαμηλούς δασμούς. 

Τι είναι το ΣΓΠ;
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Ημερομηνία Μάθημα  

   Πρόγραμμα μελέτης για εξετάσεις και διαγωνίσματα



Δεκεμβρίου

Ιουνίου

Πρόγραμμα Εξετάσεων



Ημερομηνία Μάθημα Εξέταση Βαθμός

   Βαθμοί



Ημερομηνία Μάθημα Εξέταση Βαθμός

Βαθμοί





Éire   
United 
Kingdom

Danmark

Nederland

Belgique/België

Luxembourg

Portugal

España

France

Sverige

Suomi

Eesti

Latvija

Lietuva

PolskaDeutschland

Česká 
   republika

Slovensko

MagyarországÖsterreich

Slovenija

Italia

Malta

Ελλάδα 

Κύπρος 

România

България

   Τα 27 κράτη μέλη της Ε.Ε.



Χαρακτηριστικά των 27 κρατών μελών της ΕΕ

Σημειώσεις:
ΑΕΠ κατά κεφαλή σε μονάδες αγοραστικής δύναμης: Η χρήση των μονάδων αγοραστικής δύναμης (Purchasing 
Power Standards) εξαλείφει τις διαφορές σε επίπεδα τιμών μεταξύ των χωρών και επιτρέπει πιο ουσιαστικές 

Αυστρία

Βέλγιο

Βουλγαρία

Γαλλία 

Γερμανία 

Δανία

Δημοκρατία της Τσεχίας

Ελλάδα 

Εσθονία 

Ηνωμένο Βασίλειο

Ιρλανδία 

Ισπανία 

Ιταλία 

Κύπρος

Λετονία 

Λιθουανία 

Λουξεμβούργο 

Μάλτα 

Ολλανδία 

Ουγγαρία 

Πολωνία 

Πορτογαλία 

Ρουμανία 

Σλοβακία 

Σλοβενία 

Σουηδία 

Φινλανδία 

83.858

30.510

110.910

547.030

357.021

43.094

78.866

131.940

45.226

244.820

70.280

504.782

301.230

9.250

64.589

65.200

2.586

316

41.526

93.030

312.685

92.391

237.500

48.845

20.253

449.964

337.030

8.355.260

10.754.528

7.606.551

64.351.000

82.002.356

5.511.451

10.467.542

11.257.285

1.340.415

61.634.599

4.465.540

45.828.172

60.053.442

793.963

2.261.294

3.349.872

493.500

413.627

16.486.587

10.031.208

38.135.876

10.627.250

21.498.616

5.412.254

2.032.362

9.256.347

5.326.314

Βιέννη 

Βρυξέλλες 

Σόφια 

Παρίσι 

Βερολίνο 

Κοπεγχάγη 

Πράγα 

Αθήνα 

Ταλίν 

Λονδίνο

Δουβλίνο 

Μαδρίτη 

Ρώμη 

Λευκωσία 

Ρίγα 

Βίλνιους 

Λουξεμβούργο 

Βαλέτα

Άμστερνταμ 

Βουδαπέστη 

Βαρσοβία 

Λισσαβόνα 

Βουκουρέστι 

Μπρατισλάβα 

Λιουμπλιάνα 

Στοκχόλμη 

Ελσίνκι 

Έκταση
 (km2)

Πληθυσμός 
(2009) Πρωτεύουσα



Χαρακτηριστικά των 27 κρατών μελών της ΕΕ

συγκρίσεις του ΑΕΠ μεταξύ των χωρών. Αν ο δείκτης μιας χώρας είναι υψηλότερος από 100, τότε το επίπεδο ΑΕΠ 
κατά άτομο σε αυτή τη χώρα είναι υψηλότερο από το μέσο όρο στην ΕΕ και το αντίστροφο.

     Πηγή: Eurostat / O’Reilly Media.   
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1995

1952

2007
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1973

2004
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2004

1973
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1986

1952

2004
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2004

1952

2004

1952

2004

2004

1986

2007

2004
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1995

1995

123.2

114.7

40.2

107.4

116.1

118.4

80.1

93.9

68.2

117.2

136.6

103.4

100.5

94.7

55.8

61.1
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62.8

57.6
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45.8

71.9

90.7
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115.1

Ανεργία 
(Ιούνιος 

2009)

Χρήστες 
Facebook  

(Aύγουστος 
2009)

Έτος 
προσχώρησης 

στην ΕΕ 

ΑΕΠ κατά κεφαλή 
σε μονάδες 

αγοραστικής 
δύναμης (2008)



Δευτέρα 30 Αυγούστου 2010

Τρіτη 31 Αυγούστου 2010

Τετάρτη 1 Σεπτεμβρίου 2010

Eβδομάδα 35
AUGUST │ SRPEN │ AUGUST │ AUGUSTUS │ AUGUST │ ELOKUU │ AOÛT │ AUGUST │ ΑΎΓΟΥΣΤΟΣ │ AUGUSZTUS │ AUGUST

Διαγωνισμός εξωφύλλου για το 

Βιβλίο των Νέων της Ευρώπης

  
Προθεσμία: 13 Νοεμβρίου 2010

 

Περισσότερες πληροφορίες βρείτε 

στη διεύθυνση 

www.europadiary.eu

Η ηλεκτρονική αλληλογραφία (e-mail) ξεκίνησε από τον Ρέι Τόμλινσον, έναν Αμερικανό ειδικό ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, το 1972. Χρησιμοποίησε το σύμβολο @ για να διακρίνει ανάμεσα στο όνομα του αποστολέα και το 
όνομα δικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση.



Πέμπτη 2 Σεπτεμβρίου 2010

Παρασκευή 3 Σεπτεμβρίου 2010

Σάββατο / Κυριακή 4-5 Σεπτεμβρίου 2010

Eβδομάδα 35
SETTEMBRE │ SEPTEMBRIS │ RUGSĖJIS │ WRZESIEŃ │ SETEMBRO │ SEPTEMBER │ SEPTEMBER │ SEPTIEMBRE │ SEPTEMBER │ СЕПТЕМВРИ       

Το 2007, στη βοσνιακή πόλη Τούζλα, 14.000 άνθρωποι κατέρριψαν ένα παγκόσμιο ρεκόρ κάνοντας κάτι 
ταυτόχρονα. Τι ήταν αυτό;
α) Έπαιζαν καράτε β) Φιλιόντουσαν  γ) Έκαναν καραόκε

Απάντηση: β) Φιλιόντουσαν



Δευτέρα 6 Σεπτεμβρίου 2010

Τρіτη 7 Σεπτεμβρίου 2010

Τετάρτη 8 Σεπτεμβρίου 2010

 Eβδομάδα 36
SEPTEMBER │ ZÁŘI │ SEPTEMBER │ SEPTEMBER │ SEPTEMBER │ SYYSKUU │ SEPTEMBRE │ SEPTEMBER │ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ │ SZEPTEMBER │SEPTEMBRIE

Πόσους πολίτες έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση; 
α) 180 εκατομμύρια    β) 400 εκατομμύρια γ) 500 εκατομμύρια

Aπάντηση: γ) 500 εκατομμύρια



Πέμπτη 9 Σεπτεμβρίου 2010

Παρασκευή 10 Σεπτεμβρίου 2010

Σάββατο / Κυριακή 11-12 Σεπτεμβρίου 2010

Eβδομάδα 36
SETTEMBRE │ SEPTEMBRIS │ RUGSĖJIS │ WRZESIEŃ │ SETEMBRO │ SEPTEMBER │ SEPTEMBER │ SEPTIEMBRE │ SEPTEMBER │ СЕПТЕМВРИ       

9-10 Σεπτεμβρίου: Εβραϊκή Πρωτοχρονιά (Rosh Hashanah). Την ημέρα αυτή παίζουν το shofar, μια τρομπέτα που 
φτιάχνεται από κέρατο κριαριού. Σύμφωνα με το εβραϊκό ημερολόγιο, τώρα είμαστε στο έτος 5771.



Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου 2010

Τρіτη 14 Σεπτεμβρίου 2010

Τετάρτη 15 Σεπτεμβρίου 2010

Eβδομάδα 37
SEPTEMBER │ ZÁŘI │ SEPTEMBER │ SEPTEMBER │ SEPTEMBER │ SYYSKUU │ SEPTEMBRE │ SEPTEMBER │ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ │ SZEPTEMBER │SEPTEMBRIE

Ξεκίνα κάθε διαδρομή σου δέκα λεπτά νωρίτερα. Όχι μόνο θα απαλλαχθείς από το άγχος της βιασύνης, αλλά και, 
αν όλα πάνε καλά, θα έχει δέκα λεπτά χαλάρωσης πριν από την επόμενη δουλειά σου.



Πέμπτη 16 Σεπτεμβρίου 2010

Παρασκευή 17 Σεπτεμβρίου 2010

Σάββατο / Κυριακή 18-19 Σεπτεμβρίου 2010

Eβδομάδα 37
SETTEMBRE │ SEPTEMBRIS │ RUGSĖJIS │ WRZESIEŃ │ SETEMBRO │ SEPTEMBER │ SEPTEMBER │ SEPTIEMBRE │ SEPTEMBER │ СЕПТЕМВРИ       

16 Σεπτεμβρίου: Παγκόσμια Ημέρα για τη Διατήρηση του Στρώματος του Όζοντος. Για περισσότερες πληροφορίες: 
http://ozone.unep.org.



Δευτέρα 20 Σεπτεμβρίου 2010

Τρіτη 21 Σεπτεμβρίου 2010

Τετάρτη 22 Σεπτεμβρίου 2010

Eβδομάδα 38
SEPTEMBER │ ZÁŘI │ SEPTEMBER │ SEPTEMBER │ SEPTEMBER │ SYYSKUU │ SEPTEMBRE │ SEPTEMBER │ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ │ SZEPTEMBER │SEPTEMBRIE

22 Σεπτεμβρίου: Παγκόσμια Ημέρα Χωρίς Αυτοκίνητο. Κάθε χρόνο, άνθρωποι απ’ όλο τον κόσμο ενώνονται για 
να θυμίσουν σε όλους ότι δε χρειάζεται να αποδεχθούμε μια κοινωνία που κατακλύζεται από αυτοκίνητα. Από το 
1990 έως το 2004, ο συνολικός αριθμός αυτοκινήτων στην ΕΕ αυξήθηκε κατά 38%.



Πέμπτη 23 Σεπτεμβρίου 2010

Παρασκευή 24 Σεπτεμβρίου 2010

Σάββατο / Κυριακή 25-26 Σεπτεμβρίου 2010

Eβδομάδα 38
SETTEMBRE │ SEPTEMBRIS │ RUGSĖJIS │ WRZESIEŃ │ SETEMBRO │ SEPTEMBER │ SEPTEMBER │ SEPTIEMBRE │ SEPTEMBER │ СЕПТЕМВРИ       

21 Σεπτεμβρίου: Φθινόπωρο
26 Σεπτεμβρίου: Ευρωπαϊκή Ημέρα των Γλωσσών. ‘Όποιος μιλάει δύο γλώσσες, αξίζει για δύο.’ (Κάρολος V)



Δευτέρα 27 Σεπτεμβρίου 2010

Τρіτη 28 Σεπτεμβρίου 2010

Τετάρτη 29 Σεπτεμβρίου 2010

Eβδομάδα 39
SEPTEMBER │ ZÁŘI │ SEPTEMBER │ SEPTEMBER │ SEPTEMBER │ SYYSKUU │ SEPTEMBRE │ SEPTEMBER │ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ │ SZEPTEMBER │SEPTEMBRIE

Οι ακτές της Κροατίας έχουν το όνομα ράτσας σκύλου. Ποιο είναι αυτό;
α) Λαμπραντόρ β) Δαλματίας γ) Αγίου Βερνάρδου

Aπάντηση: β) Δαλματίας



Πέμπτη 30 Σεπτεμβρίου 2010

Παρασκευή 1 Οκτωβρίου 2010

Σάββατο / Κυριακή 2-3 Οκτωβρίου 2010

Eβδομάδα 39
SETTEMBRE │ SEPTEMBRIS │ RUGSĖJIS │ WRZESIEŃ │ SETEMBRO │ SEPTEMBER │ SEPTEMBER │ SEPTIEMBRE │ SEPTEMBER │ СЕПТЕМВРИ       

‘Ο απαισιόδοξος βλέπει τη δυσκολία σε κάθε ευκαιρία που παρουσιάζεται. Ο αισιόδοξος βλέπει την ευκαιρία σε 
κάθε δυσκολία.’ (Γουίνστον Τσώρτσιλ)



Δευτέρα 4 Οκτωβρίου 2010

Τρіτη 5 Οκτωβρίου 2010

Τετάρτη 6 Οκτωβρίου 2010

Eβδομάδα 40
OCTOBER │ ŘÍJEN │ OKTOBER │ OKTOBER │ OKTOOBER │ LOKAKUU │ OCTOBRE │ OKTOBER │ ΟΚΤΏΒΡΙΟΣ │ OKTÓBER │ OCTOMBRIE │ OCTOMBRIE

5 Oκτωβρίου: Παγκόσμια Ημέρα Εκπαιδευτικών. ‘Η εκπαίδευση είναι το πιο ισχυρό όπλο που μπορείς να 
χρησιμοποιήσεις για να αλλάξεις τον κόσμο.’ (Nέλσον Μαντέλα)



Πέμπτη 7 Οκτωβρίου 2010

Παρασκευή 8 Οκτωβρίου 2010

Σάββατο / Κυριακή 9-10 Οκτωβρίου 2010

Eβδομάδα 40
OTTOBRE │ OKTOBRIS │ SPALIS │ PAŹDZIERNIK │ OUTUBRO │ OKTÓBER │ OKTOBER │ OCTUBRE │ OKTOBER │ОКТОМВРИ      

Πόσες περιφέρειες υπάρχουν στην ΕΕ;
α) 93 β) 271 γ) 315

Aπάντηση: β) 271



Δευτέρα 11 Οκτωβρίου 2010

Τρіτη 12 Οκτωβρίου 2010

Τετάρτη 13 Οκτωβρίου 2010

Eβδομάδα 41
OCTOBER │ ŘÍJEN │ OKTOBER │ OKTOBER │ OKTOOBER │ LOKAKUU │ OCTOBRE │ OKTOBER │ ΟΚΤΏΒΡΙΟΣ │ OKTÓBER │ OCTOMBRIE │ OCTOMBRIE

Tο γρηγορότερο πτηνό είναι ο πετρίτης (είδος γερακιού). Η ταχύτητά του μπορεί να φτάσει τα 322 χλμ/ώρα.



