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Πείνα
Πείνα ή αλλιώς υποσιτισμός σημαίνει να μην έχει κανείς αρκετό φαγητό ή 
να καλύψει τις διατροφικές του ανάγκες.

Ποια τα αίτια της πείνας;

α) Η φτώχεια, όταν δηλαδή κάποιος δεν έχει τα αναγκαία μέσα
β) Η έλλειψη τροφής που παρατηρείται όταν τα τρόφιμα
πλανήτη, δεν αρκούν για να θρέψουν ένα ή περισσότερα άτομα,

Η Φτώχεια είναι ένα οικουμενικό φαινόμενο και απαντάταιΗ Φτώχεια είναι ένα οικουμενικό φαινόμενο και απαντάται
λόγω των κοινωνικών ανισοτήτων.

Κοινωνική ανισότητα = άνιση κατανομή των πλουτοπαραγωγικών
και των κρατών.

αλλιώς υποσιτισμός σημαίνει να μην έχει κανείς αρκετό φαγητό ή την ποικιλία τροφής που χρειάζεται για 

μέσα (χρήματα ή θέση) γι να αποκτήσει τροφή
τρόφιμα σε μία οικογένεια, περιοχή, χώρα, ή ολόκληρο τον

άτομα, με αποτέλεσμα αυτά να πεινούν.

απαντάται σε όλα τα κράτη, ακόμα και στα οικονομικά ισχυρά,απαντάται σε όλα τα κράτη, ακόμα και στα οικονομικά ισχυρά,

πλουτοπαραγωγικών πηγών και του εισοδήματος μεταξύ των ατόμων



Το φαινόμενο 
της πείνας 

κοινωνικά και 

Η πείνα και ο υποσιτισμός επηρεάζουν ένα στα τρία 
άτομα ανά τον 
υποσιτιζόμενων ανθρώπων ζει στην Αφρική και την 
Ασία, αλλά και στη Λατινική Αμερική και άλλα 
σημεία του κόσμου.

Ποιοι βιώνουν την πείνα γύρω μας 

της πείνας 
κοινωνικά και 

γεωγραφικά • Άστεγοι:
παράδειγμα, 
βιώνουν την εξαθλίωση και την πείνα.

• Μετανάστες
μεταναστεύουν σε 
άνθρωποι αυτοί 
που ταξιδιού τους, όσο και κατά την άφιξή τους 
στη χώρα υποδοχής.

πείνα και ο υποσιτισμός επηρεάζουν ένα στα τρία 
άτομα ανά τον κόσμο. Η μεγάλη πλειοψηφία των 
υποσιτιζόμενων ανθρώπων ζει στην Αφρική και την 
Ασία, αλλά και στη Λατινική Αμερική και άλλα 
σημεία του κόσμου.

βιώνουν την πείνα γύρω μας ;

Άστεγοι: Στο Λος Άντζελες της Αμερικής, για 
παράδειγμα, υπάρχουν 80.000 άστεγοι που 
βιώνουν την εξαθλίωση και την πείνα.

Μετανάστες- Πρόσφυγες: Άνθρωποι που 
μεταναστεύουν σε χώρες του Δυτικού Κόσμου. Οι 
άνθρωποι αυτοί πεινούν τόσο κατά τη διάρκεια 
που ταξιδιού τους, όσο και κατά την άφιξή τους 
στη χώρα υποδοχής.



• Άνεργοι: στην Ελλάδα, για 
παράδειγμα, η ανεργία πλησιάζει το 
10% ενώ το 20% ζει κάτω από το 
όριο της φτώχειας (με εισόδημα 
κάτω από το 60% του μέσου εθνικού 
εισοδήματος).

• Ηλικιωμένοι: Η σύνταξή τους είναι • Ηλικιωμένοι: Η σύνταξή τους είναι 
εισόδημα σταθερό αλλά και χαμηλό, 
ενώ τα έξοδα για φάρμακα και 
περίθαλψη μπορούν να τους 
αναγκάσουν να επιλέξουν ανάμεσα 
στις ιατρικές δαπάνες  ή τη σωστή 
διατροφή. 



