
 
 
 
 

 
 
  

 

ΒΟΗΘΗΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ 

  

 

 

 

 

 

Η Τσεχία είναι μέλος 

της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης.  



 

Η πρωτεύουσα είναι η 

Πράγα. 

 
 

https://openstreet

map.cz 
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I. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ 

Από γεωμορφολογική άποψη, η Τσεχική Δημοκρατία βρίσκεται 
στη διασταύρωση δύο ορεινών συστημάτων. Το δυτικό και το 
κεντρικό τμήμα των Τσεχικών Υψιπέδων κυριαρχείται από τους 
λόφους των Highlands (Šumava, Krušné hory, Krkonoše, 
Jeseníky κ.α.). Τα δυτικά Καρπάθια (Javorníky, Moravskoslezské 
Beskydy, κλπ.) αγγίζουν το ανατολικό τμήμα της χώρας. Από τη 
συνολική περιοχή της Τσεχικής Δημοκρατίας 67% βρίσκεται σε 
υψόμετρο μέχρι 500 μ. Η πρωτεύουσα είναι η μεγαλύτερη πόλη - 
Πράγα με 1 280 500 κατοίκους. Η επικράτεια της Τσεχίας 
ακολουθεί το βασικό διαχωρισμό της Ευρώπης κατά μήκος της 
Βόρειας, της Βαλτικής και Μαύρης Θάλασσας. Η Τσεχική 
Δημοκρατία χωρίζεται σε 14 αυτοδιοικούμενες περιοχές και πάνω 
από 6200 αυτοδιοικούμενους δήμους. Οι περιφέρειες και οι δήμοι 
/ κοινότητες διοικούνται από αιρετά συμβούλια. Οι επικεφαλής 
των περιφερειών είναι κυβερνήτες, των μητροπολιτικών δήμων οι 
δήμαρχοι και των άλλων πόλεων και κοινοτήτων επίσης 
δήμαρχοι. 

 

 

https://openstreetmap.cz/
https://openstreetmap.cz/


 

1.2 ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΔΑΦΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 

Η Τσεχική Δημοκρατία διαθέτει έξι εθνικά σύμβολα: ένα μεγάλο 

εθνικό έμβλημα, ένα μικρό εθνικό έμβλημα, μια εθνική σημαία, μια 

σημαία του προέδρου της Δημοκρατίας, μια σφραγίδα του κράτους 

και τον εθνικό ύμνο «Πού είναι το σπίτι μου». 

Η επίσημη γλώσσα είναι η Τσεχική. 

 

ένα εκτενές εθνόσημο 
 

 

ένα συντετμημένο 
εθνόσημο 
 

 

η εθνική σημαία 
 

 

η σημαία του 
Προέδρου της 
Δημοκρατίας  
 

 

η κρατική σφραγίδα  
 

 

 

 

 

 
 

 

Η επίσημη γλώσσα 

είναι η Τσεχική 

εθνικός ύμνος «Πού είναι το σπίτι μου». 
                                       
https://www.youtube.com/watch?v=e12rGRO4JuA 
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https://www.youtube.com/watch?v=e12rGRO4JuA


 

Στο παρελθόν, ο Tomáš Garrigue Masaryk ήταν ο πρώτος πρόεδρος μετά την 

Τσεχοσλοβακία. Ο πρώτος πρόεδρος της ανεξάρτητης Τσεχικής Δημοκρατίας 

ήταν ο Václav Havel και σήμερα πρόεδρος της Τσεχικής Δημοκρατίας είναι ο 

Μίλος Ζέμαν 

.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΖΗΤΗΣΗ 

Η Τσεχική Δημοκρατία βρίσκεται στη ζώνη μέτριας γεωγραφικής 

θέσης, το κλίμα είναι μεταβατικό μεταξύ των ηπειρωτικών και 

ωκεάνιων τύπων. Χαρακτηριστική είναι η εναλλαγή των τεσσάρων 

εποχών, με σημαντική επίδραση στο υψόμετρο και την ανακούφιση 

του κλίματος. Η Τσεχική Δημοκρατία βρίσκεται στη ίδια ζώνη ώρας 

μαζί με άλλες μεγάλες πόλεις του Βερολίνου, της Βιέννης, +1 ώρα. 

Tomáš Garrigue Masaryk Václav Havel Miloš Zeman (2017) 
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Ο Václav Havel 

ήταν ο πιο γνωστός 

πρόεδρος της 

Τσεχικής 

Δημοκρατίας. 

