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Αγαπητή/Αγαπητέ,

Η εξάλειψη της φτώχειας, η προστασία του πλανήτη και η εξασφάλιση της ευημερίας για όλους 

είναι σημαντικά θέματα που απασχολούν τη σύγχρονη κοινωνία σε παγκόσμιο επίπεδο. Η ανάλη-

ψη δράσης δεν είναι αποκλειστική ευθύνη των κυβερνήσεων, αλλά όλοι, ατομικά και συλλογικά, 

καλούμαστε να συμμετέχουμε στην αντιμετώπισή τους.  

Οι 17 Παγκόσμιοι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης, οι οποίοι υιοθετήθηκαν το 2015, από τη Γενική Συ-

νέλευση των Ηνωμένων Εθνών, αποτελούν ένα χρήσιμο εργαλείο σε αυτήν την προσπάθεια. Οι 17 

Στόχοι δεν αποτελούν απλά υποσχέσεις για το μέλλον, αλλά περιλαμβάνουν συγκεκριμένα σχέδια 

δράσης με μακροπρόθεσμο χαρακτήρα.

Στο υλικό αυτό, θα ασχοληθούμε με τον Παγκόσμιο Στόχο 8 που αφορά την οικονομική ανάπτυξη, 

με σκοπό την εξασφάλιση της ευημερίας σε προσωπικό επίπεδο, αλλά και για το σύνολο της κοι-

νωνίας. Η επίτευξη αυτού του στόχου προϋποθέτει τον χρηματοπιστωτικό εγγραμματισμό όλων.
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Τι είναι ο Χρηματοπιστωτικός Εγγραμματισμός;
Η απόκτηση γνώσης και δεξιοτήτων, η δημιουργία στάσεων και συμπεριφορών απαραίτητων για τη λήψη 
ορθών αποφάσεων διαχείρισης των χρημάτων που διαθέτεις, ξοδεύοντάς τα συνετά και αποταμιεύοντας 
κάποια από αυτά για μελλοντική χρήση.

Πώς μπορεί ο Χρηματοπιστωτικός Εγγραμματισμός  
να συμβάλλει στην εξασφάλιση της ευημερίας;

Ο χρηματοπιστωτικός εγγραμματισμός είναι ένα σημαντικό εφόδιο στη ζωή μας και πραγματοποιείται μέσω 
της χρηματοπιστωτικής εκπαίδευσης, καθώς βελτιώνει τις  χρηματοοικονομικές μας αποφάσεις, έχοντας θε-
τικές συνέπειες στο σύνολο της κοινωνίας. Αντίθετα, οι λανθασμένες χρηματοοικονομικές αποφάσεις έχουν 
αρνητικές συνέπειες, τόσο για το άτομο που τις έλαβε, όσο και για την οικογένειά του, τον κοινωνικό του 
περιβάλλον και την κοινωνία γενικά.

Τα προγράμματα χρηματοπιστωτικού εγγραμματισμού βοηθούν το άτομο να κατανοήσει τους βασικούς οι-
κονομικούς όρους, και ως εκ τούτου να μπορεί να αξιολογήσει, με κριτική σκέψη, τις χρηματοοικονομικές 
αποφάσεις που θα κληθεί να λάβει. Έτσι, μπορούμε μακροπρόθεσμα να λαμβάνουμε αποφάσεις που αρ-
χικά θα διαμορφώσουν και έπειτα θα επηρεάσουν την οικονομική μας κατάσταση. Με τον τρόπο αυτό θα 
μπορούμε να εξασφαλίσουμε τη διατροφή μας, την υγειονομική μας περίθαλψη, την εκπαίδευσή μας, την 
προσωπική μας πρόοδο και την ευημερία τόσο του εαυτού μας όσο και της οικογένειάς μας. 

Επιπλέον, όταν έχουμε αποκτήσει την οικονομική μας ανεξαρτησία, μπορούμε, και θα έπρεπε, να αφιερώ-
σουμε ένα μέρος του χρόνου μας σε εθελοντικές εργασίες, όπως για παράδειγμα να κάνουμε το περιβάλλον 
μας ασφαλέστερο, καθαρότερο και υγιεινό.

Γιατί λοιπόν να ασχοληθείς με τον Χρηματοπιστωτικό  
Εγγραμματισμό; 

Όλοι, μικροί και μεγάλοι, οφείλουμε να ενημερωνόμαστε για το πώς μπορούμε να διαχειριζόμαστε τα χρή-
ματά μας προκειμένου να θέσουμε τις βάσεις για ένα καλύτερο και χωρίς αγωνία μέλλον τόσο για εμάς όσο 
και για τους γύρω μας. 

Εξάλλου, οι περισσότεροι άνθρωποι μεγαλώνουμε έχοντας στο μυαλό μας ότι τα χρήματα εξυπηρετούν μό-
νον ένα πράγμα... Να τα ξοδεύουμε! Και δεν είναι τόσο δικό μας λάθος, εφόσον αυτό βλέπαμε για χρόνια, 
ενώ μεγαλώναμε. 
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Αλλά τα χρήματα είναι μόνο για να τα ξοδεύουμε; 
Αν και εσύ το πιστεύεις αυτό, τότε ίσως θα πρέπει να αναλογιστείς πως στο μέλλον είναι πιθανόν να αντι-
μετωπίσεις οικονομικά διλλήματα/καταστάσεις, όπως π.χ. να μην έχεις τα απαραίτητα χρήματα για να κά-
νεις τα όνειρά σου πραγματικότητα ή να βοηθήσεις τους άλλους, κυρίως τους ανθρώπους που αγαπάς, να  
αντιμετωπίσουν μια δύσκολη κατάσταση και κυρίως να κινδυνεύσει η οικονομική σου ανεξαρτησία και η 
προσωπική σου αξιοπρέπεια.

Απλές προτάσεις που μπορεί να γίνουν καλή συνήθεια!

Επέλεξε ανάμεσα στις ανάγκες και τις επιθυμίες σου

Διαχώρισε τις ανάγκες από τις επιθυμίες σου. Σκέψου πως τα χρήματα είναι περιορισμένα και αμέσως 
μετά θέσε στον εαυτό σου το ερώτημα: Τι θα ήταν πιο αναγκαίο και χρήσιμο να αγοράσω με τα χρήματα 
που διαθέτω; Κάνε μια λίστα και αξιολόγησε ποιο είναι το πιο σημαντικό από αυτά για να αγοράσεις. 

Κάνε αποταμίευση

Κρατώντας από το χαρτζιλίκι σου κάποια χρήματα μπορείς να τα αποταμιεύσεις και, βάζοντας μακρο-
πρόθεσμους στόχους, να αγοράσεις μετέπειτα κάτι αναγκαίο και χρήσιμο για εσένα, μεγαλύτερης  αξίας, 
όπως για παράδειγμα ένα ποδήλατο.

Καλή Επιτυχία!
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Τηλ.: 210-6898593, e-mail: info@biomatiko.gr

www.biomatiko.gr
www.sustainablegreece2020.com

Το ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, το εκπαιδευτικό τμήμα του QualityNet Foundation,  
είναι ένας φορέας που δημιουργεί καινοτόμα προγράμματα συμβάλλοντας  
στη δημιουργία των ενεργών πολιτών του αύριο!
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