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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο  

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ 

 

Η ιστορία της σοκολάτας στην Ευρώπη ξεκινάει με την ανακάλυψη της Αμερικής, 
πριν από 500 περίπου χρόνια. Μέχρι τότε οι κάτοικοι της ηπείρου μας, δεν ήξεραν 
τίποτα για το συναρπαστικό αυτό φυσικό και απολαυστικό προϊόν, που έμελλε να 
γίνει με τα χρόνια η πιο αγαπημένη γεύση μικρών και μεγάλων. Οι πρώτες 
πληροφορίες που έχουμε για την καλλιέργεια κακαόδεντρων είναι από την εποχή του 
πολιτισμού των Μάγια κάπου στο 600 μ.Χ. Στην εποχή των Αζτέκων το είδος ήταν 
σπάνιο και άξιζε όσο και το χρυσάφι. Οι καρποί προσφέρονταν συνήθως στους Θεούς 
και τους βασιλιάδες και χρησίμευαν ακόμα ως μέσο εμπορικών συναλλαγών, ως 
χρήμα.  
 
H σοκολάτα όμως δεν ήταν τότε γνωστή με τη σημερινή στερεά μορφή της. Οι 
Αζτέκοι χρησιμοποιούσαν τους καρπούς του κακάο - αφού πρώτα τους έτριβαν 
μεταξύ τους και τους έκαναν σκόνη - για την παρασκευή ενός ροφήματος που το 
ονόμαζαν "Choclatl". Το ρόφημα αυτό, στο οποίο πρόσθεταν και άλλα μπαχαρικά, το 
έπιναν ζεστό και θεωρούσαν ότι ήταν χωνευτικό, δυναμωτικό και το καλύτερο 
φάρμακο της εποχής εκείνης, που μπορούσε να γιατρέψει κάθε αρρώστια. 

 Το νέο αυτό ρόφημα κατέκτησε αμέσως τη Βασιλική Αυλή της Ισπανίας και 
απέκτησε σύντομα πιστούς φίλους μεταξύ της Ισπανικής αριστοκρατίας. Στα επόμενα 
χρόνια το ρόφημα έγινε μόδα της εποχής, που απλώθηκε σιγά - σιγά σε όλη την 
Ευρώπη. Για πρώτη φορά σοκολάτα σε στερεά μορφή παρασκεύασε το παραδοσιακό 
μαγαζί του Λονδίνου "Ο Μύλος του Καφέ", που το 1674 παρουσίασε σοκολατένια 
ραβδάκια "αλά ισπανικά" και ένα γλύκισμα σοκολάτας σε συμπαγή μορφή. 

  Το  600 μ.Χ οι Μάγια μεταναστεύουν από τη σημερινή Γουατεμάλα στη Χερσόνησο 
του Γιουκατάν, το σημερινό Μεξικό, μεταφέροντας εκεί και την καλλιέργεια κακάο, 
στην οποία επιδίδονται επί αιώνες. Ύστερα το 1000 μ. Χ οι κόκκοι του κακάο 
χρησιμοποιούνται ως χρήματα από τους κατοίκους της Κεντρικής Αμερικής. Δέκα 
κόκκοι αγόραζαν ένα κουνέλι, εκατό αγόραζαν ένα σκλάβο. Ενώ το 1200 μ. Χ η 
φορολογία από τους λαούς που είναι υποτελείς στους Αζτέκους πληρώνεται σε 
κακάο. 
    Το 1502 ο Χριστόφορος Κολόμβος δοκιμάζει ρόφημα σοκολάτας (σοκόατλ) 
ευρισκόμενος στον Κόλπο της Ονδούρας. Δεν εντυπωσιάζεται αλλά παίρνει μαζί, ως 
ενθύμιο, λίγους κόκκους. Το 1519 ο Φερδινάνδος Κορτέζ φτάνει στο Μεξικό, όπου οι 
Αζτέκοι και ο αυτοκράτοράς τους Μοντεζούμα τον υποδέχονται με τιμές, 



7 
 

πιστεύοντας ότι είναι ο θεός-φίδι Κουατζελκοάτλ, που χάρισε στους ανθρώπους το 
κακάο. Ο Κορτέζ καταστρέφει τον πολιτισμό των Αζτέκων και τους μετατρέπει σε 
σκλάβους, αλλά έχει προλάβει να εκτιμήσει το κακάο. Λόγω της οικονομικής 
σημασίας του στην περιοχή, ο Κορτέζ φτιάχνει τις πρώτες φυτείες κακάο στο όνομα 
των βασιλέων της Ισπανίας. Το 1585 το πρώτο φορτίο κακάο, για εμπορική χρήση, 
ξεφορτώνεται στην Ισπανία. 
    Αργότερα το 1606 ο Φλωρεντίνος έμπορος Αντόνιο Καρλέτι επισκέπτεται τη 
Γουατεμάλα και καταγράφει πρώτος τη διαδικασία, από τη σπορά ως το σερβίρισμα, 
για την παρασκευή ενός φλιτζανιού ροφήματος κακάο. Το 1615 η Άννα η Αυστριακή, 
πριγκίπισσα του Ισπανικού θρόνου, παντρεύεται το Λουδοβίκο τον ΙΓ’ της Γαλλίας 
και φέρνει στη γαλλική αυλή την ισπανική αυλική συνήθεια της σοκολατοποσίας. Το 
1657 το πρώτο κατάστημα πώλησης σοκολάτας ανοίγει στη Μ. Βρετανία από έναν 
Γάλλο. Ο Κάρολος ο Στ’ μεταφέρει την αυλή του από τη Μαδρίτη στη Βιέννη, 
εισάγοντας τη σοκολάτα στην Αυστρία. Το 1732 ο Γάλλος Ντιμπουσόν δημιουργεί το 
πρώτο τραπέζι καβουρδίσματος κόκκων κακάο που επιτρέπει στους εργάτες να 
αυξάνουν την παραγωγικότητα της εργασίας, καθώς στέκονται όρθιοι γύρω από αυτό. 
Το τραπέζι θερμαίνονταν από κάτω με κάρβουνο. Το 1753 ο Σουηδός βοτανολόγος 
Λινναίος, δίνει το επιστημονικό όνομα « θεόβρωμα κακάο», η τροφή των θεών, στο 
κακαόδεντρο, συντάσσοντας τον κώδικα των γνωστών φυτών. Το 1780 η πρώτη 
σοκολάτα βιομηχανικής επεξεργασίας παρασκευάζεται στη Βαρκελώνη. 
    Το 1828 η πρώτη μέθοδος αποχωρισμού του βουτύρου του κακάο από τη 
σοκολάτα εφευρίσκεται στην Ολλανδία. Το 1848 στη Γαλλία ανοίγει το πρώτο 
κατάστημα πώλησης σοκολατινίων, διαφημίζοντας το γεγονός ότι οι σοκολάτες του 
γίνονται όλες στο χέρι. Το 1861 παράγεται και πωλείται στην αγορά το πρώτο κουτί 
για σοκολατάκια, σε σχήμα καρδιάς, για τη γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου. Το 1875 η 
πρώτη σοκολάτα γάλακτος παρασκευάζεται στην Ελβετία. Το 1897 γίνεται η πρώτη 
καταγραφή της κατανάλωσης σοκολάτας. Οι Βρετανοί κατανάλωσαν εκείνο το έτος 
18 εκατομμύρια κιλά, η υπόλοιπη Ευρώπη 50 εκατομμύρια και οι ΗΠΑ 13 
εκατομμύρια κιλά. 
    Τέλος, το 1904 το πρώτο βιομηχανικό στιγμιαίο ρόφημα σοκολάτας 
παρασκευάζεται στη Γαλλία. Το 1910 ο Έλληνας μετανάστης Λεωνίδας Κεσδεκίδης 
ανοίγει στις Βρυξέλλες το πρώτο του κατάστημα. Τα σοκολατίνια Leonidas 
(Λεωνίδας) θα γίνουν παγκοσμίως διάσημα για την ποιότητά τους. Το 1942 στην 
Αμερική κατασκευάζεται η πρώτη σοκολάτα χωρίς βούτυρο κακάο, ώστε να έχει 
μεγαλύτερο χρόνο ζωής και να μπορεί να καταναλωθεί εύκολα από τους στρατιώτες 
στον πόλεμο. 

 

Πιο συγκεκριμένα.... 
 
600 μ.Χ. 
Οι Μάγια μεταναστεύουν από τη σημερινή Γουατεμάλα στη Χερσόνησο του 
Γιουκατάν, το σημερινό Μεξικό, μεταφέροντας εκεί και την καλλιέργεια κακάο, στην 
οποία επιδίδονται επί αιώνες. 
1000 μ.Χ. 
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Οι κόκκοι του κακάο χρησιμοποιούνται ως χρήματα από τους κατοίκους της 
Κεντρικής Αμερικής. Δέκα κόκκοι αγόραζαν ένα κουνέλι, εκατό αγόραζαν ένα 
σκλάβο. 
1200 μ.Χ. 
Η φορολογία από τους λαούς που είναι υποτελείς στους Αζτέκους πληρώνεται σε 
κακάο. 
1500 μ.Χ. 
Το 1502 ο Χριστόφορος Κολόμβος δοκιμάζει ρόφημα σοκολάτας (σοκόατλ) 
ευρισκόμενος στον Κόλπο της Ονδούρας. Δεν εντυπωσιάζεται αλλά παίρνει μαζί, ως 
ενθύμιο, λίγους κόκκους. Το 1519 ο Φερδινάνδος Κορτέζ φτάνει στο Μεξικό, όπου οι 
Αζτέκοι και ο αυτοκράτοράς τους Μοντεζούμα τον υποδέχονται με τιμές, 
πιστεύοντας ότι είναι ο θεός-φίδι Κουατζελκοάτλ, που χάρισε στους ανθρώπους το 
κακάο. Ο Κορτέζ καταστρέφει τον πολιτισμό των Αζτέκων και τους μετατρέπει σε 
σκλάβους, αλλά έχει προλάβει να εκτιμήσει το κακάο. Λόγω της οικονομικής 
σημασίας του στην περιοχή, ο Κορτέζ φτιάχνει τις πρώτες φυτείες κακάο στο όνομα 
των βασιλέων της Ισπανίας. Το 1585 το πρώτο φορτίο κακάο, για εμπορική χρήση, 
ξεφορτώνεται στην Ισπανία. 
1600 μ.Χ. 
Το 1606 ο Φλωρεντίνος έμπορος Αντόνιο Καρλέτι επισκέπτεται τη Γουατεμάλα και 
καταγράφει πρώτος τη διαδικασία, από τη σπορά ως το σερβίρισμα, για την 
Παρασκευή ενός φλιτζανιού ροφήματος κακάο. Το 1615 η Άννα η Αυστριακή, 
πριγκίπισσα του Ισπανικού θρόνου, παντρεύεται το Λουδοβίκο τον ΙΓ’ της Γαλλίας 
και φέρνει στη γαλλική αυλή την ισπανική αυλική συνήθεια της σοκολατοποσίας. Το 
1657 το πρώτο κατάστημα πώλησης σοκολάτας ανοίγει στη Μ. Βρετανία από έναν 
Γάλλο. 
1700 μ.Χ. 
Ο Κάρολος ο Στ’ μεταφέρει την αυλή του από τη Μαδρίτη στη Βιέννη, εισάγοντας τη 
σοκολάτα στην Αυστρία. Το 1732 ο Γάλλος Ντιμπουσόν δημιουργεί το πρώτο 
τραπέζι καβουρδίσματος κόκκων κακάο που επιτρέπει στους εργάτες να αυξάνουν 
την παραγωγικότητα της εργασίας, καθώς στέκονται όρθιοι γύρω από αυτό. Το 
τραπέζι θερμαίνονταν από κάτω με κάρβουνο. Το 1753 ο Σουηδός βοτανολόγος 
Λινναίος, δίνει το επιστημονικό όνομα «θεόβρωμα κακάο», η τροφή των θεών, στο 
κακαόδεντρο, συντάσσοντας τον κώδικα των γνωστών φυτών. Το 1780 η πρώτη 
σοκολάτα βιομηχανικής επεξεργασίας παρασκευάζεται στη Βαρκελώνη. 
1800 μ.Χ.  
Το 1828 η πρώτη μέθοδος αποχωρισμού του βουτύρου του κακάο από τη σοκολάτα 
ευφερίσκεται στην Ολλανδία. Το 1848 στη Γαλλία ανοίγει το πρώτο κατάστημα 
πώλησης σοκολατινίων, διαφημίζοντας το γεγονός ότι οι σοκολάτες του γίνονται όλες 
στο χέρι. Το 1861 παράγεται και πωλείται στην αγορά το πρώτο κουτί για 
σοκολατάκια, σε σχήμα καρδιάς, για τη γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου. Το 1875 η 
πρώτη σοκολάτα γάλακτος παρασκευάζεται στην Ελβετία. Το 1897 γίνεται η πρώτη 
καταγραφή της κατανάλωσης σοκολάτας. Οι Βρετανοί κατανάλωσαν εκείνο το έτος 
18 εκατομμύρια κιλά, η υπόλοιπη Ευρώπη 50 εκατομμύρια και οι ΗΠΑ 13 
εκατομμύρια κιλά. 
1900 μ.Χ. 
Το 1904 το πρώτο βιομηχανικό στιγμιαίο ρόφημα σοκολάτας παρασκευάζεται στη 
Γαλλία. Το 1910 ο Έλληνας μετανάστης Λεωνίδας Κεσδεκίδης ανοίγει στις 
Βρυξέλλες το πρώτο του κατάστημα. Τα σοκολατίνια Leonidas (Λεωνίδας) θα γίνουν 
παγκοσμίως διάσημα για την ποιότητά τους. Το 1942 στην Αμερική κατασκευάζεται 
η πρώτη σοκολάτα χωρίς βούτυρο κακάο, ώστε να έχει μεγαλύτερο χρόνο ζωής και 
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να μπορεί να καταναλωθεί εύκολα από τους στρατιώτες στον πόλεμο. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

B. ΣΟΚΟΛΑΤΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ 

α.  ΕΙΔΗ 

 

Τα είδη της σοκολάτας 

Τα είδη της σοκολάτας του εμπορίου εξαρτώνται από την περιεκτικότητα σε κακάο , 
σε ζάχαρη , σε βούτυρο κακάο , σε γάλα , σε πρόσθετους ξηρούς καρπούς ( π.χ. 
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φουντούκια ) και σε διάφορα άλλα πρόσθετα ( π.χ. ρύζι ) . 

 Έτσι λοιπόν , έχουμε τα εξής είδη : 

 Κουβερτούρα 

Η διαφορά ανάμεσα στην κουβερτούρα και την κοινή σοκολάτα , έγκειται στην 
περιεκτικότητα σε λιπαρές ουσίες , δηλαδή σε βούτυρο κακάο , που στην 
κουβερτούρα είναι πολύ πιο υψηλή. Αυτό την κάνει πιο ρευστή και κατάλληλη για τη 
ζαχαροπλαστική. Η άριστη σοκολάτα κουβερτούρα αποτελείται από 60 % κακάο , 40 
% ζάχαρη και 38 % λιπαρές ουσίες. ” Έξτρα πικρή ” είναι η σοκολάτα που 
αποτελείται από 70 % κακάο , 30 % ζάχαρη και 38 % λιπαρές ουσίες. Για την 
κουβερτούρα γάλακτος , η μέση περιεκτικότητα σε κακάο είναι 36 % με 42 % ζάχαρη 
και 38 % συνολικά λιπαρά. 

 Έξτρα πικρή 

Χρησιμοποιείται πολύ στη ζαχαροπλαστική και περιέχει κακάο σε ποσοστό 70 % και 
καθόλου ζάχαρη. Πωλείται σε μίνι σοκολάτες , μεγάλα κομμάτια , πλάκες ή σταγόνες. 

 Πικρή 

Περιέχει υψηλό ποσοστό κακάο που ξεκινά από 50 – 60 % και μπορεί να φτάσει 
ακόμα και 99 % . Όσο πιο υψηλή είναι η περιεκτικότητα σε κακάο τόσο πιο καλή 
είναι η ποιότητα της σοκολάτας. Έχει έντονη και ξηρή γεύση , χρησιμοποιείται πολύ 
στη ζαχαροπλαστική και τη λατρεύουν οι γευσιγνώστες. 

 Λευκή 

Υπάρχουν δύο είδη. Με ζάχαρη και χωρίς. Περιέχει κατά 24 % τουλάχιστον βούτυρο 
κακάο , είναι κρεμώδης και γλυκιά και τη βρίσκουμε σε πλάκες , μίνι σοκολάτες και 
μεγάλα κομμάτια. 

 Γάλακτος 

Όσον αφορά τη σοκολάτα γάλακτος , η περιεκτικότητα σε κακάο πρέπει να είναι 25 
% τουλάχιστον. Είναι ένα προϊόν στο οποίο έχει προστεθεί ζάχαρη και έχει ως βάση 
το γάλα ( τουλάχιστον 14 % ). Είναι γλυκιά και κρεμώδης. 

Μαύρη Σοκολάτα 

Η μαύρη σοκολάτα περιέχει από 30% και άνω περιεκτικότητα σε κακαόμαζα 

 

β. ΔΙΑΤΡΟΦΗ 

Η σοκολάτα θεωρείται ένα από τα πιο θρεπτικά φυσικά προϊόντα. Δίνει ενέργεια, 
είναι τονωτική και αποτελεί πλούσια πηγή ζωτικότητας για τον ανθρώπινο 
οργανισμό. 
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Περιέχει όλα τα μακροθρεπτικά συστατικά, δηλαδή υδατάνθρακες, πρωτεΐνες και 
λίπη, διαιτητικές ίνες, καφεΐνη, μέταλλα και ιχνοστοιχεία, όπως ασβέστιο, φώσφορο, 
μαγνήσιο, σίδηρο, ψευδάργυρο και χαλκό, αλλά και ένα πλήθος από βιταμίνες, όπως 
βιταμίνη Α και Ε. 
Η σοκολάτα περιέχει, επίσης, και αντιοξειδωτικές ουσίες, οι κυριότερες των οποίων 
είναι οι πολυφαινόλες, οι οποίες συμβάλλουν στη μείωση του κινδύνου ανάπτυξης 
αθηροσκλήρωσης και καρδιαγγειακών παθήσεων. Πιο πλούσια σε πολυφαινόλες 
είναι η σοκολάτα υγείας (τα 100γρ. περιέχουν 600mgr πολυφαινολών). Η μαύρη 
σοκολάτα είναι πιο πλούσια σε αντιοξειδωτικά από το πράσινο τσάι, από το κόκκινο 
κρασί και από τα φρούτα και τα λαχανικά. 

 

Οι διεγερτικές ιδιότητες που αποδίδονται στη σοκολάτα οφείλονται στην 
περιεκτικότητά της σε φαινυλαιθυλαμίνη. Η ουσία αυτή σε υψηλά επίπεδα προκαλεί 
αισθήματα έλξης, ενθουσιασμού, επιπολαιότητας αλλά και φόβου. Λειτουργεί 
διεγείροντας τα κέντρα ευχαρίστησης του εγκεφάλου. Επίσης, μετά την κατανάλωση 
της σοκολάτας απελευθερώνονται ενδορφίνες, φυσικά οπιοειδή, που έχουν 
αναλγητικές ιδιότητες και βελτιώνουν τη διάθεση. 
Η σοκολάτα είναι αδιαμφισβήτητα ένα από τα δημοφιλέστερα τρόφιμα, ειδικά μεταξύ 
των γυναικών. Προέρχεται από καρπούς κακάο του κακαόδενδρου και 
παρασκευάζεται τελικά με την προσθήκη ζάχαρης και βουτύρου κακάο. Για την 
παραγωγή της σοκολάτας γάλακτος προστίθεται γάλα, ενώ η μαύρη σοκολάτα δεν 
περιέχει γάλα. 

Ωστόσο, η σοκολάτα εμφανίζει μεγάλη περιεκτικότητα σε κορεσμένα λίπη. Τα 
κορεσμένα λιπαρά της σοκολάτας δεν φαίνεται να αυξάνουν τη χοληστερόλη του 
ανθρώπου λόγω του στεατικού οξέος που βρίσκεται σε αφθονία σε αυτήν, ενώ η 
μαύρη σοκολάτα δεν περιέχει καθόλου χοληστερόλη. 