 



 

2. ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 

Το πρώτο τεκμηριωμένο κρατικό όργανο στο έδαφος της σημερινής Τσεχικής 

Δημοκρατίας ήταν η φυλετική ένωση της αυτοκρατορίας του Σαμ. Στα μέσα του 9ου 

αιώνα. δημιουργήθηκε η Μεγάλη Μοραβική Αυτοκρατορία, αργότερα το Τσεχικό 

Βασίλειο. Από τον αυτοκράτορα και τον βασιλιά Κάρολο IV. χρησιμοποιείται ο όρος 

Βασίλειο της Τσεχίας. Ακολουθεί βαθμιαία ένταξη στη μοναρχία των Αψβούργων. Μετά 

τη διάλυση της Αυστρίας - Ουγγαρίας το 1918, η Τσεχοσλοβακία ιδρύθηκε ως ενιαίο 

κράτος με δημοκρατικό πολίτευμα. Η Τσεχοσλοβακία ως δημοκρατικό κράτος 

αποκαταστάθηκε μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο το 1945. Η κυβέρνηση της 

Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας της Τσεχοσλοβακίας κυριαρχούσε εδώ από το 1948 έως το 

1989. Η αντίσταση στην αποδυνάμωση και η εξομάλυνση αυξήθηκε σταδιακά και 

κορυφώθηκε με τη αποκαλούμενη Βελούδινη Επανάσταση της 17ης Νοεμβρίου 1989, Το 

κομμουνιστικό καθεστώς και επέτρεψε την αποκατάσταση της δημοκρατίας και των 

ελεύθερων επιχειρήσεων. Από το 2004, η Τσεχία είναι μέλος της ΕΕ.

 

 Χάρτης της περιοχής της Τσεχίας το 1648 (Πηγή: Wikipedia) 
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Για τέσσερις αιώνες η 

περιοχή της Τσεχίας 

αποτελούσε μέρος της 

μοναρχίας των 

Αψβούργων. 



 

3. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 

3.1 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

Η Τσεχική Δημοκρατία είναι κοινοβουλευτική δημοκρατία με σύστημα πλουραλιστικής 

δημοκρατίας. Η νομοθετική εξουσία υλοποιείται μέσω εκλεγμένων αντιπροσώπων στο 

Κοινοβούλιο, το οποίο διαθέτει 2 τμήματα: το Κοινοβούλιο και τη Γερουσία. Η εκτελεστική 

εξουσία στην Τσεχική Δημοκρατία χωρίζεται μεταξύ του προέδρου και της κυβέρνησης. Ο 

Πρόεδρος εκλέγεται για περίοδο 5 ετών, για μέγιστο διάστημα δύο διαδοχικών περιόδων. Το 

φάσμα των πολιτικών κομμάτων στην Τσεχική Δημοκρατία αποτελείται από την αριστερή 

και τη δεξιά ιδεολογία. Η φύση της αριστεράς σκέψης μπορεί να οριστεί σε ιδέες ή κινήματα 

όπως ο σοσιαλισμός, ο φιλελευθερισμός, ο ανθρωπισμός και ο πολυ-πολιτισμός, η ισότητα 

των φύλων και η έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Εκπρόσωποι είναι το KSČM 

(Κομμουνιστικό Κόμμα) και το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (CSSD). Το χαρακτηριστικό της 

δεξιάς βασίζεται στην υπεράσπιση των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας, στην αφοσίωση στον 

δυτικό πολιτισμό και στον συντηρητισμό της αξίας. Εκπρόσωποι είναι το ODS (Αστικό  

Δημοκρατικό Κόμμα) και το TOP 09 (Δημοκρατικό Κόμμα) 

 

 

 

 

Η Βουλή 

αποτελείται από 

200 βουλευτές. 

 

Η Γερουσία αποτελείται από 
81 γερουσιαστές 
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Το Κοινοβούλιο είναι 

νομοθέτης της Τσεχικής 

Δημοκρατίας. 



 

4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

4.1 ΝΟΜΙΣΜΑ 

Η οικονομία των τσεχικών χωρών παραδοσιακά ανήκει στις πιο αναπτυγμένες στην Ευρώπη. 

