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ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΚΡΙΣΕΙΣ

Η κλιματική αλλαγή αποτελεί σοβαρή απειλή για τις φτωχότερες χώρες του κόσμου, καθώς με την επιδείνωση κρίσεων που 
προϋπήρχαν απαιτούνται αυξημένες προσπάθειες για κάλυψη της αύξησης των ανθρωπιστικών αναγκών. 

Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σε ανθρωπιστικές κρίσεις μπορεί να επιδεινωθούν και/ή να προκαλέσουν:

• μετανάστευση και εκτοπισμό: οι πληθυσμοί που πλήττονται από φυσικούς κινδύνους εγκαταλείπουν τα εδάφη τους σε 
αναζήτηση καταφύγιου.

• επισιτιστική ανασφάλεια και λειψυδρία: τα ακραία καιρικά φαινόμενα θέτουν υπό απειλή τους γεωργικούς πόρους. Η 
έλλειψη πρόσβασης σε καθαρό νερό έχει ως αποτέλεσμα υδατογενείς ασθένειες και διάρροια, μία από τις κύριες αιτίες 
θανάτου των παιδιών.

• επιδημίες/κινδύνους για την υγεία: καθώς αυξάνεται η θερμοκρασία, ασθένειες όπως η χολέρα, η ελονοσία και ο δάγκειος 
πυρετός εξαπλώνονται ταχύτερα και είναι πιο δύσκολο να τεθούν υπό περιορισμό.

• συγκρούσεις και ασφάλεια: η ανεπάρκεια τροφίμων και η έλλειψη βασικών πόρων μπορούν να επιδεινώσουν εντάσεις σε 
ολόκληρες περιοχές, επιδεινώνοντας την ανθρωπιστική κατάσταση για όσους έχουν ήδη πληγεί από συγκρούσεις.

Κατά τις τελευταίες 2 δεκαετίες, ο αριθμός των χωρών χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος που εκτίθενται σε ακραίες 
κλιματικές συνθήκες αυξήθηκε από 76% σε 98%, σύμφωνα με τον Οργανισμό Τροφίμων και Γεωργίας του ΟΗΕ 

https://www.fao.org/3/cb4474en/online/cb4474en.html


Η ΚΛΙΜΑΤΙΚΉ ΑΛΛΑΓΉ ΑΛΛΆΖΕΙ ΤΙΣ ΖΩΈΣ ΜΑΣ

Η ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

ΑΛΛΑΖΕΙ ΤΙΣ ΖΩΕΣ

ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ



Κάθε χρόνο, εκατομμύρια άνθρωποι αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τα 

σπίτια τους λόγω των ολοένα και συχνότερων καταστροφών, όπως για 

παράδειγμα πλημμύρες, κυκλώνες, ξηρασίες και δασικές πυρκαγιές.

Μόνο το έτος 2020, 30,7 εκατομμύρια άνθρωποι εκτοπίστηκαν εσωτερικά 

της χώρας τους λόγω καταστροφών – αριθμός που αντιπροσωπεύει πάνω 

από το 75% των ανθρώπων που εκτιμάται ότι είχαν εκτοπιστεί εσωτερικά το 

συγκεκριμένο έτος.

Μέχρι το έτος 2050 ο αριθμός των ανθρώπων που θα χρειάζονται 

ανθρωπιστική βοήθεια κάθε χρόνο μπορεί να ξεπεράσει τα 200 εκατομμύρια.

Για να αντιμετωπίσουμε τέτοιου μεγέθους παγκόσμιες προκλήσεις, πρέπει να 

συνεργαστούμε.

ΕΚΤΟΠΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ



ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΚΤΟΠΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ 
ΑΛΛΑΓΗΣ ΤΟ 2020
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ΜΕ ΠΟΙΟΝ ΤΡΟΠΟ ΒΟΗΘΑΕΙ Η ΕΕ;

Τα γεγονότα που σχετίζονται με το κλίμα και τον καιρό και τα οποία απαιτούν ανθρωπιστική βοήθεια έχουν αυξητική τάση, το 

ίδιο και η απόκριση της ΕΕ.

