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Έ Κ Θ Έ Σ Η 
για τη Φτώχεια



ΠΡΩΤΗ ΕΚΘΕΣΗ  
ΤΗΣ ΚΑΡΙΤΑΣ ΕΛΛΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΤΩΧΕΙΑ

Στην Κάριτας Ελλάς, γινόμαστε καθημερινά μέτοχοι μαρτυριών που αποτελούν κραυγές απόγνωσης 
αλλά κι αντανάκλαση ελπίδας· ελπίδας που γεννιέται μέσα από την αλληλεγγύη και την αγάπη. 
Το κύμα της οικονομικής και προσφυγικής κρίσης που πλημμυρίζει την Ελλάδα τα τελευταία 
χρόνια πολλαπλασίασε τους βαριά πληττόμενους που έφθασαν στο κατώφλι στη Κάριτας Ελλάς, 
αναζητώντας μια μικρή, έστω, στήριξη, για να διασφαλίσουν το αυτονόητο: την αξιοπρέπειά τους. 

Η Έκθεση, λοιπόν, αυτή δεν αποτελεί προϊόν κάποιου «αποστειρωμένου γραφείου», αλλά βιωμένης 
εμπειρίας. Είναι η πρώτη απόπειρα της Κάριτας Ελλάς να καταγράψει με μαρτυρίες και στοιχεία, 
και κυρίως να εγγράψει στις συνειδήσεις, την κατάσταση όσον αφορά στη φτώχεια στην Ελλάδα τη 
διετία 2014-2015
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Ο Πάπας Παύλος 6ος  λέει ότι «η 

φιλανθρωπία δεν είναι για την Εκκλησία 

ένα είδος κοινωνικής δραστηριότητας, 

αλλά μέρος της φύσης της, μια 

απαραίτητη έκφραση της ύπαρξής της».  

Σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου 

η Κάριτας παρέχει υποστήριξη σε 

όσους ανθρώπους έχουν ανάγκη, σε 

μετανάστες, σε μοναχικούς ανθρώπους, 

σε αρρώστους και σε όσους ζουν στο 

περιθώριο της κοινωνίας.   

Οι Κάριτας των Καθολικών 

Εκκλησιαστικών Επαρχιών της Ελλάδας

έχοντας σαν γνώμονα την Κοινωνική 

Διδασκαλία της Εκκλησίας με τη βοήθεια 

της Κάριτας Ελλάς  κατά τη διάρκεια 

της οικονομικής και προσφυγικής  

κρίσης, συνεχίζουν  να προσφέρουν  πιο 

συστηματικά ηθική, συναισθηματική 

και υλική υποστήριξη σε άπορες και  

κοινωνικά αποκλεισμένες οικογένειες, σε 

ασθενείς, σε κρατούμενους, σε Έλληνες 

πολίτες  και μετανάστες. 

Μέσα από την πρώτη Έκθεση για τη 

Φτώχεια και τον Κοινωνικό Αποκλεισμό 

της Κάριτας Ελλάς, παρουσιάζουμε 

τα στοιχεία που συλλέξαμε και 

αναλύσαμε για πρώτη φορά μέσα από 

τα αιτήματα των συνανθρώπων μας που 

απευθύνθηκαν για βοήθεια, κατά τα έτη 

2014 & 2015, στις δομές της Κάριτας σε 

όλη την Ελλάδα.   

Ως μέλη της Κάριτας Ελλάς είμαστε 

συγκλονισμένοι από τις ανάγκες, από τον 

πόνο όσων υποφέρουν, από τα διαρκώς 

αυξανόμενα αιτήματα για βοήθεια. 

Στους κόλπους της σύγχρονης κοινωνίας, 

βαδίζουμε μαζί με τους  φτωχούς που 

είναι πραγματικά «πάντοτε μαζί μας».  

Μπροστά στην προσφυγική και 

ανθρωπιστική κρίση, που μας πλήττει 

τα τελευταία χρόνια, εθελοντές και 

υπάλληλοι της Κάριτας γινόμαστε 

ένα με τους συνανθρώπους μας που 

υποφέρουν και συνειδητά επιλέγουμε να 

δώσουμε την έμπρακτη αγάπη σε όσους 

την έχουν ανάγκη.

Θα ήθελα τέλος να ευχαριστήσω όλους 

όσοι εργάστηκαν σκληρά για αυτό το 

αποτέλεσμα και τη δημοσίευση της 

πρώτης μας Έκθεσης για τη Φτώχεια και 

τον Κοινωνικό Αποκλεισμό και εύχομαι 

τη συνέχιση αυτού του έργου.

Κλείνω την εισαγωγή, πάντοτε 

ευχόμενος ειρήνη και περισσότερο 

δίκαιες πολιτικές με επίκεντρο τον 

άνθρωπο για την εξάλειψη της φτώχειας 

και των πολέμων στον κόσμο. 

Πανοσιολογιότατος Πατέρας 

Αντώνιος Βουτσίνος

Πρόεδρος της Κάριτας Ελλάς

Η φιλανθρωπία είναι μέρος της χριστιανικής 
ταυτότητας και ενδυναμώνει την πίστη του 
κάθε Xριστιανού. 

4,5εκατ.
 Έλληνες 
αντιμέτωποι  
με τη φτώχεια,  
με τα παιδιά 
να πλήττονται 
περισσότερο

Μέτρο όλων: ο Άνθρωπος
Έμπρακτη αγάπη σε όσους έχουν ανάγκη και πολιτικές με επίκεντρο 
τον Άνθρωπο, για έναν πιο δίκαιο κόσμο
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Οι Ενοριακές κοινότητες είναι συνολικά 
14 και βρίσκονται σε διάφορες περιοχές 
στην πόλη της Αθήνας και στον 
Πειραιά (στην Αττική) αλλά και στην 
πόλη της Πάτρας (στο νομό Αχαΐας της 
Πελοποννήσου).  
Επίσης, λειτουργούν τα Ενοριακά 
παρεκκλήσια που βρίσκονται στην 
Αττική,  στην Καμάριζα, της Παναγίας 
του Καρμήλου, στο Ναύπλιο, στα 
Άσπρα Σπίτια Βοιωτίας (Αγ. Ιωσήφ) 
ενώ υπάρχουν και τα μοναστηριακά 
παρεκκλήσια που εξυπηρετούν τις 
Ενοριακές ανάγκες. 

Η Ιερά Αρχιεπισκοπή Καθολικών Αθηνών 
έχει αναπτύξει πολυετές φιλανθρωπικό 
έργο, με καθημερινή παρουσία πλάι 
στους ανθρώπους που υποφέρουν από 
κοινωνικά προβλήματα. Οργανώσεις 
και επιτροπές της  Αρχιεπισκοπής 
Καθολικών Αθηνών παρέχουν στήριξη 
στους ενορίτες και τους πιστούς αλλά και 
σε όλους τους συνανθρώπους μας που 
έχουν ανάγκη και βιώνουν τη φτώχεια, 
χωρίς καμία απολύτως διάκριση όσον 
αφορά στη θρησκεία, τη φυλή, το φύλο 
κ.λπ. Οι οργανώσεις και οι επιτροπές 
αναφέρονται συνοπτικά παρακάτω. 

Σημαντικό έργο αναπτύσσεται σε 
καθημερινή βάση από τις οργανώσεις 
της Καθολικής Κοινότητας: την 
Ένωση Καθολικής Νεολαίας Ελλάδας 
(ΕΚΝΕ), την Ένωση Καθολικών 
Φοιτητών Ελλάδας (ΕΚΦΕ), την 
Κίνηση Καθολικών Επιστημόνων 
και Διανοούμενων (ΚΙΚΕΔΕ) και τη 
Λεγεώνα της Μαρίας. 

Επίσης, σημαντικό έργο αναπτύσσει 
η Κάριτας Αθήνας, με Πρόεδρο το 
Σεβασμιότατο π. Σεβαστιανό Ροσσολάτο 
Αρχιεπίσκοπο Καθολικών Αθηνών, 
με πολλαπλές υπηρεσίες για την 
υποστήριξη των συνανθρώπων μας που 
αντιμετωπίζουν κοινωνικά προβλήματα 
και σοβαρά προβλήματα επιβίωσης, 
παρέχοντας εξειδικευμένες υπηρεσίες 
για τους πρόσφυγες και μετανάστες 
που διαβιούν στην Αθήνα (Τομέας: 
Προσφυγικό Έργο της Κάριτας Αθήνας).

Επιπροσθέτως, οι Επιτροπές της 
Αρχιεπισκοπής είναι: η Ποιμαντική 
Επιτροπή, η Επιτροπή για την Κατήχηση, 
η Επιτροπή για τον τομέα Εφήβων, η 
Επιτροπή για τη Νεολαία, η Επιτροπή 
για τη Θεία Λατρεία, η Επιτροπή για 
τη Φιλανθρωπία, η Επιτροπή για τον 
Οικουμενισμό, το Φιλανθρωπικό Ίδρυμα 
«Καλός Σαμαρείτης» και το Σωματείο μη 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα Φιλόπτωχος 
Εταιρεία «Άγιος Αντώνιος».

Σεβασμιότατος π. Σεβαστιανός Ροσσολάτος.

«Μπροστά στην προσφυγική και ανθρωπιστική 
κρίση που μας πλήττει, εθελοντές και 
υπάλληλοι της Κάριτας γινόμαστε ένα με 
τους συνανθρώπους μας που υποφέρουν και 
συνειδητά επιλέγουμε να δώσουμε έμπρακτη 
αγάπη σε όσους την έχουν ανάγκη»

Η Ιερά Αρχιεπισκοπή Καθολικών Αθηνών 
Η Ιερά Αρχιεπισκοπή Καθολικών Αθηνών περιλαμβάνει την περιφέρεια της Αττικής όπου βρίσκεται 
συγκεντρωμένος πολύ μεγάλος αριθμός πιστών και όλη τη Στερεά Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένων της 
Εύβοιας και της Σκύρου, την Πελοπόννησο, τα νησιά του Αργοσαρωνικού, τα Κύθηρα και τα Αντικύθηρα 
με  Μητροπολιτικό Ναό τον Ι. Καθεδρικό Ναό Αγ. Διονυσίου Αρεοπαγίτου των Καθολικών στο κέντρο της 
πόλης της Αθήνας.

Φιλανθρωπικό Ίδρυμα «Καλός Σαμαρείτης» 

Δραστηριότητες για παιδιά και για ενήλικες στο Κοινωνικό Κέντρο της Κάριτας Ελλάς στην Αθήνα

Φιλόπτωχος Εταιρεία «Άγιος Αντώνιος»

Το έργο προς υποστήριξη απόρων και κοινωνικά αποκλεισμένων ομάδων 
πληθυσμού αναπτύσσεται καθημερινά, τόσο μέσα από τις Ενοριακές Κοινότητες 
όσο και μέσα από τα παραπάνω ιδρύματα και οργανώσεις, με τη συνεχή 
προσφορά και βοήθεια ενεργών εθελοντών, οι οποίοι συνεισφέρουν σε όλα τα 
επίπεδα των δράσεων. Οι εθελοντές αποτελούν το θεμέλιο λίθο του έργου της 
Καθολικής Κοινότητας και η εκπαίδευση, η υποστήριξη και η εμψύχωσή τους 
είναι συνεχής.

Η Αρχιεπισκοπή Καθολικών Αθηνών, μέσα από το έργο των θεσμών και των 
οργανώσεών της, στέκεται πλάι στους άπορους συνανθρώπους μας όλων 
των ηλικιών, νέους και ηλικιωμένους, ανεξαρτήτως εθνικότητας, οι οποίοι 
αντιμετωπίζουν πολλαπλά προβλήματα λόγω της οικονομικής κρίσης και των 
συνεπειών της. Επιπροσθέτως, μέσα από τις δράσεις της, στέκεται πλάι στους 
συνανθρώπους μας πρόσφυγες και μετανάστες που καταφθάνουν στην Ελλάδα, 
δραπετεύοντας από τον πόλεμο και τα προβλήματα στις χώρες προέλευσής τους 
και αναζητώντας ένα ασφαλές και αξιοπρεπές μέλλον για τις οικογένειες τους.

Η Αρχιεπισκοπή Καθολικών 
Αθηνών έχει αναπτύξει πολυετές 
φιλανθρωπικό έργο

Οι Ενοριακές κοινότητες είναι 
συνολικά 14 και βρίσκονται σε 
διάφορες περιοχές

Οι εθελοντές αποτελούν το 
θεμέλιο λίθο του έργου της 
Καθολικής Κοινότητας

Η Κάριτας Ελλάς  
είναι μέλος  
της Διεθνούς Κάριτας



Η Κάριτας Ελλάς είναι ενεργό μέλος της Διεθνούς Κάριτας 
(Caritas Internationalis) και της Κάριτας Ευρώπης (Caritas 
Europa).

Κάριτας Ελλάς

Ο Πρόεδρος της Διεθνούς Κάριτας, Εκλαμπρότατος 

Luis Antonio Tagle, Καρδινάλιος Μανίλα, Φιλιππίνες 

(δεξιά) και ο Πρόεδρος της Κάριτας Ελλάς, Πανοσιολ/

τατος π. Αντώνιος Βουτσίνος, (αριστερά), σε διανομή 

βασικών αγαθών στους πρόσφυγες, στην Ειδομένη.
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Στους κόλπους της σύγχρονης κοινωνίας, 
βαδίζουμε μαζί με τους  φτωχούς που είναι 
πραγματικά «πάντοτε μαζί μας».
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Το Σωματείο είναι Φορέας της Καθολικής  
Εκκλησίας στην Ελλάδα, για  την Ποιμαντική 
της Φιλανθρωπίας, της Αγαθοεργίας και της 
Κοινωνικής  Συμπαράστασης και τελεί υπό 
την αιγίδα της Ιεράς Συνόδου της Καθολικής 
Ιεραρχίας της Ελλάδας. 
Ιδρύθηκε το 1980 προσφέροντας συνεχώς 
και ανιδιοτελώς τις υπηρεσίες της σε κάθε 
άνθρωπο που αντιμετωπίζει τη φτώχεια και 
διάφορες μορφές κοινωνικού αποκλεισμού. 
Προσφέρει υποστήριξη σε όποιον άνθρωπο 
έχει ανάγκη χωρίς διακρίσεις, ανεξαρτήτως 
θρησκεύματος, φυλής, φύλου και γλώσσας. 
Η Κάριτας Ελλάς συντονίζει και προάγει τη 
δράση των Καθολικών Εκκλησιαστικών 
Επαρχιών της Ελλάδας και των επί μέρους 
τοπικών οργανώσεων Κάριτας. Οι Καθολι-
κές Εκκλησιαστικές Επαρχίες στην Ελλάδα 
είναι συνολικά 11 και είναι οι ακόλουθες:

■■ Αρχιεπισκοπή Καθολικών Αθηνών

■■ Επισκοπή Σύρου

■■ Αποστολικό Βικαριάτο Θεσσαλονίκης

■■ Αρχιεπισκοπή Νάξου-Τήνου

■■ Αρχιεπισκοπή Κέρκυρας

■■ Αρχιεπισκοπή Ρόδου

■■ Επισκοπή Κρήτης

■■ Επισκοπή Θήρας

■■ Επισκοπή Χίου

■■ Ελληνική Καθολική Εξαρχία

■■ Αρμενόρρυθμη Εξαρχία

Η Κάριτας Ελλάς είναι ενεργό μέλος της 
Διεθνούς Κάριτας (Caritas Internationalis) 
και της Κάριτας Ευρώπης (Caritas Europa), 
και αντιπροσωπεύει τις τοπικές Κάριτας των 
Καθολικών Εκκλησιαστικών Επαρχιών στην 
Ελλάδα.
Οι Έλληνες Καθολικοί είναι μια θρησκευτική 
και όχι εθνική μειονότητα, ενώ απαριθμούν 
μόλις, κατά προσέγγιση, 50.000 (0,5% του 
συνολικού πληθυσμού της χώρας). Κατά 
τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών, ο 
αριθμός των αλλοδαπών καθολικών που 
διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα έχει αυξηθεί 
σημαντικά λόγω των μικτών γάμων, του 
τουρισμού, της ελεύθερης μετακίνησης 
των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των 
μεταναστών και των πολιτικών προσφύγων, 
με αποτέλεσμα να υπερβαίνει σήμερα τον 
αριθμό των Ελλήνων Καθολικών.  
Πιο συγκεκριμένα, οι αλλοδαποί Καθολικοί 

προέρχονται από την Πολωνία, τις 
Φιλιππίνες, την Αλβανία, την Ουκρανία, το 
Ιράκ και άλλες χώρες της Ευρώπης, της 
Ασίας και της Αφρικής, με το συνολικό 
πληθυσμό των Καθολικών στην Ελλάδα να 
υπερβαίνει τους 350.000, που βρίσκονται 
συγκεντρωμένοι κυρίως στην Αττική και 
την πόλη της Αθήνας. Επιπλέον, μεγάλος 
αριθμός Καθολικών ζει στα νησιά των 
Κυκλάδων, όπως στη Σύρο και την Τήνο, 
αλλά και στην Κέρκυρα και τη Θεσσαλονίκη, 
ενώ σημαντικός αριθμός Καθολικών ζει στην 
Πάτρα, τα Γιαννιτσά, την Καβάλα, τον Βόλο, 
τη Ρόδο, την Κω, την Κρήτη, τη Νάξο, τη 
Σαντορίνη, τη Σάμο, τη Χίο, την Κεφαλλονιά, 
τη Ζάκυνθο και σε πολλά άλλα μέρη της 
Ελλάδας. Εκτός από τους Καθολικούς του 
Λατινικού Τυπικού, που αντιπροσωπεύουν 
την πλειοψηφία των πιστών στην Ελλάδα, 
υπάρχουν και πιστοί από το Βυζαντινό 
Τυπικό, και οι Αρμένιοι Καθολικοί. 
Η Κάριτας Ελλάς, βασιζόμενη στη Κοινωνική 
Διδασκαλία της Καθολικής Εκκλησίας, έχει 
ως σκοπό την πραγμάτωση του Ευαγγελικού 
μηνύματος της Αγάπης και της Δικαιοσύνης, 
για την ολοκληρωτική εξέλιξη του 
Ανθρώπου, με ιδιαίτερη έμφαση σε Άτομα 
και Ομάδες Ατόμων που χρήζουν βοήθειας, 
χωρίς οποιαδήποτε μορφή διάκρισης, μέσα 
από τη δημιουργία, την εφαρμογή και την 
υλοποίηση δράσεων και προγραμμάτων 
ανθρωπιστικού και φιλανθρωπικού 
χαρακτήρα, καθώς και την ανάπτυξη 
πνεύματος αλληλεγγύης μέσα στην Κοινωνία. 

Οι Δράσεις και το έργο  
της Κάριτας στην Ελλάδα

 H Κάριτας Ελλάς είναι Μη Κυβερνητική Οργάνωση, αναγνωρισμένη από την Πολιτεία ως 
Φιλανθρωπικό Σωματείο Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα. 

Ο Πρόεδρος της Κάριτας Ελλάς μαζί με 
εθελοντές τις Κάριτας Θεσσαλονίκης μετά 
την καθιερωμένη κυριακάτικη διανομή 
ρούχων.
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Η Κάριτας Ελλάς

Η Κάριτας Ελλάς μέσα από τη δράση 
της ευαισθητοποιεί την Κοινωνία, 
την Ελληνική Πολιτεία και τη Διεθνή 
Κοινότητα, συνηγορώντας στη  λήψη των 
κατάλληλων μέτρων για την αντιμετώπιση 
της φτώχειας και  του  κοινωνικού  
αποκλεισμού. 
Οργανώνει και συμμετέχει σε ομάδες 
εργασίας, εργαστήρια, φόρουμ, 
συνέδρια, εκστρατείες, ερευνητικά 
έργα μέσω δημοσιεύσεων, μελετών, 
αναλύσεων, σεμιναρίων και άλλων 
τρόπων ενημέρωσης και επιμόρφωσης. 
Επίσης, συνεργάζεται με άλλους φορείς 
και οργανώσεις στην Ελλάδα και άλλες 

οργανώσεις-μέλη του ευρωπαϊκού 
δικτύου της Κάριτας, όπως είναι η 
Κάριτας Ευρώπης και η Διεθνής Κάριτας. 
Οι δραστηριότητες αυτές αποσκοπούν 
στην μελέτη και την αντιμετώπιση 
των κοινωνικών φαινομένων και 
προβλημάτων σε εθνικό και διεθνές 
επίπεδο. 
Οι παραπάνω στόχοι της Κάριτας Ελλάς 
επιτυγχάνονται μέσα από το έργο που 
αναπτύσσεται από τις τοπικές Κάριτας των 
Καθολικών Εκκλησιαστικών Επαρχιών, 
χάρη στην προσπάθεια και την ισχυρή 
παρουσία και συμβολή των ενεργών 
εθελοντών. 

Πιο συγκεκριμένα,  
το έργο αφορά στους  
ακόλουθους τομείς: 

■● Συλλογή και διανομή τροφίμων 

■● Συλλογή και διανομή υλικών αγαθών 

και ειδών πρώτης ανάγκης όπως: 

ρουχισμός, είδη υγιεινής, οικιακά σκεύη, 

έπιπλα κ.ά.

■● Συνεχής εκπαίδευση, υποστήριξη και 

εμψύχωση εθελοντών (δραστηριότητες, 

σεμινάρια, διαλέξεις, κλπ.).

■● Υποστηρικτικές δράσεις για τους 
ηλικιωμένους (επισκέψεις σε 
νοσοκομεία, γηροκομεία και κατ' οίκον 
επισκέψεις, πνευματική και ηθική 
υποστήριξη, ψυχαγωγία κ.λπ.).

■● Δράσεις για τη στήριξη των κρατούμενων 
στις φυλακές (τακτικές επισκέψεις, 
πνευματική, ηθική και υλική στήριξη).

■● Αιμοδοσία (τακτικές δωρεές από 
εθελοντές δότες σε συνεργασία με 
κρατικά νοσοκομεία).

■● Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Προγραμμάτων 

Έκτακτης Ανάγκης για την αντιμετώπιση 
Ανθρωπιστικών Κρίσεων.

Η Κάριτας στην Ελλάδα αναπτύσσει τα 
εκάστοτε προγράμματα υποστήριξης με την 
ενεργό συμμετοχή των εθελοντών της, που 
είναι η ψυχή των δράσεων και του έργου της. 

Το έργο της Κάριτας στηρίζεται στην 
ανιδιοτελή προσφορά εκείνων που με 
πίστη, έμπρακτη αγάπη και αλληλεγγύη 
προσφέρουν στο συνάνθρωπο που 
αντιμετωπίζει προβλήματα, ιδιαίτερα σήμερα, 
εν μέσω της εντεινόμενης κρίσης που πλήττει 
την Ελλάδα.

ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ 
είναι αυτοι που στηρίζουν 

το έργο της Κάριτας 
καθημερινά

Παρέχει δωρεάν κοινωνικές υπηρεσίες, ηθική και ψυχολογική 
συμπαράσταση.                                                                              

Παρέχει  δωρεάν  οικονομική και υλική στήριξη.  

