
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΠΟΥ ΘΈΛΟΥΜΈ
Ένας Οδηγός για τους Στόχους για τα Παιδιά & τους Νέους



Το Σεπτέμβριο του 2015, η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα 
Υόρκη έλαβε μία απόφαση που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως μία ιστορική 
συμφωνία που θα επηρεάσει τη ζωή εκατομμυρίων ανθρώπων, ίσως και τη δική σου. 
Πρόκειται για την υιοθέτηση 17 Στόχων, γνωστοί ως «Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης», 
οι οποίοι εκφράζουν τις σύγχρονες παγκόσμιες προκλήσεις, σε μια προσπάθεια να 
ανταποκριθούν αποτελεσματικά όλες οι χώρες στα παγκόσμια προβλήματα. Σε αυτή 
την παγκόσμια συμφωνία, περισσότεροι από 150 ηγέτες που εκπροσωπούν σχεδόν 
το σύνολο της ανθρωπότητας, δεσμεύτηκαν να μεταμορφώσουν τον κόσμο μας σε 
έναν κόσμο χωρίς φτώχεια, πείνα και ανισότητες. Έναν κόσμο με αξιοπρεπή εργασία 
και καλή εκπαίδευση, έναν κόσμο ειρηνικό χωρίς την απειλή της κλιματικής αλλαγής, 
έναν κόσμο που μέσα από τις αρχές της Βιώσιμης Ανάπτυξης, θα μεριμνά για τις 
ανάγκες όχι μόνο της σημερινής γενιάς αλλά και των μελλοντικών γενεών, δηλαδή 
για το δικό σου κόσμο.
Στόχος μας είναι να ενημερώσουμε και να ευαισθητοποιήσουμε τα Ελληνόπουλα για 
τους Παγκόσμιους Στόχους της Βιώσιμης Ανάπτυξης, με όραμα να διαμορφώσουμε 
του Ενεργούς Πολίτες του Αύριο, οι οποίοι θα αναλάβουν δράση για τη μεγάλη 
αλλαγή στον πλανήτη μας μέχρι το 2030.

Χρειάζεται η συντονισμένη προσπάθεια και συνεργασία όλων μας!
Αυτό σημαίνει ότι δάσκαλοι, εκπαιδευτικοί, μαθητές και μαθήτριες γίνονται όλοι 
αναπόσπαστο και πολύτιμο κομμάτι μιας παγκόσμιας συλλογικής συνείδησης 
απέναντι στο μέλλον του πλανήτη και στο δικαίωμα όλων των ανθρώπων να ζήσουν 
με αξιοπρέπεια, δικαιοσύνη και ισότητα.

Ενώνουμε τη φωνή μας με χιλιάδες εκπαιδευτικούς και σχολεία σε περισσότερες 
από 100 χώρες παγκοσμίως που συμμετέχουν στο Μεγαλύτερο Μάθημα του Κόσμου 
για να φτιάξουμε έναν καλύτερο κόσμο!
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Εισαγωγή

Αγαπητέ Φίλε,

Θέλουμε να μοιραστούμε μαζί σου ένα σύντομο οδηγό που παρουσιάζει τους Παγκόσμιους Στόχους 

για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη που τα κράτη - μέλη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών έχουν προσδιορίσει 

ως προτεραιότητες για όλους τους ανθρώπους και τον πλανήτη μας, προκειμένου να βοηθήσουν 

στην οικοδόμηση ενός καλύτερου κόσμου για όλους, μέσα στα επόμενα 15 χρόνια. 

Οι ηγέτες όλων αυτών των χωρών θα το κάνουν πράξη με την υποστήριξη εκατομμυρίων ανθρώπων 

και οργανώσεων από ολόκληρο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών και των νέων 

ανθρώπων.

Ο σκοπός αυτού του οδηγού είναι να σε βοηθήσει να κατανοήσεις τους 17 Παγκόσμιους Στόχους,  

να συνειδητοποιήσεις πώς επηρεάζουν τη δική σου ζωή και να ευαισθητοποιηθείς για το τι μπορείς 

να κάνεις κάθε μέρα για να βοηθήσεις τη χώρα σου να πετύχει τους στόχους αυτούς.

Οι 17 Παγκόσμιοι Στόχοι αποσκοπούν στο να δώσουν λύσεις στις μεγάλες προκλήσεις και τα 

προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα ο κόσμος μας. Αλλά αυτό θα το πετύχουμε μόνο όταν  

όλοι μαζί, εσύ προσωπικά, οι συμμαθητές και συμμαθήτριές σου, οι φίλοι σου, η οικογένειά σου,  

όλοι μας -εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο- δουλέψουμε μαζί για να συμβάλουμε  

στο να φτιάξουμε έναν καλύτερο και δικαιότερο κόσμο. 

Αυτός ο σύντομος οδηγός θα μας βοηθήσει όλους επίσης να καταλάβουμε τι σκέφτονται  

τα παιδιά και οι νέοι σαν εσένα, τι είναι πιο σημαντικό για εσάς, ποια μέτρα πρέπει να ληφθούν  

για τη βελτίωση της ζωής όλων, και πώς μπορούμε να συνεργαστούμε για να βοηθήσουμε  

στην επίτευξη των στόχων και να δημιουργήσουμε έναν καλύτερο κόσμο για σήμερα και για το μέλλον.  

Ελπίζουμε να απολαύσεις τον οδηγό και σε ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σου!



Τι πρέπει να γνωρίζεις πριν ξεκινήσουμε:

Ηνωμένα Έθνη (ΟΗΕ):
Δημιουργήθηκε το 1945. Ο ΟΗΕ είναι ο μεγαλύτερος διεθνής ορ-
γανισμός, του οποίου είναι μέλη σχεδόν όλα τα κράτη του κόσμου. 
Έχει επιφορτιστεί με το δύσκολο έργο της διατήρησης της ειρήνης  
και της ασφάλειας στον κόσμο, βοηθώντας να λύσουμε τα προ-
βλήματα που μας επηρεάζουν όλους, προωθώντας το σεβασμό 
για τον άνθρωπο, τα δικαιώματα όλων των ανθρώπων (συμπερι-
λαμβανομένων των παιδιών και των νέων) και την παροχή - υπο-
στήριξη χρήσιμων πρακτικών αλλά και χρημάτων προς τις χώρες 
ώστε να συνεργαστούν για το σκοπό αυτό.

Τα κράτη μέλη του ΟΗΕ:
Μέχρι σήμερα υπάρχουν 193 κράτη μέλη του ΟΗΕ.  

