
 

Εσρωπαϊκός Διαγωνισμός Στατιστικής, Εσρωπαϊκή Φάση – Θέμα για το Βίντεο 

European Statistics Competition, European Phase – Topic of the Video 

 

Η Ευρώπη όπωσ αντικατοπτρίζεται ςτισ ςτατιςτικέσ: 

Η Ευρϊπθ είναι ζνα μεγάλο μωςαϊκό, που αποτελείται από πολλζσ πτυχζσ ι 

λεπτομζρειεσ: μικρά χωριά και μεγάλεσ πόλεισ που αποτελοφν μζροσ τθσ ίδιασ 

θπείρου,  εργαηόμενουσ ςτισ αςτικζσ περιοχζσ που απαςχολοφνται κυρίωσ ςτον 

τομζα των υπθρεςιϊν, με τουσ ςυμπολίτεσ τουσ ςτισ αγροτικζσ περιοχζσ να 

απαςχολοφνται  κυρίωσ ςτθ γεωργία, οικονομίεσ που βαςίηονται ςτον τουριςμό ι τθ 

βιομθχανία και χϊρεσ με αξιοςθμείωτα επίπεδα μετανάςτευςθσ.  

Πϊσ ταιριάηει θ χϊρα ςασ ςε αυτι τθν εικόνα;  Σε ποιουσ τομείσ ξεχωρίηει  ι 

ακολουκεί τον ευρωπαϊκό μζςο όρο;  Έχει θ χϊρα ςασ κάποια ενδιαφζροντα 

χαρακτθριςτικά;  

Με αναφορζσ ςε κατάλλθλεσ ςτατιςτικζσ, καλείςτε να δείξετε ςε ζνα βίντεο 

διάρκειασ 2:00 λεπτϊν, πϊσ ςυγκρίνεται θ χϊρα ςασ  με τισ άλλεσ Ευρωπαϊκζσ 

χϊρεσ είτε λαμβάνοντασ υπόψθ τθ μζςθ κζςθ, ι ςε αντίκεςθ με μία άλλθ χϊρα. 

Υπάρχει κάτι που κάνει τθ χϊρα ςασ ξεχωριςτι ςτθν Ευρϊπθ;  Περιφερειακζσ 

ςυγκρίςεισ είναι ευπρόςδεκτεσ, αλλά δεν απαιτοφνται. 

 

Europe reflected in statistics: 

Europe is a rich tapestry, consisting of many facets or details: small villages and big 

cities forming part of the same continent; city workers involved mainly in the service 

sector, with their rural counterparts predominantly engaged in agriculture; 

economies based on tourism, with others based on industry, and countries with 

notable levels of migration. 

How does your country fit into this picture?  In which areas does it stand out from, or 

conform to, the European average?  Does it have any interesting characteristics? 

Referencing appropriate statistics, demonstrate in a video (duration 2:00 minutes) 

how your country compares with its European counterparts by either considering 

the average position, or contrasting with one other country; is there anything that 

makes your country special in Europe?  Regional comparisons are welcome, but not 

required. 

 

 


