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Ποιος βρίσκεται σε μεγαλύτερο κίνδυνο;
Η δραστηριότητα-παιχνίδι «Ποιος βρίσκεται σε μεγαλύτερο κίνδυνο;» είναι μια
δραστηριότητα υπόδυσης ρόλου, η οποία επιτρέπει στους μαθητές να κατανοήσουν
ορισμένους από τους βασικούς παράγοντες που επηρεάζουν το βαθμό κινδύνου που
αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι στις περιπτώσεις φυσικών καταστροφών, όπως είναι για
παράδειγμα οι πλημμύρες και οι σεισμοί.
Για να διεξάγετε τη δραστηριότητα αυτή θα χρειαστείτε τα πιο κάτω φυλλάδια:
(α) Για τον εκπαιδευτικό:
 Φυλλάδιο 1: Ευπάθεια ανθρώπων σε φυσικούς κινδύνους (σελ. 3-4)
 Φυλλάδιο 2: Σενάρια φυσικών κινδύνων (σελ. 5)
(β) Για τους μαθητές:
 Φυλλάδιο 3: Πληροφορίες για το προφίλ του χαρακτήρα (σελ. 6-24)
 Φυλλάδιο 4: Κάρτα προφίλ χαρακτήρα (σελ. 25)
 Φυλλάδιο 5: Έννοιες λέξεων κλειδιά (σελ. 26)
Η δραστηριότητα μπορεί να γίνει σε μία μεγάλη αίθουσα ή σε εξωτερικό χώρο, με αρκετό
χώρο για τα παιδιά για να κάνουν μέχρι και 10 βήματα μπροστά ή πίσω.

Διάρκεια: 20-25 λεπτά
Τρόπος αξιοποίησης της δραστηριότητας: Η δραστηριότητα μπορεί να ενταχθεί στην
ενότητα «Νίκησε την πλημμύρα» ως αφόρμηση ή ως τελική δραστηριότητα.
Οδηγίες για χρήση:
1. Δώστε σε κάθε παιδί από ένα διαφορετικό φυλλάδιο με Πληροφορίες για προφίλ του
χαρακτήρα (Φυλλάδιο 3) και ζητήστε τους να το μελετήσουν. Εξηγήστε στα παιδιά ότι
θα υποδυθούν το ρόλο του συγκεκριμένου χαρακτήρα που περιγράφεται στο
φυλλάδιο.
2. Δώστε σε κάθε παιδί το Φυλλάδιο 4 (Κάρτα προφίλ χαρακτήρα). Ζητήστε τους να
συμπληρώσουν τις πληροφορίες στην κάρτα τους, σχετικά με το προφίλ τους αναλόγως
του χαρακτήρα που θα υποδυθούν.
3. Πριν από την έναρξη του παιχνιδιού χρησιμοποιήστε το Φυλλάδιο 5 (Έννοιες λέξεων
κλειδιά), για να ελέγξετε και να ενισχύσετε την κατανόηση των παιδιών, σχετικά με τις
έννοιες: φυσικές καταστροφές, κίνδυνος, ευπάθεια και καταστροφή από φυσική
καταστροφή.
4. Ζητήστε από τα παιδιά να σταθούν σε γραμμή, ο ενας δίπλα από τον άλλο, κρατώντας ο
καθένας τη δική του Κάρτα προφίλ χαρακτήρα (Φυλλάδιο 4). Βεβαιωθείτε ότι οι
μαθητές έχουν αρκετό ελεύθερο χώρο (10 βήματα πίσω τους και 10 βήματα μπροστά
τους) για να μπορούν να κινούνται.
5. Διαβάστε μεγαλόφωνα την πρώτη δήλωση από το Φυλλάδιο 1 (Ευπάθεια ανθρώπων
σε φυσικούς κινδύνους) και δώστε χρόνο στους μαθητές, των οποίων το προφίλ
σχετίζεται με τη συγκεκριμένη δήλωση, να κινηθούν αναλόγως μπροστά ή πίσω.
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6. Συνεχίστε με την ανάγνωση των υπόλοιπων δηλώσεων από το Φυλλάδιο 1 (συνολικά
υπάρχουν 10 δηλώσεις), δίνοντας κάθε φορά χρόνο στους μαθητές για να κάνουν τα
βήματα που πρέπει.
7. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας ανάγνωσης των 10 δηλώσεων από το Φυλλάδιο 1
(Ευπάθεια ανθρώπων σε φυσικούς κινδύνους), τα παιδιά θα πρέπει να βρίσκονται σε
διαφορετικά σημεία της αίθουσας.
- Τα παιδιά που βρίσκονται στο πίσω μέρος της αίθουσας είναι πιο ευπαθή σε
φυσικές καταστροφές.
- Τα παιδιά που βρίσκονται πιο μπροστά είναι λιγότερο ευπαθή σε φυσικές
καταστροφές.
Επιλέξτε ορισμένα παιδιά που στέκονται σε διάφορα μέρη της αίθουσας για να
μοιραστούν με τους υπόλοιπους τις πληροφορίες για το προφίλ τους.
- Αν θέλετε διαβάστε την επεξήγηση από το Φυλλάδιο 1 (Ευπάθεια ανθρώπων
σε φυσικούς κινδύνους) για να βοηθήσετε τους μαθητές να κατανοήσουν το
πώς τους επηρεάζει η κάθε δήλωση.
8. Τέλος, διαβάστε 2-3 δηλώσεις από το Φυλλάδιο 2 (Σενάρια φυσικών κινδύνων),
σχετικά με μια φυσική καταστροφή που θα μπορούσε να τους επηρεάσει. Τα παιδιά θα
πρέπει να σκεφτούν προσεχτικά σχετικά με το αν είναι πιθανό να επηρεαστούν, προτού
κινηθούν μπροστά ή πίσω. Μπορεί να θέλετε να χρησιμοποιήσετε την επεξήγηση για να
βοηθήσετε τους μαθητές να κατανοήσουν το κατά πόσο είναι πιθανό να επηρεαστούν.
9. Όταν η δραστηριότητα ολοκληρωθεί, αφιερώστε λίγο χρόνο για να συζητήσετε και να
εξηγήσετε γιατί ορισμένοι άνθρωποι είναι πιο πιθανό να είναι πιο ευάλωτοι στις
φυσικές καταστροφές.
- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις επεξηγήσεις που αναφέρονται στα φυλλάδια
Ευπάθεια και Φυσικοί Κίνδυνοι για να βοηθήσετε τους μαθητές να
κατανοήσουν καλύτερα τους λόγους που ευθύνονται για την ευπάθεια των
ανθρώπων.
-

Μπορείτε να θέσετε διάφορα ερωτήματα στους μαθητές, όπως τα πιο κάτω:
 Ποιος είναι ο περισσότερο ή λιγότερο ευάλωτος στις πλημμύρες και γιατί;
 Πώς επηρεάζονται τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας από τις φυσικές
καταστροφές;
 Ποιοι είναι οι κύριοι λόγοι που θέτουν τους ανθρώπους στον κίνδυνο των
φυσικών φαινομένων, συμπεριλαμβανομένων των πλημμύρων;
 Τι μάθατε από τη συγκεκριμένη δραστηριότητα;
 Πώς επηρεάζονται οι άνθρωποι στην Ευρώπη από τα φυσικά φαινόμενα,
σε σχέση με τους ανθρώπους που ζουν στις αναπτυσσόμενες χώρες;
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Φυλλάδιο 1: Ευπάθεια ανθρώπων σε φυσικούς κινδύνους
Διαβάστε τις πιο κάτω δηλώσεις, μία κάθε φορά, αφήνοντας χρόνο στα παιδιά των οποίων
το προφίλ ταιριάζει με τη δήλωση, για να κάνουν ένα βήμα μπροστά ή πίσω. Η επεξήγηση
που δίνεται είναι για δική σας ενημέρωση και μπορείτε να την χρησιμοποιήσετε στη
συζήτηση που θα ακολουθήσει.
Α/Α Δηλώσεις

1

2

3

4

5

Επεξήγηση

Κάντε δύο βήματα μπροστά αν
είστε άντρας.