Οι Παγκόσμιοι Στόχοι για τη Βιώσιμη  Ανάπτυξη:
Το Σεπτέμβριο του 2015, οι παγκόσμιοι ηγέτες συμφώνησαν  
σε 17 Παγκόσμιους Στόχους για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη που θα μπο-
ρούσαν να οδηγήσουν στον τερματισμό της ακραίας φτώχειας,  
των ανισοτήτων και της κλιματικής αλλαγής μέχρι το 2030. 
Καθένας από τους 17 Στόχους είναι μια δράση που ανοίγει το 
δρόμο για ένα καλύτερο και βιώσιμο μέλλον, θέτοντας για 
πρώτη φορά επίσημα την έννοια της «συλλογικής ευθύνης» 
και την ανάγκη ύπαρξης μιας συλλογικής συνείδησης απέ-
ναντι στο μέλλον του πλανήτη και στο δικαίωμα όλων των 
ανθρώπων να ζήσουν με αξιοπρέπεια, δικαιοσύνη και ισό-
τητα, σε έναν κόσμο που δεν έχουν θέση η πείνα, η φτώχεια,  
ο κοινωνικός αποκλεισμός, η αρρώστια και ο αναλφαβητισμός.



Ξεκινάμε!

Είμαστε σύμφωνοι πώς πρέπει να πολεμήσουμε και να εξαλείψουμε 
την ακραία φτώχεια και την πείνα έως το 2030; 

Συμφωνούμε να εφαρμόσουμε προγράμματα και πολιτικές που θα 
δώσουν τέλος σε όλες τις μορφές της φτώχειας; Να πολεμήσουμε 
τις ανισότητες και την αδικία; 

Nα διασφαλίσουμε ότι όλοι οι άνδρες και οι γυναίκες, ιδίως οι φτωχοί 
και ευάλωτοι, έχουν ίσα δικαιώματα πρόσβασης σε οικονομικούς 
πόρους καθώς και πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες; 

Να διασφαλίσουμε μία ζωή με υγεία και να προάγουμε την 
ευημερία για όλους, σε όλες τις ηλικίες; Να προάγουμε τις ειρηνικές 
και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνίες και να παρέχουμε πρόσβαση στη 
δικαιοσύνη για όλους; 

Θέλουμε να συμβάλουμε στην αντιμετώπιση της κλιματικής 
αλλαγής;

Θέλουμε να προστατεύσουμε και να χρησιμοποιούμε με βιώσιμο 
τρόπο τους ωκεανούς, τις θάλασσες και τους θαλάσσιους πόρους για 
Βιώσιμη Ανάπτυξη, προωθώντας παράλληλα και τη βιώσιμη χρήση 
των χερσαίων οικοσυστημάτων και των δασών, καταπολεμώντας 
την ερημοποίηση της γης, αναστρέφοντας την υποβάθμιση του 
εδάφους και της βιοποικιλότητας; 

Οι Παγκόσμιοι Στόχοι είναι σημαντικοί σε έναν κόσμο που αλλάζει 
και που κανείς μας δεν μπορεί να μένει απλός παρατηρητής. 

Η Αλλαγή αυτή μπορεί και πρέπει να ξεκινά από τον καθένα μας 
ξεχωριστά. Όλοι μας είμαστε μέρος της λύσης.

*Όλοι μας 
είμαστε μέρος  

της λύσης



Τι είναι Βιώσιμη Ανάπτυξη:

Η Βιώσιμη Ανάπτυξη αποτελεί έννοια-κλειδί στον 21ο αιώνα και μία 
μεγάλη πρόκληση για όλη την ανθρωπότητα. 

Ο γνωστότερος ορισμός της Βιώσιμης Ανάπτυξης ανήκει στην πρώτη 
πρωθυπουργό της Νορβηγίας Gro Harlem Brundtland. Ως πρόεδρος 
της Παγκόσμιας Επιτροπής για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη, η κ. 
Brundtland παρέδωσε στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών 
το 1987 την αναφορά της με τίτλο «Το Κοινό μας Μέλλον», γνωστή 
ως “Brundtland report”, στην οποία η Βιώσιμη Ανάπτυξη ορίζεται 
ως η ανάπτυξη που ικανοποιεί τις ανάγκες της παρούσας γενιάς 
χωρίς να θέτει σε κίνδυνο τη δυνατότητα των μελλοντικών γενεών να 
ικανοποιούν τις δικές τους ανάγκες.

Στη Διεθνή Συνδιάσκεψη του Ρίο, το 1992, διατυπώθηκαν για πρώτη 
φορά και επίσημα οι αρχές της Βιώσιμης Ανάπτυξης. 
Εκεί, η Βιώσιμη Ανάπτυξη ορίζεται ως η ανάπτυξη που παρέχει 
μακροπρόθεσμα οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά οφέλη 
φροντίζοντας τις ανάγκες της παρούσας και των μελλοντικών γενεών.
Η Βιώσιμη Ανάπτυξη απαιτεί ταυτόχρονη και ισορροπημένη πρόοδο σε 
τρεις διαστάσεις που είναι απόλυτα αλληλεξαρτώμενες. Δηλαδή, την 
οικονομική ανάπτυξη, την περιβαλλοντική προστασία και την κοινωνική 
συνοχή.

Η ιστορία της Έυγενία
ς

Η φίλη μου η Ευγενία ζει στο χωριό του παππού και της γιαγιάς. 

Κάθε καλοκαίρι που κάνουμε παρέα τη βλέπω πόσο πολύ φροντίζει 

και προσέχει τα πράγματά της. Ξέρει καλά πόσο πασχίζουν  

και κουράζονται οι γονείς της για να μην της λείψει τίποτα.  

Ο πατέρας της εργάζεται στο χωράφι και η Ευγενία είναι περήφανη 

που ο πατέρας της δεν χρησιμοποιεί φυτοφάρμακα για να 

αυξήσει την παραγωγή του. Λέει πως αν δεν προσέξουμε και δεν 

φροντίσουμε τη γη, τότε αυτή κάποια στιγμή θα σταματήσει να μας 

δίνει τα αγαθά της. Η μητέρα της Ευγενίας φροντίζει το σπίτι και τα 

ζώα του αγροκτήματος φτιάχνοντας μάλιστα ένα πεντανόστιμο τυρί 

που το πουλάει στην αγορά σε μια λογική και δίκαια τιμή.  

Δεν είναι πλούσιοι, αλλά κερδίζουν αρκετά που τους επιτρέπουν  

να ζουν με αξιοπρέπεια και να μην τους λείπουν τα βασικά αγαθά 

που πρέπει να έχει κάθε οικογένεια στον κόσμο. 

Η Ευγενία ποτέ δεν θα σκεφθεί σε ποιο καινούριο μοντέλο 

τηλεφώνου θα ξοδέψει το χαρτζιλίκι της, πάντα προγραμματίζει 

σωστά τις δουλειές της και φροντίζει να είναι από τις καλύτερες 

μαθήτριες γιατί θέλει να περάσει στο Γεωπονικό, ώστε να βοηθήσει 

με τις γνώσεις της τους γονείς της.