Πέμπτη 14 Οκτωβρίου 2010

Παρασκευή 15 Οκτωβρίου 2010

Σάββατο / Κυριακή 16-17 Οκτωβρίου 2010

Eβδομάδα 41
OTTOBRE │ OKTOBRIS │ SPALIS │ PAŹDZIERNIK │ OUTUBRO │ OKTÓBER │ OKTOBER │ OCTUBRE │ OKTOBER │ОКТОМВРИ      

Tο Συμβούλιο της Ευρώπης δεν πρέπει να συγχέεται με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο! Ιδρύθηκε στις 5 Μαΐου 
1949 στο Στρασβούργο (Γαλλία), είναι παλαιότερο από την Ευρωπαϊκή Ένωση και με 47 χώρες μέλη καλύπτει 
κυριολεκτικά όλη την ευρωπαϊκή ήπειρο. Προωθεί την ανάπτυξη κοινών και δημοκρατικών αρχών σε όλη την 
Ευρώπη. www.coe.int και http://europa.eu/institutions/inst/council/index_el.htm



Δευτέρα 18 Οκτωβρίου 2010

Τρіτη 19 Οκτωβρίου 2010

Τετάρτη 20 Οκτωβρίου 2010

Eβδομάδα 42
OCTOBER │ ŘÍJEN │ OKTOBER │ OKTOBER │ OKTOOBER │ LOKAKUU │ OCTOBRE │ OKTOBER │ ΟΚΤΏΒΡΙΟΣ │ OKTÓBER │ OCTOMBRIE │ OCTOMBRIE

18 Οκτωβρίου: Ευρωπαϊκή Ημέρα κατά της Ανθρώπινης Εμπορίας. Κάθε χρόνο γίνεται εμπορία 2 με  
4 εκατομμυρίων ανθρώπων σε όλο τον κόσμο. Οι περισσότεροι από αυτούς τους ανθρώπους παραπλανούνται από  
ψεύτικες προσφορές εργασίας σε κυκλώματα πορνείας, δουλείας και εξαναγκαστικής εργασίας. Για περισσότερες 
πληροφορίες: http://ec.europa.eu/justice_home/index.htm και www.stop-trafficking.org/index_greek.htm



Πέμπτη 21 Οκτωβρίου 2010

Παρασκευή 22 Οκτωβρίου 2010

Σάββατο / Κυριακή 23-24 Οκτωβρίου 2010

Eβδομάδα 42
OTTOBRE │ OKTOBRIS │ SPALIS │ PAŹDZIERNIK │ OUTUBRO │ OKTÓBER │ OKTOBER │ OCTUBRE │ OKTOBER │ОКТОМВРИ      

‘Αυτός ο κόσμος απαιτεί τις ικανότητες των νέων ανθρώπων: η  νεότητα δεν είναι μια περίοδος της ζωής αλλά μια 
διανοητική κατάσταση, το πάθος της θέλησης, η ικανότητα της φαντασίας, η κυριαρχία του θάρρους στο φόβο, η 
όρεξη για περιπέτεια και όχι μια εύκολη ζωή.’ (Ρόμπερτ Κένεντι)



Δευτέρα 25 Οκτωβρίου 2010

Τρіτη 26 Οκτωβρίου 2010

Τετάρτη 27 Οκτωβρίου 2010

Eβδομάδα 43
OCTOBER │ ŘÍJEN │ OKTOBER │ OKTOBER │ OKTOOBER │ LOKAKUU │ OCTOBRE │ OKTOBER │ ΟΚΤΏΒΡΙΟΣ │ OKTÓBER │ OCTOMBRIE │ OCTOMBRIE

‘Μην αφήσεις να γίνει στόχος σου να γίνεις κάτι, αλλά να γίνεις κάποιος.’ (Βίκτωρ Ουγκό)



Πέμπτη 28 Οκτωβρίου 2010

Παρασκευή 29 Οκτωβρίου 2010

Eβδομάδα 43
OTTOBRE │ OKTOBRIS │ SPALIS │ PAŹDZIERNIK │ OUTUBRO │ OKTÓBER │ OKTOBER │ OCTUBRE │ OKTOBER │ОКТОМВРИ            

Σάββατο / Κυριακή 30-31 Οκτωβρίου 2010

ΕΘΝΙΚΗ ΕΟΡΤΗ

31 Oκτωβρίου: Χάλογουιν. Προέρχεται από τους Κέλτες, οι οποίοι έζησαν πριν από 2.000 χρόνια στην Ιρλανδία, 
το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Βόρεια Γαλλία. Γιόρταζαν την πρωτοχρονιά την 1η Νοεμβρίου και πίστευαν ότι αυτή 
τη νύχτα δεν υπήρχαν όρια ανάμεσα στους ζωντανούς και τους νεκρούς.  



Δευτέρα 1 Νοεμβρίου 2010

Τρіτη 2 Νοεμβρίου 2010

Τετάρτη 3 Νοεμβρίου 2010

Eβδομάδα 44
NOVEMBER │ LISTOPAD │ NOVEMBER │ NOVEMBER │ NOVEMBER │ MARRASKUU │ NOVEMBRE │ NOVEMBER │ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ │ NOVEMBER │NOIEMBRIE

31 Oκτωβρίου: σταματάει η θερινή ώρα. Στις 3πμ τα ρολόγια γυρίζουν μια ώρα πίσω (2πμ).



Πέμπτη 4 Νοεμβρίου 2010

Παρασκευή 5 Νοεμβρίου 2010

Σάββατο / Κυριακή 6-7 Νοεμβρίου 2010

Eβδομάδα 44
NOVEMBRE │ NOVEMBRIS │ LAPKRITIS │ LISTOPAD │ NOVEMBRO │ NOVEMBER │ NOVEMBER │ NOVIEMBRE │ NOVEMBER │НОЕМВРИ

5-10 Noεμβρίου: το Deepavali, η γιορτή των φώτων, γιορτάζεται ευρέως από τους πιστούς του Τζαϊνισμού, του 
Σικχισμού και του Ινδουισμού. Συνηθίζεται να ανταλλάσσουν δώρα, να τρώνε γλυκά, να ρίχνουν πυροτεχνήματα 
και να ανάβουν λάμπες λαδιού.



Δευτέρα 8 Νοεμβρίου 2010

Τρіτη 9 Νοεμβρίου 2010

Τετάρτη 10 Νοεμβρίου 2010

Eβδομάδα 45
NOVEMBER │ LISTOPAD │ NOVEMBER │ NOVEMBER │ NOVEMBER │ MARRASKUU │ NOVEMBRE │ NOVEMBER │ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ │ NOVEMBER │NOIEMBRIE

Στις 9 Nοεμβρίου 1989, άνοιξαν τα σύνορα που χώριζαν τη Δυτική από την Ανατολική Γερμανία. Οι ημέρες που 
ακολούθησαν ήταν ασυνήθιστες για ολόκληρη τη Γερμανία: τα καταστήματα παρέμεναν ανοιχτά όσο ήθελαν, το 
διαβατήριο από την Ανατολική Γερμανία χρησίμευε ως δωρεάν εισιτήριο για τα μέσα μαζικής μεταφοράς… Εκείνη 
την περίοδο υπήρχαν περισσότερες εξαιρέσεις παρά κανόνες.



Πέμπτη 11 Νοεμβρίου 2010

Παρασκευή 12 Νοεμβρίου 2010

Σάββατο / Κυριακή 13-14 Νοεμβρίου 2010

Eβδομάδα 45
NOVEMBRE │ NOVEMBRIS │ LAPKRITIS │ LISTOPAD │ NOVEMBRO │ NOVEMBER │ NOVEMBER │ NOVIEMBRE │ NOVEMBER │НОЕМВРИ

Ο καταρράκτης Angel (Βενεζουέλα) είναι ο μεγαλύτερος του κόσμου (979 μέτρα). Από τόσο μεγάλο ύψος, το νερό 
γίνεται ομίχλη πριν φτάσει το έδαφος της κοιλάδας.



Δευτέρα 15 Νοεμβρίου 2010

Τρіτη 16 Νοεμβρίου 2010

Τετάρτη 17 Νοεμβρίου 2010

Eβδομάδα 46
NOVEMBER │ LISTOPAD │ NOVEMBER │ NOVEMBER │ NOVEMBER │ MARRASKUU │ NOVEMBRE │ NOVEMBER │ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ │ NOVEMBER │NOIEMBRIE

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

Ποια θερμοκρασία είναι το απόλυτο μηδέν;

-273˚ Κελσίου, δηλαδή 0˚ Kelvin. Τίποτα δεν είναι πιο κρύο από αυτή τη θερμοκρασία.



Πέμπτη 18 Νοεμβρίου 2010

Παρασκευή 19 Νοεμβρίου 2010

Σάββατο / Κυριακή 20-21 Νοεμβρίου 2010

Eβδομάδα 46
NOVEMBRE │ NOVEMBRIS │ LAPKRITIS │ LISTOPAD │ NOVEMBRO │ NOVEMBER │ NOVEMBER │ NOVIEMBRE │ NOVEMBER │НОЕМВРИ

20 Nοεμβρίου: Παγκόσμια Ημέρα των Δικαιωμάτων του Παιδιού. Η ημερομηνία αυτή σηματοδοτεί την ημέρα 
που τα Ηνωμένα Έθνη υιοθέτησαν τη Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Παιδιού το 1959 και τη Σύμβαση για τα 
Δικαιώματα του Παιδιού το 1989. 
Για περισσότερες  πληροφορίες: http://ec.europa.eu/justice_home/index.htm – www.0-18.gr



Δευτέρα 22 Νοεμβρίου 2010

Τρіτη 23 Νοεμβρίου 2010

Τετάρτη 24 Νοεμβρίου 2010

Eβδομάδα 47
NOVEMBER │ LISTOPAD │ NOVEMBER │ NOVEMBER │ NOVEMBER │ MARRASKUU │ NOVEMBRE │ NOVEMBER │ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ │ NOVEMBER │NOIEMBRIE

Στις 4 Νοεμβρίου 1950, τα κράτη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης υπέγραψαν την Ευρωπαϊκή Σύμβαση των 
Ανθρώπινων Δικαιωμάτων. Η Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων ιδρύθηκαν στο Στρασβούργο ώστε να διασφαλιστεί ο σεβασμός προς τα δικαιώματα που ορίζονται 
στη Σύμβαση.



Πέμπτη 25 Νοεμβρίου 2010

Παρασκευή 26 Νοεμβρίου 2010

Σάββατο / Κυριακή 27-28 Νοεμβρίου 2010

Eβδομάδα 47
NOVEMBRE │ NOVEMBRIS │ LAPKRITIS │ LISTOPAD │ NOVEMBRO │ NOVEMBER │ NOVEMBER │ NOVIEMBRE │ NOVEMBER │НОЕМВРИ

Βρίσκεσαι σε ένα δωμάτιο με δύο πόρτες, η μια οδηγεί στην ελευθερία και η άλλη στη φυλακή. Ο φύλακας της 
μιας πόρτας λέει πάντα την αλήθεια και ο άλλος πάντα ψέματα, δεν ξέρεις όμως ποιος. Μπορείς να κάνεις μια 
μόνο ερώτηση (σε έναν από τους δύο φύλακες) για να δεις ποια πόρτα θα διαλέξεις. Τι θα ρωτήσεις;

Τι θα μου απαντήσει ο άλλος φύλακας εάν τον ρωτήσω που οδηγεί η πόρτα του;



Δευτέρα 29 Νοεμβρίου 2010

Τρіτη 30 Νοεμβρίου 2010

Τετάρτη 1 Δεκεμβρίου 2010

Eβδομάδα 48
NOVEMBER │ LISTOPAD │ NOVEMBER │ NOVEMBER │ NOVEMBER │ MARRASKUU │ NOVEMBRE │ NOVEMBER │ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ │ NOVEMBER │NOIEMBRIE

3 Δεκεμβρίου: Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία. Η ημέρα αυτή έχει στόχο να προωθήσει την κατανόηση 
των θεμάτων αναπηρίας και να κινητοποιήσει την υποστήριξη για την αξιοπρέπεια, τα δικαιώματα και την 
ευημερία των ατόμων με αναπηρία. www.un.org/disabilities, http://www.disabled.gr και www.elepap.gr



Πέμπτη 2 Δεκεμβρίου 2010

Παρασκευή 3 Δεκεμβρίου 2010

Σάββατο / Κυριακή 4-5 Δεκεμβρίου 2010

Eβδομάδα 48
DICEMBRE │ DECEMBRIS │ GRUODIS │ GRUDZIEŃ │ DEZEMBRO │ DECEMBER │ DECEMBER │ DICIEMBRE │ DECEMBER │ДЕКЕМВРИ

Ο ιός HIV/AIDS παραμένει ένα μεγάλο πρόβλημα για τους νέους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν μαθητές 
που δε γνωρίζουν πώς μεταδίδεται ο ιός ή θεωρούν ότι δεν κινδυνεύουν. Κάθε χρόνο, 6 εκατομμύρια άνθρωποι 
μολύνονται από τον θανατηφόρο ιό, οι μισοί από τους οποίους έχουν ηλικία από 15 έως 24 ετών. 
www.ec.europa.eu/health-eu/index_el.htm > Προβλήματα υγείας και http://www.hiv.gr



Δευτέρα 6 Δεκεμβρίου 2010

Τρіτη 7 Δεκεμβρίου 2010

Τετάρτη 8 Δεκεμβρίου 2010

Eβδομάδα 49
DECEMBER │ PROSINEC │ DECEMBER │ DECEMBER │ DETSEMBER │ JOULUKUU │ DÉCEMBRE │ DEZEMBER │ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ  │ DECEMBER │ DECEMBRIE

7 Δεκεμβρίου: Iσλαμικό Νέο Έτος. Πρόκειται για ένα πολιτιστικό γεγονός, και πολλοί Μουσουλμάνοι 
χρησιμοποιούν αυτή την ημέρα για να θυμούνται τη σπουδαιότητα του Hijra, της μετανάστευσης του ισλαμιστή 
προφήτη Μουχάμεντ στην πόλη που σήμερα ονομάζεται Μεντίνα. Σύμφωνα με το ισλαμικό ημερολόγιο τώρα 
βρισκόμαστε στο έτος 1432.



Πέμπτη 9 Δεκεμβρίου 2010

Παρασκευή 10 Δεκεμβρίου 2010

Σάββατο / Κυριακή 11-12 Δεκεμβρίου 2010

Eβδομάδα 49
DICEMBRE │ DECEMBRIS │ GRUODIS │ GRUDZIEŃ │ DEZEMBRO │ DECEMBER │ DECEMBER │ DICIEMBRE │ DECEMBER │ДЕКЕМВРИ

10 Δεκεμβρίου: Ημέρα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Το 1948, η Γενική Συνέλευσης του ΟΗΕ υιοθέτησε την 
Παγκόσμια Διακήρυξη Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, το πρώτο άρθρο της οποίας ορίζει: ‘Όλοι οι άνθρωποι 
γεννιούνται ελεύθεροι και ίσοι ως προς την αξιοπρέπεια και τα δικαιώματα. Είναι προικισμένοι με λογική και 
συνείδηση και πρέπει να συμπεριφέρονται μεταξύ τους με αδελφικό πνεύμα’. 
Μάθετε περισσότερα στο: www.ohchr.org και www.kepad.gr



Δευτέρα 13 Δεκεμβρίου 2010

Τρіτη 14 Δεκεμβρίου 2010

Τετάρτη 15 Δεκεμβρίου 2010

Eβδομάδα 50
DECEMBER │ PROSINEC │ DECEMBER │ DECEMBER │ DETSEMBER │ JOULUKUU │ DÉCEMBRE │ DEZEMBER │ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ  │ DECEMBER │ DECEMBRIE

To 10% των νέων πέφτουν καθημερινά ή πολύ συχνά θύματα παρενόχλησης στο διαδίκτυο. 
Για να μάθετε περισσότερα για το πώς μπορείτε να το αντιμετωπίσετε και να ενημερωθείτε και για άλλες μορφές 
ηλεκτρονικού εγκλήματος: www.saferinternet.gr και www.keepcontrol.eu 



Πέμπτη 16 Δεκεμβρίου 2010

Παρασκευή 17 Δεκεμβρίου 2010

Σάββατο / Κυριακή 18-19 Δεκεμβρίου 2010

Eβδομάδα 50
DICEMBRE │ DECEMBRIS │ GRUODIS │ GRUDZIEŃ │ DEZEMBRO │ DECEMBER │ DECEMBER │ DICIEMBRE │ DECEMBER │ДЕКЕМВРИ

4, 5, 8, 7, 9, 2… Ποιος αριθμός ακολουθεί; 
α) 1 β) 10 γ) 6

Aπάντηση: 10. Οι αριθμοί εμφανίζονται με αλφαβητική σειρά.



Δευτέρα 20 Δεκεμβρίου 2010

Τρіτη 21 Δεκεμβρίου 2010

Τετάρτη 22 Δεκεμβρίου 2010

Eβδομάδα 51
DECEMBER │ PROSINEC │ DECEMBER │ DECEMBER │ DETSEMBER │ JOULUKUU │ DÉCEMBRE │ DEZEMBER │ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ  │ DECEMBER │ DECEMBRIE

21 Δεκεμβρίου: Χειμώνας. Tο χειμερινό ηλιοστάσιο σηματοδοτεί τη μικρότερη ημέρα και τη μεγαλύτερη νύχτα του 
έτους για το βόρειο ημισφαίριο. 
Λόγω της κλίσης του άξονα της γης και της περιστροφής της γης γύρω από τον ήλιο, μέσα σε ένα χρόνο το βόρειο 
και το νότιο ημισφαίριο λαμβάνουν διαφορετικές ποσότητες φωτός.



Πέμπτη 23 Δεκεμβρίου 2010

Παρασκευή 24 Δεκεμβρίου 2010

Σάββατο / Κυριακή 25-26 Δεκεμβρίου 2010

Eβδομάδα 51
DICEMBRE │ DECEMBRIS │ GRUODIS │ GRUDZIEŃ │ DEZEMBRO │ DECEMBER │ DECEMBER │ DICIEMBRE │ DECEMBER │ДЕКЕМВРИ

25 Δεκεμβρίου: ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ

‘Ο αληθινός φίλος είναι αυτός που θα μοιραστεί όλες τις λύπες και θα διπλασιάσει τις χαρές.’ (Μ. Φόρμπς)



Δευτέρα 27 Δεκεμβρίου 2010

Τρіτη 28 Δεκεμβρίου 2010

Τετάρτη 29 Δεκεμβρίου 2010

Eβδομάδα 52
DECEMBER │ PROSINEC │ DECEMBER │ DECEMBER │ DETSEMBER │ JOULUKUU │ DÉCEMBRE │ DEZEMBER │ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ  │ DECEMBER │ DECEMBRIE

šťastný nový rok - godt nytår - Happy New Year - onnellista uutta vuotta – Frohes neues Jahr - kali xronia - buon 
capodanno- laimingų Naujųjų Metų - e gudd neit Joër - feliz ano novo - srečno novo leto - ¡Feliz Año Nuevo! - yeni 
yiliniz kutlu olsun!