Το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν φθάνει στις ανεπτυγμένες χώρες του κόσμου. Η τσεχική 

οικονομία είναι η 16η πιο ισχυρή στην ΕΕ, μπροστά από την Πορτογαλία, την Ελλάδα και 

φτάνει στο επίπεδο της Ιταλίας και της Ισπανίας. Η Τσεχική Δημοκρατία συγκαταλέγεται 

στις 22 πιο ανεπτυγμένες χώρες του κόσμου. Τον Μάρτιο του 2016, η Τσεχική Δημοκρατία 

πέτυχε το χαμηλότερο ποσοστό ανεργίας σε ολόκληρη την ΕΕ. Το νόμισμα που 

χρησιμοποιείται στη Δημοκρατία της Τσεχίας είναι η τσεχική κορώνα (CZK). Εκδίδεται από 

την Τσεχική Εθνική Τράπεζα και η συναλλαγματική ισοτιμία του νομίσματος είναι 

κυμαινόμενη. Η τρέχουσα συναλλαγματική ισοτιμία της κορώνας (20/11/2017)::  

1€  = 25,57 Kč, 1$  = 21,70 Kč. 

 

 

 

 

4.2 ΜΙΣΘΟΙ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ 

 
Ο ελάχιστος μισθός στην ΕΕ ορίζεται συνήθως στο ήμισυ του μέσου μισθού ή 

είναι περίπου 2 φορές το ελάχιστο επίπεδο διαβίωσης. Στην Τσεχική 

Δημοκρατία, αυτό δεν συνέβαινε πάντοτε, το 2007 ο κατώτατος μισθός ήταν 

8 000 CZK. Σταδιακά αυξήθηκε από τους κρατικούς κανονισμούς μέχρι 

σήμερα στα 12 200 CZK. 

Το νόμισμα είναι η 

τσεχική κορώνα 
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Τα τσεχικά τραπεζογραμμάτια και 

κέρματα λαμβάνουν τακτικά 

παγκόσμια βραβεία για το γραφικό 

σχέδιο και την ποιότητα εκτέλεσης. 



 

4.3 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ 

Η Τσεχική Δημοκρατία διακρίνει τέσσερις τύπους συντάξεων: γήρας, άτομα 

με ειδικές ανάγκες, χήρα (χήρο) και ορφανά. Η βασική προϋπόθεση για τη 

λήψη συντάξεως γήρατος είναι 65 ετών και 35 έτη εργασίας, δηλ. 

Συνεισφορά στο ταμείο συντάξεων. Εάν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις 

αυτές, ο υπολογισμός του ποσού της σύνταξης μειώνεται καταλλήλως. 

 

4.4 ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΣΤΗ ΧΩΡΑ 

Η σύγκριση των τιμών των αγαθών, της ενέργειας, των υπηρεσιών, της 

υγειονομικής περίθαλψης και άλλων είναι πολύ δύσκολη. Είναι απαραίτητο 

να ληφθούν υπόψη οι μισθοί στην Τσεχική Δημοκρατία και στο εξωτερικό σε 

ευρώ. Ορισμένα τρόφιμα και καταναλωτικά προϊόντα είναι φθηνότερα στις 

γειτονικές χώρες, τα οποία χρησιμοποιούν οι κάτοικοι των συνόρων για 

συχνές αγορές. Ωστόσο, πολλές τιμές είναι συγκρίσιμες. Στη Δημοκρατία της 

Τσεχίας είναι φθηνότερα, για παράδειγμα, η μπύρα, τα τσιγάρα, η βενζίνη, 

τα ενοίκια, η ιατρική φροντίδα και τα φάρμακα. 
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Στη Δημοκρατία της 

Τσεχίας υπάρχει 

ελάχιστος μισθός. 
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4.5 ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ ΤΣΕΧΙΑΣ 

Τα πιο διάσημα προϊόντα της Τσεχικής Δημοκρατίας περιλαμβάνουν τα 

κρύσταλλα. Πρόκειται για κρύσταλλο από μόλυβδο και κομμένο γυαλί. Η μάρκα 

Moser είναι το καλύτερο τσέχικο κρύσταλλο. Στον κόσμο είναι επίσης γνωστή η 

πορσελάνη με μοτίβο κρεμμύδι και αυτή της Thun από το Κάρλοβι Βάρι.  

