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Δθμοτικό χολείο Λεμεςοφ ΚΑ´

Δίνουμε τζλοσ ςε όλεσ τισ μορφζσ τησ φτϊχειασ, παντοφ 
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Οργανιςμόσ Ηνωμζνων Εκνϊν
Φτϊχεια

• Σo ποςοςτό τθσ ακραίασ φτϊχειασ ζχει
μειωκεί πάνω από το μιςό από το 1990.
Ωςτόςο, ζνασ ςτουσ πζντε ανκρϊπουσ
ςτισ αναπτυςςόμενεσ περιοχζσ
ςυνεχίηει να ηει ςτθ φτϊχεια.

• Η φτϊχεια είναι κάτι περιςςότερο από
τθν ζλλειψθ ειςοδιματοσ και πόρων για
τθν εξαςφάλιςθ βιϊςιμων ςυνκθκϊν
διαβίωςθσ. Η φτϊχεια ζχει μορφζσ
όπωσ θ πείνα, ο υποςιτιςμόσ, θ
περιοριςμζνθ πρόςβαςθ ςτθν
εκπαίδευςθ και ςε άλλεσ βαςικζσ
υπθρεςίεσ, θ κοινωνικι διάκριςθ και ο
αποκλειςμόσ, κακϊσ και θ απουςία
ςυμμετοχισ ςτθ λιψθ αποφάςεων.

Ο οργανιςμόσ Ηνωμζνων Εθνϊν επιδιϊκει να 
εξαλείψει, ζωσ το 2030, την ακραία φτϊχεια για 

όλουσ τουσ ανθρϊπουσ και παντοφ.



Επιλογι του κζματοσ

«Η χειρότερη μορφή βίας είναι η φτώχεια.»
Μαχάτμα Γκάντι, 1869-1948

Πιςτεφουμε ότι το κζμα τθσ Φτϊχειασ ζχει πολφ μεγάλθ
ςπουδαιότθτα γιατί θ φπαρξι του επιφζρει αρνθτικζσ ςυνζπειεσ
ςτον ςφγχρονο κόςμο.



Φιλανκρωπικό Παηαράκι «Sophia Foundation»
23 Νοεμβρίου 2016



Χειροποίθτα είδθ φτιαγμζνα από τισ 
γυναίκεσ και τα παιδιά ςτθν Κζνυα.



Επίςκεψθ Μθτροπολίτθ Κζνυασ Μακάριου Τυλλιρίδθ

τθν ομιλία του ο μθτροπολίτθσ παρουςίαςε τθ δράςθ τθσ Εκκλθςίασ για τθν καταπολζμθςθ τθσ φτϊχειασ ςτθν Κζνυα.  



Εκελοντιςμόσ
Δεκζμβρθσ 2016

Σο ςχολείο μασ δίνει δϊρο ζναν
αςπροπίνακα ςε κοπζλεσ πρόςφυγεσ
από τθ υρία που μετανάςτευςαν
ςτθν Κφπρο.



Διεκνισ Μζρα Εκελοντιςμοφ
23 Νοεμβρίου - 7 Δεκεμβρίου 2016

Η Περιβαλλοντικι Επιτροπι ςε ςυνεργαςία με 
τθν  Επιτροπι Εκελοντιςμοφ του ςχολείου μασ
ετοιμάηει πακζτα με είδθ πρϊτθσ ανάγκθσ 
για οικονομικι ενίςχυςθ οικογζνειϊν του 
ςχολείου μασ. Σα είδθ πρϊτθσ ανάγκθσ 
προςζφεραν οι μακθτζσ του ςχολείου μασ.



Υιοκεςία Παιδιοφ μζςω τθσ Action Aid



Συνεδρία τθσ Περιβαλλοντικισ μασ Επιτροπισ

Η περιβαλλοντικι μασ επιτροπι
με τισ αφίςεσ κάποιων δράςεων!



Ευχαριςτοφμε για τθν προςοχι ςασ!

Δζςποινα Χατηθμιχαιλ                                                 Παρουςίαςαν οι μακθτζσ:

υντονίςτρια του Οικολογικοφ Προγράμματοσ                         -Κλεόβουλοσ Χριςτοφι

-Ιωάννθσ Ραγουηαίοσ 

-Κλειϊ αρρι

-Ζλενα Κωνςταντινίδου

-Άρτεμισ Αγακοκλζουσ