Πέμπτη 30 Δεκεμβρίου 2010

Παρασκευή 31 Δεκεμβρίου 2010

Σάββατο / Κυριακή 1-2 Ιανουαρίου 2011

Eβδομάδα 52
 DICEMBRE │ DECEMBRIS │ GRUODIS │ GRUDZIEŃ │ DEZEMBRO │ DECEMBER │ DECEMBER │ DICIEMBRE │ DECEMBER │ДЕКЕМВРИ

честита нова година - gelukkig Nieuwjaar - head uut aastat - bonne année - boldog új évet - ath bhliain faoi 
mhaise - laimīgu Jauno gadu - is-sena t-tajba - szczęśliwego nowego roku - la mulţi ani - šťastný nový rok - gott 
nytt år!



Δευτέρα 3 Ιανουαρίου 2011

Τρіτη 4 Ιανουαρίου 2011

Τετάρτη 5 Ιανουαρίου 2011

Eβδομάδα 01
JANUARY │ LEDEN │ JÄNNER │ JANUAR │ JANUARI │ JAANUAR │ TAMMIKUU │ JANVIER │ JANUAR │ LΑΝΟΥΆΡΙΟΣ │ JANUÁR

Από ποια στοιχεία αποτελείται ο πάγος;

Aπάντηση: όπως και το νερό, ο πάγος περιέχει δύο στοιχεία, υδρογόνο και οξυγόνο.



Πέμπτη 6 Ιανουαρίου 2011

Παρασκευή 7 Ιανουαρίου 2011

Σάββατο / Κυριακή 8-9 Ιανουαρίου 2011

Eβδομάδα 01
 GENNAIO │ JANVĀRIS │ SAUSIS │ STYCZEŃ │ JANEIRO │ JANUÁR │ JANUAR │ ENERO │ JANUARI │ЯНУАРИ │IANUARIE

Ο πρώτος άνθρωπος που γεννήθηκε στην Ανταρκτική ήταν ο Aργεντίνος Emilio Marcos Palma. Γεννήθηκε στις  
7 Ιανουαρίου 1978 κοντά στο Hope Bay.



Δευτέρα 10 Ιανουαρίου 2011

Τρіτη 11 Ιανουαρίου 2011

Τετάρτη 12 Ιανουαρίου 2011

Eβδομάδα 02
JANUARY │ LEDEN │ JÄNNER │ JANUAR │ JANUARI │ JAANUAR │ TAMMIKUU │ JANVIER │ JANUAR │ LΑΝΟΥΆΡΙΟΣ │ JANUÁR

Tο κροταφικό οστό είναι το σκληρότερο οστό του ανθρώπινου σώματος. Που βρίσκεται;
α) στον μηρό  β) στη φτέρνα γ) στο κρανίο

Απάντηση: γ) είναι τμήμα του κρανίου και προστατεύει το εσωτερικό του αυτιού.



Πέμπτη 13 Ιανουαρίου 2011

Παρασκευή 14 Ιανουαρίου 2011

Σάββατο / Κυριακή 15-16 Ιανουαρίου 2011

Eβδομάδα 02
 GENNAIO │ JANVĀRIS │ SAUSIS │ STYCZEŃ │ JANEIRO │ JANUÁR │ JANUAR │ ENERO │ JANUARI │ЯНУАРИ │IANUARIE

Από το 1850, η περιοχή που καλύπτεται από παγετώνες στη Δυτική Ευρώπη έχει μειωθεί κατά 40% και ο όγκος 
των παγετώνων κατά περισσότερο από 50%.



Δευτέρα 17 Ιανουαρίου 2011

Τρіτη 18 Ιανουαρίου 2011

Τετάρτη 19 Ιανουαρίου 2011

Eβδομάδα 03
JANUARY │ LEDEN │ JÄNNER │ JANUAR │ JANUARI │ JAANUAR │ TAMMIKUU │ JANVIER │ JANUAR │ LΑΝΟΥΆΡΙΟΣ │ JANUÁR

‘Όταν δίνεις τον εαυτό σου, λαμβάνεις περισσότερα απ’ όσα δίνεις’ (Aντουάν ντε Σαιντ Εξιπερί).



Πέμπτη 20 Ιανουαρίου 2011

Παρασκευή 21 Ιανουαρίου 2011

Σάββατο / Κυριακή 22-23 Ιανουαρίου 2011

Eβδομάδα 03
 GENNAIO │ JANVĀRIS │ SAUSIS │ STYCZEŃ │ JANEIRO │ JANUÁR │ JANUAR │ ENERO │ JANUARI │ЯНУАРИ │IANUARIE

Το 2011, οι ευρωπαϊκές πολιτιστικές πρωτεύουσες θα είναι το Τουρκού (Φινλανδία) και το Ταλίν (Εσθονία). Για 
να μάθετε τι θα γίνει σε αυτές τις πόλεις, δείτε το www.turku2011.fi και το www.tallinn2011.ee.



Δευτέρα 24 Ιανουαρίου 2011

Τρіτη 25 Ιανουαρίου 2011

Τετάρτη 26 Ιανουαρίου 2011

Eβδομάδα 04
JANUARY │ LEDEN │ JÄNNER │ JANUAR │ JANUARI │ JAANUAR │ TAMMIKUU │ JANVIER │ JANUAR │ LΑΝΟΥΆΡΙΟΣ │ JANUÁR

‘Οι ευκαιρίες πολλαπλασιάζονται όταν τις δράττουμε.’ (Σαν Τζού)



Πέμπτη 27 Ιανουαρίου 2011

Παρασκευή 28 Ιανουαρίου 2011

Σάββατο / Κυριακή 29-30 Ιανουαρίου 2011

Eβδομάδα 04
 GENNAIO │ JANVĀRIS │ SAUSIS │ STYCZEŃ │ JANEIRO │ JANUÁR │ JANUAR │ ENERO │ JANUARI │ЯНУАРИ │IANUARIE

30 Ιανουαρίου: ΤΡΙΏΝ ΙΕΡΑΡΧΏΝ

Was ist Tandem? ¿Qué es Tandem? Τι είναι το Tandem? Zer da Tandem? Qu’est-ce Tandem?
Το Tandem είναι η αρχή που βοηθά δύο ανθρώπους να μάθουν μια γλώσσα: ‘Σε βοηθάω να μάθεις και με βοηθάς 
να μάθω.’ Η τεχνική: να συνομιλείς με κάποιον που θέλει να μάθει τη μητρική σου γλώσσα και εσύ τη δική του. 



Δευτέρα 31 Ιανουαρίου 2011

Τρіτη 1 Φεβρουαρίου 2011

Τετάρτη 2 Φεβρουαρίου 2011

Eβδομάδα 05
JANUARY │ LEDEN │ JÄNNER │ JANUAR │ JANUARI │ JAANUAR │ TAMMIKUU │ JANVIER │ JANUAR │ LΑΝΟΥΆΡΙΟΣ │ JANUÁR

Το 2011 είναι το Ευρωπαϊκό Έτος Εθελοντισμού. 
Μάθετε περισσότερα στο: www.eyv2011.eu, www.anthropos.gr και www.elix.org.gr



Πέμπτη 3 Φεβρουαρίου 2011

Παρασκευή 4 Φεβρουαρίου 2011

Σάββατο / Κυριακή 5-6 Φεβρουαρίου 2011

Eβδομάδα 05
 FEBBRAIO │ FEBRUĀRIS │ VASARIS │ LUTY │ FEVEREIRO │ FEBRUÁR │ FEBRUAR │ FEBRERO │ FEBRUARI │ФЕВРУАРИ │FEBRUARIE

3 Φεβρουαρίου: Κινέζικο Νέο Έτος. Σύμφωνα με το μύθο, υπήρχε ένα μυθικό τέρας που λεγόταν ‘Nίαν’ και 
εμφανιζόταν την πρώτη ημέρα κάθε χρόνου για να καταστρέψει τα χωριά. Μια ημέρα, οι άνθρωποι είδαν ότι το 
Nίαν τρόμαξε από ένα παιδάκι που φορούσε κόκκινα. Κατάλαβαν ότι το Nίαν φοβόταν το κόκκινο χρώμα. Έτσι, 
κρεμάνε για το νέο έτος κόκκινους φανούς στα παράθυρα και τις πόρτες τους.



Δευτέρα 7 Φεβρουαρίου 2011

Τρіτη 8 Φεβρουαρίου 2011

Τετάρτη 9 Φεβρουαρίου 2011

Eβδομάδα 06
FEBRUARY │ ÚNOR │ FEBRUAR │ FEBRUARI │ VEEBRUAR │ HELMIKUU │ FÉVRIER │ FEBRUAR │ ΦΕΒΡΟΥΆΡΙΟΣ │ FEBRUÁR

Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, πώς λαμβάνεται υπόψη η γνώμη των παιδιών για 
θέματα που τους αφορούν;
α) δε λαμβάνεται ποτέ υπόψη η γνώμη τους 
β) λαμβάνεται υπόψη σύμφωνα με την ηλικία και την ωριμότητά τους. 
γ) λαμβάνεται πάντα υπόψη. 

Απάντηση: β)



Πέμπτη 10 Φεβρουαρίου 2011

Παρασκευή 11 Φεβρουαρίου 2011

Σάββατο / Κυριακή 12-13 Φεβρουαρίου 2011

Eβδομάδα 06
 FEBBRAIO │ FEBRUĀRIS │ VASARIS │ LUTY │ FEVEREIRO │ FEBRUÁR │ FEBRUAR │ FEBRERO │ FEBRUARI │ФЕВРУАРИ │FEBRUARIE

‘Σε αυτό τον κόσμο δεν είναι άχρηστος αυτός που ελαφρύνει το βάρος οποιονδήποτε άλλου.’ (Τσαρλς Ντίκενς)



Δευτέρα 14 Φεβρουαρίου 2011

Τρіτη 15 Φεβρουαρίου 2011

Τετάρτη 16 Φεβρουαρίου 2011

Eβδομάδα 07
FEBRUARY │ ÚNOR │ FEBRUAR │ FEBRUARI │ VEEBRUAR │ HELMIKUU │ FÉVRIER │ FEBRUAR │ ΦΕΒΡΟΥΆΡΙΟΣ │ FEBRUÁR

14 Φεβρουαρίου: Αγίου Βαλεντίνου.



Πέμπτη 17 Φεβρουαρίου 2011

Παρασκευή 18 Φεβρουαρίου 2011

Σάββατο / Κυριακή 19-20 Φεβρουαρίου 2011

Eβδομάδα 07
 FEBBRAIO │ FEBRUĀRIS │ VASARIS │ LUTY │ FEVEREIRO │ FEBRUÁR │ FEBRUAR │ FEBRERO │ FEBRUARI │ФЕВРУАРИ │FEBRUARIE

Η μεγαλύτερη αιωρούμενη γέφυρα στον κόσμο βρίσκεται στην Ιαπωνία: η γέφυρα Akashi-Kaikyō εκτείνεται σε 
1.991 μέτρα. Στην Ευρώπη, αυτό το ρεκόρ ανήκει στη γέφυρα Great Belt που ενώνει τα δανικά νησιά Ζηλανδία 
και Φιονία.  



Δευτέρα 21 Φεβρουαρίου 2011

Τρіτη 22 Φεβρουαρίου 2011

Τετάρτη 23 Φεβρουαρίου 2011

Eβδομάδα 08
FEBRUARY │ ÚNOR │ FEBRUAR │ FEBRUARI │ VEEBRUAR │ HELMIKUU │ FÉVRIER │ FEBRUAR │ ΦΕΒΡΟΥΆΡΙΟΣ │ FEBRUÁR

Ο Βαλερί Πολιακόφ έχει παραμείνει στο διάστημα τον περισσότερο καιρό από οποιονδήποτε άλλο. Έμεινε  
437 ημέρες στη διαστημική πλατφόρμα Mir ως γιατρός των αστροναυτών (8 Ιανουαρίου 1994 - 22 Μαρτίου 1995). 



Πέμπτη 24 Φεβρουαρίου 2011

Παρασκευή 25 Φεβρουαρίου 2011

Σάββατο / Κυριακή 26-27 Φεβρουαρίου 2011

Eβδομάδα 08
 FEBBRAIO │ FEBRUĀRIS │ VASARIS │ LUTY │ FEVEREIRO │ FEBRUÁR │ FEBRUAR │ FEBRERO │ FEBRUARI │ФЕВРУАРИ │FEBRUARIE

‘Μιλήστε μου και θα ξεχάσω. Δείξτε μου και θα θυμηθώ. Εμπλέξτε με και θα καταλάβω.’ (Κομφούκιος)

27 Φεβρουαρίου: ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΕΏ



Δευτέρα 28 Φεβρουαρίου 2011

Τρіτη 1 Μαρτίου 2011

Τετάρτη 2 Μαρτίου 2011

Eβδομάδα 09
FEBRUARY │ ÚNOR │ FEBRUAR │ FEBRUARI │ VEEBRUAR │ HELMIKUU │ FÉVRIER │ FEBRUAR │ ΦΕΒΡΟΥΆΡΙΟΣ │ FEBRUÁR

Εμπρός χαμογελάστε! Με το χαμόγελο χαλαρώνουν όλοι οι βασικοί μύες του προσώπου. Επίσης πυροδοτείται 
μια αλυσιδωτή συναισθηματική αντίδραση που μας κάνει να αισθανόμαστε καλύτερα.



Πέμπτη 3 Μαρτίου 2011

Παρασκευή 4 Μαρτίου 2011

Σάββατο / Κυριακή 5-6 Μαρτίου 2011

Eβδομάδα 09
 MARZO │ MARTS │ KOVAS │ MARZEC │ MARÇO │ MAREC │ MAREC │ MARZO │ MARS │ МАРТ │MARTIE

Τα κινέζικα τυχερά μπισκότα επινοήθηκαν στις ΗΠΑ.



Δευτέρα 7 Μαρτίου 2011

Τρіτη 8 Μαρτίου 2011

Τετάρτη 9 Μαρτίου 2011

Eβδομάδα 10
MARCH │ BŘEZEN │ MARTS │ MAART │ MÄRTS │ MAALISKUU │ MARS │ MÄRZ │ ΜΆΡΤΙΟΣ │ MÁRCIUS

8 Μαρτίου: Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας. Η ημέρα αυτή, η οποία γιορτάζεται στα Ηνωμένα Έθνη και είναι σε 
πολλές χώρες αργία, έχει τις ρίζες της στον μακρόχρονο αγώνα των γυναικών να συμμετέχουν στην κοινωνία 
ισότιμα με τους άντρες. Για να μάθετε περισσότερα: www.internationalwomensday.com και http://www.isotita.gr

ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ



Πέμπτη 10 Μαρτίου 2011

Παρασκευή 11 Μαρτίου 2011

Σάββατο / Κυριακή 12-13 Μαρτίου 2011

Eβδομάδα 10
 MARZO │ MARTS │ KOVAS │ MARZEC │ MARÇO │ MAREC │ MAREC │ MARZO │ MARS │ МАРТ │MARTIE

Ποια χώρα της κεντρικής Ευρώπης έπαψε να υπάρχει την 1η Ιανουαρίου 1993;

Η Τσεχοσλοβακία. Χωρίστηκε σε δύο ανεξάρτητες χώρες: τη Σλοβακία και τη Δημοκρατία της Τσεχίας.



Δευτέρα 14 Μαρτίου 2011

Τρіτη 15 Μαρτίου 2011

Τετάρτη 16 Μαρτίου 2011

Eβδομάδα 11
MARCH │ BŘEZEN │ MARTS │ MAART │ MÄRTS │ MAALISKUU │ MARS │ MÄRZ │ ΜΆΡΤΙΟΣ │ MÁRCIUS

14 Μαρτίου: Ημέρα του π. Οι μαθηματικοί γιορτάζουν τη σταθερά π, τον αριθμού 3.14. Το π είναι ένας 
‘άρρητος’ αριθμός, που σημαίνει ότι δε γνωρίζουμε την ακριβή τιμή του. Αν διαιρεθεί η περιφέρεια ενός κύκλου 
με τη διάμετρό του, βρίσκουμε πάντα τον αριθμό π. Με τη βοήθεια των υπολογιστών, έχει υπολογιστεί σε  
200 δισεκατομμύρια δεκαδικούς.