                                                

Τα πιο διάσημα και δημοφιλή προϊόντα είναι η τσέχικη μπύρα, ειδικά η Pilsner 

Urquell και η Budweiser Budvar. Τα διάσημα ποτά περιλαμβάνουν τη 

Becherovka - ένα λικέρ που ονομάζεται 13η πηγή του σπα του Karlovy Vary, 

καθώς και μεταλλικό νερό Mattoni. Πρέπει να αναφέρουμε τα αυτοκίνητα Škoda 

από τα μηχανικά προϊόντα.  

 

Από την άποψη των προϊόντων εξαγωγής, ο γίγαντας υποδημάτων Bata είναι 

παγκόσμια γνωστός Η Τσεχική Δημοκρατία είναι επίσης έδρα πολλών 

επιτυχημένων εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον τομέα της τεχνολογίας 

της πληροφορίας. Τα πιο γνωστά είναι η Avast Software, η οποία είναι ένας από 

τους κορυφαίους ηγέτες στον τομέα της ασφάλειας υπολογιστών παγκοσμίως.

 

 

 

Ve světě je ČR 

známá hlavně 

svým pivem, 

sklem a 

automobily. 

 
 

 

ŠKODA AUTO 

http://www.skoda-auto.cz/


 

5. ΘΡΗΣΚΕΙΕΣ, ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ 

Στο έδαφος της Τσεχικής Δημοκρατίας, το συνολικό πληθυσμό ανέρχεται στο 

5,1% των αλλοδαπών, δηλαδή περίπου μισό εκατομμύριο άνθρωποι από 

161 χώρες. Η μεγαλύτερη ομάδα είναι ο πληθυσμός της Σλοβακίας, 

ακολουθούμενη από την Ουκρανία, την Ουγγαρία, τη Γερμανία και τη Ρωσία. 

Μια σημαντική κοινότητα στην Τσεχική Δημοκρατία είναι οι Βιετναμέζοι. Είναι 

η τρίτη μεγαλύτερη κοινότητα, λόγω της μετανάστευσης που ξεκίνησε τη 

δεκαετία του 1950. Οι Ρομά είναι η πολυπληθέστερη εθνική μειονότητα στην 

Τσεχική Δημοκρατία. Η Τσεχική Δημοκρατία είναι η πιο κοσμική στην 

Ευρώπη και έχει το δεύτερο χαμηλότερο μερίδιο των πολιτών που 

αναφέρεται σε οποιαδήποτε θρησκεία. Η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία έχει 

κυρίαρχη θέση ανάμεσα στους τελευταίους.

 

http://www.pewres

earch.org/fact-

tank/2017/06/19/un

like-their-central-

and-eastern-

european-

neighbors-most-

czechs-dont-

believe-in-god/ 10 

 

Η Τσεχική 

Δημοκρατία είναι 

η πιο κοσμική 

χώρα στην 

Ευρώπη. 

http://www.pewresearch.org/fact-tank/2017/06/19/unlike-their-central-and-eastern-european-neighbors-most-czechs-dont-believe-in-god/
http://www.pewresearch.org/fact-tank/2017/06/19/unlike-their-central-and-eastern-european-neighbors-most-czechs-dont-believe-in-god/
http://www.pewresearch.org/fact-tank/2017/06/19/unlike-their-central-and-eastern-european-neighbors-most-czechs-dont-believe-in-god/
http://www.pewresearch.org/fact-tank/2017/06/19/unlike-their-central-and-eastern-european-neighbors-most-czechs-dont-believe-in-god/
http://www.pewresearch.org/fact-tank/2017/06/19/unlike-their-central-and-eastern-european-neighbors-most-czechs-dont-believe-in-god/
http://www.pewresearch.org/fact-tank/2017/06/19/unlike-their-central-and-eastern-european-neighbors-most-czechs-dont-believe-in-god/
http://www.pewresearch.org/fact-tank/2017/06/19/unlike-their-central-and-eastern-european-neighbors-most-czechs-dont-believe-in-god/
http://www.pewresearch.org/fact-tank/2017/06/19/unlike-their-central-and-eastern-european-neighbors-most-czechs-dont-believe-in-god/
http://www.pewresearch.org/fact-tank/2017/06/19/unlike-their-central-and-eastern-european-neighbors-most-czechs-dont-believe-in-god/
http://www.pewresearch.org/fact-tank/2017/06/19/unlike-their-central-and-eastern-european-neighbors-most-czechs-dont-believe-in-god/
http://www.pewresearch.org/fact-tank/2017/06/19/unlike-their-central-and-eastern-european-neighbors-most-czechs-dont-believe-in-god/
http://www.pewresearch.org/fact-tank/2017/06/19/unlike-their-central-and-eastern-european-neighbors-most-czechs-dont-believe-in-god/
http://www.pewresearch.org/fact-tank/2017/06/19/unlike-their-central-and-eastern-european-neighbors-most-czechs-dont-believe-in-god/
http://www.pewresearch.org/fact-tank/2017/06/19/unlike-their-central-and-eastern-european-neighbors-most-czechs-dont-believe-in-god/
http://www.pewresearch.org/fact-tank/2017/06/19/unlike-their-central-and-eastern-european-neighbors-most-czechs-dont-believe-in-god/
http://www.pewresearch.org/fact-tank/2017/06/19/unlike-their-central-and-eastern-european-neighbors-most-czechs-dont-believe-in-god/
http://www.pewresearch.org/fact-tank/2017/06/19/unlike-their-central-and-eastern-european-neighbors-most-czechs-dont-believe-in-god/
http://www.pewresearch.org/fact-tank/2017/06/19/unlike-their-central-and-eastern-european-neighbors-most-czechs-dont-believe-in-god/
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28 Οκτωβρίου 1918 - Γέννηση της 

