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αφού τα κάνατε αυτά για έναν 
από τους άσημους αδελφούς…  

Ματθ. 25,40 

Παγκόσμια Μέρα  

Εξάλειψης της Φτώχειας 

• Η Κάριτας συντάσσεται με ΟΗΕ (1993) 
• Ένας από τους «Αναπτυξιακούς Στόχους 

της Χιλιετίας» 
• Ένα παιδί πεθαίνει κάθε τρία 

δευτερόλεπτα από τη φτώχεια (ΟΗΕ) 
• 1,2 δισεκατομμύριο ζουν με λιγότερο 

από ένα δολάριο την ημέρα. 
• Στην Ελλάδα 35,7% σε κίνδυνο φτώχειας 

και κοινωνικού αποκλεισμού 
• Το κατώφλι της φτώχειας  
    4.500 Ευρώ για 1μελές νοικοκυριό 
    9.500 ευρώ για 4μελές νοικοκυριό 
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Παρατηρητήριο 
της Φτώχειας 
 



Μετά από 8-10 χρόνια, η συνεχιζόμενη 
οικονομική κρίση αναφέρεται ως η βαθύτερη 
και μακρύτερη ύφεση κράτους εν καιρώ 
ειρήνης μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. 

52,9% σε κίνδυνο φτώχειας (πριν από 
κοινωνικές μεταβιβάσεις) – 35,6% κάτω από το 
όριο της φτώχειας 

Το μοναδικό ΕΕ μέλος όπου ο κατώτατος 
μισθός μειώθηκε. 

Η Ελλάδα συνεχίζει να έχει το μεγαλύτερο 
ποσοστό ανεργίας στην ΕΕ (21,7% ΕΛΣΤΑΤ ή 
31,3% ΕΚΤ).  

Μισό εκατομμύριο Έλληνες μετανάστευσαν 
για να αναζητήσουν εργασία αλλού 
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Πτωχοποίηση 
συνεχίζεται! 

 Περικοπές μισθών από 22% έως 42%  

 Σοβαρές μειώσεις συντάξεων έως και 
60% ή κατά μέσο όρο 27% 

 18% αύξηση κόστους βασικών αγαθών  

 Αύξηση ΦΠΑ από 18% σε 24%. 

 Σημαντικές περικοπές στις κοινωνικές 
δαπάνες 18,4% (2015) 

 40% αύξηση κόστους ενέργειας (μόνο 
35,5% των Ελλήνων το καλύπτουν) 

Πολλοί νέοι πρόσθετοι φόροι 

42% πτώση του διαθέσιμου εισοδήματος 

 

Συρρίκνωση 
εισοδήματος 

 



Μεγάλα θύματα 
της κρίσης… 

1,7 εκατομμύριo νέοι/νέες στην 
Ελλάδα  

15,6% νέοι/νέες του πληθυσμού 
(17,4% μέσος όρος στην ΕΕ) 

Νέοι/νέες μετανάστες: 37% 
Σχολική εγκατάλειψη: 6,2% 

(EU average: 10,7%) 
Ανεργία: 38,4% (18-29 ετών)  
                     47,9% <25 ετών  
    (14,7% μέσος όρος στην ΕΕ) 
Κόστο στέγασης 92,9%  

(40,4% μέσος όρος στην ΕΕ) 
Σε κίνδυνο φτώχεια: 43,2%  

(28,1% μέσος όρος στην ΕΕ) 
Σοβαρή υλική στέρηση: 26,9%                   

(11,4% μέσος όρος στην ΕΕ) 
 

Νέοι και Νέες στην Ελλάδα 

 



Χαμένα ταλέντα! 

27% δεν είναι ενεργοί: δεν εργάζονται και 
δεν σπουδάζουν. 

Brain-drain: πάνω από 20,000 νέοι και νέες 
επιστήμονες έχουν μεταναστεύσει τα 
χρόνια της κρίσης -> 65% αυτών που 
συμβάλουν στην ανάπτυξη (δείκτης STEM) 

Παρατεταμένη περίοδος μετάβασης στην 
αυτονομία για 3 στους 4 νέους 

Σχεδόν ½ των νέων (18-30) ζουν με τους 
γονείς αδυνατώντας να ανοίξουν δικό τους 
σπιτικό. Eιδικοί σημειώνουν συσχέτιση με 
την υπογεννητικότητα. 

Πάνω από 70% των νέων δηλώνουν καμία 
εμπιστοσύνη στους πολιτικούς θεσμούς 
(συμπεριλαμβανομένης της ΕΕ. 
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Εξάλειψη της 
φτώχειας μέχρι 2030! 

Η Κάριτας ζητά την εξάλειψη της 
φτώχειας μέχρι το 2030, καλώντας τους 
Ευρωπαίους ηγέτες: 

να διασφαλίσουν ότι κανείς δεν 
εγκαταλείπεται κάτω από το όριο της 
φτώχειας, 

εφαρμόζοντας δίκαια και βιώσιμα 
κοινωνικά μοντέλα,  

με επίκεντρο την προστασία της 
οικογένειας,  

με πρόσβαση σε συστήματα 
επαρκούς κοινωνικής πρόνοιας για 
όλους, 

και με την ανάπτυξη προσβάσιμης-
σε-όλους αγοράς εργασίας  

Κάριτας Ευρώπης 

 



Γενικές τάσεις 
Προσφυγική κρίση 



Προσοχή! 

Σαφώς λιγότερες αφίξεις μετά τη συμφωνία 
ΕΕ-Τουρκίας, αλλά συνεχίζονται (1.200 άτομα 
από θάλασσα τον τελευταίο μήνα)  

Περίπου 60,000 αιτούντες-άσυλο σε 
“αναμονή” στην Ελλάδα 

Ευτελισμός του όρου «Πρόσφυγας» 

Αύξηση φαινομένων ρατσισμού ενάντια 
στους αλλοδαπούς 

Πολιτική σκοπιμότητα λάθος πληροφόρησης 
για τους πρόσφυγες στις ευάλωτες κοινωνικές 
ομάδες 

Καμπάνιες ευαισθητοποίησης από κρατικούς 
θεσμούς και ΜΚΟ 

«Μοιράσου το ταξίδι» – Διεθνής Κάριτας 

“Φτωχοί εναντίον φτωχών” 
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Ευχαριστώ! 
17 Οκτωβρίου 2017 
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