Πέμπτη 17 Μαρτίου 2011

Παρασκευή 18 Μαρτίου 2011

Σάββατο / Κυριακή 19-20 Μαρτίου 2011

Eβδομάδα 11
 MARZO │ MARTS │ KOVAS │ MARZEC │ MARÇO │ MAREC │ MAREC │ MARZO │ MARS │ МАРТ │MARTIE

17 Μαρτίου: Ημέρα του Αγίου Πατρικίου – η γιορτή του πολιούχου της Ιρλανδίας που έφερε το χριστιανισμό στην 
Ιρλανδία και, σύμφωνα με αναφορές, εξαφάνισε όλα τα φίδια από το νησί.
21 Μαρτίου: Άνοιξη



Δευτέρα 21 Μαρτίου 2011

Τρіτη 22 Μαρτίου 2011

Τετάρτη 23 Μαρτίου 2011

Eβδομάδα 12
MARCH │ BŘEZEN │ MARTS │ MAART │ MÄRTS │ MAALISKUU │ MARS │ MÄRZ │ ΜΆΡΤΙΟΣ │ MÁRCIUS

22 Μαρτίου: Παγκόσμια Ημέρα Νερού. Σε όλο τον κόσμο γίνονται εκδηλώσεις προς τιμή αυτής της ημέρας. Έχετε 
λοιπόν το νου σας για εκδηλώσεις στην περιοχή σας! 
Μάθετε περισσότερα στο: www.worldwaterday.org και www.waterforlife.gr
‘Όταν το πηγάδι στερεύει, καταλαβαίνουμε την αξία του νερού.’ (Bενιαμίν Φραγκλίνος)



Πέμπτη 24 Μαρτίου 2011

Παρασκευή 25 Μαρτίου 2011

Σάββατο / Κυριακή 26-27 Μαρτίου 2011

Eβδομάδα 12
 MARZO │ MARTS │ KOVAS │ MARZEC │ MARÇO │ MAREC │ MAREC │ MARZO │ MARS │ МАРТ │MARTIE

ΕΘΝΙΚΗ ΕΟΡΤH

27 Μαρτίου: Ξεκινάει η θερινή ώρα. Στις 2πμ, τα ρολόγια ρυθμίζονται μια ώρα μετά (3πμ).



Δευτέρα 28 Μαρτίου 2011

Τρіτη 29 Μαρτίου 2011

Τετάρτη 30 Μαρτίου 2011

Eβδομάδα 13
MARCH │ BŘEZEN │ MARTS │ MAART │ MÄRTS │ MAALISKUU │ MARS │ MÄRZ │ ΜΆΡΤΙΟΣ │ MÁRCIUS

Ποια αφρικανική χώρα παράγει τα περισσότερα φρούτα και λαχανικά; 
α) Αίγυπτος  β) Λιβύη  γ) Aλγερία

Aπάντηση: α) Αίγυπτος



Πέμπτη 31 Μαρτίου 2011

Παρασκευή 1 Απριλίου 2011

Σάββατο / Κυριακή 2-3 Απριλίου 2011

Eβδομάδα 13
 MARZO │ MARTS │ KOVAS │ MARZEC │ MARÇO │ MAREC │ MAREC │ MARZO │ MARS │ МАРТ │MARTIE

Υπάρχει κάτι που δεν είναι τίποτα έχει όμως όνομα. Μερικές φορές είναι ψηλό και άλλες κοντό. Υπάρχει στις 
συζητήσεις μας, συμμετέχει στα αθλήματα, παίζει σε κάθε παιχνίδι. 
Τι είναι; 

Απάντηση: Σκιές



Δευτέρα 4 Απριλίου 2011

Τρіτη 5 Απριλίου 2011

Τετάρτη 6 Απριλίου 2011

Eβδομάδα 14
APRIL │ DUBEN │ APRIL │ APRIL │ APRILL │ HUHTIKUU │ AVRIL │ APRIL │ ΑΠΡΊΛΙΟΣ │ ÁPRILIS │ APRILIE

7 Απριλίου: Παγκόσμια Ημέρα Υγείας. Αυτή την ημέρα, σε όλο τον κόσμο, χιλιάδες γεγονότα σηματοδοτούν τη 
σημασία της υγείας για παραγωγική και χαρούμενη ζωή. 
Για περισσότερες πληροφορίες: www.who.int/world-health-day, www.youth-health.gr, 
http://ec.europa.eu/health-eu/my_health/index_el.htm και http://health.in.gr



Πέμπτη 7 Απριλίου 2011

Παρασκευή 8 Απριλίου 2011

Σάββατο / Κυριακή 9-10 Απριλίου 2011

Eβδομάδα 14
APRILE │ APRĪLIS │ BALANDIS │ KWIECIEŃ │ ABRIL │ APRÍL │ APRIL │ ABRIL │ APRIL │ АПРИЛ

Τα γραμματόσημα του Ισραήλ είναι ιδιαίτερα επειδή…
α) είναι κυκλικά β) η κόλλα τους είναι kosher γ) είναι τα πιο ακριβά στον κόσμο

Aπάντηση: β) η κόλλα τους είναι kosher. Η εβραϊκή λέξη ‘κόσερ’ σημαίνει ‘κατάλληλος’ ή ‘αγνός’. Αν κάτι είναι 
κόσερ, προετοιμάζεται σύμφωνα με τους εβραϊκούς νόμους.



Δευτέρα 11 Απριλίου 2011

Τρіτη 12 Απριλίου 2011

Τετάρτη 13 Απριλίου 2011

Eβδομάδα 15
APRIL │ DUBEN │ APRIL │ APRIL │ APRILL │ HUHTIKUU │ AVRIL │ APRIL │ ΑΠΡΊΛΙΟΣ │ ÁPRILIS │ APRILIE

Τρέξε για τη ζωή σου! Το τρέξιμο είναι το αντίδοτο του άγχους. Είναι απλό, δεν απαιτεί ιδιαίτερη προπόνηση και 
αρχίζει να έχει αποτελέσματα από τα πρώτα 200 μέτρα.



Πέμπτη 14 Απριλίου 2011

Παρασκευή 15 Απριλίου 2011

Σάββατο / Κυριακή 16-17 Απριλίου 2011

Eβδομάδα 15
APRILE │ APRĪLIS │ BALANDIS │ KWIECIEŃ │ ABRIL │ APRÍL │ APRIL │ ABRIL │ APRIL │ АПРИЛ

Αλήθεια ή ψέματα; Το μεγαλύτερο μούρο του κόσμου είναι η κολοκύθα.

Απάντηση: Αλήθεια! Ο βοτανικός ορισμός του «μούρου» είναι ένα φρούτο που παράγεται από μια μόνο ωοθήκη, 
όπως το σταφύλι ή η ντομάτα. Έτσι, οι μπανάνες, τα αγγούρια, οι κολοκύθες και οι σπόροι κακάο θεωρούνται 
μούρα, ενώ οι φράουλες και τα βατόμουρα όχι.



Δευτέρα 18 Απριλίου 2011

Τρіτη 19 Απριλίου 2011

Τετάρτη 20 Απριλίου 2011

Eβδομάδα 16
APRIL │ DUBEN │ APRIL │ APRIL │ APRILL │ HUHTIKUU │ AVRIL │ APRIL │ ΑΠΡΊΛΙΟΣ │ ÁPRILIS │ APRILIE

Χρειάζονται 16.000 λίτρα νερό για την παραγωγή ενός κιλού κρέατος. Σε αυτό λαμβάνεται υπόψη και η ποσότητα 
νερού που χρειάζεται για την εκτροφή του ζώου, τη μεταφορά, τη συσκευασία κλπ.



Πέμπτη 21 Απριλίου 2011

Παρασκευή 22 Απριλίου 2011

Σάββατο / Κυριακή 23-24 Απριλίου 2011

Eβδομάδα 16
APRILE │ APRĪLIS │ BALANDIS │ KWIECIEŃ │ ABRIL │ APRÍL │ APRIL │ ABRIL │ APRIL │ АПРИЛ

Με 10,4 εκατομμύρια κατοίκους, το Παρίσι είναι η μεγαλύτερη μητροπολιτική περιοχή στην Ευρώπη. Αποτελεί 
όμως λιγότερο από το ένα τρίτο του πληθυσμού της περιοχής γύρω από το Τόκιο!  

24 Απριλίου: ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ



Δευτέρα 25 Απριλίου 2011

Τρіτη 26 Απριλίου 2011

Τετάρτη 27 Απριλίου 2011

Eβδομάδα 17
APRIL │ DUBEN │ APRIL │ APRIL │ APRILL │ HUHTIKUU │ AVRIL │ APRIL │ ΑΠΡΊΛΙΟΣ │ ÁPRILIS │ APRILIE

Η Κλερ είναι 24 ετών. Έχει τη διπλάσια ηλικία από αυτή που είχε ο άντρας της όταν αυτή ήταν όσων ετών είναι ο 
άντρας της σήμερα. Ποια είναι η ηλικία του άντρα της;

Απάντηση: Ο άντρας της είναι δεκαοκτώ ετών.



Πέμπτη 28 Απριλίου 2011

Παρασκευή 29 Απριλίου 2011

Σάββατο / Κυριακή 30 Απριλίου - 1 Μαΐου 2011

Eβδομάδα 17
APRILE │ APRĪLIS │ BALANDIS │ KWIECIEŃ │ ABRIL │ APRÍL │ APRIL │ ABRIL │ APRIL │ АПРИЛ

1 Μαΐου: ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΏΤΟΜΑΓΙA

Αλήθεια ή ψέματα; Η λέξη ‘morse’ (από το αλφάβητο μορς) είναι τα αρχικά από το ‘Manual Orthographic Radio 
Speedy Expeditor’ (Ταχύς ραδιοφωνικό ορθογραφικός διεκπεραιωτής).

Απάντηση: Εντελώς λάθος! Είναι το όνομα του εφευρέτη, του Σάμιουελ Μορς (1791-1872).



Δευτέρα 2 Μαΐου 2011

Τρіτη 3 Μαΐου 2011

Τετάρτη 4 Μαΐου 2011

Eβδομάδα 18
MAY │ KVĚTEN │ MAJ │ MEI │ MAI │ TOUKOKUU │ MAI │ MAI │ ΜΆΙΟΣ │ MÁJUS │ MAI

3 Μαίου: Παγκόσμια Ημέρα Ελευθερίας του Τύπου. Η Παγκόσμια Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
αναφέρει: ‘Όλοι έχουν το δικαίωμα στην ελευθερία της γνώμης και της έκφρασης’, συμπεριλαμβανομένης της 
ελευθερίας μετάδοσης πληροφοριών και ιδεών με οποιαδήποτε μέσα. Καθώς οι δημοσιογράφοι ρίχνουν πολλές 
φορές φως σε δυσάρεστα γεγονότα, μπορεί να γίνουν θύματα απειλών, δίωξης ή ακόμη και φόνου.



Πέμπτη 5 Μαΐου 2011

Παρασκευή 6 Μαΐου 2011

Σάββατο / Κυριακή 7-8 Μαΐου 2011

Eβδομάδα 18
 MAGGIO │ MAIJS │ GEGUŽĖ │ MAJ │ MAIO │ MÁJ │ MAJ │ MAYO │ MAJ │ МАЙ

Ποια είναι η μοναδική εθνική σημαία που έχει μόνο ένα χρώμα; 
α) Μαυροβούνιο β) Λιβύη  γ) Αλγερία

Απάντηση: β) Λιβύη. Η σημαία της χώρας είναι πράσινη χωρίς άλλα χαρακτηριστικά. Το πράσινο αντανακλά την 
αφοσίωση των ανθρώπων στο Ισλάμ και είναι επίσης το εθνικό χρώμα της Λιβύη.



Δευτέρα 9 Μαΐου 2011

Τρіτη 10 Μαΐου 2011

Τετάρτη 11 Μαΐου 2011

Eβδομάδα 19
MAY │ KVĚTEN │ MAJ │ MEI │ MAI │ TOUKOKUU │ MAI │ MAI │ ΜΆΙΟΣ │ MÁJUS │ MAI

9 Μαΐου: Ημέρα της Ευρώπης. Το 1950, αμέσως μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ο Γάλλος Υπουργός 
Εξωτερικών, Ρόμπερτ Σούμαν, παρουσίασε την πρότασή του για τη δημιουργία μιας οργανωμένης Ευρώπης, 
απαραίτητης για τη διατήρηση ειρηνικών σχέσεων. Μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρη την ομιλία στο: 
http://europa.eu/abc/symbols/9-may/decl_el.htm



Πέμπτη 12 Μαΐου 2011

Παρασκευή 13 Μαΐου 2011

Σάββατο / Κυριακή 14-15 Μαΐου 2011

Eβδομάδα 19
 MAGGIO │ MAIJS │ GEGUŽĖ │ MAJ │ MAIO │ MÁJ │ MAJ │ MAYO │ MAJ │ МАЙ

Από τον κοντύτερο στον ψηλότερο. Ο Άρθουρ είναι κοντύτερος από τον Μπερτ, αλλά ψηλότερος από τον Τσαρλς. 
Ο Φρέντερικ είναι κοντύτερος από τον Μπερτ, αλλά ψηλότερος από τον Άρθουρ. Βάλε στη σειρά τα τέσσερα 
αγόρια σύμφωνα με το ύψος τους.

Απάντηση: Τσαρλς, Άρθουρ, Φρέντερικ, Μπερτ.



Δευτέρα 16 Μαΐου 2011

Τρіτη 17 Μαΐου 2011

Τετάρτη 18 Μαΐου 2011

Eβδομάδα 20
MAY │ KVĚTEN │ MAJ │ MEI │ MAI │ TOUKOKUU │ MAI │ MAI │ ΜΆΙΟΣ │ MÁJUS │ MAI

Πόσα αστέρια υπάρχουν στην ευρωπαϊκή σημαία;
α) 9 β) 12 γ) 27

Απάντηση: β) Δώδεκα. Αυτός ο αριθμός είναι σύμβολο αρμονίας και αφθονίας από την αρχαιότητα.



Πέμπτη 19 Μαΐου 2011

Παρασκευή 20 Μαΐου 2011

Σάββατο / Κυριακή 21-22 Μαΐου 2011

Eβδομάδα 20
 MAGGIO │ MAIJS │ GEGUŽĖ │ MAJ │ MAIO │ MÁJ │ MAJ │ MAYO │ MAJ │ МАЙ

20 Μαΐου: Ευρωπαϊκή Ημέρα για τη Θάλασσα. Η ημέρα αυτή βοηθά την ενημέρωση για το ρόλο της θάλασσας 
στην καθημερινότητά μας. Μάθετε περισσότερα στο: http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/maritimeday



Δευτέρα 23 Μαΐου 2011

Τρіτη 24 Μαΐου 2011

Τετάρτη 25 Μαΐου 2011

Eβδομάδα 21
MAY │ KVĚTEN │ MAJ │ MEI │ MAI │ TOUKOKUU │ MAI │ MAI │ ΜΆΙΟΣ │ MÁJUS │ MAI

25 Μαΐου – Παγκόσμια Ημέρα για τα Εξαφανισμένα Παιδιά. Όταν εξαφανίζεται ή απάγεται ένα παιδί, είναι 
απαραίτητη η άμεση αντίδραση. Το 116 000 προορίζεται να γίνει ο πανευρωπαϊκός αριθμός επείγουσας κλήσης 
για την αναφορά εξαφανισμένων παιδιών. Προς το παρόν, ο αριθμός αυτός χρησιμοποιείται στις μισές περίπου 
χώρες της ΕΕ. www.missingchildreneurope.eu και http://www.hamogelo.gr



Πέμπτη 26 Μαΐου 2011

Παρασκευή 27 Μαΐου 2011

Σάββατο / Κυριακή 28-29 Μαΐου 2011

Eβδομάδα 21
 MAGGIO │ MAIJS │ GEGUŽĖ │ MAJ │ MAIO │ MÁJ │ MAJ │ MAYO │ MAJ │ МАЙ

Ποια χώρα της ΕΕ έχει τη μεγαλύτερη έκταση;

Γαλλία: 543.965 km².



Δευτέρα 30 Μαΐου 2011

Τρіτη 31 Μαΐου 2011

Τετάρτη 1 Ιουνίου 2011

Eβδομάδα 22
MAY │ KVĚTEN │ MAJ │ MEI │ MAI │ TOUKOKUU │ MAI │ MAI │ ΜΆΙΟΣ │ MÁJUS │ MAI

‘Η λογική μπορεί να είναι τρέλα αλλά η μεγαλύτερη τρέλα είναι να βλέπεις τη ζωή όπως είναι και όχι όπως θα 
έπρεπε να είναι.’ (Mιγκέλ ντε Θερβάντες)



Πέμπτη 2 Ιουνίου 2011

Παρασκευή 3 Ιουνίου 2011

Σάββατο / Κυριακή 4-5 Ιουνίου 2011

Eβδομάδα 22
GIUGNO │ JŪNIJS │ BIRŽELIS │ CZERWIEC │ JUNHO │ JÚN │ JUNIJ │ JUNIO │ JUNI │ ЮНИ

5 Ιουνίου: Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος. ‘Πιστεύω ότι το περιβάλλον πρέπει να εμπίπτει στην κατηγορία της 
εθνικής μας ασφάλειας. Η υπεράσπιση των πόρων μας είναι όσο σημαντική και η εξωτερική μας άμυνα. Αλλιώς 
τι υπάρχει να υπερασπιστούμε;’ Ρόμπερτ Ρέντφορντ, αφιέρωση στο Εθνικό Πάρκο Γιοσέμιτι, 1985.