Προωθεί το πνεύμα  της  αλληλεγγύης  και  του εθελοντισμού 
και συμβάλλει στην ανάπτυξη, δημιουργία, εφαρμογή και 
υλοποίηση  δράσεων  και  προγραμμάτων  ευαισθητοποίησης 
της κοινότητας και καταπολέμησης της φτώχειας και 
του κοινωνικού αποκλεισμού ατόμων  και  ευπαθών  
πληθυσμιακών ομάδων.

Συνεργάζεται με  άλλα Φιλανθρωπικά Σωματεία,   
Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις  καθώς και με Κρατικούς,  
Ευρωπαϊκούς ή / και Διεθνείς Φορείς με στόχο την ανάπτυξη 
διαλόγου και την ενίσχυση των σχέσεων με την Κοινωνία,   
για την επίτευξη των σκοπών του Σωματείου.

  

Xιλιάδες οικογένειες 

προσφύγων και 

μεταναστών πέρασαν 

από την Ελλάδα 

αναζητώντας ένα 

καλύτερο μέλλον.



Στην άοκνη προσπάθειά της να στηρίξει τον αλματωδώς 
αυξανόμενου αριθμό συνανθρώπων μας που έχουν ανάγκη, 
σοβούσης της ανθρωπιστικής και προσφυγικής κρίσης, η Κάριτας 
Ελλάς ανέπτυξε και υλοποίησε σειρά σχετικών προγραμμάτων 

Τα Προγράμματα  
της Κάριτας Ελλάς
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των νέων είναι άνεργοι

50%

“Χειμερινή φιλοξενία και 
υποστήριξη ευάλωτων 
προσφύγων και μεταναστών 
στην Αθήνα και τη Λέσβο” 
(2015-παρόν). 

“Αντιμετώπιση της ανεργίας 
με ταυτόχρονη ανάπτυξη της 
Κάριτας Ελλάς», που παρείχε 
την ευκαιρία σε 4 άνεργους 
ή υποαπασχολούμενους να 
εργαστούν για ένα χρόνο 
στην Κάριτας, αποκτώντας 
εργασιακή εμπειρία και 
κατάρτιση. 

Ανθρωπιστική βοήθεια για 
τους πρόσφυγες / μετανάστες 
σε νησιά του Αιγαίου και στα 
σύνορα Ελλάδας-ΠΓΔΜ, στα 
νησιά της Λέσβου και της 
Ρόδου και στην περιοχή της 
Ειδομένης στη Βόρεια Ελλάδα».

“Εστία”: στήριξη σε άπορες 
οικογένειες για να καλύψουν 
τις βασικές τους ανάγκες μέσω 
της παροχής τροφίμων ή άλλων 
βασικών ειδών και ενίσχυση 
του δικτύου της Κάριτας Ελλάς.

«Πρόγραμμα Έκτακτης Ανάγκης 
για την αντιμετώπισης της 
Ανθρωπιστικής και Κοινωνικής 
Κρίσης» για: 

■■ Οικογένειες & παιδιά στην 
Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη και 
στα νησιά Νάξος-Τήνος. 

■■ Νεοαφιχθέντες πρόσφυγες 
και μετανάστες στα νησιά του 
Βορείου Ανατολικού Αιγαίου 
Χίος, Λέσβος, Κω και την 
περιοχή της Αθήνας. 

“Αδελφοποιήσεις Αλληλεγγύης» 
μεταξύ ελληνικών και 
ιταλικών Επισκοπών, 
μέσω τοπικών Κάριτας, 
προκειμένου να αντιμετωπιστεί 
η κρίση με την εφαρμογή 
«Μικροπρογραμμάτων». 

Συνέταιρος στο περιφερειακό 
πρόγραμμα «E.L.BA» 
(Emergenza Lavoro nei 
Balcani) για την Έκτακτη 
Οικονομική Κρίση στη 
Νοτιοανατολική Ευρώπη.

“Ελπίς Ι & ΙΙ”: στήριξη σε άπορες 
οικογένειες για να καλύψουν 
τις βασικές τους ανάγκες μέσω 
της παροχής τροφίμων ή άλλων 
βασικών ειδών και ενίσχυση 
του δικτύου της Κάριτας Ελλάς. 
Ακολούθησε η εφαρμογή της 
δεύτερης φάσης του “Ελπίς Ι» 
με τους ίδιους στόχους.

Φιλοξενία  
και υποστήριξη

Αντιμετώπιση της 
ανεργίας

Έκτακτη 
Ανάγκη

Αδελφοποιήσεις 
Αλληλεγγύης

Ανθρωπιστική 
Βοήθεια 

Άπορες  
Οικογένειες

Περιφερειακό 
πρόγραμμα

Καλύψη βασικων 
αναγκών 

Προγράμματα Κάριτας Ελλάς
Κατά τα έτη 2014- 2015, η Κάριτας Ελλάς συντόνισε και ανέπτυξε πληθώρα σημαντικών 
έργων για την αντιμετώπιση της κοινωνικο-οικονομικής κρίσης που πλήττει την Ελλάδα 
και τους κατοίκους της. 

Άμεσα ανταποκρινόμενη και στην πρωτοφανή μεταναστευτική και προσφυγική κρίση που 
αντιμετωπίζει η χώρα, ιδιαίτερα από το 2015, η Κάριτας Ελλάς από τον Αύγουστο 2015 
ανέπτυξε προγράμματα ανθρωπιστικής βοήθειας σε εθνικό επίπεδο, σε σημεία εισόδου 
και εξόδου της χώρας. 

Τα προγράμματα αναφέρονται συνοπτικά παρακάτω:



Eπίσημα στοιχεία για τη διετία 2014-2015

Η φτώχεια  
στην Ελλάδα 
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Η οικονομική 
κρίση

ΑΣΤΕΓΟΙ
ΑΥΞΗΣΗ ΑΣΤΕΓΩΝ 

ΑΠΟ ΤΟ 2010

ΔΑΠΑΝΑ ΣΧΕΔΟΝ ΤΟ ΜΙΣΟ 

ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΗ

Έπειτα από έξι χρόνια, η σοβούσα 
οικονομική κρίση στην Ελλάδα περιγράφεται 
ως η βαθύτερη και μεγαλύτερη ύφεση 
οποιασδήποτε χώρας σε καιρό ειρήνης  
μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο  
και η φτώχεια στην Ελλάδα αποτυπώνεται 
με δραματικό τρόπο στα επίσημα στατιστικά 
στοιχεία της Ευρώπης και της Ελλάδας.

Η Ελλάδα ήταν η μόνη ευρωπαϊκή 
χώρα στην οποία μειώθηκε ο 

κατώτατος μισθός

Από 794 (μεικτά) ευρώ το 2008, 

μειώθηκε στα 684 ευρώ (μεικτά) το 2015

20.000 65% 40,7% Μισθοί και  εισοδήματα υπέστησαν σημαντική 
μείωση, ενώ το κόστος των βασικών ειδών 
διατροφής έχει αυξηθεί έως 18% σε ενα έτος.

Μόλις το 35,5% των Ελλήνων 
μπορούννα ανταποκριθούν στο κόστος 
κατανάλωσης ενέργειας

στην Ελλάδα έχει αυξηθεί από 3,7% το 2008 σε 19,5% το 20147, φθά-
νοντας στο υψηλότερο ποσοστό της στο τέλος του 2015 από την 
έναρξη των επιπτώσεων της κρίσης: πάλι, το υψηλότερο ποσοστό 
μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης8. Οι μακροχρόνια 
άνεργοι (εκείνοι που παραμένουν εγγεγραμμένοι στο μητρώο του 
ΟΑΕΔ για διάστημα μεγαλύτερο ή ίσο των 12 μηνών) αποτελούν 
την πλειοψηφία των ανέργων σε όλους τους μήνες του πρώτου 
εξαμήνου του 20159. 

Ταυτόχρονα με την αύξηση της ανεργίας και των απολύσεων 
τα τελευταία χρόνια10, η Ελλάδα έχει αντιμετωπίσει και άλλες 
προκλήσεις. Η εφαρμογή των μέτρων λιτότητας -μεταξύ των οποίων 
και οι περικοπές στους μισθούς- είχε πολύ σημαντικές επιπτώσεις 
στο εισόδημα του πληθυσμού. Μεταξύ 2011 και 2012, ο ελάχιστος 
μισθός στην Ελλάδα υπέστη περικοπές της τάξης του 22% για τους 
άνω των 25 ετών και του 32% για τους νεότερους, από 25 ετών και 
κάτω11. Είναι αξιοσημείωτο ότι η Ελλάδα είναι στην πραγματικότητα η 
μόνη χώρα στην Ευρώπη που ο ελάχιστος μισθός μειώθηκε από 794 
ευρώ το 2008, στα 684 ευρώ το 201512. Εφόσον έχει αυξηθεί ο εθνι-
κός κατώτατος μισθός σε κάθε κράτος-μέλος, τότε η Ελλάδα αποτελεί 
τη μόνη εξαίρεση (ο ελάχιστος μισθός μειώθηκε κατά 14%), μαζί με 
την Ιρλανδία, όπου ο κατώτατος μισθός παρέμεινε αμετάβλητος13.

Παράλληλα, ενώ οι μισθοί και τα εισοδήματα υπέστησαν σημαντική 
μείωση, το κόστος των βασικών ειδών διατροφής (ελαιόλαδο, φρέ-
σκα λαχανικά, πατάτες κά.) έχει αυξηθεί έως 18% μόνο κατά τη 
διάρκεια ενός έτους. Σύμφωνα με τη ΓΣΕΕ14, με την προαναφερ-
θείσα αύξηση να οφείλεται κυρίως στην αύξηση των συντελεστών 

7   Ο όρος ποσοστό μακροχρόνιας ανεργίας αναφέρεται στον αριθμό των ανθρώπων που δεν έχουν εργασία και 
αναζητούν διαρκώς απασχόληση τον τελευταίο χρόνο. (Eurostat) http://ec.europa.eu/social/main.jsp?pager.offset
=0&catId=738&langId=en&furtherPubs=yes&pager.offset=10&catId=738&langId=en&furtherPubs=yes&catId=7
38&langId=en&pubId=7859&furtherPubs=yes 

8 Ποσοστό μακροχρόνιας ανεργίας, % του ενεργού πληθυσμού ηλικίας 15-74, Πίνακας,, Eurostat 2014.
9  http://www.oaed.gr/documents/10195/1214552/%CE%95%CE%9E%CE%91%CE%9C%CE%97%CE%9D%CE%99%

CE%91%CE%99%CE%91+%CE%95%CE%9A%CE%98%CE%95%CE%A3%CE%97+A%27+%CE%95%CE%9E%CE%91-
%CE%9C%CE%97%CE%9D%CE%9F+2015.pdf/5b12ba42-d593-4f89-9e36-5099e5a1e09a 

10  Αριθμός εθνικών δημοσίων υπαλλήλων στην κεντρική δημόσια διοίκηση, Πίνακας, Eurostat, Νοέμβριος 2015. 
11 ΟΟΣΑ Προοπτικές για την Απασχόληση 2015, Ιούλιος 2015 
12 http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tps00155&plugin=1 
13 http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Minimum_wage_statistics&oldid=239202 
14 Ινστιτούτο Εργασίας Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας. Τα στοιχεία αναφέρονται στην περίοδο 

Δεκέμβριου 2014 – Δεκεμβρίου 2015.  

Με πληθυσμό 10.816.286 κατοίκους1, η Ελλάδα παραμένει στην 
πραγματικότητα η χώρα με το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση. Από το 2014 και μέχρι το τέλος του 2015, 
παρά τη μικρή βελτίωση που παρατηρείται συγκριτικά με τα προ-
ηγούμενα έτη, η Ελλάδα καταγράφει υψηλό ποσοστό ανεργίας 
24,9%2, υψηλότερο σε σχέση με το μέσο όρο της Ε.Ε. (9.1 %). 
Αυτό το ποσοστό παραμένει το μεγαλύτερο και συγκριτικά με 
τις άλλες χώρες της Νότιας Ευρώπης (π.χ. η Ιταλία έχει 11,3%). 
Η Γερμανία, η οποία έχει αξιολογηθεί ως η καλύτερη χώρα 
εντός ΕΕ όσον αφορά στα ποσοστά εργασιακής απασχόλησης, 
εμφανίζει ποσοστό ανεργίας 5%,3.

Ο αριθμός των ανέργων για το 2015 (Α’ Εξάμηνο) είναι μεγαλύ-
τερος από τον αντίστοιχο αριθμό των ανέργων του 2014, εκτός 
από δύο μήνες (Μάιο & Ιούνιο), με συνολικό αριθμό 841.611 για 
το πρώτο εξάμηνο του 20154. Στην ηλικιακή ομάδα «30-44 ετών» 
εντάσσεται ο μεγαλύτερος αριθμός ανέργων, ενώ η δεύτερη 
πολυπληθέστερη σε αριθμό ανέργων ηλικιακή ομάδα είναι η 
«45-54 ετών5».

Επιπρόσθετα, κατά την περίοδο αναφοράς της Έκθεσης, φαίνεται 
ότι οι νέοι (οι άνθρωποι που περιλαμβάνονται στην ηλικιακή 
ομάδα 15-24 ετών) έχουν πληγεί πολύ σημαντικά από την οι-
κονομική κρίση, καθώς καταγράφονται ως άνεργοι σε ποσοστό 
άνω του 50% εξ εκείνων να βρίσκονται σε συνθήκες ανεργίας 
αναζητώντας εργασία6. Ωστόσο, το 27% του ελληνικού πληθυ-
σμού ηλικίας 15-29 ετών δε συμμετέχει ούτε στην απασχόληση, 
ούτε στην εκπαίδευση και την κατάρτιση, σημαντικές παραμέ-
τρους για την οικονομική και κοινωνική εξέλιξη της σύγχρονης 
κοινωνίας (Eurostat 2014).

Αξίζει να σημειωθεί ότι το ποσοστό της μακροχρόνιας ανεργίας 

1 ΕΛΣΤΑΤ: Δημογραφικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά του Μόνιμου Πληθυσμού στην Ελλάδα σύμφωνα με την 
αναθεώρηση των αποτελεσμάτων της Απογραφής Πληθυσμού-Κατοικιών 2011 στις 20/3/2014 

2  http://www.statistics.gr/documents/20181/1515741/GreeceInFigures_2016Q1_GR.pdf/3b657eb5 
-1282-4560-b6ad-349f2f934184 

3  Unemployment Extra_tables_Statistics_explained_07_01_2016; (Eurostat) 
4  http://www.oaed.gr/documents/10195/1214552/%CE%95%CE%9E%CE%91%CE%9C%CE%97%CE% 9D%CE%99%C

E%91%CE%99%CE%91+%CE%95%CE%9A%CE%98%CE%95%CE%A3%CE%97+A%27+%CE%95%CE%9E%CE%91%CE
%9C%CE%97%CE%9D%CE%9F+2015.pdf/5b12ba42-d593-4f89-9e36-5099e5a1e09a 

5 Όπως παραπάνω
6 Eurostat 2015, http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Unemployment_

statistics#Youth_unemployment_trends 



ΑΥΞΗΘΗΚΕ Η ΠΑΙΔΙΚΗ 

ΦΤΩΧΕΙΑ ΣΕ 6 ΧΡΟΝΙΑ

ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΝ 

«ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑ»

ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΜΠΟΡΕΙ  
ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΘΕΙ ΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΦΠΑ, τη δυσκολία των επιχειρήσεων για πρόσβαση σε οικονομικές 
πηγές (λόγω της επιβολής ελέγχου κεφαλαίων/capital controls) και 
την αύξηση της φορολογικής επιβάρυνσης των επιχειρήσεων15.

Παράλληλα με το κόστος ζωής που έχει αυξηθεί σημαντικά, 
οφείλουμε να παραθέσουμε ορισμένα στοιχεία σχετικά με τις 
περικοπές των κοινωνικών δαπανών που έχουν συντελεστεί στην 
Ελλάδα από το 201016: σε αντίθεση με τα προηγούμενα χρόνια που οι 
δαπάνες για την κοινωνική προστασία αυξήθηκαν κατά 16,7 % (2007 
- 2010) στη συνέχεια οι δαπάνες μειώθηκαν κατά 18,4 %17.

Ως αναπόφευκτη συνέπεια, το διαθέσιμο εισόδημα νοικοκυριών18 
στην Ελλάδα έχει μειωθεί σημαντικά κατά τα τελευταία έτη (2013: 
- 6.56%, 2014: -1.61%) ενώ η φορολογική επιβάρυνση στην χώρα 
αυξήθηκε κατά 1,5 ποσοστιαία μονάδα μόνο το 201419. Το ίδιο έτος, το 
τμήμα του πληθυσμού για το οποίο τα έξοδα στέγασης υπερβαίνουν 
το 40% του διαθέσιμου εισοδήματος αυξήθηκε στην Ελλάδα στα 
σχεδόν τρία στα πέντε άτομα, αξιοσημείωτα το υψηλότερο ποσοστό 
(40,7%) στην ΕΕ20.

Ο ελληνικός πληθυσμός πλήττεται από μια σειρά στερήσεων όσον 
αφορά στις συνθήκες διαβίωσής του. Ειδικότερα,  σήμερα στην 
Ελλάδα τα χαμηλά εισοδήματα, το αυξημένο κόστος ζωής και το 
υψηλό κόστος πετρελαίου, ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου έχουν 
οδηγήσει σε σημαντική αύξηση του  αριθμού ατόμων και οικογενειών 
που δεν μπορούν να ανταποκριθούν στο κόστος κατανάλωσης 
ενέργειας ενώ από τα επίσημα δεδομένα21 προκύπτει ότι μόλις το 
35,5% των Ελλήνων μπορεί να καλύπτει αυτήν την ανάγκη. 

15  http://greece.greekreporter.com/2016/01/25/food-prices-on-the-rise-in-greece/#sthash.YPAE3l1Z.dpuf 
16  “Εργασία και Κοινωνική Ανάπτυξη στην Ελλάδα» (Σεπτέμβριος 2015)  http://www.europarl.europa.eu/committees/

en/supporting-analyses-search.html 
17  Όπως παραπάνω.
18   Διαθέσιμο εισόδημα νοικοκυριών: Το πραγματικό καθαρό διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών ορίζεται 

ως το σύνολο των συνολικών δαπανών κατανάλωσης του νοικοκυριού πλην την αλλαγή στην καθαρή θέση 
των νοικοκυριών στα συνταξιοδοτικά ταμεία. Ο δείκτης επίσης αντιστοιχεί στο σύνολο των μισθών και των 
ημερομισθίων, το μεικτό εισόδημα, το καθαρό περιουσιακό εισόδημα, τις καθαρές τρέχουσες μεταβιβάσεις και 
τις κοινωνικές παροχές πλην των κοινωνικών παροχών σε είδος, λιγότερους φόρους επί του εισοδήματος και 
εισφορές εισοδήματος, περιουσίας και κοινωνικής ασφάλισης που καταβάλλονται από τους εργαζόμενους, τους 
αυτοαπασχολούμενους και τους ανέργους (ΟΟΣΑ)

19  ΟΟΣΑ (2016) Διαθέσιμο εισόδημα νοικοκυριών (Δείκτης) OECD (2016), Household disposable income (indicator). 
doi: 10.1787/dd50eddd-en (Διαθέσιμο στις 27 Ιανουαρίου 2016)

20  http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Housing_statistics 
21 http://www.statistics.gr/documents/20181/1515741/GreeceInFigures_2016Q1_GR.pdf/3b657eb5-1282-4560-b6ad-

349f2f934184 

17,5% 54% 35,5% Στην Ελλάδα ο αριθμός των παιδιών που 
αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού 
αποκλεισμού φθάνει τα 686.000 παιδιά (35,4%)

ών και οι ανέσεις κατοικίας έχουν μειωθεί πολύ26: οι δαπάνες για 
τρόφιμα, οι μεταφορικές δαπάνες όπως επίσης τα μηνιαία έξοδα 
για αναψυχή και πολιτισμό. 

Καθώς οι περιορισμοί που αφορούν στην απασχόληση και την ανερ-
γία παραμένουν, το κόστος διαβίωσης αυξάνεται και οι κοινωνικές 
δαπάνες περικόπτονται, η χώρα υφίσταται τις συνέπειες από τη με-
γάλη αύξηση της ακραίας φτώχειας και διάφορες μορφές κοινωνι-
κού αποκλεισμού. Αν και τα επίσημα στοιχεία είναι μάλλον σπάνια 
και αποσπασματικά, φαίνεται ότι οι άστεγοι έχουν πολλαπλασιαστεί, 
κυρίως στα μεγάλα αστικά κέντρα (μεγάλες πόλεις και πρωτεύουσα) 
με τα διαθέσιμα στοιχεία να δείχνουν ότι το 2012 οι άστεγοι ανέρ-
χονταν σε περίπου 20.000, το 65% των οποίων φαίνεται να ζουν σε 
τέτοιες συνθήκες μόλις από το 2010 – σύμφωνα με τη  ΜΚΟ ΚΛΙ-
ΜΑΚΑ2728. 

Τα στοιχεία αναφορικά με τα άτομα που αντιμετωπίζουν τον κίνδυ-
νο της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού29, είναι ανησυ-
χητικά. Ενώ το ποσοστό σημείωνε πτωτική τάση από τις αρχές του 
2000 μέχρι το 2009 (από 33% σε 27,6%), η τάση αυτή αντιστράφηκε με 
την έναρξη της κρίσης, όποτε το ποσοστό έφθασε σε 36% το 201430. 
Οι νέοι – σύμφωνα με τη Eurostat- φαίνεται να είναι η ομάδα που 
αντιμετωπίζει μεγαλύτερο κίνδυνο φτώχειας μεταξύ του ελληνικού 
πληθυσμού, σε ποσοστό της τάξης του 43,2%, ποσοστό που ξεπέρα-
σε μόνο η Ρουμανία (44,2%) και η Βουλγαρία (46,1%), ενώ η Ιταλία 
άγγιξε το 32,2%31.

26   http://www.statistics.gr/en/ - Greec in figures (October-December 2015) 
27  http://www.klimaka.gr/ 
28  Σύμφωνα με την ίδια πηγή, αν και επίσημα είναι δύσκολο να εκτιμηθεί, το 90% των άστεγων φαίνεται να έχουν την 

ελληνική ιθαγένεια, το 61% ανέφεραν ότι είναι μεταξύ 41-55 ετών, 21% οι 26-40 ετών, ενώ το 21% από αυτούς κατέχει 
πτυχίο πανεπιστημίου, σαφής ένδειξη των συνεπειών της οικονομικής κρίσης.