Παρότι η σοκολάτα για τον περισσότερο κόσμο θεωρείται ‘κακό’ τρόφιμο λόγω της 
υψηλής θερμιδικής της πυκνότητας, τα πλεονεκτικά χαρακτηριστικά που φέρει δεν 
περνούν απαρατήρητα. Σύμφωνα με πρόσφατες μελέτες, το ασβέστιο, το μαγνήσιο 
και το κάλιο της σοκολάτας, συμβάλλουν στην πρόληψη της υπέρτασης και τη 
μείωση της αρτηριακής πίεσης. Ειδικά η μαύρη σοκολάτα περιέχει τα παραπάνω 
θρεπτικά συστατικά σε μεγαλύτερες ποσότητες. 

Η σοκολάτα έχει πολύ ενδιαφέρουσες δράσεις στο νευρικό σύστημα του ανθρώπου. 
Περιέχει διάφορα αλκαλοειδή και κυρίως τη θεοβρωμίνη, που είναι ένας μεταβολίτης 
της καφεΐνης. Η θεοβρωμίνη διεγείρει το κεντρικό νευρικό σύστημα δρώντας ως 
διουρητικό. Η μαύρη σοκολάτα περιέχει τριπλάσια θεοβρωμίνη από τη σοκολάτα 
γάλακτος. Η σοκολάτα περιέχει επίσης ουσίες με ψυχοδιεγερτικές ικανότητες 
(φαινυλαιθυλαμίνη), ενώ κατά την κατανάλωσή της εκκρίνονται από τον εγκέφαλο 
ενδορφίνες, ουσίες με αναλγητικές ιδιότητες που βελτιώνουν τη διάθεση και την 
ψυχολογία. Επιπλέον εκκρίνεται σεροτονίνη, ουσία με αντικαταθληπτική δράση.  
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Κατά καιρούς η σοκολάτα ενοχοποιήθηκε για πολλές αρνητικές επιδράσεις στον 
ανθρώπινο οργανισμό, οι οποίες ισχύουν εν μέρει. Συνοπτικά οι ημικρανίες, η 
εμφάνιση τερηδόνας, αλλεργιών και ακμής, καθώς και η παχυσαρκία έχουν 
συσχετισθεί με αυξημένη κατανάλωση σοκολάτας. Μέχρι σήμερα, οι επιστημονικές 
μελέτες που συσχετίζουν την πρόσληψη σοκολάτας με την εμφάνιση ημικρανιών 
έχουν αντικρουόμενα αποτελέσματα, αλλά μάλλον η σοκολάτα δεν επηρεάζει την 
εμφάνιση τους. Αναφορικά με την εμφάνιση τερηδόνας, η σοκολάτα σίγουρα 
επηρεάζει, αν και τρόφιμα όπως οι καραμέλες, οι τσίχλες και άλλα γλυκίσματα που 
κολλάνε στα δόντια είναι ισχυρότεροι προαγωγοί της τερηδόνας. Επιπλέον, η 
σοκολάτα έχει συνδεθεί με την εμφάνιση διαφόρων αλλεργιών. Παρόλα αυτά οι 
αλλεργίες που έχουν συσχετιστεί με πρόσληψη σοκολάτας είναι πολύ λίγες. Η ακμή, 
πρόβλημα πολλών εφήβων δεν επηρεάζεται άμεσα από την κατανάλωση σοκολάτας, 
αλλά σχετίζεται με ορμονικές διαταραχές που ευνοούνται από μειωμένη πρόσληψη 
φρούτων και λαχανικών που μπορεί να οφείλεται σε αυξημένη κατανάλωση γλυκών 
επιδορπίων και σοκολάτας. Τέλος, η παχυσαρκία ποτέ δεν προκαλείται από ένα 
τρόφιμο και μόνο. Ωστόσο, η σοκολάτα γάλακτος ιδίως φαίνεται ότι σε μεγάλες 
ποσότητες μπορεί να συμβάλλει στην εμφάνιση παχυσαρκίας. Μικρή κατανάλωση 
σοκολάτας, ιδίως υγείας σε ποσότητες 30 γρ. δύο έως τρεις φορές την εβδομάδα δεν 
φαίνεται να έχει καμία αρνητική επίδραση στον ανθρώπινο οργανισμό, αντιθέτως 
μπορεί να φέρει κάποια πλεονεκτήματα. Καταναλώστε την άφοβα χωρίς τύψεις. 
 
 

 

Σοκολάτα: Ομορφαίνει, δεν παχαίνει 
 
Όταν ακούμε τη λέξη σοκολάτα το μυαλό των περισσοτέρων γεμίζει συναισθήματα 
απόλαυσης, αλλά και ενοχών. Η σοκολάτα αποτελεί χωρίς αμφιβολία ένα από τα 
δημοφιλέστερα τρόφιμα, ειδικά μεταξύ των γυναικών, το οποίο επιβεβαιώνεται από 
το γεγονός ότι το 40% των γυναικών και 15% των ανδρών δηλώνουν εθισμένοι 
(chocoholics). Μια γλυκιά απόλαυση, η σοκολάτα, που παρότι χαρακτηρίζεται από 
πολλούς ως «αμαρτία», τα οφέλη που φέρει για την υγεία δεν περνούν σε καμία 
περίπτωση απαρατήρητα. 

 

Διατροφική αξία της σοκολάτας 

Η σοκολάτα θεωρείται ως ένα από τα πιο θρεπτικά φυσικά προϊόντα. Δίνει ενέργεια, 
χαρίζει ευεξία, είναι τονωτική, ενισχύει την πνευματική διαύγεια και αποτελεί 
πλούσια πηγή ζωτικότητας για τον ανθρώπινο οργανισμό. Περιέχει όλα τα 
μακροθρεπτικά συστατικά , δηλαδή υδατάνθρακες, λίπη και πρωτεΐνη φυτικής 
προέλευσης, καθώς και μεγάλες ποσότητες καλίου, ασβεστίου, χαλκού, σιδήρου και 
μαγνησίου. Περιέχει επίσης μικρές ποσότητες καφεΐνης που αποτελεί διεγερτικό για 
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το κεντρικό νευρικό σύστημα. 

 

Η σοκολάτα προάγει την υγεία; 

Η μέτρια κατανάλωση καλής σοκολάτας είναι ωφέλιμη για τον οργανισμό. Το κάλιο, 
το ασβέστιο και το μαγνήσιο της σοκολάτας, συμβάλλουν στην πρόληψη της 
υπέρτασης και τη μείωση της αρτηριακής πίεσης. Επιπλέον, το μαγνήσιο όταν είναι 
χαμηλό στο αίμα αυξάνει τους πόνους που έχουν οι γυναίκες πριν από την έναρξη της 
περιόδου τους. Ο χαλκός συμβάλλει στο μεταβολισμό του σιδήρου, βοηθάει στη 
σύνθεση της μελανίνης στο δέρμα, στα μαλλιά και βοηθάει στη λειτουργία του 
κεντρικού νευρικού συστήματος. Ο σίδηρος είναι απαραίτητος για τη σύνθεση της 
αιμοσφαιρίνης η οποία μεταφέρει το οξυγόνο μέσα στα ερυθρά αιμοσφαίρια του 
αίματος. Ειδικά η μαύρη σοκολάτα περιέχει τα παραπάνω θρεπτικά συστατικά σε 
μεγαλύτερες ποσότητες. Επιπρόσθετα, η σοκολάτα και κυρίως η μαύρη, αποτελεί 
πολύ σημαντική πηγή πολυφαινολών, ουσιών με αντιοξειδωτική δράση. Τα 
αντιοξειδωτικά προστατεύουν τον οργανισμό από τις ελεύθερες ρίζες οι οποίες 
προκαλούν βλάβες στις μεμβράνες των κυττάρων και αυξάνουν τον κίνδυνο για 
ανάπτυξη καρδιακής νόσου. Επιπλέον, οι ελεύθερες ρίζες συμβάλλουν στην πρόωρη 
γήρανση. Τα φλαβονοειδή συμβάλλουν επίσης στη μείωση της υπέρτασης και 
βελτιώνουν τη συνολική αγγειακή μας λειτουργία. 

Ακόμη, η σοκολάτα, εκτός από την απόλαυση που χαρίζει στον ουρανίσκο μας, η 
κατανάλωση της βοηθάει σημαντικά στη βελτίωση της ψυχικής μας διάθεσης. Είναι 
επιστημονικά αποδεδειγμένο, ότι με την κατανάλωση της ενεργοποιείται 
συγκεκριμένη περιοχή του εγκεφάλου και εκκρίνονται χημικές ουσίες που είναι οι 
ίδιες που απελευθερώνονται όταν βρισκόμαστε σε κατάσταση ψυχικής ευφορίας και 
ικανοποίησης. 

 

Λευκή, γάλακτος ή μαύρη σοκολάτα; 

Λευκή σοκολάτα: Η σοκολάτα που δεν είναι σοκολάτα! Όσο περίεργο και αν σας 
φαίνεται η λευκή σοκολάτα δεν είναι σοκολάτα. Κι αυτό γιατί δεν περιέχει κακάο, 
αλλά μόνο φυτικά βούτυρα τεχνητά γευστικά πρόσθετα που δίνουν γεύση κακάο, 
γάλα, ζάχαρη και βανίλια. Αποφύγετε την αν θέλετε να ακολουθήσετε μια υγιεινή, 
ισορροπημένη διατροφή καθώς έχει πολλές θερμίδες και επίσης όλα τα παραπάνω 
την καθιστούν ένα κοινό γλυκό χωρίς καμία θερμιδική αξία. 

Σοκολάτα γάλακτος: Η αδυναμία των περισσοτέρων. Η σοκολάτα γάλακτος από 
θρεπτικής αξίας είναι αναμφίβολα καλύτερη από τη λευκή. Περιέχει κακαοβούτυρο 
αλλά και κακαόμαζα, άρα και ωφέλιμα αντιοξειδωτικά! Έχει επίσης φώσφορο, 
ασβέστιο και βιταμίνη Β τα οποία όμως (δυστυχώς για εμάς) συνοδεύονται από 
πολλά ζωικά λιπαρά και πλούσιο θερμιδικό περιεχόμενο. Επίσης, οι πρωτεΐνες 
γάλακτος πιθανόν συνδέονται με τα αντιοξειδωτικά, καθιστώντας τα μη διαθέσιμα 
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για τον οργανισμό. 

Μαύρη σοκολάτα: Η βασίλισσα της σοκολάτας! Η καταλληλότερη επιλογή που 
μπορείτε να κάνετε! Κατέχει την πρωτιά όσο αφορά την περιεκτικότητα σε 
αντιοξειδωτικά και περιέχει λιγότερες θερμίδες από τις προηγούμενες. Η μαύρη 
σοκολάτα περιέχει ένα μεγάλο αριθμό αντιοξειδωτικών ουσιών (περίπου 8 φορές τον 
αριθμό που βρέθηκε σε φράουλες). 

Μια καλή μαύρη σοκολάτα περιέχει κακάο σε ποσοστό μεγαλύτερο από 72% και το 
αναγράφει στην μπροστινή όψη της συσκευασίας. Γι’ αυτό θα πρέπει να είσαστε 
προσεκτικοί με παραπλανητικούς τίτλους όπως «μαύρη σοκολάτα», «σοκολάτα 
υγείας», «dark», «noir» και να στρέψετε την προσοχή σας στο ποσοστό κακάο που 
περιέχει η κάθε σοκολάτα. 

 

 

Επομένως… 

Για να αποκτήσετε όλα τα οφέλη της σοκολάτας για την υγεία, επιλέξτε μαύρη 
σοκολάτα αντί σοκολάτα γάλακτος. Θα πρέπει επίσης να προσέξετε να μην 
καταναλώνετε μαύρη σοκολάτα με γάλα ή προϊόντα που περιέχουν γάλα. Επίσης, 
κατά την επιλογή μαύρης σοκολάτας για να επωφεληθείτε στο μέγιστο από τα 
αντιοξειδωτικά που περιέχει, θα πρέπει να επιλέγετε όσο το δυνατόν πιο σκούρα 
σοκολάτα. Τα φλαβονοειδή συμβάλλουν στη χρωστική ουσία της σοκολάτας, και ως 
εκ τούτου ένα πιο σκούρο χρώμα δείχνει υψηλότερη περιεκτικότητα σε 
αντιοξειδωτικά. Η συνιστώμενη ημερήσια πρόσληψη είναι 30γρ ανά ημέρα, ή έως 
200γρ την εβδομάδα, ως μια υγιή πρόσληψη. Η ποσότητα των 30γρ μπορεί να 
ικανοποιήσει την επιθυμία σας για γλυκό και ταυτόχρονα να βοηθήσει στην ομαλή 
λειτουργία του οργανισμού, χωρίς να σας επιβαρύνει με μεγάλη ποσότητα λίπους, 
ζάχαρης και θερμίδων στην καθημερινή σας διατροφή. Προσοχή λοιπόν στη μερίδα, 
γιατί το μέγεθος… μετράει! 

Crash test θερμίδων με μια ματιά: 

100 γραμμάρια σοκολάτας (μία πλάκα) παρέχει: 
 Σοκολάτα γάλακτος: 527 θερμίδες 
 Σοκολάτα γάλακτος με αμύγδαλα: 540 θερμίδες 
 Σοκολάτα γάλακτος με φουντούκια: 544 θερμίδες 
 Σοκολάτα γάλακτος με φράουλα / μπανάνα: 545 θερμίδες 
 Σοκολάτα υγείας: 513 θερμίδες 
 Σοκολάτα υγείας με αμύγδαλα: 527 θερμίδες 
 Σοκολάτα υγείας με φουντούκια: 527 θερμίδες 
 Σοκολάτα με 70% κακάο: 544 θερμίδες. 

 



15 
 

9 λόγοι για να βάλετε τη μαύρη σοκολάτα στη διατροφή σας. 

Τα τελευταία χρόνια οι επιστήμονες έχουν ανακαλύψει ότι η μαύρη σοκολάτα που 

περιέχει τουλάχιστον 60% στερεά κακάο έχει αντιοξειδωτικές ουσίες που προάγουν 

την υγεία, κάτι που είναι καλό για εσάς με πολλούς τρόπους. 

Διαβάστε παρακάτω ποια είναι τα οφέλη της μαύρης σοκολάτας για τον οργανισμό 

σας: 

1. Μπορεί να βοηθήσει στην πρόληψη των καρδιακών παθήσεων. Μια σειρά από 

μελέτες έχουν δείξει πως η κατανάλωση της μαύρης σοκολάτας μπορεί να βοηθήσει 

στην προστασία της καρδιάς. Μια μελέτη του 2011, για παράδειγμα, διαπίστωσε ότι 

τα υψηλά επίπεδα κατανάλωσης σοκολάτας σχετίζονται με μείωση κατά το 1/3 του 

κινδύνου εμφάνισης καρδιακής νόσου. Μια άλλη μελέτη το 2012 διαπίστωσε πως η 

ημερήσια κατανάλωση μαύρης σοκολάτας μπορεί να μειώσει τις καρδιακές 

προσβολές και τα εγκεφαλικά επεισόδια σε άτομα που διατρέχουν κίνδυνο γι’ αυτές 

τις συνθήκες. Μελέτες έχουν επίσης δείξει ότι η μαύρη σοκολάτα μπορεί να βοηθήσει 

στη μείωση των επιπέδων της αρτηριακής πίεσης. 

2. Μπορεί να βοηθήσει να μειώσετε τα επίπεδα της LDL («κακή» 

χοληστερόλη). Μια μελέτη του 2012 διαπίστωσε ότι οι συμμετέχοντες που έτρωγαν 

50 γραμμάρια μαύρης σοκολάτας για 15 ημέρες, είχαν χαμηλότερα επίπεδα «κακής» 

χοληστερόλης και υψηλότερα επίπεδα «καλής» χοληστερόλης (HDL). Μια άλλη 

μελέτη του 2010 διαπίστωσε, επίσης, ότι η κατανάλωση σε μέτριες ποσότητες κακάο 

συσχετίστηκε με μείωση της κακής χοληστερόλης. 

3. Μπορεί να βοηθήσει να μειώσετε τα επίπεδα του σακχάρου στο αίμα. Η ίδια 

μελέτη έδειξε ότι οι συμμετέχοντες που έτρωγαν σοκολάτα, είχαν χαμηλότερα 

επίπεδα σακχάρου στο αίμα. Η μαύρη (αλλά όχι και η λευκή) σοκολάτα βελτίωσε την 

ευαισθησία στην ινσουλίνη, βοηθώντας στον έλεγχο των επιπέδων του σακχάρου στο 

αίμα. 

4. Μπορεί να βοηθήσει να διατηρήσει κάποιος κοφτερό μυαλό στην τρίτη 

ηλικία. Μια μελέτη του 2013 διαπίστωσε ότι η σοκολάτα μπορεί να βοηθήσει να 

βελτιωθεί η υγεία του εγκεφάλου και οι γνωστικές δεξιότητες των ηλικιωμένων. Οι 

άνθρωποι που αρχικά είχαν καλές επιδόσεις σε τεστ μνήμης και λογικής, 

βελτιώθηκαν μετά την κατανάλωση δύο φλιτζανιών κακάο κάθε μέρα για ένα μήνα. 

5. Μπορεί να σας βοηθήσει να μειώσετε το λίπος της καρδιάς. Μια μελέτη που 

δημοσιεύτηκε το 2013 στο Nutrition διαπίστωσε ότι οι έφηβοι που κατανάλωναν 
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μαύρη σοκολάτα είχαν χαμηλότερα επίπεδα ολικού και κοιλιακού λίπους. Οι 

ερευνητές εξέτασαν περίπου 1.500 εφήβους και βρήκαν ότι εκείνοι που κατανάλωναν 

περισσότερη σοκολάτα, είχαν χαμηλότερο ποσοστό σωματικού λίπους, δείκτη μάζας 

σώματος και περίμετρο μέσης. Μια προηγούμενη μελέτη του 2013 έδειξε ότι τα 

άτομα που κατανάλωναν σοκολάτα πιο συχνά, είχαν χαμηλότερο δείκτη μάζας 

σώματος από εκείνους που κατανάλωναν λιγότερο συχνά. Μια μελέτη του 2008 

έδειξε επίσης ότι η μαύρη σοκολάτα ήταν πιο χορταστική από τη σοκολάτα γάλακτος 

και μείωσε την επιθυμία για γλυκά, αλμυρά και λιπαρά τρόφιμα με τους ερευνητές να 

εικάζουν πως μπορεί να είναι ένας τρόπος για να κρατήσει κανείς το βάρος του υπό 

έλεγχο. 

6. Μπορεί να σας κάνει πιο έξυπνους! Μια μελέτη που δημοσιεύτηκε το 2012 στο 

περιοδικό  New England Journal of Medicine βρήκε ότι οι χώρες με περισσότερους 

καταναλωτές  μαύρης σοκολάτας, βγάζουν σημαντικά περισσότερους Νομπελίστες, 

ενδεχομένως λόγω ενισχυμένης αντίληψης. Μια προηγούμενη μελέτη του 2009 

διαπίστωσε ότι οι εθελοντές στους οποίους δόθηκαν μεγάλες ποσότητες των ενώσεων 

που υπάρχουν στις σοκολάτες (φλαβονόλες) σε ένα ζεστό ρόφημα κακάο ήταν σε 

θέση να εκτελέσουν αριθμητικές πράξεις καλύτερα από εκείνους που δεν ήπιαν και 

ήταν επίσης λιγότερο πιθανό να αισθανθούν κουρασμένοι ή διανοητικά 

«αποστραγγισμένοι». 

7. Μπορεί να βελτιώσει την κατάσταση του δέρματός σας. Μια μελέτη του 2006 

διαπίστωσε ότι η μακροχρόνια κατανάλωση του κακάο σε σκόνη, βοήθησε το δέρμα 

να προστατεύεται καλύτερα από την επικίνδυνη υπεριώδη ακτινοβολία και βελτίωσε 

επίσης την πυκνότητα και την ενυδάτωση του δέρματος. Μια μεταγενέστερη μελέτη 

του 2009 έδειξε επίσης ότι οι συμμετέχοντες που κατανάλωναν 20 γραμμάρια μαύρη 

σοκολάτα την ημέρα, αύξησαν την ικανότητα του δέρματός τους να προστατεύεται 

από την ηλιακή ακτινοβολία. 

8. Μπορεί να βοηθήσει στο βήχα. Το κακάο περιέχει μια ένωση που ονομάζεται 

θεοβρωμίνη που μπορεί να καταστείλει το πνευμονογαστρικό νεύρο, το τμήμα του 

εγκεφάλου που προκαλεί τον έντονο βήχα. Μια μελέτη από τη Μεγάλη Βρετανία 

διαπίστωσε πως η θεοβρωμίνη μπορεί να είναι πιο αποτελεσματικό φάρμακο για το 

βήχα από τις πιο παραδοσιακές θεραπείες. Οι συμμετέχοντες που πήραν δισκία που 

περιείχαν θεοβρωμίνη, ήταν λιγότερο πιθανό να εμφανίσουν βήχα και επίσης δεν 
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παρουσίασαν ανεπιθύμητες ενέργειες, σε αντίθεση με τους συμμετέχοντες που 

έλαβαν κωδεΐνη, ένα κοινό αντιβηχικό που συχνά προκαλεί υπνηλία. 