Θερίζει η πείνα στον κόσμο

Οι αριθμοί συγκλονίζουν: 11 άνθρωποι  πεθαίνουν από 
πείνα κάθε λεπτό!
κατομμύρια βρίσκονται «σε συνθήκες σχεδόν λιμού», 

σύμφωνα με τη μη κυβερνητική οργάνωση «Oxfam
ίδια οργάνωση υπολογίζει πως ο αριθμός των ανθρώπων 
αυτών είναι «ίσος με τον πληθυσμό της Γαλλίας, της 
Γερμανίας και του Βελγίου μαζί».Γερμανίας και του Βελγίου μαζί».

Ανάμεσα στα 155 εκατομμύρια ανθρώπους που 
διατροφική κρίση, δύο στους τρεις ζουν σε εμπόλεμες 
χώρες. Στα αίτια της πείνας προστίθεται η κλιματική 
αλλαγή και οι οικονομικές συνέπειες της πανδημίας του 
κορωνοϊού.

πεθαίνουν από 
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Ποιες εθελοντικές οργανώσεις βοηθούν τους 
ανθρώπους που υποφέρουν από την πείνα 

• UNICEF
H UNICEF, η οργάνωση των Ηνωμένων Εθνών 
για τα Παιδιά, ιδρύθηκε στις 11 Δεκεμβρίου 
για να βοηθήσει τα παιδιά της Ευρώπης, της για να βοηθήσει τα παιδιά της Ευρώπης, της 
Μέσης Ανατολής και της Κίνας μετά το τέλος του 
Β' Παγκοσμίου Πολέμου

Μέσα στις επτά και πλέον δεκαετίες της δράσης 
της, η UNICEF εξελίχθηκε σε αναπτυξιακό 
οργανισμό που προωθεί τα δικαιώματα 
παιδιών σε όλο τον κόσμο.

Ποιες εθελοντικές οργανώσεις βοηθούν τους 
ανθρώπους που υποφέρουν από την πείνα 

H UNICEF, η οργάνωση των Ηνωμένων Εθνών 
για τα Παιδιά, ιδρύθηκε στις 11 Δεκεμβρίου 1946, 

βοηθήσει τα παιδιά της Ευρώπης, της βοηθήσει τα παιδιά της Ευρώπης, της 
Μέσης Ανατολής και της Κίνας μετά το τέλος του 

της δράσης 
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που προωθεί τα δικαιώματα των 



• Oxfam

Ιδρύθηκε από μια ομάδα Χριστιανών 
Κουάκερων, κοινωνικών ακτιβιστών και 
ακαδημαϊκών της Οξφόρδης το 1942, για 
την καταπολέμηση της πείνας. Η 
επιτροπή αυτή έγινε γνωστή ως Oxfam
Μεγάλη Βρετανία ή Oxfam GB. 
επιτροπή αυτή έγινε γνωστή ως Oxfam
Μεγάλη Βρετανία ή Oxfam GB. 

Το 1995 ιδρύθηκε η Oxfam International
ενώ τον επόμενο χρόνο η Stichting
Oxfam International καταχωρήθηκε ως 
μη κερδοσκοπικό ίδρυμα στη Χάγη. 



Η Oxfam έχει παράσχει αρωγή κατά τη διάρκεια 
παράδειγμα της ισραηλινοπαλαιστινιακής
Βόρειας Κορέας, της ξηρασίας της Ανατολικής Αφρικής το 2011, της 
ξηρασίας του Σαχέλ το 2012, του σεισμού του Νεπάλ[10] και της 
κρίσης στην Υεμένη. 

Η εκστρατεία Make Trade Fair που διοργάνωσε η 
στοχεύει στην εξάλειψη του ντάμπινγκ (προώθηση και επιδότηση από 
τις ανεπτυγμένες χώρες πλεοναζόντων προϊόντων όπως τις ανεπτυγμένες χώρες πλεοναζόντων προϊόντων όπως 
βαμβάκι, το καλαμπόκι και η ζάχαρη, 
να δυσκολεύονται να ανταγωνιστούν). 

