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Ευημερία 

Τι είναι η Ευημερία; 
 
Οι στατιστικές για την Ευημερία δίνουν μια εικόνα σε ποια κατάσταση είμαστε ως άτομα, 
ως νοικοκυριά, ως κοινότητες, ως περιφέρειες, ως μεμονωμένα έθνη ή ακόμη και ως 
Ευρώπη. Μπορούν να μετρήσουν την ποιότητα της ζωής μας σε διαφορετικά επίπεδα. 
 
Το θέμα της Ευημερίας γίνεται όλο και πιο σημαντικό τα τελευταία χρόνια, καθώς 
αντιμετωπίζουμε την περιβαλλοντική κρίση, μια πανδημία, τον πόλεμο στην Ευρώπη, 
τον πληθωρισμό και τόσα άλλα γεγονότα που μεταβάλουν τη ζωή. 
 
Η Ευημερία έχει δυνητικά έναν πολύ ευρύ ορισμό. Μπορεί να περιλαμβάνει μια ποικιλία 
θεμάτων, όπως είναι η πολιτική, οι περιβαλλοντικοί παράγοντες, η υγεία, η οικονομία, η 
εκπαίδευση κ.τ.λ.. Επιπλέον, ενσωματώνει και πιο υποκειμενικά θέματα, όπως είναι η 
μοναξιά, η ψυχική και σωματική υγεία, η ποιότητα κοινωνικών δικτύων/σχέσεων, η 
αίσθηση σκοπού στη ζωή και άλλα. 
 
Τι σας λένε οι Επίσημες Στατιστικές για την Ευημερία στη χώρα σας; 
 
Φανταστείτε ότι έχετε προσκληθεί σε μια διεθνή εκδήλωση για να παρουσιάσετε ένα 
βίντεο σχετικά με την Ευημερία στη χώρα σας, με βάση επίσημα στατιστικά στοιχεία. 
  
Μπορείτε να προσεγγίσετε το θέμα όπως εσείς θέλετε, αλλά εδώ είναι μερικές ερωτήσεις 
που μπορεί να σας βοηθήσουν: 
 

• Πώς μοιάζει η Ευημερία στη χώρα σας; Ποια δεδομένα είναι διαθέσιμα; 

• Ποιοι είναι οι βασικοί παράγοντες της Ευημερίας; Πώς μπορούμε να 
χρησιμοποιήσουμε αντικειμενικά και υποκειμενικά θέματα για να υπολογίσουμε την 
Ευημερία; 

• Η Ευημερία σχετίζεται με άλλους παράγοντες π.χ. τον πλούτο και την ανεργία; 

• Τι κάνει τους ανθρώπους ευτυχισμένους στις μέρες μας; 

• Με βάση τα τρέχοντα στατιστικά στοιχεία για την Ευημερία, σε τι πρέπει να 
επικεντρωθούν οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής για το μέλλον; 

 
Παρακαλούμε να είστε σαφείς σχετικά με τον τρόπο που θα παρουσιάσετε το θέμα της 
Ευημερίας. Ποιους καθοριστικούς παράγοντες/πτυχές θα χρησιμοποιήσετε; Φροντίστε 
όχι μόνο να σκεφτείτε τι κάνει τους ανθρώπους ευτυχισμένους, αλλά να συμπεριλάβετε 
και παραδείγματα και επίσημα στατιστικά στοιχεία για την υποστήριξη της παρουσίασης 
στο βίντεό σας. 

 

 



 

Well-Being 

 
What is Well-Being? 
 
Well-Being statistics give a picture of how we are doing as individuals, as households, 
as communities, as regions, as individual nations, or even across Europe. They can 
measure our quality of life on different levels. 
 
The topic of Well-Being has become increasingly important over the past few years, as 
we are facing the environmental crisis, a pandemic, war in Europe, inflation, and so many 
other life-altering events.  
 
Well-Being potentially has a very wide definition. It can encompass a variety of topics, 
such as politics, environmental factors, health, economy, education, etc. In addition, it 
also incorporates more subjective topics, such as loneliness, mental and physical health, 
quality of social networks/relationships, sense of purpose, and so on. 
 
What do Official Statistics tell you about Well-Being in your country? 
 
Imagine that you are invited to an international event to present a video about Well-Being 
in your country, based on official statistics. 
  
You can approach the topic the way you like, but here are some questions that may help 
you: 
 

• What does Well-Being look like in your country? What data is available?  

• What are key-factors of Well-Being? How can we use objective and subjective topics 
to calculate Well-Being? 

• Is Well-Being related with other factors e.g. wealth and unemployment? 

• What makes people happy nowadays? 

• Based on current Well-Being statistics, what do policy makers need to focus on for 
the future? 

 
Please be clear on how you operationalise Well-Being. Which determinants/aspects do 
you use? Make sure not only to reflect on what makes people happy, but to also include 
examples and official data to support the presentation in your video. 
 

 

 

  