Ο προϋπολογισμός της ΕΕ για ανθρωπιστικούς σκοπούς ο οποίος διατίθεται για καταστροφές που προκαλούνται από φυσικούς 

κινδύνους αυξάνεται σταθερά με τα χρόνια, ενώ τα τελευταία 5 χρόνια το 56% όλων των ανθρωπιστικών έργων που 

χρηματοδοτούνται από την ΕΕ έχουν συμπεριλάβει μια συνιστώσα ετοιμότητας για καταστροφές. 

Το 2021, η ΕΕ διέθεσε 150 εκατομμύρια ευρώ για να βοηθήσει κοινότητες που επλήγησαν από φυσικούς κινδύνους να 

καλύψουν επείγουσες ανάγκες, όπως επισιτιστική βοήθεια, υγεία, νερό, αποχέτευση, στέγαση και αποκατάσταση βασικών 

υποδομών.

Το τμήμα της ΕΕ που είναι αρμόδιο για την παροχή βοήθειας σε άτομα που έχουν ανάγκη παγκοσμίως είναι η Γενική Διεύθυνση 

Ευρωπαϊκής Πολιτικής Προστασίας και Επιχειρήσεων Ανθρωπιστικής Βοήθειας - η DG ECHO.

https://ec.europa.eu/echo/resources-campaigns/campaigns/climate-connect-2022_en
https://ec.europa.eu/echo/resources-campaigns/campaigns/climate-connect-2022_en


ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η DG ECHO;

Η DG ECHO είναι η Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκής Πολιτικής 

Προστασίας και Επιχειρήσεων Ανθρωπιστικής Βοήθειας

αποτελεί ένα από τα πολλά εξειδικευμένα τμήματα της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Κάθε φορά που προκύπτει μια καταστροφή ή κάποια 

ανθρωπιστική έκτακτη ανάγκη, η DG ECHO παρέχει 

βοήθεια στις πληγείσες χώρες και στους πληθυσμούς τους.

Το τμήμα Πολιτικής Προστασίας και Επιχειρήσεων 

Ανθρωπιστικής Βοήθειας της ΕΕ παρέχει βοήθεια σε άτομα 

που έχουν ανάγκη, από το 1992.

Με ετήσιο προϋπολογισμό άνω του 1 δισεκατομμυρίου 

ευρώ, η ΕΕ είναι ένας από τους μεγαλύτερους δωρητές 

ανθρωπιστικής βοήθειας παγκοσμίως.

Σύμφωνα με τις τέσσερις αρχές που θεμελιώνονται στο Διεθνές 

Ανθρωπιστικό Δίκαιο, η ανθρωπιστική βοήθεια της ΕΕ:

• εγκύπτει στον ανθρώπινο πόνο, με ιδιαίτερη προσοχή στις 

πιο ευάλωτες ομάδες ανθρώπων, με σεβασμό προς την 

αξιοπρέπεια όλων των θυμάτων (ανθρωπιά),

• δεν τάσσεται υπέρ καμίας πλευρά σε μια σύγκρουση 

(ουδετερότητα),

• παρέχεται αποκλειστικά με βάση τις ανάγκες, χωρίς κανενός 

είδους διάκριση (αμεροληψία),

• είναι ανεξάρτητη από οποιαδήποτε ατζέντα, πολιτικής, 

οικονομικής, στρατιωτικής ή άλλης φύσης (ανεξαρτησία).

https://ec.europa.eu/echo/resources-campaigns/campaigns/climate-connect-2022_en
https://ec.europa.eu/echo/resources-campaigns/campaigns/climate-connect-2022_en


ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ 

ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΣ ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

• Έναρξη της συζήτησης και ευαισθητοποίηση σχετικά με τις 

επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στον εκτοπισμό των 

ανθρώπων.