9. Μπορεί να βελτιώσει την όρασή σας. Μια μελέτη του 2011 διαπίστωσε πως η 

κατανάλωση μαύρης σοκολάτας μπορεί να βελτιώσει την οπτική λειτουργία, 

τουλάχιστον προσωρινά. Η οπτική ευαισθησία ενισχύθηκε μέχρι και δύο ώρες 

αργότερα σε άτομα που έτρωγαν μαύρη σοκολάτα. 

 

 

 
Παν μέτρον άριστον 

Στο πλαίσιο μιας ισορροπημένης διατροφής , η οποία περιλαμβάνει ποικιλία 
τροφίμων, σε συνδυασμό με φυσική δραστηριότητα, η σοκολάτα κατέχει τη δική της 
θέση και μπορεί να συμβάλλει με τις ιδιότητες που αναφέρθηκαν στη βελτίωση αυτής 
της ισορροπίας. Προσέξτε την ποσότητα και απολαύστε την χωρίς τύψεις! 
 

γ. ΣΥΝΤΑΓΕΣ 

 

Μερικές συνταγές με βασικό συστατικό τη 
σοκολάτα!! 

Τούρτα με πραλίνα. 
 
Τι χρειαζόμαστε: 

Για το μπισκότο: 

 60 γρ αμύγδαλα λευκά αλεσμένα σε σκόνη 
 50 γρ ζάχαρη άχνη 
 1 ασπράδι αυγού 
 25 γρ κρέμα γάλακτος 35-36% λιπαρά 
 1 κ.γ. κορν φλάουρ 
 25 γρ κουβερτούρα 55% κακάο, ψιλοκομμένη 

  

Για τη μους: 

 200 γρ. κουβερτούρα 70% κακάο, ψιλοκομμένη 
 200 γρ κρέμα γάλακτος 35-36% λιπαρά 
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 120 γρ κρέμα γάλακτος 35-36% λιπαρά χτυπημένη στο μίξερ (παχύρρευστη) 

  

Για τη γέμιση: 

 πραλίνα φουντουκιού 
 μπισκότα eclat d' or 

  

Για το γλάσο: 

 150 γρ σοκολάτα τζαντούγια (περιέχει πάστα φουντουκιού) 
 120 γρ κρέμα γάλακτος 35-36% λιπαρά 

  

Πώς το κάνουμε: 

1. Για το μπισκότο, προθερμαίνουμε το φούρνο στους 170 C (αέρα) και 
κοσκινίζουμε τα στερεά υλικά μας. 

2. Σε ένα μπολ τοποθετούμε τα στερεά (αμύγδαλο σκόνη, ζάχαρη άχνη, κορν 
φλάουρ), ανακατεύουμε πολύ καλά με ένα σύρμα και κατόπιν προσθέτουμε το 
ασπράδι του αυγού κι ανακατεύουμε. 

3. Λιώνουμε σε μπεν μαρί την κουβερτούρα με την κρέμα γάλακτος και την 
προσθέτουμε στα στερεά όπου ανακατεύουμε καλά. 

4. Τοποθετούμε σε ένα ταψί λαδόκολλα κι επάνω ένα τσέρκι διαμέτρου 18 
εκατοστών όπου θα ψήσουμε το μπισκότο στους 170 C για 12-14 λεπτά-
ανάλογα το φούρνο μας. 

5. Αφού το βγάλουμε από το φούρνο, το βάζουμε στο ψυγείο να κρυώσει καλά 
κι έπειτα αφαιρούμε το τσέρκι και τη λαδόκολλα. (Για να ξεκολλήσει πιο 
εύκολα μπορούμε να το ζεστάνουμε λίγο με πιστολάκι μαλλιών!!!) 

6. Για τη γέμιση, σε ένα μπολ ανακατεύουμε 2-3 κουταλιές πραλίνα 
φουντουκιού με 3 κουταλιές eclat d' or ή φεγιεντίνη και το στρώνουμε πάνω 
από το παγωμένο μπισκότο. 

7. Τοποθετούμε στο μπισκότο ένα τσέρκι ίδιας διαμέτρου (μπορούμε να 
χρησιμοποιήσουμε αυτό που χρησιμοποιήσαμε και προηγουμένως αν έχει 
αρκετά ψηλά τοιχώματα) και το βάζουμε στο ψυγείο να παγώσει για λίγο. 

8. Για τη μους, βάζουμε σε ένα μπολ την τεμαχισμένη κουβερτούρα. 
9. Ζεσταίνουμε την κρέμα γάλακτος και μόλις πάρει βράση την ρίχνουμε πάνω 

στην κουβερτούρα. Αφήνουμε ένα λεπτό να μαλακώσει και ανακατεύουμε 
καλά με μια μαρίζ. 

10. Μόλις χλιαρίνει προσθέτουμε και την παχύρρευστη κρέμα γάλακτος κι 
ανακατεύουμε απαλά με μία μαρίζ κάνοντας κυκλικές κινήσεις. 

11. Αφού κρυώσει η μους,βγάζουμε το γλυκό από το ψυγείο,ρίχνουμε την μους 
και τοποθετούμε την τούρτα μας στην κατάψυξη για αρκετές ώρες,ώστε να 
σκληρύνει καλά. 

12. Για το γλάσο, βάζουμε σε ένα μπολ την τεμαχισμένη τζαντούγια. 
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13. Ζεσταίνουμε την κρέμα γάλακτος και μόλις πάρει βράση την ρίχνουμε πάνω 
στην τζαντούγια. Αφήνουμε ένα λεπτό να μαλακώσει και ανακατεύουμε καλά 
με μια μαρίζ, ώστε να ομογενοποιηθεί .(ΠΡΟΣΟΧΗ!!! δε χρησιμοποιούμε 
σύρμα για να μη δημιουργηθούν φυσαλίδες και να έχουμε ένα λείο γλάσο) 

14. Σε ένα ταψάκι τοποθετούμε μία σχάρα κι επάνω σε αυτή το γλυκό μας, ώστε 
το περιττό γλάσο να πέσει στο ταψάκι. 

15. Περιχύνουμε την τούρτα με το γλάσο και στρώνουμε ομοιόμορφα με μία 
παλέτα ζαχαροπλαστικής ή μια μαρίζ. 

16. Τοποθετούμε τη τούρτα σε μία όμορφη πιατέλα και στολίζουμε με ξύσματα 
σοκολάτας-αν θέλουμε τοποθετούμε μπισκότα περιμετρικά της τούρτας. 

Λίγα μυστικά ακόμα!! 

1)Για να πάρουμε τη σκόνη των αμυγδάλων τα βράζουμε σε ένα κατσαρολάκι, 
αφαιρούμε τη φλούδα τους και αφού στεγνώσουν τα αλέθουμε μέχρι να γίνουν 
σκόνη. 

2)Αντί για μπισκότο eclat d' or μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τριμμένα πουράκια. 

3)Αντί για τζαντούγια μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε σοκολάτα πραλίνα. 

4)Για να κάνουμε ξύσματα σοκολάτα χρησιμοποιούμε την ξύστρα λαχανικών και μία 
μαλακή σοκολάτα όπως είναι η τζαντούγια ή η πραλίνα. 

5)Εάν δε θέλετε η τούρτα να πικρίζει μπορείτε να αντικαταστήσετε στη μους τη μισή 
σοκολάτα με σοκολάτα τζαντούγια ή πραλίνα ή σοκολάτα γάλακτος. 
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Ferrero Rocher  

Τι χρειαζόμαστε: 

 120 γρ. φουντούκια 
 200 γρ. Νutella 
 70 γρ. γκοφρέτες με γέμιση κρέμας κακάο 
 350 γρ. κουβερτούρα γάλακτος 

Πώς το κάνουμε: 

1. Προθερμαίνουμε το φούρνο στους 175oC και βάζουμε λαδόκολλα στο ταψί 
του φούρνου. Απλώνουμε τα φουντούκια και τα ψήνουμε για 10 λεπτά. Αφού 
τα βγάλουμε από το φούρνο, βάζουμε στην άκρη 25 φουντούκια και τα 
υπόλοιπα τα αλέθουμε στο multi. 

2. Βάζουμε τη Νutella σε ένα μπολ και ρίχνουμε μέσα τα μισά από τα αλεσμένα 
φουντούκια. Ανακατεύουμε καλά με ένα κουτάλι και βάζουμε στο ψυγείο για 
1 ώρα. 

3. Αλέθουμε τις γκοφρέτες και τις αναμιγνύουμε μαζί με τα υπόλοιπα αλεσμένα 
φουντούκια. Βάζουμε το μείγμα σε ένα βαθύ πιάτο. 

4. Σειρά έχει το πλάσιμο της νουτέλας σε μπαλίτσες το οποίο απαιτεί μια μικρή 
δεξιοτεχνία! Δεν πλάθουμε τις μπαλίτσες με τα χέρια γιατί δεν θα 
καταφέρουμε απολύτως τίποτα! Απλά θα γεμίσουν τα χέρια μας νουτέλα! 
Παίρνουμε με ένα κουταλάκι νουτέλα (να γεμίσει το κουταλάκι), βάζουμε στη 
μέση ένα ολόκληρο φουντούκι (από αυτά που κρατήσαμε στην άκρη) και 
μετά μαζί με ένα δεύτερο κουταλάκι καλύπτουμε το φουντούκι με νουτέλα 
(με αυτήν που ήδη υπάρχει στο ένα κουταλάκι, δεν χρειάζεται να 
προσθέσουμε κι άλλη). 

5. Ρίχνουμε την μπαλίτσα μέσα στο μείγμα με τις γκοφρέτες και πάλι 
χρησιμοποιώντας δύο καθαρά κουταλάκια την καλύπτουμε με το μείγμα ενώ 
ταυτόχρονα πιέζοντας την ελαφρά με τα κουταλάκια της δίνουμε και ένα πιο 
σφαιρικό σχήμα. 

6. Δουλεύουμε κατ΄αυτόν τον τρόπο μέχρι να μας τελειώσει η νουτέλα 
αραδιάζοντας τις μπαλίτσες σε ένα μεγάλο πιάτο στο οποίο έχουμε στρώσει 
ασημόχαρτο. 

7. Βάζουμε στο ψυγείο για μισή ώρα ενώ στο μεταξύ λιώνουμε σε μπεν μαρί την 
κουβερτούρα. 
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8. Βουτάμε μια μια τις μπαλίτσες μέσα στη λιωμένη κουβερτούρα και 
χρησιμοποιώντας δύο κουταλάκια (λύσσαξα με τα κουταλάκια!) τις 
καλύπτουμε προσεχτικά με τη σοκολάτα. 

9. Αραδιάζουμε τα σοκολατάκια σε ασημόχαρτο και αφήνουμε μέχρι να 
στερεοποιηθεί η σοκολάτα. 

 
 
 
 
 
 

Σοκολατόπιτα μόνο με 6 υλικά  
 
 

Τι χρειαζόμαστε: 

 2 αβγά 
 180 γρ. ζάχαρη 
 60 γρ. αλεύρι 
 30 γρ. κακάο ή αντί για κακάο 100 γρ. σοκολάτα 
 ξύσμα και χυμό από ένα πορτοκάλι (προαιρετικά) 
 100 γρ. λιωμένο βούτυρο 

Πώς το κάνουμε: 

1. Προθερμαίνετε το φούρνο στους 180-175 βαθμούς και βουτυρώνετε και 
πασπαλίζετε με κακάο τη φόρμα που έχετε επιλέξει (16-17 εκ.). 

2. Ανακατεύετε τα αβγά και τη ζάχαρη χωρίς μίξερ, απλό ανακάτεμα με το 
κουτάλι, δεν χρειάζεται να λιώσει τελείως η ζάχαρη και να γίνει κρέμα. 
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3. Στο μείγμα προσθέτετε το αλεύρι, το κακάο (ή τη λιωμένη σοκολάτα) και το 
ξύσμα. 

4. Προσθέτετε το λιωμένο βούτυρο (και το χυμό). 
5. Ψήνετε για 15-17 λεπτά στους 175 βαθμούς. 

Λίγα μυστικά ακόμα!! 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην ξεπεράσετε τον συγκεκριμένο χρόνο ψησίματος.  Αν ψηθεί 
παραπάνω το αποτέλεσμα θα είναι να στεγνώσει πολύ το εσωτερικό και να 
σκληρύνει. 

Για παραπάνω ποσότητα πολλαπλασιάστε τα υλικά ανάλογα και ψήστε το γλυκό για 
22-25 λεπτά. 

Σερβίρετε με παγωτό βανίλια και σιρόπι σοκολάτας. 
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Γ. ΣOKΟΛΑΤΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

Η σοκολάτα δεν ήταν ποτέ ίδια πριν φτάσει στην Ελβετία 

Το 1879 ο Ροδόφλος Lindt ήθελε να φτιάξει πιο μαλακή, απολαυστική στο στόμα και 
απαλή σοκολάτα. Η κοινωνία που τον έβλεπε να παλεύει χωρίς αποτέλεσμα αρχικά, 
είχε αρχίσει να "γελά πίσω από την πλάτη του". Ό, τι και να έκανε ο Lindt στις 
μπάρες εμφανιζόταν ένα παχύ λευκό στρώμα, το οποίο φυσικά δεν θα βοηθούσε να 
γίνει "ευπώλητο" το προϊόν του. Ο αδερφός του Αύγουστος, φαρμακοποιός, ανάλυσε 
τη λευκή αυτή επίστρωση και διαπίστωσε πως επρόκειτο απλώς για παγωμένα 
λιπαρά. Ακόμη κι έτσι, ο στόχος του Lindt δεν μπορούσε να επιτευχθεί. 

Ο νεαρός Ελβετός άφησε το εργοστάσιο, όπου έκανε τα πειράματά του και κατά τα 
φαινόμενα ξέχασε τη μηχανή ανάδευσης και θέρμανσης της σοκολάτας ανοικτή. Η 
μηχανή λειτουργούσε για περισσότερο από μια βδομάδα και έκανε το... θαύμα. Όταν 
ο Ελβετός επέστρεψε στο εργοστάσιο, είχε το προνόμιο να είναι ο πρώτος που 
δοκίμαζε τη σοκολάτα, βελούδινη και ακαταμάχητη, όπως τη γνωρίζουμε σήμερα. 
Και κάπως έτσι γεννήθηκε η επεξεργασία του κονσαρίσματος 

Η ανακάλυψη της σοκολάτας γάλακτος 
Ο Daniel Peter, σοκολατοποιός του 19ου αιώνα, σκέφτηκε να προσθέσει στις μπάρες 
σοκολάτας, γάλα σε σκόνη. Το αρχικό πρόβλημα του Ελβετού πρωτοπόρου ήταν πως 
δεν μπορούσε να αφαιρέσει την παραπάνω υγρασία από το γάλα και έτσι οι 
σοκολάτες δεν αποκτούσαν στέρεη και σταθερή μορφή. Στο πρόβλημά του τον 
βοήθησε ο Henri Nestle (πατέρας της γνωστής ελβετικής εταιρίας), αφού είχε ήδη 
εξελίξει την τέχνη του συμπυκωμένου γάλακτος, αλλά και του γάλακτος σε σκόνη. Οι 
δύο Ελβετοί έφεραν στον "κόσμο" την πιο αγαπημένη σοκολάτα από όλες, τη 
σοκολάτα γάλακτος. Μάλιστα ο Peter έδωσε στο δημιούργημά του το όνομα 
Gala/Γάλα, από την ελληνική ονομασία του γάλακτος. 

Lindt  Είναι η σοκολάτα του "πατέρα" του αγαπημένου μας γλυκίσματος όπως το 
γνωρίζουμε σήμερα. Η εταιρία αναπτύχθηκε και έγινε ένας κολοσσός στο χώρο της 
σοκολατοποιίας στα χρόνια που ακολούθησαν. Το 1998 επεκτάθηκε στην 
αμερικανική αγορά, αποκτώντας την αμερικανική σολοκολατερί Ghirardelli, μυώντας 
και τους Αμερικανούς στη φίνα γεύση της Lindt.  
Φυσικά, η μαμά πατρίδα είναι και εκείνη που έχει την μεγαλύτερη ποικιλία και 
ποσότητα σοκολάτας Lindt και δεν χρειάζεται να τρέξετε στο Μπους, όπου 
βρίσκονται οι βασικές εγκαταστάσεις της ιστορικής εταιρίας. Θα βρείτε σοκολάτες 
Lindt σε κάθε καλό ζαχαροπλαστείο στη Γενεύη. 

Cailer  Η Cailer είναι από τις παλιότερες σοκολατοποιίες της Ελβετίας και 
πασίγνωστη σε όλη την υφήλιο για την φίνα και ποιοτική σοκολάτα. 
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 Frey  Άλλη μια υπεραιωνόβια εταιρία παρασκευής σοκολάτας, που ιδρύθηκε από 
τους αδερφούς Frey το 1887. Οι απολαυστικές σοκολάτες της είναι οι πιο δημοφιλείς 
μεταξύ των Ελβετών, αλλά και εκείνες που επιλέγει η SWISS (ώστε να φιλέψει τους 
πελάτες της εν πτήσει). 

LÄDERACH  Η φήμη των "σοκολατομπουκιών" αυτών επεκτάθηκε ιδιαίτερα τα 
τελευταία χρόνια. Το ιδιαίτερο με αυτά τα καταστήματα είναι ότι πωλούν τα 
σοκολατάκια τους σε εντυπωσιακά κουτιά και μόνο από τις σοκολατερίες τους, 
φρέσκα, φρέσκα.  
Στην υπέροχη Γενεύη θα βρεις σοκολατερίες Läderach τόσο την Rue du Marche, όσο 
και στην Rue du Mont Blanc, στις δύο όχθες του Ροδανού ποταμού. 

COOP PRIX GARANTIE  Θα τις αναγνωρίσεις από το χαρακτηριστικό λευκό-ροζ 
περιτύλιγμα. Είναι αυτό που λέμε η καλύτερη σοκολάτα, στην πιο συμφέρουσα τιμή. 
Διότι, αν στο ταξιδάκι σου στη Γενεύη παρασυρθείς με άλλα ψώνια και δεν έχεις να 
δαπανήσεις τόσα στις σοκολάτες, μπορείς να "καθαρίσεις" με αυτή την 
αξιοπρεπέσταστη σοκολάτα που θα βρεις στα Coop. 

Teuscher  Συγκρινόμενη με άλλες σοκολετερί, η Teuscher είναι νέα στο χώρο, μόλις 
από το 1940!!! Μία ακόμη από τις διάσημες στα πέρατα της γης, κυρίως χάρη στα 
προσεγμένα και εντυπωσιακά καταστήματά της σε όλο τον κόσμο (Νέα Υόρκη, 
Άμπου Ντάμπι, Σιγκαπούρη, Μπέβερλι Χιλς).  
Φυσικά, όπως λένε στην Ελλάδα "παπούτσι από τον τόπο σου", οπότε μια επίσκεψη 
στα δύο καταστήματα της εταιρίας σε Γενεύη και Ζυρίχη θα σας ανταμείψει. 

Toblerone  Στην Ελλάδα είναι ίσως η πιο διάσημη, εμπορική ελβετική σοκολάτα με 
το χαρακτηριστικό τριγωνικό σχήμα. Πρόκειται για μια μοναδική δημιουργία του 
Τίοντορ Τόμπλερ και του Εμίλ Μπάουμαν το 1908. Ανέμειξαν σοκολάτα γάλακτος, 
με ένα είδος σαν το δικός μας μαντολάτο, αμύγδαλα και μέλι και σέρβιραν τη 
σοκολάτα που έμελλε να γίνει η πιο διάσημη τρίγωνη σοκολάτα του κόσμου.  

Favarger  Η πιο διάσημη σοκολάτα της Γενεύης. Το 1826 ο ωρολογοποιός Favarger, 
ερωτεύεται την κόρη του σοκολατοποιού και μαζί της παντρεύεται και το επάγγελμα 
της παρασκευής σοκολάτας. Έκτοτε κάθε γενιά μεγάλωνε την εταιρία για να 
αποτελέσει σήμερα την πιο σημαντική σοκολατοποιία της Γενεύης. 

Οι πιο φημισμένες Ευρωπαϊκές χώρες για την σοκολάτα τους 

Ελβετία: Η Ελβετία καταναλώνει την περισσότερη σοκολάτα από κάθε άλλη χώρα 
εξάλλου εκεί βρίσκονται και οι πιο γνωστές σοκολατοβιομηχανίες. 