29  Ο δείκτης αντιστοιχεί στο σύνολο των ανθρώπων που αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο της φτώχειας ή στερούνται 
σημαντικά υλικά αγαθά ή ανήκουν σε νοικοκυριά με πολύ χαμηλή ένταση εργασίας. Ως άνθρωποι που 
αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο της φτώχειας ορίζονται όσοι διαθέτουν εισόδημα κάτω από το όριο του κινδύνου της 
φτώχειας, που ορίζεται στο 60% του μέσου εθνικού διαθέσιμου εισοδήματος (μετά τις κοινωνικές παροχές). Η 
υλική στέρηση αναφέρεται στους ανθρώπους που στερούνται τουλάχιστον 4 από τα εξής 9 αγαθά: δεν μπορούν 
α) να πληρώσουν το ενοίκιο ή τους λογαριασμούς ρεύματος, β) να έχουν επαρκή θέρμανση στο σπίτι, γ) να 
αντεπεξέλθουν σε έκτακτα έξοδα, δ) να τρώνε κρέας, ψάρι ή τροφή ισοδύναμη σε πρωτεΐνες κάθε δεύτερη μέρα, ε) 
να κάνουν μία εβδομάδα διακοπές στ) να έχουν αυτοκίνητο, ζ) να έχουν πλυντήριο, η) να έχουν έγχρωμη τηλεόραση 
ή θ) τηλέφωνο. Οι άνθρωποι που ζουν σε νοικοκυριά με πολύ χαμηλή εργασιακή ένταση ανήκουν στην ηλικιακή 
κατηγορία 0-59, που ζουν σε νοικοκυριά όπου οι ενήλικοι (ηλικίας 18-59) εργάζονται λιγότερο από το 20% της 
συνολικής εργασιακής δυνατότητάς τους τον προηγούμενο χρόνο (ΟΟΣΑ)

30  Άνθρωποι που αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο της φτώχειας ή του κοινωνικού αποκλεισμού, Πίνακας. Eurostat 2014
31 Νέοι άνθρωποι που αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο της φτώχειας ή του κοινωνικού αποκλεισμού ανά φύλο και χώρα 

προέλευσης, Πίνακας  Eurostat 2013.

Στο 36% το ποσοστό των ατόμων  
που αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο της  
φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού

Σημαντική παράμετρο της κρίσης αποτελεί ότι το 13,9% του 
πληθυσμού δήλωσε ότι δεν έχει πρόσβαση στην ιατρική περί-
θαλψη λόγω αδυναμίας να πληρώσει το ολοένα και υψηλότε-
ρο κόστος της υγείας, πρόβλημα που ωστόσο φαίνεται να μην 
αντιμετωπίζουν άλλες χώρες του ευρωπαϊκού Νότου (πχ. Στην 
Ιταλία το αντίστοιχο ποσοστό είναι 13,1%) και με πολύ μεγάλη δι-
αφορά από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο (μόλις 4,9%)22. Αξιοσημεί-
ωτο είναι ότι η μηνιαία δαπάνη των οικογενειών αναφορικά με 
το βασικό αγαθό της εκπαίδευσης μειώθηκε σημαντικά μεταξύ 
2010-201423. 

Οι οικογένειες αντιμετωπίζουν δυσμενείς συνθήκες στην Ελλά-
δα, με τη χώρα να σκαρφαλώνει στο υψηλότερο σκαλί μεταξύ 
των ανεπτυγμένων χωρών σε ποσοστά παιδικής φτώχειας24. 
Σύμφωνα με στοιχεία μελέτης της Unicef (2014) η Ελλάδα σημεί-
ωσε τη μεγαλύτερη αύξηση από το 2008 το υψηλότερο ποσοστό 
μεταξύ των δυτικών χωρών όσον αφορά στην παιδική φτώχεια. 
Το ποσοστό εκτοξεύτηκε στην πραγματικότητα από 23% σε 40,5% 
κατά τη διάρκεια της προαναφερθείσας περιόδου, ενώ το μέσο 
εισόδημα των νοικοκυριών για οικογένειες με παιδιά, διαμορ-
φώθηκε στα επίπεδα του 1998. Επιπρόσθετα, αναφέρεται ότι 
στην Ελλάδα ο αριθμός των παιδιών που αντιμετωπίζουν τον 
κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού φθάνει τα 686.000 
παιδιά (35,4%), σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία και τα στοιχεία της  
Eurostat (2012). Σύμφωνα με έρευνα του Ελληνικού Ινστιτούτου 
Prolepsis25, το 54% των Ελλήνων μαθητών αντιμετωπίζουν «δι-
ατροφική ανασφάλεια».

Η κοινωνικοοικονομική κρίση έχει συνεπώς σαφώς επηρε-
άσει τις καθημερινές συνήθειες των ανθρώπων. Τα στοιχεία 
αποκαλύπτουν ότι από το 2010 η κατανάλωση των νοικοκυρι-

22  Στοιχεία που εξήχθησαν το 2013 (ΕΛΣΤΑΤ) www.statistics.gr
23 http://www.statistics.gr/en/ - Greec in figures (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 2015) 
24   Τα Παιδιά της Ύφεσης, Έκθεση UNICEF 2014
25  Διατροφική ανασφάλεια υπάρχει όταν η διαθεσιμότητα των επαρκών σε θρεπτικά συστατικά και ασφαλών 

τροφίμων ή η δυνατότητα πρόσβασης σε αποδεκτά τρόφιμα με κοινωνικά αποδεκτούς τρόπους είναι 
περιορισμένη ή αβέβαιη. Για ορισμό της διατροφικής ανασφάλειας, βλέπε: http://www.nap.edu/read/11578/
chapter/5  & 
Το νούμερο έχει μετριαστεί χάρη σε δωρεές τροφίμων και έχει μειωθεί ελάχιστα, στο 48%. Για περισσότερες 
πληροφορίες, βλέπε: http://greece.greekreporter.com/2014/12/24/greek-schoolchildren-of-poor-areas-
face-food-insecurity/#sthash.khfPGTdG.dpuf  
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κ. Α. είναι έγγαμος. Ζει με τη σχεδόν 
συνομήλικη σύζυγό του και τον ενήλικο 
διαζευγμένο γιο του στην Αθήνα. 

Ο κ. Α. είναι άνεργος. Εργαζόταν επί δεκαετίες, και μέχρι 
το 2012, ως εργάτης σε εργοστάσιο χαρτοτεχνίας, το οποίο 
έκλεισε οριστικά εξαιτίας της κρίσης. Έκτοτε παραμένει 
άνεργος, καθώς, λόγω ηλικίας, αδυνατεί να βρει εργασία, ενώ 
δεν μπορεί να συνταξιοδοτηθεί γιατί δεν πληροί το κατώτατο 
όριο ηλικίας και δεν διαθέτει τα απαραίτητα ένσημα. 

Η σύζυγος υποφέρει από καρδιαγγειακά νοσήματα και ψυχική 
διαταραχή κατά τα τελευταία δύο έτη και δεν βγαίνει από το 
σπίτι. 

Η οικογένεια διαμένει σε ιδιόκτητη οικία, την οποία είχαν 
αγοράσει το 2007 με στεγαστικό δάνειο. Το σπίτι έχει ενταχθεί 
σε ρύθμιση και από μέρα σε μέρα κινδυνεύει να βγει σε 
πλειστηριασμό.

Ο γιος είναι διαζευγμένος με δύο ανήλικα παιδιά, εργάζεται δύο 
φορές την εβδομάδα και διαμένει μαζί με τους γονείς του. Αυτό 
είναι το μοναδικό εισόδημα του νοικοκυριού.

Η οικογένεια διαβιεί κάτω από το όριο της φτώχειας, ενώ 
έχει αναφερθεί ότι τρέφεται πολύ συχνά από προϊόντα που 
βρίσκονται σε κάδους σκουπιδιών. Δεν υπάρχει περαιτέρω 
υποστηρικτικό περιβάλλον ούτε άλλη οικονομική ενίσχυση 
πέραν των τοπικών ενοριών, ορθόδοξων και καθολικών. 
Η Κάριτας στηρίζει όσο το δυνατόν πιο συστηματικά την 
οικογένεια τα τελευταία δύο έτη, με πακέτα τροφίμων και 
ρουχισμό και, από τον Ιανουάριο 2016, με την κάλυψη μέρους 
των λογαριασμών ΔΕΚΟ και του κόστους των φαρμάκων. 

Α. 55 ετών, Ελλάς

Ψάχνοντας  
φαγητό στα
σκουπίδια…
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το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας μεταξύ των νέων 
προερχόμενων εκτός ΕΕ (ηλικίας 15 και 29) να 
καταγράφεται στην Ελλάδα (44,8 %) και την Ισπανία (43,9 %)8.  

Το ποσοστό των ατόμων που αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο 
της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού για τους 
νέους που έχουν γεννηθεί σε άλλη χώρα εκτός Ελλάδας 
(ηλικίας 16-29) εκτιμάται ότι αγγίζει το 75,5% για το 2013 
στην Ελλάδα, σε σύγκριση με το 43,2% των αυτόχθονων9. 
Επιπλέον, οφείλουμε να επισημάνουμε ότι το 58,8% των 
νέων που δεν έχουν γεννηθεί στην ΕΕ αντιμετωπίζει 
ιδιαιτέρως σοβαρές υλικές στερήσεις στην Ελλάδα, το 
υψηλότερο ποσοστό σε ολόκληρη την ΕΕ10 .

Σύμφωνα με την Έκθεση του 2015 για τις Πολιτικές 
Ένταξης για τη Μετανάστευση (MIPEX)11, αξίζει να 
σημειωθεί ότι, κατά τη διάρκεια της περιόδου 2011/12, 
8  http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Migrant_integration_statistics_-_

employment
9  http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Migration_integration_

statistics_-_at_risk_of_poverty_and_social_exclusion 
10   http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Migration_integration_

statistics_-_at_risk_of_poverty_and_social_exclusion 
11 Δείκτης της Πολιτικής Ένταξης Μεταναστών (MIPEX) Έκθεση του 2015, www.mipex.eu  

Για το 2015, ο επίσημος αριθμός 
των μεταναστών που εισήλθαν 
στην Ελλάδα είναι 797.370, 
αριθμός 11 φορές υψηλότερος 
από το 2014, καθώς οι επίσημες 
Αρχές έχουν καταγράψει μόνο 
72.632 αφίξεις για το 20141,2. 
Εδώ αξίζει να σημειώσουμε ότι 
η πλειοψηφία των ανθρώπων 
που κατέφθασαν στην Ελλάδα 
εκτιμάται ότι διέσχισε τη 
χώρα κατευθυνόμενοι προς 
άλλες ευρωπαϊκές χώρες, 
όπου υπήρχε η δυνατότητα να 
φτάσουν με ιδία μέσα, μέχρι το 
Νοέμβριο του 2015. 

1   http://www.astynomia.gr/images/stories//2015/statistics15/
allodapwn/11_statistics_all_2015_all.png 

2  Σύμφωνα με την Ύπατη Αρμοστεία του OHE για τους Πρόσφυγες, ο 
συνολικός αριθμός είνυπολογίζεται αι συνολικά 856,723 αφίξεις.

Ελλείψει ενός ενιαίου μηχανισμού στήριξης 
για την υποδοχή και προστασία των 
χιλιάδων προσφύγων και μεταναστών 
και με ιδιαίτερο βάρος στην Ελλάδα ως 
σημείο εισόδου (ως πρώτη ευρωπαϊκή 
χώρα υποδοχής), που ωστόσο συνεχίζει 
να υποφέρει λόγω της κρίσης, οι επίσημες 
αρχές αδυνατούν να καλύψουν ως οφείλουν 
ακόμη και τις βασικές ανάγκες των 
ανθρώπων που καταφθάνουν. 

Σύμφωνα με την Ελληνική Υπηρεσία 
Ασύλου3, ο συνολικός αριθμός των 
αιτήσεων ασύλου που υποβλήθηκαν στην 
Ελλάδα το 2015 ήταν 13.197, εξαιρετικά 
αυξημένος σε σύγκριση με τα στοιχεία 
του 2014 (κατά 39,9%) και σοβαρές 
επιπτώσεις στο Ελληνικό Σύστημα Ασύλου. 
Επίσης, στο πλαίσιο της αντιμετώπισης 
της μεταναστευτικής κρίσης και με τη 
θέσπιση προσωρινών μέτρων στον 
τομέα της διεθνούς προστασίας4, από το 
τελευταίο τρίμηνο του 2015 έχει ξεκινήσει 
η μετεγκατάσταση όσων δικαιούνται 
διεθνούς προστασίας, από την Ελλάδα 
προς άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Ο αριθμός 
των δικαιούχων που αναμένεται να 
μετεγκατασταθούν συνολικά από την Ελλάδα 
είναι 66.4005. 

Ωστόσο, στο πλαίσιο της έλλειψης 
στοχευμένων υποστηρικτικών μέτρων 
ένταξης στην Ελλάδα για τους δικαιούχους 
διεθνούς προστασίας, οι πρόσφυγες συχνά 
αντιμετωπίζουν τη φτώχεια και διάφορες 
μορφές κοινωνικού αποκλεισμού. 

3  http://asylo.gov.gr/wp-content/uploads/2016/01/Greek-Asylum-Service-
statistical-data-2015_gr.pdf 

4   http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32015D1523
5   http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-269_el.htm 

Προσφυγική κρίση

Τα μέτρα για τους υπηκόους τρίτων χωρών, που 
συμπεριλαμβάνονται στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την 
Ένταξη6, εστιάζουν περισσότερο στους μετανάστες, ωστόσο 
είναι περιορισμένα, και στην πραγματικότητα, ελλείψει μιας 
αποτελεσματικής Εθνικής Στρατηγικής, είναι ανεπαρκή. 
Ειδικότερα, τα στοιχεία της Eurostat σχετικά με την ένταξη των 
μεταναστών στην Ελλάδα είναι μάλλον ανησυχητικά. 

Πιο συγκεκριμένα, το 2014, η Ελλάδα ανακοίνωσε ένα από τα 
υψηλότερα ποσοστά ανεργίας για τους μη κοινοτικούς πολίτες 
ηλικίας 20-64 (33,2 %), ακολουθούμενη από την Ισπανία (36,8 %)7  με 

6    Μεταναστευτικός Νόμος 4251/2014, ΦΕΚ A’ 80/01.04.2014.
7   http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Migrant_integration_statistics_-_employment 

Διανομές τροφίμων σε πρόσφυγες 

στα πλαίσια των προγραμμάτων 

«Έκτακτης Ανάγκης»

13.197 ήταν ο συνολικός 

αριθμός των αιτήσεων 

ασύλου που υποβλήθηκαν 

στην Ελλάδα το 2015, 

αυξημένος κατά 39,9%

σε σύγκριση με τα στοιχεία 

του 2014

Το 2015 ο αριθμός των 
μεταναστών που εισήλθαν είναι  
11 φορές υψηλότερος από το 2014

Η Ελλάδα, που, όπως περιγράφηκε, συγκλονίζεται από μια βαθύτατη οικονομική κρίση και 
φτώχεια, από το 2015 αντιμετωπίζει και μια πρωτοφανή μεταναστευτική κρίση και εξαιρετικά 
μεγάλες ροές προσφύγων



«Έφυγα από το Αφγανιστάν γιατί δεν μπορούσα 
να ζήσω και δεν μπορούσα να ανεχτώ ότι θα 
καταπατώνται τα ανθρώπινα δικαιώματά μου, σε 
καθημερινή βάση, απλώς επειδή είμαι γυναίκα.

Λόγω της δημόσιας αντίδρασής μου και των δράσεων που ανέπτυξα 
για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δικαιωμά-
των των γυναικών στο Αφγανιστάν, δεν μπορούσα να φοιτήσω στο 
πανεπιστήμιο: βρισκόμουν καθημερινά αντιμέτωπη με συστάσεις και 
απειλές. Φοβόμουν ακόμη και να παρακολουθήσω τα μαθήματα. 

Εκδιώχθηκα ακόμα και από την οικογένεια μου. Αυτό είναι που 
με πληγώνει περισσότερο, καθώς σταμάτησαν να μου μιλάνε οι 
συγγενείς μου, οι θείοι μου, τα ξαδέρφια μου, όχι μόνο οι άνδρες 
αλλά και οι γυναίκες, ακόμη και ο ίδιος ο πατέρας μου. Υπέστην 
και σωματική βία πολλές φορές από άτομα εκτός οικογενειακού 
περιβάλλοντος. Κινδύνευε όλη μου η οικογένεια λόγω της δράσης 
μου. Επειδή μιλούσα. Η αστυνομία καθημερινά με απειλούσε. 

Ιδέες που είναι αυτονόητες στη Δύση, στο Αφγανιστάν δεν 
υπάρχουν. Δεν ακούγονται από κανέναν. Έφυγα γιατί καθημερινά 
με απειλούσαν ότι θα με σκοτώσουν αν δε σταματήσω, ακόμη και τα 
μέλη της οικογένειας μου….

Έφυγα γιατί θέλω να ζήσω στην Ευρώπη με αξιοπρέπεια και 
σεβασμό στα δικαιώματα μου ως ανθρώπου και ως γυναίκας και δεν 
πρόκειται ποτέ να γυρίσω πίσω, δυστυχώς. Από την άλλη, ευτυχώς 
δεν είμαι μόνη και δεν φοβάμαι».                                                                                                                     

Χ. 24 ετών, Αφγανιστάν

«Έφυγα γιατί 
με απειλούσαν 
ακόμα και 
συγγενείς 
ότι θα με 
σκοτώσουν»
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περισσότερο από το 40% του ενεργού 
πληθυσμού πολιτών προερχόμενων 
εκτός ΕΕ δεν είχαν καμία απασχόληση ή 
πρόσβαση σε εκπαιδευτική δραστηριότητα 
ή δραστηριότητα κατάρτισης. Μολονότι η 
Ελλάδα εφαρμόζει τις νομικές εγγυήσεις 
για τους προερχόμενους από χώρες 
εκτός ΕΕ πολίτες αναφορικά με την 
ισότιμη πρόσβαση στην αγορά εργασίας 
(εκπαίδευση, κατάρτιση, πρόσβαση σε 
υποτροφίες και κοινωνικά δικαιώματα), 
η πολιτική έχει αγνοήσει πλήρως τα 
περίπλοκα προβλήματα σχετικά με την 
απασχόληση που αντιμετωπίζουν οι 
νεοεισερχόμενοι στην Ελλάδα, αλλά και 
εκείνοι που έχουν εκπαιδευτεί εκτός 
Ελλάδας: δεν λαμβάνουν συστηματικά 
και οργανωμένα σχεδόν καμία πρόσθετη 
υποστήριξη για προσανατολισμό, 
εκπαίδευση και αναγνώριση των 
προσόντων τους στο πεδίο εργασίας12.

Επιπλέον, πρέπει να επισημανθεί ότι η 
υφιστάμενη πολιτική υγείας σε συσχετισμό 
με την κρίση είναι αναμφισβήτητα 
αντίστοιχη με εκείνη υπανάπτυκτης χώρας: 
η κρίση και η λιτότητα οξύνει υφιστάμενα 
διαρθρωτικά προβλήματα του ελληνικού 
συστήματος υγείας, όπως περιορισμένες 
διαθέσιμες υπηρεσίες, υψηλά κόστη και 
κρίση των επαγγελματιών του τομέα της 
υγείας. Ειδικότερα, οι άνθρωποι χωρίς 
νομιμοποιητικά έγγραφα αντιμετωπίζουν 
ορισμένους αποκλεισμούς από την 
υγεία, σε αντίθεση με τους νόμιμα 
διαμένοντες μετανάστες και πρόσφυγες, 
ενώ διαφαίνεται ότι η πρόσβασή τους σε 
υπηρεσίες υγείας, μπορεί να είναι ακόμα 
δυσκολότερη από ό,τι πολλών Ελλήνων 
πολιτών, και λιγότερο ανταποκρινόμενη 
στις ανάγκες τους, κάτι που συνεπάγεται 
σοβαρούς κινδύνους για την κατάσταση 
υγείας τους.  
Τέλος, σύμφωνα με προηγούμενη 
κατάταξη της MIPEX για το 2014 η Ελλάδα 
εμφανίζει χαμηλή βαθμολογία ως 
αποτέλεσμα της κρίσης και των μέτρων 
λιτότητας που επιφέρουν γενική αδράνεια 
και περιορισμένους πόρους για την ένταξη 
των μεταναστών στην κοινωνία13 .

Η Ελλάδα αντιμετωπίζοντας την 
προσφυγική κρίση εν μέσω της 
κοινωνικοοικονομικής κρίσης, χρήζει 
εκπόνησης και εφαρμογής άμεσων 
μέτρων και ολοκληρωμένης πολιτικής 
για την καταπολέμηση της φτώχειας 
στη χώρα, πολιτική που να διασφαλίζει 
μακροπρόθεσμες λύσεις, σεβασμό των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ευημερία 
των πολιτών και τη συνοχή της ελληνικής 
κοινωνίας. 

[Αναλυτική αναφορά γίνεται στα τελευταία 
κεφάλαια της παρούσας Έκθεσης].

12   Δείκτης της Πολιτικής Ένταξης Μεταναστών (MIPEX) Έκθεση του 2015, 
www.mipex.eu 

13   Όπως παραπάνω.



(Στατιστική ανάλυση βασισμένη στους πέντε τύπους δεδομένων της βάσης δεδομένων OSPOWEB)

Η φτώχεια στην 
Ελλάδα μέσα από την 
εμπειρία του δικτύου 
της Κάριτας Ελλάς 

5
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Ειδικότερα, λοιπόν, οι Κάριτας των Καθολικών 
Εκκλησιαστικών Επαρχιών είναι οι παρακάτω:
Κάριτας Αθήνας, Κάριτας Σύρου, Κάριτας Κρήτης, 
Κάριτας Σαντορίνης, Κάριτας Νάξου-Τήνου, Κάριτας 
Χίου, Κάριτας Κέρκυρας, Κάριτας Αποστολικού 
Βικαριάτου Θεσσαλονίκης, Κάριτας Ρόδου, Κάριτας 
«Θεία Πρόνοια» (Εξαρχία Ελληνορρύθμων Καθολικών) 
και Κάριτας Αρμενίων (Εξαρχία Αρμενορρύθμων 
Καθολικών). 
Ιδιαίτερα στην παρούσα κρίση, που τα κοινωνικά 
προβλήματα διαρκώς διογκώνονται και οι άνθρωποι 
που βιώνουν συνθήκες φτώχειας αυξάνονται με 
γεωμετρική πρόοδο, το έργο των Επαρχιών συνεχώς 
ενδυναμώνεται, συστηματοποιείται και εξελίσσεται. 
Στο σημείο αυτό αξίζει να επισημανθεί ξανά ότι οι 
Τοπικές Κάριτας απαρτίζονται ως επί το πλείστον μόνο 
από εθελοντές, ενεργά μέλη της κοινωνίας, οι οποίοι 
ανιδιοτελώς προσφέρουν τον ελεύθερο χρόνο τους για 
να βοηθήσουν όσους απευθύνονται σε εμάς για αρωγή. 
Ο αριθμός των εθελοντών τα τελευταία έτη της κρίσης 
φαίνεται να αυξάνεται, καθώς ολοένα και περισσότεροι 
άνθρωποι επιθυμούν να προσφέρουν έμπρακτα στα 
θύματα της οικονομικής κρίσης, δεδομένης και της 
μεταναστευτικής κρίσης που αντιμετωπίζει η χώρα (ως 
μια εκ των πρώτων χωρών της ευρωπαϊκής ηπείρου 
που συνορεύει με χώρες της Ασίας και της Αφρικής). Στο 
πλαίσιο της ανάπτυξης του έργου και των δυνατοτήτων 
της Καθολικής Κοινότητας και της Κάριτας στην 
Ελλάδα, από το 2014, εν μέσω της κρίσης, ξεκίνησε η 
εφαρμογή του πρώτου Εθνικού Προγράμματος ΕΛΠΙΣ, 
με υποστήριξη από άλλες εθνικές Κάριτας και το δίκτυο 
της Κάριτας. 
Παράλληλα, ξεκίνησε ο σχεδιασμός και η άμεση 
ανάπτυξη του Εθνικού Παρατηρητηρίου για τη Φτώχεια.
Το έργο της Καθολικής Κοινότητας επιτελείται πάντοτε 
σύμφωνα με τους διαθέσιμους οικονομικούς και 
ανθρώπινους πόρους, το οποίο, μολονότι έχουν μειωθεί 
αρκετά λόγω της κρίσης, συνεχίζεται καθημερινά χωρίς 
διακοπή.