Τσεχοσλοβακίας 

Οι δημόσιες 

αργίες πρέπει να 

υπενθυμίζουν 

στους πολίτες την 

παράδοση, τους 

ευγενείς στόχους 

και τις ιστορικές 

επαναστάσεις στις 

οποίες είναι 

βασισμένο το 

κράτος της 

Τσεχίας. 

6. ΑΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΤΗΣ  

Υπάρχουν 12 επίσημα αναγνωρισμένες διακοπές στη Δημοκρατία της 

Τσεχίας: Πρωτοχρονιά (1,1), Μεγάλη Παρασκευή, Δευτέρα του Πάσχα, 

Ημέρα Εργασίας (1,5), Ημέρα Νίκης (8,5), Ημέρα Κύριλλου και Μεθόδιου 

(5,7) Ημέρα καύσης Jan Hus (6.7.), Ημέρα Τσεχίας (28 Σεπτεμβρίου), 

Ανεξάρτητη Τσεχοσλοβακική Κρατική Ημέρα (28.10.), Ημέρα Αγώνα για 

Ελευθερία και Δημοκρατία (17.11.), Παραμονή των Χριστουγέννων (24.12.) 

Και Πρώτη Ημέρα των Χριστουγέννων (25.12.). Αυτές τις μέρες υπάρχει μια 

αργία από την εργασία, οι μαθητές δεν εργάζονται, και οι ώρες λειτουργίας 

των μεγάλων καταστημάτων μειώνονται ή παραμένουν κλειστά. Οι 

περισσότεροι κάτοικοι της Τσεχίας γιορτάζουν αυτές τις γιορτές είτε ως 

παράδοση (για παράδειγμα, τα Χριστούγεννα, το Πάσχα) είτε τις 

αντιλαμβάνονται ως ημέρα ανάπαυσης. Αυτές τις μέρες περνούν το 

μεγαλύτερο μέρος του χρόνου τους με την οικογένεια ή τους φίλους τους. 

Από το 2016, οι ώρες λειτουργίας των περισσότερων καταστημάτων έχουν 

περιοριστεί στη Δημοκρατία της Τσεχίας κατά τη διάρκεια των διακοπών. 
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7. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 

7.1 ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΡΑΤΟΥΣ 

Η βασική, πλήρης οικογένεια στην Τσεχική Δημοκρατία είναι ο άνδρας, η 

γυναίκα και τα παιδιά τους. Η επέκταση της οικογένειας στην Τσεχική 

Δημοκρατία περιλαμβάνει και άλλους συγγενείς - παππούδες και γιαγιάδες, 

θείες, θείους, ξαδέλφια κ.λ.π. Στην παραδοσιακή Τσεχική οικογένεια συνήθως 

οι δύο σύντροφοι είναι παντρεμένοι με πολιτικό ή εκκλησιαστικό γάμο, αλλά τα 

τελευταία χρόνια, υπάρχουν όλο και περισσότερα ζευγάρια άγαμα. Ειδικά στη 

νεότερη γενιά, οι οικογένειες των ανύπαντρων ζευγαριών προωθούν τις 

συμβιώσεις χωρίς δέσμευση. Στην Τσεχική Δημοκρατία μπορούμε επίσης να 

συναντήσουμε την έννοια μιας ελλιπούς οικογένειας, όπου ο ένας γονιός 

απουσιάζει. 