Βέλγιο: Είναι γεγονός πως το Βέλγιο έχει ταυτιστεί έντονα και με τη Σοκολάτα 
καθώς παράγει 172.000 τόνους σοκολάτας . 

Ισπανία: Οι Ισπανοί θεωρούν την σοκολάτα εθνικό τους προϊόν. 

Ιταλία: Κάθε χρόνο, τον Οκτώβριο στην Ιταλία και συγκεκριμένα στην πόλη Perugia 
διοργανώνεται το Φεστιβάλ Σοκολάτας. 

Λονδίνο: Στα Harrods έχετε την ευκαιρία στο Chocolate Bar έχετε την ευκαιρία να 
γευτείτε πραλίνες και οποία άλλη σοκολατένια λιχουδιά θέλετε. 
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FAIR TRADE 

To Fair Trade είναι ένα παγκόσμιο κίνημα που προωθεί μια εναλλακτική διαδικασία 
εμπορίου. Στοχεύει στη μείωση της φτώχειας και τη βιώσιμη ανάπτυξη στις 
αναπτυσσόμενες χώρες. Μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί και συνεταιρισμοί 
προμηθεύονται προϊόντα από μικρούς παραγωγούς αναπτυσσόμενων χωρών, 
προσφέροντάς τους δίκαιες τιμές και προάγοντας κριτήρια όπως τα ανθρώπινα και 
εργασιακά δικαιώματα και ο σεβασμός προς το περιβάλλον σε όλο τον κύκλο της 
παραγωγής. 

 
Το Fair Trade δεν είναι φιλανθρωπία. Αντί να προσφέρονται απλά χρήματα σε 
εκείνους που τα έχουν ανάγκη, τους δίνεται η δυνατότητα να αναπτύξουν την 
παραγωγικότητά τους και να σταθούν μόνοι στα πόδια τους. Οι διαδικασίες του 
δίκαιου εμπορίου ενδυναμώνουν τις τοπικές κοινωνίες στις αναπτυσσόμενες χώρες 
και δίνουν την ευκαιρία σε μικρούς παραγωγούς να προωθούν τα προϊόντα τους και 
να πληρώνονται δίκαιες τιμές για αυτά 
 
Ενδεικτικά, κάποιοι αριθμοί: 

- πάνω από 7 εκατομμύρια άνθρωποι (αγρότες, παραγωγοί, εργαζόμενοι σε φάρμες 
και οι οικογένειές τους) επωφελούνται από το Fair Trade σε όλο τον κόσμο. 
- Υπάρχουν περίπου 70.000 σημεία πώλησης Fair Trade προϊόντων σε όλη την 
Ευρώπη.  
Η μεγάλη έλλειψη του κακάο στην παγκόσμια αγορά θα προκαλέσει αναπόφευκτες 
ελλείψεις στην αγαπημένη μας σοκολάτα, ανακοίνωσαν οι δύο μεγαλύτερες 
βιομηχανίες παρασκευής σοκολάτας στον κόσμο. 

Τα νέα είναι άσχημα για τους απανταχού λάτρεις της σοκολάτας. Οι δύο μεγαλύτερες 
βιομηχανίες παραγωγής σοκολάτας στον κόσμο, η εταιρεία Barry Callebaut Group, 
με έδρα την Ελβετία και η βρετανική Mars, προειδοποίησαν με ανακοινώσεις τους ότι 
η συνεχιζόμενη έλλειψη του κακάο στην παγκόσμια αγορά, θα επιφέρει αναπόφευκτα 
και την έλλειψη, αλλά και την αύξηση στην τιμή της λατρεμένης μας σοκολάτας. 
 
Σύμφωνα με τον Callebaut η τιμή του κακάο αυξήθηκε κατά 25% μέσα σε ένα χρόνο 
και αυτό οφείλεται σε πολλούς παράγοντες μεταξύ των οποίων οι καιρικές συνθήκες, 
η χρηματοοικονομική κερδοσκοπία, αλλά και ο ιός του Έμπολα σε χώρες της δυτικής 
Αφρικής. 
 
Ο Barry Callebaut αποκάλυψε ότι μόνο το έτος 2013 - 2014  η εταιρεία του πούλησε 
 πάνω από 1,7 εκατομμύρια τόνους σοκολάτας, μία ποσότητα που μεταφράζεται σε 
αύξηση πάνω από 11,6% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος και πρόβλεψε ότι η 
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ζήτηση για σοκολάτα θα αυξηθεί τα επόμενα χρόνια. 
 
Παράλληλα, χώρες της Λατινικής Αμερικής, όπως η Βραζιλία, που στο παρελθόν 
παρήγαγαν κακάο, έχουν εξελιχθεί στους μεγαλύτερους εισαγωγείς του, ενώ η 
αυξανόμενη καλλιέργειά του στην Ακτή του Ελεφαντοστούν και στη Γκάνα, δεν 
επαρκεί για να καλύψει την ολοένα αυξανόμενη ζήτηση για σοκολάτα, που έχει 
ραγδαία αύξηση, ειδικότερα στην Ασία. 

 

Η δουλεία της σοκολάτας 
 
Οι καλλιεργητές σοκολάτας είναι στην πλειονότητα δούλοι 
Αγαπάτε τη σοκολάτα; Ώρα να νιώσετε κομματάκι ένοχοι. Έχετε αναρωτηθεί ποτέ 
από πού προέρχεται η σοκολάτα σας; Το συντριπτικό ποσοστό πηγάζει δυστυχώς από 
παιδική εργασία, με τις εκτιμήσεις να κάνουν λόγο μόνο για την Αφρική για 56-72 
εκατομμύρια παιδιά που εργάζονται κάτω από άθλιες συνθήκες σε φυτείες 
σοκολάτας. Τα περισσότερα έχουν μάλιστα πουληθεί ως σκλάβοι και θα περάσουν 
όλη τους τη ζωή στις φάρμες, δουλεύοντας για το κέρδος άλλων. Οι συνθήκες 
διαβίωσης των παιδιών είναι αχαρακτήριστες, ενώ δεν λείπουν ούτε οι βιαιοπραγίες, 
με τη συνηθέστερη ποινή να είναι ακόμα και σήμερα το μαστίγωμα. Από 
συνεντεύξεις που έχουν δώσει κατά καιρούς παιδιά που το έχουν σκάσει από τέτοιες 
φυτείες, ο κόσμος τους είναι ζοφερός, με την τραγική ειρωνεία να είναι ότι δεν έχουν 
ποτέ τη δυνατότητα να δοκιμάσουν αυτό για το οποίο θα περάσουν μια ολόκληρη 
ζωή στο χαλινάρι. Ακόμα και ο θεσμός του Fair Trade έχει κάνει πολύ λίγα για να 
βοηθήσει... 

 
 

Η μεγάλη έλλειψη του κακάο στην παγκόσμια αγορά θα προκαλέσει αναπόφευκτες 
ελλείψεις στην αγαπημένη μας σοκολάτα, ανακοίνωσαν οι δύο μεγαλύτερες 
βιομηχανίες παρασκευής σοκολάτας στον κόσμο. 
Τα νέα είναι άσχημα για τους απανταχού λάτρεις της σοκολάτας. Οι δύο μεγαλύτερες 
βιομηχανίες παραγωγής σοκολάτας στον κόσμο, η εταιρεία Barry Callebaut Group, 
με έδρα την Ελβετία και η βρετανική Mars, προειδοποίησαν με ανακοινώσεις τους ότι 
η συνεχιζόμενη έλλειψη του κακάο στην παγκόσμια αγορά, θα επιφέρει αναπόφευκτα 
και την έλλειψη, αλλά και την αύξηση στην τιμή της λατρεμένης μας σοκολάτας. 
 
Σύμφωνα με τον Callebaut η τιμή του κακάο αυξήθηκε κατά 25% μέσα σε ένα χρόνο 
και αυτό οφείλεται σε πολλούς παράγοντες μεταξύ των οποίων οι καιρικές συνθήκες, 
η χρηματοοικονομική κερδοσκοπία, αλλά και ο ιός του Έμπολα σε χώρες της δυτικής 
Αφρικής. 
 
Ο Barry Callebaut αποκάλυψε ότι μόνο το έτος 2013 - 2014  η εταιρεία του πούλησε 
 πάνω από 1,7 εκατομμύρια τόνους σοκολάτας, μία ποσότητα που μεταφράζεται σε 
αύξηση πάνω από 11,6% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος και πρόβλεψε ότι η 
ζήτηση για σοκολάτα θα αυξηθεί τα επόμενα χρόνια. 
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Παράλληλα, χώρες της Λατινικής Αμερικής, όπως η Βραζιλία, που στο παρελθόν 
παρήγαγαν κακάο, έχουν εξελιχθεί στους μεγαλύτερους εισαγωγείς του, ενώ η 
αυξανόμενη καλλιέργειά του στην Ακτή του Ελεφαντοστούν και στη Γκάνα, δεν 
επαρκεί για να καλύψει την ολοένα αυξανόμενη ζήτηση για σοκολάτα, που έχει 
ραγδαία αύξηση, ειδικότερα στην Ασία. 

Δ. ΣΟΚΟΛΑΤΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ 

 

  Η σοκολάτα εδώ και πάρα πολλά χρόνια έχει καταφέρει να μπει δυναμικά στην 
καθημερινή ζωή εκατομμυρίων ανθρώπων και να έχει φανατικούς οπαδούς σε όλο 
τον κόσμο. Πολλοί άνθρωποι καθημερινά αποζητούν την απόλαυση που μπορεί να 
τους προσφέρει η σοκολάτα σε οποιαδήποτε μορφή της από ενα μικρό κομμάτι της 
έως και πιο σύνθετες συνταγές που να την περιέχουν. Ειδικότερα, μεγάλη μερίδα 
αυτών υποστηρίζει το γεγονός ότι εκτός από απόλαυση αποτελεί για αυτούς και πηγή 
ενέργειας. Ακριβώς για αυτούς τους λόγους συναντάμε συχνά αναφορές για αυτήν 
ακόμα και στον κινηματογράφο και την λογοτεχνία. 

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ 

Όσον αφορά τον κινηματογράφο πολλές φορές η σοκολάτα ενέπνευσε κάποιους από 
τους πιο αξιόλογους σεναριογράφους στην δημιουργία ιδιαίτερα δημοφιλών ταινιών 
οι οποίες βασιζόμενες απλά στη σοκολάτα κατάφεραν να διακριθούν για την 
πρωτοτυπία τους και να αποσπάσουν ακόμη και βραβεία. Κάποιες από αυτές είναι οι 
ακόλουθες. ‘O Tσάρλι και το εργοστάσιο σοκολάτας’ μία παιδική ταινία άλλα 
άκρως συγκινητική, της οποία το θέμα είναι ένα πάμπτωχο αγόρι που μαζί με τον 
παππού του, είναι ένα από τα πέντε τυχερά παιδιά που κερδίζουν το δικαίωμα να 
επισκεφτούν το εργοστάσιο σοκολάτας του εκκεντρικού Γουίλι Γουόνκα. Η ξενάγηση 
στο θαυμαστό εργαστήριο σοκολατοποιίας αποδεικνύεται μια αληθινή δοκιμασία, μια 
περιπέτεια όπου κάθε παιδί φανερώνει τα ελαττώματα και τις αρετές του.  

  Η επόμενη ταινία είναι η γνωστή σε όλους μας ‘Chocolat’, η οποία απογειώθηκε όχι 
μόνο για το σενάριό της άλλα και για τις συγκλονιστικές ερμηνείες των ηθοποιών. Η 
ταινία μας γυρνάει σε ένα παραδοσιακό χωριό της Γαλλίας στην δεκαετία του ’50, με 
έναν θρησκευόμενο δήμαρχο και συντηρητικά ήθη και έθιμα, όπου καταφτάνει μια 
γυναίκα μαζί με την κόρη της, και ανοίγουν ένα εργαστήριο σοκολάτας μέσα στην 
περίοδο της Νηστείας. Και όλα ανατρέπονται γλυκά! 

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 

Οι περισσότερες αναφορές της σοκολάτας στη λογοτεχνία έχουν να κάνουν με την 
παιδική λογοτεχνία και αυτό γιατί είναι γνωστό σε όλους μας ότι τα παιδιά λατρεύουν 
τη σοκολάτα! Έτσι η επιτυχία των βιβλίων που έχουν σχέση με τη σοκολάτα είναι 
σίγουρη καθώς οι αναγνώστες είναι παιδιά. Ένα από αυτά είναι το ‘Αχ σοκολάτα’ 
ένα παραμύθι παράξενο για το συναρπαστικό ταξίδι που έκαναν οι καρποί του κακάο 
σ’ ολόκληρο τον κόσμο… αλλά και για μια βασιλοπούλα λαίμαργη και για ένα φτωχό 
παραγιό που κατόρθωσε να γίνει βασιλιάς χάρη στην αγάπη και τη...σοκολάτα 
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 Ένα ακόμη βιβλίο είναι ‘Ο καιρός της σοκολάτας’ της γνωστής συγγραφέα Λότη-
Πέτροβιτς Ανδρουτσοπούλου η οποία γράφει κυρίως βιβλία για παιδιά και εφήβους. 
Το συγκεκριμένο βιβλίο αποτελείται από μικρά διηγήματα βασισμένα σε πραγματικά 
περιστατικά, ιστορίες αληθινές που ίσως φαίνονται απίστευτες, όπως τα παραμύθια. 
Πίσω από τις γραμμές τους κρύβεται ένα κομμάτι της νεότερης Ιστορίας μας, τα 
χρόνια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, μια εποχή που, όσα βιβλία κι αν γράφτηκαν γι' 
αυτή, ποτέ δε θα είναι αρκετά. Παράλληλα, η συγγραφέας προτείνει στους νεαρούς 
αναγνώστες, σαν παιχνίδι, να ανιχνεύσουν γεγονότα, πρόσωπα, τόπους και 
στιγμιότυπα που μεταπλάστηκαν σε στοιχεία άλλων λογοτεχνικών της έργων. Εν 
κατακλείδι η σοκολάτα ως θέμα είτε στον κινηματογράφο είτε στην λογοτεχνία 
καταφέρνει να έχει φανατικό κοινό και απίστευτες επιτυχίες!!!!!!! 

 

ΓΛΥΠΤΙΚΗ 

Η σοκολάτα στο ρεκόρ Guinness 

 

Ο Μirco Della Vechia είναι ένας από τους πιο ταλαντούχους σοκολατοποιούς της 
Ιταλίας έχει δημιουργήσει μια σειρά από αντίγραφα των μνημείων παγκόσμιας 
κληρονομιάς λαξευμένα σε λευκή σοκολάτα σε μια επίδειξη απέραντου ταλέντου και 
υπομονής ο Della Vechia έχει μετατρέψει τεράστιους ογκόλιθους σοκολάτας 
χρησιμοποιώντας μια σειρά από εργαλεία γλυπτικής σε γλυκά μοντέλα που οι 
περισσότεροι άνθρωποι θα ήθελαν να τα φάνε Η συλλογή Μνημείων Παγκόσμιας 
Κληρονομιάς απο λευκή σοκολάτα στο Χονγκ Κονγκ περιλαμβάνει διάσημα 
αξιοθέατα, όπως τον Πύργο της Πίζας, το Κολοσσαίο, το Στόουνχεντζ, τον 
Παρθενώνα. Εκτός από την εκπληκτική αυτή συλλογή από μοντέλα σοκολάτας ο 
Mirco Della Vechia κατέχει επίσης το ρεκόρ Γκίνες για το μεγαλύτερο γλυπτό 
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σοκολάτας στον κόσμο - 1,5 μ. ύψος, 2, 5 μ. μήκος και το 5,37 τόνων αντίγραφο του 

θόλου του Μιλάνου.   
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Άλλα  αξιοσημείωτα κατασκευάσματα: 

1. 

 

 

2. 
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3. 

 

4. 

 

5. 
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Το μεγαλύτερο γλυπτό από σοκολάτα στον κόσμο 
Η «Qzina Specialty Foods» έσπασε το παγκόσμιο ρεκόρ του μεγαλύτερου γλυπτού 
από σοκολάτα, φτιάχνοντας μια λεπτομερέστατη ρέπλικα του αρχαίου ναού των 
Μάγια Chichen Itza στο Μεξικό. Το γλυπτό ζυγίζει 6.808 κιλά και ξεπερνάει το 
προηγούμενο ρεκόρ των 4.007 κιλών που είχε επιτευχθεί στην Ιταλία το 2010, ενώ 
για τη δημιουργία του χρειάστηκαν 400 ώρες. 

   

Η πυραμίδα πρόκειται να εκτεθεί στο ινστιτούτο σοκολάτας της καναδικής εταιρείας 
από τις 4 Ιουνίου μέχρι τις 21 Δεκεμβρίου, όπου θα καταστραφεί για να συμπέσει με 
το τέλος του ημερολογίου των Μάγιας. Η μέθοδος για την καταστροφή δεν έχει 
ακόμη αποφασιστεί. 
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Ένα δωμάτιο από σοκολάτα! 
 

Το εμπορικό κέντρο “Kaliningrad Plaza” στη Λιθουανία βρήκε έναν πρωτότυπο 
τρόπο για να γιορτάσει τα πέντε χρόνια λειτουργίας του. Ανέθεσε στη γλύπτρια Elena 
Climent να δημιουργήσει ένα δωμάτιο 20 τετραγωνικών μέτρων εξ ολοκλήρου από 
σοκολάτα! 

Το “λαχταριστό” δωμάτιο κατασκευάστηκε μέσα στο εμπορικό κέντρο, όπου 
παρέμεινε λίγο χρονικό διάστημα για διαφημιστικούς λόγους, και περιλαμβάνει 
σοκολατένια έπιπλα, κουρτίνες, χαλιά, διάφορα διακοσμητικά αντικείμενα, ακόμη και 
τζάκι, όλα φτιαγμένα μόνο από λευκή και σοκολάτα γάλακτος! 

Η γλύπτρια δήλωσε: “Όσο χρόνο κράτησε η δημιουργία του δωματίου διασκεδάσαμε 
πολύ και γελάσαμε ακόμη πιο πολύ! Προσέξαμε όλες τις λεπτομέρειες των 
αντικειμένων και των επίπλων έτσι ώστε να μοιάζουν όσο το δυνατόν… αληθινά, 
συνθέτοντας ένα κανονικό δωμάτιο όπου δεν του λείπει τίποτα. Ακόμη και σκάκι 
φτιάξαμε

 

 

Η σοκολάτα είναι ένα υλικό δύσκολο στη γλυπτική, γιατί πρέπει να τη διατηρείς 
συνεχώς σε συγκεκριμένη θερμοκρασία (22-24 βαθμούς Κελσίου) έτσι ώστε ούτε να 
λιώνει αλλά ούτε και να είναι πολύ σκληρή, δυσκολεύοντας τη λάξευση. Επιπλέον 
έπρεπε να χρησιμοποιούμε εναλλάξ λευκή και σοκολάτα γάλακτος, γεγονός που μας 
δυσκόλεψε ακόμη περισσότερο. 
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Γιατί όταν χειρίζεσαι στη γλυπτική ένα μόνο υλικό (μάρμαρο, πέτρα, ξύλο, πάγο 
κ.λπ.) τα πράγματα είναι πιο εύκολα.  Η βασική διαφορά με τη γλυπτική στη 
σοκολάτα συγκριτικά με άλλα υλικά είναι… η μυρωδιά! Το άρωμα της σοκολάτας 
είναι μοναδικό και δημιουργεί στο τέλος μια ξεχωριστή ατμόσφαιρα… Αφήστε που 
συνεχώς… λιγουρεύεσαι να φας ένα κομμάτι!”. 

 

 

Το “σοκολατένιο” δωμάτιο δέχτηκε πολλούς επισκέπτες μέχρι τις 18 Νοεμβρίου, 
οπότε κόπηκε σε μικρά κομμάτια και μοιράστηκε στον κόσμο! Αξίζει να 
σημειώσουμε ότι το εμπορικό κέντρο “Kaliningrad Plaza” έχει συνεργαστεί με τον 
Καρλ Λάγκεφερντ σε παρόμοια projects. 
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ΜΟΥΣΙΚΗ 

 

Στίχοι:   
Σταμάτης Κραουνάκης & Γιάννης Ξανθούλης 
Μουσική:   
Σταμάτης Κραουνάκης 

 1. Χρήστος Στέργιογλου & Υβόννη Μαλτέζου 
  

 
Σόκο- σόκο- σόκο- σοκολάτα,  
σόκο- σόκο- σόκο- σοκολά-,  
σόκο- σόκο- σόκο- σοκολάτα,  
σόκο- σόκο- σόκο- σοκολά-. 
 