Γενική επισκόπηση  
των εξυπηρετούμενων  
της Κάριτας στην Ελλάδα 

Τοπικές Κάριτας των 
Καθολικών Εκκλησιαστικών 
Επαρχιών στην Ελλάδα

Οι Εκκλησιαστικές Επαρχίες αναπτύσσουν επί πολλά χρόνια, 
ένα αξιοθαύμαστο φιλανθρωπικό έργο για την αντιμετώπιση 
των προβλημάτων των συμπολιτών μας που απευθύνονται, 
με διάφορα αιτήματα, για υποστήριξη στις καθολικές ενορίες 
και τις τοπικές Κάριτας. Όπως προαναφέρθηκε, οι Καθολικές 
Εκκλησιαστικές Επαρχίες στην Ελλάδα είναι 11 συνολικά. 

Kλειστά, εγκαταλελειμμένα καταστήματα σε όλη την 

Ελλάδα δίνουν το μέγεθος της οικονομικής κρίσης 

Οι πόροι της Κάριτας 
μειώνονται, τη στιγμή που 

οι συνάνθρωποί μας σε 
ανάγκη αυξάνονται

Δύο δύσκολα χρόνια: 

Κοινωνικό προφίλ των εξυπηρετούμενων 
της Κάριτας για το 2014 και το 2015

Τα τελευταία χρόνια η 
Ελλάδα κλυδωνίζεται από 
μiα πρωτόγνωρη και ολοένα 
εντεινόμενη για τη χώρα 
οικονομική κρίση, η οποία έχει 
ως αποτέλεσμα τη δραματική 
αύξηση του αριθμού των 
ανθρώπων που ζουν κάτω από 
το όριο της φτώχειας ή είναι 
κοινωνικά αποκλεισμένοι. H 
Κάριτας Ελλάς δεν μπορούσε 
να μείνει αδρανής μπροστά 
στα νέα αυτά δεδομένα και 
στη διαρκώς επιδεινούμενη 
κατάσταση. Πράγματι, ενώ από 
τη μια μεριά οι δωρεές, και 
συνεπώς οι πόροι της Κάριτας 
στην Ελλάδα, μειώνονται, από 
την άλλη πλευρά τα αιτήματα 
για βοήθεια από ανθρώπους 
που αδυνατούν να καλύψουν τις 

βασικές τους ανάγκες συνεχώς 
αυξάνονται. Και παρόλο που τα 
στατιστικά στοιχεία για τη χώρα 
το 2013 κατέγραφαν βελτίωση 
σε επίπεδο οικονομίας, η 
πραγματική κατάσταση είναι 
πολύ διαφορετική, με μια 
καθημερινότητα που ολοένα 
χειροτερεύει για πολλούς 
συνανθρώπους μας. 

Τα στοιχεία που παρουσιάζονται 
εδώ αφορούν στην περίοδο 
2014-2015 και αφορούν στοιχεία 
ανθρώπων που απευθύνθηκαν 
για υποστήριξη στις Καθολικές 
Εκκλησιαστικές Επαρχίες και 
τις Τοπικές Κάριτας, μέσα 
από τρεις διαφορετικούς 
τομείς δραστηριοτήτων που 
περιγράφονται παρακάτω. 



Προκειμένου η Κάριτας 
στην Ελλάδα να μπορέσει 
να αντεπεξέλθει στη 
νέα αυτή κατάσταση, 
κατέστη σαφές πως είναι 
απαραίτητο να συνδυάσει 
την προσφερόμενη, μέσω 
προγραμμάτων, βοήθεια 
στους ανθρώπους που 
έχουν ανάγκη, με την 
παράλληλη ανάπτυξη και 
ενίσχυση του δικτύου 
της. Σε συνεργασία με την 
Κάριτας Ευρώπης και με 
άλλες εθνικές Κάριτας, 
ανέλαβε τον Φεβρουάριο 
του 2013 την υλοποίηση 
του προγράμματος 
«ΕΛΠΙΣ», το πρώτο 
εθνικό της πρόγραμμα.

Συνολικά, το πρόγραμμα ΕΛΠΙΣ 
διήρκησε δύο έτη, με τη δεύτερη φάση 
του να έχει ολοκληρωθεί τον Ιανουάριο 
του 2015. 

Η υλοποίηση του ΕΛΠΙΣ περιλάμβανε 
μηνιαία διάθεση τροφίμων και 
άλλων ειδών πρώτης ανάγκης από 
τις τοπικές Κάριτας των Καθολικών 
Εκκλησιαστικών επαρχιών σε περίπου 
500 οικογένειες, οι οποίες λάμβαναν 
επίσης συμβουλές και στήριξη από 
τους εθελοντές του προγράμματος 
και με την παράλληλη ενδυνάμωση 

του δικτύου της Κάριτας στην Ελλάδα 
και του ανθρώπινου δυναμικού της, 
προκειμένου οι τοπικές Κάριτας να 
είναι σε θέση να αναλάβουν στο μέλλον 
νέα, στοχευμένα και όσο το δυνατόν 
αποτελεσματικότερα προγράμματα 
υποστήριξης. 

Σκοπός του ΕΛΠΙΣ Ι & ΙΙ ήταν η 
Κάριτας, με το έργο της, να συμβάλει 
στη μείωση των επιπτώσεων της 
κρίσης στους φτωχούς και κοινωνικά 
αποκλεισμένους συνανθρώπους μας. 

Με στόχο τα σημαντικά αποτελέσματα 
που επιτεύχθηκαν μέσα στα δύο αυτά 
έτη υλοποίησης του πρώτου εθνικού 
προγράμματος της Κάριτας στην Ελλάδα 
να παγιωθούν και να ενισχυθούν ακόμη 
περισσότερο και προκειμένου το δίκτυο 
να αποκτήσει ευρύτερη δυναμική και 
ουσιαστικότερο ρόλο μέσα στην κοινωνία, 
η Κάριτας Ελλάς, ως συνέχεια του ΕΛΠΙΣ, 
ανέπτυξε το 2015 το Πρόγραμμα ΕΣΤΙΑ.

Η υλοποίηση του ΕΣΤΙΑ περιλάμβανε την υλική και 
κοινωνική στήριξη συνολικά 166 οικογενειών σε τοπικό 
επίπεδο, από τις τοπικές Κάριτας των Καθολικών 
Εκκλησιαστικών Επαρχιών. Για τρεις μήνες, οι οικογένειες 
στηρίχθηκαν με μηνιαία διανομή τροφίμων και άλλων 
βασικών αγαθών, ψυχοκοινωνική υποστήριξη, συμβουλές 
και κατευθύνσεις, τόσο από τους εθελοντές του 
προγράμματος, όσο κι από την κοινωνική λειτουργό της 
Κάριτας Ελλάς. 

Σκοπός του ΕΣΤΙΑ ήταν σημαντικός αριθμός οικογενειών 

που υποφέρουν από την εκτεταμένη οικονομική κρίση και 
αντιμετωπίζουν κοινωνικά προβλήματα να στηριχθούν 
οικονομικά και κοινωνικά έτσι ώστε να μπορούν να 
καλύψουν σε ένα βαθμό τις βασικές τους ανάγκες και να 
βελτιώσουν το βιοτικό τους επίπεδο. 
Ο συντονισμός των προαναφερθέντων προγραμμάτων 
ΕΛΠΙΣ και ΕΣΤΙΑ έγινε από την Κάριτας Ελλάς, τα 
προγράμματα, όμως, εφαρμόστηκαν από τις τοπικές Κάριτας 
των Καθολικών Εκκλησιαστικών Επαρχιών σε εθνικό 
επίπεδο.

Πρόσφυγες στην Ρόδο, 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΕΛΠΙΣ Ι & ΙΙ

Το ΕΛΠΙΣ ήταν το πρώτο εθνικό πρόγραμμα της Κάριτας Ελλάς
Σκοπός του ήταν να συνδράμει στην ανακούφιση από τις επιπτώσεις της κρίσης.

Η Κάριτας Ελλάς συντόνιζε τις δράσεις των Ελπίς και Εστία, τα προγράμματα όμως υλοποιήθηκαν 

από τις τοπικές Κάριτας των Καθολικών Εκκλησιαστικών Επαρχιών.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΕΣΤΙΑ 
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ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ  
ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟΥ 
ΕΡΓΟΥ:

Θεμέλιο λίθο στα προγράμματα υποστήριξης της Κάριτας  
σε όλη την Ελλάδα αποτελούν πρωτίστως οι εθελοντές

Θεμέλιο λίθο στα προγράμματα υποστήριξης της Κάριτας σε 
όλη την Ελλάδα αποτελούν πρωτίστως οι εθελοντές, που, όπως 
προαναφέρθηκε, αποτελούν την ψυχή της Κάριτας. Οι εθελοντές 
ανταποκρίνονται καθημερινά στις ανάγκες της Καθολικής 
Κοινότητας, προσφέροντας τον ελεύθερο χρόνο τους ανιδιοτελώς 
σε όλες τις δράσεις μας.

Στο σημείο αυτό, αξίζει να σημειωθεί ότι τα δεδομένα που 
παρουσιάζονται στην παρούσα έκθεση δεν εξαντλούν όλο το φάσμα 
των υπηρεσιών κοινωνικής υποστήριξης και τις δραστηριότητες 
της Κάριτας Ελλάς που αναπτύχθηκαν τα δύο προηγούμενα 
έτη (2014-2015) και που υπερβαίνουν τα έργα που αναλύονται 
στην παρούσα έκθεση, όπως, για παράδειγμα, τα προγράμματα 
Εκτάκτων Αναγκών που εκπονήθηκαν για τη στήριξη των 
μεταναστών και των προσφύγων στην Αθήνα και σε άλλα μέρη της 
Ελλάδας.

Η παρούσα ανάλυση των δεδομένων είναι οργανωμένη σε δύο 
μέρη: το πρώτο μέρος αναφέρεται στο σύνολο των ανθρώπων 
που στηρίχθηκαν από την Κάριτας μέσα από διάφορους τομείς 
δραστηριότητας, καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου 2014-2015, 
ενώ στο δεύτερο μέρος αναλύονται τα δεδομένα ειδικότερα, σε 
σχέση με όσους έχουν φθάσει στην Ελλάδα δραπετεύοντας από 
πολεμικές συρράξεις, και αναφέρεται κυρίως σε άτομα με χώρα 
προέλευσης τη Συρία, το Αφγανιστάν και το Ιράκ. 

Τα στοιχεία που παρουσιάζονται εδώ έχουν συλλεχθεί μέσω 
αρχείων έντυπης μορφής στα κέντρα βοήθειας και τις κοινωνικές 
υπηρεσίες της Κάριτας σε εθνικό επίπεδο, στο πλαίσιο του 
Εθνικού Παρατηρητηρίου για τη Φτώχεια. Σε μεταγενέστερο 

χρόνο, τα στοιχεία με βάση τα τηρούμενα αρχεία έχουν εισαχθεί 
στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων Ospoweb, μια στατιστική 
βάση που σχεδιάζει και επεξεργάζεται η Κάριτας Ιταλίας, στόχος 
της οποίας είναι η υποστήριξη δραστηριοτήτων συλλογής 
δεδομένων με πιο αποτελεσματικό τρόπο, δεδομένων που 
σχετίζονται με τα αιτήματα των ανθρώπων που αντιμετωπίζουν 
δυσκολίες και προβλήματα στη ζωή τους και τα οποία έχουν 
παραληφθεί από τις Εκκλησιαστικές Επαρχίες και τις τοπικές 
Κάριτας στην Ιταλία. Το λογισμικό Ospoweb επιδιώκει να 
παρέχει μια ηλεκτρονική απάντηση σύμφωνα με τις σύγχρονες 
λειτουργικές και οργανωτικές ανάγκες των συστημάτων συλλογής 
δεδομένων, καθιστώντας διαθέσιμα στοιχεία σε περιβάλλον web 
και προκειμένου αυτά να προωθηθούν σε πραγματικό χρόνο 
χρήσης τους μέσα στην ίδια Εκκλησιαστική Επαρχία ή σε μια 
ευρύτερη περιοχή. Επιπλέον, η διαθεσιμότητα online λογισμικού 
επιτρέπει την άμεση πρόσβαση όλων των εξυπηρετούμενων στην 
τελευταία έκδοση του, καθώς και την άμεση διαθεσιμότητα των 
δεδομένων που συγκεντρώθηκαν σε διάφορα επίπεδα (σύμφωνα 
με τις τυπικές διαδικασίες και με τους κανόνες προστασίας των 
δεδομένων). 

Το λογισμικό, δωρεάν για όλες τις ιταλικές Επισκοπές, έχει 
μεταφραστεί στην ελληνική γλώσσα και προσαρμόζεται στο 
ελληνικό κοινωνικό και εκκλησιαστικό πλαίσιο. Μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί ακόμη και στο μέλλον, προκειμένου να 
συγκεντρωθούν με μεθοδικό τρόπο τα δεδομένα των ελληνικών 
Εκκλησιαστικών Επαρχιών, των τοπικών Κάριτας και των 
διαφόρων κέντρων βοήθειας που υποστηρίζονται από τις τοπικές 
Εκκλησίες, σε όλη την ελληνική επικράτεια.

Σκοπός του προσφυγικού έργου είναι η αρωγή και  
η πολύπλευρη συμπαράσταση σε συνανθρώπους μας 
που έχουν ανάγκη, προκειμένου να διασφαλίσουν  
όχι μόνο τη ζωή, αλλά και την αξιοπρέπειά τους

Όπως προαναφέρθηκε, η Κάριτας Αθήνας αναπτύσσει 
σημαντικό έργο με πολλαπλές δράσεις και υπηρεσίες 
για την υποστήριξη των συνανθρώπων μας που 
αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα επιβίωσης. Ο 
τομέας της  Κάριτας Αθήνας, ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ ΕΡΓΟ 
λειτουργεί στο κέντρο της πόλης με τη φροντίδα 
των εθελοντών της Διοικούσας Επιτροπής και 
του ολιγομελούς απασχολούμενου έμμισθου 
προσωπικού.  Καθημερινά, μοιράζονται δωρεάν 
ζεστά, φρεσκομαγειρεμένα γεύματα σε περίπου 300 
ενηλίκους και 40-50 παιδιά. Για την κάλυψη των 
βασικών αναγκών των ανθρώπων που απευθύνονται 
για βοήθεια, διανέμεται ρουχισμός και άλλα είδη 
πρώτης ανάγκης, βασικά είδη προσωπικής υγιεινής, 
βρεφικά είδη και γάλα. Αξιοσημείωτη είναι η παροχή 
κοινωνικών υπηρεσιών από έμπειρους επαγγελματίες 
για την υποστήριξη των εξυπηρετούμενων και με 
παραπομπές των ευάλωτων περιπτώσεων σε νομικές 
και ιατρικές υπηρεσίες, καθώς και εξειδικευμένες 
υπηρεσίες ψυχικής υγείας, σε συνεργασία με 
πολλούς φορείς και άλλες υπηρεσίες. Επίσης, 
παρέχονται μαθήματα ελληνικής και αγγλικής 
γλώσσας, ενώ διοργανώνονται δραστηριότητες 
για τα παιδιά σε έναν χώρο ειδικά διαμορφωμένο 
(play room) με τη συνεργασία εκπαιδευμένων 
εθελοντών, με παιδαγωγικό και καλλιτεχνικό 
υπόβαθρο. Πραγματοποιούνται, ακόμη, πολιτιστικές 
και ψυχαγωγικές δραστηριότητες με επισκέψεις, για 
μικρούς και για μεγάλους, σε μουσεία και σε άλλους 
πολιτιστικούς χώρους.

Σκοπός του ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ είναι η αρωγή 
και συμπαράσταση σε πολλά επίπεδα προς τους 
συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη, κυρίως 
πρόσφυγες και μετανάστες, οι οποίοι βρίσκονται 
κυρίως συγκεντρωμένοι στο κέντρο της Αθήνας, 
με σεβασμό στο αναφαίρετο δικαίωμα στη 
ζωή και την αξιοπρέπεια και με σεβασμό στον 
άνθρωπο, χωρίς διακρίσεις με βάση τη γλώσσα, 
τη φυλής, την εθνικότητα και το θρήσκευμα.

Εθνικό Παρατηρητήριο της 
φτώχειας της ΚΑΡΙΤΑΣ ΕΛΛΑΣ
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Δε διευκρινίζεται
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Γυναίκες Άνδρες
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2.677 άνθρωποι 
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τη διετία 2014-2015

Πώς επηρεάζει  
η φτώχεια  
τις οικογένειες  
στην Ελλάδα:  
Η εμπειρία μας

Βασικές 
πληροφορίες για τους 
εξυπηρετούμενους: 
η ηλικία, το φύλο 
και η εθνικότητα

Η συνολική 
εικόνα των 
εξυπηρετούμενων

Φύλο των εξυπηρετούμενων της Κάριτας

Αναλύοντας διεξοδικά την υπηκοότητα των 
εξυπηρετούμενων από την Κάριτας Ελλάς, καταγράφεται 
ισχυρή παρουσία των ανθρώπων που προέρχονται από 
εμπόλεμες ζώνες, αλλά και των χαρακτηριζόμενων ως 
«οικονομικών μεταναστών»: στην πρώτη θέση είναι 
οι Αφγανοί (740 άτομα, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 
34,3% επί του συνόλου), ενώ ακολουθούν οι Σύριοι 
(425 άτομα, 19,7% του συνόλου). Η παρουσία των 
Αλβανών είναι ισχυρή (214 άτομα ή το 9,9%), καθώς και 
των Νιγηριανών (150 άτομα ή το 6,9%). Οι υπόλοιπες 
εθνικότητες καταγράφονται σε πολύ μικρότερο ποσοστό: 
75 Ιρανοί, 58 Πολωνοί, 52 Αιγύπτιοι, 36 Ιρακινοί, κ.λπ. 
Λόγω επίσης της ευρύτερης αναταραχής στην περιοχή 
της Μέσης Ανατολής, από την περιοχή προέρχεται το 
μεγαλύτερο ποσοστό των εξυπηρετούμενων (1.291 άτομα, 
που αντιστοιχούν στο 59,7% του συνόλου των αλλοδαπών). 
Αν σε αυτό το ποσοστό συμπεριληφθούν και όσοι 
προέρχονται από τις χώρες του Μαγκρέμπ, τότε η Αφρική, 
με 443 άτομα, αντιστοιχεί σε ένα πολύ σημαντικό ποσοστό, 
το 20,5% του συνόλου.

Υπηκοότητα των εξυπηρετούμενων

Σε μια πρώτη ολοκληρωμένη ανάλυση, μπορεί κανείς να 
παρατηρήσει ότι η πλειοψηφία των ανθρώπων που στηρίζονται 
δωρεάν από την Κάριτας Ελλάς κατά τη διάρκεια της εξεταζόμενης 
περιόδου δεν έχουν την ελληνική υπηκοότητα, καθώς καταγράφεται 
ότι το 81,6% (2.160 άτομα) των εξυπηρετούμενων είναι αλλοδαποί, 
ενώ μόλις το 16,2 % Έλληνες (429 δικαιούχοι). Η ισχυρή παρουσία 
των αλλοδαπών οφείλεται στην ανθρωπιστική κατάσταση έκτακτης 
ανάγκης η οποία εξακολουθεί να βρίσκεται σε εξέλιξη και η  
οποία έφερε στην Ελλάδα έναν μεγάλο αριθμός μεταναστών και 
προσφύγων από τις περιοχές της Μέσης Ανατολής που επλήγησαν 
από πρόσφατες πολεμικές συρράξεις.  

To Γενικό Σύνολο είναι 2.677 άτομα

Πρώτον, επικρατεί το αρσενικό φύλο (το 55,2% του συνολικού 
αριθμού των δικαιούχων είναι άντρες). Αυτό το στοιχείο φαίνεται 
να διαφοροποιείται στις δύο υπο-ομάδες: μεταξύ των Ελλήνων 
επικρατούν σαφώς οι γυναίκες (60,4%), ενώ μεταξύ των Ιταλών 
επικρατούν άνδρες (58,4%). Τα ευρήματα των ερευνών στην 
Ιταλία φαίνεται να επιβεβαιώνονται: σύμφωνα με αυτά, η  υπερ-
εκπροσώπηση των γυναικών μπορεί να συνδέεται, με τη θέση μιας 
γυναίκας μέσα στην οικογένειά της ενώ οι περισσότερες από τις 
γυναίκες φαίνεται να ενεργούν ως εκπρόσωποι των οικογενειακών 
μονάδων αναφορικά με δυσμενείς καταστάσεις που αφορούν σε όλα 
τα μέλη της οικογένειας. Μεταξύ των αλλοδαπών, φαίνεται μάλλον 
ισχυρή η «μη συνοδεία», καθώς η συχνότητα εμφάνισης των ανδρών 
είναι υψηλότερη από ό, τι έχει καταγραφεί στους Έλληνες.

Πρώτες δέκα εθνικότητες (εκτός Ελλάδας)

Φύλο των εξυπηρετούμενων της Κάριτας

Τα στοιχεία που παρουσιάζονται στην έκθεση 
αναφέρονται σε 2.677 άτομα που έχουν υποστηριχθεί 
από την Κάριτας στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια της 
διετίας 2014-2015. Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, 
το ποσοστό αυτό δεν αντιπροσωπεύει το συνολικό 
αριθμό των ανθρώπων που υποστηρίζονται από την 
Κάριτας στην Ελλάδα, αλλά αναφέρεται στις διαθέσιμες 
πληροφορίες σχετικά το παραπάνω σύνολο ανθρώπων 
που εν τέλει έλαβε κάποιου είδους κοινωνική 
υποστήριξη.

1.1 Βασικές πληροφορίες για τους εξυπηρετούμενους:  
 η ηλικία, το φύλο και η εθνικότητα

Οι άνθρωποι που έλαβαν βοήθεια από την Κάριτας στην περίοδο 2014-2015 
είναι κυρίως νεαρά ενήλικα άτομα – με μέσο όρο ηλικίας τα 37,9 χρόνια. Το 
ηλικιακό εύρος, ωστόσο, των εξυπηρετούμενων κυμαίνεται από ενός έτους ή 
λιγότερο (13 περιπτώσεις) μέχρι και τα 104 έτη (μία περίπτωση).  
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Κάριτας στην Ελλάδα

Μοντέλα 
συγκατοίκησης

Φύλο των εξυπηρετούμενων της Κάριτας

Συνθήκες κατοικίας

Συγκρίνοντας τις 
προηγούμενες 
πληροφορίες με τα 
δεδομένα σχετικά 
με διαφορετικούς 
τύπους συμβίωσης, 
δεν διαπιστώνει κανείς 
πολύ μεγάλο αριθμό 
περιθωριοποιημένων 
ατόμων και αστέγων, 
καθώς η πλειοψηφία 
των δικαιούχων της 
Κάριτας φαίνεται ότι 
διαθέτουν μια στέγη 
(69,9%). 
Οι άστεγοι ή χωρίς 
μόνιμη κατοικία είναι 
σχεδόν το ένα τέταρτο 
του συνόλου (21,5%). 
Όπως ήταν αναμενόμενο, 
μια συγκριτική ανάλυση 
μεταξύ των εθνικοτήτων 
καταδεικνύει ότι οι 
αλλοδαποί είναι σε 
πολύ μεγαλύτερο 
ποσοστό άστεγοι (24%) 
σε σύγκριση με τους 
Έλληνες πολίτες (6,3%).