Οι άντρες στις αναπτυσσόμενες χώρες κατέχουν,
συχνά, θέσεις εξουσίας, γεγονός το οποίο είναι
πιθανό να τους παρέχει προνομιακή πρόσβαση σε
πληροφορίες που τους επιτρέπουν να
προετοιμαστούν για πιθανές καταστροφές, προτού
αυτές ξεσπάσουν.

Κάντε ένα βήμα πίσω αν είστε
παιδί (κάτω των 10) ή
ηλικιωμένος (πάνω των 60).

Τα παιδιά και οι ηλικιωμένοι είναι πιο ευάλωτοι σε
φυσικές καταστροφές, καθότι είναι λιγότερο
ικανοί να μεταφερθούν σε μια ασφαλή περιοχή,
και μπορεί να είναι λιγότερο ικανοί να
αντεπεξέλθουν σε διαδικασίες έκτακτης ανάγκης
χωρίς να έχουν βοήθεια.

Κάντε ένα βήμα μπροστά αν
έχετε εργασία πλήρης
απασχόλησης.

Η πλήρης απασχόληση παρέχει ένα βαθμό
οικονομικής ασφάλειας, ο οποίος συμβάλλει
σημαντικά στην προετοιμασία των ανθρώπων και
στον τρόπο που αντεπεξέρχονται σε καταστροφές,
απ’ ό,τι αν δεν έχουν ένα σταθερό εισόδημα.

Κάντε ένα βήμα πίσω αν εσείς
ή το παιδί σας έχετε κάποια
αναπηρία.

Τα άτομα με αναπηρίες που επηρεάζουν την
κινητικότητά τους ή αυτοί που έχουν δυσκολίες
στο να ακολουθήσουν οδηγίες είναι πιο πιθανό να
είναι ευάλωτοι στα φυσικά φαινόμενα. Συχνά,
γίνονται σχέδια στο πλαίσιο των κοινοτήτων,
ούτως ώστε να οργανωθεί πρώτα η εκκένωση των
παιδιών και των ανθρώπων με αναπηρίες.

Κάντε δύο βήματα μπροστά αν
έχετε στην ιδιοκτησία σας
σπίτι ή γη.

Η ιδιοκτησία γης ή κατοικίας παρέχει στους
ανθρώπους περισσότερη ασφάλεια από τις
καταστροφές, καθότι έχουν περιουσία την οποία
μπορούν να πωλήσουν, ώστε να έχουν κάποια
βοήθεια για να ξαναφτιάξουν τη ζωή τους.

3
This publication has been produced with the assistance of the European Commission. The
contents of this publication are the sole responsibility of CARDET and its project partners and can
in no way be taken to reflect the views of the European Union.
“Technology challenging poverty: Make the Link” [DCI-NSAED/2012/280-265]

The European Union is made up of 28 Member States who have decided to gradually link together their know-how,
resources and destinies. Together, during a period of enlargement of 50 years, they have built a zone of stability,
democracy and sustainable development whilst maintaining cultural diversity, tolerance and individual freedoms. The
European Union is committed to sharing its achievements and its values with countries and peoples beyond its borders.

Νίκησε την Πλημμύρα

6

7

8

9

10

www.makethelink.eu

Κάντε δύο βήματα μπροστά αν
έχετε αποφοιτήσει από το
σχολείο και έχετε φοιτήσει στο
πανεπιστήμιο.

Οι άνθρωποι που ολοκλήρωσαν τη δευτεροβάθμια
εκπαίδευση και παρακολούθησαν πανεπιστημιακά
μαθήματα είναι πιο πιθανό να έχουν ένα ευρύτερο
δίκτυο υποστήριξης, για να βοηθηθούν να
ξαναφτιάξουν τη ζωή τους και να αποκτήσουν
γνώση σχετικά με τους τρόπους αντιμετώπισης
μιας καταστροφής.

Κάντε ένα βήμα μπροστά αν
ζείτε σε πόλη.

Οι άνθρωποι στις πόλεις είναι πιο πιθανό να έχουν
πρόσβαση στην επικοινωνία, για να μάθουν για τις
καταστροφές προτού αυτές συμβούν, να έχουν
πρόσβαση σε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και να
έχουν δυνατότητες να επιστρέφουν στη δουλειά
πιο άμεσα.

Κάντε δύο βήματα πίσω αν
ζείτε σε αγροτική περιοχή.

Οι άνθρωποι που ζουν στις αγροτικές περιοχές
είναι λιγότερο πιθανό να έχουν πρόσβαση σε
πληροφορίες που τους προειδοποιούν για
πλημμύρες και άλλες φυσικές καταστροφές. Η
μεταφορά, η υποδομή και οι υπηρεσίες έκτακτης
ανάγκης μπορεί να μην είναι σε θέση να
βοηθήσουν τους ανθρώπους τόσο εύκολα και
άμεσα όσο στις αστικές περιοχές.

Κάντε ένα βήμα μπροστά αν
έχετε κινητό τηλέφωνο.

Το κινητό τηλέφωνο μπορεί να παρέχει τη
δυνατότητα προειδοποίησης για τυχόν
καταστροφές και παροχή βοήθειας μετά τις
καταστροφές.

Κάντε ένα βήμα μπροστά αν
έχετε αποταμιεύσεις.

Οι αποταμιεύσεις είναι ένα πολύ σημαντικό
στοιχείο αν θέλουμε οι άνθρωποι να
αντεπεξέρχονται στις δυσκολίες που προκύπτουν,
για να είναι σε θέση να αναπληρώσουν τα αγαθά
που έχασαν, όπως το φαγητό, τα ρούχα και το
σπίτι.
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Φυλλάδιο 2: Σενάρια φυσικών κινδύνων
Μετά το τέλος των 10 δηλώσεων από το Φυλλάδιο 1, διαβάστε 2-3 από τα πιο κάτω
σενάρια στους μαθητές σας για να τους βοηθήσετε να κατανοήσουν περισσότερα
πράγματα για τους φυσικούς κινδύνους που θέτουν τους ανθρώπους σε κίνδυνο. Η
επεξήγηση που δίνεται είναι για δική σας ενημέρωση και μπορείτε να την χρησιμοποιήσετε
στη συζήτηση που θα ακολουθήσει.
Σενάρια φυσικών κινδύνων
1. Μια καταιγίδα προκαλεί ξαφνική
πλημμύρα. Αν ζείτε σε απόσταση 1 km
από τον ποταμό, το σπίτι και η γη σας
θα πλημμυρίσουν. Κάντε δύο βήματα
πίσω.

2. Μια
καταστροφική
πλημμύρα
παρασύρει μαζί της τη γέφυρα που
ενώνει την περιοχή με την πόλη (εκεί
όπου βρίσκονται το νοσοκομείο, το
σχολείο, οι υπεραγορές και οι
περισσότερες δουλειές). Αν χρειάζεται
να έχετε πρόσβαση σε όλα αυτά, κάντε
δύο βήματα πίσω.
3. Ένας τοπικός αναπτυξιακός οργανισμός
διαφημίζει σε τοπική εφημερίδα και
στην τηλεόραση ότι προσφέρει δωρεάν
σωσίβια. Αν έχετε πρόσβαση στην
τηλεόραση και στην εφημερίδα, είναι
πολύ πιθανό να πάρετε και εσείς ένα
σωσίβιο. Κάντε ένα βήμα μπροστά.