Κάπου εκεί, στην Βραζιλία,  
με κακάο, κακάο και κακία,  
φτιάξαν κάτι φοβερό, πω, πω, πω,  
σαν τη Σά- τη Σάμπα ισχυρό,  
κάτι που δεν είχε μπέσα,  
τί στο διάλο βάλαν μέσα,  
και πώς φτάσαμε ως εδώ, δε μου λες; 
και τρελάθηκαν πολλοί και πολλές. 
 
Σοκολάτα μου, μπαμπέσα, δυναμίτη έχεις μέσα,  
σκλάβο με κρατάει μαζί σου, αγιαγιά,  
το σοκολατί κορμί σου, αγιαγιά,  
σοκολάτα μου, αραπίνα, Βραζιλιάνα μου, τσαχπίνα,  
κάνε κράτει, κάνε κράτει, αγιαγιά. 
φύλα και κάνα κομμάτι, αγιαγιά. 
 
Σόκο- φτάνει και παράτα να μασάς τη σοκολάτα, σόκο- φτάνει,  
σόκο- φτάνει, σόκο- στάσου, σκέψου λίγο την υγειά σου, σόκο- φτάνει,  
όποιος φτιάχνει σοκολάτες, πάει στο Χάροντα πελάτες, σόκο- φτάνει,  
όποιος τρώει και δε φτάνει, το συκώτι του πεθάνει, σόκο- φτάνει,  
σόκο- σόκο-, επιπτώσεις έχεις σ' όλες τις αρθρώσεις, σόκο- φτάνει,  
και γι' αυτό, μην απορήσεις, γκόμενα αν δεν αποκτήσεις, σόκο- φτάνει. 
 
Σόκο- φτάνει, σόκο- φτάνει, σόκο- φτάνει. 
 
Γεια σας, είμαι η σοκολάτα και μιλώ, μιλώ πολύ σταράτα,  
έχω θρέψει εγώ γενιές και γενιές και γι' αυτό ακούστε δυο πενιές,  
για την υπογλυκαιμία, δάγκα μία κι άλλη μία 
μα αν θελήσεις να με φας πιο πολύ, θ' αγριέψω και θα γίνω τρελή. 
 
Σοκολάτα μου, μπαμπέσα, δυναμίτη έχεις μέσα,  
σκλάβο με κρατάει μαζί σου, αγιαγιά,  
το σοκολατί κορμί σου, αγιαγιά,  
σοκολάτα μου, αραπίνα, Βραζιλιάνα μου, τσαχπίνα,  
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κάνε κράτει, κάνε κράτει, αγιαγιά. 
φύλα και κάνα κομμάτι, αγιαγιά.  

 

Κονσέρτο για σοκολάτα και τριαντάφυλλα  
Στίχοι: Κατερίνα Κυρμιζή  
Μουσική: Νίκος Γρηγοριάδης  
Πρώτη εκτέλεση: Νίκος Γρηγοριάδης  
Άλλες ερμηνείες: Κατερίνα Κυρμιζή  
 
Στα χέρια σου η χαρά που μόλις έφτασες  
μυρίζει, και το άρωμα σε πνίγει.  
Λίγα λεπτά και να, ο Παράδεισος ανοίγει.  
Μα υπάρχει ακόμα κάτι που δεν ξέχασες.  
 
Παίρνεις κι απόψε αγκαλιά της σοκολάτα σου  
και τη μποέμικη ζωή για συντροφιά σου.  
Χαράζει κι η σιωπή βουίζει στα αφτιά σου  
μα παει καιρός που έμαθες να το ανέχεσαι.  
 
Το ξέρεις πια, δεν πιάνεσαι γιατί μεγάλωσες.  
Αφού δοκίμασες μεμιάς όλες τις γεύσεις  
και τώρα που μπλέχτηκες, άλλους πρέπει να μπλέξεις.  
Απλώνεις δίχτυα με συνεργό τις τρεις μάγισσες.  

 

Άσπρη Σοκολάτα  
Στίχοι: Mikro  
Μουσική: Mikro  
Πρώτη εκτέλεση: Mikro  
Άργησες πολύ  
και σήμερα όπως πάντα  
κάτι μη ξεχνάς  
την άσπρη σοκολάτα  
 
Δωδεκάμιση  
γυρίζουν όλα πάνω στο ταβάνι  
έχεις στην καρδιά  
μία όμορφη αγάπη  
 
Δεύτερη φορά  
μετράω τα πλακάκια  
θέλω να σε δω  
και να μου φέρεις και μια άσπρη σοκολάτα  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

    Α.    ΓΙΑΤΙ παιδική εργασία και σοκολάτα; 

Το 1528, ο Ερνάν Κορτές, ο εξερευνητής που κατέκτησε το Μεξικό, έφερε στην 
Ισπανία το δέντρο “Theobroma cacao”, το αγαπημένο κακαόδεντρο των Μάγια και 
των Αζτέκων. Οι Ισπανοί επεξεργάστηκαν τους καρπούς του δέντρου, πρόσθεσαν 
ζάχαρη και το γευστικότατο ρόφημα επεκτάθηκε σε όλη την Ευρώπη. Τον 19ο αιώνα 
δημιουργήθηκε η πρώτη μπάρα σοκολάτας, απ’ τον Ολλανδό CONRAD von Houten. 
Πλέον, οι φυτείες κακάο αποτελούσαν μία απ’ τις σημαντικότερες πηγές πλούτου για 
τους Ευρωπαίους, που είχαν επεκτείνει την κυριαρχία τους σε όλη τη Λατινική 
Αμερική και την Αφρική. Το 1880 οι Πορτογάλοι οργάνωσαν τις πρώτες φυτείες 
κακάο στην Αφρική, στο νησί Σάο Τομέ και Πρίνσιπε. Η δουλεία είχε καταργηθεί το 
1875, αλλά στις φυτείες κακάο ο χρόνος φαίνεται ότι κυλούσε πιο αργά, καθώς οι 
συνθήκες εργασίας δεν άλλαξαν καθόλου. Κάθε χρόνο πέθαινε το 11% των εργατών, 
περισσότεροι από τους οποίους είχαν απαχθεί απ’ την Αγκόλα και δούλευαν παρά τη 
θέλησή τους. Η καλλιέργεια του κακάο επεκτάθηκε και στην υπόλοιπη Αφρική και 
πολλές μικρές, οικογενειακές φάρμες που της διαχειρίζονταν οι ίδιοι οι Αφρικανοί 
άρχισαν να εμφανίζουν κέρδη. Με την παγκόσμια οικονομική κρίση της δεκαετίας 
του 1930, τα κέρδη εξαφανίστηκαν και απέμειναν πολύ λιγότερες φυτείες κυρίως 
στην Ακτή Ελεφαντοστού και την Γκάνα. Στα μέσα του 2ου αιώνα, τα αφρικανικά 
κράτη άρχισαν να εκσυγχρονίζονται, να αποκτούν την ανεξαρτησία τους και η 
“ανεπίσημη” δουλεία εξαλείφθηκε. Ή τουλάχιστον έτσι πίστευε ο κόσμος. Το 2000, 
μια σειρά από δημοσιογραφικές έρευνες αποκάλυψαν ότι η δουλεία “ζει και 
βασιλεύει” στις φυτείες κακάο. Και αυτοί οι σύγχρονοι σκλάβοι δεν είναι ενήλικοι, 
αλλά παιδιά που πουλιούνται απ’ τις οικογένειές τους και πολλά πεθαίνουν, πριν 
προλάβουν να ενηλικιωθούν. Τα παιδιά πρέπει να μεταφέρουν σάκους που έχουν 
πολλαπλάσιο μέγεθος και βάρος απ’ τα ίδια. Αν καθυστερήσουν στη μεταφορά των 
σάκων, τιμωρούνται, συνήθως με μαστίγωμα Οι σύγχρονοι σκλάβοι της σοκολάτας Η 
UNICEF υπολογίζει ότι περίπου μισό εκατομμύριο παιδιά εργάζονται σε φυτείες 
κακάο στην Ακτή Ελεφαντοστού, που από τη δεκαετία του ’70 διατηρεί την 
παγκόσμια πρωτιά στις εξαγωγές κακάο. Οι ηλικίες των εργατών κυμαίνονται από 5 
μέχρι 16 και προέρχονται ως επί το πλείστον απ’ τις φτωχότερες χώρες της ηπείρου, 
όπως είναι η Μπουργκίνα Φάσο και το Μάλι. Παιδιά κάτω των 10 ετών χειρίζονται 
τεράστια μαχαίρια, με τα οποία σπάνε το σκληρό κέλυφος που φιλοξενεί τους 
πολύτιμους καρπούς. Δεν υπάρχει ούτε ένα παιδί χωρίς σημάδια στο σώμα του, από 
τραυματισμούς με τα μαχαίρια. Μερικά έχουν χάσει ακόμα και τα χέρια τους, 
εξαιτίας μίας και μόνο κακώς υπολογισμένης κίνησης. Όταν μάθουν να 
χρησιμοποιούν τα θανατηφόρα εργαλεία της “δουλειάς” τους, έχουν να 
αντιμετωπίσουν άλλους κινδύνους. Καθημερινά, χρησιμοποιούν τοξικές ουσίες για να 
ραντίσουν τις φυτείες, χωρίς ίχνος προστασίας. Τα παιδιά-δούλοι ονειρεύονται μόνο 
να αποδράσουν Όταν τελειώνει η δουλειά της ημέρας, πολλές ώρες αφότου έχει πέσει 
το σκοτάδι, τα παιδιά τρώνε το φαγητό που τους αναλογεί: καλαμπόκι και μπανάνες. 
Είναι τα φθηνότερα τρόφιμα που κυκλοφορούν και σε καμία περίπτωση δεν 
καλύπτουν τις διατροφικές ανάγκες παιδιών σε ανάπτυξη. Το βράδυ κοιμούνται πάνω 
στο ξύλινο πάτωμα. Τα ξημερώματα αρχίζουν πάλι τη δουλειά. Όσα παιδιά 
επιχείρησαν να αποδράσουν και πιάστηκαν, ξυλοκοπήθηκαν ανελέητα. Έχουν γίνει 
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ελάχιστες ενέργειες για την καταπολέμηση της σύγχρονης παιδικής δουλείας. 
Δημιουργήθηκε ένα τυπικό πρωτόκολλο, που αν και ζητά την κατάργηση της 
παιδικής εργασίας, δεν επέβαλε καμία νομική μεταρρύθμιση. Η Ακτή Ελεφαντοστού 
είναι ο βασικός παραγωγός κακάο για γίγαντες όπως η Cadbury, η Hershey’s κι η 
Nestle. Συνεργάζονται πολύ διστακτικά με τις έρευνες της UNICEF, αρνούνται να 
αποκαλύψουν από που παίρνουν το κακάο τους. Απαγόρευσαν να υπάρχει ταμπέλα 
στα προϊόντα που θα ξεχώριζε αυτά που είχαν παραχθεί νόμιμα από αυτά που 
βασίζονταν σε παιδική εργασία, γιατί φοβήθηκαν ότι θα ξεκινούσε ένα γενικό 
μποϊκοτάζ προς όλα τα προϊόντα κακάο.  

 
 

 

“Όταν ο κόσμος τρώει σοκολάτα, τρώει τη σάρκα μου”.  
 
Η μαρτυρία ενός παιδιού σκλάβου στις φυτείες που προμηθεύουν κακάο τις 
βιομηχανίες της δύσης. Όσα παιδιά επιχείρησαν να αποδράσουν και πιάστηκαν, 
ξυλοκοπήθηκαν ανελέητα...  
Το 1528, ο Ερνάν Κορτές, ο εξερευνητής που κατέκτησε το Μεξικό, έφερε στην 
Ισπανία το δέντρο “Theobroma cacao”, το αγαπημένο κακαόδεντρο των Μάγια και 
των Αζτέκων. Οι Ισπανοί επεξεργάστηκαν τους καρπούς του δέντρου, πρόσθεσαν 
ζάχαρη και το γευστικότατο ρόφημα επεκτάθηκε σε όλη την Ευρώπη. Τον 19ο αιώνα 
δημιουργήθηκε η πρώτη μπάρα σοκολάτας, απ’ τον Ολλανδό Conrad von Houten. 
Πλέον, οι φυτείες κακάο αποτελούσαν μία απ’ τις σημαντικότερες πηγές πλούτου για 
τους Ευρωπαίους, που είχαν επεκτείνει την κυριαρχία τους σε όλη τη Λατινική 
Αμερική και την Αφρική. Το 1880 οι Πορτογάλοι οργάνωσαν τις πρώτες φυτείες 
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κακάο στην Αφρική, στο νησί Σάο Τομέ και Πρίνσιπε. Η δουλεία είχε καταργηθεί το 
1875, αλλά στις φυτείες κακάο ο χρόνος φαίνεται ότι κυλούσε πιο αργά, καθώς οι 
συνθήκες εργασίας δεν άλλαξαν καθόλου. Κάθε χρόνο πέθαινε το 11% των εργατών, 
περισσότεροι από τους οποίους είχαν απαχθεί απ’ την Αγκόλα και δούλευαν παρά τη 
θέλησή τους....  
Η καλλιέργεια του κακάο επεκτάθηκε και στην υπόλοιπη Αφρική και πολλές μικρές, 
οικογενειακές φάρμες που της διαχειρίζονταν οι ίδιοι οι Αφρικανοί άρχισαν να 
εμφανίζουν κέρδη. Με την παγκόσμια οικονομική κρίση της δεκαετίας του 1930, τα 
κέρδη εξαφανίστηκαν και απέμειναν πολύ λιγότερες φυτείες κυρίως στην Ακτή 
Ελεφαντοστού και την Γκάνα. Στα μέσα του 2ου αιώνα, τα αφρικανικά κράτη 
άρχισαν να εκσυγχρονίζονται, να αποκτούν την ανεξαρτησία τους και η “ανεπίσημη” 
δουλεία εξαλείφθηκε. Ή τουλάχιστον έτσι πίστευε ο κόσμος....  
 
Οι σύγχρονοι σκλάβοι της σοκολάτας. 
 
 Η UNICEF υπολογίζει ότι περίπου μισό εκατομμύριο παιδιά εργάζονται σε φυτείες 
κακάο στην Ακτή Ελεφαντοστού, που από τη δεκαετία του ’70 διατηρεί την 
παγκόσμια πρωτιά στις εξαγωγές κακάο. Οι ηλικίες των εργατών κυμαίνονται από 5 
μέχρι 16 και προέρχονται ως επί το πλείστον απ’ τις φτωχότερες χώρες της ηπείρου, 
όπως είναι η Μπουργκίνα Φάσο και το Μάλι. Τα παιδιά πρέπει να μεταφέρουν 
σάκους που έχουν πολλαπλάσιο μέγεθος και βάρος απ’ τα ίδια. Αν καθυστερήσουν 
στη μεταφορά των σάκων, τιμωρούνται, συνήθως με μαστίγωμα. Παιδιά κάτω των 10 
ετών χειρίζονται τεράστια μαχαίρια, με τα οποία σπάνε το σκληρό κέλυφος που 
φιλοξενεί τους πολύτιμους καρπούς. Δεν υπάρχει ούτε ένα παιδί χωρίς σημάδια στο 
σώμα του, από τραυματισμούς με τα μαχαίρια. Μερικά έχουν χάσει ακόμα και τα 
χέρια τους, εξαιτίας μίας και μόνο κακώς υπολογισμένης κίνησης. Όταν μάθουν να 
χρησιμοποιούν τα θανατηφόρα εργαλεία της “δουλειάς” τους, έχουν να 
αντιμετωπίσουν άλλους κινδύνους. Καθημερινά, χρησιμοποιούν τοξικές ουσίες για να 
ραντίσουν τις φυτείες, χωρίς ίχνος προστασίας....  

 

Οι φάρμες της Δυτικής Αφρικής (π.χ. Ακτή Ελεφαντοστού) προμηθεύουν με κακάο 
τους διεθνείς γίγαντες όπως Hershey’s, Mars και Nestle και έχουν άμεση σχέση με τις 
χειρότερες μορφές παιδικής εργασίας, εμπορίας ανθρώπων και δουλείας. 

Τα παιδιά της Δυτικής Αφρικής υποφέρουν από ακραία φτώχεια και τα περισσότερα 
ξεκινούν να δουλεύουν από πολύ μικρή ηλικία για να στηρίξουν την οικογένειά τους. 
Οι διακινητές τους λένε ότι θα πληρώνονται καλά ενώ άλλα παιδιά πωλούνται στους 
διακινητές ή στους ιδιοκτήτες των κακαοφυτειών από τους ίδιους τους συγγενείς τους 
που δεν γνωρίζουν τους κινδύνους και την έλλειψη μόρφωσης. Συνήθως οι διακινητές 
απαγάγουν τα μικρά παιδιά από μικρά χωριά της Μπουργκίνα Φάσο ή του Μάλι , δυο 
από τις φτωχότερες χώρες στον κόσμο και μπορεί να μην δουν τους γονείς τους ποτέ 
ξανά. Τα περισσότερα παιδιά είναι από 12 έως 16 ετών μπορεί όμως και μικρότερα 
ενώ το 40% είναι κορίτσια. 

Οι συνθήκες εργασίας είναι απάνθρωπες. Ξυπνούν στις 6 το πρωί και δουλεύουν 
μέχρι το βράδι. Κάποια παιδιά χρησιμοποιούν ηλεκτρικά πριόνια για να καθαρίσουν 
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τα δάση. Άλλα σκαρφαλώνουν στα δέντρα για να κόψουν τους καρπούς. Μετά 
βάζουν τους καρπούς σε σάκους που ζυγίζουν πάνω από 45 κιλά και τα τραβούν μέσα 
στο δάσος. 

Χρησιμοποιούν ματσέτες για να ανοίξουν τους καρπούς και να πάρουν τους σπόρους, 
πράγμα πολύ επικίνδυνο. Τα περισσότερα παιδιά έχουν σημάδια στα χέρια, στα 
πόδια, στους ώμους από αυτές. Επίσης, εκτίθενται σε γεωργικά φυτοφάρμακα που 
χρησιμοποιούνται χωρίς να προστατεύονται από ειδικό ρουχισμό. Πολλές φορές 
κοιμούνται σε ξύλινες σανίδες σε σκοτεινά κτίρια χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό 
και συνθήκες υγιεινής. Τα περισσότερα παιδιά δεν πάνε σχολείο και επομένως δεν 
υπάρχει ελπίδα να σπάσουν τον κύκλο της φτώχειας. Στις μέρες μας πολύ λίγη 
πρόοδος έχει συντελεστεί και οι καταναλωτές δεν μπορούν να γνωρίζουν σίγουρα αν 
η σοκολάτα που αγοράζουν εμπλέκεται με το δουλεμπόριο και την παιδική εργασία. 

 
 

Τα παιδιά-δούλοι ονειρεύονται μόνο να αποδράσουν. 
 
 Όταν τελειώνει η δουλειά της ημέρας, πολλές ώρες αφότου έχει πέσει το σκοτάδι, τα 
παιδιά τρώνε το φαγητό που τους αναλογεί: καλαμπόκι και μπανάνες. Είναι τα 
φθηνότερα τρόφιμα που κυκλοφορούν και σε καμία περίπτωση δεν καλύπτουν τις 
διατροφικές ανάγκες παιδιών σε ανάπτυξη. Η πλάτη του παιδιού, σακατεμένη απ' τα 
χτυπήματα Η πλάτη του παιδιού, σακατεμένη απ” τα χτυπήματα Το βράδυ κοιμούνται 
πάνω στο ξύλινο πάτωμα. Τα ξημερώματα αρχίζουν πάλι τη δουλειά. Όσα παιδιά 
επιχείρησαν να αποδράσουν και πιάστηκαν, ξυλοκοπήθηκαν ανελέητα. Έχουν γίνει 
ελάχιστες ενέργειες για την καταπολέμηση της σύγχρονης παιδικής δουλείας. 
Δημιουργήθηκε ένα τυπικό πρωτόκολλο, που αν και ζητά την κατάργηση της 
παιδικής εργασίας, δεν επέβαλε καμία νομική μεταρρύθμιση. Η Ακτή Ελεφαντοστού 
είναι ο βασικός παραγωγός κακάο για γίγαντες όπως η Nestle. Συνεργάζονται πολύ 
διστακτικά με τις έρευνες της UNICEF, αρνούνται να αποκαλύψουν από που 
παίρνουν το κακάο τους. Απαγόρευσαν να υπάρχει ταμπέλα στα προϊόντα που θα 
ξεχώριζε αυτά που είχαν παραχθεί νόμιμα από αυτά που βασίζονταν σε παιδική 
εργασία, γιατί φοβήθηκαν ότι θα ξεκινούσε ένα γενικό μποϊκοτάζ προς όλα τα 
προϊόντα κακάο. Καμία ετικέτα όμως δεν θα είχε το ίδιο αποτέλεσμα με τα λόγια του 
νεαρού Ντρίσα, που έζησε για χρόνια ως σύγχρονος σκλάβος: “Όταν ο κόσμος τρώει 
σοκολάτα, τρώει τη σάρκα μου”.  