Δευτέρα 6 Ιουνίου 2011

Τρіτη 7 Ιουνίου 2011

Τετάρτη 8 Ιουνίου 2011

Eβδομάδα 23
JUNE │ ČERVEN │ JUNI │ JUNI │ JUUNI │ KESÄKUU │ JUIN │ JUNI │ LΟΎΝΙΟΣ │ JÚNIUS │ IUNIE

Τι είναι το Limes?
α) φρούτο  β) τείχος  γ) εργαλείο περιποίησης νυχιών.

Απάντηση: β) Το Limes ήταν ένα αμυντικό τείχος που χτίστηκε από τους Ρωμαίους το 84 μ.Χ για να σημάνει τα 
όρια της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας.



Πέμπτη 9 Ιουνίου 2011

Παρασκευή 10 Ιουνίου 2011

Σάββατο / Κυριακή 11-12 Ιουνίου 2011

Eβδομάδα 23
GIUGNO │ JŪNIJS │ BIRŽELIS │ CZERWIEC │ JUNHO │ JÚN │ JUNIJ │ JUNIO │ JUNI │ ЮНИ

Σύμφωνα με το μύθο, η Ευρώπη ήταν κόρη του βασιλιά Αγήνορα. Όταν ο Δίας, βασιλιάς των θεών, την 
ερωτεύτηκε, μεταμορφώθηκε σε έναν ήρεμο λευκό ταύρο. Καθώς η Ευρώπη μάζευε λουλούδια με φίλες της, είδε 
τον ταύρο, τον χάιδεψε και τελικά ανέβηκε στην πλάτη του. Ο Δίας τότε βρήκε ευκαιρία να απαγάγει την Ευρώπη 
και να την πάει στην Κρήτη.



Δευτέρα 13 Ιουνίου 2011

Τρіτη 14 Ιουνίου 2011

Τετάρτη 15 Ιουνίου 2011

Eβδομάδα 24
JUNE │ ČERVEN │ JUNI │ JUNI │ JUUNI │ KESÄKUU │ JUIN │ JUNI │ LΟΎΝΙΟΣ │ JÚNIUS │ IUNIE

‘Μπορείς να κάνεις περισσότερους φίλους σε δύο μήνες αν ενδιαφέρεσαι για τους άλλους απ’ ότι μπορείς σε δύο 
χρόνια προσπαθώντας απλά να κάνεις τους άλλους να ενδιαφερθούν για σένα.’ (Ντέιλ Κάρνεγκι).

ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ



Πέμπτη 16 Ιουνίου 2011

Παρασκευή 17 Ιουνίου 2011

Σάββατο / Κυριακή 18-19 Ιουνίου 2011

Eβδομάδα 24
GIUGNO │ JŪNIJS │ BIRŽELIS │ CZERWIEC │ JUNHO │ JÚN │ JUNIJ │ JUNIO │ JUNI │ ЮНИ

Σίγκμουντ Φρόιντ (ψυχολόγος) – Nάντια Κομανέτσι (αθλήτρια ενόργανης) – Άλμπερτ Αϊνστάιν (φυσικός) –  
Mάρλεν Ντίτριχ (τραγουδίστρια)…  Όλοι αυτοί ήταν πρόσφυγες. Σήμερα, η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους 
Πρόσφυγες (UNHCR) βοηθά 22 εκατομμύρια ανθρώπους να ξαναχτίσουν τη ζωή τους.



Δευτέρα 20 Ιουνίου 2011

Τρіτη 21 Ιουνίου 2011

Τετάρτη 22 Ιουνίου 2011

Eβδομάδα 25
JUNE │ ČERVEN │ JUNI │ JUNI │ JUUNI │ KESÄKUU │ JUIN │ JUNI │ LΟΎΝΙΟΣ │ JÚNIUS │ IUNIE

21 Ιουνίου: Καλοκαίρι. Σήμερα είναι η μεγαλύτερη μέρα του έτους. Ενώ σηματοδοτεί την έναρξη του καλοκαιριού 
στο βόρειο ημισφαίριο, είναι ταυτόχρονα η έναρξη του χειμώνα στο νότιο ημισφαίριο.



Πέμπτη 23 Ιουνίου 2011

Παρασκευή 24 Ιουνίου 2011

Σάββατο / Κυριακή 25-26 Ιουνίου 2011

Eβδομάδα 25
GIUGNO │ JŪNIJS │ BIRŽELIS │ CZERWIEC │ JUNHO │ JÚN │ JUNIJ │ JUNIO │ JUNI │ ЮНИ

Ποια από τις παρακάτω γειτονικές χώρες της ΕΕ δεν είναι μέλος της Αφρικανικής Ένωσης (AU);
α) Λιβύη  β) Αίγυπτος  γ) Μαρόκο

Απάντηση: γ) το Μαρόκο. Έφυγε από την ένωση το 1984 όταν πολλές από τις χώρες μέλη υποστήριξαν την 
προσχώρηση της Δυτικής Σαχάρα, μιας γειτονικής περιοχής της οποίας τον έλεγχο διεκδικεί το Μαρόκο.



Δευτέρα 27 Ιουνίου 2011

Τρіτη 28 Ιουνίου 2011

Τετάρτη 29 Ιουνίου 2011

Eβδομάδα 26
JUNE │ ČERVEN │ JUNI │ JUNI │ JUUNI │ KESÄKUU │ JUIN │ JUNI │ LΟΎΝΙΟΣ │ JÚNIUS │ IUNIE

Το ταξίδι στον Άρη θα διαρκούσε 500 ημέρες.



Πέμπτη 30 Ιουνίου 2011

Παρασκευή 1 Ιουλίου 2011

Σάββατο / Κυριακή 2-3 Ιουλίου 2011

Eβδομάδα 26
GIUGNO │ JŪNIJS │ BIRŽELIS │ CZERWIEC │ JUNHO │ JÚN │ JUNIJ │ JUNIO │ JUNI │ ЮНИ

Ποια είναι η μεγαλύτερη εθνική μειονότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση; 

Απάντηση: οι Ρομά. Υπάρχουν περίπου 4 εκατομμύρια Ρομά στην Ευρώπη.
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Σχεδιασμός για το σχολικό έτος 2010-2011 



Δεκέμβριος 2010

1 ........................

2 ........................

3 ........................

4 ........................

5 ........................

6 ........................

7 ........................

8 ........................

9 ........................

10 ......................

11  ......................

12 ......................

13 ......................

14 ......................

15 ......................

16 ......................

17 ......................

18 ......................

19 ......................

20 ......................

21 ......................

22 ......................

23 ......................

24 ......................

25 ......................

26 ......................

27 ......................

28 ......................

29 ......................

30 ......................

31 ......................

Ιανουάριος 2011

1 ........................

2 ........................

3 ........................

4 ........................

5 ........................

6 ........................

7 ........................

8 ........................

9 ........................

10 ......................

11  ......................

12 ......................

13 ......................

14 ......................

15 ......................

16 ......................

17 ......................

18 ......................

19 ......................

20 ......................

21 ......................

22 ......................

23 ......................

24 ......................

25 ......................

26 ......................

27 ......................

28 ......................

29 ......................

30 ......................

31 ......................

Φεβρουάριος  2011

1 ........................

2 ........................

3 ........................

4 ........................

5 ........................

6 ........................

7 ........................

8 ........................

9 ........................

10 ......................

11  ......................

12 ......................

13 ......................

14 ......................

15 ......................

16 ......................

17 ......................

18 ......................

19 ......................

20 ......................

21 ......................

22 ......................

23 ......................

24 ......................

25 ......................

26 ......................

27 ......................

28 ......................

Mάρτιος 2011

1 ........................

2 ........................

3 ........................

4 ........................

5 ........................

6 ........................

7 ........................

8 ........................

9 ........................

10 ......................

11  ......................

12 ......................

13 ......................

14 ......................

15 ......................

16 ......................

17 ......................

18 ......................

19 ......................

20 ......................

21 ......................

22 ......................

23 ......................

24 ......................

25 ......................

26 ......................

27 ......................

28 ......................

29 ......................

30 ......................

31 ......................

Σχεδιασμός για το σχολικό έτος 2010-2011 
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Σχεδιασμός για το σχολικό έτος 2010-2011 
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Σχεδιασμός για το σχολικό έτος 2010-2011 



απαρέμφατο αόριστος παθητική 
μετοχή

ξυπνώ awake awoke awoken
είμαι be was, were been
αντέχω bear bore born
χτυπώ beat beat beat
γίνομαι became became become
ξεκινώ begin began begun
λυγίζω bend bent bent
ταλαιπωρώ, 
περικυκλώνω

beset beset beset

στοιχηματίζω bet bet bet
πλειοδοτώ bid bid/bade bid/bidden
δένω bind bound bound
δαγκώνω bite bit bitten
αιμορραγώ bleed bled bled
φυσώ blow blew blown
σπάω break broke broken
ανατρέφω breed bred bred
φέρνω bring brought brought
μεταδίδω broadcast broadcast broadcast
χτίζω build built built
καίω burn burned/burnt burned/burnt
ξεσπώ burst burst burst
αγοράζω buy bought bought
πετώ, ρίχνω cast cast cast
πιάνω catch caught caught
επιλέγω choose chose chosen
προσκολλώμαι cling clung clung
έρχομαι come came come
κοστίζω cost cost cost
σέρνομαι creep crept crept
κόβω cut cut cut
συναλλάσσομαι deal dealt dealt
σκάβω dig dug dug
βουτώ dive dived/dove dived
κάνω do did done
τραβώ, βγάζω draw drew drawn
ονειρεύομαι dream dreamed/

dreamt
dreamed/
dreamt

οδηγώ drive drove driven
πίνω drink drank drunk
τρώω eat ate eaten
πέφτω fall fell fallen
ταϊζω feed fed fed
αισθάνομαι feel felt felt
παλεύω fight fought fought
βρίσκω find found found
ταιριάζω fit fit fit

φεύγω, το σκάω flee fled fled
ρίχνω με ορμή fling flung flung
πετώ fly flew flown
απαγορεύω forbid forbade forbidden
ξεχνώ forget forgot forgotten
παραιτούμαι forego 

(forgo)
forewent foregone

συγχωρώ forgive forgave forgiven
εγκαταλείπω forsake forsook forsaken
παγώνω freeze froze frozen
παίρνω get got gotten/got
δίνω give gave given
πηγαίνω go went gone
αλέθω grind ground ground
μεγαλώνω grow grew grown
κρεμώ hang hung hung
ακούω hear heard heard
κρύβω hide hid hidden
χτυπώ hit hit hit
κρατώ hold held held
πληγώνω hurt hurt hurt
διατηρώ keep kept kept
γονατίζω kneel knelt knelt
πλέκω knit knit knit
γνωρίζω know knew known
ξαπλώνω, 
τοποθετώ

lay laid laid

καθοδηγώ lead led led
αναπηδώ leap leaped/leapt leaped/leapt
μαθαίνω learn learned/learnt learned/learnt
αφήνω leave left left
δανείζω lend lent lent
επιτρέπω let let let
κείτομαι, 
ξαπλώνω

lie lay lain

φωτίζω light lit lit
χάνω lose lost lost
κάνω make made made
σημαίνω mean meant meant
συναντώ meet met met
ανορθογραφώ misspell misspelled/

misspelt
misspelled/
misspelt

παρεξηγώ, 
σφάλλω

mistake mistook mistaken

κουρεύω γρασίδι, 
θερίζω

mow mowed mowed/mown

ξεπερνώ overcome overcame overcome
παρακάνω overdo overdid overdone
αναλαμβάνω overtake overtook overtaken

Ανώμαλα ρήματα στα Αγγλικά



απαρέμφατο αόριστος παθητική 
μετοχή

καταργώ, 
ανατρέπω

overthrow overthrew overthrown

πληρώνω pay paid paid
δηλώνω plead pleaded/pled pleaded/pled
αποδεικνύω prove proved proved/

proven
βάζω put put put
παραιτούμαι quit quit quit
διαβάζω read read read
απαλλάσσω rid rid rid
ιππεύω ride rode ridden
κουδουνίζω ring rang rung
σηκώνομαι, 
ανατέλλω

rise rose risen

τρέχω run ran run
πριονίζω saw sawed sawed/sawn
λέω say said said
βλέπω see saw seen
αναζητώ seek sought sought
πουλώ sell sold sold
στέλνω send sent sent
τοποθετώ, ορίζω set set set
ράβω sew sewed sewed/sewn
κουνώ shake shook shaken
ξυρίζω shave shaved shaved/

shaven
ψαλιδίζω shear shore shorn
χύνω, ρίχνω shed shed shed
λάμπω shine shone shone
πεταλώνω shoe shoed shoed/shod
πυροβολώ shoot shot shot
δείχνω show showed shown
συρικνώνομαι shrink shrank shrunk
κλείνω shut shut shut
τραγουδώ sing sang sung
βυθίζω sink sank sunk
κάθομαι sit sat sat
κοιμάμαι sleep slept slept
σφάζω slay slew slain
γλιστρώ slide slid slid
εκσφενδονίζω sling slung slung
τέμνω slit slit slit
πλήττω smite smote smitten
σπέρνω sow sowed sowed/sown
μιλώ speak spoke spoken
τρέχω, 
συντομεύω

speed sped sped

ξοδεύω spend spent spent

αναποδογυρίζω, 
χύνω

spill spilled/spilt spilled/spilt

περιστρέφομαι, 
γνέθω

spin spun spun

φτύνω spit spit/spat spit
σχίζω, διαιρώ split split split
απλώνω, διαδίδω spread spread spread
αναπηδώ, 
αναβλύζω

spring sprang/
sprung

sprung

στέκομαι stand stood stood
κλέβω steal stole stolen
κολλώ stick stuck stuck
τσιμπώ sting stung stung
βρωμάω stink stank stunk
δρασκελίζω stride strode stridden
χτυπώ strike struck struck
δένω με σπάγγο string strung strung
πασχίζω strive strove strived
ορκίζομαι swear swore sworn
σαρώνω, 
καθαρίζω

sweep swept swept

φουσκώνω, 
αυξάνομαι

swell swelled swelled/
swollen 

κολυμπώ swim swam swum
αιωρούμαι swing swung swung
παίρνω take took taken
διδάσκω teach taught taught
σκίζω tear tore torn
λέω tell told told
σκέφτομαι think thought thought
ευδοκιμώ thrive thrived/throve thrived
πετώ throw threw thrown
χώνω, σπρώχνω thrust thrust thrust
βαδίζω tread trod trodden
καταλαβαίνω understand understood understood
υποστηρίζω uphold upheld upheld
ανατρέπω, 
αναστατώνω

upset upset upset

ξυπνώ, αφυπνίζω wake woke woken
φορώ wear wore worn
υφαίνω weave weaved/wove weaved/

woven
παντρεύομαι wed wedded wedded
δακρύζω, στάζω weep wept wept
περιστρέφω wind wound wound
νικώ win won won
παρακρατώ, 
συγκρατώ

withhold withheld withheld

αντιστέκομαι withstand withstood withstood
στρίβω, σφίγγω wring wrung wrung
γράφω write wrote written

Ανώμαλα ρήματα στα Αγγλικά



2 Pastabos

Κρανίο 

Kάτω γνάθος
Κλείδα  
Θώρακας 

Στέρνο 

Καρπιαία οστά
Κερκίδα

Μετακάρπια οστά

Φάλαγγες (δάκτυλα) 

Επιγονατίδα 

Μετατάρσια οστά

Φάλαγγες (δάκτυλα)

Οστά του ταρσού

Πλευρές

Λεκάνη

Ιερό οστό

Μηριαίο οστό

Κνήμη 

Περόνη 

Ώμοπλάτη 

Βραχίονας

Ώλένη

O σκελετός (πρόσθια όψη)



 Aραβικοί  Ρωμαϊκοί  
 αριθμοί αριθμοί

 1 I
 2 II
 3 III
 4 IV
 5 V
 6 VI
 7 VII
 8 VIII
 9 IX
 10 X
 15 XV
 20 XX
 30 XXX
 40 XL
 50 L
 55 LV
 60 LX
 70 LXX
 78 LXXVIII
 90 XC
 100 C
 500 D
 677 DCLXXVII
 1000 M 
 2010 MMX  

Χρήσιμες πληροφορίες



Όνομα πλανήτη

[απόσταση από τον ήλιο, 
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Tο Ηλιακό Σύστημα



Σημειώσεις Νοηματική γλώσσα

Σε αντίθεση με τον γραπτό ή προφορικό λόγο, η βάση της νοηματικής γλώσσας είναι ο 
συνδυασμός διαφόρων σχημάτων των χεριών, κινήσεων του σώματος και εκφράσεων 
του προσώπου. Χρησιμοποιείται βασικά για την επικοινωνία με και μεταξύ κωφάλαλων, 
υπάρχουν όμως διαφορετικές νοηματικές γλώσσες σε διαφορετικές κοινωνίες. Ένα από 
τα πρώτα αλφάβητα νοηματικής γλώσσας δημιουργήθηκε από τον Σαρλ Μισέλ Ντ’ Επέ το 
18ο αιώνα. 