Επεξήγηση
Οι βροχές που είναι εκτός εποχής, ακόμα και
στις πιο ξηρές περιοχές, μπορεί να
προκαλέσουν καταστροφικές πλημμύρες.
Δυστυχώς, αυτές οι σύντομες, αλλά μεγάλες
σε ένταση βροχοπτώσεις, δεν βοηθούν
ιδιαίτερα στη συλλογή νερού, καθώς το νερό
εξατμίζεται γρήγορα μόλις σταματήσει η
βροχή.
Οι γέφυρες παρέχουν πρόσβαση σε
σημαντικές υπηρεσίες, όπως είναι οι αγορές,
τα νοσοκομεία και τα σχολεία. Η έλλειψη
πρόσβασης σε αυτές τις υπηρεσίες θα
επηρεάσει τη δυνατότητα πρόσβασης στην
υγεία, την εκπαίδευση και την απόκτηση των
προς το ζην.

Συχνά, ο μηχανισμός μέσα από τον οποίο
μεταφέρονται τα μηνύματα και τα υλικά που
χρειάζονται για την προετοιμασία από τις
καταστροφές δεν επηρεάζουν τις πιο
ευπαθείς ομάδες. Τα σήματα και οι
διαφημίσεις, συχνά, δεν είναι κατανοητά
στους φτωχότερους ανθρώπους που δεν
μπορούν να διαβάσουν.
4. Συμβαίνει σεισμός μεγέθους 7 ρίχτερ.
Αρκετές πόλεις είναι πολύ ευάλωτες σε
σεισμούς, ειδικά σε φτωχογειτονιές που είναι
Αν ζείτε σε Αν ζείτε σε μια Αν ζείτε σε πρόχειρα κατασκευασμένες και χτισμένες. Τα
πόλη κάντε αστική
μια αγροτική κτήρια είναι κακοσχεδιασμένα και δεν είναι
αρκετά σταθερά ώστε να μπορούν να
ένα βήμα φτωχογειτονιά περιοχή
πίσω.
κάντε
δύο μείνετε στη αντεπεξέλθουν ακόμα και στους σεισμούς
μικρής εμβέλειας.
βήματα πίσω. θέση σας.
5. Δεν βρέχει εδώ και μήνες. Υπάρχει
μεγάλη ξηρασία, η οποία επηρεάζει την
πρόσβαση σε πόσιμο νερό και σε νερό
για σκοπούς άρδευσης. Αν ζείτε σε μια
φτωχογειτονιά ή αν έχετε καλλιέργειες
από τις οποίες τρέφεστε εσείς και η
οικογένειά σας, κάντε δύο βήματα
πίσω.

Οι φτωχογειτονιές οι οποίες έχουν κακές
συνθήκες υγιεινής είναι, συχνά, αυτές που
αντιμετωπίζουν τα περισσότερα προβλήματα
λόγω
της
ξηρασίας,
καθότι
έχουν
περιορισμένες πηγές νερού και αυξημένη
πιθανότητα
ασθενειών.
Επηρεάζονται,
επίσης, οι άνθρωποι που ζουν στις αγροτικές
περιοχές και καλλιεργούν τροφές για τις
οικογένειές τους, αλλά και οι τοπικές αγορές.
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Φυλλάδιο 3: Πληροφορίες για το προφίλ του χαρακτήρα
Οδηγίες: Δώστε σε κάθε μαθητή από ένα προφίλ από αυτά που δίνονται πιο κάτω και
ζητήστε τους να συμπληρώσουν μια κάρτα από τα φυλλάδια με τα άδεια προφίλ,
χρησιμοποιώντας λεπτομέρειες από το βασικό χαρακτήρα τους. Σας προτείνουμε να
επιλέξετε ορισμένα από τα πιο κάτω προφίλ, τα οποία προέρχονται τόσο από την Ευρώπη
όσο και από τον ευρύτερο κόσμο, για να τονίσετε την παγκόσμια επίδραση των φυσικών
φαινομένων.
Ahmed Abdullah
Ο Ahmed είναι ένας 9χρονος κτηνοτρόφος και φοιτά μερικές ώρες στο σχολείο. Ζει με
την ενδεκαμελή οικογένειά του στο Darfur, στο Σουδάν.
Ο Ahmed και τα 9 του αδέλφια μοιράζονται τις ευθύνες όσον αφορά τη φροντίδα του
κοπαδιού τους, το οποίο περιλαμβάνει 140 γίδια και βόδια, και τις διαδρομές για το
νερό και την τροφή των ζώων. Ο Ahmed και τα αδέλφια του χρησιμοποιούν τα ίδια
πηγάδια που χρησιμοποιούν και τα ζώα τους, καθότι δεν έχουν άλλες πηγές καθαρού
νερού. Η υγεία του βοσκότοπου και των ζώων τους εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από
τον καιρό.
Κος Abdel Ahmed
Ο κος Abdel είναι 37 χρονών και ζει στην πόλη Fato στα ανατολικά του Σουδάν.
Μετακόμισε εδώ με την οικογένειά του πριν από δέκα χρόνια, αφού πέρασε δύο
χρόνια σε προσφυγικό καταυλισμό. Φοίτησε στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
Ο κος Abdel εργάζεται ως ξυλουργός σε μικρές επιχειρήσεις της πόλης. Έχει αρκετή
δουλειά, λόγω του ότι είναι πολύ καλός σε αυτό που κάνει και, πρόσφατα, έχει
αγοράσει ένα κινητό τηλέφωνο, ώστε να μπορούν να επικοινωνούν μαζί του εύκολα.
Είναι παντρεμένος και έχει 6 παιδιά, εκ των οποίων το ένα είναι τυφλό, επομένως
χρειάζεται συνεχή φροντίδα.