Σε τι κόσμο θέλουμε να ζούμε; Η φωνή των παιδιών 
και των νέων ανθρώπων είναι σημαντική!

8



√ Παιδί
√ Στόχοι
√ Δικαιοσύνη
√ Περιβάλλον
√ Διαφορετικότητα

√ Φτώχεια
√ Συμμετέχω
√ Ανθρώπινα Δικαιώματα

√ Πολίτης

Γιατί οι στόχοι για τη Βιώσιμη 
Ανάπτυξη έχουν σημασία:

Οι Στόχοι αυτοί μπορούν να επιτευχθούν μόνο όταν όλοι μας,   
οι πολίτες, συμπεριλαμβανομένων των εκπαιδευτικών, των νέων 
και ακόμη και των παιδιών, πάρουμε μέρος σε αυτή την παγκόσμια 
εκστρατεία σε μια από τις μεγαλύτερες και ευρύτερες διαδικασίες 
συμμετοχής στην παγκόσμια ιστορία. 

Μέχρι σήμερα εξάλλου η ίδια η κοινωνία των πολιτών (άνθρωποι  
σαν εσάς) διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στη φάση σχεδιασμού  
των Στόχων (πάνω από 500.000 άτομα συμμετείχαν μέσω συζητήσεων 
και διαβουλεύσεων στον καθορισμό των Παγκόσμιων Στόχων). 

Καθολικότητα 
Οι 17 Στόχοι αφορούν τον καθένα μας. Οι 17 παγκόσμιοι Στόχοι για τη 
Βιώσιμη Ανάπτυξη στοχεύουν να δείξουν ότι παρ’ όλες τις πολιτιστικές, 
οικονομικές και πολιτικές διαφορές που έχουμε ως διαφορετικά κράτη, 
λαοί και άνθρωποι, ορισμένα ιδεώδη και δικαιώματα είναι κοινά 
αποδεκτά και μπορούμε -αν τα αποδεχτούμε και εργαστούμε όλοι για 
αυτά- να μικρύνουμε την απόσταση που μας χωρίζει από τη διασφάλιση 
μιας δίκαιης και αξιοπρεπούς διαβίωσης για όλους τους ανθρώπους 
στον πλανήτη Γη. 

κ
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Γιατί αυτό είναι σημαντικό για τα παιδιά  
και τους νέους;

Στόχος 1
Μηδενική  Φτώχεια

Δίνουμε τέλος σε όλες τις μορφές 
φτώχειας, παντού

Για να επιτευχθεί ο Στόχος αυτός, τα κράτη συμφώνησαν πως 
πρέπει να εξασφαλιστεί  ότι όλοι οι άνθρωποι προστατεύονται 
από την ανεργία, έχουν πρόσβαση στην ιατρική περίθαλψη 
και φροντίδα και πως όλα τα Κράτη θα εφαρμόζουν πολιτικές 
κοινωνικής προστασίας όπου θα διατίθενται αρκετά χρήματα  
που μπορούν να βοηθήσουν τους φτωχότερους ανθρώπους  
να έχουν ισότιμη πρόσβαση στις υπηρεσίες, την εργασία,  
τη γη, την τεχνολογία, να προστατεύονται καλύτερα από ακραία 
γεγονότα που σχετίζονται με το κλίμα, όπως οι πλημμύρες,  
η ξηρασία και άλλες οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές 
καταστροφές.
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Ο πρώτος Στόχος 
είναι ο τερματισμός 
της φτώχειας σε 
όλες τις μορφές της, 
παντού.

Όλα τα κράτη που έχουν υιοθετήσει τους 17 Στόχους πρέπει να προσπαθήσουν να πετύχουν το Στόχο αυτό και τα Ηνωμένα Έθνη θα 
πρέπει να διασφαλίσουν πως γίνονται ενέργειες για την καταπολέμηση της φτώχειας.

Πολύ δύσκολο ως 
Στόχος. Πώς θα 
μπορέσουμε να το 
κάνουμε αυτό;

Και εμείς τι μπορούμε  να κάνουμε για  
να βοηθήσουμε;

Πρώτα μπορούμε να 

ενημερωθούμε για τη 

φτώχεια και τις αιτίες που 

την προκαλούν...
...και μετά να ζητήσουμε από τις κυβερνήσεις μας να κάνουν όλες τις 

απαραίτητες ενέργειες,  ώστε να μειωθεί  η φτώχεια.

Μπορούμε να μιλήσουμε με τους φίλους 

μας γι' αυτό, να μιλήσουμε  

με τους δασκάλους και τους γονείς μας 

και να προσπαθήσουμε όλοι μαζί  

πιο οργανωμένα ως ενημερωμένοι 

πολίτες να κάνουμε  

τη φωνή μας να ακουστεί.



Στόχος 2
Μηδενική  Πείνα

Δίνουμε τέλος στην πείνα, 
πετυχαίνουμε την επισιτιστική 
ασφάλεια, βελτιώνουμε τη διατροφή 
και τη βιώσιμη γεωργία 
Εξασφαλίζουμε ότι κάθε παιδί σε ολόκληρο τον κόσμο έχει 
επαρκή και θρεπτική τροφή για να μεγαλώσει υγιεινά.

Για να επιτευχθεί ο Στόχος αυτός, τα κράτη συμφώνησαν πως 
πρέπει να βάλουμε ένα τέλος στον υποσιτισμό με τη βελτίωση 
των κοινωνικών προγραμμάτων για παιδιά, τις μητέρες και τους 
ηλικιωμένους και εξασφαλίσουμε την επάρκεια ασφαλούς  
και θρεπτικής τροφής για όλη τη διάρκεια του χρόνου.  
Πρέπει επίσης να αυξηθεί η γεωργική παραγωγή καθώς  
και το εισόδημα των μικρών αγροτών, με σεβασμό στο 
περιβάλλον και τη βιοποικιλότητα κάθε περιοχής.  
Να βρεθούν τρόποι προστασίας και αποτροπής των φυσικών 
καταστροφών, όπως η ξηρασία, οι πλημμύρες και άλλες 
καταστροφές. Να προστατευτούν οι ποικιλίες σπόρων, 
καλλιεργειών και ζώων εκτροφής.

Η ιστορία της Μαριάννας

και της Λουίζας

Η Μαριάννα ανησυχούσε πάντα επειδή 

η Λουίζα, η δύο ετών κόρη της, ήταν πιο 

μικροκαμωμένη και πολύ αδύνατη σε σχέση 

με τα άλλα κορίτσια της ηλικίας της. 