 

 
 
Β. ΑΙΤΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Η οικονομική συνεισφορά τους στον ελλιπή οικογενειακό προϋπολογισμό αποτελεί 

τον βασικότερο παράγοντα που ωθεί τα παιδιά στην εργασία και κατ' επέκταση στην 

εκμετάλλευσή τους από πολύ μικρή ηλικία. Ο κυρίαρχος ρόλος του οικονομικού 

παράγοντα στην έναρξη της παιδικής εργασίας γίνεται φανερός αν εξετάσει κανείς 
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την οικογενειακή προέλευση των παιδιών. Πρόκειται κυρίως για παιδιά οικονομικώς 

ασθενέστερων οικογενειών,  αναλφάβητων και σε μεγάλο ποσοστό προσφύγων. 

  

   Παιδιά κάτω των 14 ετών που εργάζονται σε ολόκληρο τον κόσμο είναι πάνω από 

100 εκατομμύρια , 

το Πακιστάν, όσο και η Μεγάλη Βρετανία και ο Καναδάς, δέχονται στα στρατεύματά 

τους εθελοντές ακόμη και 16 ετών. Είναι γνωστό άλλωστε ότι η Μεγάλη Βρετανία 

χρησιμοποίησε στο παρελθόν παιδιά 16 και 17 ετών στις ένοπλες συγκρούσεις στη 

Βόρεια Ιρλανδία.  

Στη Μεγάλη Βρετανία, σύμφωνα με τους πιο μετριοπαθείς υπολογισμούς περίπου το 

25% των 11χρονων και περίπου το 66% των 14χρονων παιδιών εργάζονται, 

παρακολουθώντας παράλληλα και τα σχολικά του μαθήματα. Στη Μεγάλη Βρετανία 

η εργασία επιτρέπεται από την ηλικία των 13 ετών, ενώ στο Νότιο Λονδίνο σε 

εργατικές λαϊκές συνοικίες το 40% των παιδιών εργάζονται. 

Στην Ελβετία, τα δύο τελευταία χρόνια, υπάρχει έξαρση του φαινομένου. Στο καντόνι 

της Γενεύης με την άδεια των αρχών επιτρέπεται η εργασία παιδιών από την ηλικία 

των 13 ετών. Στην Ισπανία η παιδική εργασία αφορά 200.000 άτομα. στις Η.Π.Α. 

στην αγροτική οικονομία, μόνο στην πολιτεία της Καλιφόρνια, απασχολούνται μισό 

εκατομμύριο παιδιά από την Κεντρική Αμερική. Στις φυτείες, στα σύνορα με το 

Μεξικό, παιδιά μόλις 4 χρόνων, πληρώνονται 2 δολάρια για 12ωρη «εργασία». 

 

Η Παγκόσμια Ημέρα κατά της Παιδικής Εργασίας εορτάζεται κάθε χρόνο στις 12 

Ιουνίου. Καθιερώθηκε από τη Διεθνή Οργάνωση Εργασία, με στόχο την 

καταπολέμηση της παιδικής εργασίας και πιο συγκεκριμένα τον περιορισμό της 

παράνομης διακίνησης παιδιών. Υπολογίζεται ότι κάθε χρόνο, περίπου 1,2 

εκατομμύρια παιδιά πέφτουν θύματα εκμετάλλευσης ενός καλά οργανωμένου 

δικτύου, που έχει στήσει μια γέφυρα μεταφοράς παιδιών από τις αναπτυσσόμενες στις 

βιομηχανικά αναπτυγμένες χώρες.   

Πιο συγκεκριμένα αίτια: 

 

 Ο εξαναγκασμός από τους γονείς για ίδιο οικονομικό όφελος θεωρείται ως η 

σημαντικότερη αιτία για το φαινόμενο της παιδικής εργασίας (53,3%). 

 Ως δεύτερη σε σημαντικότητα αιτία παιδικής εργασίας αναφέρεται η ύπαρξη 
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οργανωμένων παράνομων κυκλωμάτων (26,6%). 

 Τα χρήματα που κερδίζουν τα εργαζόμενα παιδιά των μεταναστών 

προορίζονται κυρίως για την οικονομική ενίσχυση της οικογένειας τους 

«Βοηθούν την οικογένειά τους» απαντά το 38,5%. 

 Ως πρώτο πρόβλημα, οι τσιγγάνοι εντοπίζουν «τη διάκριση/ απομόνωση των 

παιδιών τους από τους συμμαθητές τους» σε ποσοστό 36,7%. Τα «μαθησιακά 

προβλήματα», αναδεικνύονται ως το δεύτερο πρόβλημα σε ποσοστό 32,7% 

 Χαμηλό  μορφωτικό επίπεδο των γονέων. 
 

 Χαμηλό βιοτικό επίπεδο των οικογενειών που εκμεταλλεύονται τα παιδιά 
τους. 
 
 

 Έλλειψη  σωστής νομοθεσίας και προνοιακών δομών. 
 Έλλειψη εκπαιδευτικής πολιτικής για την επιστροφή στο σχολείο των παιδιών 

που για οικονομικούς λόγους έχουν σταματήσει την παρακολούθηση 
μαθημάτων. 
 

 Μη ύπαρξη πρόνοιας για την τεχνική εκπαίδευση των παιδιών που γίνονται 
αντικείμενο εκμετάλλευσης από τις οικογένειες τους. 
 
 

 Καπιταλιστικό σύστημα 
 Ανισότητα 

 
 

 Οικονομική κρίση 
 Ανεργία 
 Φτώχεια 

 
 Κρίση θεσμού οικογένειας 

 
 

 Αμοραλισμός 
 Αδιαφορία 

 
 Ανύπαρκτες δομές εκπαιδευτικού συστήματος 

 
 

 Αστυφυλία 
 Αστικοποίηση 

 
 Ρατσισμός 
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 Κοινωνικός αποκλεισμός 
 Περιθωριοποίηση 

 
 Ατελής κρατική πρόνοια 
 Απουσία κατάλληλων νόμων 
 

 

Ακόμα και τόσο μικρά παιδία αναγκάστηκαν να δουλέψουν, σύμφωνα με μία έρευνα 

που έγινε για την UNICEF προέκυψαν  τα εξής συμπεράσματα : 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΚΟΙΝΟ: 

 Η παιδική εκμετάλλευση είναι μία έννοια που συνδέεται, στη χώρα μας, με 

την παιδική εργασία, αλλά και με την παιδική πορνεία. 

 Οι επτά σε κάθε εκατό Έλληνες, δήλωσαν ότι έχουν υπόψη τους κάποιο ή 

κάποια παιδιά που είχαν πέσει θύματα εκμετάλλευσης. 

·0Εξ όσων γνωρίζουν θύματα παιδικής εκμετάλλευσης οι μισοί (49,2%) 
αναφέρθηκαν σε περιστατικά παιδικής εργασίας, το 33,8% αναφέρθηκε σε 
περιστατικά πορνείας και το 15,4% σε άλλες μορφές εκμετάλλευσης. 

 Ως πιο ευάλωτα στην παιδική εκμετάλλευση θεωρούνται τα παιδιά των 

μεταναστών / προσφύγων (45,4%), ακολουθούν τα παιδιά διαλυμένων 

οικογενειών 31,1% και τέλος αναφέρονται παιδιά των τσιγγάνων με ποσοστό 

14,8%. 

 Ο εξαναγκασμός από τους γονείς για ίδιο οικονομικό όφελος θεωρείται ως η 

σημαντικότερη αιτία για το φαινόμενο της παιδικής εργασίας (53,3%). 

 Ως δεύτερη σε σημαντικότητα αιτία παιδικής εργασίας αναφέρεται η ύπαρξη 

οργανωμένων παράνομων κυκλωμάτων (26,6%). 

 Η πλειοψηφία των Ελλήνων πιστεύει ότι τόσο οι περιπτώσεις της παιδικής 

εργασίας, όσο και οι περιπτώσεις της παιδικής πορνείας είναι τόσες πολλές 

στην χώρα μας, ώστε αποτελούν κοινωνικά προβλήματα. 

 Ωστόσο, μόνο το 30,5% θεωρεί ότι η παιδική εκμετάλλευση στην Ελλάδα 

είναι μεγαλύτερη σε σχέση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. 

 Αξίζει να σημειωθεί ότι οι 7 περίπου στους 10 Έλληνες κρίνουν την 
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νομοθεσία, που υπάρχει στη χώρα μας γύρω από το θέμα της παιδικής 

εκμετάλλευσης, ως ανεπαρκή. 

 

 

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ: 

 

 Η πλειοψηφία των ερωτώμενων μεταναστών 65,5% συμφωνεί πως «τα παιδιά 

των μεταναστών πέφτουν συχνά θύματα εκμετάλλευσης». 

 Η καταναγκαστική/ παράνομη εργασία εμφανίζεται ως η κυριότερη μορφή 

παιδικής εκμετάλλευσης στην κοινότητα των μεταναστών, σε ποσοστό 67,8% 

έναντι της παιδικής πορνείας που εμφανίζεται ως δεύτερη μορφή παιδικής 

εκμετάλλευσης, σε ποσοστό 16,1%. 

 Τα χρήματα που κερδίζουν τα εργαζόμενα παιδιά των μεταναστών 

προορίζονται κυρίως για την οικονομική ενίσχυση της οικογένειας 

τους.«Βοηθούν την οικογένειά τους» απαντά το 38,5%. 

 Οι συνθήκες εργασίας των εργαζομένων παιδιών των μεταναστών φαίνεται να 

είναι οι εξής: «πολλές ώρες» για το 43,4% των ερωτηθέντων, «επικίνδυνες - 

τραυματισμοί/ ατυχήματα» για το 20,2%, «ανθυγιεινές-μολύνσεις/ ασθένειες» 

για το 13,1%. 

 Προκειμένου για την αντιμετώπιση του προβλήματος της εκμετάλλευσης των 

παιδιών τους, οι μετανάστες απαιτούν από το ελληνικό κράτος «να τους 

βοηθήσει οικονομικά ώστε να μη χρειάζεται να εργάζονται τα παιδιά τους», 

σε ποσοστό 35,2%. «Να φροντίσει ώστε όλα τα παιδιά των μεταναστών να 

πηγαίνουν στο σχολείο», ζητά το 22,7% των ερωτώμενων. 

 Σύμφωνα με τις απαντήσεις των γονέων, περίπου τέσσερα στα δέκα (37,9%) 

εργαζόμενα παιδιά δεν πηγαίνουν καθόλου στο σχολείο. 

 Σε ό,τι αφορά στις συνθήκες εργασίας των παιδιών τους, πέντε στους δέκα 

γονείς (51,7%) δηλώνουν ότι τα παιδιά τους εργάζονται «πολλές ώρες». 
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ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΤΣΙΓΓΑΝΟΥΣ: 

 Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων τσιγγάνων (56,4%) θεωρεί πως τα παιδιά 

τους πέφτουν συχνά θύματα εκμετάλλευσης. 

Η καταναγκαστική/ παράνομη απασχόληση εμφανίζεται ως η κυριότερη 

μορφή παιδικής εκμετάλλευσης στην κοινότητα των τσιγγάνων σε ποσοστό 

44,1%. 

Σύμφωνα με τη σειρά συχνότητας εμφάνισης, οι μεγαλύτεροι κίνδυνοι στους οποίους 

εκτίθενται τα εργαζόμενα παιδιά των τσιγγάνων είναι: «η σύλληψη από την αστυνομία» 

(60,2%), «η βία» (32,7%), «ο τραυματισμός» (31,8%),«οι ασθένειες (ηπατίτιδα, 

AIDS κ.α.)» (18,5%), «η σεξουαλική κακοποίηση» και «ο θάνατος», σε 

ποσοστό 3,8% για τον κάθε κίνδυνο. 

 Αν και οι εφτά στους δέκα περίπου τσιγγάνους (68,2%), θεωρούν ότι «το 

σχολείο βοηθά στην απαλλαγή από τη φτώχεια και στην πρόοδο των 

παιδιών», εντούτοις η φοίτηση στο σχολείο εμφανίζεται, σύμφωνα με τους 

ερωτηθέντες, αρκετά προβληματική. Τα προβλήματα αφορούν τόσο στη 

μαθησιακή διαδικασία όσο και στη διακριτική συμπεριφορά εις βάρος των 

τσιγγανοπαίδων. 

 Ως πρώτο πρόβλημα, οι τσιγγάνοι εντοπίζουν «τη διάκριση/ απομόνωση των 

παιδιών τους από τους συμμαθητές τους» σε ποσοστό 36,7%. Τα «μαθησιακά 

προβλήματα», αναδεικνύονται ως το δεύτερο πρόβλημα σε ποσοστό 32,7%. 

 Στην ερώτηση «τα δικά σας παιδιά εργάζονται;», πάνω από τους πέντε στους 

δέκα τσιγγάνους (54,8%) δηλώνουν «ναι». «Όχι» δηλώνει το 44,6%. 

 Σύμφωνα με την άποψη των τσιγγάνων γονέων, η πλειοψηφία των 

εργαζομένων τσιγγανοπαίδων (40,4%) απασχολείται στη δουλειά του πατέρα. 

Το 13,3% απασχολείται στη δουλειά κάποιου άλλου συγγενή, το 12,0% 

απασχολείται στη δουλειά κάποιου γνωστού/ φίλου, ενώ ένα ποσοστό 6,6% 

εργάζεται στη δουλειά ενός ξένου προς την οικογένεια προσώπου. 

 Η εργασία στερεί από τα παιδιά των τσιγγάνων το δικαίωμα στην εκπαίδευση. 

Πάνω από τα εννέα στα δέκα εργαζόμενα παιδιά (91,43%) πηγαίνουν στο 

σχολείο μερικές φορές το μήνα, ενώ το 82,42% δεν πηγαίνει ποτέ στο 

σχολείο. «Μερικές φορές την εβδομάδα» πηγαίνει στο σχολείο το 71,88% των 
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εργαζομένων τσιγγανοπαίδων, ενώ καθημερινά φοιτά στο σχολείο μόνο το 

34,62% των παιδιών. 

Μερικές δεκαετίες πριν δεν υπήρχε η επιλογή για το αν θα δουλέψεις ή θα 

σπουδάσεις καθώς η οικογένεια χρειαζότανε χρήματα γι' αυτό τα μικρά παιδιά 

βοηθούσαν τους γονείς του στις αγροτικές κυρίως εργασίες και έτσι πήγαιναν μόνο 

για λίγα χρόνια σχολείο ή πολλές φορές και καθόλου. Στον δυτικό κόσμο του 21ου 

αιώνα μας φαίνεται λογικό ότι κάθε παιδί πηγαίνει υποχρεωτικά σχολείο και μόλις 

τελείωση την υποχρεωτική φοίτηση έχει το δικαίωμα να συνεχίσει τις σπουδές του ή 

να....βγει στην αγορά εργασίας. Αυτό που μας φαίνεται εμάς λογικό σε αφρικανικές 

και ασιατικές χώρες κυρίως δεν συμβαίνει λόγω της ανέχειας του κόσμου, γι' αυτό οι 

γονείς βγάζουν τα παιδιά τους από νωρίς στην δουλειά για την επιβίωση της 

οικογένειας. Τα παιδιά στις υποανάπτυκτες χώρες δουλεύουν σε χωράφια μεγάλα 

εργοστάσια των πολυεθνικών που έχουν βρει τον τρόπο να παράγουν πολύ με μικρή 

δαπάνη, ενώ πολλά παιδιά καταλήγουν δυστυχώς στην πορνεία. 

    Η οικονομική κρίση όμως χτυπάει κόκκινο καμπανάκι και σε χώρες της Ε.Ε. μαζί 

και στην Ελλάδα. Ο αριθμός των παιδιών που εργάζονται, και ζητιανεύουν 

μεγαλώνει συνεχώς επειδή οι γονείς τους χάνουν την δουλειά τους ενώ πολλές φορές 

καταλήγουν να μένουν και στον δρόμο. Ίσως όμως αυτός να είναι τελικά και ο 

σκοπός των μεγαλοεπιχειρηματιών, να δημιουργήσουν τριτοκοσμικές χώρες με 

φθηνά παιδικά χέρια στον όλο και πιο φτωχό ευρωπαϊκό νότο με εύκολα θύματα να 

φαντάζουν η Ελλάδα, η Ισπανία, η Πορτογαλία κλπ. 

Πολύ άσχημο είναι βέβαια πως στις περισσότερες φορές τα παιδιά που αναγκάζονται 

να δουλέψουν σε πολύ μικρή ηλικία συχνά μπλέκουν με συμμορίες,κλέβουν,πέφτουν 

θύματα σεξουαλικής βίας και εμποτίου οργάνων.Ας προστατέψουμε λοιπόν όλα τα 

παιδιά που δέχονται ψυχολογική βία πάνω στην τρυφερή τους ηλικία. 

Είναι ευρέως γνωστό ότι τα παιδιά στις ανεπτυγμένες χώρες της Ευρώπης 
απολαμβάνουν καθημερινά τα πλεονεκτήματα της μόρφωσης και τις ανέσεις ενός 
άνετου και ζεστού σπιτικού. Αλλά παρόλα αυτά αγνοείται παντελώς το γεγονός , ότι τα 
παιδιά των υποανάπτυκτων χωρών του τρίτου κόσμου , παραδείγματος χάριν της 
Αφρικής , δουλεύουν ασταμάτητα υπό άθλιες και ανθυγιεινές συνθήκες ώστε να 
επιβραβευθούν τελικώς με ένα κομμάτι ψωμί ή ακόμα και με ένα ευρώ τον μήνα. 