Κα Lucky AsmarΗ κα Asmar είναι 18 χρονών και ζει σε ένα αγροτικό χωριό στην
περιοχή Faridpur στο Μπαγκλαντές. Το χωριό είναι τοποθετημένο κοντά στην περιοχή
των πλημμύρων στον ποταμό Padma. Η κοινότητα παρουσιάζει έλλειψη πρόσβασης σε
ηλεκτρισμό.
Ο σύζυγός της καλλιεργεί μια μικρή έκταση γης με ρύζι και άλλα προϊόντα. Το χειμώνα
παράγει αρκετές ποσότητες, ώστε να αρκούν για τον ίδιο και τη σύζυγό του και ό,τι
του περισσεύει το πωλεί στην τοπική αγορά. Η κα Asmar αυτή την περίοδο είναι
έγκυος στο πρώτο της παιδί. Σκοπεύει να γεννήσει στο κοινοτικό κέντρο υγείας του
χωριού. Ωστόσο, αν αντιμετωπίσει οποιεσδήποτε επιπλοκές θα πρέπει να ταξιδέψει
τρεις ώρες μέχρι να φτάσει στο νοσοκομείο Faridpur.
Κα Halima Eltayib
Η κα Eltayib είναι 40 χρονών και ζει στο χωριό Kobi Algadi στο Darfur, στο Σουδάν.
Φοίτησε σε δημοτικό σχολείο, αλλά δεν συνέχισε την εκπαίδευσή της μετά από αυτό.
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Η κα Eltayib πέρασε σε εκείνο το χωριό όλη της τη ζωή. Μεγαλώνει μόνη της τα 3
μικρά παιδιά της, αφότου έφυγε ο σύζυγός της. Βγάζει τα προς το ζην φτιάχνοντας
χειροποίητες κατασκευές, τις οποίες πουλά στην τοπική αγορά. Η κα Eltayib είναι πολύ
καλή ως αγρότισσα και κερδίζει μερικά επιπλέον χρήματα καλλιεργώντας φυτά από
σπόρους τους οποίους μαζεύει η ίδια από το κοινοτικό δάσος.
Κος Guillan Castro
Ο κος Castro είναι 28 χρονών και ζει σε ένα χωριό ψηλά στα βουνά Andes, στο Περού.
Ζει με τη γυναίκα του και τα δύο μικρά τους παιδιά, τα οποία είναι 3 και 5 χρονών.
Φοίτησε σε ένα μικρό δημοτικό σχολείο.
Η βασική πηγή εισοδήματός του προέρχεται από ένα μικρό κοπάδι από ζώα (alpacas),
που παρέχει στην οικογένειά του γάλα, τυρί και μαλλί, προϊόντα τα οποία μπορούν
είτε να καταναλώσουν οι ίδιοι είτε να τα πωλήσουν στην αγορά. Ο κος Castro
χρησιμοποιεί, επίσης, τα ζώα του για να μεταφέρει αγαθά, τόσο για τον ίδιο όσο και
για τους γείτονές του, από τα βουνά μέχρι την πιο κοντινή αγορά, διαδρομή η οποία
διαρκεί μια ολόκληρη μέρα.
Μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι του χωριού είναι
το κρύο, το οποίο έχει γίνει πιο σοβαρό τα τελευταία χρόνια.
Κος Maxwell Gwazani
Ο κος Gwazani είναι 55 χρονών και κατάγεται από το χωριό Gwazani, της Ζιμπάμπουε.
Ζει με τη γυναίκα του και καλλιεργούν μια μικρή έκταση γης, την οποία νοικιάζουν. Στο
παρελθόν, ήταν ένας επιτυχημένος κτηνοτρόφος, αλλά η συνεχής ξηρασία και οι
υψηλές τιμές των τροφίμων στη Ζιμπάμπουε είχαν ως αποτέλεσμα το ζευγάρι να
αναγκαστεί να πωλήσει τα ζώα του για να πληρώνει τα βασικά αγαθά που χρειαζόταν.
Λόγω του αυξημένου κινδύνου ξηρασίας στη Ζιμπάμπουε, προσπαθούν να
καλλιεργήσουν νέα είδη, όπως καπνό, αραβόσιτο και σπόρους σόγιας, τα οποία
χρειάζονται λιγότερο νερό.
Κος Razib Hassan
Ο κος Hassan είναι 70 χρονών και ζει μαζί με τη γυναίκα του στις όχθες του ποταμού
Jamuna, στο Βόρειο Μπαγκλαντές. Η οικογένειά του έχει αρχίσει να ανακάμπτει από
την πρόσφατη διάβρωση της όχθης του ποταμού, η οποία συνέβηκε το περασμένο
καλοκαίρι λόγω των πολλών πλημμυρών.
Το σπίτι του κατάφερε να αντεπεξέλθει στην καταστροφή, έχοντας μόνο μια μικρή
απώλεια έκτασης γης. Προς το παρόν, σκοπεύει να συνεχίσει να ζει κατ’ αυτό τον
τρόπο. Ζει κοντά στους δύο γιους του, τις συζύγους τους και τα εγγόνια του. Η
οικογένεια διαθέτει μια μικρή αγελάδα και κοτόπουλα και φέτος κατάφεραν να
μαζέψουν μια μικρή ποσότητα ρυζιού, η οποία καλύπτει τις βασικές τους διατροφικές
ανάγκες.
Κα Zienab Humden
Η κα Humden είναι 32 χρονών. Εκείνη και ο σύζυγός της ζουν σε ένα προσωρινό
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καταφύγιο σε ένα χώρο προσφύγων στο Darfur, στο Σουδάν. Η περιοχή θεωρείται
άγονη και έχει μέσο όρο βροχόπτωσης 600mm και συνήθως ξηρασία.
Ο σύζυγος της κας Humden εργάζεται ως ξυλουργός σε μια τοπική αγορά και κερδίζει
περίπου 70p-€1 κάθε μέρα. Η κα Humden κερδίζει ένα σημαντικό ποσό, πουλώντας
γλυκά στην τοπική αγορά, κερδίζοντας περίπου 30p-50p κάθε φορά. Αυτή η
επιχείρηση απαιτεί αρκετό χρόνο, καθότι για να φτιάχνει τα γλυκά της πρέπει να
αγοράζει αλεύρι και λάδι επί καθημερινής βάσεως. Η αγορά είναι περίπου 1 ώρα
μακριά και πρέπει κάθε φορά να μεταφέρει αρκετή ποσότητα υλικών, για να της
φτάσουν για μια ολόκληρη βδομάδα. Το εισόδημα της οικογένειας είναι αρκετό, ώστε
να καλύπτει τις διατροφικές ανάγκες των δύο παιδιών τους και θεωρείται
ικανοποιητικό σε σχέση με τους υπόλοιπους. Έχουν τη δυνατότητα να στείλουν το γιο
τους στο σχολείο, αλλά δεν έχουν τόσα χρήματα ώστε να μπορούν να στείλουν και την
κόρη τους.
Κα Sharmila Kafle
Η κα Kafle είναι 35 χρονών και ζει μαζί με το σύζυγό της και τα 3 τους παιδιά στην