Η Μαριάννα που ζούσε σε ένα ορεινό 

χωριό με πολύ κρύο το χειμώνα και χιόνια, 

συνήθως τάιζε την Λουίζα με σούπες  

και ζωμούς. Όταν επισκέφθηκε το γιατρό  

και εξέτασε την μικρή Λουίζα ο γιατρός της 

είπε να βάλει στη διατροφή του παιδιού  

τα λαχανικά, το κρέας και τα αυγά. Από τότε, 

η Μαριάννα άλλαξε τη διατροφή της κόρης 

της, με αποτέλεσμα να βελτιωθεί θεαματικά 

η υγεία και η ανάπτυξή της.
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Τι μπορεί να γίνει για να εξασφαλιστεί ότι κάθε παιδί έχει επαρκή και θρεπτική τροφή για να μεγαλώσει;



Τι χρειάζονται τα παιδιά και οι νέοι για να μένουν υγιή;

Στόχος 3
Καλή Υγεία και Ευημερία

Διασφαλίζουμε μία ζωή με υγεία και 
προάγουμε την ευημερία για όλους, 
σε όλες τις ηλικίες 
Για να επιτευχθεί ο Στόχος αυτός, τα κράτη συμφώνησαν  
πως πρέπει να μειωθεί ο αριθμός των μητέρων που πεθαίνουν 
γεννώντας παιδιά. Να εξαλειφθεί ο αριθμός των θανάτων 
νεογνών και παιδιών κάτω των πέντε ετών. Να τερματιστούν  
οι επιδημίες, όπως το HIV/ AIDS, και άλλες ασθένειες,  
όπως η ηπατίτιδα ή ασθένειες που μεταδίδονται με νερό.  
Να εκπαιδευτούν οι άνθρωποι σχετικά με την πρόληψη και 
την κατάχρηση ναρκωτικών και αλκοόλ, καθώς και για θέματα 
ψυχικής υγείας. Να δίνονται σε προγράμματα πληροφορίες 
σχετικά με τον οικογενειακό προγραμματισμό, τη σεξουαλική 
εκπαίδευση και την αναπαραγωγική υγεία. Όλοι οι άνθρωποι 
να απολαμβάνουν το δικαίωμα στην υγεία, την ποιοτική ιατρική 
περίθαλψη τα φάρμακα και εμβόλια. Να μειωθεί κατά το ήμισυ 
ο αριθμός των παγκόσμιων θανάτων και τραυματισμών από 
τροχαία ατυχήματα. Να υπάρξει σημαντική μείωση του αριθμού 
των θανάτων και των ασθενειών από επικίνδυνες χημικές ουσίες 
λόγω μόλυνσης και ρύπανσης του αέρα, του νερού και του 
εδάφους.

Είναι πολύ δύσκολο 
για κάποιον να 
δουλέψει, να 
διαβάσει και να 
χαρεί τη ζωή χωρίς 
να είναι υγιής.

Είναι σίγουρα ένας 
μεγάλος Στόχος που 
πρέπει να πετύχουμε. 
Ας ενημερωθούμε όσο 
το δυνατόν καλύτερα 
με ποιούς τρόπους θα 
προστατέψουμε την 
υγεία μας.

Τότε πρέπει να κάνουμε 

ότι είναι δυνατόν 
ώστε μέχρι το 2030 

κανείς άνθρωπος να 

μην αρρωσταίνει από 

επιδημίες ή να παθαίνει 

ατυχήματα που θα 
στοιχίζουν την υγεία του.
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Έχεις ποτέ 
ακούσει την 
έκφραση «πάνω 
απ' όλα η υγεία;».

Φυσικά...  
και συμφωνώ 
απόλυτα.



Στόχος 4
Ποιοτική Εκπαίδευση

Διασφαλίζουμε την ελεύθερη, ισότιμη 
και ποιοτική εκπαίδευση προάγοντας 
τις ευκαιρίες για τη δια βίου μάθηση 

Για να επιτευχθεί ο Στόχος αυτός, τα κράτη συμφώνησαν πως 
πρέπει να εξασφαλιστεί η πρόσβαση στην εκπαίδευση για όλους, 
ξεκινώντας από τη βασική εκπαίδευση.
Να παρέχονται περισσότερες ευκαιρίες για τεχνική  
και επαγγελματική κατάρτιση σε νέους και ενήλικες, ώστε να 
μπορούν να βρουν καλύτερες θέσεις εργασίας.

Να μην υπάρχει ανισότητα στις εκπαιδευτικές ευκαιρίες μεταξύ 
ανδρών και γυναικών. 

Να βελτιωθούν οι εγκαταστάσεις των σχολείων,  
ώστε το περιβάλλον τους να είναι ασφαλές για όλους.

Να αυξηθεί ο αριθμός των υποτροφιών για επαγγελματική 
και τεχνική κατάρτιση, είτε στην πατρίδα ενός ατόμου είτε στο 
εξωτερικό.

Να αυξηθεί ο αριθμός των εξειδικευμένων εκπαιδευτικών.

Να προωθηθεί η εκπαίδευση για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη.

Η ιστορία της Κάρμεν

Η Κάρμεν και τα δύο αδέρφια της ζούσαν σε ένα 

απομακρυσμένο χωριό της Λατινικής Αμερικής  

και δεν πήγαιναν στο Σχολείο. Κάθε μέρα βοηθούσαν 

τους γονείς τους στο αγρόκτημα και τις δουλειές του 

και οι γονείς τους δεν είχαν ποτέ αρκετά χρήματα για 

να μπορέσουν να στείλουν  τα παιδιά τους σε μια άλλη 

πόλη που είχε σχολείο. Όλα όμως άλλαξαν όταν στο 

χωριό τους το Κράτος έκτισε ένα καινούριο δημόσιο 

σχολείο που τους εξασφάλιζε δωρεάν εκπαίδευση. 

Όλα τα παιδιά από το χωριό τους θα μπορούσαν τώρα 

πια να πάνε στο σχολείο, να μάθουν να διαβάζουν και 

να γράφουν, να μάθουν πολλά χρήσιμα πράγματα,  

όχι μόνο γραμματική ή αριθμητική αλλά και πράγματα 

για τις δουλειές που έκαναν στο χωριό, όπως για τους 

σπόρους, τις τεχνικές βελτίωσης στην άρδευση των 

καλλιεργειών και άλλες χρήσιμες πληροφορίες. 

Ήταν πολύ τυχεροί που επιτέλους απέκτησαν ένα 

σχολείο. 