• Ενημέρωση νεαρής ηλικίας Ευρωπαίων, ηλικίας 16 έως 24 ετών, 

σχετικά με τις κλιματικές επιπτώσεις που ήδη λαμβάνουν χώρα.

• Εκπαίδευση σχετικά με τα μέτρα που μπορούν να ληφθούν και τον 

τρόπο με τον οποίο υποστηρίζει η ΕΕ τους πληγέντες.

• Σύνδεση της νεολαίας της Ευρώπης και της υπόλοιπης υφηλίου, 

ώστε να μοιραστούν εμπειρίες σχετικά με τις επιπτώσεις της 

κλιματικής αλλαγής.

• Πάρτε μέρος σχολιάζοντας, αλληλεπιδρώντας και 

συμβάλλοντας.

• Εξαπλώστε το hashtag #climateconnect στα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης, κοινοποιήστε σχετικό περιεχόμενο 

βίντεο, πάρτε μέρος σε συνομιλίες μέσω βίντεο και πολλά 

άλλα.

• Μοιραστείτε την εμπειρία σας περιγράφοντας πώς οι 

επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής έχουν επηρεάσει τη 

ζωή σας.

Το #climateconnect είναι μια νέα εκστρατεία που διοργανώνεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση - στόχος της είναι να 
αυξήσει την ευαισθητοποίηση σχετικά με τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στις ανθρώπινες ζωές παντού ανά 
την υφήλιο, καθώς επίσης να προσκαλέσει νεαρούς Ευρωπαίους και νεαρής ηλικίας μέλη ευάλωτων κοινοτήτων σε 
μια παγκόσμια, ψηφιακή συνομιλία. 

https://ec.europa.eu/echo/resources-campaigns/campaigns/climate-connect-2022_en
https://ec.europa.eu/echo/resources-campaigns/campaigns/climate-connect-2022_en
https://www.instagram.com/eu_echo/?hl=en


https://ec.europa.eu/echo/resources-campaigns/campaigns/climate-connect-2022_en
https://ec.europa.eu/echo/resources-campaigns/campaigns/climate-connect-2022_en
https://www.instagram.com/eu_echo/?hl=en


Όπως συμβαίνει στα περισσότερα 
νησιωτικά έθνη της Καραϊβικής, η 
Δομινικανή Δημοκρατία αντιμετωπίζει και 
αυτή αυξανόμενες προκλήσεις λόγω 
ακραίων καιρικών συνθηκών. 

Το μοτίβο των βροχών αλλάζει και 
παρατηρούνται αυξημένες βροχοπτώσεις 
εκτός της κανονικής περιόδου, με 
αποτέλεσμα έντονες πλημμύρες. Αυτό έχει 
αναγκάσει τις τοπικές κοινότητες να 
αναζητήσουν προσωρινά καταφύγια και να 
αφήσουν πίσω τα σπίτια τους. 

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΔΟΜΙΝΙΚΑΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ



ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΔΟΜΙΝΙΚΑΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Στο Σάντο Ντομίνγκο Έστε – μια αστική περιοχή που αντιμετωπίζει συχνές πλημμύρες, 
κατολισθήσεις και τσουνάμι – η DG ECHO συνεργάζεται με τοπικούς εταίρους για να παρέχει 
ενημερώσεις ευαισθητοποίησης, εκπαίδευση και προετοιμασία της τοπικής κοινότητας ώστε 
να είναι έτοιμη σε περίπτωση μελλοντικών καταστροφών, αλλά και για να ενισχύσει την 
προσαρμοστικότητα της κοινότητας. 