περιοχή Rupandehi, Δυτικά του Νεπάλ. Η οικογένειά της ζει στις όχθες του ποταμού
Tilottama.
Η οικογένεια επιβιώνει με το εισόδημα του συζύγου, ο οποίος είναι χαμηλόμισθος
μηχανικός σε γκαράζ και με το εισόδημα της κας Kafle, η οποία διευθύνει ένα κινητό
κατάστημα καλλυντικών στην αγορά που υπάρχει στην περιοχή. Μεταφέρει στην
πλάτη της όλα τα προϊόντα της, μέσα σε ένα καλάθι φτιαγμένο από μπαμπού, το οποίο
στηρίζεται με ένα λουρί στο μέτωπό της και περπατά καθημερινά μέχρι και 5 μίλια
μέχρι να φτάσει στην αγορά. Σε κάθε αγορά κερδίζει περίπου €1.80 και καταφέρνει να
επισκέπτεται περίπου 6 αγορές κάθε μήνα. Τα παιδιά της φοιτούν στο τοπικό σχολείο
και όλη η οικογένεια εξαρτάται από την αγορά του χωριού, για το φαγητό και τις
καθημερινές τους ανάγκες.
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Κος Mulu Ken
Ο κος Ken είναι 33 χρονών και είναι υπάλληλος στην τοπική κυβέρνηση στην Asosa,
πρωτεύουσα της περιοχής Gumaz, στην Αιθιοπία. Ο πατέρας του ήταν αρχηγός του
χωριού και, αφού αποφοίτησε από το σχολείο, έκανε αίτηση για δουλειά ως
υπάλληλος εγγραφής στο επαρχιακό κτηματολόγιο.
Ο κος Ken είναι παντρεμένος και έχει 5 παιδιά. Η σύζυγός του είναι δασκάλα στο
σχολείο της περιοχής και διαθέτουν μαζί ένα μικρό κατάστημα στο κέντρο της
περιοχής, στο οποίο πωλούν γραφική ύλη. Ο κος Ken έχει αγοράσει μια μεγάλη έκταση
γης σε μια περιοχή, στην οποία καλλιεργεί φυτά και εργοδοτεί ντόπιους για να του
καλλιεργούν τη γη. Ελπίζει ότι στο μέλλον θα αυξηθεί η τιμή της γης του.
Κος Leoncio Leando
Ο κος Leando είναι 46 χρονών και ζει στο San Martin, μια από τις μεγαλύτερες
περιοχές παραγωγής καφέ και κακάο στο Περού, κοντά στον Αμαζόνιο. Μετακόμισε
στην περιοχή πριν από 5 χρόνια μαζί με τους δύο του γιους, τον ανιψιό του και τη
σύζυγό του, αναζητώντας γεωργική γη. Ο κος Leando ολοκλήρωσε και τη
δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
Η οικογένεια ζει και εργάζεται στις όχθες του ποταμού Sisa και καλλιεργεί καλαμπόκι,
μανιόκα, καφέ και κακάο. Μετακόμισαν στην περιοχή λόγω της διαθεσιμότητας σε
φτηνή γη και λόγω της φήμης που υπήρχε ότι η περιοχή είναι γόνιμη. Ωστόσο, έχουν
λίγη εμπειρία όσον αφορά την καλλιέργεια φυτών καφέ και πρέπει να μάθουν πώς να
καλλιεργούν στο πλαίσιο ενός τροπικού κλίματος, όπου ο κίνδυνος πλημμυρών είναι
μεγάλος.
Κα Susan Maina
Η κα Maina είναι 68 χρονών και ζει σε ένα άτυπο οικισμό στο Nakuru, στην Κένυα.
Έχασε το σύζυγό της το 1989 και τα 4 από τα 6 της παιδιά πέθαναν όταν ήταν νέα. Ζει
μαζί με τα 2 της παιδιά και τα 2 της εγγόνια, τα οποία φοιτούν στο σχολείο της
περιοχής. Η οικογένεια ζει σε ένα σπίτι το οποίο φτιάχτηκε από ανακυκλωμένα υλικά.
Το νερό αποτελεί ένα σημαντικό πρόβλημα στο Nakuru και η κα Maina πρέπει να το
αγοράζει από διάφορους πωλητές ή από εκείνα τα λίγα σπίτια της γειτονιάς που έχουν
νερό.
Το εισόδημά της προέρχεται από τα δύο της παιδιά, τα οποία εργάζονται στα
εργοστάσια της περιοχής και συμπληρώνει αυτό το εισόδημα πουλώντας στην αγορά
μεταχειρισμένα ρούχα.
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Κα Mary MufiriΗ κα Mufiri είναι 42 χρονών και ζει στην περιοχή Gwanda, στη
Ζιμπάμπουε μαζί με τις δύο της κόρες. Το χωριό και η γύρω περιοχή στην οποία ζει
είναι ξηρή τον περισσότερο χρόνο. Το γεγονός αυτό οδήγησε σε έντονη εποχική
μετανάστευση των ανδρών, οι οποίοι επιδιώκουν να εργαστούν στα οικολογικά
αγροκτήματα στη γειτονική Νότια Αφρική, ενώ οι γυναίκες παραμένουν στο σπίτι.
Η κα Mufiri εξαρτάται οικονομικά από το σύζυγό της, ο οποίος της στέλλει χρήματα
από το μισθό που παίρνει στη Νότια Αφρική. Το νερό είναι πολύτιμο για εκείνους που
διαμένουν στην περιοχή, πράγμα που σημαίνει ότι οι γυναίκες και τα κορίτσια
σπαταλούν πολύ από το χρόνο τους καθημερινά, διανύοντας μεγάλες αποστάσεις,
μέχρι και 5 χιλιόμετρα για να φέρνουν νερό.
Phoebe Nakiru
Η Phoebe Nakiru είναι 11 χρονών και ζει μαζί με τη μητέρα της στην Turkana, στην
Κένυα. Δεν πηγαίνει στο σχολείο και βασίζεται στο εισόδημα που λαμβάνει ο θείος της
για τη διατροφή και τη διαμονή της.
Η Phoebe και η μητέρα της μαζεύουν καθημερινά νερό και πρώτες ύλες. Όσο οι
βροχοπτώσεις λιγοστεύουν ολοένα και περισσότερο και οι ποταμοί ξεραίνονται, η
Phoebe και η μητέρα της αναγκάζονται να περπατούν όλο και μεγαλύτερες
αποστάσεις καθημερινά, μέσα στην ανυπόφορη ζέστη. Το μοναδικό νερό που
βρίσκουν είναι βρώμικο και συχνά μολυσμένο από τα κόπρανα των ζώων. Μπορούν να
βρουν νερό μόνο αναρριχόμενες σε πηγάδια, τα οποία υπάρχει η πιθανότητα να
καταρρεύσουν ανά πάσα στιγμή.
Κα Grace Nosandile