7.2 ΓΑΜΟΣ, ΔΙΑΖΥΓΙΟ, ΣΥΜΦΩΝΟ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ 

Η σύναψη γάμου στο έδαφος της Τσεχικής Δημοκρατίας μπορεί να είναι μια 

μορφή αστικού ή θρησκευτικού γάμου. Οι πολιτικοί γάμοι είναι πιο συνηθισμένοι 

και είναι μια δημόσια τελετή, συνήθως κλειστή στο δημαρχείο με την παρουσία 

δύο μαρτύρων. Τα τελευταία χρόνια, οι γάμοι αυξάνονται ολοένα και 

περισσότερο σε ανεπίσημες τοποθεσίες - στη φύση, στο αεροσκάφος, κ.λπ. 

Ωστόσο, η παρουσία εξουσιοδοτημένου αξιωματούχου και μάρτυρα αποτελεί 

προϋπόθεση. 

7.3 ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΓΙΑ ΕΚΘΕΤΑ ΠΑΙΔΙΑ  
Η υιοθεσία του παιδιού - (υιοθεσία) είναι εγγυημένη από το κράτος της Τσεχίας 

και το είδος της φροντίδας που παρέχεται από τον / την σύζυγο ή το άτομο που 

εμπιστεύεται το ίδιο το παιδί. Με την υιοθεσία, διακόπτεται η οικογενειακή σχέση 

μεταξύ του υιοθετούμενου και της αρχικής οικογένειάς του, καθώς και τα 

δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτή τη σχέση. Η 

υιοθέτηση πρέπει πάντα να πληροί τις νομικές απαιτήσεις και πρέπει να οδηγεί 

προς όφελος του παιδιού. Η προϋπόθεση είναι η συγκατάθεση των βιολογικών 

γονιών ή του νόμιμου κηδεμόνα. 

Στην Τσεχική 

Δημοκρατία, ο 

γάμος μπορεί να 

συνάπτεται με τη 

μορφή ενός 

πολιτικού ή 

θρησκευτικού 

γάμου. 



8. ΤΡΟΠΟΣ ΖΩΗΣ ΣΤΗ ΤΣΕΧΙΑ 

8.1 ΓΕΝΙΚΑ 

Η επιλογή του τρόπου ζωής στη Βοημία επηρεάζεται εν μέρει από την 

οικογένεια, τις οικογενειακές παραδόσεις, αλλά και από το οικονομικό επίπεδο. 

Τώρα είναι σχεδόν εθελοντικά επιλεγμένος ανάλογα με τις ατομικές ανάγκες 

κάθε ατόμου. Οι νέες τάσεις, η νεωτερικότητα, διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο 

για τους νέους. Οι γονείς είναι συνήθως ανεκτικοί στην επιλογή του στυλ των 

απογόνων τους. Μεταξύ των πιο επιβλαβών για την υγεία των Τσέχων 

παραγόντων είναι το κάπνισμα, η υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ, η κακή 

διατροφή, η χαμηλή σωματική δραστηριότητα, η χρήση ναρκωτικών και το 

υπερβολικό ψυχολογικό στρες. Τα στοιχεία για τη νοσηρότητα δείχνουν 

αύξηση της νόσου των καρδιακών και αιμοφόρων αγγείων ή του καρκίνου.  

 

8.2 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Το εκπαιδευτικό σύστημα στην Τσεχική Δημοκρατία βασίζεται κυρίως στον 

νόμο για την εκπαίδευση και στον νόμο περί τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Η 

πρωτοβάθμια και η δευτεροβάθμια εκπαίδευση παρέχονται από δημόσια 

σχολεία (πρώην κρατικά, τα οποία έχουν πλέον συσταθεί από δήμους και 

περιφέρειες), τα οποία αποτελούν την πλειοψηφία. Η εκπαίδευση παρέχεται 

δωρεάν. Το μικρότερο ποσοστό των σχολείων είναι εκκλησιαστικό και ιδιωτικό, 

με δίδακτρα 3-10 χιλιάδων κορώνων ανά μήνα ανά μαθητή ή φοιτητή. Οι 

αριθμοί τους παρουσιάζουν μια αυξανόμενη τάση και ρυθμίζονται από το 

Υπουργείο Παιδείας. Οι φοιτητές κάτω των 26 ετών μπορούν να 

παρακολουθήσουν ελεύθερα κολέγια χωρίς χρέωση. Στη συνέχεια, πρέπει να 

πληρώσουν ασφάλιση υγείας και επίσης δίδακτρα. 