Η πλειοψηφία των δικαιούχων είναι έγγαμοι (53,6%) ενώ ένας στους 
τρεις είναι άγαμος/-η (32,4%).  Θα είχε ενδεχομένως ενδιαφέρον να 
εξακριβωθεί η παρουσία μεταξύ των δικαιούχων ανθρώπων σε διάσταση 
και διαζευγμένων. Οι περισσότεροι εντάσσονται στην τυπική κατηγορία 
(διαζύγιο, νομική και de facto χωρισμός) και το ποσοστό των οικογενειών 
σε διάσταση και διαζευγμένων ανέρχεται στο 8,5% των εξυπηρετούμενων. 
Η μικρή παρουσία χήρων (4,7%) οφείλεται μάλλον στο μικρό αριθμό των 
ηλικιωμένων που υπάρχουν στο σύνολο της αναφοράς στο αναφερόμενο 
δείγμα. Μια σύγκριση με βάση τις εθνικότητες, δείχνει ότι οι αλλοδαποί 
κατανέμονται ουσιαστικά σε δύο κατηγορίες, παντρεμένοι (55,5%) και 
άγαμοι (34,8%), ενώ οι Έλληνες κατανέμονται σε περισσότερες κατηγορίες 
(42% παντρεμένοι, 21 , 6% άγαμες γυναίκες, 18,9% διαζευγμένοι, 9,3% 
χήροι/-ες, κλπ).

Tα άτομα που ζουν μόνα τους αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το 1/4 
του συνόλου των εξυπηρετούμενων (28,7%). Όλες οι άλλες περιπτώσεις, 
συγκατοικούν μαζί με τον εγγεγραμμένο στο αρχείο.
Είναι ενδιαφέρον να παρατηρήσουμε ότι οι οικογένειες (ή μονάδες 
συμβίωσης) που αποτελούνται από περισσότερα από πέντε μέλη 
αντιπροσωπεύουν τη δεύτερη πιο συχνά απαντώμενη περίπτωση μετά από 
τους ανθρώπους που ζουν μόνοι τους: 24,3% των εξυπηρετούμενων ζει σε 
μια οικογένεια που αποτελείται από 5 ή περισσότερα μέλη.
Συνολικά, οι άνθρωποι όλων των ηλικιακών ομάδων, που υποστηρίζονται 
άμεσα ή έμμεσα από την Κάριτας, είναι 9.212. Εκτός των μονάδων στις 
οποίες διαβιούν περισσότερα από 10 μέλη (σε Ινστιτούτα ή κοινότητες/
καταλύματα), ο μέσος αριθμός φαίνεται ότι είναι 3,6 άτομα ανά μονάδα.

Αν γίνει κατανομή των συγκεκριμένων ατόμων σε σχέση με το αν διαθέτουν 
ή όχι άδεια παραμονής ή αν τελούν σε αναμονή για άδεια παραμονής, 
και εφόσον αποκλειστούν από τον υπολογισμό όλων των περιπτώσεων 
που ελλείπουν, το ποσοστό αγγίζει το 27,6%, με ένα μεγάλο αριθμό να 
αφορά σε εκείνους χωρίς άδεια παραμονής (62,3%) (Σε αυτούς, μπορεί 
να συμπεριλαμβάνονται άτομα σε αναμονή πρόσβασης σε διαδικασίες 
υποβολής αιτήματος ασύλου). To Γενικό Σύνολο είναι 2.160 άτομα

Οικογενειακή κατάσταση  

των εξυπηρετούμενων της Κάριτας

Κατανομή αλλοδαπών εξυπηρετούμενων  
με βάση το αν διαθέτουν ή όχι άδεια παραμονής

Είναι σημαντικό να λαμβάνεται υπόψη ότι πίσω από τους 
ανθρώπους που έχουν εγγραφεί στο σύστημα Ospoweb 
βρίσκονται συχνά οικογένειες ή ομάδες συμβίωσης που 
αντιμετωπίζουν κοινά κοινωνικά προβλήματα με τον 
ενδιαφερόμενο που έχει καταγραφεί.
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Oι άνθρωποι  
όλων των ηλικιακών 

ομάδων,  
που υποστηρίζονται 

άμεσα ή έμμεσα  
από την Κάριτας

Κάριτας στην Ελλάδα

Η πιο διαδεδομένη μορφή συγκατοίκησης (αλλά όχι η κυρίαρχη) είναι 
εκείνη της «παραδοσιακής οικογένειας», που αποτελείται από συζύγους με 
παιδιά (ή άλλους κοντινούς συγγενείς). Η τυπολογία αυτή αντιπροσωπεύει το 
27,1% του συνόλου των οικογενειακών μονάδων, ενώ οι μονάδες με άτομα 
που συνδέονται με γονική ή άλλη οικογενειακή σχέση, αλλά χωρίς σύζυγο/ 
σύντροφο (19,7%) ακολουθεί.

Η συγκατοίκηση με οικογένειες μη νομιμοποιημένες είναι μάλλον λίγες (23 
οικογένειες ή το 0,9% του συνόλου), ενώ οι άνθρωποι σε άλλες καταστάσεις 
συμβίωσης φαίνεται να είναι λίγοι σε αριθμό: η άθροιση όσων ζουν «με 
γνωστούς ή άτομα εκτός οικογένειας ή  συγγενείς» με εκείνους που ζουν 
«με περισσότερες οικογένειες ή σε ιδρύματα/ κοινότητες ...», αφορούν σε 
ένα σύνολο 20,6% του συνόλου των δικαιούχων καθ’ όλη τη διάρκεια της 
περιόδου των δύο ετών. Ως εκ τούτου, επικρατεί η παρουσία των μονάδων 
που χαρακτηρίζεται από γονικές ή οικογενειακές σχέσεις.

Τόσο στους Έλληνες όσο και στους αλλοδαπούς, επικρατεί ο τύπος που 
αφορά στις «παραδοσιακές» οικογένειες, έστω και με διαφορετικά ποσοστά 
(33,6% και 25,6% αντίστοιχα), ενώ μεταξύ των αλλοδαπών, και οι δύο 
τύποι οικογενειών χωρίς σύζυγο/σύντροφο αλλά και οι οικογενειακές 
μονάδες που αποτελούνται από «γνωστούς» καταγράφονται σε παρόμοιες 
τιμές (17,8% και 18,3%). Μεταξύ των Ελλήνων, αξίζει να επισημανθεί ότι 
διαφαίνεται ισχυρή η παρουσία των οικογενειών χωρίς σύζυγο/σύντροφο 
(28,4%), ενώ είναι πολύ χαμηλό ποσοστό των ανθρώπων που ζουν «με 
γνωστούς ή άτομα εκτός οικογένειας ή συγγενείς» (3,2%). Οι άνθρωποι που 
ζουν μόνοι έχουν ως επί το πλείστον ελληνική ιθαγένεια (20,7% του συνόλου 
των εξυπηρετούμενων).

Η παρουσία των παιδιών 
που απαιτούν ειδική 
φροντίδα στο πλαίσιο 
των θεωρούμενων ως 
οικογενειακών μονάδων 
θα πρέπει να είναι αρκετά 
υψηλή, ακόμη και αν δεν 
είναι δυνατό να καθοριστεί 
με ακρίβεια, καθώς το 
σύστημα υπολογίζει την 
παρουσία των «ανηλίκων» 
μόνο στη μονάδα, 
συμπεριλαμβανομένων, 
συνεπώς και των 
εφήβων. Η παρουσία των 
ανηλίκων αφορά το 46% 
των οικογενειών ενώ, 
από την ανάλυση των 
δεδομένων σύμφωνα 
με τις δύο βασικές 
κατηγορίες υπηκοοτήτων, 
διαπιστώνει κανείς ότι η 
συχνότητα εμφάνισης των 
ανηλίκων είναι παρόμοια 
μεταξύ αλλοδαπών (45,7%) 
και Ελλήνων (46,3%).

Παρουσία ανηλίκων στη μονάδα συγκατοίκησης

Τύποι συγκατοίκησης  
των εξυπηρετούμενων της Κάριτας (Συγκατοικεί με)

9.212

54,3%

45,7%

46,3%

53,7%

46%

54%

Έλληνες  429A

Αλλοδαποί 2.160A

Σύνολο 2.677A

Τύποι συγκατοίκησης Έλληνες % Αλλοδαποί % Σύνολο %*

Με σύζυγο και τα παιδιά ή άλλους 
συγγενείς 33,6 25,6 27,1

Με τα παιδιά ή άλλους συγγενείς  
( Χωρίς σύζυγο/σύντροφο) 28,4 17,8 19,7

Με γνωστούς ή με άτομα  
εκτός οικογένειας ή με συγγενείς 3,2 18,3 15,7

Μόνη/-ος 20,7 11,5 13,1

Με σύζυγο (χωρίς παιδιά ή άλλους 
συγγενείς) 1,2 3,7 3,3

Συγκατοίκηση με περισσότερες 
οικογένειες 4,7 2,4 2,8

Σε ίδρυμα/κοινότητα 1,7 1,7 1,6

Σε οικογένεια μη νομιμοποιημένη  
(με σύζυγο/σύντροφο, με ή χωρίς 
παιδιά)

1,7 0,8 0,9

Άλλο 4,7 18,1 15,7

Σύνολο 405 1.963 2.426

*251 ελλείπουσες περιπτώσεις (missing cases)

«Έμενα στο Ιράν επί 16 χρόνια 
με την οικογένεια μου. Η 
γυναίκα μου κι εγώ έχουμε 
γεννηθεί στο Αφγανιστάν, αλλά 
αναγκαστήκαμε να φύγουμε 
για να μη μας σκοτώσουν οι 
Ταλιμπάν και επειδή θέλαμε 
να ζήσουμε ως άνθρωποι, με 
δικαιώματα.

Στο Ιράν, αποκτήσαμε τα έξι παιδιά μας, 
και όλα πήγαν σχολείο. Όχι σαν εμάς που 
δεν πήγαμε γιατί δεν μας το επέτρεψαν 
οι Ταλιμπάν που έκλεισαν όλα τα σχολεία 
της περιοχής. Εκεί, εργαζόμουν σε 
πολλές δουλειές, και ζούσαμε καλά. 

Τα τελευταία περίπου πέντε χρόνια, η 
κατάσταση για εμάς, τους ξένους, στο 
Ιράν, επιδεινώθηκε. Δεν είχαμε τα ίδια 
δικαιώματα με τους Ιρανούς. Οι έλεγχοι 
από την αστυνομία και τον στρατό 
ήταν σχεδόν καθημερινοί. Τα παιδιά 
σταμάτησαν το σχολείο. Αποφασίσαμε 
να φύγουμε αναζητώντας μια καλύτερη 
ζωή ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ. Είμαστε άνθρωποι 
και θέλουμε να ζήσουμε στην Ευρώπη, 
με σεβασμό, όπως εσείς. Πρώτα απ’ όλα, 
θέλουμε τα παιδιά μας να τελειώσουν 
το σχολείο και εμείς, οι άντρες της 
οικογένειας, μόλις τακτοποιήσουμε 
τα χαρτιά μας να βρούμε γρήγορα μια 
κανονική δουλειά και να ζήσουμε μια 
καλή ζωή, μακριά από τον τρόμο και με 
αξιοπρέπεια - ως άνθρωποι». 

Φ. 53 ετών, από το Αφγανιστάν

«Είμαστε 
άνθρωποι, 
θέλουμε 
να ζήσουμε 
όπως εσείς»



Έλληνες 
ωφελούμενοι 

αναζητούν 
απασχόληση

είναι Έλληνες 
εργαζόμενοι  

που εξυπηρετούνται 
από την Κάριτας

Επαγγελματική κατάσταση Εκπαίδευση και κατάρτιση 

Επίπεδο εκπαίδευσης των εξυπηρετούμενων Κάριτας

68,3%

7,4%

Τα στοιχεία σχετικά με την επαγγελματική κατάσταση  
των εξυπηρετούμενων αφορούν τρεις επικρατούσες 
κατηγορίες διαφορετικού μεγέθους:

α) Υπάρχει σημαντικό ποσοστό ατόμων που αναζητούν νέα / πρώτη απασχόληση, 

ήτοι το 55,3% του συνόλου (68,3% μεταξύ  

των Ελλήνων πολιτών και 53,6% μεταξύ των αλλοδαπών)

β) Υπάρχει ένα σύνολο ανθρώπων που δεν είναι δυνατόν να ταξινομηθούν 

στην αγορά εργασίας: νοικοκυρές, άνθρωποι με μερική ή ολική ανικανότητα 

για εργασία, συνταξιούχοι και μαθητές/φοιτητές. Αυτές οι τυπολογίες 

αντιστοιχούν στο 13,2% του συνόλου. Στους Έλληνες, αυτές οι περιπτώσεις 

απαντώνται πιο συχνά, κυρίως λόγω της υποκατηγορίας των συνταξιούχων, 

που αφορά στο 21,9% του συνόλου, ενώ μεταξύ των αλλοδαπών, το ποσοστό 

των ατόμων εκτός αγοράς εργασίας είναι πολύ χαμηλότερο (11,3%).

γ) Η παρουσία των μισθωτών είναι περιορισμένη, με ποσοστό συνολικά 3,6%. 

Πιο συγκεκριμένα, το ποσοστό των Ελλήνων μισθωτών καταγράφεται 

ως υψηλότερο (7,4%). Δεν φαίνεται να εντοπίζεται, τουλάχιστον όχι 

σε εκτεταμένο βαθμό, στην Κάριτας στην Ελλάδα, το φαινόμενο των 

«εργαζόμενων-φτωχών», που είναι δεδομένο σε άλλες χώρες και που αφορά 

στους ανθρώπους που δεν μπορούν να ικανοποιήσουν τις βασικές ανάγκες 

τις δικές τους και της οικογένειάς τους, λόγω χαμηλού ή ανεπαρκούς 

εισοδήματος και αυξημένων αναγκών.

Αναμφίβολα, ένα επίπεδο επαρκούς κατάρτισης λειτουργεί 
ανασχετικά στον κίνδυνο της φτώχειας. Και αυτό γιατί, 
ως παράγοντας, συνδέεται από την ΕΕ με τη φτώχεια και 
τον κοινωνικό αποκλεισμό, καθώς λαμβάνεται υπόψη για 
τον καθορισμό του συνόλου κοινών δεικτών κοινωνικού 
αποκλεισμού της ΕΕ (δείκτες του Λάακεν). Σύμφωνα με αυτούς, 
το απολυτήριο Γυμνασίου θεωρείται το ελάχιστο επίπεδο 
εκπαίδευσης και προσόντων για την αποτροπή του κινδύνου 
κοινωνικού αποκλεισμού. 

Στο δείγμα μας, στο πλαίσιο της μελέτης του κινδύνου κοινωνικού αποκλεισμού 

(με βάση παραμέτρους του Λάακεν) τονίζεται η παρουσία ενός σημαντικού μέρους 

των εξυπηρετούμενων που έχει υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα, μόνο 

το 34,4% των εξυπηρετούμενων έχει ολοκληρώσει τη μέση βαθμίδα εκπαίδευσης 

(Γυμνάσιο) και βρίσκεται πάνω από το όριο για τον κίνδυνο της φτώχειας όπως 

ορίζεται από ευρωπαϊκούς δείκτες (στην Ιταλία, το ποσοστό αυτό ήταν ίσο με 

το 20,7% του συνόλου), ωστόσο το 65,6% των εξυπηρετούμενων έχει μεσαίο-

χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης.

Επιπλέον, είναι αξιοσημείωτη και ανησυχητική η παρουσία αναλφάβητων ή 

ανθρώπων χωρίς κανένα πιστοποιητικό τυπικής εκπαίδευσης, που αντιστοιχεί στο 

25,9% του συνόλου, ενώ και μεταξύ των Ελλήνων το συγκεκριμένο ποσοστό δεν 

είναι αμελητέο.

Η παρουσία αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης δεν είναι αμελητέα: το 

ποσοστό αυτό αντιστοιχεί στο 11,2% του συνόλου.

Αξίζει να επισημανθεί ότι η παρουσία των Ελλήνων με χαμηλό επίπεδο 

εκπαίδευσης και αναλφαβητισμό είναι χαμηλή (12,9%) και συνυπάρχει με την 

πιο εκτεταμένη παρουσία αλλοδαπών με υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης (45,1% 

απόφοιτοι).Επαγγελματική κατάσταση των εξυπηρετούμενων Κάριτας

Ο κ. A.Y είναι 43 χρονών. 
Ήρθε στην Ελλάδα από τη 
Συρία, μαζί με την οικογένεια 
του, δηλαδή τη σύζυγο και 
την εξάχρονη κόρη τους, στις 
αρχές Δεκεμβρίου του 2015.

Ο ίδιος εργαζόταν ως γεωπόνος ενώ 
η σύζυγος του ως νοσηλεύτρια. Όταν 
ήρθαν στην Κάριτας είχαν πάρει 
την απόφαση να κάνουν τα χαρτιά 
τους για να μείνουν στην Ελλάδα. 
Φιλοξενήθηκαν για τρεις ημέρες σε ένα 
από τα ξενοδοχεία της Κάριτας Ελλάς 
και μετέπειτα στο κέντρο προσωρινής 
φιλοξενίας στην Αθήνα, όπου και 
διαμένουν μέχρι σήμερα.

Παρόλο που βιώνουν μια εξαιρετικά 
δύσκολη κατάσταση, διαθέτουν 
υπομονή και δεν παραιτούνται από την 
προσπάθεια να ξαναρχίσουν μια νέα 
ζωή, με αξιοπρέπεια.

Κάθε φορά που συζητάμε μαζί τους, 
η διάθεσή τους μοιάζει ολοένα 
και καλύτερη, σαν να νιώθουν 
πιο ανακουφισμένοι. Ιδιαίτερα η 
σύζυγος, κάθε φορά φεύγει ιδιαίτερα 
συγκινημένη: «Ευχαριστώ πολύ για το 
ενδιαφέρον σας. Νιώθω οικειότητα μαζί 
σας, και αυτό με κάνει πιο χαρούμενη.»

Α. 43 ετών, από τη Συρία

«Νιώθουμε 
ανακούφιση  
που είμαστε 
στην Ελλάδα»

Έλληνες  

%

Αλλοδαποί 

%

Σύνολο  

%*

Άνεργος  

σε αναζήτηση πρώτης/ 

 νέας απασχόλησης

68,3 53,6 55,3

Εργαζόμενος 7,4 2,8 3,6

Εκτός αγοράς εργασίας 21,9 11,3 13,2

Οικιακά 7,1 8,5 8,5

Συνταξιούχος 10,1 0,7 2,2

Ολικώς ή μερικώς  

ανίκανος προς εργασία
4,2 1,8 2,2

Μαθητής/ Φοιτητής 0,5 0,3 0,3

Άλλο 2,5 32,3 27,8

Σύνολο (άτομα) 407 1.951 2.426

*263 ελλείπουσες περιπτώσεις (missing cases)

Βαθμίδες εκπαίδευσης Έλληνες Αλλοδαποί Σύνολο

Αναλφάβητος 7,6 13,1 12,4

Χωρίς τίτλους σπουδών 5,3 14,4 13,4

Απόφοιτος Δημοτικού 31,6 19,1 20,7

Απόφοιτος Γυμνασίου 26,7 18,0 18,8

Απόφοιτος Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης (Λύκειο/ 

Επαγγελματικό Δίπλωμα)

18,7 23,8 23,2

Απόφοιτος Ανώτατης Εκπαίδευσης 9,8 11,3 11,2

Άλλο 0,4 0,3 0,3

Σύνολο 225 1.846 2.128
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Η οικογένεια του κ. Χ.Ν. αποτελείται από τέσσερα άτομα, τη σύζυγο, 
τον ίδιο και τα δυο τους παιδιά, ηλικίας σήμερα 22 (ο γιος)  
και 17 ετών (η κόρη) αντίστοιχα. 

Ο κ. Χ.Ν. είναι τεχνίτης μαρμάρου, ειδικότητα υψηλής εξειδίκευσης και άλλοτε καλά 
αμειβόμενη. Η σύζυγος ασχολείται με τα οικιακά, ενώ περιστασιακά εργαζόταν με συμβάσεις 
εργασίας 5-8 μηνών. Έχουν το δικό τους σπίτι και το δικό τους αγρόκτημα. 

Πριν από την κρίση, ο οικοδομικός τομέας ήταν σε ανάπτυξη και οι δουλειές του κ. Χ.Ν. 
πήγαιναν καλά και μπορούσε να συντηρεί άνετα την οικογένειά του. Πριν δυο χρόνια, 
ταυτόχρονα με την κατακόρυφη πτώση της δουλειάς, ο μεγάλος γιος της οικογένειας 
πέρασε στο Πανεπιστήμιο (τμήμα Πληροφορικής), και ως εκ τούτου έπρεπε να μετοικήσει 
στην πόλη όπου βρισκόταν το Πανεπιστήμιο. Τον ίδιο χρόνο η κόρη χρειαζόταν μηνιαίως 
κάποια χρήματα για φροντιστηριακά μαθήματα.

Το Σεπτέμβριο του 2016, μετά από δυο χρόνια σκληρού αγώνα των γονιών να τα 
καταφέρουν οικονομικά και αφού δούλεψαν σε κάθε πιθανή εργασία (οδοκαθαριστές, στον 
αγροτικό τομέα κ.λπ.) και με εξάντληση κάθε πιθανής βοήθειας από συγγενείς, φίλους 
και φορείς, αναγκάστηκαν να ζητήσουν από το παιδί τους να διακόψει τις σπουδές του 
(υπολείπονταν 2 ακόμη χρόνια για το πτυχίο) εξαιτίας της οικονομικής τους αδυναμίας να 
το στηρίξουν. 

Τον Σεπτέμβριο του 2016, θεωρούνταν πολύ πιθανό ότι την ίδια αρνητική εμπειρία θα βίωνε 
και η μικρότερη κόρη εάν είχε επιτύχει σε κάποια πανεπιστημιακή σχολή, αφού η οικονομική 
τους κατάσταση δεν θα της επέτρεπε να πραγματοποιήσει αυτή την επιθυμία της.

Η οικογένεια βρίσκεται σε τόσο δύσκολη οικονομική κατάσταση, που δυσκολεύεται να 
αποπληρώσει λογαριασμούς, εφορία, δαπάνες καθημερινής διαβίωσης. Υπήρξαν μέρες που 
έλειπαν από το σπίτι τους ακόμα και τα στοιχειώδη.