Ο καθένας τώρα είχε τη δυνατότητα να μορφωθεί  

και αν ήθελε να σπουδάσει και να καλυτερέψει τη ζωή 

τη δική του και των γύρω του.
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Τι άλλο χρειάζεται για να λάβει κάθε παιδί μια ποιοτική εκπαίδευση;



Στόχος 5
Ισότητα των φύλων

Επιτυγχάνουμε την ισότητα των 
φύλων και τη χειραφέτηση όλων των 
γυναικών και των κοριτσιών 

Για να επιτευχθεί ο Στόχος αυτός, τα κράτη συμφώνησαν πως 
πρέπει να μπει ένα τέλος σε όλες τις μορφές διακρίσεων εις 
βάρος όλων των γυναικών και των κοριτσιών. Να τερματιστούν 
όλες οι μορφές βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών, 
η εκμετάλλευση και η εμπορία καθώς και όλες οι πρακτικές 
και παραδόσεις που μπορεί να επηρεάζουν τη φυσική, ψυχική 
και σεξουαλική υγεία των γυναικών και των κοριτσιών.
Οι γυναίκες και τα κορίτσια πρέπει να έχουν ίσες ευκαιρίες 
να ακουστούν και να έχουν πραγματικές ευκαιρίες συμμετοχής 
σε όλες τις πολιτικές, οικονομικές και δημόσιες θέσεις. 
Τα κράτη συμφώνησαν επίσης να προωθήσουν πολιτικές 
και νόμους που θα εξασφαλίζουν την ισότητα των φύλων 
και δεσμεύτηκαν για μεταρρυθμίσεις που θα δώσουν στις 
γυναίκες ισότιμη πρόσβαση στην κυριότητα και τον έλεγχο 
της γης και σε άλλες μορφές ιδιοκτησίας, χρηματοπιστωτικές 
υπηρεσίες.

διάλογος
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Κατερίνα: Γεια σου Γιώργο. Τι κάνεις;

Γιώργος: Καλά Κατερίνα. Τι διαβάζεις;

Κατερίνα: Πήρα ένα καταπληκτικό βιβλίο με παλιά 

αυτοκίνητα.

Γιώργος: Με αυτοκίνητα; Μα εσύ είσαι κορίτσι...

Κατερίνα: Και λοιπόν; Eμένα μου αρέσουν και όταν 

μεγαλώσω θέλω να γίνω μηχανικός αυτοκινήτων.

Γιώργος: Αυτό είναι πολύ όμορφο. Είσαι σίγουρη πως  

θα τα καταφέρεις;

Κατερίνα: Φυσικά! Οι μηχανές είναι η αδυναμία μου...

Γιώργος: Τότε σίγουρα θα γίνεις πολύ καλή μηχανικός. 

Ίσως να έρθεις να δουλέψεις στο συνεργείο του μπαμπά 

μου. Έχει ανάγκη από βοήθεια.

Γιατί είναι σημαντικό τα κορίτσια και τα αγόρια να μπορούν να κάνουν τα ίδια πράγματα;



Στόχος 6
Καθαρό Νερό και Αποχέτευση

Διασφαλίζουμε τη διαθεσιμότητα και 
τη βιώσιμη διαχείριση του νερού και 
των εγκαταστάσεων υγιεινής για όλους

Για να επιτευχθεί ο Στόχος αυτός, τα κράτη συμφώνησαν πως 
όλοι οι άνθρωποι έχουν πρόσβαση σε καθαρό και ασφαλές 
για την υγεία τους νερό, πρόσβαση σε εγκαταστάσεις υγιεινής 
(ασφαλής απόρριψη λυμάτων και καλή διαχείριση αποβλήτων) 
και δημόσια εκπαίδευση για  την υγιεινή.

Συμφώνησαν πως πρέπει να ελέγχεται η ποιότητα του νερού 
και να αποκλειστούν οι περιπτώσεις της ρίψης χημικών 
ή μολυσματικών ουσιών στο νερό.

Θα πρέπει επίσης να αυξηθεί η ενημέρωση και η 
ευαισθητοποίηση των πολιτών για την ορθολογική χρήση του 
νερού και να προστατευτούν οικοσυστήματα που σχετίζονται 
με το νερό, συμπεριλαμβανομένων βουνών, δασών, υγρότοπων, 
ποταμών, και λιμνών.

Η ιστορία του Ματθαίου

Ο Ματθαίος και σχεδόν όλα τα παιδιά στη 

γειτονιά του είναι άρρωστα. Αλλά και οι 

μεγαλύτεροι συνέχεια αντιμετωπίζουν σοβαρά 

προβλήματα υγείας. Όταν αποφάσισαν 

και πήγαν στο πλησιέστερο κέντρο υγείας, 

οι γιατροί που τους εξέτασαν είπαν ότι η 

αιτία των προβλημάτων υγείας τους ήταν 

πιθανότατα το νερό, το οποίο μεταφέρεται 

με παλιές σωλήνες οι οποίες είναι σε πολλά 

σημεία τρύπιες και έτσι μολύνεται το νερό και 

προκαλεί τα προβλήματα υγείας. Οι γιατροί 

συνέστησαν στους ανθρώπους της περιοχής 

μέχρι να αντικατασταθεί το δίκτυο ύδρευσης 

με νέες σωλήνες να βράζουν το νερό πριν το 

καταναλώσουν είτε για να το πιουν είτε για να 

το χρησιμοποιήσουν στο φαγητό.
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Ποια είναι τα πιο σημαντικά πράγματα για τα οποία χρησιμοποιείτε νερό; Τι θα συμβεί αν δεν το έχετε;  
Πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι όλα τα παιδιά και οι νέοι έχουν πρόσβαση σε καθαρό νερό;



Στόχος 7
Φτηνή και Καθαρή Ενέργεια

Διασφαλίζουμε την πρόσβαση  
σε οικονομική, αξιόπιστη, βιώσιμη  
και σύγχρονη ενέργεια για όλους

Για να επιτευχθεί ο Στόχος αυτός, τα κράτη συμφώνησαν στην 
εξασφάλιση πρόσβασης όλων των ανθρώπων σε οικονομικά 
προσιτή, αξιόπιστη και σύγχρονη ενέργεια μέσω νέων υποδομών 
και καλύτερης τεχνολογίας, η οποία θα αυξήσει την ενεργειακή 
απόδοση και θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια.
Να αυξηθεί η χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας παγκοσμίως 
σε σύγκριση με άλλες πηγές ενέργειας και να συνεργαστούν για 
την έρευνα και την ανάπτυξη ανανεώσιμων και άλλων καθαρών 
ενεργειακών πόρων.

Μιλήσαμε ήδη για τη 
σημασία του νερού 
αλλά και η ενέργεια 
είναι εξίσου σοβαρή, 
δεν συμφωνείς;

Πολύ σοβαρή μάλιστα. 
Δεν μπορούμε να κάνουμε 
και πολλά πράγματα χωρίς 
ηλεκτρική ενέργεια.