Σύμφωνα με την έρευνα του ΟΟΣΑ, οι Τσέχοι προτιμούν την επιστήμη, τη 

μηχανική, τη μηχανολογία και τα μαθηματικά. Για την Τσεχική Δημοκρατία, η 

υψηλή εκπροσώπηση του πληθυσμού με ολοκληρωμένη δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση είναι χαρακτηριστική, ιδίως στη μεσαία και μεγαλύτερη ηλικιακή 

κατηγορία. Αντίθετα, το ποσοστό των νέων με μέγιστη υποχρεωτική 

εκπαίδευση (5%) είναι πολύ μικρό. 
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http://www.msmt.c

z/mezinarodni-

vztahy/the-

education-system-

in-the-czech-

republic 

Η εκπαίδευση 

παρέχεται δωρεάν 

στα τσεχικά δημόσια 

σχολεία. 
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8.3 ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΩΝ 

Οι Ευρωπαίοι, συμπεριλαμβανομένων των Τσέχων, έχουν φαινότυπο 
Καυκάσιο / λευκό. Τα φυσικά χαρακτηριστικά του είναι ένα λαμπερό χρώμα 
του δέρματος, μια στενή και συχνά προεξέχουσα μύτη, ένα στενό ή μετρίως 
ευρύ πρόσωπο με σχετικά στενά χείλη. Οι άντρες αναπτύσσονται σε μέσο 
ύψος 180 cm. Ο τύπος χαρακτήρα ποικίλλει και εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό 
από την ηλικία, τον τρόπο ζωής και το επίπεδο και τον τύπο των αθλητικών 
δραστηριοτήτων που κάνουν. Αυτό ισχύει και για τις γυναίκες. Ο μέσος όρος 
είναι 167 cm. Οι Τσέχοι είναι μεταξύ των ψηλότερων πέντε χωρών στον 
κόσμο. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η Τσεχική Δημοκρατία ανήκει στις χώρες με 
πιο παχύσαρκους ανθρώπους, δηλαδή στο 19,3% των ενηλίκων, σε 
σύγκριση με τον μέσο όρο της ΕΕ κατά 15,9%. Η εμφάνιση των ανθρώπων 
εξαρτάται από πολλές μεταβλητές, όπως η μόδα, ο τρόπος ζωής, το σύστημα 
αξιών, ο οικονομικός χώρος και τα χαρακτηριστικά της 

8.4 ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ - ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 

Για τους Τσέχους υπάρχει μια τυπική επικοινωνία με υψηλό ποσοστό μη λεκτικών 

μηνυμάτων, τη σημασία της οποίας πρέπει να αντλήσει ο εταίρος από το πλαίσιο. 

Σε μη λεκτική επικοινωνία, οι Τσέχοι προτιμούν μια πιο δεσμευμένη προσέγγιση, 

μετριοπάθεια και όχι πολύ παρορμητική χειρονομία. Εκτός από τους 

προαναφερθέντες κανόνες, είναι δημοσίως άκομψο να δείξεις κάποιον με το δάχτυλό 

σου, να ανοίξεις το στόμα σου με έκπληξη, να φτύνεις στο πάτωμα, να σπεύδεις ή 

να τραβάς το μανίκι κάποιου με τον οποίο θέλουμε να μιλήσουμε - είναι πάντα 

σκόπιμο να περιμένει ο άλλος να μιλήσει και να πάρει απάντηση. δεν είναι επίσης 

κατάλληλο να διακόψετε κάποιον.  

8.5 ΝΟΟΤΡΟΠΙΑ 

Οι Τσέχοι είναι υπερήφανοι που είναι μέλη του έθνους και της τσεχικής ιστορίας. 

