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Η φτώχεια είναι μια σχετική έννοια. 

 

Ορισμένοι άνθρωποι είναι πλουσιότεροι από

κάποιους και φτωχότεροι από κάποιους άλλους.

 Αν και συχνά η φτώχεια σχετίζεται με την έλλειψη

εισοδήματος (στις ανεπτυγμένες χώρες), έχει και

άλλες σημαντικές προεκτάσεις. 

 

Από την κοινωνική διάκριση και τον αποκλεισμό,

έως την πείνα, τον υποσιτισμό ή την περιορισμένη

πρόσβαση στην εκπαίδευση

 (συνθήκες «απόλυτης φτώχειας»*).

 

 

 

Συνθήκες

 «απόλυτης φτώχειας»*

 

 Όταν οι άνθρωποι δεν

μπορούν να καλύψουν τις

βασικές τους ανάγκες,

όπως η τροφή, το νερό, 

η ιατροφαρμακευτική

περίθαλψη ή δεν έχουν

ρούχα να φορέσουν και

σπίτι για να μείνουν.

 

Η φτώχεια

σχετίζεται

 με τη χώρα στην

οποία ζούμε.

 

Ήξερες ότι:

Tο να είναι κανείς φτωχός σε μια ανεπτυγμένη χώρα

σημαίνει πως κάποιος μπορεί να μην έχει αρκετά

χρήματα, ώστε να πληρώσει τα έξοδα του σπιτιού του,

να μην μπορεί να εξασφαλίσει μεγάλες ποσότητες

φαγητού για τον ίδιο και την οικογένειά του, ή να μην

μπορεί να έχει ορισμένες ανέσεις (υπολογιστής,

τηλεόραση, οικιακός εξοπλισμός, κ.ο.κ). 

 

Αυτό δεν σημαίνει πως και στις ανεπτυγμένες χώρες

δεν υπάρχουν άνθρωποι που ζουν σε συνθήκες

«απόλυτης φτώχειας». 
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Σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη, τα υψηλά

ποσοστά φτώχειας εμφανίζονται κυρίως

 σε μικρές χώρες που πλήττονται 

από διαμάχες. 

 

 

Ένας στους πέντε

ανθρώπους στις

αναπτυσσόμενες περιοχές 

της Υποσαχάριας

Αφρικής και της Νότιας

Ασίας ζει με λιγότερο

από 1,25 δολάρια 

την ημέρα.

Η βασική αιτία της

φτώχειας στις

ανεπτυγμένες χώρες 

είναι η ανεργία.

Υπάρχουν πολλοί οργανισμοί και φορείς, οι οποίοι

φροντίζουν για την αντιμετώπιση της φτώχειας.

 

Κοινωνικές δομές ανά δήμο, όπως κοινωνικά

παντοπωλεία, κοινωνικά φαρμακεία, κέντρα ημερήσιας

υποδοχής αστέγων, δομές παροχής συσσιτίων, κ.ο.κ,

παρέχουν υπηρεσίες σε άτομα που βρίσκονται 

σε κατάσταση φτώχειας. 

Ήξερες ότι:



Δημιουργήστε μια μικρή

εκστρατεία

ευαισθητοποίησης,

διοργανώνοντας

 μια έκθεση με τις

αφίσες που

δημιουργήσατε.

 

ΔΙΑΧΥΣΗ

Παρουσίασε τη δράση σου 

στο σχολείο σου.

 Ζήτα και από τους συμμαθητές

σου να κάνουν το ίδιο! 

 

Πως σε έκανε να νιώσεις η

δράση σου αυτή;

Μάζεψε ρούχα που

δεν σου κάνουν πια, 

παιχνίδια και βιβλία, 

τα οποία θέλεις να

χαρίσεις. 
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ΔΡΑΣΗ

 

ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ

 

EΥΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΞΕΚΑΘΑΡΙΣΜΑ! 

Επικοινώνησε με το κοινωνικό

παντοπωλείο της γειτονιάς 

σου, ώστε να παραδόσεις τα

αντικείμενα που συνέλεξες.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

 