Η Oxfam αντιτάσσεται επίσης στους 
επιβάλλονται στα εισαγόμενα αγαθά, περιορίζοντας τις πωλήσεις των 
προϊόντων από άλλα έθνη, την εργασιακή ανισότητα των γυναικών 
τα αυστηρά δικαιώματα ευρεσιτεχνίας που κρατούν υψηλές τις 
των φαρμάκων, του λογισμικού κτλ. Με αποτέλεσμα να είναι 
για τα αναπτυσσόμενα έθνη. 

κατά τη διάρκεια κρίσεων, όπως για 
ισραηλινοπαλαιστινιακής σύγκρουσης, του λιμού της 

Βόρειας Κορέας, της ξηρασίας της Ανατολικής Αφρικής το 2011, της 
το 2012, του σεισμού του Νεπάλ[10] και της 

που διοργάνωσε η οργάνωση αυτή 
του ντάμπινγκ (προώθηση και επιδότηση από 

τις ανεπτυγμένες χώρες πλεοναζόντων προϊόντων όπως το ρύζι, το τις ανεπτυγμένες χώρες πλεοναζόντων προϊόντων όπως το ρύζι, το 
βαμβάκι, το καλαμπόκι και η ζάχαρη, με αποτέλεσμα οι  φτωχές χώρες 

ανταγωνιστούν). 

επίσης στους υψηλούς φόρους που 
εισαγόμενα αγαθά, περιορίζοντας τις πωλήσεις των 

την εργασιακή ανισότητα των γυναικών και 
δικαιώματα ευρεσιτεχνίας που κρατούν υψηλές τις τιμές 

λογισμικού κτλ. Με αποτέλεσμα να είναι απρόσιτα 



Η θυσία της 
δασκάλας για να 
σωθούν τα παιδιά 
από την πεινά της 
κατοχήςκατοχής

Στην καρδιά της Κατοχής άρχισαν τα συσσίτια του Ερυθρού Σταυρού στα σχολεία, αφού τα παιδιά υπέφεραν από υποσιτισμό και πέθαιναν 
κατά χιλιάδες. Η διανομή του συσσιτίου ήταν και ένα επιπλέον κίνητρο για την παρουσία στο σχολείο, καθώς όποιος έλειπε έχανε 
μερίδα του και συχνά, αυτό σήμαινε ότι την έχανε και η οικογένειά του

του Ερυθρού Σταυρού στα σχολεία, αφού τα παιδιά υπέφεραν από υποσιτισμό και πέθαιναν 
κατά χιλιάδες. Η διανομή του συσσιτίου ήταν και ένα επιπλέον κίνητρο για την παρουσία στο σχολείο, καθώς όποιος έλειπε έχανε τη 

του, όπως μαρτυρά η παρακάτω ιστορία: 



Η σούπα ερχόταν τακτικά, πάντα η ίδια, άνοστη και πηχτή. “Ωσπου
μια μέρα, μας μοίρασαν κάτι ξεχωριστό. Μπήκαμε στη γραμμή και 
μας έβαλαν στα τενεκεδάκια κάτι σα μέλι, αλλά σκούρο κοκκινωπό. 
«Γλυκόζη» το είπαν. Βουτούσαν τα παιδιά το δάχτυλο στη γλυκόζη, 
το έγλειφαν με απόλαυση και γελούσαν ευτυχισμένα, πειράζονταν 
μεταξύ τους. Ένα μεσημέρι, γυρίζοντας ο αδερφός μου από το 
σχολείο, δεν ήθελε να βάλει μπουκιά στο στόμα του – ούτε από τη 
σούπα ούτε από τη γλυκόζη. Ταραγμένος φαινόταν, έτοιμος να βάλει 
τα κλάματα. «Τι συμβαίνει παιδί μου;» ανησύχησε η μαμά. Εκείνος 
δεν έβγαζε λέξη. Κι όσο δε μιλούσε, τόσο επέμενε η μάνα μου να 
μάθει, τόσο μεγάλωνε και η δική μας η περιέργεια. Με τα πολλά, 
αποφάσισε τελικά να μιλήσει…………………………………… 