Η χρηματοδότηση της DG ECHO συμβάλλει επίσης στη δημιουργία μελλοντικών ηγετών, ενώ 
ταυτόχρονα καθοδηγεί και βοηθά τις κοινότητές τους σε περίπτωση αιφνίδιας έκτακτης 
ανάγκης ή εκκενώσεων. Ο στόχος είναι να εκπαιδεύσει παιδιά-πρεσβευτές, τα οποία θα 
μπορούν να διαδραματίσουν ενεργό ρόλο μοιράζοντας τις γνώσεις τους με την οικογένεια, τους 
φίλους και την τοπική κοινότητά τους. Θα υποστηρίξουν επίσης τις κοινότητές τους ώστε να 
επιτευχθεί μείωση του αντίκτυπου από τις καταστροφές, συμβάλλοντας στο συντονισμό 
τοπικών αποκρίσεων.

Το βίντεο αυτό παρουσιάζει την ιστορία της Karen, ενός κοριτσιού που ζει στο Σάντο
Ντομίνγκο Έστε. Είναι ένα από τα πολλά κορίτσια και αγόρια που συμμετέχουν στα έργα που 
χρηματοδοτεί η ΕΕ και βοηθούν την κοινότητά της να είναι πιο προσαρμοστική εν όψει των 
αυξανόμενων φυσικών κινδύνων.



ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΗΝ KAREN ΑΠΟ ΤΗ ΔΟΜΙΝΙΚΑΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΕΊΤΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΊΑ ΤΗΣ KAREN ΕΔΏ: CLIMATE CONNECT 2022

https://ec.europa.eu/echo/resources-campaigns/campaigns/climate-connect-2022_en


ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΖΙΜΠΑΜΠΟΥΕ

• Η επαρχία Μάνικαλαντ της Ζιμπάμπουε 

ταλανίζεται τα τελευταία χρόνια από τους 

κυκλώνες (όπως ο κυκλώνας Idai, ο 

δεύτερος χειρότερος κυκλώνας στον 

κόσμο που έχει καταγραφεί ποτέ) και τις 

ξηρασίες που σημειώθηκαν την περίοδο 

2018-2019. Ο συνδυασμός των γεγονότων 

αυτών έχει οδηγήσει σε ανθρωπιστικές 

κρίσεις στην περιοχή.

• Η DG ECHO χρηματοδοτεί πολλά έργα στη 

Μάνικαλαντ, τα οποία προσφέρουν σε 

πρόσφυγες και εκτοπισμένα άτομα βασική 

και ουσιαστική εκπαίδευση, όπως για την 

αντιμετώπιση καταστροφών και την 

ύπαρξη ετοιμότητας, προκειμένου να τους 

εφοδιάσουν κατάλληλα για την 

αντιμετώπιση μελλοντικών φυσικών 

κινδύνων.



ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΖΙΜΠΑΜΠΟΥΕ

• Τα έργα θα καλύπτουν πέντε περιοχές της 

επαρχίας, στις οποίες η ανθρωπιστική κατάσταση 

έχει και αυτή επιδεινωθεί από τις επιπτώσεις 

της πανδημίας COVID-19: τα μέτρα για περιορισμό 

της επιδημίας επηρέασαν τη διαβίωση των 

ανθρώπων καθώς και την ικανότητά τους να 

ανταποκρίνονται σε φυσικούς κινδύνους.

• Τα έργα θα υποστηρίξουν 210.000 άτομα, εκ των 

οποίων τα 135.555 είναι νέοι ηλικίας 5 έως 17 

ετών. Το βίντεο αυτό δείχνει πώς υποστηρίζεται 

η Britta από τα έργα και δίνει περισσότερες 

πληροφορίες σχετικά με τις κρίσεις που 

επηρεάζουν την ίδια και την κοινότητά της



ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΗ JACQUELINE ΚΑΙ ΤΗ BRITTA ΑΠΟ ΤΗ ΖΙΜΠΑΜΠΟΥΕ

ΑΝΑΚΑΛΎΨΤΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΊΑ ΤΗΣ JACQUELINE ΚΑΙ ΤΗΣ BRITTA ΕΔΏ: CLIMATE CONNECT 2022

https://ec.europa.eu/echo/resources-campaigns/campaigns/climate-connect-2022_en


ΑΣ ΣΥΖΗΤΗΣΟΥΜΕ ΤΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ–
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ

Είναι καίριας σημασίας το να γνωρίζουμε τις επιπτώσεις της κλιματικής 
αλλαγής στις ανθρώπινες ζωές. 

