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ΟΡΙΣΜΟΣ 
    Με τον 

όρο φτώχεια αναφερόμαστε 

στην οικονομική κατάσταση 

που χαρακτηρίζεται από 

έλλειψη επαρκών πόρων για 

την ικανοποίηση βασικών 

ανθρώπινων αναγκών. Το 

κατώφλι των βασικών 

αναγκών που ορίζει το όριο 

της φτώχειας διαφέρει από 

χώρα σε χώρα. 



          ΑΠΟΛΥΤΗ ΦΤΩΧΕΙΑ      

   
 

Όταν τα άτομα δεν κατέχουν ούτε τα στοιχειώδη 

(απαραίτητα) αγαθά για την επιβίωση τούς. Δηλαδή, τροφή, 

νερό, στέγη, ενδυμασία και φάρμακα. 

ΣΧΕΤΙΚΗ ΦΤΩΧΕΙΑ 

Όταν τα άτομα διαθέτουν ένα βασικό εισόδημα 

που εξασφαλίζει την επιβίωση τούς, δεν 

καλύπτει όμως το καταναλωτικό πρότυπο της 

κοινωνικής ζωής. 





ΑΙΤΙΑ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ 
•  κοινωνική διαστρωμάτωση, χαρακτηριστικό της 

κοινωνίας και δεν υποδηλώνει μόνο διαφορές 
μεταξύ των ατόμων 

• άνιση κατανομή των πλουτοπαραγωγικών πηγών 
(γης, υπεδάφους, υδάτων κλπ) 

• ανισότητα στα εισοδήματα και τις περιουσίες μεταξύ 
ατόμων 

• προκατάληψη, διακρίσεις και ρατσισμός απέναντι σε 
ορισμένες κοινωνικές ομάδες (π.χ των τσιγγάνων, 
των οικονομικών προσφυγών, των φορέων του 
AIDS, των ατόμων με ειδικές ανάγκες κτλ) 

• πόλεμος  

 



• φυσικές καταστροφές 

• αλλαγές στην τεχνολογία, που προ καλούν ευρύ φάσμα 

ανεργίας, καθώς οι μηχανές αντικαθιστούν όλο και 

περισσότερα εργατικά χέρια. 

• φοροδιαφυγή (μη καταβολής στο κράτος χρηματικών 

ποσών που προέρχονται από οικονομικές 

δραστηριότητες) και παραοικονομία (η μη επίσημη 

καταγραφή από το κράτος των οικονομικών 

δραστηριοτήτων). 

• τα δυο αυτά φαινόμενα από τη μια αυξάνουν το ατομικό 

εισόδημα αυτών που εμπλέκονται, αλλά από την άλλη, 

συμβάλλουν στην απώλεια σημαντικών εσόδων του 

κράτους, τα οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν 

για την καταπολέμηση της ανεργίας κτλ. 

 



ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ 
    Οι συνέπειες της φτώχειας είναι ιδιαίτερα έντονες τόσο 

στα άτομα, τα οποία βρίσκονται αποκλεισμένα από 

πολλά αγαθά και δραστηριότητες, όσο και στην κοινωνία, 

αφού η φτώχεια αποτελεί αιτία πολλών κοινωνικών 

προβλημάτων, όπως: 

• η μετανάστευση  

• η ξενοφοβία 

• ο ρατσισμός 

• η εγκληματικότητα και  

• η βία 



ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ 

• καταπολέμηση των αιτίων που την προκαλούν  

• αναδιανομή του πλούτου και του εισοδήματος, ώστε να 

μειωθούν οι κοινωνικές ανισότητες.  

• η Πολιτεία να φροντίσει ώστε να υιοθετούνται θεσμοί και 

τρόποι συμπεριφοράς που θα διευκολύνουν την 

καταπολέμηση της φτώχειας.  

• κοινωνική πολιτική – Κράτος Πρόνοιας  

• λήψη μέριμνας για τους οικονομικά ασθενέστερους, τους 

ηλικιωμένους, τους ανάπηρους, τα παιδιά και τις μητέρες  



• η επαρκής γενική μόρφωση καθώς και η εξειδικευμένη 

επαγγελματική κατάρτιση δίνουν τα εχέγγυα για 

επαγγελματική καριέρα  

• αντίθετα το άτομο μπορεί να αποκλεισθεί από μια σειρά 

κοινωνικών διαδικασιών (πολιτισμού, υγείας κλπ).  

• το άτομο τώρα από την πλευρά του θα πρέπει κι εκείνο 

να έρχεται αρωγός της πολιτείας και παράλληλα με τη 

διεκδίκηση των δικαιωμάτων του να φροντίζει να ασκεί τα 

καθήκοντα του και τις υποχρεώσεις του. Η ενέργεια όμως 

που θα βοηθήσει ιδιαίτερα το άτομο για την αποφυγή της 

φτώχειας, είναι η ολοκλήρωση των βασικών σπουδών, 

ώστε να μην είναι αναλφάβητοι. 

 



ΠΑΙΔΙΚΗ ΦΤΩΧΕΙΑ 

     «Τα Συμβαλλόμενα Κράτη 

αναγνωρίζουν το δικαίωμα 

του παιδιού να 

προστατεύεται από την 

οικονομική εκμετάλλευση και 

από την εκτέλεση 

οποιασδήποτε εργασίας που 

ενέχει κινδύνους ή που 

μπορεί να εκθέσει σε 

κίνδυνο την εκπαίδευσή του 

ή να βλάψει την υγεία του ή 

τη σωματική, πνευματική, 

ψυχική, ηθική ή κοινωνική 
ανάπτυξή του...» 
 
 



• Για 100 εκατομμύρια παιδιά στον κόσμο, αυτή τη χρονιά 

δεν χτύπησε το κουδούνι του σχολείου 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. 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. Και ας μην ξεχνάμε τα ψυχολογικά τραύματα και 
την καθυστέρηση στην πνευματική και σωματική 
ανάπτυξη ενός παιδιού που δουλεύει.  
 

 
 



• 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 την 

οικογενειακή προέλευση των παιδιών. Πρόκειται κυρίως 

για παιδιά οικονομικώς ασθενέστερων οικογενειών, 

αναλφάβητων και σε μεγάλο ποσοστό προσφύγων. 

 

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. 

 

 





ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

    Επιλογικά, γίνεται φανερό πως το πρόβλημα της 

φτώχειας δεν α φορά ένα κακό που το έστειλε η μοίρα, 

αλλά συνδέεται με τους τρόπους που διάφορες 

κοινωνικές ομάδες ερμηνεύουν την πραγματικότητα 

σύμφωνα με τα συμφέροντά τους. Επομένως η ύπαρξη 

της φτώχειας συνδέεται με το γεγονός ότι οι άνθρωποι 

και οι κυβερνήσεις δεν κάνουν αρκετά για να την 

εξαλείψουν. 



ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

• https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%84%CF%8E

%CF%87%CE%B5%CE%B9%CE%B1 

• https://www.schooltime.gr/2015/03/16/ektheseis-glikeiou-

ftoxeia-os-koinoniko-problima/ 

• http://www.greek-

language.gr/greekLang/modern_greek/tools/corpora/pi/c

ontent.html?t=3,2214 

• https://www.iatrikathemata.gr/paidiergasia.htm 

•  σχολικό βιβλίο της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής 
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