Σε λίγο χτύπησε το κουδούνι να μπούνε στην τάξη. Πρώτα έμπαιναν 
τα κορίτσια. Ύστερα τ’ αγόρια. Τελευταία η δασκάλα, που κόντευε τα κορίτσια. Ύστερα τ’ αγόρια. Τελευταία η δασκάλα, που κόντευε 
να μην ξεχωρίζει από τα παιδιά, έτσι που είχε απομείνει πετσί και 
κόκαλο. Καταλάβαινες πως ήταν μεγάλη από τα μάτια της μόνο, που 
τα σκοτείνιαζαν ολόγυρα δυο μαύροι κύκλοι. “Οταν μπαίνανε όλοι 
στην τάξη, έκλεινε την πόρτα, μετρούσε τα παιδιά σειρά σειρά
έλεγε «εντάξει, φρόνιμα τώρα, μην ακούσω μιλιά» κι αρχίζανε 
αμέσως το μάθημα. Το «εντάξει, φρόνιμα τώρα, μην ακούσω μιλιά» 
τη φορά εκείνη δεν το είπε. Ούτε να τους μετρήσει την είδανε. 
Κοντά στην πόρτα της τάξης στεκόταν σκυφτή, σαν να ψαχούλευε 
κάτι. «Μα τι κάνει η κυρία εκεί;» ρώτησε παραξενεμένος ο Μάνος 
που δεν καλόβλεπε, τα περισσότερα παιδιά ήταν όρθια ακόμα. 
«Πασαλείψαμε το χερούλι με γλυκόζη», χασκογέλασε από δίπλα ο 
πειραχτήρης, «για να κολλήσουν τα χέρια της να γελάσουμε!»



Δε γελάσανε. Καθίσανε τελικά στα θρανία τους και δε μιλούσε κανείς. 
Βλέπανε τη δασκάλα τους τώρα όλοι βουβοί, σαστισμένοι. Είχε σκύψει 
κι έγλειφε με λαχτάρα μια το χερούλι της πόρτας, μια την παλάμη 
της… “Υστερα γύρισε και τους κοίταξε με παράπονο. Στα μάγουλά της 
έτρεχαν δάκρυα. «Μην τη σπαταλάτε τη γλυκόζη, χρυσά μου, για τ” 
όνομα του Θεού!», είπε ξέπνοα. «Σας τη δώσαμε όλη, ούτε μια 
σταγονίτσα δεν κρατήσαμε εμείς οι δάσκαλοι, για να τη φάτε να 
δυναμώσετε εσείς τα παιδιά. Μην τη σπαταλάτε, σας παρακαλώ, είναι 
κρίμα! Είν” αμαρτία!»κρίμα! Είν” αμαρτία!»

Την πήραν πάλι τα δάκρυα. Κι έκλαιγε, έκλαιγε… Μαζευτήκαν όλοι 
τριγύρω της. Μονάχα ο πειραχτήρης έμεινε στο θρανίο του με το 
κεφάλι κατεβασμένο. Οι άλλοι σπρώχνονταν ποιος πρώτα να την 
αγκαλιάσει, ποιος να της πρωτοπεί «από το δικό μου, από το δικό μου, 
κυρία, να πάρετε λίγο!» Ούτ” ένα τενεκεδάκι δεν άγγιξε η δασκάλα. 
Μόνο έκλαιγε, έκλαιγε… »

Το παραπάνω απόσπασμα είναι από το βιβλίο «Ο καιρός της σοκολάτας» 
(2012) της Λότης Πέτροβιτς. Εκδόσεις Πατάκη…



ΠΗΓΕΣ

• http://www.env-edu.gr/packs/peinastonkosmo/3_2_peina.html
• https://www.oxfam.org/en
• https://www.unicef.org/greece/
• http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro• http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro
aggregatedcontent-8526-6404

• https://www.in-
agiounikolaoutouneou.gr/apps/gr/spag/3_1361861542.html
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