Έχεις σκεφτεί πόσοι άνθρωποι δεν έχουν 
πρόσβαση σε ηλεκτρικό ρεύμα;

Ας σκεφτούμε πως ένας στους πέντε 

ανθρώπους δεν έχει πρόσβαση σε 

σύγχρονης μορφής ηλεκτρική ενέργεια και 

πως 3 περίπου δισεκατομμύρια άνθρωποι 

στηρίζονται στην ξυλεία, τον γαιάνθρακα, 

τον ξυλάνθρακα και τα ζωικά απόβλητα 

για τη θέρμανση και το μαγείρεμα, 

πρέπει όλοι μας να βοηθήσουμε να έχουν 

όλοι οι άνθρωποι πρόσβαση σε αυτό το 

απαραίτητο για τη ζωή μας αγαθό.

Nαι, και πρέπει εμείς που 

έχουμε να σκεφτόμαστε  

να μην το σπαταλάμε.
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Ποια είναι τα πράγματα που χρησιμοποιείτε στο σπίτι ή στο σχολείο και που απαιτούν ηλεκτρική ενέργεια;  
Γιατί είναι σημαντική για όλους;



Γιατί είναι σημαντικό να μπορούν οι άνθρωποι να βρουν καλές θέσεις εργασίας; Τι μπορεί να εμποδίσει μερικούς ανθρώπους να βρουν καλές 
θέσεις εργασίας και τι μπορούμε να κάνουμε για να διευκολύνουμε όλους να βρουν μια καλή δουλειά;

Στόχος 8
Αξιοπρεπής Εργασία  
και Οικονομική Ανάπτυξη

Προάγουμε τη διαρκή, βιώσιμη 
και χωρίς αποκλεισμούς οικονομική 
ανάπτυξη και την πλήρη απασχόληση 
και αξιοπρεπή εργασία για όλους
Για να επιτευχθεί ο Στόχος αυτός, τα κράτη συμφώνησαν να 
προσφέρουν περισσότερες ευκαιρίες για ασφαλή, δημιουργική 
εργασία που παρακινεί τους ανθρώπους στην ανάπτυξη 
εξασφαλίζοντας ότι οι φυσικοί μας πόροι είναι σεβαστοί 
απ’ όλους και προστατεύονται.

Να προωθηθούν πολιτικές για την εξασφάλιση μιας αξιοπρεπούς 
εργασίας σε ασφαλή εργασιακά περιβάλλοντα για όλους: άνδρες, 
γυναίκες, νέοι, άτομα με αναπηρίες και μετανάστες.

Να μειωθεί ο αριθμός των άνεργων νέων με ευκαιρίες 
επαγγελματικής κατάρτισης. Να προλαμβάνεται και να 
αποτρέπεται κάθε μορφή καταναγκαστικής εργασίας 
και παιδικής εργασίας.

Πρέπει να εξασφαλίσουμε  
πως όλοι οι άνθρωποι έχουν 
ίσες ευκαιρίες πρόσβασης  
στην εργασία και πως 
αμείβονται ικανοποιητικά,  
ώστε να μπορούν να 
φροντίζουν τους εαυτούς τους 
και την οικογένειά τους.

Και με την εργασία; 
Τι μπορούμε να 
κάνουμε;
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Πιστεύετε ότι οι κυβερνήσεις και οι επιχειρήσεις μπορούν να κάνουν περισσότερα για το περιβάλλον και τους εργαζόμενούς τους;

Στόχος 9
Βιομηχανία, Καινοτομία  
και Υποδομές
Οικοδομούμε ανθεκτικές υποδομές, 
προάγουμε την ανοιχτή και βιώσιμη 
βιομηχανοποίηση και ενθαρρύνουμε 
την καινοτομία

Για την επίτευξη του Στόχου αυτού, τα κράτη συμφώνησαν να 
αναπτύξουν τις υποδομές τους που θα στηρίξουν με τη σειρά 
τους την οικονομική ανάπτυξη εξασφαλίζοντας την ανθρώπινη 
ευημερία. Έτσι λοιπόν τα κράτη συμφώνησαν να έχουν 
πρόσβαση σε πηγές χρηματοδότησης και οι μικρές επιχειρήσεις 
και να υποστηρίζονται με τεχνικές συμβουλές με την πρόσβαση 
στο διαδίκτυο και στις νέες τεχνολογίες. Επίσης να εξασφαλιστεί 
πως όλες οι επιχειρήσεις προωθούν την Βιώσιμη Ανάπτυξη και 
δεν βλάπτουν το περιβάλλον. 

Οι εταιρείες έχουν ευθύνη 
να φροντίζουν το περιβάλλον 
και να δημιουργούν προϊόντα που 
δεν θα βλάπτουν τους ανθρώπους 
ή τον πλανήτη.

Οι εταιρείες είναι 
επίσης υπεύθυνες  
να βοηθούν τις  
κοινότητες όπου 
λειτουργούν, ώστε η 
κοινότητα και τα μέλη 
της να αισθάνονται ότι 
είναι υπολογίσιμα και 
σεβαστά.
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Στόχος 10
Λιγότερες Ανισότητες

Μειώνουμε την ανισότητα εντός 
και μεταξύ των χωρών

Για την επίτευξη του Στόχου αυτού, τα κράτη συμφώνησαν  
να αυξηθεί το εισόδημα των ανθρώπων που ζουν σε συνθήκες 
φτώχειας. Να διασφαλιστεί πως οι νόμοι και τα κοινωνικά 
προγράμματα προστατεύουν όσους έχουν ανάγκη και τις 
ευάλωτες κοινωνικά ομάδες ανθρώπων, όπως για παράδειγμα  
τα άτομα με αναπηρίες.

Η πολιτεία πρέπει να 
εφαρμόζει νόμους που 
να κατοχυρώνουν τα 
δικαιώματα όλων των 
ανθρώπων χωρίς εξαιρέσεις 
και διαχωρισμούς.

Έτσι πρέπει. Όλοι μας 
θυμώνουμε πολύ όταν 
αισθανόμαστε πως 
δεν μας υπολογίζουν 
ή μας ξεχνούν.