Ωστόσο, μπορεί να υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις στο θέμα αυτό.

Χωρίστε την τάξη σε μικρές ομάδες. Κάθε ομάδα θα δουλέψει πάνω σε μία 
από τις ακόλουθες ερωτήσεις:

Κάθε ομάδα θα γράψει τις απαντήσεις της και θα τις παρουσιάσει στην 
υπόλοιπη τάξη.

Μια χρήσιμη πηγή για την εργασία των ομάδων είναι το Αρχείο εκδόσεων της 
DG ECHO.

• Γνωρίζετε τις άμεσες και έμμεσες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής 
σε ευάλωτες κοινότητες ανά την υφήλιο; Περιγράψτε τις κύριες 
ανάγκες που μπορεί να έχουν. 

• Έχετε αντιμετωπίσει εσείς προσωπικά τις επιπτώσεις της κλιματικής 
αλλαγής; Αν ναι, τι αντίκτυπο είχαν στη ζωή σας ή στις ζωές των 
οικογενειών/φίλων σας; 

• Ποιες λύσεις θα μπορούσατε να σκεφτείτε για να μειώσετε τον 
αντίκτυπο της κλιματικής αλλαγής στις ανθρώπινες ζωές, ειδικά σε 
ήδη ευπαθείς και ευάλωτες κοινότητες;

https://op.europa.eu/en/search-results?p_p_id=eu_europa_publications_portlet_search_executor_SearchExecutorPortlet_INSTANCE_q8EzsBteHybf&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&facet.author=ECHO&facet.collection=EUPub&language=en&startRow=1&resultsPerPage=10&SEARCH_TYPE=ADVANCED


ΤΟ ΜΑΝΙΦΕΣΤΟ – ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ

Η κλιματική αλλαγή αποτελεί παγκόσμια πρόκληση και 
ο αντίκτυπός της θα επηρεάσει τους πάντες, παντού. 

Ακριβώς όπως η ΕΕ διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην 
παροχή αρωγής σε ευάλωτες κοινότητες, μπορείτε κι 
εσείς να παίξετε σημαντικό ρόλο. 

Πώς; 

Δημιουργώντας ένα μανιφέστο το οποίο επισημαίνει τις 
ενέργειές σας για να συμβάλλετε σε μια κοινωνία πιο 
ανθεκτική στις καταστροφές. 

Ακολουθούν μερικές ιδέες για να ξεκινήσετε:

• Θέλω να ακολουθήσω το παράδειγμα της 
Karen, της Brita και της Jaqueline και να γίνω 
μέλος μιας τοπικής ΜΚΟ η οποία 
δραστηριοποιείται στον τομέα της 
ετοιμότητας για καταστροφές και της 
υποστήριξης των κοινοτήτων.

• Θα γίνω μέλος της εθνικής Πολιτικής 
Προστασίας ώστε να μπορώ να βοηθήσω άμεσα 
σε περίπτωση ξαφνικών φυσικών κινδύνων.



ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 
(HACKATHON) – ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ

Η εξεύρεση λύσεων στις προκλήσεις που 
αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις 
ανθρωπιστικής βοήθειας ως αποτέλεσμα 
της κλιματικής αλλαγής είναι θεμελιώδους 
σημασίας για παροχή βοήθειας και αρωγής 
σε ευάλωτες κοινότητες και ανθρώπους.

Επιλέξτε ένα από τα ακόλουθα σημεία, 
αναπτύξτε την άποψή σας παρουσιάζοντας 
πρακτικές λύσεις, προετοιμάστε μια τελική 
παρουσίαση για να μοιραστείτε την άποψή 
σας με τους υπολοίπους.