 
 
 
Γ. Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
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Για 100 εκατομμύρια παιδιά στον κόσμο, αυτές τις μέρες δεν χτύπησε το κουδούνι 
του σχολείου, απλούστατα γιατί δεν πηγαίνουν σχολείο επειδή δουλεύουν, σύμφωνα 
με εκτιμήσεις της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας. Πάνω από 246 εκατομμύρια 
παιδιά (ηλικίας 5 έως 17 ετών) στον κόσμο εργάζονται. Και δυστυχώς, αντίθετα από 
ό,τι θα νόμιζαν πολλοί, το φαινόμενο των εργαζόμενων παιδιών και των παιδιών που 
δεν πάνε στο σχολείο δεν είναι άγνωστο και στη χώρα μας. Οικεία σε όλους μας είναι 
η εικόνα παιδιών που ζητιανεύουν στο Ενετικό Λιμάνι στα Χανιά. 
Το μέλλον γι’ αυτά τα παιδιά διαγράφεται ζοφερό, καθώς δεν τους δίνεται καν η 
δυνατότητα να αναπτύξουν τις ικανότητές τους και να διευρύνουν τις γνώσεις και τις 
δεξιότητές τους αλλά και την κοινωνική τους θέση μέσα από το σχολείο. Βασικά 
δικαιώματα του παιδιού όπως το δικαίωμα στη μόρφωση και το δικαίωμα στο 
παιχνίδι είναι άγνωστα γι’ αυτά τα παιδιά. Κάποια δουλεύουν σε θορυβώδη κι 
επικίνδυνα εργοστάσια, άλλα στα χωράφια από την αυγή ως το σούρουπο, άλλα είναι 
θύματα της βιομηχανίας του σεξ. Πολλά είναι «αόρατα» κυριολεκτικά, καθώς 
δουλεύουν σε σπίτια ως οικιακοί βοηθοί, ή σε βιοτεχνίες κατασκευής χαλιών ή 
αθλητικών ειδών (π.χ. μπάλες στο Πακιστάν), συχνά με κάποια μορφή σκλαβιάς 
Κάποια τραυματίζονται σοβαρά ή πεθαίνουν πριν καν την εφηβεία. Για τα δε 
ψυχολογικά τραύματα και την καθυστέρηση στην πνευματική και σωματική 
ανάπτυξη ενός παιδιού που δουλεύει, είναι περιττό να κάνουμε λόγο. 
Οι μεγαλύτεροι αριθμοί παιδιών που εργάζονται είναι στην Ινδονησία (700.000), στη 
Βραζιλία (559.000), στο Μπανγκλαντές (300.000), στην Αϊτή (250.000), στην Κένυα 
(200.000), στο Νεπάλ (43.000). 
Τι μπορεί να γίνει γι’ αυτά τα παιδιά; Το μεγάλο ζήτημα βέβαια είναι η 
καταπολέμηση της φτώχειας, για την οποία απαραίτητη είναι η αναδιανομή του 
εισοδήματος, να πάψουν δηλαδή οι πλούσιοι να γίνονται πλουσιότεροι και οι φτωχοί 
φτωχότεροι. Ζούμε ευτυχώς σε εποχές που η φτώχεια δεν θεωρείται «φυσικό 
φαινόμενο», το «μαύρο ριζικό», «θέλημα θεού». Σήμερα, είναι ευρύτατα παραδεκτό 
ότι για τη φτώχεια ευθύνεται ο πλουτισμός των ολίγων κι η έλλειψη κοινωνικής 
πολιτικής ή καλύτερα θεσμών κοινωνικής αλληλεγγύης, μέσα από τους οποίους θα 
κατευθύνονται κονδύλια στους οικονομικά ασθενέστερους. Όμως οι πολιτικές 
λιτότητας των τελευταίων χρόνων, οι πιέσεις για φοροαπαλλαγές στις μεγάλες 
επιχειρήσεις και στα μεγάλα εισοδήματα, ο περιορισμός του κοινωνικού κράτους, 
οδηγεί ολοένα και μεγαλύτερα τμήματα του πληθυσμού στη φτώχεια, την ανεργία και 
την παιδική εργασία. 
Όταν αυτό είναι το κοινωνικό πλαίσιο των τελευταίων χρόνων, το σχολείο δεν μπορεί 
να μένει ανεπηρέαστο, μιας και πλήττεται κι αυτό από τις πολιτικές λιτότητας και 
περιορισμού των δαπανών για την Παιδεία. Έτσι, στα πλαίσια της «εξοικονόμησης 
θέσεων εργασίας» και «περικοπής κονδυλίων», θεσμοί αντισταθμιστικής αγωγής (της 
αγωγής δηλ. που βοηθάει μειονεκτούντα τμήματα του μαθητικού πληθυσμού) που 
είχαν καθιερωθεί στη χώρα μας περιορίζονται δραστικά. Ένα παράδειγμα είναι οι 
τάξεις υποδοχής παλιννοστούντων που πριν μερικά χρόνια ήταν 35 στα Χανιά, πέρσι 
είχαν απομείνει 5, ενώ και πάρα πολλά τμήματα ένταξης μαθητών με μαθησιακές 
δυσκολίες δεν λειτούργησαν πέρσι. Και φέτος, ελάχιστα από τα τμήματα υποδοχής 
και τμήματα ένταξης ξεκίνησαν να λειτουργούν, κι είναι άγνωστο το μέλλον. Η μη 
λειτουργία αυτών των θεσμών πλήττει τους αδύνατους μαθητές, κατά κανόνα 
φτωχών οικογενειών που δεν έχουν τα οικονομικά μέσα για «ιδιαίτερα», 
σπρώχνοντάς τους ουσιαστικά έξω από το σχολείο, στους δρόμους και την 
εκμετάλλευση. 
Τα λέμε όλα αυτά, γιατί το εκπαιδευτικό κίνημα πιστεύει ακράδαντα ότι, μπορεί η 



50 
 

εκπαίδευση να μην λύνει το μεγάλο κοινωνικό ζήτημα της φτώχειας, διευρύνει όμως 
τους ορίζοντες των παιδιών και προετοιμάζει τους δημοκρατικούς πολίτες του αύριο. 
Αποτελεί κατάκτηση των ασθενέστερων οικονομικά στρωμάτων η δημιουργία του 
δημόσιου σχολείου και η λειτουργία σε αυτό θεσμών αντισταθμιστικής αγωγής, που 
ενισχύουν τα παιδιά τα οποία αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα λόγω της 
κοινωνικής και οικονομικής τους θέσης . Γι΄ αυτό, υποστηρίξαμε και υποστηρίζουμε 
τη λειτουργία τμημάτων με μικρούς αριθμούς μαθητών, τη λειτουργία σχολείων στην 
αγροτική ύπαιθρο, τη χρήση νέων μεθόδων και τεχνολογιών που διευκολύνουν τη 
μάθηση και τη συνεχή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. 
Η μεγάλη μάχη κατά της παιδικής εργασίας θα δοθεί βέβαια στους κοινωνικούς 
αγώνες για μια δίκαιη κοινωνία, χωρίς πλούσιους και φτωχούς. Όμως ως τότε έχουμε 
το καθήκον να κρατήσουμε τα φτωχά παιδιά μακριά από τους δρόμους, μέσα στο 
σχολείο, και να τα ενισχύσουμε με αντισταθμιστική αγωγή. 
 

Δεν πρέπει όμως να απελπιζόμαστε , διότι υπάρχουν ορισμένοι μη κερδοφόροι 
οργανισμοί (Μ.Κ.Ο) , οι οποίοι πασχίζουν για να έχουν τα παιδιά αυτά μία ζωή η οποία 
τους αξίζει πραγματικά , μία πιο ανθρώπινη ζωή: 

UNICEF 

Η UNICEF αναγνωρίζει πως οι έγκαιρες παρεμβάσεις είναι οι πιο αποτελεσματικές 
και συνεργάζεται στενά με τα Υπουργεία Παιδείας των αναπτυσσόμενων χωρών για 
να εξασφαλίσει πως τα παιδιά εγγράφονται και δεν εγκαταλείπουν το σχολείο. Η 
UNICEF προσπαθεί: 

 Να βοηθήσει τα παιδιά - ιδιαίτερα παιδιά μειονοτήτων και από φτωχές περιοχές - 
να παρακολουθήσουν το σχολείο, καθώς διατρέχουν ιδιαίτερο κίνδυνο να 
εξαναγκαστούν σε εργασία. 

 Να υποστηρίξει τα παιδιά ώστε να παραμείνουν στο σχολείο και να 
ολοκληρώσουν τη βασική τους εκπαίδευση, εξασφαλίζοντας φιλικής προς τα 
παιδιά εκπαίδευσης υψηλής στάθμης. 

 Να δώσει μια δεύτερη ευκαιρία σε παιδιά και νέους που δεν πήγαν ποτέ ή 
εγκατέλειψαν το σχολείο να έχουν κάποια εναλλακτική μορφή εκπαίδευσης ή να 
συνδυάσουν την εκπαίδευση με τη δουλειά τους. 

Ταυτόχρονα η UNICEF βοηθάει τις οικογένειες και τις κοινότητες να καταστούν η 
πρώτη γραμμή άμυνας για τα παιδιά μέσα από την ενημέρωση για τα δικαιώματα των 
παιδιών, την οικονομική στήριξη και την ενίσχυση της νομοθεσίας. Σημαντικό βήμα 
στον τομέα αυτό είναι και η Σύμβαση 182 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για την 
άμεση κατάργηση των πιο επικίνδυνων μορφών εργασίας που έχει επικυρωθεί από 
την πλειοψηφία των κρατών. 

 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ  

 Αρχή 1. Το ΠΑΙΔΙ θα απολαμβάνει όλα τα δικαιώματα που εκτίθενται σε αυτή τη 
Διακήρυξη. Κάθε παιδί χωρίς καμιά εξαίρεση, θα έχει αυτά τα δικαιώματα, χωρίς 
διάκριση ή διαχωρισμό λόγω φυλής, χρώματος, φύλου, γλώσσας, θρησκείας, πολιτικής 
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ή άλλης γνώμης, εθνικής ή κοινωνικής καταγωγής, φτώχειας, γέννησης ή άλλης 
κατάστασης δικής του ή της οικογένειάς του. 

 

Αρχή 2. Το ΠΑΙΔΙ θα απολαμβάνει ειδικής προστασίας, και θα του δίνονται ευκαιρίες 
και διευκολύνσεις από το νόμο ή άλλα μέσα, για να μπορεί να αναπτυχθεί σωματικά, 
διανοητικά, ηθικά, πνευματικά και κοινωνικά με υγιεινό και φυσικό τρόπο και με 
συνθήκες ελευθερίας και αξιοπρέπειας. Στην ενεργοποίηση των νόμων γι ‘ αυτό το 
σκοπό, τα ιδιαίτερα διαφέροντα του παιδιού θα είναι η υπέρτατη σκέψη. 

 

Αρχή 3. Το ΠΑΙΔΙ από την γέννησή του θα φέρει ένα όνομα και μια εθνικότητα. 

 

Αρχή 4. Το ΠΑΙΔΙ θα απολαμβάνει τα αγαθά της κοινωνικής ασφάλισης. Θα έχει το 
δικαίωμα να μεγαλώνει και να αναπτύσσεται υγιεινά γι ‘ αυτό θα παρέχεται ειδική 
φροντίδα και προστασία και σ ‘ αυτό και στη μητέρα του, περιλαμβάνουσα επαρκή 
προγεννητική και μεταγεννητική φροντίδα. Το παιδί θα ‘ χει το δικαίωμα για επαρκή 
διατροφή, στέγαση, ψυχαγωγία και ιατρική βοήθεια. 

 

Αρχή 5. Στο ΠΑΙΔΙ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΩΜΑΤΙΚΑ, ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ‘Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ 
ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΟ ΘΑ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ 
ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ. 

 

Αρχή 6. Το ΠΑΙΔΙ, για την πλήρη και αρμονική ανάπτυξη της προσωπικότητάς του, 
χρειάζεται αγάπη και κατανόηση. Θα μεγαλώνει, όπου είναι δυνατό, με τη φροντίδα και 
την ευθύνη των γονέων του και, «εν πάση περιπτώσει», σε μια ατμόσφαιρα στοργής και 
ηθικής και σωματικής (υλικής) ασφάλειας ένα παιδί τρυφερής ηλικίας δε θα 
αποχωρίζεται από τη μητέρα του, εκτός από εξαιρετικές περιπτώσεις. Η κοινωνία και 
οι δημόσιες αρχές θα χουν καθήκον να προσφέρουν ιδιαίτερη φροντίδα σε παιδιά χωρίς 
οικογένεια και σ ‘ αυτά που δεν έχουν επαρκή μέσα υποστήριξης. Κρατική επιχορήγηση 
και άλλη βοήθεια για την υποστήριξη των παιδιών μεγάλων οικογενειών, είναι 
επιθυμητή. 

 

Αρχή 7. Το ΠΑΙΔΙ έχει το δικαίωμα για εκπαίδευση που θα ναι δωρεάν και 
υποχρεωτική, τουλάχιστον στα βασικά στάδια. Θα του προσφέρεται μια εκπαίδευση που 
θα προάγει τη γενική του μόρφωση και θα του δίνει τη δυνατότητα, με βάση τις ίσες 
ευκαιρίες, να αναπτύξει τις δυνατότητές του, την ατομική του κρίση, και την αίσθησή 
του για ηθική και κοινωνική υπευθυνότητα και να γίνει ένα χρήσιμο μέλος της 
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κοινωνίας. Τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα του παιδιού θα είναι η καθοδηγητική αρχή 
εκείνων που είναι υπεύθυνοι, για την εκπαίδευση και τη συμβουλευτική του, η ευθύνη 
αυτή βρίσκεται στην πρώτη θέση και για τους γονείς του. Το παιδί θα έχει πλήρη 
ευκαιρία για παιγνίδι και διασκέδαση, που θα κατευθύνεται προς τους ίδιους σκοπούς 
όπως και η εκπαίδευση η κοινωνία και οι δημόσιες αρχές θα προσπαθούν να προάγουν 
την απόλαυση αυτού του δικαιώματος. 

 

Αρχή 8. Το ΠΑΙΔΙ σ΄όλες τις περιπτώσεις θα είναι μεταξύ των πρώτων που θα 
απολαμβάνουν προστασία και περίθαλψη. 

 

Αρχή 9. Το ΠΑΙΔΙ θα προστατεύεται από κάθε μορφή αμέλειας, σκληρότητας και 
εκμετάλλευσης και δε θα είναι το υποκείμενο οποιασδήποτε δοσοληψίας. Το ΠΑΙΔΙ δε 
θα επιτρέπεται να εργάζεται πριν από κάποια ελάχιστη ηλικία σε καμιά περίπτωση δε 
θα γίνεται αιτία ή θα του επιτρέπεται να ασχολείται σε οποιοδήποτε επάγγελμα ή 
εργοδοσία, που θα ζημίωνε την υγεία του ή την εκπαίδευσή του ή θα ερχόταν σε 
σύγκρουση με τη σωματική, πνευματική η ηθική του ανάπτυξη. 

 

Αρχή 10. Το ΠΑΙΔΙ θα προστατεύεται από δραστηριότητες που θα μπορούσαν να 
δυναμώσουν φυλετική, θρησκευτική και κάθε άλλης μορφής διάκριση. Θα ανατρέφεται 
σ ‘ ένα πνεύμα κατανόησης, ανεκτικότητας, φιλίας ανάμεσα στους λαούς, ειρήνης και 
παγκόσμιας αδελφοσύνης, και με πλήρη συνείδηση ότι η ενεργητικότητα και το ταλέντο 
του θα αφιερώνονται στην εξυπηρέτηση των συνανθρώπων του. 

 

ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

Συνοψίζοντας πρέπει οπωσδήποτε να τονιστεί , ότι η ανθρώπινη ζωή είναι μία αξία 
ύψιστη και δεν θα πρέπει να καταπατάται από κανέναν , έτσι ώστε να έχουν όλα τα 
παιδιά του κόσμου την ευκαιρία να είναι τόσο ευτυχισμένα όσο δείχνει η παραπάνω 
φωτογραφία. 
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ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ 
 

 Καταπολέμηση της φτώχειας και εξασφάλιση στις ευάλωτες οικογένειες 
οικονομικής βοήθειας. 

 Παροχή ευκαιριών στα ανήλικα παιδιά που εξαναγκάζονται σε εργασία να 
επιστρέψουν στο σχολείο και να συνεχίσουν την εκπαίδευσή τους. 

 Δημιουργία κέντρων για την τεχνική εκπαίδευση των παιδιών που έχουν 
ανάγκη. 

 Σωστή νομοθεσία και άσκηση ελέγχου από την πολιτεία. 
 Επιβολή σημαντικών ποινών σε όσους γονείς εκμεταλλεύονται τα παιδιά τους 

σε δραστηριότητες παράνομες. 
 
 
 

Δ. Η ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΗΜΕΡΑ 

Η παιδική ηλικία δεν είναι σε όλες τις περιπτώσεις συνώνυμη με την ανεμελιά, το 
παιχνίδι και τα ξένοιαστα μαθητικά χρόνια, καθώς, εκατομμύρια παιδιά σε ολόκληρο τον 
κόσμο χάνουν νωρίς το παιδικό τους χαμόγελο και αναγκάζονται από την τρυφερή τους 
ηλικία να ενταχθούν στον σκληρό κόσμο της εργασίας. Για 100 εκατομμύρια παιδιά στον 
κόσμο, αυτή τη χρονιά δεν χτύπησε το κουδούνι του σχολείου, απλούστατα γιατί δεν 
πηγαίνουν σχολείο επειδή δουλεύουν, σύμφωνα με εκτιμήσεις της Διεθνούς Οργάνωσης 
Εργασίας. Πάνω από 246 εκατομμύρια παιδιά (ηλικίας 5 έως 17 ετών) στον κόσμο 
εργάζονται. Και δυστυχώς, αντίθετα από ό,τι θα νόμιζαν πολλοί, το φαινόμενο των 
εργαζόμενων παιδιών και των παιδιών που δεν πάνε στο σχολείο δεν είναι άγνωστο και 
στη χώρα μας. 
Στις τελευταίες δεκαετίες του 19ου αιώνα αλλά και στις πρώτες δεκαετίες του20ου αιώνα 
καθώς και στη περίοδο του μεσοπολέμου (1923-1940) η βιοτεχνία και η βιομηχανία έκαναν 
και στην Ελλάδα την εμφάνισή τους, εισάγοντας νέα ήθη στην ελληνική κοινωνία και νέες 
αντιλήψεις για την ανάπτυξη και ανατροφή των παιδιών. Ένα βασικό χαρακτηριστικό αυτής 
της περιόδου, είναι η αντίληψη ότι το παιδί δεν διαφέρει καθόλου από τους ενήλικες. 
Επομένως αντιμετωπίζεται με τον ίδιο τρόπο στην κοινωνία και έχει τα ίδια προβλήματα με 
τους μεγάλους. 

Κάποιες από τις απάνθρωπες μορφές εργασίας που υπάρχουν είναι η χρήση ενός παιδιού ως 
στρατιώτη, η παιδική πορνεία, το εμπόριο ναρκωτικών όπου ο νέος χρησιμοποιείται ως 
έμπορος και η παιδική πορνογραφία που είναι απόρροια της παιδικής πορνείας. Άλλη 
εργασία που κάνει ένα ανήλικο παιδί είναι η εργασία σε εργοστάσια παραγωγής διάφορων 
ειδών όπως ενδυμάτων, υποδημάτων κτλ. 

 Όσο αναφορά την χώρα μας η παιδική εργασία παρατηρείται περισσότερο στην ύπαιθρο 
χωρίς να υστερούν και τα μεγάλα αστικά κέντρα, ιδιαίτερα στις υποβαθμισμένες, εργατικές 
συνοικίες. Τα παιδιά εργάζονται σε βουστάσια, σε βυρσοδεψεία, σε φασονάδικα, 
κατασκευάζουν παιχνίδια, δουλεύουν σε βιοτεχνίες, στα νησιά το καλοκαίρι και εργάζονται 
σε οικογενειακού χαρακτήρα επιχειρήσεις. Επιπροσθέτως, δουλεύουν σε άθλιες συνθήκες, 
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είναι κακοπληρωμένα και ανασφάλιστα και σε πολλές περιπτώσεις οι «εργοδότες» τους 
παραβιάζουν τα δικαιώματα τους. Αυτά που ασχολούνται με εντελώς παράνομες μορφές 
εργασίας είναι κυρίως Ρομά ή αλλοδαποί.   

Στην Ελλάδα, εκτιμάται ότι κάθε χρόνο 10.000 παιδιά εγκαταλείπουν το σχολείο και 
μάλιστα την υποχρεωτική εκπαίδευση. Τα στοιχεία για την παιδική εργασία, που 
αναφέρονται δεν αντικατοπτρίζουν την πραγματική εικόνα, καθώς δεν υπάρχει 
συστηματική παρακολούθηση του φαινομένου στην πλειοψηφία των κρατών, όπως 
και στη χώρα μας. Άλλωστε, οι αριθμοί δεν θα μπορούσαν να είναι ακριβείς όταν 
καταμετρούν παιδικές ψυχικές «πληγές». Τις περισσότερες, μάλιστα, φορές 
υπεύθυνοι είναι οι ίδιοι οι γονείς, όπως επιβεβαιώνει και το «Χαμόγελο του Παιδιού». 
Γονείς, για τους οποίους η τιμωρία δεν ήρθε ποτέ. Φαίνεται πως η πραγματικότητα 
κατέστησε επιτακτική την ανάγκη για την καθιέρωση της 12η Ιουνίου ως την 
Παγκόσμια Ημέρα κατά της παιδικής εργασίας και ειδικότερα κατά του περιορισμού 
της παράνομης διακίνησης παιδιών, από το Διεθνή Οργανισμό Εργασίας. 