Η κα Nosandile είναι 38 χρονών και ζει μαζί με το σύζυγό της και τα πέντε τους παιδιά
σε ένα άτυπο καταυλισμό έξω από το Nairobi, στην Κένυα. Λόγω της φυσικής του
αναπηρίας, ο σύζυγός της χρειάζεται να έχει αναπηρικό καροτσάκι για να κυκλοφορεί.
Η οικογένειά της ζει σε ένα παραδοσιακό σπίτι, το οποίο είναι κατασκευασμένο από
λάσπη και γρασίδι.
Η κα Nosandile παρέχει το μοναδικό εισόδημα στην οικογένεια, μέσω της πώλησης
φρούτων και άλλων προϊόντων, τα οποία αγοράζει και πωλεί στις τοπικές αγορές.
Όταν η δουλειά αρχίζει να δυσκολεύει τότε ψάχνει για άλλου είδους εργασία. Ο
μεγαλύτερος γιος της είναι 16 χρονών και σύντομα θα αρχίσει να εργάζεται κι εκείνος
συλλέγοντας σκουπίδια και ανακυκλώνοντας. Τα υπόλοιπα 4 παιδιά της είναι ακόμα
στο σχολείο.
Daniel Omondi
Ο Daniel Omondi είναι 8 χρονών και ζει στο χωριό Silanga στα προάστια του Nairobi,
πρωτεύουσα της Κένυας. Το Silanga είναι ένα από τα διάφορα χωριά στην Kibera, μια
πυκνοκατοικημένη περιοχή, με κακοχτισμένα σπίτια. Οι γονείς του νοικιάζουν ένα
σπίτι, το οποίο δεν έχει καθόλου πρόσβαση σε καθαρό νερό και τουαλέτα.
Ο Daniel μοιράζεται το δωμάτιό του με 6 άλλους συγγενείς του,
συμπεριλαμβανομένων των γονιών του, των αδελφιών του και των ξαδέρφων του, οι
περισσότεροι από τους οποίους ταξιδεύουν καθημερινά στην πόλη μαζεύοντας
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σκουπίδια και κάνοντας οποιαδήποτε χειρονακτική εργασία βρουν. Το εισόδημα της
οικογένειας φτάνει σχεδόν το €1 την ημέρα.
Κος Nandi Paswan
Ο κος Paswan είναι 59 χρονών, είναι αγρότης και ζει στο Shreepur, στο Νεπάλ. Το
Shreepur είναι ένα μικρό χωριό, το οποίο βρίσκεται σε πεδιάδα κοντά στον ποταμό
Koshi, ο οποίος πλημμυρίζει συχνά – συνήθως για πολλές μέρες.
Ο κος Paswan είναι παντρεμένος και έχει την ευθύνη της ηλικιωμένης μητέρας του (74
χρονών), των 3 παιδιών του και της νύφης του. Ζουν όλοι μαζί σε ένα μικρό σπίτι του
ενός υπνοδωματίου, το οποίο είναι φτιαγμένο από πλίνθο και αχυρένια στέγη.
Κερδίζει τα χρήματά του καλλιεργώντας μάνγκο σε ένα κτήμα ενός τετάρτου του
στρέμματος μαζί με τα παιδιά του. Η κόρη του εργάζεται σε ένα εργοστάσιο χαλιών και
στέλλει στο σπίτι περίπου €50 κάθε χρόνο. Η οικογένεια διαθέτει 2 αγελάδες, από τις
οποίες παίρνουν το γάλα και πωλούν οτιδήποτε περισσέψει στην αγορά, μαζί με τα
μάνγκο.
Κα Swecha Pradham
Η κα Pradham είναι 35 χρονών και ζει στην πόλη Pokhara, στο Νεπάλ. Η Pokhara
βρίσκεται στους πρόποδες των Ιμαλάιων και είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη στο
Νεπάλ. Είναι μια όμορφη πόλη, αλλά είναι ευάλωτη σε πολλά φυσικά φαινόμενα,
ειδικά στους σοβαρούς σεισμούς και πλημμύρες.
Η κα Pradham έχει ζήσει πολλές πλημμύρες, καταιγίδες και σεισμικές δονήσεις και ο
σύζυγός της πέθανε πριν από 2 χρόνια, όταν ένας σεισμός κτύπησε την πόλη. Ζει σε
ένα σπίτι των 2 υπνοδωματίων στο βορειοδυτικό τμήμα της πόλης, μαζί με τα 3 παιδιά
της ηλικιών 12, 15 και 18 ετών. Το σπίτι τους έχει πρόσφατα ανακαινιστεί από τον
αδελφό της, ο οποίος ζει κοντά, εφαρμόζοντας αντισεισμικές τεχνικές. Η κα Pradham
καθαρίζει το σπίτι μιας οικογένειας στην περιοχή για να κερδίσει χρήματα και η κόρη
της εργάζεται σε ένα εστιατόριο.
Κα Violah Sugut
Η κα Sugut είναι 19 χρονών και ζει μαζί με το σύζυγό της στην περιοχή Turkana, στην
Κένυα. Πολλοί άνθρωποι στην περιοχή ταλαιπωρούνται με τη συνεχή ξηρασία.
Η κα Sugut δεν έχει καθόλου εισοδήματα, αλλά είναι υπεύθυνη για τη συλλογή νερού
για το σπίτι της. Η δραστηριότητα αυτή μπορεί να πάρει μέχρι και μισή μέρα, καθότι
συνήθως πρέπει να διανύσει τεράστιες αποστάσεις για να βρει νερό από τα πηγάδια.
Λόγω της λιγοστής βροχόπτωσης, θεωρεί ότι υπάρχει ολοένα και λιγότερο διαθέσιμο
νερό για την κοινότητά της, πράγμα το οποίο αποτελεί σοβαρό κίνδυνο για τη δουλειά
του συζύγου της, ο οποίος εργάζεται ως βοσκός βοδιών. Η ξηρασία χειροτερεύει
ολοένα και περισσότερο κάθε χρόνο, προκαλώντας συνήθως βίαιες συγκρούσεις
μεταξύ των γειτονικών χωριών, όσον αφορά την πρόσβαση σε περιορισμένα σημεία
νερού.
Κα Naomi Wangai
Η κα Wangai είναι 59 χρονών και ζει στο Nairobi, στην Κένυα. Εργαζόταν ως δασκάλα,
αλλά τώρα έχει αφυπηρετήσει από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Αυτή την περίοδο
διαθέτει ένα μικρό αριθμό από μικρά καταστήματα στα οποία πωλεί καφέ, κοντά στο
11
This publication has been produced with the assistance of the European Commission. The
contents of this publication are the sole responsibility of CARDET and its project partners and can
in no way be taken to reflect the views of the European Union.
“Technology challenging poverty: Make the Link” [DCI-NSAED/2012/280-265]

