
Κάνοντας τη διαφορά 

Έχετε δει μέχρι τώρα διάφορους τρόπους με τους οποίους 
τα παγκόσμια προβλήματα θα μπορούσαν να 
βελτιωθούν. Αλλά πώς θα μπορούσατε να βοηθήσετε; Η 
ενότητα αυτή παρουσιάζει μια σειρά από δράσεις που θα 
μπορούσατε να σκεφτείτε να κάνετε και εσείς. 
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Πώς μπορείς να κάνεις τη διαφορά 
 
Όλοι έχουμε επίδραση στο πώς εξελίσσεται ο κόσμος μας και μπορούμε να 
βοηθήσουμε στη διαμόρφωση του μέλλοντος. Μπορεί να φαίνεται ότι μπορούμε να 
έχουμε αντίκτυπο μόνο στις δικές μας ζωές ή μόνο στο τι μας περιβάλλει, αλλά η 
αλήθεια είναι ότι οι ζωές μας είναι διασυνδεδεμένες - ακόμη και με αυτές των 
ανθρώπων που ζουν στα πιο απομακρυσμένα μέρη του κόσμου. 
 
Υπάρχουν πολλοί τρόποι που μπορείτε να συμβάλετε στο να κάνετε τον κόσμο ένα 
καλύτερο μέρος. 
 
Επίπεδα εστίασης 
Οι ενέργειες που μπορείτε να κάνετε χωρίζονται σε διάφορα επίπεδα. Για 
παράδειγμα οι ενέργειες μπορούν να επικεντρωθούν σε: 

• Τοπικό επίπεδο: για παράδειγμα, όταν εμπλέκετε φίλους από το σχολείο σας 
για να οργανώσετε παζαράκι για πώληση φαγητών ή γλυκών και για να 
συγκεντρώσετε χρήματα για μια δράση/ενέργεια υπέρ της εκπαίδευσης. 

• Εθνικό επίπεδο: για παράδειγμα, όταν έχετε υπογράψει μια αίτηση προς τον 
πρωθυπουργό σας, με στόχο να λάβει μέτρα για να αντιμετωπίσει ένα 
συγκεκριμένο πρόβλημα που θεωρείτε σημαντικό. 

• Διεθνές επίπεδο: για παράδειγμα, όταν συμμετέχετε σε μια διεθνή 
εκστρατεία που στοχεύει σε μια παγκόσμια επιχείρηση με στόχο η επιχείρηση 
αυτή να αλλάξει τις πρακτικές της, οι οποίες διατηρούν τους ανθρώπους 
φτωχούς ή σε μειονεκτική θέση.  



 
Πού πρέπει να στοχεύετε; 
Οι ενέργειές σας μπορούν επίσης να στοχεύουν διαφορετικούς ανθρώπους.  

• Σε εσάς - μπορείτε να αλλάξετε τη συμπεριφορά σας, για παράδειγμα, να 
ανακυκλώνετε περισσότερο για να μειωθεί η κλιματική αλλαγή. 

• Στο κοινό - μπορείτε να βοηθήσετε άλλους ανθρώπους να κατανοήσουν τα 
ζητήματα, και στη συνέχεια, είτε να αλλάξουν τη συμπεριφορά τους είτε να 
επηρεάσουν τους πολιτικούς / επιχειρήσεις να το πράξουν. 

• Στους πολιτικούς - αυτοί οι άνθρωποι έχουν τη δύναμη να αλλάξουν τους 
νόμους και τη χρηματοδότηση, έτσι μπορούν να κάνουν μια τεράστια 
διαφορά (για παράδειγμα, με την αύξηση της βοήθειας για τις φτωχότερες 
χώρες) 

• Σε επιχειρήσεις - παγκόσμια μεγάλες επιχειρήσεις που απασχολούν  
δισεκατομμύρια ανθρώπους και οι πολιτικές τους και η συμπεριφορά τους 
επηρεάζει ένα τεράστιο αριθμό παγκόσμιων ζητημάτων. 

 
Άσκηση επιρροής 
Αυτές οι δύο τελευταίες ομάδες των ανθρώπων είναι πολύ σημαντικές, καθώς αυτοί 
οι άνθρωποι έχουν περισσότερη δύναμη για να αλλάξουν τους νόμους, τις πολιτικές 
και τη χρηματοδότηση - το σύνολο των οποίων μπορεί να κάνει μια τεράστια 
διαφορά. Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό να γνωρίζουμε πώς να τους επηρεάσουμε. 
Και ένας τρόπος για να τους επηρεάσουμε είναι να επηρεάσουμε το κοινό, επειδή 
νοιάζονται για το τι πιστεύει το κοινό. 
Στα σχολεία για τη Μελλοντική Νεολαία, έχουμε επικεντρωθεί σε δράσεις που 
βελτιώνουν την ενημέρωση και έχουν ως στόχο να επηρεάσουν τους άλλους, έτσι 
ώστε να αλλάξουν τη στάση, τη συμπεριφορά ή τις πολιτικές τους και να κάνουν το 
σωστό. 



Κάνοντας τη διαφορά 
 
Αλλά πώς μπορούν οι τοπικές, εθνικές ή παγκόσμιες δράσεις, που στοχεύουν σε εσάς, 
στο κοινό, στους  πολιτικούς ή στις επιχειρήσεις, να κάνουν τη διαφορά για ζητήματα 
που φαίνονται τόσο απομακρυσμένα από τη ζωή σας; 
 
Κοιτάξτε αυτή την παρουσίαση για να δείτε πώς: 
https://docs.google.com/presentation/d/1zPRX0uWVIWnEB-
V7X_NxQVjBkD9V0sKQ8tmuRy7mwpk/edit?usp=sharing  
 
Εμπνευστείτε! 
Εδώ είναι μερικά βίντεο από άλλους ανθρώπους που έχουν αναλάβει δράση σε 
διάφορα επίπεδα για να κάνουν τη διαφορά. Μερικές φορές οι άνθρωποι 
αναλαμβάνουν δράση σε επίπεδο βάσης, και μερικές φορές σε υψηλότερο επίπεδο 
ανάληψης δράσης με τους πολιτικούς.  
 
Σκεφτείτε αυτές τις ερωτήσεις καθώς παρακολουθείτε τα βίντεο .. 
 

• Ποιος ήταν ο στόχος της δράσης τους; 
• Σε ποιο επίπεδο στόχευαν; 
• Πώς διεξήγαγαν τις ενέργειες τους για να βεβαιωθούν ότι θα είχαν αντίκτυπο; 
• Τι επιτυχία νομίζετε ότι είχαν; 

  
Η κλιματική αλλαγή και οι διεθνείς συνομιλίες 
https://youtu.be/LBjMKfI_scw 
 
Η ανισότητα και η εκστρατεία για τη μείωσή της σε όλο τον κόσμο 
https://www.youtube.com/watch?v=Y6mAQtvNdpg 
 
Εδώ είναι μερικά άλλα βίντεο που θα μπορούσατε να δείτε εάν έχετε το χρόνο: 
Πρόσφυγες και Συρία 
https://youtu.be/uHg5EErO1J8 
 
Η κλιματική αλλαγή και το ζήτημα του άνθρακα 
https://www.youtube.com/watch?v=LS-_yaFZnhk 
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