Α Β Г Δ

Ε Ζ Η θ

Ι Κ Λ Μ

Ν Ξ Ο Π

Ρ Σ Τ Υ

Ф Χ Ψ Ω



Γεωμετρία – εμβαδόν

E - εμβαδόν           Π - περίμετρος

 Τετράγωνο   

α

βα

α

Ε = αβ
Π = 2(α+β)

d = √α2  + β2

Ε = α2 
Π = 4α
d = α √2

d

Ορθογώνιο παραλληλόγραμμο

d

Τρίγωνο   

  

γ υ
b

α

Ε = αυ
       2
Π = α + β + γ

β γ
υ

α

Ε = αβ
        2
Π = α + β + γ
γ2 = α2 + β2

Κύκλος Ρόμβος

r
d

Ε = Pr2

Ε = Pr2

       4
Π = 2Pr
Π = Pd

α

α

d2

d1

Ε = (d2d1)
          2
Π = 4α

Ε=   α+β
        2xυ

β

υ

α

Πολύγωνο Τραπέζιο

υ

α

β

Ε = αυ
Π = 2(α+β)



Γεωμετρία – όγκοι 

Ορθογώνιο πρίσμα

V = αβυ
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V = ____ (4Pr3)
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Κύλινδρος

V = υPr2r
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Κώνος 
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Πυραμίδα 
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Κύβος 
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V = α³

V = _____Pr2 υ
  3

V = ____(αβ)
  3



Μαθηματικοί τύποι

Πυθαγόρειο Θεώρημα

Στο ορθογώνιο τρίγωνο ABΓ παρακάτω, οι 
πλευρές ‘α’ και ‘β’ είναι κάθετες στην ορθή 
γωνία. Η πλευρά ‘γ’, η οποία δεν ενώνεται με 
τη γωνία 90° λέγεται υποτείνουσα.  

Το Πυθαγόρειο Θεώρημα ορίζει ότι σε 
οποιοδήποτε ορθογώνιο τρίγωνο, το 
τετράγωνο της υποτείνουσας ισούται με το 
άθροισμα των τετραγώνων των δυο κάθετων 
πλευρών (οι δύο πλευρές που σχηματίζουν 
την ορθή γωνία). 
Με μαθηματικούς όρους, το θεώρημα εκφράζεται ως εξής: a² + b² = c². 

Ημίτονο, συνημίτονο και εφαπτομένη

Οι πιο γνωστές τριγωνομετρικές συναρτήσεις είναι το ημίτονο, το συνημίτονο και η 
εφαπτομένη. Παρέχουν τις αναλογίες για τα μήκη των πλευρών των ορθογώνιων τριγώνων. 
Υπάρχει σχέση ανάμεσα στις γωνίες ενός ορθογωνίου τριγώνου και το μήκος των πλευρών 
του. Έτσι, αν γνωρίζετε τη μια γωνία, μπορείτε να υπολογίσετε το μήκος των πλευρών του. 
Και το αντίστροφο, αν γνωρίζετε το μήκος των πλευρών του, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε 
αυτή την πληροφορία για να υπολογίσετε τις γωνίες. 

Ημίτονο (γωνία) = απέναντι πλευρά / υποτείνουσα
Συνημίτονο (γωνία) = προσκείμενη / υποτείνουσα

Εφαπτομένη (γωνία) = απέναντι πλευρά / προσκείμενη

a²+b²=c²



Νόμοι της Φυσικής 

Νόμος του Μπόιλ
Ο Νόμος του Μπόιλ περιγράφει την αντιστρόφως ανάλογη σχέση ανάμεσα στον όγκο [V] 
και την πίεση [p] ενός ιδανικού αερίου σε σταθερή θερμοκρασία. Αν η πίεση αυξηθεί, τότε 
ο όγκος μειώνεται και το αντίστροφο.

pV = σταθερό

Νόμος Γκέι-Λουσάκ
Ο Νόμος Γκέι-Λουσάκ περιγράφει την ανάλογη σχέση ανάμεσα στην πίεση [P] και τη 
θερμοκρασία [T] ενός αερίου, δεδομένου ότι ο όγκος είναι σταθερός. Αν η θερμοκρασία 
αυξηθεί, τότε αυξάνεται και η πίεση.

P/T = σταθερό

Νόμος του Ωμ
Ο Νόμος του Ωμ περιγράφει τη σχέση ανάμεσα στην τάση [V μετράται σε volts], το ρεύμα [I 
σε amperes] και την αντίσταση [R σε ohms] σε ένα ηλεκτρικό κύκλωμα. Το ρεύμα ανάμεσα 
σε δύο σημεία είναι ανάλογο με την τάση και αντιστρόφως ανάλογο με την αντίσταση.  

V = I ∙ R

Νόμος του Τζάουλ
Ο Νόμος του Τζάουλ περιγράφει τη σχέση ανάμεσα στη θερμότητα [Q σε joules] που 
παράγεται από μια σταθερή ροή ρεύματος μέσω ενός ηλεκτρικού κυκλώματος σε μια 
συγκεκριμένη χρονική περίοδο [t σε δευτερόλεπτα]. Η ποσότητα θερμότητας είναι ανάλογη 
με την αντίσταση [R] και το τετράγωνο του ρεύματος [I]. 

Q = I² ∙ R ∙ t  

Νόμοι του Νεύτωνα
Οι τρεις νόμοι του Νεύτωνα αποτελούν τη βάση για την κατανόηση της κλασσικής μηχανικής 
– συγκεκριμένα, της κίνησης των αντικειμένων. 
1. Ένα σώμα σε κίνηση θα συνεχίσει να κινείται με σταθερή ταχύτητα σε μια ευθεία 

γραμμή, εφόσον καμία εξωτερική δύναμη δεν επιδρά για τη μεταβολή της. Ομοίως, ένα 
σώμα θα παραμείνει ακίνητο, μέχρι να επιδράσει σε αυτό μια εξωτερική δύναμη. Αυτό 
ονομάζεται αδράνεια. 

2. Ο ρυθμός μεταβολής της ορμής [a] ενός σώματος είναι ανάλογος με τη δύναμη [F] που 
ασκείται σε αυτό και αντιστρόφως ανάλογος με τη μάζα του. 

 F = ma
3. Για κάθε δράση, υπάρχει μια ίση και αντίθετη αντίδραση.
 δράση = -αντίδραση



Συνήγορος του Παιδιού: 
ο υπερασπιστής των δικαιωμάτων των ανηλίκων

Από το 2003 λειτουργεί στη 
χώρα μας ο Συνήγορος του 
Παιδιού, στο πλαίσιο της 
Ανεξάρτητης Αρχής «ο Συνήγορος του Πολίτη». Τα θέματα με τα οποία ασχολείται 
είναι όλα αυτά που αφορούν την εφαρμογή των δικαιωμάτων των ανηλίκων, δηλαδή 
όλων των αγοριών και κοριτσιών κάτω από 18 χρόνων: Σχέσεις στην οικογένεια, στο 
σχολείο, στην κοινωνία. Δικαιώματα των παιδιών με αναπηρίες, παιδιών μεταναστών, 
τσιγγάνων, μειονοτήτων. Κακοποίηση, παραμέληση, εκμετάλλευση. Υγεία και 
πρόνοια, ψυχαγωγία, τηλεόραση, ίντερνετ.
Τα θέματα είναι πολλά. Εσείς γνωρίζετε τι δικαιώματα έχετε;

Το σημαντικότερο κείμενο για τα δικαιώματα των παιδιών, είναι η Διεθνής Σύμβαση για 
τα Δικαιώματα του Παιδιού του 1989 που είναι νόμος στην χώρα μας. Στις επόμενες 
σελίδες μπορείτε να διαβάσετε τα άρθρα της Σύμβασης αυτής με λίγα και απλά λόγια 
(ολόκληρη μπορείτε να τη βρείτε στην ιστοσελίδα www.0-18.gr/gia-paidia/ta-dikaiomata-
soy).  Αν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες ή θέλετε βοήθεια για κάποιο πρόβλημα 
που αντιμετωπίζετε, μπορείτε να απευθυνθείτε στον Συνήγορο του Παιδιού. 

Τι κάνει ο Συνήγορος του Παιδιού;
- επικοινωνεί με τα παιδιά και συζητά μαζί τους τα προβλήματα που τα 

απασχολούν
- παρεμβαίνει όταν παραβιάζονται τα δικαιώματά τους και προτείνει 

τρόπους προστασίας τους
- κάνει γνωστά σε όλους τα δικαιώματα των παιδιών μέσα από έντυπα, το 

διαδίκτυο και τα μέσα ενημέρωσης
- επισκέπτεται σχολεία, ιδρύματα, νοσοκομεία, κ.α, όπου βρίσκονται τα 

παιδιά, για να διαπιστώσει αν προστατεύονται τα δικαιώματά τους
- παρακολουθεί την εφαρμογή των νόμων και κάνει προτάσεις στην 

Πολιτεία για να λάβει μέτρα προς το συμφέρον των παιδιών
- συνεργάζεται με υπηρεσίες, φορείς και οργανώσεις που ασχολούνται με 

τα παιδιά

Ποιος και πότε μπορεί να απευθυνθεί στον Συνήγορο του Παιδιού;
Στον Συνήγορο μπορεί να απευθυνθεί ένα παιδί, κάποιος από την οικογένειά του 
ή οποιοσδήποτε γνωρίζει ότι παραβιάζονται δικαιώματα ενός παιδιού κάνοντας μία 
αναφορά, δηλ. στέλνοντας ένα απλό κείμενο με τα στοιχεία του, το πρόβλημα που 
αντιμετωπίζει και την υπογραφή του. Τα προσωπικά στοιχεία και όσα αναφέρονται 
στην αναφορά είναι απόρρητα. Έντυπο αναφοράς μπορείτε να βρείτε στο  
www.0-18.gr

Συνήγορος του Παιδιού
 Γραμματεία: 210-7289703 
 Γραμμή για ανηλίκους χωρίς χρέωση: 800.11.32.000 (9πμ-3:30μμ)
 Χατζηγιάννη Μέξη 5, Αθήνα 11528
e-mail: cr@synigoros.gr
www.0-18.gr



Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού με απλά λόγια

Σκίτσα: Γαβριήλ Παγώνης 

1: ορισμός
“Παιδιά” θεωρούνται όλα τα κορίτσια και τα αγόρια από 0 έως 18 ετών.

2: απαγόρευση διακρίσεων
Όλα τα παιδιά είναι ίσα. Έχουν δικαίωμα να τα αντιμετωπίζουν χωρίς διακρίσεις λόγω 
της φυλής, του φύλου, της γλώσσας, της θρησκείας, των απόψεων, της περιουσίας, 
της κατάστασης, των ιδιαίτερων αναγκών ή της εμφάνισής τους.

3: το συμφέρον του παιδιού
Όταν οι μεγάλοι παίρνουν αποφάσεις που αφορούν τα παιδιά, πρέπει να υπολογίζουν 
πριν από όλα το συμφέρον των παιδιών. Η Πολιτεία πρέπει να προστατεύει και να 
φροντίζει τα παιδιά, αν οι γονείς τους δεν μπορούν να το κάνουν.

4: μέτρα της Πολιτείας
Η Πολιτεία πρέπει να παίρνει όλα τα κατάλληλα μέτρα για να εφαρμόζονται τα 
δικαιώματα των παιδιών.

5: ρόλος γονέων και κηδεμόνων
Οι γονείς ή οι κηδεμόνες ενός παιδιού είναι υπεύθυνοι να το μεγαλώνουν έτσι ώστε 
να αναπτύσσονται οι ικανότητές του και να το βοηθούν να μάθει και να ασκεί τα 
δικαιώματά του.

6: δικαίωμα στη ζωή
Τα παιδιά έχουν δικαίωμα στη ζωή, την επιβίωση και την ανάπτυξη.

7: όνομα και ιθαγένεια
Δικαίωμα κάθε παιδιού είναι να γράφεται στο ληξιαρχείο με τη γέννησή του και να έχει 
όνομα, επώνυμο και ιθαγένεια, δηλαδή να ανήκει σε μια χώρα.

8: ταυτότητα
Η Πολιτεία πρέπει να βοηθά τα παιδιά να διατηρούν την ταυτότητα, την ιθαγένεια και 
τις οικογενειακές τους σχέσεις.

9: ζωή και επικοινωνία με τους γονείς
Κάθε παιδί έχει δικαίωμα να ζει μαζί με τους γονείς του, εκτός αν αυτοί ζουν χωριστά, 
αν δεν μπορούν να το φροντίσουν ή αν πρέπει να απομακρυνθεί από αυτούς για το 
καλό του. Όταν ζει μακριά από τους γονείς του, το παιδί έχει δικαίωμα να τους βλέπει 
και να επικοινωνεί μαζί τους, εκτός αν αυτό είναι αντίθετο με το συμφέρον του.

10: οικογενειακή επανένωση
Αν ένα παιδί ζει σε διαφορετική χώρα από τους γονείς του, έχει δικαίωμα να ξανασμίξει 
μαζί τους και να μείνουν στο ίδιο μέρος.



11: παράνομες μετακινήσεις στο εξωτερικό 
Τα παιδιά πρέπει να προστατεύονται από κάθε παράνομη απομάκρυνσή τους από τη 
χώρα στην οποία ζουν.

12: ελευθερία γνώμης
Τα παιδιά έχουν δικαίωμα να εκφράζουν 
ελεύθερα τις απόψεις τους. Οι μεγάλοι πρέπει 
να ακούν και να παίρνουν σοβαρά υπόψη 
τους τη γνώμη των παιδιών για θέματα που 
τα αφορούν, ανάλογα με την ηλικία και 
την ωριμότητά τους.

13: ελευθερία έκφρασης
Τα παιδιά έχουν δικαίωμα να αναζητούν, να 
μαθαίνουν και να μεταδίδουν πληροφορίες 
και ιδέες, και να εκφράζονται ελεύθερα, μέσα από 
τον γραπτό ή προφορικό λόγο, την τέχνη ή άλλους τρόπους, αρκεί να σέβονται τα 
δικαιώματα των άλλων.

14: ελευθερία σκέψης και θρησκείας
Τα παιδιά έχουν δικαίωμα να σκέφτονται ελεύθερα και να πιστεύουν σε μια 
θρησκεία.

15: ελευθερία συνάντησης και ομαδικής συνεργασίας 
Τα παιδιά έχουν δικαίωμα να συναντιόνται, να συνεργάζονται και να συμμετέχουν σε 
συγκεντρώσεις, αρκεί να μην παραβιάζουν τα δικαιώματα των άλλων.

16: ιδιωτική ζωή
Κανείς δεν μπορεί να επεμβαίνει αυθαίρετα ή παράνομα στην ιδιωτική ζωή, την 
οικογένεια, την κατοικία ή την αλληλογραφία ενός παιδιού, ούτε να προσβάλλει την 
τιμή και την υπόληψή του.

17: πληροφόρηση
Τα παιδιά έχουν δικαίωμα να μαθαίνουν τι συμβαίνει γύρω 
τους από τα μέσα ενημέρωσης (εφημερίδες, ραδιόφωνο, 
τηλεόραση, ηλεκτρονικά μέσα). Η Πολιτεία πρέπει να 
ενθαρρύνει τα μέσα να διαδίδουν χρήσιμες πληροφορίες και 
να προστατεύουν τα παιδιά από ό,τι μπορεί να τα βλάψει.

18: ευθύνες και υποστήριξη γονέων
Οι γονείς ή κηδεμόνες ενός παιδιού έχουν την ευθύνη 
της ανατροφής και της ανάπτυξής του. Η Πολιτεία πρέπει 
να τους βοηθά σε αυτή την αποστολή και να εξασφαλίζει 
τη δημιουργία υπηρεσιών φροντίδας για τα παιδιά.

19: βία, παραμέληση, εκμετάλλευση
Τα παιδιά πρέπει να προστατεύονται από κάθε μορφή βίας, προσβολής, παραμέλησης, 
εγκατάλειψης, σωματικής, ψυχολογικής, πνευματικής ή σεξουαλικής κακοποίησης και 



εκμετάλλευσης, όσο βρίσκονται στην ευθύνη των γονιών ή των κηδεμόνων τους ή 
άλλων προσώπων στα οποία αυτοί τα έχουν εμπιστευθεί.