Πώς θα εξαλείψουμε 
τις ανισότητες;
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Έχετε ποτέ αισθανθεί αποκλεισμένοι; Παρατηρήσατε ποτέ να γίνονται αδικίες σε ορισμένους ανθρώπους;  
Πώς σας κάνει να αισθάνεστε αυτό και τι νομίζετε ότι μπορεί να γίνει ώστε να ζούμε όλοι σε μια πιο δίκαιη κοινωνία;



Στόχος 11
Βιώσιμες Πόλεις και Κοινότητες

Δημιουργούμε ασφαλείς, 
προσαρμοστικές βιώσιμες πόλεις 
και ανθρώπινους οικισμούς, 
χωρίς αποκλεισμούς 

Για να επιτευχθεί ο Στόχος αυτός, τα κράτη συμφώνησαν ότι όλοι 
οι άνθρωποι θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε ποιοτική, ασφαλή 
στέγαση και στις βασικές υπηρεσίες. Επίσης οι κοινότητες 
θα πρέπει να ενημερωθούν και να ενεργοποιηθούν για να 
συμμετέχουν στο σχεδιασμό και την βελτίωση των πόλεών τους. 
Να βελτιωθεί η ασφάλεια των δρόμων και να επεκταθούν 
με σωστό τρόπο οι δημόσιες συγκοινωνίες καθώς και να 
ενισχυθούν οι πόλεις απέναντι στις φυσικές καταστροφές 
και παράλληλα να μπορούν να διαχειρίζονται σωστά τα 
απόβλητά τους και να διαφυλάττουν την ποιότητα του αέρα. 
Να ενισχυθούν οι προσπάθειες για την προστασία και διαφύλαξη 
της πολιτιστικής κληρονομιάς του κόσμου και της φυσικής 
κληρονομιάς.

Οι πόλεις μας πρέπει να 
είναι καθαρές και ασφαλείς 
με υπηρεσίες ύδρευσης και 
ηλεκτρισμού για όλους.

Και μην ξεχνάς πως χρειαζόμαστε 
και πάρκα για να μπορούμε 
να παίζουμε, όπως επίσης και 
μέσα μαζικής μεταφοράς για τη 
μετακίνησή μας.
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Ποια είναι τα πράγματα που θα κάνουν τις πόλεις ασφαλέστερες και καλύτερες για τα παιδιά και τους νέους;



Ποια είναι τα μικρά πράγματα που θα μπορούσατε να κάνετε στην καθημερινή σας ζωή που θα βοηθούσαν να περιοριστεί η σπατάλη 
σημαντικών πόρων, όπως το νερό, τα τρόφιμα, τα δέντρα και η ενέργεια;

Στόχος 12
Υπεύθυνη Κατανάλωση  
και Παραγωγή

Διασφαλίζουμε τη βιώσιμη  
κατανάλωση και τις μεθόδους 
παραγωγής 

Για να επιτευχθεί ο Στόχος αυτός, τα κράτη συμφώνησαν να 
μειωθεί κατά το ήμισυ η συνολική σπατάλη τροφίμων ανά άτομο. 
Να τηρούνται αυστηρά οι διεθνείς συμφωνίες για το χειρισμό 
των επιβλαβών χημικών ουσιών που καταλήγουν στον αέρα, 
το νερό και το έδαφος. Να ευαισθητοποιηθούν οι κοινότητες 
στην ανακύκλωση και στην επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, 
ώστε να ζουν σε αρμονία με τη φύση με έναν βιώσιμο τρόπο.

Το κάνουμε αυτό για να αποφύγουμε 

τη σπατάλη στην παραγωγή χαρτιού, 

σώζοντας χιλιάδες δέντρα. Είναι ένα 

μικρό βήμα με το οποίο μπορούμε να 

συμβάλουμε στην προσπάθεια όλων 

να ζήσουμε σε αρμονία με τη φύση, 

σώζοντας τα δάση και χρήματα, και 

αφήνοντας έναν καλύτερο κόσμο για 

τους ανθρώπους στο μέλλον.

To σχολείο θα μας δανείσει τα 
βιβλία και στο τέλος της χρονιάς θα 
τα επιστρέψουμε στη βιβλιοθήκη.  
Βέβαια πρέπει να προσέχουμε 
να μην τα καταστρέψουμε ή να 
γράφουμε πάνω τους.

Ναι; Και πώς  
θα διαβάσεις;

Ξέρεις, την επόμενη 

χρονιά οι γονείς μου 

δεν θα χρειαστεί να 

πληρώσουν για να μου 

αγοράσουν βιβλία.

Είναι αλήθεια! 
Και θα βοηθήσει 
τους γονείς μας να 
εξοικονομήσουν 
χρήματα.
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Στόχος 13
Δράση για το Κλίμα

Αναλαμβάνουμε άμεση δράση για την 
καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής 
και των συνεπειών της 

Για την επίτευξη του Στόχου αυτού, τα κράτη συμφώνησαν 
πως πρέπει να εξασφαλιστεί ότι οι άνθρωποι είναι καλά 
προετοιμασμένοι για τους κινδύνους που σχετίζονται με το κλίμα 
και τις φυσικές καταστροφές. Οι Κυβερνήσεις των κρατών να 
αντιμετωπίσουν τα μεγάλα ζητήματα της κλιματικής αλλαγής 
με τις κατάλληλες νομοθεσίες και να διαθέσουν πόρους για την 
καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής.

Παρατήρησες πως 
τα βουνά φέτος δεν 
έχουν πολύ χιόνι;

Ναι το είδα. 
Οι επιστήμονες λένε πως 
αυτό συμβαίνει γιατί η 
θερμοκρασία της γης 
ανεβαίνει και αυτό είναι 
πολύ επικίνδυνο για 
τους ανθρώπους, τα ζώα 
αλλά και τον πλανήτη 
ολόκληρο.

Όλα τα Κράτη μέλη έχουν 

καθήκον να συμβάλουν 

στην επιβράδυνση του 

φαινομένου της παγκόσμιας 

υπερθέρμανσης και να 

μειώσουν τις αρνητικές της 

επιπτώσεις μέχρι το 2030.
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Γιατί η αλλαγή του κλίματος είναι σημαντική για τα παιδιά και τους νέους; Ποιες είναι οι επιπτώσεις που μπορεί  
να αντιμετωπίσετε στο μέλλον;



Στόχος 14
Ζωή στο Νερό

Προστατεύουμε και χρησιμοποιούμε 
με βιώσιμο τρόπο τους ωκεανούς,  
τις θάλασσες και τους θαλάσσιους 
πόρους για Βιώσιμη Ανάπτυξη

Για την επίτευξη του Στόχου αυτού, τα κράτη συμφώνησαν 
να μειώσουν τη θαλάσσια ρύπανση έως το 2025, δεδομένου 
ότι μεγάλο μέρος της ρύπανσης προέρχεται από τις ανθρώπινες 
δραστηριότητες, όπως για παράδειγμα τα πλαστικά. 
Να εφαρμόσουν νόμους που να απαγορεύουν την παράνομη 
αλιεία, την υπεραλίευση και άλλες καταστροφικές αλιευτικές 
πρακτικές. Να παρέχουν οικονομική υποστήριξη στις φτωχότερες 
και μικρές χώρες, ιδίως τις νησιωτικές, ώστε να πετύχουν μια 
καλύτερη διαχείριση της αλιείας τους για να έχουν πόρους 
για το μέλλον.
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Ποια είναι μερικά από τα σημαντικά πράγματα που χρησιμοποιούμε και βρίσκουμε στους ωκεανούς;  
Γιατί είναι σημαντικό να προστατεύονται οι ωκεανοί;