1. Ο αριθμός των ανθρώπων που εκτοπίζονται λόγω φυσικών κινδύνων 
και ακραίων καιρικών φαινομένων θα αυξηθεί σημαντικά τις 
προσεχείς δεκαετίες.

2. Η κλιματική αλλαγή θα υποσκάψει τη δημόσια υγεία αυξάνοντας την 
επισιτιστική ανασφάλεια, τη λειψυδρία και τις ασθένειες σε 
εξαιρετικά ευάλωτες περιοχές.

3. Η υπερθέρμανση του πλανήτη θα έχει επιβλαβή αντίκτυπο στις 
αποδόσεις των καλλιεργειών και στα παράκτια οικοσυστήματα, 
γεγονός που θα επηρεάσει έντονα το βιοπορισμό των περιοχών που 
εξαρτώνται από αυτά για το εμπόριο..

4. Η έλλειψη πόρων που προκύπτει ως αποτέλεσμα της κλιματικής 
αλλαγής, συμπεριλαμβανομένων των βασικών αναγκών όπως η τροφή 
και το νερό, μπορεί να οδηγήσει σε εντάσεις και συγκρούσεις μεταξύ 
κρατών σε ευάλωτες περιοχές.



ΚΑΝΤΕ ΤΗ ΦΩΝΗ ΣΑΣ ΝΑ ΑΚΟΥΣΤΕΙ! 

Για να βεβαιωθείτε ότι ακούγεται η φωνή 
σας, φροντίστε να ανεβάσετε παραδείγματα 
της εργασίας και της συμμετοχής σας στις 
δραστηριότητες #climateconnect στη 
συλλογή φωτογραφιών μας στα κοινωνικά 
μέσα με τη βοήθεια του Chatbot 
(δικτυορομπότ συνομιλίας) μας, το οποίο 
μπορείτε να βρείτε εδώ.

Το Chatbot θα κοινοποιήσει περισσότερες 
πληροφορίες σχετικά με τα έργα της ΕΕ σε 
Δομινικανή Δημοκρατία και Ζιμπάμπουε, 
ώστε να μπορείτε να μάθετε περισσότερα 
γι’ αυτά και το πώς επηρεάζονται νέοι σαν 
εσάς ανά τον κόσμο.

https://ec.europa.eu/echo/resources-campaigns/campaigns/climate-connect-2022_en
https://ec.europa.eu/echo/resources-campaigns/campaigns/climate-connect-2022_en


Η ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΕ 
ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΝ ΚΡΙΣΕΩΝ

Ως ένας από τους κορυφαίους δωρητές ανθρωπιστικής βοήθειας στον κόσμο, 
η ΕΕ παρέχει υποστήριξη για ανθρωπιστική βοήθεια ως απόκριση σε μεγάλες 
κρίσεις ανά την υφήλιο. Η ανάπτυξη επιχειρήσεων ανθρωπιστικής βοήθειας 
από την ΕΕ είναι ζωτικής σημασίας για τη διασφάλιση της ασφάλειας και της 
ευημερίας εκατομμυρίων ευάλωτων ατόμων σε όλον τον κόσμο.

Πιο πρόσφατα, η ΕΕ προσφέρει την εξαιρετικά αναγκαία αρωγή σε όσους πλήττονται από τον πόλεμο της Ρωσίας στην 
Ουκρανία – από την παροχή ιατρικών προμηθειών και εξοπλισμού για καταφύγια, μέχρι οχήματα και γεννήτριες 
ηλεκτρικής ενέργειας. 

Εκτιμάται ότι 6,5 εκατομμύρια Ουκρανοί έχουν εκτοπιστεί εσωτερικά ως αποτέλεσμα του πολέμου, ενώ άλλα 4,2 
εκατομμύρια έχουν γίνει πρόσφυγες καταφεύγοντας σε γειτονικές χώρες ώστε να διασφαλίσουν την ασφάλεια των 
ίδιων και των οικογενειών τους. 