20: εναλλακτική επιμέλεια
Όταν ένα παιδί δεν ζει με την οικογένειά του ή αυτή δεν μπορεί να το φροντίσει, έχει 
δικαίωμα ειδικής προστασίας και βοήθειας, μέσα από θεσμούς όπως η υιοθεσία, η 
φιλοξενία σε ανάδοχη οικογένεια ή σε κατάλληλη στέγη / ίδρυμα.

21: υιοθεσία
Η Πολιτεία πρέπει να παίρνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε μια υιοθεσία που γίνεται 
στην ίδια χώρα ή σε άλλη, να είναι σύμφωνη με το νόμο και να λαμβάνεται υπόψη 
πάνω απ’ όλα το συμφέρον του παιδιού.

22: παιδιά πρόσφυγες
Τα παιδιά πρόσφυγες, που έχουν φύγει μόνα ή συνοδευόμενα 
από τους δικούς τους από την πατρίδα τους επειδή 
εκεί κινδύνευαν, έχουν δικαίωμα ειδικής προστασίας και 
απολαμβάνουν όλα τα δικαιώματα που έχουν και τα άλλα 
παιδιά.

23: παιδιά με αναπηρίες
Τα παιδιά με σωματικές ή πνευματικές αναπηρίες έχουν δικαίωμα να ζουν σε συνθήκες 
που εγγυώνται την αξιοπρέπειά τους και ευνοούν την αυτονομία τους.
Να απολαμβάνουν ειδική φροντίδα και να συμμετέχουν ισότιμα στην 
εκπαίδευση και την κοινωνική ζωή.

24: υγεία και ιατρικές υπηρεσίες
Όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα στην προληπτική φροντίδα της 
υγείας τους και όταν αρρωσταίνουν να χρησιμοποιούν τις 
απαραίτητες ιατρικές υπηρεσίες για τη θεραπεία τους.

25: επανεξέταση αναδοχής
Όταν ένα παιδί τοποθετείται σε ένα ίδρυμα ή μια ανάδοχη 
οικογένεια, η Πολιτεία πρέπει να παρακολουθεί και να ελέγχει 
αν το φροντίζουν σωστά και αν απολαμβάνει όλα τα δικαιώματά 
του.

26: κοινωνική πρόνοια
Τα παιδιά έχουν δικαίωμα να απολαμβάνουν την κατάλληλη 

κοινωνική φροντίδα και ασφάλιση.

27: ανάπτυξη και επίπεδο ζωής
Όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα σε ένα αξιοπρεπές επίπεδο 
ζωής: να έχουν φαγητό, ρούχα και να ζουν σε ένα ασφαλές 
σπίτι, ώστε να έχουν ομαλή σωματική, πνευματική, ψυχική, 

ηθική και κοινωνική ανάπτυξη. Αν οι γονείς τους δεν μπορούν 
να τους τα προσφέρουν, η Πολιτεία πρέπει να τους βοηθάει.



28: εκπαίδευση
Όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα να πηγαίνουν στο σχολείο και να έχουν ίσες ευκαιρίες 
σε αυτό.
Η Πολιτεία πρέπει να παίρνει μέτρα ώστε τα παιδιά να γράφονται και να μη διακόπτουν 
το σχολείο. Τα μέτρα για τη σχολική πειθαρχία πρέπει να σέβονται τα δικαιώματα και 
την αξιοπρέπεια των μαθητών.

29: σκοποί εκπαίδευσης
Η εκπαίδευση πρέπει να βοηθάει τα παιδιά να αναπτύσσουν τις ικανότητες και την 
προσωπικότητά τους και να μαθαίνουν να σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα, τους 
διαφορετικούς πολιτισμούς και το φυσικό περιβάλλον.

30: μειονότητες
Τα παιδιά που ανήκουν σε εθνικές, γλωσσικές ή 
θρησκευτικές μειονότητες, έχουν δικαίωμα να έχουν 
τη δική τους πολιτιστική ζωή, να χρησιμοποιούν τη 
γλώσσα τους και να ασκούν τη θρησκεία τους.

31: ελεύθερος χρόνος και ψυχαγωγία
Όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα να ξεκουράζονται, 
να έχουν ελεύθερο χρόνο, να παίζουν, να 
ψυχαγωγούνται και να ασχολούνται με πράγματα 
που τους ενδιαφέρουν.

32: παιδική εργασία, οικονομική 
εκμετάλλευση
Τα παιδιά πρέπει να προστατεύονται από την 
οικονομική εκμετάλλευση και οποιαδήποτε 
επικίνδυνη εργασία μπορεί να βάλει σε κίνδυνο 
την εκπαίδευση, την υγεία ή την ανάπτυξή τους. Η 
Πολιτεία πρέπει να ρυθμίζει, σύμφωνα με τις διεθνείς συμβάσεις, τα κατώτατα όρια 
ηλικίας, τα ωράρια και τις συνθήκες εργασίας για ανηλίκους όπως και την επιβολή 
ποινών σε όσους τα παραβιάζουν.

33: ναρκωτικά
Τα παιδιά πρέπει να προστατεύονται από την παράνομη χρήση ναρκωτικών ουσιών 

αλλά και να μη χρησιμοποιούνται στην παραγωγή και τη 
διακίνησή τους.

34: σεξουαλική βία και εκμετάλλευση
Είναι υποχρέωση της Πολιτείας να προστατεύει τα παιδιά 

από κάθε μορφή σεξουαλικής βίας και εκμετάλλευσης, 
όπως ο εξαναγκασμός σε σεξουαλική δραστηριότητα, 
η πορνεία και η πορνογραφία.
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35: απαγωγή και εμπορία παιδιών
Τα κράτη παίρνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα για να εμποδίσουν τις απαγωγές, την 
πώληση και το δουλεμπόριο των παιδιών.

36: άλλες μορφές εκμετάλλευσης
Τα παιδιά πρέπει να προστατεύονται από οποιαδήποτε άλλη μορφή εκμετάλλευσης 
που μπορεί να βλάπτει την ευημερία τους.

37: βασανιστήρια και στέρηση ελευθερίας
Κανένα παιδί δεν πρέπει να υποβάλλεται σε βασανιστήρια ή άλλη απάνθρωπη ή 
εξευτελιστική τιμωρία. Η θανατική ποινή και η ισόβια φυλάκιση απαγορεύεται να 
επιβάλλονται σε παιδιά. Η σύλληψη και κράτηση ανηλίκων πρέπει να είναι σύμφωνη 
με το νόμο, να έχει την ελάχιστη δυνατή χρονική διάρκεια και να ανταποκρίνεται στην 
ανάγκες της ηλικίας τους.

38: ένοπλες συρράξεις
Σε περίπτωση πολέμου, τα παιδιά πρέπει να προστατεύονται. Απαγορεύεται να 
συμμετέχουν σε εχθροπραξίες παιδιά κάτω των 15 ετών.

39: επανένταξη παιδιού-θύματος
Η Πολιτεία πρέπει να φροντίζει τα παιδιά που είναι θύματα παραμέλησης, 
κακομεταχείρισης, εκμετάλλευσης ή πολέμων για να ξεπερνούν τα τραύματά τους και 
να συμμετέχουν φυσιολογικά στην κοινωνική ζωή.

40: δικαιοσύνη / ποινική μεταχείριση
Κάθε παιδί ύποπτο, κατηγορούμενο ή καταδικασμένο για μια παράνομη πράξη 
έχει δικαίωμα να το αντιμετωπίζουν με αξιοπρέπεια, ανθρωπισμό και σεβασμό στις 
ανάγκες του, να ενημερώνεται για την υπόθεσή του σε γλώσσα που καταλαβαίνει και 
να έχει νομική βοήθεια για να μπορεί να υπερασπίζεται τον εαυτό του.

41: ευνοϊκότερες ρυθμίσεις
Αν οι νόμοι μιας χώρας προστατεύουν καλύτερα τα δικαιώματα των παιδιών από ό,τι 
αυτή η Σύμβαση, τότε πρέπει να εφαρμόζονται εκείνοι.

42: γνωστοποίηση
Τα κράτη έχουν υποχρέωση να κάνουν γνωστά στους μεγάλους και στα παιδιά τις 
αρχές και το περιεχόμενο αυτής της Σύμβασης.

43-54: εφαρμογή και έλεγχος
Μια ειδική Επιτροπή στον ΟΗΕ παρακολουθεί την εφαρμογή της Σύμβασης σε όλα 
τα κράτη που την έχουν υπογράψει. Οι κυβερνήσεις οφείλουν να στέλνουν εκθέσεις 
κάθε πέντε χρόνια και η Επιτροπή, αφού τις εξετάσει, τους στέλνει παρατηρήσεις και 
προτάσεις της.



ΣημειώσειςΔιατροφή και εφηβεία

Αυτό που τρως δεν βοηθά μόνο την ανάπτυξη σου αλλά και τις αθλητικές σου επιδόσεις, τις 
νοητικές σου ικανότητες, την διάθεση σου, την εμφάνιση σου και την υγεία σου. Επιπλέον αν 
είσαι μεταξύ 15 και 18 χρονών, ολοκληρώνεις το τελικό στάδιο ανάπτυξης. Για τα κορίτσια, 
αυτό σημαίνει επιπλέον λίπος σε κάποια σημεία του σώματος, ενώ για τα αγόρια σημαίνει 
αύξηση μυϊκής μάζας. Αυτές οι αλλαγές, συχνά ενθαρρύνουν τα κορίτσια να κάνουν δίαιτες 
για να μείνουν αδύνατες, ενώ τα αγόρια να τρώνε υπερβολικά για να ικανοποιήσουν την 
όρεξη τους. Οι συνήθειες αυτές, το πιο πιθανό είναι να μην έχουν αρνητικές επιπτώσεις, 
αλλά μπορεί να οδηγήσουν και σε προβλήματα υγείας. Αυτό που χρειάζεται είναι να τρως 
ισορροπημένα, δηλαδή να υπάρχει ποικιλία από όλες τις ομάδες τροφών. Εάν όμως 
επιθυμείς να ακολουθήσεις μια χορτοφαγική διατροφή, πολλοί ισχυρίζονται ότι υπάρχουν 
ασφαλής τρόποι για να παραμείνεις υγιής (παραθέτονται κάποια στοιχεία παρακάτω και για 
περισσότερες πληροφορίες μπορείς να ανατρέξεις στους προτεινόμενους ιστότοπους).

Θερμίδες
Οι θερμίδες είναι το καύσιμο που χρειάζεται το σώμα και ο εγκέφαλος σου για να 
λειτουργήσουν σωστά. Είναι μια μονάδα μέτρησης ενέργειας. Όλες οι τροφές έχουν θερμίδες, 
κάποιες λιγότερο (λαχανικά, φρούτα) και κάποιες περισσότερο (φιστίκια, βούτυρο). Αν δεν 
καταναλώνεις τις απαραίτητες θερμίδες τότε είναι πολύ πιθανό να αισθάνεσαι κούραση, 
αδυναμία, νευρικότητα, αλλά και να μην μπορείς να συγκεντρωθείς στα μαθήματα σου. 
Συνήθως, δεν χρειάζεται να ανησυχείς ότι δεν καταναλώνεις αρκετές θερμίδες, γιατί η πείνα 
μας βοηθά να τρώμε όταν πρέπει. Όταν όμως καταναλώνεις περισσότερο από αυτό που 
έχεις ανάγκη, οι επιπλέον θερμίδες μετατρέπονται σε λίπος που όχι μόνο επηρεάζει την 
εμφάνιση σου αλλά και τη υγεία σου.

Γενικά τα κορίτσια στην εφηβεία χρειάζονται περίπου 2200 θερμίδες ενώ τα αγόρια 2500-
3000 την ημέρα. Αν γυμνάζεσαι, θα χρειαστείς ακόμα περισσότερες.

Πρωτεϊνη
Η πρωτεΐνη χτίζει και συντηρεί πολλά όργανα του οργανισμού. Έτσι οι μυς, τα ζωτικά όργανα 
αλλά και το ανοσοποιητικό σύστημα είναι κυρίως από πρωτεΐνη. Η πρωτεΐνη βρίσκεται σε 
τροφές που προέρχονται από ζώα όπως το κόκκινο κρέας, κοτόπουλο, αυγά, γάλα, και 
τυρί. Υπάρχει όμως και σε άλλες τροφές φυτικής προέλευσης όπως τα φύτρα σιταριού, τα 
όσπρια, οι ξηροί καρποί και τα πράσινα φυλλώδη λαχανικά (με κορυφαίο το σπανάκι).



Πόσο χρειάζεσαι; Αρκεί να πολλαπλασιάσεις το βάρος σου σε κιλά επί 1. Έτσι θα βρεις 
πόσα γραμμάρια πρωτεΐνης έχεις ανάγκη την ημέρα. Ένα παράδειγμα 30 γραμμαρίων:
1 χούφτα ξηροί καρποί (4 γραμμάρια πρωτεΐνη)
1 ποτήρι γάλα (8 γραμμάρια πρωτεΐνη)
1 μικρό κομμάτι τυρί (7 γραμμάρια πρωτεΐνη)
1 κομμάτι κοτόπουλο, όσο μια τράπουλα (10 γραμμάρια πρωτεΐνη) 

Λίπος
Όταν ακούς την λέξη λίπος μπορεί αυτόματα να σκεφτείς ότι είναι κάτι που πρέπει να 
αποφεύγεις. Στην πραγματικότητα όμως είναι κάτι που πρέπει να υπάρχει στη διατροφή 
σου. Είναι απαραίτητο για την ανάπτυξη κάποιον ορμονών και προστατεύει το νευρικό 
σύστημα. Επιπλέον βοηθά στην απορρόφηση κάποιον βιταμινών. 

Κάποια λίπη δεν θεωρούνται τόσο καλά, τα γνωστά κορεσμένα λίπη. Αυτά υπάρχουν 
σε όλες τις τροφές που προέρχονται από ζώα όπως το γάλα, το τυρί και το βούτυρο. Αν 
καταναλώνεις πολύ κορεσμένο λίπος τότε αργότερα μπορεί να έχεις προβλήματα με την 
καρδιά σου. Το ακόρεστο λίπος είναι αυτό που θεωρείται το καλό λίπος και βρίσκεται σε 
πολλά φυτικά προϊόντα όπως το ελαιόλαδο και στους ξηρούς καρπούς. 

Τέλος, είναι και τα τρανς λιπαρά. Είναι λίπη που βρίσκονται κυρίως στα επεξεργασμένα 
τρόφιμα όπως μπισκότα και κρακεράκια. Έτσι όταν δεις στην ετικέτα τη λέξη υδρογονωμένα 
η μερικώς υδρογονωμένα, να ξέρεις ότι περιέχει τρανς λιπαρά. Όπως και με τα κορεσμένα 
λίπη, και τα τρανς κάνουν κακό στη υγεία.

Υδατάνθρακες
Οι υδατάνθρακες είναι η κύρια πηγή ενέργειας του οργανισμού. Αν δεν καταναλώνεις 
αρκετούς υδατάνθρακες τότε είναι πολύ πιθανό να αισθάνεσαι εξάντληση κατά την διάρκεια 
της ημέρας. Βασικά υπάρχουν 2 είδη υδατανθράκων:

Απλοί υδατάνθρακες: Βρίσκονται στη ζάχαρη. Τρώγοντας μια καραμέλα έχεις καταναλώσει 
απλούς υδατάνθρακες. Ωστόσο, υπάρχουν απλοί υδατάνθρακες και σε πιο θρεπτικές 
τροφές όπως το γάλα και τα φρούτα. 

Σύνθετοι υδατάνθρακες/ Άμυλο: Αμυλώδης τροφές είναι το ψωμί, τα ζυμαρικά, τα 
κρακεράκια, το ρύζι. Τα επεξεργασμένα τρόφιμα όπως το άσπρο ρύζι και το άσπρο αλεύρι 
έχουν περάσει μια διαδικασία όπου τους έχουν αφαιρεθεί  πολλά διατροφικά συστατικά. Τα 
ανεπεξέργαστα τρόφιμα όπως ολικής αλέσεως ψωμί και το καστανό ρύζι περιέχουν όλα 
αυτά τα συστατικά και φυτικές ίνες. 
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Βιταμίνες & Μέταλλα
 Η έλλειψη τους θα φανεί αμέσως: μπορεί να έχεις κούραση ή να μην μπορείς να 
συγκεντρωθείς, τα μαλλιά σου να είναι θαμπά, η επιδερμίδα σου να μην είναι καθαρή, 
το δέρμα σου ξηρό και τα νύχια σου αδύναμα. Συγκεκριμένα υπάρχουν δυο σημαντικά 
διατροφικά στοιχεία που χρειάζεσαι σε αυτήν την περίοδο της ζωής σου: 

Ασβέστιο
Το ασβέστιο είναι πολύ σημαντικό γιατί παίζει τον κύριο ρόλο στην ανάπτυξη του σκελετού. 
Η εφηβεία είναι η πιο κρίσιμη περίοδος, καθώς μέχρι τα 17, το 90% του ασβεστίου έχει 
αποθηκευτεί στο σκελετό. Αν δεν αποθηκεύσεις αρκετό ασβέστιο τώρα, στο μέλλον 
ο σκελετός και τα κοκάλα μπορεί να είναι εύθραυστα και αδύναμα. Για να λάβεις το 
απαραίτητο ασβέστιο πιες γάλα, αν πάλι δεν σου αρέσει δοκίμασε γιαούρτι με φρούτα η 
και λίγο μέλι. Και φυσικά υπάρχει και το τυρί, όσο πιο κίτρινο και όσο πιο σκληρό τόσο πιο 
πολύ ασβέστιο περιέχει. 