Επιπλέον, είναι επίσης υπερήφανοι για τις προσωπικότητες της Τσεχίας από τον 

χώρο της τέχνης, της λογοτεχνίας, του αθλητισμού, της επιστήμης και της 

τεχνολογίας. Ευελιξία, ευελιξία, επινοητικότητα, προσαρμοστικότητα, αυτές είναι οι 

ιδιότητες που οι Τσέχοι είναι περήφανοι. Τέτοιες ιδιότητες αξιολογούνται θετικά και 

από τους συνεργάτες τους. Για τη Βοημία, υπάρχει μια τυπική δυσπιστία σχεδόν 

όλων όσων δεν γνωρίζουν. Οι Τσέχοι συχνά τείνουν να αποθαρρύνουν τους 

γενικούς κανόνες, είναι κοινό να σκεφτόμαστε πώς να παρακάμψουμε τον νόμο και 

τους κανονισμούς ομοίως. Η φιλία είναι δεσμευτική για τους Τσέχους, δίνουν έμφαση 

σε συγκεκριμένες καταστάσεις και συγκεκριμένες ανθρώπινες σχέσεις, καθώς και 

στην καλή αίσθηση που απορρέει από αυτές. 
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Οι Τσέχοι προτιμούν 

μια πιο αποκλειστική 

προσέγγιση. Είναι 

αναξιόπιστοι, αλλά και 

εφευρετικοί και 

προσαρμόσιμοι. 



8.6 ΦΑΓΗΤΟ 

Το τσέχικο μενού αποτελείται συνήθως από δύο ή περισσότερα πιάτα - το 

πρώτο είναι παραδοσιακά μια σούπα. Το κυρίως είναι ένα πιάτο από 

κρέας και συνοδευτικά. Το πιο συχνά χρησιμοποιούμενο κρέας είναι το 

χοιρινό, το βόειο κρέας, το κοτόπουλο. Λιγότερο συχνά ψάρι ή κουνέλι. 

Παραδοσιακά πιάτα είναι το σνίτσελ χοιρινό (φιλέτο χοιρινού κρέατος 

τυλιγμένο σε αλεύρι, αυγά και ψωμιά), χοιρινό με ζυμαρικά και λάχανο, 

ψητό χοιρινό, διάφορα γκούλας, τηγανητός κυπρίνο ή ψητές σουπιές. Μια 

ειδικότητα της τσέχικης κουζίνας είναι η σάλτσα με ζυμαρικά, πολλά είδη 

κέικ και αρτοσκευάσματα. 
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Παραδοσιακά τσέχικα πιάτα - τηγανητό χοιρινό σνίτσελ (πάνω αριστερά), 

χοιρινό με ζυμαρικά και λάχανο (πάνω δεξιά) και γκούλας με ζυμαρικά ψωμιού. 

Τα παραδοσιακά πιάτα 

περιλαμβάνουν 

σνίτσελ, γκούλας και 

διάφορα είδη 

ζυμαρικών. 



 

8.7 ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ 

Οι ώρες εργασίας στην Τσεχική Δημοκρατία καθορίζονται σε 8 ώρες την 

ημέρα, 5 ημέρες την εβδομάδα. Όσον αφορά τον ελεύθερο χρόνο, οι Τσέχοι 

έχουν περίπου 6,5 ώρες την ημέρα, περισσότερες τα Σαββατοκύριακα. Οι 

πιο δημοφιλείς δραστηριότητες που ξοδεύουν οι Τσέχοι - κατά μέσο όρο 2 

ώρες την ημέρα - περιλαμβάνουν την παρακολούθηση τηλεόρασης, τη 

χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών και άλλων μέσων ενημέρωσης, μετά από 

διάφορες αθλητικές δραστηριότητες και ανάγνωση. Το 90% των Τσέχων 

αφιερώνεται σε ατομικά χόμπι. Οι νεότεροι άνθρωποι κάνουν αθλήματα ή 

περνούν περισσότερο χρόνο αυξάνοντας τις επαγγελματικές και γλωσσικές 

τους δεξιότητες 

 

 

 

 

 

Αναγνωρίσατε τις ιστορικές προσωπικότητες στην πρώτη σελίδα; Μα τα ονόματά 

τους (στο μέσο βρίσκεται ο βασιλιάς της Τσεχίας και Αυτοκράτορας της Αγίας 

Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας Κάρολος / Karel IV). 
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J.A. Komenský Tomáš Baťa 

Božena Němcová Antonín Dvořák 

Otto Wichterle Emil Zátopek 

 

O ΠΙΟ ΔΙΑΣΗΜΟΣ 

ΤΣΕΧΟΣ: 

Karel IV.  

Στην Τσεχική 

Δημοκρατία, η εβδομάδα 

εργασίας είναι 40 ώρες. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Charles_IV,_Holy_Roman_Emperor