Η Κάριτας και η τοπική Εκκλησία φρόντισε να αξιοποιήσει κάθε ευκαιρία για να παρέχει 
εργασία στους δυο γονείς, ενώ, μέσω διαφόρων προγραμμάτων, τους βοήθησε με τρόφιμα. 

Η φτώχεια 
τους έκλεψε 
το όνειρο  
των σπουδών



των ωφελούμενων 
της Κάριτας  
είναι άνεργοι

οι Έλληνες που 
αντιμετωπίζουν 

δυσκολίες πρόσβασης 
στην υγειονομική 

περίθαλψη

Κύριες ανάγκες των 
εξυπηρετούμενων ατόμων

Αιτήματα και παρεμβάσεις

60,9%

39,9%

Ως «ανάγκη» ορίζεται μία ή περισσότερες καταστάσεις 
δυσκολίας τις οποίες ένα άτομο ενδέχεται να αντιμετωπίσει 
σε κάποια στιγμή της ζωής του. Η δυσκολία μπορεί να 
οφείλεται σε περιστασιακές συνθήκες (όπως η απώλεια 
ενός μέλους της οικογένειας), μπορεί να είναι χρόνια, 
ή να εμφανίζεται κατά περιόδους ή να εναλλάσσεται 
με περιόδους στις οποίες το πρόσωπο βγαίνει από μια 
κατάσταση ανάγκης.

Οι άνθρωποι που απευθύνονται στην Κάριτας δεν είναι πάντοτε άτομα που 

βιώνουν τη φτώχεια ή μορφές οικονομικής ευπάθειας. Τα προβλήματα που 

προέκυψαν από τις συνεντεύξεις είναι συχνά ετερογενή, αν και συνήθως 

τείνουν να επικεντρώνονται στις υλικές στερήσεις (εισόδημα, εργασία, 

σπίτι). Πιο συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια των εν λόγω ετών, ως πιο συχνό 

πρόβλημα-ανάγκη όπως έχει καταχωρηθεί για τους χρήστες στην Κάριτας 

στην Ελλάδα θεωρείται η οικονομική φτώχεια (80,2% του συνόλου), 

ακολουθούμενη από τα προβλήματα της απασχόλησης (60,9%). Επιπλέον, η 

υψηλή συχνότητα προβλημάτων που αφορούν στη στέγαση (36,7%) και τα 

προβλήματα υγείας είναι μάλλον ανησυχητικά, δεδομένου ότι επηρεάζουν 

σχεδόν μία στις τέσσερις περιπτώσεις (23,8%).

Κατηγορίες αναγκών  και εθνικότητα  
(% του συνόλου των ατόμων)

Κατά τη διάρκεια της περιόδου που πραγματοποιήθηκε η έρευνα, 

τα συμπεράσματα έδειξαν ότι μεταξύ των δικαιούχων της 

Κάριτας, οι Έλληνες επηρεάζονται λιγότερο από την οικονομική 

φτώχεια (69%) σε σύγκριση με τις αλλοδαπές οικογένειες που 

υποφέρουν περισσότερο από αυτή την κατάσταση (78,8%). Τα 

προβλήματα στέγασης είναι επίσης πιο διαδεδομένα μεταξύ 

των αλλοδαπών από ό,τι μεταξύ των Ελλήνων, ενώ οι Έλληνες 

φαίνεται ότι αντιμετωπίζουν πιο σοβαρό πρόβλημα απασχόλησης 

(69% επί του συνόλου). Οι Έλληνες που αντιμετωπίζουν 

δυσκολίες πρόσβασης στην υγειονομική περίθαλψη είναι 

ανησυχητικός: 39,9% των εξυπηρετούμενων έχουν αναφέρει 

ότι αντιμετωπίζουν τέτοιου είδους προβλήματα, σε σύγκριση 

με το 20% των αλλοδαπών δικαιούχων. Έλληνες και αλλοδαποί 

επηρεάζονται εξίσου από γνωστά προβλήματα, με πολλούς 

Έλληνες να δηλώνουν ότι αντιμετωπίζουν προβλήματα που 

σχετίζονται με την αναπηρία (11,9%), ενώ η σπάνια δήλωση 

αντιμετώπισης τέτοιων προβλημάτων μεταξύ των αλλοδαπών 

(2,3%) μπορεί μάλλον να αποδοθεί στο διαφορετικό πολιτισμικό 

υπόβαθρο και τη διαφορά αναγνώρισης και αποδοχής της 

αναπηρίας σε ορισμένες αλλοδαπές κοινότητες.

Έχει ενδιαφέρον να σημειωθεί η σημαντική διαφορά ανάμεσα 

στην Ελλάδα και την Ιταλία στην αριθμητική κατανομή των 

αναγκών: οι δύο χώρες ακολουθούν πολύ διαφορετικά μοντέλα 

φτώχειας που σχετίζονται σαφώς με το διαφορετικό είδος του 

δείγματος αναφοράς των δύο εθνικών πλαισίων.

Αναφορικά με την κατάταξη των αιτημάτων προς την Κάριτας (πίνακας 13) 

την πρώτη θέση καταλαμβάνουν τα αιτήματα για υλικά αγαθά και υπηρεσίες, 

όπως εκφράζεται από το σύνολο σχεδόν των δικαιούχων (86%). Αυτή η 

ευρεία κατηγορία περιλαμβάνει μια σειρά από υπηρεσίες, όλες σχετικές 

με την εκπλήρωση των βασικών αναγκών: τρόφιμα και προϊόντα παιδικής 

φροντίδας, εξοπλισμός και προμήθειες φροντίδας υγιεινής, ταξιδιωτικά 

εισιτήρια, κουπόνια φαγητού, αιτήματα για εγκαταστάσεις υγιεινής (μπάνιο, 

ντους, κ.λπ.), συσσίτιο, μέσα μεταφορών, έπιπλα και οικιακές συσκευές, είδη 

ένδυσης, είδη τροφίμων, κ.λπ.

Όλοι οι άλλοι τύποι αιτημάτων τοποθετούνται πολύ πιο χαμηλά στις 

προτεραιότητές τους. Αιτήματα για οικονομική ενίσχυση κατατάσσονται στη 

δεύτερη θέση (16,4%), ενώ θα πρέπει να τονιστεί ότι το αίτημα για επιδότηση 

δεν καταγράφεται σε πολύ υψηλά ποσοστά, μάλλον επειδή συνήθως τέτοιου 

τύπου υπηρεσίες δεν μπορούν να παρασχεθούν από την Κάριτας και δεν 

ζητούνται στα κέντρα εξυπηρέτησης. Τα κέντρα της Κάριτας στην Ελλάδα 

συνήθως δεν παρέχουν άμεσα χρήματα σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη, 

και οι δικαιούχοι φαίνεται ότι καλούνται οι ίδιοι να ρυθμίσουν την εν λόγω 

ανάγκη και δεν απαιτούν την παρέμβαση της κοινωνικής υπηρεσίας.

Το αίτημα για εύρεση εργασίας εκφράζεται από ένα μικρό αριθμό δικαιούχων, 

στοιχείο το οποίο συνιστά έκπληξη αν αναλογιστεί κανείς το υψηλό ποσοστό 

ανεργίας που χαρακτηρίζει τους δικαιούχους στο σύνολό τους (60,9%). 

Μόλις το 16,4% από εκείνους, στην πραγματικότητα, 

απευθύνεται στην Κάριτας για μια θέση εργασίας. 

Επίσης, στην περίπτωση αυτή το φαινόμενο της 

αυτορρύθμισης φαίνεται να επηρεάζει τον αριθμό 

των αιτημάτων. Ωστόσο, ο χαμηλός αριθμός των 

αιτημάτων που αφορούν σε εύρεση εργασίας 

μπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι δεν είναι 

όλοι οι επίσημα άνεργοι πρόθυμοι να συμμετέχουν 

ενεργά στην αναζήτηση εργασίας (λόγω βαρέων 

οικογενειακών ευθυνών, άτυπης διάχυσης της 

απασχόλησης, μορφών παραίτησης και έλλειψης 

κινήτρων για εργασία, απροθυμίας να εγκαταλείψουν 

τις επιδοτήσεις και τα επιδόματα ανεργίας, κ.λπ.).

Υπάρχουν κάποιες διαφορές μεταξύ Ελλήνων και 

αλλοδαπών, με το κύριο αίτημα των πρώτων να  

αφορά συνήθως σε υλικά αγαθά και τις αντίστοιχες 

υπηρεσίες, αν και με χαμηλότερη συχνότητα από 

τους δεύτερους (77,4%, έναντι 88,3%). Επίσης, 

εντοπίζονται αυξημένα αιτήματα για επιδότηση 

μεταξύ των Ελλήνων (38,2%, έναντι 12,1% των 

αλλοδαπών) καθώς και αιτήματα για εύρεση εργασίας 

(34,7%, έναντι 13,1%).

Κατηγορίες αναγκών
2014-2015

Έλληνες 
%

Αλλοδαποί 
%

Σύνολο 
%

Φτώχεια/ Οικονομικά 
προβλήματα 69,0 78,8 80,2

Προβλήματα απασχόλησης/ 
εργασίας 69,0 60,4 60,9

Προβλήματα κατοικίας 23,3 38,3 36,7

Ανάγκες σχετικά με 
πρόσφυγες/ μετανάστες 1,4 35,2 30,4

Προβλήματα εκπαίδευσης 7,9 31,1 28,1

Οικογενειακά προβλήματα 26,8 26,0 26,9

Προβλήματα υγείας 39,9 20,0 23,8

Αναπηρία 11,9 2,3 3,8

Φυλάκιση και Δικαιοσύνη 4,2 3,7 3,7

Εξαρτήσεις 4,2 1,5 2,0

Άλλο 11,0 16,5 16,4

Κατηγορίες Αιτημάτων
Έλληνες 

%

Αλλοδαποί 
 %

Σύνολο 

%

Υλικά αγαθά και υπηρεσίες 77,4 88,3 86,0

Οικονομικά βοηθήματα 38,2 12,1 16,4

Εργασία 34,7 13,1 16,4

Υγεία 14,9 13,0 14,0

Παραπομπή σε υπηρεσίες 7,9 20,6 19,4

Συμμετοχή 5,6 8,3 7,7

Επαγγελματική συμβουλή 11,0 24,0 23,0

Υποστήριξη Κοινωνικής 
Φροντίδας

5,8 7,2 7,8

Σχολείο/ Εκπαίδευση 3,3 10,0 9,2

Διαμονή 6,5 9,4 9,3

Κατηγορίες αιτημάτων 
(% του συνόλου των ατόμων)



Η παρουσία 
αποφοίτων 

τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης 

η παρουσία 
αναλφάβητων ή 
ανθρώπων χωρίς 

κανένα πιστοποιητικό 
τυπικής εκπαίδευσης

Στοιχεία για τους πρόσφυγες:  
οι άνθρωποι που δραπετεύουν από τον πόλεμο

11,2%

25,9%

Ακολουθεί συνοπτικά η παράθεση στοιχείων αναφορικά με τις τρεις εθνικότητες  
που αντιμετωπίζουν ανθρωπιστική έκτακτη ανάγκη στη Μέση Ανατολή :  
Σύροι, Αφγανοί, Ιρακινοί. 

Η ανάλυση των στοιχείων για τους ανθρώπους που προέρχονται από τη Συρία, 
το Αφγανιστάν και το Ιράκ και είναι εξυπηρετούμενοι της Κάριτας, δείχνει ότι δεν 
διαφέρει σημαντικά από την ανάλυση που παρατέθηκε πιο πάνω.  
Γι’ αυτόν τον λόγο, ακολουθεί η παράθεση μόνο των πινάκων, όπως αυτοί έχουν 
εξαχθεί από την ανάλυση των δεδομένων. 

 Κατηγορίες παρεμβάσεων (% επί των ατόμων)

Κατηγορίες
Έλληνες

%
Αλλοδαποί

%
Σύνολο

%

Υλικά αγαθά και υπηρεσίες 65,3 81,8 78,7

Επαγγελματική συμβουλή 5,1 21,9 20,4

Παραπομπή σε υπηρεσίες 3,5 15,7 14,8

Σχολείο/ Εκπαίδευση / 7,5 6,6

Συμμετοχή 4,9 6,9 6,5

Υποστήριξη Κοινωνικής Φροντίδας 1,4 4,3 4,6

Διαμονή 1,2 3,7 3,4

Οικονομικά βοηθήματα 8,2 2,1 3,1

Υγεία 1,9 1,0 1,2

Εργασία 1,2 0,6 0,6

Μια γρήγορη ματιά στο είδος των υπηρεσιών που παρέχονται από την 

Κάριτας (πίνακας 14) δείχνει ότι κυριαρχούν όσες σχετίζονται με τα υλικά 

αγαθά και υπηρεσίες (78,7% του συνόλου των ατόμων). Οι δικαιούχοι 

των παρεμβάσεων αυτών είναι κυρίως αλλοδαποί (81,8%). Επιπλέον, δύο 

κατηγορίες παρεμβάσεων είναι μάλλον συχνές: επαγγελματική παροχή 

συμβουλών και προσανατολισμού αλλά και υπηρεσίες που σχετίζονται 

με υλικά αγαθά και υπηρεσίες και την παραπομπή των εξυπηρετούμενων 

στις αντίστοιχες υπηρεσίες. Από τα στοιχεία σχετικά με τις υπόλοιπες 

παρεμβάσεις, οι τιμές είναι χαμηλότερες από 5% του συνόλου, ενώ και στις 

δύο περιπτώσεις οι παροχές αυτές φαίνεται να είναι περισσότερο προς τους 

αλλοδαπούς. Μόνο η κατηγορία «οικονομικού βοηθήματος» φαίνεται να είναι 

εκείνη που αιτούνται περισσότερο οι Έλληνες (8,2% των εξυπηρετούμενων 

και μόλις στο 2,1% των αλλοδαπών).

Έγγαμος Άγαμος Σε διάσταση Χήρος Διαζευγμένος Άλλο

Σύνολο: 1.201A

 38,5 %

56,4 %

7 A | 0,6 %

7 A | 0,6 %

39 A | 39 %

9 A | 9 %

0 100 200 300 400 500 600 700 800

462 A

677 A

Οικογενειακή κατάσταση 

Φύλο 

Συνθήκες κατοικίας 

Εθνικότητα 

Σύνολο: 1.211 άτομα

Σύνολο: 1.167 άτομα

60,3%

704 A

6,7%

78 A

33%

385 A

;
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«Ζούσα στη Δαμασκό με τη γυναίκα και τα τέσσερα παιδιά μου. 
Είχαμε μια πολύ καλή ζωή, αλλά κάποια στιγμή η πολιτική κατάσταση 
επιδείνωσε τις συνθήκες, καθώς περιορίστηκαν οι ελευθερίες μας.

Όταν ξεκίνησε ο πόλεμος, συνειδητοποιήσαμε πόσο οδυνηρά ήταν τα πράγματα. Η γυναίκα 
μου κι εγώ ήμασταν καθηγητές οικονομικών. Υπήρξα επίσης και κορυφαίος αθλητής. Έχω 
τιμηθεί με πολλά κύπελλα και μετάλλια, έχοντας τιμήσει με τη σειρά μου τη σημαία της 
πατρίδας μου. Έχω ταξιδέψει σε πολλές χώρες για παγκόσμια πρωταθλήματα. 

Μέχρι το ξέσπασμα του πολέμου, βρισκόμασταν σε πολύ καλή οικονομική κατάσταση. 
Δεχόμασταν φτωχές και άστεγες οικογένειες στο μεγάλο σπίτι μας. Μαγειρεύαμε για πολλούς 
ανθρώπους και μοιράζαμε φαγητό. Μας απήγαγαν. Βρεθήκαμε σε μια μυστική φυλακή για έναν 
χρόνο. Με βασάνισαν και με άφηναν χωρίς φαγητό, νερό και ύπνο για ημέρες. Ήμασταν απλώς 
αριθμοί. Πέθαναν πολλοί άνθρωποι μπροστά μου. 

Η γυναίκα μου ήταν έγκυος εκείνη την περίοδο. Δεν ήξερα πού βρισκόταν ούτε εκείνη ούτε 
τα παιδιά μου, κι αν ήταν ζωντανοί.

Μετά από έξι μήνες μάς πήγαν στο δικαστήριο. Μας είπαν ότι ήμασταν αθώοι και μας άφησαν 
να φύγουμε. Το σπίτι μας είχε ήδη βομβαρδιστεί δύο φορές. Φύγαμε αμέσως για την Τουρκία. 

Εδώ, στην Ελλάδα συνεχίζουμε να βοηθάμε τα αδέρφια μας από την Συρία και ας μην έχουμε 
ούτε πολλά χρήματα ούτε τα μεγάλα σπίτια που είχαμε κάποτε στην Συρία. Ευχαριστώ τον 
Θεό κάθε μέρα που είμαστε όλοι μαζί και ζωντανοί, ειδικά για τα παιδιά μου και την γυναίκα 
μου. Δεν μιλάμε πολύ για το τί συνέβη αλλά προσπαθούμε να κρατάμε τα παιδιά χαρούμενα. 

Θέλουμε να φύγουμε για την Σουηδία σύντομα και να ξεκινήσουμε την ζωή μας σαν κανονικοί 
άνθρωποι. Στην Ελλάδα μας αντιμετωπίζουν με σεβασμό. Αγαπάμε την Ελλάδα και τους 
Έλληνες, αλλά στη Σουηδία θα είναι καλύτερα για εμάς, γιατί θα είναι πιο πιθανό να βρούμε 
δουλειά και να ξεκινήσουμε από την αρχή». 

Μ. 45 ετών, από τη Συρία 

«Δεν μιλάμε  
για το τι συνέβη, 
προσπαθούμε να 
κρατάμε τα παιδιά 
χαρούμενα»



Επίπεδο εκπαίδευσης Παιδιά που έμειναν στη χώρα καταγωγής τους

Συμβίωση με σύντροφο/ σύζυγο 

Ανάγκες των εξυπηρετούμενων 

Συνθήκες συγκατοίκησης (Συγκατοικεί με..)
Κατηγορίες αιτημάτων  

Εργασιακή κατάσταση 

Με παιδιά 

Κατηγορίες παρεμβάσεων  

Σύνολο: 1.142 άτομα Σύνολο: 1.090 άτομα

Σύνολο: 1.044 άτομα Σύνολο: 1.058 άτομα

Σύνολο: 33 άτομα

   * Από 1.211 άτομα

Συγκατοίκηση με ανηλίκους  

196 A  | 17,2%
204 A  | 17,9%

229 A  | 20,1%
172 A  | 15,1%

234 A  | 20,5%
104 A  | 9,1%

3 A  | 0,3%

87A  | 8%
306A  | 28,1%

114A  | 10,5%
5A  | 0,5%
12A  | 1,1%

3A  | 0,3%
4A  | 0,4%

559A  | 51,3%

Τύποι συγκατοίκησης Άτομα Σύνολο %*

Με γνωστούς ή με άτομα εκτός οικογένειας ή με συγγενείς 264 24,1

Με σύζυγο και παιδιά ή άλλους συγγενείς 200 18,2

Με παιδιά ή άλλους συγγενείς (χωρίς σύζυγο/ σύντροφο) 160 14,6

Μόνη-ος 114 10,4

Συγκατοίκηση με περισσότερες οικογένειες 66 6,0

Με σύζυγο/ σύντροφο (χωρίς τα παιδιά ή άλλους συγγενείς) 23 2,1

Σε ίδρυμα, σε κοινότητα 8 0,7

Σε οικογένεια μη νομιμοποιημένη (με σύντροφο, με ή χωρίς παιδιά) 4 0,4

Άλλο 258 23,5

Σύνολο 1.097 100,0

12 34 56 7-8

Κατηγορίες Ατομα Σύνολο %

Υλικά αγαθά και υπηρεσίες 1.131 93,4

Επαγγελματική συμβουλή 404 33,4

Παραπομπή σε υπηρεσίες 346 28,6

Υγεία 180 14,9

Διαμονή 151 12,5

Υποστήριξη Κοινωνικής Φροντίδας 115 9,5

Σχολείο/ Εκπαίδευση 113 9,3

Συμμετοχή 97 8,0

Οικονομικά βοηθήματα 70 5,8

Εργασία 64 5,3

Κατηγορίες Αναγκών Ατομα Σύνολο %*

Φτώχεια/ Οικονομικά προβλήματα 916 75,6

Προβλήματα απασχόλησης/ εργασίας 636 52,5

Προβλήματα κατοικίας 605 50,0

Ανάγκες σχετικά με μετανάστες/ πρόσφυγες 604 49,9

Προβλήματα εκπαίδευσης 504 41,6

Οικογενειακά προβλήματα 368 30,4

Υγεία 252 20,8

Φυλάκιση και Δικαιοσύνη 47 3,9

Εξαρτήσεις 11 0,9

Αναπηρία 6 0,5

Άλλο 286 23,6

Κατηγορίες Ατομα Σύνολο %*

Υλικά αγαθά και υπηρεσίες 1.110 91,7

Επαγγελματική συμβουλή 400 33,0

Παραπομπή σε υπηρεσίες 303 25,0

Σχολείο / Εκπαίδευση 131 10,8

Συμμετοχή 94 7,8

Υποστήριξη Κοινωνικής 
Φροντίδας

80 6,6

Διαμονή 67 5,5

Υγεία 14 1,2

Οικονομικά βοηθήματα 6 0,5

Εργασία 3 0,2

Ανήλικοι που έμειναν στη χώρα καταγωγής τους 

Σύνολο: 80 άτομα

0 100 100 200 300 400 500 55020050 150 250

 * Από 1.211 άτομα

 * Από 1.211 άτομα



Πώς μπορούμε να αντιδράσουμε στη φτώχεια

Κοινωνική 
πολιτική 
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Πώς μπορούμε  
να αντιδράσουμε στη φτώχεια

Η διπλή κρίση, προσφυγική και οικονομική κρίση, υπό το πλαίσιο της συνεχιζόμενης σκληρή 
πολιτικής λιτότητας, έχουν πολλαπλασιάσει τις στρατιές των συνανθρώπων μας που δίνουν 
καθημερινά τη μάχη για επιβίωση.

Η επίδραση σημαντικών πολιτικών εξελίξεων

Μετά τις εκλογές της 25ης  Ιανουαρίου 2015, ακολούθησε 
μια πολύμηνη αλλά άκαρπη περίοδος διαπραγματεύσεων 
μεταξύ της ελληνικής κυβέρνησης, από τη μια πλευρά, 
και των Ευρωπαϊκών Θεσμών και του ΔΝΤ. Η ενδιάμεση 
συμφωνία της 20ης Φεβρουαρίου δεν οδήγησε μέχρι 
και το τέλος Ιουνίου -που ήταν και η πρώτη ορισθείσα 
ημερομηνία- σε ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων για 
την υπογραφή και την υλοποίηση συμφωνίας μεταξύ των 
δύο πλευρών. Όλο αυτό το διάστημα των πέντε μηνών, η 
νέα τότε κυβέρνηση, όπως άλλωστε και η προηγούμενη 
κυβέρνηση, δεν θέσπισε και κυρίως δεν υλοποίησε 
πρόσφορα και αναγκαία μέτρα για την αντιμετώπιση 
της φτώχειας στην Ελλάδα. Κατά συνέπεια, και το 
πρώτο εξάμηνο του 2015 η οικονομική κρίση οξυνό-
ταν, η ανεργία παρέμενε σε απαράδεκτα αναξιοπρεπή 
επίπεδα, η φτώχεια και οι ανισότητες εντείνονταν, οι 
κοινωνικά αποκλεισμένοι συνάνθρωποί μας συνέχισαν 
να εξαθλιώνονται περαιτέρω. 