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα που είναι αφιερωμένη στα γεγονότα γύρω από την ΕΕ

https://ec.europa.eu/echo/where/europe/ukraine_en
https://ec.europa.eu/echo/resources-campaigns/campaigns/climate-connect-2022_en
https://ec.europa.eu/echo/resources-campaigns/campaigns/climate-connect-2022_en
https://www.instagram.com/eu_echo/?hl=en


Θα ήταν μεγάλη χαρά για μας αν μοιραζόσασταν 
το μήνυμά μας, τις ιστορίες αυτές και τη 
συμμετοχή σας στο έργο αυτό διαδικτυακά ή 
στην κοινότητά σας!  

Εάν ενδιαφέρεστε να δημοσιεύσετε 
περισσότερο υλικό, να κοινοποιήσετε και να 
συμμετάσχετε περισσότερο στο έργο, έχουμε 
δημιουργήσει ένα σύνολο εικόνων σε στυλ 
ντοκιμαντέρ το οποίο μπορείτε να 
κοινοποιήσετε και να αναρτήσετε στα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσής σας. Μπορείτε να το 
κατεβάσετε από εδώ. #climateconnect 

Για να ενθαρρύνουμε ώστε να υπάρξουν πιο 
βιώσιμες πρακτικές, θα ήταν υπέροχο τα 
μηνύματα της καμπάνιας να κοινοποιούνται 
ψηφιακά. Ωστόσο, όταν πραγματικά χρειάζεστε 
και θέλετε να εκτυπώσετε κάτι για το σχολείο 
ή το ίδρυμά σας, μπορείτε να βρείτε μια αφίσα 
του δημιουργικού υλικού μας εδώ. 

ΠΩΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ!

https://www.instagram.com/eu_echo/?hl=en
https://ec.europa.eu/echo/resources-campaigns/campaigns/climate-connect-2022_en
https://ec.europa.eu/echo/resources-campaigns/campaigns/climate-connect-2022_en


• Το επίσημο hashtag της καμπάνιας πρέπει να χρησιμοποιείται 
σε όλες τις αναρτήσεις: #climateconnect

• Κάντε tag τον επίσημο λογαριασμός της DG ECHO στο 
Instagram (@eu_echo)

• Όλες οι αναρτήσεις θα πρέπει να πραγματοποιούνται στη 
μητρική/τοπική γλώσσα σας

• Στόχος των συγκεκριμένων αναρτήσεων και ιστοριών είναι η 
μετάδοση ενός μηνύματος ελπίδας και να εμπνεύσουν τους 
ανθρώπους αλλά και εσάς, ώστε να κάνετε θετικές αλλαγές 
στις κοινότητές σας

• Μη συμπεριλαμβάνετε περισσότερα από 10 hashtag σε 
αναρτήσεις (συμπεριλαμβανομένου του hashtag της 
καμπάνιας)

• Συμπεριλάβετε τουλάχιστον ένα hashtag στη μητρική 
γλώσσα σας

• Διατηρήστε το περιεχόμενο όσο το δυνατόν πιο απολιτικό

• Απαγορεύεται η χρήση βλασφημιών

• Αποφύγετε τα αρνητικά μηνύματα

• Αποφύγετε τη χρήση οπτικού υλικού που ΔΕΝ συνάδει με 
την καμπάνια (π.χ., φωτογραφίες από διακοπές, γυμνό, 
προϊόντα αλκοόλ/κάπνισμα)

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ – ΓΕΝΙΚΑ

https://ec.europa.eu/echo/resources-campaigns/campaigns/climate-connect-2022_en
https://ec.europa.eu/echo/resources-campaigns/campaigns/climate-connect-2022_en
https://www.instagram.com/eu_echo/?hl=en


ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ!

https://ec.europa.eu/echo/resources-campaigns/campaigns/climate-connect-2022_en
https://ec.europa.eu/echo/resources-campaigns/campaigns/climate-connect-2022_en
https://www.instagram.com/eu_echo/?hl=en