The European Union is made up of 28 Member States who have decided to gradually link together their know-how,
resources and destinies. Together, during a period of enlargement of 50 years, they have built a zone of stability,
democracy and sustainable development whilst maintaining cultural diversity, tolerance and individual freedoms. The
European Union is committed to sharing its achievements and its values with countries and peoples beyond its borders.

Νίκησε την Πλημμύρα

www.makethelink.eu

παλιό της σχολείο.
Η κα Wangai πήγε στο Πανεπιστήμιο στην Κένυα και, στη συνέχεια, πήγε στην Αμερική
για να πάρει το Μεταπτυχιακό της στη δημόσια υγεία. Είναι παντρεμένη και έχει 2
μεγάλα παιδιά, τα οποία εργάζονται στο Nairobi. Ο σύζυγός της πέθανε πριν από 4
χρόνια, αλλά κάθε μήνα λαμβάνει ένα ποσό από εκείνη την εταιρεία.
Κα Shakira Azim
Η κα Azim είναι 32 ετών και ζει μαζί με το σύντροφό της σε ένα νοικιασμένο
διαμέρισμα στο Λονδίνο. Περιμένουν το πρώτο τους παιδί τον επόμενο μήνα.
Αφού τελείωσαν το πανεπιστήμιο, η κα Azim και ο σύντροφός της έλαβαν την
κατάλληλη εκπαίδευση για να γίνουν δικηγόροι και, αυτή τη στιγμή, εργάζονται σε
εταιρείες που έχουν ως έδρα τους το Λονδίνο. Η κα Azim σκοπεύει να επιστρέψει στη
δουλειά για πλήρη απασχόληση, όταν το μωρό της γίνει 6 μηνών, καθότι η μητέρα της
προσφέρθηκε να της το προσέχει.
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Κος Μάριος Χριστοδούλου
Ο κος Χριστοδούλου είναι 67 χρονών και ζει μαζί με τη σύζυγό του στο εξοχικό τους
σπίτι, το οποίο βρίσκεται κοντά στη θάλασσα, στη Λεμεσό, στην Κύπρο. Εκείνος και η
σύζυγός του ήταν εκπαιδευτικοί σε σχολείο, αλλά αφυπηρέτησαν και οι δύο 4 χρόνια
πριν.
Έχει 3 παιδιά και 5 εγγόνια, που ζουν στην πρωτεύουσα, στη Λευκωσία. Του αρέσει να
περνά το χρόνο του με τα εγγόνια του, τα οποία συνήθως τον επισκέπτονται τα
σαββατοκύριακα και το καλοκαίρι, όταν κλείνουν τα σχολεία.
Κος Alfie Howard
Ο κος Howard είναι 24 χρονών και ζει στο Leicester, στην Αγγλία μαζί με τη μητέρα του
και τη μικρότερη αδερφή του, σε μια ενοικιαζόμενη κατοικία. Ο Alfie εγκατέλειψε το
σχολείο στα 18 του χρόνια, έχοντας μόνο ορισμένα GCSE προσόντα.
Ο κος Howard δεν έχει δουλέψει εδώ και 2 χρόνια, αλλά έχει ραντεβού για συνέντευξη
την επόμενη βδομάδα για μια δουλειά μερικής απασχόλησης σε μια υπεραγορά στην
περιοχή. Η μητέρα του εργάζεται μερικές ώρες σε ένα σχολείο και λαμβάνει, επίσης,
ορισμένα προνόμια από το κράτος, τα οποία της επιτρέπουν να αυξάνει το εισόδημά
της. Ο κος Howard έχει άσθμα, το οποίο συχνά χειροτερεύει το χειμώνα, κυρίως αν δεν
λαμβάνει σωστά τα φάρμακά του.
Κα Anna Krajewska
Η κα Krajewska είναι 41 χρονών και ζει μόνη της στο Szczecin, στην Πολωνία. Έχει
πολλούς φίλους με τους οποίους περνά τις ώρες της και το σπίτι της είναι πάντα
γεμάτο με κόσμο.
Από τότε που τελείωσε από το πανεπιστήμιο, η κα Krajewska έχει μια επιτυχημένη
καριέρα στο μάρκετινγκ και στο μάνατζμεντ. Μετά από ένα τροχαίο ατύχημα που είχε
πριν 15 χρόνια, το οποίο την καθήλωσε σε αναπηρικό καροτσάκι, άρχισε να δείχνει
ενδιαφέρον σε εξοπλισμό και παροχή βοήθειας για αποκατάσταση ατόμων με
σωματικές βλάβες.
Πριν από δύο χρόνια ίδρυσε μια διαδικτυακή επιχείρηση, δουλεύοντας από το σπίτι,
στην οποία πουλά εξοπλισμό αποκατάστασης. Εργοδοτεί δύο άτομα και, μέχρι τώρα, η
επιχείρησή της είναι κερδοφόρα.
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Κος Αλέξης Ιωάννου
Ο κος Ιωάννου είναι 42 χρονών και ζει μαζί με την οικογένειά του στη Λάρνακα, στην
Κύπρο. Είναι παντρεμένος εδώ και 15 χρόνια και έχει 2 παιδιά, μια κόρη 1 χρόνου και
ένα γιο 9 χρονών. Ζουν όλοι μαζί σε ένα μεγάλο σπίτι, στο κέντρο της πόλης.
Ο κος Ιωάννου είναι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και του αρέσουν πολύ τα
ταξίδια. Το ετήσιο εισόδημά του είναι €50.000. Αυτή την περίοδο σκέφτεται να δεχθεί
την πρόταση που του έγινε για μια θέση ως καθηγητής σε πανεπιστήμιο της Ιταλίας
και να μετακομίσει εκεί με όλη του την οικογένεια.
Ελένη Πέτρου
Η Ελένη Πέτρου είναι 14 χρονών και ζει στην Παναγιά, ένα αγροτικό χωριό κοντά στην
Πάφο, στην Κύπρο, μαζί με τους γονείς της και τα 3 μικρότερα αδέλφια της. Γεννήθηκε
με πάθηση των κινητικών νεύρων, και γι’ αυτό το λόγο χρειάζεται βοήθεια για όλες τις
καθημερινές της ανάγκες, όπως επίσης και ιατρική επίβλεψη.
Ο πατέρας της Ελένης είναι αγρότης και η μητέρα της είναι άνεργη. Οι υψηλές
θερμοκρασίες που παρατηρήθηκαν τον περασμένο χρόνο είχαν ως αποτέλεσμα την
καταστροφή των καλλιεργειών τους και, ως επακόλουθο, τη μείωση του εισοδήματος
της οικογένειας. Η Ελένη φοιτά σε γυμνάσιο της περιοχής και είναι άριστη μαθήτρια.
Ελπίζει ότι μια μέρα θα καταφέρει να γίνει γιατρός. Η μεγαλύτερη ανησυχία της είναι
ότι, λόγω της πάθησής της, μπορεί να μην βρει μια καλή δουλειά, η οποία να της
επιτρέψει να πληρώσει τα έξοδα των σπουδών της, καθότι η οικογένειά της δεν είναι
σε θέση να τη βοηθήσει οικονομικά.
Darek Piaskowiak
Ο Darek Piaskowiak είναι 13 χρονών και ζει μαζί με τους γονείς και την αδελφή του στο
Zawonia, στην Πολωνία. Ο Darek ταξιδεύει 11km για να πάει στο σχολείο του στο
Trzebnica, μαζί με άλλα παιδιά της περιοχής. Οι γονείς του είναι αγρότες και έχουν 13
εκτάρια γης, στα οποία καλλιεργούν κραμβέλαιο και το σιτάρι.
Πέρυσι, η περιοχή αντιμετώπισε μεγάλη ξηρασία, η οποία επηρέασε τις εκτάσεις των
καλλιεργειών -η ποσότητα της καλλιέργειας ήταν 40% λιγότερη από τη μέση τιμή των
άλλων χρόνων. Οι μήνες που ακολούθησαν ήταν πολύ δύσκολοι οικονομικά, γεγονός
το οποίο οδήγησε τους γονείς του Darek να καυγαδίζουν πιο συχνά. Ορισμένες φορές,
ο Darek σκέφτεται τι θα ήθελε να κάνει στο μέλλον, αλλά αντιλαμβάνεται τις
δυσκολίες που υπάρχουν, καθότι οι κλιματικές αλλαγές στην Ευρώπη κάνουν το
μέλλον αβέβαιο για τους αγρότες.
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Κος Amar Sorour
Ο κος Sorour είναι 24 χρονών και είναι Μαροκινός. Έφτασε παράνομα στην Ιταλία όταν
ήταν 20 χρονών. Εκείνη την περίοδο δεν είχε διαβατήριο ούτε προσωπικά έγγραφα με
τα οποία να μπορεί να ταξιδέψει στο εξωτερικό. Προέρχεται από μια φτωχή αγροτική
οικογένεια στα βορειοδυτικά του Μαρόκο και αποφοίτησε από τη δευτεροβάθμια
εκπαίδευση.
Ο κος Sorour ζει αυτή την περίοδο στη Ρώμη, κοντά στον αδελφό του, ο οποίος ζούσε
για 15 χρόνια στην Ιταλία και παντρεύτηκε μια Ιταλίδα, με την οποία απέκτησε 2 γιους.
Του αρέσει να περνά χρόνο με τα 2 του ανίψια και εργάζεται ως βοηθός μάγειρα σε
μια πιτσαρία. Όνειρό του είναι να επισκεφτεί την οικογένειά του στο Μαρόκο, αλλά
γνωρίζει ότι αν το έκανε αυτό δεν θα μπορούσε να επιστρέψει πίσω στην Ιταλία. Αυτή
την περίοδο ενοικιάζει ένα δωμάτιο σε ένα σπίτι με 5 άτομα, το οποίο είναι μεν φθηνό
αλλά είναι και πολύ αγχωτικό μερικές φορές.
Κα Sara Abubakr
Η κα Abubakr είναι 18 χρονών και ζει στο Fato, στο Ανατολικό Σουδάν. Η οικογένειά