Σίδηρο
Ο σίδηρος είναι ένα συστατικό της αιμογλοβίνης, που βρίσκεται σε όλα τα ερυθρά 
αιμοσφαίρια. Είναι ζωτικής σημασίας για την υγεία των κυττάρων και για τη μεταφορά 
του οξυγόνου σε όλα τα μέρη του σώματος. Δεν είναι απαραίτητο να τρώμε κρέας ή 
ψάρι προκειμένου να προσλάβουμε σίδηρο. Τα όσπρια (μπιζέλια, κόκκινα φασόλια, 
φακές, ρεβίθια, σόγια), οι σπόροι σουσαμιού (ταχίνι), τα πλήρη σιτηρά (τροφές με αλεύρι 
ολικής αλέσεως) οι ξηροί καρποί (αμύγδαλα, καρύδια) αποξηραμένα φρούτα (σταφίδες, 
δαμάσκηνα, βερίκοκα, σύκα) είναι όλες άριστες πηγές σιδήρου.

Το σώμα απορροφά περίπου 25% του σιδήρου που υπάρχει στο κρέας, το ψάρι και τα 
πουλερικά. Αντιθέτως, ο σίδηρος που υπάρχει στα δημητριακά, τα λαχανικά και τα φρούτα 
δεν απορροφάται εξίσου καλά. Επομένως, εάν επιθυμούμε να έχουμε μια χορτοφαγική 
διατροφή, θα πρέπει να προσέχουμε τα εξής: Η απορρόφηση του σιδήρου που περιέχεται 
στις τροφές αυτές βελτιώνεται με την ταυτόχρονη κατανάλωση βιταμίνης C, η οποία 
υπάρχει στα εσπεριδοειδή, τις φράουλες, το σπανάκι, τα ακτινίδια, τις πιπεριές και τις 
ντομάτες, και φρουκτόζης (φρούτα και χυμοί φρούτων). Η απορρόφηση σιδήρου μειώνεται 
όταν καταναλώνουμε κάποια από τις ακόλουθες τροφές: αβγά, τσάι, κακάο.

Τι πρέπει να θυμάσαι

1. Να τρως πρωινό υψηλής ενέργειας (τουλάχιστον το 20% των ενεργειακών 
αναγκών). Είναι το πιο σημαντικό γεύμα της ημέρας, σε βοηθά να συγκεντρωθείς και 
σου δίνει ενέργεια για όλη την ημέρα. 

2. Να υπάρχει ποικιλία στη διατροφή σου. Η κάθε ομάδα τροφών προσφέρει και 
συγκεκριμένα διατροφικά στοιχεία, απαραίτητα για τον οργανισμό σου. 

3. Να αποφεύγεις την υπερβολική ζάχαρη. 
4. Να πίνεις 8 ποτήρια νερό την ημέρα. Το νερό είναι απαραίτητο για όλες τις λειτουργίες 

του σώματος. 
5. Να αποφεύγεις τα πολλά λίπη. 
6. Να Γυμνάζεσαι. Η σωματική άσκηση θα σε βοηθήσει να διατηρήσεις το βάρος σου, 

θα σε κάνει να αισθάνεσαι καλύτερα για τον εαυτό σου και θα δυναμώσει το σώμα 
σου.



Τι γίνεται όταν είσαι έξω;

Τρέχεις όλη την ημέρα από το σχολείο στο φροντιστήριο και από κει στο γυμναστήριο; Πώς 
να προλάβεις να τρως σωστά; Και όμως, αν προσέξεις λίγο υπάρχουν πολλοί και εύκολοι 
τρόποι να τρως καλά όταν είσαι έξω:

• Παράγγειλε πάντα μικρές μερίδες (μικρές πατάτες, μικρό χάμπουργκερ κτλ.). 
• Μοιράσου ένα σάντουιτς με φίλους. 
• Παράγγειλε ένα χάμπουργκερ χωρίς σάλτσες, το ίδιο και με τις σαλάτες. 
• Προτίμησε κάτι που είναι ψητό αντί για τηγανιτό η πανέ. 
• Διάλεξε πάντα ένα χυμό αντί για ένα αναψυκτικό. 
• Όταν φας πίτσα διάλεξε την χωρίς κρέας.
• Προτίμησε ένα τοστ αντί για ντόνατ. 
• Αν δεν προλαβαίνεις να φας πρωινό στο σπίτι, διάλεξε ένα κουλούρι αντί για 

τυρόπιτα. 
• Προτίμησε σουβλάκι καλαμάκι αντί για την πίτα. 
• Αν θες κάτι γλυκό, προτίμησε μια μικρή σοκολάτα υγείας αντί για σοκοφρέτα. 
• Όταν πάρεις ένα σάντουιτς, διάλεξε για γέμιση πολλά λαχανικά, τυρί και γαλοπούλα. 
• Απόφυγε το μπέικον, τις τυροσαλάτες και τα πατατάκια.

Αν πάλι δεν έχεις χρόνο βάλε στη τσάντα σου μερικά σνακ όπως:

• Ολικής αλέσεως κρακεράκια 
• Φρούτα 
• Μπάρες δημητριακών (χωρίς ζάχαρη) 
• Μικρά κουτάκια χυμών που δεν χρειάζονται ψυγείο.

Για περισσότερες πληροφορίες:
Αναζήτηση στο διαδύκτιο με φράση: Έρευνα για τις διατροφικές συνήθειες 
των εφήβων μαθητών’
www.xrysalogia.gr/agnoteritrofi.html
www.xortosyntages.blogspot.com
www.hellenicvegetarian.blogspot.com



Διαχείριση του άγχους 

Οι έφηβοι όπως και οι ενήλικοι, μπορεί να βιώνουν στρες καθημερινά και μπορούν να 
επωφεληθούν αν μάθουν κάποιες δεξιότητες για να το διαχειρίζονται.

Οι περισσότεροι έφηβοι βιώνουν περισσότερο στρες όταν αντιλαμβάνονται μια κατάσταση 
ως επικίνδυνη, δύσκολη, ή οδυνηρή και δεν έχουν τρόπους για να την αντιμετωπίσουν. 
Μερικές πηγές πίεσης για τους νέους μπορεί να αποτελούν:

• οι σχολικές απαιτήσεις και απογοητεύσεις 
• οι αρνητικές σκέψεις και τα αρνητικά συναισθήματα για τον εαυτό τους 
• οι αλλαγές στο σώμα τους 
• τα προβλήματα με φίλους ή/και συμμαθητές στο σχολείο 
• το ανασφαλές περιβάλλον που ζουν /η γειτονιά 
• η διάσταση ή το διαζύγιο των γονιών 
• χρόνιες παθήσεις ή σοβαρά προβλήματα στην οικογένεια 
• ο θάνατος ενός αγαπημένου προσώπου 
• μια μετακόμιση ή αλλαγή σχολείου 
• οι πάρα πολλές δραστηριότητες ή οι πολύ υψηλές προσδοκίες 
• τα οικογενειακά οικονομικά προβλήματα.

Μερικοί έφηβοι στρεσσάρονται υπερβολικά. Όταν αυτό συμβαίνει και δεν το διαχειριστούν 
επαρκώς, μπορεί να οδηγήσει σε άγχος, παραίτηση, θυμό, φυσική ασθένεια ή σε εντελώς 
φτωχά και ακατάλληλα μέσα αντιμετώπισης όπως ναρκωτικές ουσίες ή/και χρήση αλκοόλ.

Όταν αντιλαμβανόμαστε μια κατάσταση ως δύσκολη ή οδυνηρή, συμβαίνουν στο νου και 
στο σώμα μας αλλαγές που μας προετοιμάζουν να αντιδράσουμε στον κίνδυνο. Αυτή η 
αντίδραση μάχης, φυγής ή ακινητοποίησης περιλαμβάνει ταχύτερο σφυγμό της καρδιάς, 
ταχύτερη αναπνοή, αυξημένη ροή αίματος στους μύες των χεριών και των ποδιών, κρύα ή 
ιδρωμένα χέρια και πόδια, αναστάτωση στο στομάχι ή/και ένα αίσθημα τρόμου.

Ο ίδιος μηχανισμός που ξεκινά την αντίδραση του στρες, μπορεί και να τη σταματήσει. 
Μόλις αποφασίσουμε ότι η κατάσταση δεν είναι πλεον επικίνδυνη, συμβαίνουν αλλαγές 
στο νου και στο σώμα μας που μας βοηθούν να χαλαρώσουμε και να ηρεμήσουμε. Αυτή η 
αντίδραση ηρεμίας, περιλαμβάνει επιβράδυνση του σφυγμού και της αναπνοής και μία 
αίσθηση ότι όλα είναι καλά. Οι έφηβοι που καλλιεργούν την αντίδραση ηρεμίας και άλλες 
δεξιότητες διαχείρισης του στρες, νιώθουν λιγότερο αβοήθητοι και διαθέτουν περισσότερες 
επιλογές όταν ανταποκρίνονται στο στρες.

Οι γονείς (ή άλλα πρόσωπα που ενδιαφέρονται) μπορείτε να 
βοηθήσετε τους εφήβους με αυτούς τους τρόπους:

• Παρατηρείστε εάν το στρες επηρεάζει την υγεία, τη συμπεριφορά, τις σκέψεις ή τα 
συναισθήματα του εφήβου.

• Ακούστε προσεκτικά τον έφηβο και να παρακολουθείστε μήπως είναι 
υπερφορτωμένος.

• Μάθετε και εφαρμόστε δεξιότητες διαχείρισης του στρες.
• Υποστηρίξτε την ενασχόληση με αθλήματα και άλλες δραστηριότητες που βοηθούν 

την κοινωνικότητα.



Οι έφηβοι μπορείτε να μειώσετε το στρες με τις παρακάτω 
συμπεριφορές και τεχνικές:

• Διατροφή με αρκετά φρούτα και λαχανικά (βλ. το επόμενο κείμενο για την 
διατροφή).

• Φρόντισε να γυμνάζεσαι - η σωματική άσκηση σε βοηθάει να κοιμάσαι καλά και 
συμβάλλει στην καλύτερη λειτουργία του εγκεφάλου.

• Αποφυγή μεγάλης κατανάλωσης καφεΐνης που είναι ικανή να αυξήσει τα αισθήματα 
άγχους και ταραχής.

• Αποφυγή ναρκωτικών, αλκοόλ και καπνίσματος.
• Μάθηση ασκήσεων χαλάρωσης (κοιλιακή αναπνοή και τεχνικές μυϊκής 

χαλάρωσης).
• Να εκφράζεις συναισθήματα με ευγενικούς και σταθερούς και όχι με επιθετικούς ή 

παθητικούς τρόπους : Νιώθω θυμό όταν μου φωνάζεις. Σε παρακαλώ σταμάτα να 
φωνάζεις. 

• Εξάσκηση σε καταστάσεις που προκαλούν στρες. Ένα παράδειγμα είναι να 
παρακολουθήσεις μαθήματα λόγου/ομιλίας σε κοινό, αν σου προκαλεί άγχος το να 
μιλήσεις στην τάξη! 

• Μάθηση πρακτικών δεξιοτήτων αντιμετώπισης. Για παράδειγμα, να χωρίζεις μια 
μεγάλη εργασία σε μικρότερα κομμάτια, που είναι απλούστερα και ευκολότερο να 
ολοκληρωθούν.

• Μείωση του αρνητικού αυτο-διαλόγου: διώξε τις αρνητικές σκέψεις για τον εαυτό σου 
με εναλλακτικές ουδέτερες ή θετικές σκέψεις. Αντί να λες: Η ζωή μου ποτέ δεν θα 
πάει καλύτερα! μπορείς να πεις: Νιώθω απελπισμένος/η τώρα, αλλά η ζωή μου θα 
πάει μάλλον καλύτερα εάν δουλέψω περισσότερο και ζητήσω και κάποια βοήθεια! 

• Μάθε να αισθάνεσαι καλά όταν κάνεις μια επαρκή ή αρκετά καλή δουλειά αντί να 
απαιτείς την τελειότητα από τον εαυτό σου και τους άλλους.

• Κάνε ένα διάλειμμα από καταστάσεις που προκαλούν στρες. Δραστηριότητες όπως 
να ακούσεις μουσική, να μιλήσεις σε ένα φίλο, να ζωγραφίσεις, να γράψεις ή να 
περάσεις λίγο χρόνο με ένα κατοικίδιο μπορούν να μειώσουν το στρες.

• Φρόντισε το πρόγραμμα μελέτης να σου αφήνει αρκετό ελεύθερο χρόνο για 
ξεκούραση και διασκέδαση. Έτσι, θα διατηρείς την ισορροπία σου.

• Αν διαβάζεις για ένα διαγώνισμα και ξαφνικά νιώσεις ένα κύμα πανικού να σε 
διαπερνά από το κεφάλι μέχρι τα δάχτυλα των ποδιών, κάνε ένα διάλειμμα. Άφησε 
το διάβασμα για 10-15 λεπτά και ασχολήσου με κάτι που σου αρέσει. Μια πολύ 
καλή ιδέα είναι επίσης να προσπαθήσεις να κοιμηθείς για λίγο, με την προϋπόθεση 
βέβαια να βάλεις ξυπνητήρι (15-30 λεπτά)!



• Όταν πρέπει να κάνεις πολλά πράγματα και δεν ξέρεις από που να ξεκινήσεις, κάνε 
μια λίστα, τοποθετώντας τις δουλειές σου με σειρά προτεραιότητας. Μετά σχεδίασε 
ένα χρονοδιάγραμμα και προσπάθησε να το τηρήσεις. Οργανώνοντας όλα όσα έχεις 
να κάνεις, βάζεις τον εαυτό σου σε μια τάξη και δεν του επιτρέπετε να αγχωθεί... 
λόγω χάους! 

• Χτίσε ένα δίκτυο φίλων που σε βοηθούν να αντιμετωπίσεις τις καταστάσεις με 
θετικούς τρόπους!

Και μην ξεχνάς: Τα διαγωνίσματα και οι εξετάσεις δείχνουν σε ποια σημεία μπορείς να 
βελτιωθείς, ανεξαρτήτως της βαθμολογίας. Μια αποτυχία σε ένα διαγώνισμα δεν δηλώνει 
ότι είσαι αποτυχημένος άνθρωπος!

Τρόποι αντιμετώπισης του άγχους από τα σχολεία: 

•  Σαφήνεια στόχων και προσδοκιών για τον κάθε μαθητή: Τα σχολεία πρέπει να 
αφιερώσουν χρόνο προκειμένου να θέσουν σαφείς στόχους και προτεραιότητες, να 
διασφαλίσουν ότι υπάρχουν ατομικές διαφορές. 

•  Δημιουργία ευχάριστου περιβάλλοντος: Οι ελκυστικές αθλητικές εγκαταστάσεις 
και τα αποδυτήρια, ενθαρρύνουν τους μαθητές να αθλούνται. Επειδή οι μαθητές 
καταναλώνουν αρκετό φαγητό στο σχολείο, πρέπει τα γεύματα να είναι υγιεινά. 
Επίσης καλό είναι να υπάρχουν κάποιοι χώροι όπου να μπορούν οι μαθητές ν’ 
απομονωθούν για να χαλαρώσουν. 

•  Παροχή βοήθειας σε όσους υποφέρουν από το άγχος: Επειδή αρκετοί μαθητές 
αντιμετωπίζουν αυτό το πρόβλημα, καλό θα ήταν να υπάρχει κάποιος σύμβουλος, 
στον οποίο εκείνοι καθώς και οι εκπαιδευτικοί θα καταφεύγουν όταν έχουν κάποιο 
πρόβλημα. Ή ακόμα και συνεργασία με εξωσχολικούς οργανισμούς που μπορούν 
να βοηθήσουν σε δύσκολες περιπτώσεις, όπως την εμφάνιση βίας.

Περισσότερες πληροφορίες:
Αναζητήστε πληροφορίες στο διαδίκτυο χρησιμοποιώντας λέξεις-κλειδιά, 
π.χ. στρες και έφηβοι, διαχείριση του στρες, διαχείριση του άγχους, 
ασκήσεις χαλάρωσης, τεχνικές χαλάρωσης κ.ά.
http://stressteen.stress.gr
www.youth-health.gr
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Εκφράστε τα παράπονα σας