Στόχος 15
Ζωή στη Στεριά

Προωθούμε τη βιώσιμη χρήση των 
χερσαίων οικοσυστημάτων και δασών, 
καταπολεμούμε την ερημοποίηση, 
αναστρέφουμε την υποβάθμιση του 
εδάφους και της βιοποικιλότητας

Για την επίτευξη του Στόχου αυτού, τα κράτη συμφώνησαν στην 
προστασία και διατήρηση των οικοσυστημάτων (π.χ.Τροπικά 
δάση) με σεβασμό των υπογεγραμμένων διεθνών συμφωνιών. 
Να μειωθεί η αποδάσωση και να φυτευτούν περισσότερα δέντρα 
(αναδάσωση).
Να προστατευθούν από την εξαφάνιση τα απειλούμενα 
είδη. Να σταματήσει το ανεξέλεγκτο κυνήγι και η εμπορία 
προστατευόμενων ειδών της χλωρίδας και της πανίδας.
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Είναι σημαντικό να υπάρχει ποικιλία φυτών και ζώων σε όλο τον κόσμο; Τι μπορούν να κάνουν τα παιδιά για να βοηθήσουν  
στην προστασία των ειδών και των οικοτόπων τους;



Γιατί είναι τόσο σημαντικό για τα παιδιά και τους νέους να αισθάνονται ασφαλείς  
στα σπίτια τους και στα σχολεία; Τι μπορείτε να κάνετε για να προωθήσετε  
την ασφάλεια των παιδιών στην περιοχή σας; Τι μπορεί να γίνει για να ζείτε σε έναν 
ασφαλέστερο κόσμο με λιγότερη βία;

Στόχος 16
Ειρήνη, Δικαιοσύνη και Ισχυροί 
Θεσμοί
Προάγουμε τις ειρηνικές και χωρίς  
αποκλεισμούς κοινωνίες, παρέχουμε 
πρόσβαση στη δικαιοσύνη για όλους 
και οικοδομούμε αποτελεσματικούς 
θεσμούς σε όλα τα επίπεδα
Για την επίτευξη του Στόχου αυτού, τα κράτη συμφώνησαν να 
τερματιστεί η βία στον κόσμο και οι θάνατοι που σχετίζονται 
μ’ αυτή.

Να τερματιστεί η κακοποίηση, η εκμετάλλευση, η εμπορία και όλες 
οι μορφές βίας εναντίον των παιδιών.

Να εξασφαλιστεί ότι όλοι οι άνθρωποι έχουν ίση πρόσβαση 
στη δικαιοσύνη στη χώρα τους ή διεθνώς.

Να καταπολεμηθεί το έγκλημα και η διαφθορά υπό οποιαδήποτε 
μορφή και να ενισχυθούν οι Θεσμοί για την πρόληψη της βίας, 
της τρομοκρατίας και του εγκλήματος. Να βελτιωθούν οι Θεσμοί 
των Κρατών, όπως η Δικαιοσύνη, οι Ανεξάρτητοι Φορείς και οι 
Δημόσιες Υπηρεσίες, ώστε να εμπνέουν σεβασμό και εμπιστοσύνη 
στους πολίτες. Να εξασφαλιστεί η διαβούλευση με τους πολίτες 
και τις κυβερνήσεις στο νομοθετικό έργο που επηρεάζει τη ζωή των 
πολιτών. Όλοι οι άνθρωποι να έχουν ελεύθερη πρόσβαση 
σε πληροφορίες.

Σήμερα είναι 
μια ειδική 
μέρα.

Τι μέρα είναι;

Καλό!! Και οι 
μεγάλοι; To 
υπογράφουν;

Συλλέγουμε υπογραφές 
στο σχολείο έτσι ώστε η 
κυβέρνηση να εγκρίνει ένα 
νόμο για την καταπολέμηση 
της βίας εναντίον των παιδιών  
και  κάθε σωματικής τιμωρίας.

Όλοι το υπογράφουν, 
μεγάλοι και μικροί. 
Όλοι συμφωνούν πως 
πρέπει να μπει ένα τέλος 
στον κύκλο της βίας.

Αυτός ο νόμος θα μας προστατεύει 
και θα μας εξασφαλίσει 
το δικαίωμά μας να ζούμε 
ελεύθεροι χωρίς βία.
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Στόχος 17
Συνεργασία για τους Στόχους

Ενισχύουμε τα μέσα εφαρμογής 
και ανανεώνουμε την Παγκόσμια 
Συνεργασία για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

Για να επιτύχουν όλους αυτούς τους Στόχους, τα κράτη 
συμφώνησαν ότι όλες οι χώρες θα έχουν εκπληρώσει αυτούς 
τους Στόχους έως το 2030. Κάθε Κράτος ξεχωριστά θα 
αποφασίσει ποιοι από αυτούς τους Στόχους είναι πιο επείγον 
να επιτευχθούν στην χώρα του. Οι πολίτες πρέπει 
να υποστηρίξουν την εφαρμογή τους και να συμμετέχουν 
και να συνεργαστούν για την επίτευξή τους.

Ήδη πια γνωρίζουμε 
πολύ καλά ποιοι είναι 
οι Παγκόσμιοι Στόχοι.

Αλλά τι ακριβώς 
μπορούμε εμείς μαζί 
με τις Κυβερνήσεις 
μας να κάνουμε 
για να γίνουν 
πραγματικότητα;

26



Τώρα που γνωρίζετε όλους τους Στόχους, συνδέστε το καθένα  
από τα παρακάτω θέματα με το αντίστοιχο εικονίδιο των Στόχων:
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ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΦΤΩΧΕΙΑ

ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΠΕΙΝΑ

ΚΑΛΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΗΜΕΡΙΑ

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  

ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

ΚΑΘΑΡΟ ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

ΦΤΗΝΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΑΞΙΟΠΡΕΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΕΣ

ΛΙΓΟΤΕΡΕΣ ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ

ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ

ΖΩΗ ΣΤΟ ΝΕΡΟ

ΖΩΗ ΣΤΗ ΣΤΕΡΙΑ

ΕΙΡΗΝΗ, ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΟΙ ΘΕΣΜΟΙ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ



Σας ευχαριστούμε που συμμετείχατε!
Πριν σας αποχαιρετήσουμε, ας συζητήσουμε σε ομάδες:

Ποιοι είναι οι Στόχοι που θεωρείτε πως είναι οι πιο σημαντικοί για τα παιδιά και τους νέους;
Καταχωρίστε τους Στόχους σύμφωνα με τη σειρά προτεραιότητας:
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Ποιους Στόχους θεωρείτε πιο σημαντικούς και τι θα κάνατε για να βοηθήσετε να επιτευχθούν;
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