Ακολούθησε το δημοψήφισμα της 5ης Ιουλίου και τα 
καταστροφικά για την ελληνική κοινωνία και οικονομία 
Capital Controls, μετά την διακοπή της παροχής ρευστό-
τητας μέσω του ELA. Έτσι, η οικονομία έπεσε σε κώμα 
και ανετράπη η κανονικότητα στην καθημερινότητα των 
Ελλήνων. Οι πλέον θιγέντες ήταν για ακόμη μια φορά οι 
πιο φτωχοί. 

Η ελληνική κυβέρνηση, λίγες ημέρες μετά το ηχηρό 
«Όχι» του ελληνικού λαού στο δημοψήφισμα της 5ης 
Ιουλίου 2015, υπέγραψε τελικά τη σκληρή ενδιάμε-
ση συμφωνία της 13ης  Ιουλίου. Η συμφωνία αυτή, για 
συνέχιση της χρηματοδότησης της Ελλάδας, υπεγράφη 
με όρο την εφαρμογή νέων μέτρων λιτότητας. Μεταξύ 
άλλων, ψηφίστηκε με διαδικασίες εξπρές, στα όρια της 
συνταγματικότητας, η μεγάλη αύξηση του ΦΠΑ στην 
εστίαση, σε είδη πρώτης ανάγκης, στα ξενοδοχεία.  

Στις 14 Αυγούστου 2015, ψηφίστηκε από το ελλη-
νικό κοινοβούλιο το επαχθέστερο και σκληρότερο 
των μνημονίων, το τρίτο, και λίγο αργότερα, στις 19 
Αυγούστου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέγραψε το 
Μνημόνιο Συνεννόησης με την Ελλάδα (Σχεδίου 
Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον 
Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας) για ένα νέο 
πρόγραμμα στήριξης και σταθερότητας. Παρ’ όλα 
αυτά, οι σημαντικότατες απώλειες για τον κυβερνητικό 
σχηματισμό κατά την ψήφιση του τρίτου μνημονίου 
οδήγησαν τον πρωθυπουργό να ανακοινώσει την 

παραίτηση της κυβέρνησης με σκοπό τη διεξαγωγή 
πρόωρων εκλογών τον Σεπτέμβριο του 2015.   
Το νέο Μνημόνιο και η Δανειακή Σύμβαση περιλαμβάνουν 
μια σειρά δεσμεύσεων της ελληνικής κυβέρνησης. Ενώ 
δεν προβλέπεται οριστική διευθέτηση για το ζήτημα 
του δημόσιου χρέους, συνοπτικά περιλαμβάνονται 
σημαντικές αυξήσεις στον ΦΠΑ αναφορικά με τον 
τουρισμό και την εστίαση, αυξημένοι φόροι στην ακίνητη 
περιουσία, μείωση των συντάξεων, αυξημένοι φόρων 
στα αγροτικά εισοδήματα και αυξημένη προκαταβολή 
φόρων στις επιχειρήσεις και τους αυτοαπασχολούμενους, 
καθώς και περικοπή του επιδόματος πετρελαίου 
θέρμανσης. 

Η βαθιά ύφεση στην οικονομία που προκλήθηκε από τις 
πολιτικές λιτότητας προκάλεσε δραματικές κοινωνικές 
επιπτώσεις. Σε πολλές οικογένειες υπάρχουν πολλά 
άνεργα μέλη με συνέπεια την αδυναμία οικονομική 
υποστήριξης των νοικοκυριών. Παράλληλα, έχουν 
μειωθεί πολύ οι μισθοί των εργαζόμενων πολιτών 
στον ιδιωτικό και το δημόσιο τομέα, έχουν μειωθεί 
οι συντάξεις, κλείνουν ή υπολειτουργούν πολλές 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις, έχουν περιοριστεί τα 
επιδόματα ανεργίας και άλλα προνοιακά επιδόματα με 
ευρύτερες περικοπές κοινωνικών δαπανών. Ταυτόχρο-
να έχει αυξηθεί η έμμεση φορολογία και κατ’ επέκταση 
οι τιμές, καθώς και η φορολογία εισοδήματος και η 
φορολογία της ιδιοκτησίας, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 
δυσμενείς ανατροπές στις εργασιακές σχέσεις. Ως 
αποτέλεσμα, ένα μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού δεν 
μπορεί πλέον να ανταπεξέλθει σε βασικές ανάγκες και 
υποχρεώσεις. Επίσης, η φτώχεια συμβαδίζει συχνά 
και επικίνδυνα με προβλήματα υγείας και ψυχικών 
διαταραχών. 

Επιπρόσθετα, οφείλουμε να αναφερθούμε στις 
πρωτοφανείς μεταναστευτικές ροές με τις οποίες έχει 
έρθει αντιμέτωπη η Ελλάδα από το τέλος του 2014, και 
ιδιαιτέρως το 2015. Η προσφυγική κρίση επηρέασε 
καταλυτικά, όχι μόνο την Ελλάδα, αλλά και την Ευρώπη. 
Η προσφυγική κρίση εκδηλώθηκε μέσα στην εκτεταμένη 
κοινωνικο-οικονομική κρίση, με δραματικές επιπτώσεις 
για την τοπική κοινωνία και περισσότερο, βέβαια, με 
δραματικές επιπτώσεις για τους συνανθρώπους μας που 
φτάνουν στην Ελλάδα, δραπετεύοντας από τις συρράξεις 
και τους πολέμους και βιώνουν δυσμενείς συνθήκες 
όσον αφορά στην υποδοχή και την προστασία τους. 

Σχετικά με τη διετία 2014-2015, στην οποία αφορά η παρούσα 
Έκθεση, και σε συνέχεια των πολιτικών λιτότητας και της 
οικονομικής και πολιτικής αστάθειας στη χώρα, κατά το 2015 
η οικονομική κρίση και η φτώχεια συνέχισε να οξύνεται και η 
ανεργία να παραμένει σε πολύ υψηλά επίπεδα. Οι συνάνθρωποί 
μας που βιώνουν την έσχατη φτώχεια και τον κοινωνικό 
αποκλεισμό διαφαίνεται ότι αυξάνονταν ακόμη και μέσα στο έτος 
2016, ενώ ιδιαίτερα στα μεγάλα αστικά κέντρα αυτό διαπιστώνεται 
και στους δημόσιους χώρους, όπου άστεγοι άνθρωποι διαμένουν 
στο δρόμο και κοιμούνται εκεί τη νύχτα.

Μέσα στην ήδη υφιστάμενη κατάσταση της κρίσης, η Ελλάδα ως 

σημείο εισόδου και πρώτη Ευρωπαϊκή χώρα μεταξύ Ευρώπης 
και Ασίας, το 2015 ήρθε αντιμέτωπη με πρωτοφανείς αφίξεις 
προσφύγων και μεταναστών. Οι νεοαφιχθέντες ήρθαν αντιμέτωποι 
με συνθήκες που συχνά δεν ανταποκρίνονταν στην κάλυψη των 
βασικών αναγκών τους και την προστασία τους λόγω εξαιρετικών 
ελλείψεων σε πόρους και μηχανισμούς. 

Η σημερινή κοινωνική πραγματικότητα ολοένα φαίνεται να 
δυσχεραίνει λόγω των επιπτώσεων της παγκόσμιας οικονομικής 
κρίσης και των μνημονιακών πολιτικών στο πλαίσιο του 
Μηχανισμού Δημοσιονομικής Σταθερότητας που συνεχίζουν να 
εφαρμόζονται στην Ελλάδα.  

Το τρίτο επαχθές Μνημόνιο επιδείνωσε 
τον βαθμό επισφάλειας των Ελλήνων 
πολιτών και τη δυσκολία για κάλυψη 
βασικών αναγκών.

Αυξήθηκε πολύ ο αριθμός των ανθρώπων 
που έφθαναν στο κατώφλι της Κάριτας για 
βοήθεια
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προβλέπει εφάπαξ ενίσχυση που χορηγείται υπέρ των 
ένστολων χαμηλού εισοδήματος. 

Επιπρόσθετα, τον Ιούνιο του 2014, ψηφίστηκε τροπολογία 
του υπουργείου Υγείας για την επείγουσα κάλυψη της 
φαρμακευτικής περίθαλψης των ανασφάλιστων πολιτών 
- δεδομένης της δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας 
που έχει συντελέσει στην αύξηση του αριθμού τους. 
Μέσω ΚΥΑ1, λοιπόν, καθορίστηκαν οι προϋποθέσεις, 
τα κριτήρια και οι διαδικασίες πρόσβασης στη 
φαρμακευτική περίθαλψη ανασφάλιστων και οικονομικά 
αδύναμων πολιτών, που αποτελεί ένα επιπλέον βήμα 
μετά από εκείνο της κάλυψης της νοσοκομειακής 
περίθαλψης ανασφάλιστων πολιτών2.  
Ωστόσο, είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι, ενώ 
από τη μία πλευρά τα ως άνω μέτρα αφορούν στους 
άπορους, ανασφάλιστους Έλληνες και στους νόμιμα 
διαμένοντες αλλοδαπούς στη χώρα που έχουν χάσει την 
ασφαλιστική τους ιδιότητα και αδυνατούν λόγω έλλειψης 
προϋποθέσεων να εκδώσουν βιβλιάριο ασθενείας, 
ωστόσο αυτά δεν διασφαλίζουν καθολική και ουσιαστική 
πρόσβαση στην υγεία. Αυτό είναι γεγονός, αφού τα εν 
λόγω μέτρα δεν προβλέπουν κάλυψη των ιατρικών 
εξετάσεων των μη εσωτερικών, νοσηλευόμενων 
ασθενών, συνεπώς δεν παρέχεται στους ανασφάλιστους 
ασθενείς η δυνατότητα για διαγνωστικές εξετάσεις. 

Εδώ αξίζει να σημειωθεί ότι με το άρθρο 1 του Ν. 
4093/2012 καθορίστηκαν οι όροι και οι προϋποθέσεις 
πιλοτικής εφαρμογής του Ελάχιστου Εγγυημένου 
Εισοδήματος, ενώ με το Ν. 3018/20143 ορίστηκαν 
αναλυτικά η δομή και η εφαρμογή και καθορίστηκε ποιοι 
το δικαιούνται, με τα αντίστοιχα κριτήρια και διαδικασίες.  
Το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα περιλαμβάνει 
την εισοδηματική ενίσχυση, την πρόσβαση και 
διασύνδεση σε συμπληρωματικές κοινωνικές παροχές 
και υπηρεσίες και τις υπηρεσίες προώθησης των 
δικαιούχων σε δράσεις σχετικά με την εύρεση εργασίας, 
την επαγγελματική κατάρτιση κ.ά. Αφορά πολίτες που 
βρίσκονται σε συνθήκες φτώχειας και κοινωνικού 
αποκλεισμού. Με  βαθμιαία εφαρμογή του προγράμματος 
με τίτλο «Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης» σε έως 
και 30 Δήμους σε εθνικό επίπεδο, ως Εγγυημένο Ποσό 
νοείται το ποσό που καθορίζεται από τις αρμόδιες 
αρχές και προσαρμόζεται ανάλογα με τον αριθμό και 
την ηλικία των μελών της ωφελούμενης μονάδας, 
ενώ ως Κατώφλι Εισοδήματος ορίζεται το ύψος του 
εισοδήματος που αποτελεί προϋπόθεση για ένταξη στο 

1 ΦΕΚ Β’28/6/2014.  Ν. 1753/2014.
2 ΦΕΚ Β’ 05/6/2014.Ν.1465/2014.
3  ΦΕΚ B 3018/2014

Πρόγραμμα. Ωστόσο, το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα 
δεν τέθηκε σε εφαρμογή το 2014, όπως είχε προβλεφθεί. 
Ωστόσο, μέχρι και την 1η Απριλίου 2016 -που είναι η 
μνημονιακή δέσμευση- και μέχρι τον Αύγουστο του 2016 
δεν είχε ακόμη τεθεί σε εφαρμογή λόγω προβλημάτων 
που αποτέλεσαν προφανώς καταλυτικό εμπόδιο. Στο 
σημείο αυτό, πρέπει να επισημάνουμε ότι η μνημονιακή 
δέσμευση της χώρας προβλέπει την εφαρμογή της 
πρώτης φάσης αυτού να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 
31.12.2016 και σε όλη την επικράτεια από την 1.1.2017 
και έπειτα. 

Επιπρόσθετα, εν μέσω της ολοένα εντεινόμενης κρίσης 
και σε συνέχεια των εφαρμοσμένων μέτρων του 
δεύτερου Μνημονίου, τον Μάρτιο του 2015 ψηφίστηκε 
από τη νεοσύστατη τότε κυβέρνηση ο νόμος 4320/2015 
για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης. Σκοπός 
του συγκεκριμένου νόμου, η άμεση αντιμετώπιση της 
ανθρωπιστικής κρίσης μέσω της λήψης πολυεπίπεδων 
μέτρων για την ανακούφιση των ατόμων που βιώνουν τη 
φτώχεια, περιλαμβανομένης της διασφάλισης βασικών 
αγαθών και της κάλυψης βασικών αναγκών (στέγαση, 
σίτιση και ενέργεια). Το πρόγραμμα αναπτύσσεται σε 
εθνικό επίπεδο και αποδέκτες του είναι τα άτομα που 
αντιμετωπίζουν συνθήκες ακραίας φτώχειας και παιδιά 
ηλικίας μέχρι 17 ετών που απειλούνται από ή έχουν 
εγκλωβιστεί σε καταστάσεις κοινωνικού αποκλεισμού. 
Ειδικότερα, ο νόμος προβλέπει την παροχή ηλεκτρικού 
ρεύματος και επανασύνδεση σε περιπτώσεις διακοπής 
του, την επιδότηση ενοικίου κατοικίας και την επιδότηση 
σίτισης για την εξασφάλιση βασικών ειδών διατροφής. 
Σύμφωνα με την αιτιολογική του έκθεση, επρόκειτο για 
το πρώτο βήμα σε μια σειρά από μέτρα και ευρύτερες 
μεταρρυθμίσεις που στοχεύουν στην ανάπτυξη ενός 
αποτελεσματικού και καθολικού πλαισίου κοινωνικής 
προστασίας.

Παρόλο που το νομοθετημένο πρόγραμμα αντιμετώπισης 
της ανθρωπιστικής κρίσης προέβλεπε στοχευμένες 
δράσεις και ενέργειες απολύτως αναγκαίες για την 
ανακούφιση από τις ακραίες επιπτώσεις της κρίσης 
και έχει θετικά στοιχεία, ωστόσο η διάρκεια και η 
διαρκής επιδείνωση της οικονομικής κρίσης το καθιστά 
ανεπαρκές. Ακόμα και αυτή η βοήθεια δεν αρκεί για να 
ανακουφίσει τις χιλιάδες των πολιτών που διαβιούν σε 
συνθήκες ακραίας φτώχειας. 

 Επιπλέον, σύμφωνα με τον N 4314/2014 4 αλλά 
μόλις τον Ιούνιο του 2015 προχώρησε η εφαρμογή 

4N 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014)

Ανεπαρκή και αποσπασματικά τα μέτρα 
 για την αντιμετώπιση της φτώχειας

Τα κοινωνικά προβλήματα και η φτώχεια φαίνεται 
πως εντείνονται διαρκώς, ενώ το κοινωνικό κράτος 
με τις περικοπές δημοσίων δαπανών και τις πολιτικές 
λιτότητας που εφαρμόζονται στην Ελλάδα αδυνατεί να 
την καταπολεμήσει. Επιπλέον, λόγω των δυσμενών 
συνθηκών και καταστάσεων που γενικότερα 
αντιμετωπίζουν τα περισσότερα μέλη της ελληνικής 
κοινωνίας, η καθημερινή υποστήριξη και φροντίδα 
μέσω των άτυπων προστατευτικών δικτύων, τα οποία 
κυριαρχούν κυρίως στην Ελλάδα αλλά και σε άλλες 
χώρες του ευρωπαϊκού Νότου, φαίνεται να καταρρέει με 
σοβαρότατες επιπτώσεις.

Η φτώχεια έχει αντιμετωπιστεί έως σήμερα με 
αποσπασματικές δράσεις, όχι με δράσεις που αποτελούν 
απόρροια μελέτης και κατάλληλου σχεδιασμού στο 
πλαίσιο στοχευμένης πολιτικής (π.χ. έκτακτα επιδόματα/ 
εισοδηματικές ενισχύσεις ευπαθών κοινωνικά ομάδων). 
Ιδιαίτερα δε στις σημερινές δυσμενείς οικονομικές 
συνθήκες, με δεδομένα τα έντονα κοινωνικά 
προβλήματα, κρίνεται απαραίτητη η υπέρβαση των 
εμποδίων και η χάραξη επιτέλους ενός συνολικού 
στρατηγικού σχεδιασμού κοινωνικής πολιτικής που 
γενικότερα αφορά στο ελληνικό σύστημα κοινωνικής 
προστασίας, η αναδιάρθρωση του κοινωνικού κράτους 
με γνώμονα την κοινωνική δικαιοσύνη και με πολιτική 
βούληση για εστιασμένες δράσεις και μέτρα. Μόνο 
έτσι θα υπάρξει ένα αποτελεσματικό κοινωνικό κράτος 
που θα ανταποκρίνεται σε ανάγκες πραγματικές και 
επιτακτικές.

Ελάχιστα μέτρα έχουν ληφθεί ώστε να περιοριστούν τα 
ήδη υψηλά επίπεδα φτώχειας και οι ακραίες μορφές της, 
που έχουν ως εξής: 

Η ανεργία φυσικά συσχετίζεται άμεσα με το υψηλό 

ποσοστό της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. 
Για την καταπολέμηση της ανεργίας, σύμφωνα με 
τον Ν. 4152/2013 και μέσω των νέων προγραμμάτων 
του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού 
(ΟΑΕΔ), δύνανται να προσλαμβάνονται άνεργοι με 
συμβάσεις πλήρους απασχόλησης για περίοδο πέντε 
μηνών στους δήμους, στις περιφέρειες, σε διευθύνσεις 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και σε 
άλλες δημόσιες υπηρεσίες. Ωστόσο, τα εν λόγω μέτρα 
όπως διαφαίνεται έχουν βραχυπρόθεσμες επιπτώσεις 
και δεν αφορούν σε μακροπρόθεσμες βιώσιμες λύσεις 
για την καταπολέμηση της ανεργίας.

Επιπρόσθετα να αναφέρουμε ότι, για την υποστήριξη 
των οικονομικά ασθενών, σύμφωνα με το άρθρο 1 του 
Ν. 4254/2014 διατέθηκε από το Πρωτογενές Πλεόνασμα 
Γενικής Κυβέρνησης έτους 2013 ποσό τετρακοσίων 
πενήντα εκατομμυρίων ευρώ για την καταβολή εφάπαξ 
κοινωνικού μερίσματος προς στήριξη των πολιτών και 
οικογενειών με χαμηλό συνολικό ετήσιο εισόδημα και 
ακίνητη περιουσία μικρής αξίας. Το κοινωνικό μέρισμα 
δόθηκε σε 238.000 οικογένειες. 

Ακόμη, οι συνέπειες της κρίσης έχουν οδηγήσει σε 
σοβαρά προβλήματα και σε αδυναμία πρόσβασης 
ευάλωτων πληθυσμιακών ομάδων σε βασικές 
υπηρεσίες μεταξύ των οποίων και οι υπηρεσίες υγείας.  
Σύμφωνα με ως άνω νόμο και υπό συγκεκριμένες 
προϋποθέσεις, παρέχονται δωρεάν υπηρεσίες υγείας, 
σε ασφαλισμένους συγκεκριμένων ασφαλιστικών 
ταμείων (π.χ. σε ασφαλισμένους στο Ταμείο Ασφάλισης 
Ελεύθερων Επαγγελματιών / ΟΑΕΕ, σε μηχανικούς 
του ταμείου μηχανικών / ΕΤΑΑ και σε υπερήλικους 
ασφαλισμένους στον ΟΓΑ) που δεν διαθέτουν ασφαλι-
στικό βιβλιάριο λόγω οφειλών. Επίσης, ο Ν. 4254/2014 

Οι συνέπειες της κρίσης έχουν οδηγήσει σε σοβαρά προβλήματα και σε αδυναμία πρόσβασης ευάλωτων 
πληθυσμιακών ομάδων σε βασικές υπηρεσίες μεταξύ των οποίων και οι υπηρεσίες υγείας.
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Οι στόχοι της στρατηγικής «Ευρώπη 
2020» για την Ελλάδα αφορούν μεταξύ 
άλλων και στη μείωση κατά 450.000 
του πληθυσμού   που αντιμετωπίζει 
τον κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού 
αποκλεισμού, τη μείωση των παιδιών 
σε κίνδυνο φτώχειας (0-17ετών) κατά 
100,000 και την ανάπτυξη διχτυού 
κοινωνικής ασφάλειας μέσα από την 
διασφάλιση πρόσβασης σε βασικές 
υπηρεσίες όπως στέγαση, ιατρική 
φροντίδα και εκπαίδευση.
Η ευρωπαϊκή νομοθεσία και οι 
ευρωπαϊκές πολιτικές πρέπει 
να εφαρμοστούν άμεσα ώστε να 
συνδράμουν δραστικά και στοχευμένα 
στην αντιμετώπιση της φτώχειας λόγω 
της μακρόχρονης πια κρίσης στην 
Ελλάδα σύμφωνα και με το Εθνικό 
Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεών της, με 
την ανάπτυξη των πολιτικών και των 
αναγκαίων μέτρων για τη στήριξη της 
ανάπτυξης και της απασχόλησης και την 
επίτευξη των στόχων της στρατηγικής 
«Ευρώπη 2020» για τη χώρα. 

κρίσης, βρέθηκαν αντιμέτωπα με το πρόβλημα της 
έλλειψης στέγης. Οι υπηρεσίες που παρέχονται, κατά 
περίπτωση, είναι: στέγαση, κάλυψη ειδών πρώτης 
ανάγκης, ψυχοκοινωνική υποστήριξη και εργασιακή 
συμβουλευτική, χρηματοοικονομική διαχείριση, 
διασύνδεση με τις αρμόδιες υπηρεσίες. 

Η ελληνική Πολιτεία, οι ευρωπαϊκοί θεσμοί και οι 
Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις που ασχολούνται με 
κοινωνικά προβλήματα, πρέπει να στρέψουν άμεσα 
την προσοχή και τις δράσεις τους στην αποτελεσματική 
αντιμετώπιση της φτώχειας και στην ανάσχεση της 
ισχυρής τάσης για είσοδο όλο και περισσότερων 
ανθρώπων στην κατάσταση της ακραίας φτώχειας. 