 

Η ισχύουσα ελληνική νομοθεσία για την εργασία των ανηλίκων (Ν 1837/89) είναι 
προσαρμοσμένη στις διατάξεις της 138 διεθνούς σύμβασης εργασίας, σύμφωνα με 
την οποία επιτρέπεται σε παιδιά άνω των 14 ετών να εκτελούν ελαφρές εργασίες. Για 
τις προσπάθειες καθορισμού προϋποθέσεων εργασίας των ανηλίκων συντάχθηκε 
προεδρικό διάταγμα που αφορά κάθε ανήλικο κάτω τον 18 ετών. Σύμφωνα με αυτό, 
ορίζεται ως παιδί, κάθε νέος που δεν έχει συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας του ή 
όποιος νέος υπόκειται ακόμα σε υποχρεωτική σχολική φοίτηση. Παράλληλα, 
απαγορεύεται η εργασία των παιδιών, εκτός αυτών που έχουν συμπληρώσει το 3ο 
έτος της ηλικίας τους - κατόπιν άδεια της Επιθεώρησης Εργασίας - και μπορούν να 
εργαστούν υπό προϋποθέσεις σε καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, διαφημιστικά 
προγράμματα, επιδείξεις μόδας, ραδιοφωνικές ή τηλεοπτικές εγγραφές. Επιπλέον, το 
Π.Δ. απαγορεύει την υπερωριακή και νυχτερινή απασχόληση από τις 10.00 το βράδυ 
έως τις 06.00 το πρωί των νέων κάτω των 18 ετών. Θέτει όρους εργασίας 
προστατεύοντας τους ανήλικους από ειδικούς κινδύνους - φυσικούς, βιολογικούς και 
χημικούς παράγοντες - τους οποίους διατρέχει η υγιεινή, η ασφάλεια και ανάπτυξή 
τους. Τι γίνεται όμως στην πραγματικότητα;                                                                                   
Υπολογίζεται ότι τα εργαζόμενα ανήλικα παιδιά, σύμφωνα με στοιχεία του Διεθνή 
Οργανισμού Εργασίας, αγγίζουν τα 246 εκατομμύρια ανά τον κόσμο, από τα οποία τα 
171 εκατομμύρια εργάζονται κάτω από επικίνδυνες συνθήκες, χωρίς την τήρηση των 
στοιχειωδών κανόνων υγιεινής και ασφάλειας. Στην Ελλάδα, εκτιμάται ότι κάθε 
χρόνο 10.000 παιδιά εγκαταλείπουν το σχολείο και μάλιστα την υποχρεωτική 
εκπαίδευση, ενώ συναντάμε περίπου 50.000 παιδιά να δουλεύουν σε εργοστάσια, 
χωράφια και καταστήματα, μαθητική διαρροή, που αποκαλύπτει ο πίνακας, συνδέεται 
άμεσα με την παιδική εργασία, αφού σύμφωνα με έρευνα του Παιδαγωγικού 
Ινστιτούτου, επτά στους δέκα μαθητές που εγκαταλείπουν το σχολείο βρίσκουν 
διέξοδο σε βοηθητικές εργασίες. Το πρόβλημα παραμένει οξύ σε ορεινούς νομούς της 
κεντρικής και δυτικής ηπειρωτικής Ελλάδας και στα νησιά. Η φτώχεια, ο άνισες 



55 
 

εκπαιδευτικές δυνατότητες κατά γεωγραφική περιοχή, το αρνητικό οικογενειακό 
περιβάλλον και η προκατάληψη απέναντι σε συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες 
εντείνουν τα φαινόμενα κοινωνικής παθογένειας, μέσα στα οποία εντάσσεται και η 
παιδική εργασία και εκμετάλλευση. 

ΠΕΡΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΑΝΗΛΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

Η Ελλάδα αναθεώρησε τις διεθνείς συμβάσεις των ετών 1919-1965 με την έκδοση 
προεδρικών διαταγμάτων. Η ισχύουσα νομοθεσία (Ν1837/89) για την εργασία 
ανηλίκων είναι προσαρμοσμένη στις διατάξεις της 138 διεθνούς σύμβασης εργασίας, 
σύμφωνα με την οποία επιτρέπεται σε παιδιά άνω των 14 ετών να εκτελούν ελαφρές 
εργασίες. Στην Ελλάδα, συντριπτική πλειοψηφία νέων παιδιών ηλικίας 14 ετών 
εξακολουθεί να εργάζεται στην αγροτική παραγωγή, στο εμπόριο, στη βιομηχανία και 
στην οικοδομή. Είναι παιδιά που φοίτησαν μόνο στο δημοτικό και αρκετές φορές 
ούτε και σε αυτό. Πολλά από αυτά τα παιδιά ανήκουν σε μετανάστες, σε αθίγγανους. 
Κάποια από αυτά τα παιδιά εργάζονται σε οικογενειακές επιχειρήσεις ή λαμβάνουν 
μέρος σε επαιτεία και κλεψιές. 

Αν και βρισκόμαστε στη δεύτερη δεκαετία του 21ου αιώνα με τις τεχνολογικές 
ανακαλύψεις να διαδέχεται η μία την άλλη με γρήγορους ρυθμούς, εντούτοις η 
ανθρωπότητα δε θα μπορούσε να είναι περήφανη για τις συνθήκες διαβίωσης πολλών 
παιδιών. Η φτώχεια είναι ένας σημαντικός παράγοντας που αναγκάζει εκατομμύρια 
παιδιά ανά τον κόσμο να ζουν ως σύγχρονοι σκλάβοι, χωρίς να έχουν ελπίδα για το 
μέλλον, χωρίς να νιώθουν αγάπη και φροντίδα, χωρίς όνειρα για το μέλλον χωρίς 
παιχνίδι. Είναι τα παιδιά ενός άλλου Θεού, ενός κατώτερου Θεού. Οι χώρες της 
Ασίας και του Ειρηνικού ωκεανού βρίσκονται πρωταθλήτριες στην καταναγκαστική 
παιδική εργασία. Ενώ ακολουθούν η Αφρική και οι χώρες της Λατινικής Αμερικής. 
Τα παιδιά στις χώρες αυτές αναγκάζονται να δουλεύουν σκληρά κάτω από άθλιες 
συνθήκες, ζέστης, υγρασίας, παγετού προκειμένου να εξασφαλίσουν ένα μικρό 
εισόδημα. Σε τουλάχιστον 100.000 με 150.000 υπολογίζονται οι ανήλικοι κάτω των 
18 ετών που εργάζονται στην Ελλάδα. Είναι παιδιά που εγκατέλειψαν το σχολείο ή 
δεν πήγαν καθόλου σ’ αυτό (τσιγγανόπουλα, μετανάστες και πρόσφυγες), ανήλικοι 
που εργάζονται τις απογευματινές ώρες, τα Σαββατοκύριακα ή στις διακοπές τους, 
πέραν της πρωινής φοίτησης στο σχολείο, σύμφωνα με την κοινωνική οργάνωση 
προστασίας νέων «΄Αρσις» (συγκέντρωσε τα στοιχεία σε συνεργασία με το Εθνικό 
Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία, το Δημοκρίτειο και 
το Πάντειο Πανεπιστήμιο). Η διαφορά των τωρινών ανήλικων εργαζομένων με 
εκείνων των τελευταίων δεκαετιών του 19ου αιώνα και των αρχών του 20ου είναι ότι 
κείνα τα παιδιά ήταν ελληνόπουλα που προσπαθούσαν να βοηθήσουν στην αύξηση 
του πενιχρού οικογενειακού εισοδήματος. 

 

Ο νόμος είναι αυστηρός, αλλά δύσκολο να εφαρμοστεί στην πράξη», Νομοθετικά, η 
Ελλάδα έχει επικυρώσει τη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού (ν. 
2101/1992) για τον ορισμό της παιδικής εργασίας, τη Διεθνή Σύμβαση Εργασίας 182 
της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για τις χειρότερες μορφές παιδικής εργασίας (ν. 
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2918/2001), έχει ψηφίσει τον νόμο 1837/1989 για την προστασία των ανηλίκων από 
την απασχόληση, περιλαμβάνει άρθρο για την προστασία των εργαζομένων ανηλίκων 
στον ν. 3144/2003 περί κοινωνικού διαλόγου για την προώθηση της απασχόλησης και 
την κοινωνική προστασία, έχει συμπεριλάβει αναφορά για τα ανήλικα θύματα της 
εμπορίας ανθρώπων (trafficking) στον σχετικό ν. 3064/200229  

Στην Ελλάδα οι νόμοι γίνονται «ελαστικοί» για κάποιους και σε συνάρτηση με τη 
μέγιστη καθυστέρηση που μπορεί να έχει η εκδίκαση μίας υπόθεσης –ένα με δύο 
χρόνια το νωρίτερο - αφήνει τους εργαζόμενους ανήλικους της χώρας μας 
αθωράκιστους σε κάθε είδους εκμετάλλευση και πιέσεις. Τέλος, δυστυχώς σήμερα 
στη δεύτερη δεκαετία του 21ου αιώνα οι συνθήκες παιδικές εργασίας παραμένουν 
χείριστες και εφιαλτικές σε πολλές αναπτυσσόμενες χώρες. Στο σημείο αυτό μεγάλη 
ευθύνη αναλογεί και στους πολίτες των αναπτυγμένων χωρών. Αυτοί υποταγμένοι 
στο ολοένα και μεγαλύτερο κέρδος, έχοντας γίνει δέσμιοι των σεξουαλικών 
επιθυμιών τους και γενικότερα των διαφόρων επίκτητων παθών (π.χ. ναρκωτικά) 
χρησιμοποιούν τα εργαζόμενα αυτά παιδιά περισσότερα σαν ένα άψυχο κομμάτι 
κρέας παρά σαν έναν άνθρωπο ίδιο με εκείνους. 

 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΠΗΓΕΣ 

H ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΗΜΕΡΑ 

Ελλαδα - Παιδικη Εργασια  
paidikh-ergasia.weebly.com/epsilonlambdalambdaalphadeltaalpha.html 

 

UNICEF: Σε φθίνουσα πορεία η παιδική εργασία στην Ελλάδα  
news.in.gr › Ειδήσεις › Ελλάδα 
 
Το πρόβλημα της παιδικής εργασίας στην Ελλάδα  
www.mama365.gr/.../paidikh-ergasia-to-provlhma-o-rolos-ths-oikonomi... 
 
Παιδική εργασία: Μια μάστιγα της εποχής μας | EMMEIS ...  
pacific.jour.auth.gr › Αρχική › ΜΑΤΙΕΣ 
 
Ανησυχητικά στοιχεία για την παράνομη παιδική εργασία ...  
www.in2life.gr/.../anhsyhhtika-stoiheia-gia-thn-paranomh-paidikh-ergasi... 
 
Η παιδική εργασία και η αδιαφορία του σύγχρονου κόσμου ...  
https://pappanna.wordpress.com/.../η-παιδική-εργασία-και-η-αδιαφορία-τ.. 
 
Δημητριάδου Παναγιώτα  
soc-eknexasrv1.aegean.gr/site/Δημητριάδου%20Παναγιώτα.docx 
 
Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού ...  
www.0-18.gr/gia-megaloys/dsdp 
 
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ 

http://micro-kosmos.uoa.gr/ 
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users.ntua.gr/ge01033/choc.htm 
 
http://sgtogias.tripod.com/articles/cacao.html 
 
http://www.chocolab.gr/ 
 
http://www.hellaspastrychefclub.gr/ 
 
 
 
ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ  
 
http://www.iatrikathemata.gr/ 
 
http://www.lifo.gr/ 
 
www.ncu.org.cy/MSc/projects/poverty/arthra/pediki%20ergasia.docx 
 
http://www.vlioras.gr/ 
 
4lyk-chalandr.att.sch.gr/ergasies/2013omada1atm5.doc 
 
http://www.foodispower.org/slavery-chocolate/ 
 
http://my.worldvision.com.au/Libraries/School_Resources/Cocoa_industry_fac
tsheet.pdf 
 
http://www.shady-chocolate.com/en/illegal-child-labour 
 
 http://www.diatrofisimera.gr/ 

http://www.vita.gr/ 

http://www.ion.gr/nutrition-chocolate.html 

http://www.diatrofi.gr/i 

Ποιός είναι ο ρόλος της σοκολάτας στη διατροφή μας  
www.iatronet.gr/diatrofi/.../poios-einai-o-rolos-tis-sokolatas-sti-diatrofi-... 
 
9 λόγοι να βάλετε την μαύρη σοκολάτα στη διατροφή σας  
www.medinova.gr/9-logoi-gia-na-valete-ti-mavri-sokolata-sti-diatrofi-sas/ 
 
Σοκολάτα: Ομορφαίνει, δεν παχαίνει - myworld.gr  
www.myworld.gr › Myworld › Fitness & Διατροφή › Διατροφή 
 
Β. Ειδη και προιοντα 
 
Σοκολάτα ~ Ποια είναι τα είδη σοκολάτας ? Πότε την ...  
www.funday.gr/various/σοκολάτα-ποια-είναι-τα-είδη-σοκολάτας 
 
Είδη σοκολάτας | BeautyMe  
www.beautyme.gr/diatrofi/item/115-είδη-σοκολάτας.html 
 
ΤΑ ΕΙΔΗ & Η ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ. - Syntages...apo ...  
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syntagesapospiti.blogspot.com/2011/03/blog-post_04.html 
 
Γ. ΣΥΝΤΑΓΕΣ 
 
Σοκολάτα - Οι Συνταγές της Παρέας  
https://www.sintagespareas.gr/sintages/category/sokolata.html 
 
Γλυκές Αλχημείες » Σοκολατα  
www.glykes-alchimies.gr/?cat=9 
 
Συνταγές - ION  
www.ion.gr/recipes.html 
 

 
 

1. ΑΙΤΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 

Παιδική Εργασία, Παραβιάζοντας τα παιδικά χρόνια  
www.iatrikathemata.gr/paidiergasia.htm 
 
ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ - Παιδικη Εργασια  
paidikh-ergasia.weebly.com/sigmaupsilonnuepsilonpiepsiloniotaepsilonsi... 
 
Θέμα: Παιδική εργασία - Eκμετάλλευση - Δουλεία  
www.vlioras.gr/Philologia/Composition/PaidikiErgasia.htm 
 
 
ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΑΙΤΙΕΣ ΠΑΡΑΒΙΑΣHΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ...  
www.onlineclass.gr/.. 
 
 
Παιδική εργασία - Παρουσίαση...  
4lyk-chalandr.att.sch.gr/ergasies/2013omada1atm5.doc 
 
παιδικη εργασια  
6-gym-patras.pblogs.gr/files 
Σοκολάτα με γεύση παιδικής εργασίας - iTabloid - Ζήσε την ...  
www.itabloid.gr/σοκολάτα-με-γεύση-παιδικής-εργασίας/ 
 
τα παιδιά της σοκολάτας - Education - DOCUMENTS.TIPS  
documents.tips › Education 
 
“Όταν ο κόσμος τρώει σοκολάτα, τρώει τη σάρκα μου”. Η ...  
www.mixanitouxronou.gr/otan-o-kosmos-troi-sokolata-troi-ti-sarka-mou... 

Η πικρή γεύση της σοκολάτας | Άρθρα | Ελευθεροτυπία  
www.enet.gr/?i=news.el.article&id=262691 
 
στην απέναντι όχθη: Τα παιδιά της σοκολάτας  
apenantioxthi.blogspot.com/2011/11/blog-post_19.html 
 
H Zήτηση για Σοκολάτα Tροφοδοτεί την Παιδική Δουλεία - Vice  
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ΣΟΚΟΛΑΤΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΣΟΚΟΛΑΤΑ 
3lyk-ampel.thess.sch.gr/files/ergasies.../proj.../oikonomia_sokolata.ppt 
 
Σοκολάτα - RalleiosChocolate  
ralleioschocolate.wikispaces.com/file/view/Σοκολάτα+παρουσιαση.ppt 
 
Τελειώνει η σοκολάτα - Ο κόσμος ξεμένει από κακάο! - News.gr  
www.news.gr/.../teleionei-h-sokolata-o-kosmos-xemenei-apo-kakao.html 
 
Θα είναι η σοκολάτα το μελλοντικό χαβιάρι; | euronews ...  
gr.euronews.com/.../willy-wonka-worried-as-world-faces-chocolate-short... 
 
Υπογλυκαιμικό σοκ στη βιομηχανία της σοκολάτας | Διεθνής ...  
www.kathimerini.gr/.../oikonomia/...oikonomia/ypoglykaimiko-sok-s 
Ο πόλεμος της σοκολάτας - οικονομικές ειδήσεις της ημέρας ...  
www.tovima.gr/finance/finance-international-news/article/?aid... 
 
Νέος βασιλιάς της σοκολάτας το Εκουαδόρ - οικονομικές ...  
www.tovima.gr/finance/article/?aid=560677 
 
ΑΝΤΟΝΙ ΓΟΥΑΡΝΤ Επενδύοντας στη σοκολάτα ... - Το Βήμα  
www.tovima.gr/finance/finance-international-news/article/?aid... 
 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - K osmos  
micro-kosmos.uoa.gr/gr/magazine/ergasies_foititon/.../history 
 
Ταξίδι προς την Σοκολάτα | Jenny.gr  
www.jenny.gr/sokolata-taxidi-europe-chocolate/ 
 
Πώς έγινε η Ελβετία η μαμά-πατρίδα της σοκολάτας όπως τη ...  
news247.gr/.../pws-egine-h-elvetia-h-mama-patrida-ths-sokolatas-opws-th-.. 
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ΑΝΤΙΜΕΤΏΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Η ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ - Ecocrete ...  
www.ecocrete.gr/index.php?option=com_content&task=view... 
 
Παιδική Εργασία, Παραβιάζοντας τα παιδικά χρόνια  
www.iatrikathemata.gr/paidiergasia.htm 
 
Η παιδική εργασία και η αδιαφορία του σύγχρονου κόσμου ...  
https://pappanna.wordpress.com/.../η-παιδική-εργασία-και-η-αδιαφορία-τ... 
 
Παιδική εργασία - Παρουσίαση...  
4lyk-chalandr.att.sch.gr/ergasies/2013omada1atm5.doc 
 
Σοκολάτα με γεύση παιδικής εργασίας - iTabloid - Ζήσε την ...  
www.itabloid.gr/σοκολάτα-με-γεύση-παιδικής-εργασίας/ 
 

1109 
1109- Γραμμή Πληροφόρησης για την Εμπορία Ανθρώπων 

Ώρες: 24 ώρες την ημέρα, 7 ημέρες την εβδομάδα 
Γλώσσες: Ελληνικά και 171 ακόμη γλώσσες 
Ιστότοπος: www.1109.gr  
 
Θέμα: Παιδική εργασία - Eκμετάλλευση - Δουλεία  
www.vlioras.gr/Philologia/Composition/PaidikiErgasia.htm 
 
A comparative report on child trafficking - European Union ...  
fra.europa.eu/sites/default/files/.../529-Pub_Child_Trafficking_09_en.pd... 
(σελιδες 138-143) 
 
Child TraffiCking in EuropE - UNICEF - Office of Research  
www.unicef-irc.org/.../ct_in_europe_full.p...(16-35) 
 
 
ww.vice.com/gr/read/paidiki-ergasia-sokolata 
 
ΣΟΚΟΛΑΤΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ 

 

ΣΟΚΟΛΑΤΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ - RalleiosChocolate 
ralleioschocolate.wikispaces.com/file/.../ΣΟΚΟΛΑΤΑ+ΚΑΙ+ΤΕΧΝΗ.doc 
 
Όταν η σοκολάτα γίνεται...έργο τέχνης! - FNews  
www.fnews.gr/otan-sokolata-ginetai-ergo-texnis/ 
 
20 από τα πιο παράξενα έργα τέχνης που φτιάχτηκαν ... - Dinfo  
www.dinfo.gr/20-από-τα-πιο-παράξενα-έργα-τέχνης-που-φτ/ 
 
Ο Τσάρλι και το Εργοστάσιο Σοκολάτας - Αθηνόραμα  
www.athinorama.gr/cinema/movie.aspx?id=1007712 
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Μια απολαυστική, χαρούμενη ταινία, σα... γλυκιά σοκολάτα ... 
www.clickatlife.gr/cinema/story/6127 
 
ΜΕΡΣΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΟΚΟΛΑΤΑ (2000) | Σινεμά | clickatlife.gr  
www.clickatlife.gr/cinema/movie/5111/mersi-gia-ti-sokolata 
 
10 Καλύτεροι Τίτλοι Ταινιών με Θέμα την Σοκολάτα ... - FunDay  
www.funday.gr/cinema-tv/★-10-καλύτεροι-τίτλοι-ταινιών-με-θέμα-τη 
 
Παιδική Λογοτεχνία: Ο καιρός της σοκολάτας  
paidiki-logotexnia.blogspot.com/2010/11/blog-post_29.html 
 
ΚΑΥΤΗ ΣΟΚΟΛΑΤΑ - ΤΖΟΑΝ ΧΑΡΙΣ - Εκδόσεις Ψυχογιός  
https://www.psichogios.gr/site/Books/show/21290/kayth-sokolata 
 
www.youtube.com/watch?v=h9f0zEDMGLU 

  
Σαν Σοκολάτα - YouTube 
 
ΣΟΚΟΛΑΤΑ - Τραγούδι - YouTube  

ΚΡΑΟΥΝΑΚΗΣ-ΣΟΚΟΛΑΤΑ - YouTube  
 
Chocolate Song - YouTube  
 
chocolate(choco choco) with lyrics - YouTube 
Γλυκιά» ζωγραφική υψηλής αισθητικής πάνω σε λευκή ...  
www.iefimerida.gr/.../«γλυκιά»-ζωγραφική-υψηλής-αισθητικής-πάνω-σε-... 
Σοκολάτα Ζωγραφική εικονογραφίες και κλίπαρτ - Fotosearch  
www.fotosearch.gr/illustration/σοκολάτα-ζωγραφική.html 
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