Στο πλαίσιο της κοινωνικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, σε διακρατικό επίπεδο και μέσω των 
συστάσεων ανά χώρα για τον εκσυγχρονισμό των 
συστημάτων κοινωνικής προστασίας και τη δια βίου 
επένδυση στην κοινωνία, αναπτύσσεται η στρατηγική 
«Ευρώπη 2020» με απώτερο στόχο την καταπολέμηση 
της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού και 
την ενίσχυση της απασχόλησης. Αξίζει να σημειωθεί 
ότι στους στρατηγικούς στόχους περιλαμβάνεται και 
η αντιμετώπιση της φτώχειας και του κοινωνικού 
αποκλεισμού ώστε να μειωθούν κατά 20 εκατομμύρια 
οι άνθρωποι που κινδυνεύουν από ή ήδη βρίσκονται σε 
καταστάσεις φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού6. 

Πιο συγκεκριμένα, οι στόχοι της στρατηγικής «Ευρώπη 
2020» για την Ελλάδα αφορούν μεταξύ άλλων και στη 
μείωση κατά 450.000 του πληθυσμού που αντιμετωπίζει 
τον κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού, τη 
μείωση των παιδιών σε κίνδυνο φτώχειας (0-17ετών) 
κατά 100,0007 και την ανάπτυξη διχτυού κοινωνικής 
ασφάλειας μέσα από την διασφάλιση πρόσβασης σε 
βασικές υπηρεσίες όπως στέγαση, ιατρική φροντίδα και 
εκπαίδευση.

Η ευρωπαϊκή νομοθεσία και οι ευρωπαϊκές πολιτικές 
πρέπει να εφαρμοστούν άμεσα ώστε να συνδράμουν 
δραστικά και στοχευμένα στην αντιμετώπιση της 
φτώχειας λόγω της μακρόχρονης πια κρίσης στην 
Ελλάδα σύμφωνα και με το Εθνικό Πρόγραμμα 
Μεταρρυθμίσεών της, με την ανάπτυξη των πολιτικών 
και των αναγκαίων μέτρων για τη στήριξη της 
ανάπτυξης και της απασχόλησης και την επίτευξη των 
στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για τη χώρα. 

6  Βλ. αναλυτικά στην επίσημη ιστοστελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ευρωπαϊκή Επιτροπή  > 
Ευρώπη 2020: http://ec.europa.eu/ (πρόσβαση στις 6/6/2014)

7 Βλ. ό.π. αναλυτικά: http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/targets_el.pdf(πρόσβαση στις 
6/6/2014)

του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής 
και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΕΒΥΣ) του Ταμείου 
Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.) 
που υποστηρίζει Εθνικά Συστήματα για τη στήριξη των 
ατόμων και οικογενειών που διαβιούν σε συνθήκες 
ακραίας φτώχειας. Στόχο αποτελεί ο περιορισμός 
του κοινωνικού αποκλεισμού των απόρων μέσα 
από πολυεπίπεδες δράσεις διανομής τροφίμων και 
βασικής υλικής συνδρομής (άλλων βασικών αγαθών) 
παράλληλα με συνοδευτικά μέτρα όπως πχ. υπηρεσίες 
ψυχοκοινωνικής στήριξης, διατροφικές συμβουλές, 
νομική συνδρομή, υπηρεσίες κοινωνικοποίησης κ.ά. 
σε τακτά χρονικά διαστήματα μέσω των Κοινωνικών 
Συμπράξεων που έχουν επιλεγεί. Ωστόσο, η ανάπτυξη 
των προαναφερθεισών δράσεων ξεκίνησε αργότερα, 

μόλις τον Ιανουάριο 2016. 

Ο σχεδιασμός και η χάραξη πολιτικής κοινωνικής 
προστασίας στην Ελλάδα που αφορούν ευρύτερα 
στην καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού 
αποκλεισμού, όπως διαφαίνεται, γίνεται περισσότερο στο 
πλαίσιο παρακολούθησης και υιοθέτησης ευρωπαϊκών 
κανονισμών για την κοινωνική προστασία και της 
διασφάλισης ευρωπαϊκής χρηματοδότησης στο πλαίσιο 
του Προγράμματος Δημοσιονομικής Σταθερότητας-
Προσαρμογής στο οποίο έχει ενταχθεί τα τελευταία 
χρόνια η χώρα. Η εκπόνηση κοινωνικής πολιτικής 
δεν αποτελεί λοιπόν ουσιαστικά την ανταπόκριση της 
εκάστοτε κυβέρνησης στις ανάγκες των πολιτών. Έπειτα 
από τέσσερα έτη μνημονίων, μέτρων λιτότητας και 
γενικότερα υφεσιακής πολιτικής, η ελληνική κοινωνία 
παραμένει σήμερα σε οριακή οικονομική, κοινωνική και 
ψυχολογική κατάσταση.

Η μερική και αποσπασματική κάλυψη των αναγκών του 
ολοένα αυξανόμενου ποσοστού του πληθυσμού που 
υποφέρει υπό τις υπάρχουσες συνθήκες συνεχίζει να 
είναι η τραγική πραγματικότητα, καθώς απουσιάζει μια 
συντονισμένη και ολοκληρωμένη κρατική κοινωνική 
πολιτική για την καταπολέμηση της φτώχειας και 
της ακραίας έκφρασης αυτής, του προβλήματος της 
έλλειψης στέγης. 

Σε αυτό το σημείο επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τον 
ως άνω νόμο 4254/2014, αποφασίστηκε η διάθεση 
ποσού 20 εκατ. ευρώ από το πρωτογενές πλεόνασμα 
του 2014 για την χρηματοδότηση προγραμμάτων για 
αστέγους και δράσεις στέγασης, σίτισης και κοινωνικής 
φροντίδας για τους αστέγους. Έχοντας προηγηθεί ο Ν. 
4052/ 20125, με τον οποίο τέθηκε για πρώτη φορά το 
πλαίσιο για τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη υπηρεσιών 
στο πλαίσιο της πολιτικής; κοινωνικής προστασίας για 
την αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού και για 
την ένταξη των αστέγων στην ελληνική κοινωνία. Οι 
άστεγοι, έτσι, αναγνωρίζονται για πρώτη φορά θεσμικά 
ως ευάλωτη κοινωνική ομάδα στην οποία παρέχεται 
κοινωνική προστασία. Σύμφωνα με τα ανωτέρω, λοιπόν, 
πραγματοποιήθηκε σε εθνικό επίπεδο και η έναρξη 
του Προγράμματος Στέγαση και Επανένταξη  για τους 
αστέγους από δημόσιους και μη κυβερνητικούς φορείς. 
Το Πρόγραμμα ξεκίνησε, μόλις τον Ιούνιο του 2015. Σκο-
πό του Προγράμματος αποτελεί η παροχή πολύπλευρης 
στήριξης σε περίπου 1. 200 άτομα, που, εξαιτίας της 

5 ΦΕΚ Α΄41/01/03/2012. Ν 4052/2012.  ΑΡΘΡΟ 29.

Η αύξηση της 
άμεσης αλλά και της 
έμμεσης φορολογίας 

(για παράδειγμα, 
αύξηση της ΦΠΑ), και 
κατ’ επέκταση των 
τιμών, προκάλεσε 

ακόμα περισσότερα 
ανθρώπινα ναυάγια

Ακόμα και το 
ψηφισμένο 

νομοθέτημα για 
την ανθρωπιστική 
κρίση δεν επαρκεί, 

δεδομένης 
της διαρκούς 

επιδείνωσης των 
συνθηκών
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Προτάσεις  
για την αντιμετώπιση  
της φτώχειας  
από την Κάριτας Ελλάς

Οι μείζονες παράγοντες ευρωπαϊκής κοινωνικής 
πολιτικής που όντως εμφανίζονται στη Στρατηγική 2020 
θα πρέπει να αποτελέσουν τη βάση για ενιαίο ευρωπαϊκό 
κοινωνικό Δίκαιο με ενιαίες ρυθμίσεις για όλα τα κράτη-
μέλη της ΕΕ, που θα πρέπει να εφαρμοστούν άμεσα 
όπως προαναφέρθηκε. 

Πιο συγκεκριμένα, στο νέο θεσμικό πλαίσιο του Μόνιμου 
Μηχανισμού Στήριξης αλλά και στα Προγράμματα 
Οικονομικής Στήριξης κρατών-μελών της ΕΕ 
(π.χ. Ελλάδα) θα πρέπει να ενσωματωθούν με πιο 
συγκεκριμένη στοχοθεσία οι κοινωνικοί στόχοι.

Η Κάριτας Ελλάς έχει ήδη διατυπώσει για τα έτη 
2014-201512 βασικές εναλλακτικές προτάσεις για την 
καταπολέμηση της ανεργίας, της φτώχειας και του 
κοινωνικού αποκλεισμού, οι οποίες είναι οι εξής: 

■● Το μέτρο του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος 
πρέπει να εφαρμοστεί άμεσα, όπως προβλέπεται 
από τον σχετικό νόμο, σε εθνικό επίπεδο, με καθο-
λική κάλυψη και όχι με αποσπασματική εφαρμογή. 
Το σύστημα πρέπει να παρακολουθείται και να 
αξιολογείται πλήρως και με διαφάνεια, συστηματικά 
και σε τακτική βάση.

■● Ο κατώτατος μισθός πρέπει να αυξηθεί και να 
επιστρέψει στα επίπεδα προ κρίσης ενώ πρέπει 
άμεσα να επαναθεσπιστούν και να εφαρμοστούν οι 
κλαδικές συμβάσεις. 

■● Πρέπει να εντοπιστούν και να καταγραφούν άμεσα 
και σε ενιαία βάση οι άστεγοι στην Ελλάδα. Με 
χρηματοδότηση και από την ΕΕ, αν είναι απαραίτητο, 

1 Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ Ο ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΣΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΕΚΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΚΑΙΕΣ 
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΟΔΟΥΣ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ στο  http://www.caritas.eu/sites/default/files/
caritascrisisreport_2013_gr.pdf 

2 http://www.caritas.eu/sites/default/files/shadowreport2014_greece.pdf 

Ελλείψει ενός συγκεκριμένου, ενιαίου και νομικά 

δεσμευτικού στόχου για την καταπολέμηση της 

φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, 

πρώτη προτεραιότητα πρέπει να είναι φυσικά 

η ενιαία ποσοτικοποίηση των επιμέρους 

κοινωνικών στόχων (εξάλειψη ακραίας φτώχειας, 

εργαζόμενοι κάτω από το όριο της φτώχειας, 

πρόσβαση σε βασικές κοινωνικές υπηρεσίες, 

ανεργία, παιδική φτώχεια, υπερήλικη φτώχεια, 

καθολικό ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα).  

Αυτοί οι στόχοι θα πρέπει να επανα-ιεραρχηθούν 

ως κορυφαίοι στο πλαίσιο της αναθεώρησης 

της ατζέντας 2020, με δεδομένη την όξυνση της 

κοινωνικής κρίσης σε πολλά κράτη-μέλη της ΕΕ 

εν μέσω οικονομικής κρίσης (2009-σήμερα). 

να εξασφαλιστεί στέγαση για όλους τους αστέγους από 
το ελληνικό κράτος. Να συσταθεί υπηρεσία καταγραφής 
και στέγασης αστέγων, η οποία να τους παρέχει άμεση 
υποστήριξη μέσα από μια ολιστική προσέγγιση των 
αναγκών τους.

■● Πρέπει να αυξηθούν οι δαπάνες κοινωνικής προστασίας 
και να κατανεμηθούν λογικά, με βάση τις υπάρχουσες 
ανάγκες. Οι δαπάνες για την κοινωνική προστασία 
στην Ελλάδα (συμπεριλαμβανομένων των δαπανών για 
συντάξεις και υγεία), σε σύγκριση με άλλες χώρες, ήταν 
και παραμένουν χαμηλές3. 

■● Πρέπει να αυξηθούν οι υπηρεσίες κοινωνικής προστασίας 
και να ενισχυθεί η καθολική πρόσβαση των πολιτών σε 
ποιοτικές υπηρεσίες πχ. υπηρεσίες υγείας, κοινωνικές 
υπηρεσίες κ. ά.

■● Να μειωθούν στα προηγούμενα επίπεδα (2013) τα διόδια 
των εθνικών οδών.

■● Να ανακληθούν οι αυξήσεις της τελευταίας περιόδου 
στο ηλεκτρικό ρεύμα. Να μειωθεί κατά 25% ο φόρος 
στο πετρέλαιο οικιακής χρήσης. Να διαμορφωθεί 
στρατηγική και πολιτικές οι οποίες θα εφαρμοστούν για 
την καταπολέμηση της ενεργειακής φτώχειας και την 
προστασία των νοικοκυριών. 

■● Να μειωθεί ο ΦΠΑ σε βασικά προϊόντα.

■● Να μειωθεί ο φόρος για τα πολύ χαμηλά εισοδήματα.

■● Να αυξηθεί το επίδομα ανεργίας και να δικτυωθεί αποτε-
λεσματικά με το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα.  

■● Είναι αναγκαίος ο σχεδιασμός και η υλοποίηση μακρο-
πρόθεσμων λύσεων και νομικά δεσμευτικών ευρωπαϊκών 
μέτρων κατά της ανεργίας, ανεξάρτητα από το οικονομικό 

3   http://www.tovima.gr/files/1/2013/09/17/oosa.pdf 

κόστος, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το υψηλό ποσοστό 
ανεργίας στην Ελλάδα. 

■● Ενεργός αντιμετώπιση της ανεργίας. Σήμερα, η ανεργία 
αποτελεί το υπ’ αριθμόν ένα πρόβλημα σε όλη την Ευρώπη 
και θα πρέπει να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά ως τέτοιο. 
Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με την ενίσχυση της συνεργα-
σίας μεταξύ των δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης αλλά 
και με τη θέσπιση σαφών, νομικά δεσμευτικών στόχων 
που σχετίζονται με την ανεργία. 

■● Τα μέτρα μεταρρύθμισης του εργατικού Δικαίου έχουν 
αποτύχει και έχουν οδηγήσει σε υψηλό ποσοστό ανεργίας. 
Τα μέτρα αυτά πρέπει να αλλάξουν.

Οι προτάσεις της Κάριτας Ελλάς, όπως διατυπώνονται 
παραπάνω, έχουν ήδη δημοσιευτεί σε μελέτες και αναφορές 
σχετικά με τη φτώχεια και την αντιμετώπισή της σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο από την Κάριτας Ευρώπης4. 

Το σημαντικό είναι η ανθρώπινη αξιοπρέπεια και η αξιοπρέπεια 
των λαών, που δεν μπορούν να γίνονται έρμαιο αριθμών, 
οικονομικών στοιχείων και διαγραμμάτων. Η Ευρωπαϊκή 
Ένωση πρέπει να ενστερνιστεί εκ νέου και να προασπίσει τις 
αρχές της δημοκρατίας, της αλληλεγγύης του αλληλοσεβασμού 
και της προάσπισης και διασφάλισης των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων. 

Η σκληρή λιτότητα στην Ελλάδα οδηγεί σε σοβαρές παραβιάσεις 
του Ευρωπαϊκού Δικαίου και του Χάρτη Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης5. 
Η τήρηση του Χάρτη στην πράξη, για το σύνολο των πολιτών 
της Γηραιάς Ηπείρου ανεξαιρέτως, είναι η μόνη πυξίδα για τη 
διατήρηση, αλλά και την αναζωπύρωση της ευρωπαϊκής Ιδέας.

4 www.caritas.eu 
5 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=URISERV:l33501 

Το μέτρο του Ελάχιστου 
Εγγυημένου Εισοδήματος 
πρέπει να εφαρμοστεί 
άμεσα, όπως προβλέπεται 
από τον σχετικό νόμο, σε 
εθνικό επίπεδο
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Κάριτας Ελλάς

Επίλογος
Η παρούσα μελέτη αποτελεί την πρώτη προσπάθεια 
της Κάριτας Ελλάς να καταγράψει με μαρτυρίες και 
στοιχεία, και κυρίως να εγγράψει στις συνειδήσεις, 
την κατάσταση όσον αφορά στη φτώχεια και τον 
κοινωνικό αποκλεισμό στην Ελλάδα τη διετία 
2014-2015, μέσα από τα στοιχεία του Εθνικού 
Παρατηρητηρίου για τη Φτώχεια της Κάριτας Ελλάς. 
Μέσα από αυτή την έκθεση, η κραυγή αγωνίας των 
φτωχών συνανθρώπων μας γίνεται κραυγή όλων μας 
για εκείνους που στερούνται αξιοπρέπειας.

«Τι έχει συμβεί σε εσάς,  
την Ευρώπη του 
ανθρωπισμού,  

την υπέρμαχο των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 

της δημοκρατίας  
και της ελευθερίας;»

          Πάπας Φραγκίσκος

Οι συνθήκες διαβίωσης των συμπολιτών μας στο μεταβαλλόμενο και δυσμενές 
κοινωνικοπολιτικό περιβάλλον, δυσχεραίνουν προϊόντος του χρόνου, με τις εκκλήσεις για 
βοήθεια προς την Κάριτας να καταγράφονται ολοένα αυξανόμενες. Το αίτημα για υλική 
βοήθεια σε βασικά αγαθά αποτελεί το πρωταρχικό και πιο συχνό όσων απευθύνονται στις 
υπηρεσίες της Κάριτας και τις δομές των Εκκλησιαστικών Επαρχιών ανά την Ελλάδα.

Ενδεικτικά, όσον αφορά στην οικονομική κρίση το 2016, αξίζει να αναφερθεί ότι, κατά το β’ 
τρίμηνο του 2016, το ποσοστό ανεργίας στην Ελλάδα ανέρχεται στο 24,9%, και αποτελεί 
το υψηλότερο ποσοστό μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την 
ανεργία να πλήττει περισσότερο τους νέους κάτω των 25 ετών (46,5% ). H Eurostat και η 
ΕΛΣΤΑΤ κατέγραψαν την ίδια περίοδο ότι το ποσοστό των Ελλήνων σε κίνδυνο φτώχειας ή 
κοινωνικού αποκλεισμού ανέρχεται στο 35,7%, με το 37,8% να αφορά σε παιδιά (περίπου 
710.000 παιδιά).

Μόνο τυχαίο δεν είναι ότι ο Πάπας Φραγκίσκος, σε παρέμβασή του για τη δραματική 
κατάσταση στην Ελλάδα, έχει ζητήσει «υπεύθυνες αποφάσεις» για την επίλυση της 
ελληνικής κρίσης, υπενθυμίζοντας, για μία ακόμα φορά ότι «η ανθρώπινη αξιοπρέπεια 
πρέπει να παραμένει στο κέντρο κάθε πολιτικής και τεχνικής συζήτησης με υιοθέτηση 
υπεύθυνων επιλογών».

Επιπροσθέτως, από το 2015, η Ελλάδα, και φυσικά στο σύνολο της η Ευρώπη, ήρθε 
αντιμέτωπη με την πρωτοφανή ανθρωπιστική κρίση λόγω και των αυξημένων 
μεταναστευτικών και προσφυγικών ροών. Οι δυσκολίες στην προσπάθεια υποστήριξης των 
ανθρώπων που έφθαναν στις ακτές των νησιών μας ήταν εξαιρετικά μεγάλες. Σύμφωνα 
με την Ελληνική Υπηρεσία Ασύλου, ο συνολικός αριθμός των αιτήσεων ασύλου που 
υποβλήθηκαν στην Ελλάδα το 2016 ανήλθε σε 36.750, καταγράφοντας δυσθεώρητη αύξηση 
278% σε σχέση με το 2015. 

Σε μια τόσο κρίσιμη καμπή για την Ελλάδα και ευρύτερα για την ευρωπαϊκή κοινωνία, μέλημα 
της Κάριτας Ελλάς και του δικτύου Κάριτας γενικότερα, είναι να εντείνει τις προσπάθειες 
αρωγής όλων όσοι βιώνουν τον κοινωνικό αποκλεισμό εξαιτίας της φτωχοποίησης, της 
αναγκαστικής μετανάστευσης, του πολέμου. Σκοπός μας είναι να είμαστε κοντά σε όλους 
όσοι μας έχουν ανάγκη και να τους δώσουμε εφόδια ώστε να ξεπεράσουν τις όποιες 
δυσκολίες αντιμετωπίζουν, καθιστώντας παράλληλα και την κοινωνία αναπόσπαστο μέρος 
της  διαδικασίας αυτής. 

Γιατί, όπως είχε πει και ο Καρδινάλιος Φραγκίσκο Μοντενέγκρο, Αρχιεπίσκοπος του 
Agrigento της Ιταλίας και Πρόεδρος της Κάριτας Ιταλίας: «Μόνο μαζί, ενωμένοι, εκφράζοντας 
τις επιθυμίες, τα όνειρά μας, μπορούμε να φυτέψουμε τους σπόρους ενός τόσο μεγάλου και 
δυνατού δέντρου, κάτω από το φύλλωμα του οποίου να προστατεύονται όλοι οι άνθρωποι». 

Το βέβαιο είναι ότι τα βήματα προόδου πρέπει να γίνουν σε πολλά και ουσιαστικά 
επίπεδα, καθώς τα στατιστικά στοιχεία που παρουσιάζονται στην παρούσα έκθεση δεν 
«γνωματεύουν» μόνο τη διαρκώς επιδεινούμενη κατάσταση μιας πάσχουσας Ελλάδας, 
«γνωματεύουν» επιπλέον ότι η χώρα μας είναι το αδύναμο «μέλος» μιας Ευρώπης 
που έχει λησμονήσει το ιδρυτικό της όραμα για δημοκρατία, ισότητα, ευημερία και 
ειρηνική συνύπαρξη των λαών. Μιας Ευρώπης που έχει υιοθετήσει ένα άκαμπτο μοντέλο 
διακυβέρνησης, επιβάλλοντας πολιτικές ακραίας λιτότητας, που καταβαραθρώνουν αυτό το 
αρχικό όραμα και στερούν από τους πολίτες της ακόμα και το ίδιο το δικαίωμα στην επιβίωση 
και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Η εικόνα της φτώχειας, του κοινωνικού αποκλεισμού, της 
ανεργίας, της ελλειμματικής ιατρικής περίθαλψης, της κοινωνικής ανισότητας, ο ρατσισμός 
και η ξενοφοβία, δεν αποτελούν κομμάτια μόνο του ελληνικού πάζλ. Αντιθέτως, φέρουν τα 
χρώματα όλων των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Γι’ αυτό, αντί επιλόγου, θα κλείσουμε με ένα ερώτημα για βαθύ προβληματισμό· ένα ερώτημα 
που έθεσε ο Πάπας Φραγκίσκος: «Τι έχει συμβεί σε εσάς, την Ευρώπη του ανθρωπισμού, 

την υπέρμαχο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και της ελευθερίας;» Και, 
καταθέτοντας την τεκμηριωμένη εμπειρία μας, θα καλέσουμε, μαζί του, την Ευρώπη να 

αγκαλιάσει τους περιθωριοποιημένους, να ανασκευάσει το οικονομικό της μοντέλο 
ώστε να «ωφελεί τους απλούς ανθρώπους και την κοινωνία συνολικά» και, τελικά, να 

θυμηθεί και να εφαρμόσει τις ανθρωπιστικές αξίες επάνω στις οποίες θεμελιώθηκε.
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