της μετακόμισε στην πόλη εδώ και δέκα χρόνια.
Ο πατέρας της κας Abubakr εργάζεται ως ξυλουργός σε μικρές εταιρείες. Η κυρία
Abubakr ζει με τους γονείς της και τα πέντε αδέλφια της. Ως το μεγαλύτερο κορίτσι της
οικογένειας, είναι υπεύθυνη για το μαγείρεμα και τις δουλειές του σχολείου. Επίσης,
σταμάτησε το σχολείο στην ηλικία των 10 ετών. Ο πατέρας της κυρίας Abubakr παρέχει
στην οικογένεια ένα σταθερό εισόδημα. Ωστόσο, η οικογένεια περνά δύσκολα σε
περιόδους που αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας, καθότι δεν έχουν ούτε
αποταμιεύσεις, ούτε συγγενείς κοντά τους για να τους βοηθήσουν με τη φροντίδα των
παιδιών ή με την παροχή δανείων, όταν τα χρειάζονται. Ως αποτέλεσμα, η Sara έχει
ένα πολύ βαρύ πρόγραμμα και ελάχιστο χρόνο για ξεκούραση.
Κος Prem Anup
Ο κος Anup είναι 37 χρονών και ζει στο κέντρο του Νεπάλ, μαζί με τη σύζυγο και τα 3
τους παιδιά. Εγκαταστάθηκαν στην πόλη Butwal, η οποία βρίσκεται στις όχθες του
ποταμού Tilottama. Ο κος Anup φοίτησε στο δημοτικό σχολείο, αλλά στη συνέχεια το
παράτησε για να γίνει μαθητευόμενος μηχανικός.
Ο κος Anup εργάζεται αυτή την περίοδο ως χαμηλόμισθος μηχανικός σε ένα γκαράζ. Η
γυναίκα του εργάζεται σε ένα κατάστημα με καλλυντικά στην τοπική αγορά. Τα παιδιά
τους φοιτούν στο τοπικό σχολείο.
Ο κος Anup είναι, επίσης, εθελοντής διασώστης και βοηθά τους συμπολίτες του να
ανταπεξέλθουν σε καταστροφές, όπως πλημμύρες και σεισμούς, και γι’ αυτό το λόγο
έχει ένα κινητό τηλέφωνο.
Κος Ahmed Azif
Ο κος Azif είναι 18 χρονών και τα τελευταία έξι χρόνια ζούσε σε ένα προσωρινό
καταυλισμό στο Darfur, στο Σουδάν. Η περιοχή στην οποία κατοικεί είναι μια άγονη
ζώνη, η οποία έχει πληγεί από την ξηρασία.
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Ο κος Azif εργάζεται ως εργάτης στην αγορά του καταυλισμού και κερδίζει αρκετά
χρήματα, ώστε να μπορεί να αγοράζει είδη πρώτης ανάγκης, τα οποία διανέμονται με
φορτηγά. Ελπίζει ότι κάποια μέρα θα μπορέσει να φύγει με ένα από αυτά τα φορτηγά,
αλλά πρώτα θα πρέπει να περιμένει μέχρι να παραλάβει τα έγγραφα ταυτοποίησής
του. Επίσης, έχει μάθει να γράφει και να διαβάζει, πηγαίνοντας στο σχολείο που
υπάρχει στον καταυλισμό. Αν και αναπολεί τον πατέρα του που ήταν κτηνοτρόφος, δεν
θέλει να έχει μια ζωή σαν εκείνο. Αντίθετα, θέλει να πάει στο Khartoum και να βρει μια
δουλειά στην πόλη.
Κα Eshe Esmasse
Η κα Esmasse είναι 25 χρονών και ζει μαζί με τα δύο μικρά παιδιά της και τον άντρα
της στο χωριό Namoruputh, στην περιοχή Turkana, στην Κένυα. Η κα Esmasse
αποφοίτησε από το δημοτικό σχολείο, αλλά δεν συνέχισε τις σπουδές της στη
δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
Η κα Esmasse δεν έχει εισοδήματα, αλλά είναι υπεύθυνη να φέρνει νερό στο σπίτι.
Αυτή η εργασία μπορεί να της πάρει μέχρι και μισή μέρα, καθότι συνήθως πρέπει να
διανύει πολύ μεγάλες αποστάσεις για να μαζεύει το νερό από τα πηγάδια. Η ξηρασία
στην Turkana φαίνεται να αυξάνεται κάθε χρόνο και πολλοί κτηνοτρόφοι,
συμπεριλαμβανομένου και του συζύγου της, έχασαν πολλά ζώα λόγω της ξηρασίας.
Κα Dalia Garcia
Η κα Garcia είναι 20 χρονών και ζει στην πόλη Cuzco, την πρωτεύουσα της περιοχής
στην οποία γίνεται μεγάλη καλλιέργεια πατάτας, στο Περού. Οι γονείς της ήταν και οι
δύο δάσκαλοι και η κα Garcia και οι δύο μεγαλύτεροι αδελφοί της φοίτησαν στο
σχολείο, προτού συνεχίσουν σε περαιτέρω εκπαίδευση.
Η κα Garcia πρόσφατα αποφοίτησε με δίπλωμα στη διαχείριση των καλλιεργειών. Την
περίοδο αυτή εργάζεται σε μια εταιρεία που ασχολείται με το εμπόριο της πατάτας,
δίνοντας συμβουλές σε τοπικούς αγρότες σχετικά με τις τεχνικές καλλιέργειας της
πατάτας. Η κα Garcia ελπίζει ότι ο τομέας της εμπειρίας της και το δίπλωμα που
διαθέτει θα της επιτρέψουν να σπουδάσει για να πάρει πτυχίο στη γεωπονία, στη Lima
ή ίσως και στο εξωτερικό.
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Κος Abdi Hassan
Ο κος Hassan είναι 21 χρονών και ζει στην περιοχή Mandera, στην Κένυα. Φοίτησε στο
δημοτικό σχολείο, αλλά δεν συνέχισε την εκπαίδευσή του. Είναι ο μεγαλύτερος από τα
έξι αδέλφια του και ζει μαζί με όλη του την οικογένεια του.
Ο κος Hassan είναι βοσκός και έχει κοπάδι με κατσίκες, επομένως, για να μπορεί να
διατηρεί το βοσκοτόπι του και να ταΐζει τα ζώα του, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από
τις καλές βροχοπτώσεις. Ωστόσο, η περιοχή στην οποία ο κος Hassan ζει αντιμετωπίζει
το πρόβλημα της ξηρασίας εδώ και αρκετά χρόνια. Για να αυξήσει το εισόδημά του,
συλλέγει και πωλεί καυσόξυλα και νερό. Το κοντινότερο πηγάδι βρίσκεται 16
χιλιόμετρα μακριά από το σπίτι του.
Κος Osman Humden
Ο κος Humden είναι 32 χρονών. Είναι παντρεμένος και έχει 2 παιδιά. Ζει σε ένα
προσωρινό καταυλισμό, ο οποίος δημιουργήθηκε για τους πρόσφυγες που προέκυψαν
από τη σύγκρουση στο Darfur, στο Σουδάν. Η περιοχή είναι άγονη και έχει μέσο όρο
600mm βροχόπτωσης και συνήθως ξηρασία.
Ο κος Humden εργάζεται ως ξυλουργός στην τοπική αγορά και κερδίζει περίπου 70p€1 κάθε μέρα. Η γυναίκα του κερδίζει κι εκείνη λίγα χρήματα, πουλώντας Zalabia
(γλυκά) στην τοπική αγορά. Το εισόδημα της οικογένειας είναι αρκετό για να καλύψει
τις διατροφικές ανάγκες των δύο παιδιών τους και θεωρείται ικανοποιητικό σε σχέση
με τους υπόλοιπους ανθρώπους στον καταυλισμό. Ωστόσο, δεν μπορούν να κάνουν
οικονομίες. Έχουν τη δυνατότητα να στείλουν το γιο τους στο σχολείο, αλλά δεν έχουν
τόσα λεφτά ώστε να μπορέσουν να στείλουν και την κόρη τους.
Κος Abukir Idriss
Ο κος Idriss είναι 55 χρονών και ζει μαζί με τη σύζυγο και τα 6 τους παιδιά στο χωριό
Tashatoy, κοντά στο Kassala, στο Σουδάν. Δεν έχει πάει ποτέ στο σχολείο.
Ο κος Idriss είναι αγρότης και γι’ αυτό πηγαίνει κάθε μέρα στην αγορά για να πωλήσει
τις σοδιές του. Επίσης, πωλεί παραδοσιακά χειροτεχνήματα, τα οποία κατασκευάζει η
γυναίκα του και οι δύο του κόρες. Ο κος Idriss δεν έχει πόσιμο νερό στο σπίτι του και,
επομένως, είναι υπό την ευθύνη των 6 εγγονιών του (όλα κάτω των 12 ετών) να
φέρνουν πόσιμο νερό στο σπίτι. Η οικογένεια βασίζεται στο νερό της βροχής όσον
αφορά το πότισμα των καλλιεργειών τους, τις οποίες έχουν σε έκταση που
ενοικιάζουν.
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Afrah Karar
H Afrah Karar είναι 16 χρονών και κατάγεται από το χωριό Bagadir, το οποίο βρίσκεται
σε απόσταση 30 km από την πόλη Kassala, Ανατολικά του Σουδάν. Ζει μαζί με τους
γονείς της και τα 3 της αδέλφια, το ένα από τα οποία αντιμετωπίζει μια σωματική
αναπηρία. Ζουν σε σπίτι ενός υπνοδωματίου και η Afrah δεν έχει πάει ποτέ στο
σχολείο.
Η Afrah άρχισε πρόσφατα να εργάζεται σε ένα μικρό αγρόκτημα, το οποίο είναι μόνο
για γυναίκες και βρίσκεται πολύ κοντά στο σπίτι της. Βοηθά στην καλλιέργεια μπάμιας,
χέννας και μπανάνας. Τα χρήματα που κερδίζει, πουλώντας αυτά τα προϊόντα στην
τοπική αγορά, προσφέρουν ένα χρήσιμο εισόδημα για την οικογένειά της.
Κος Ranjith Kumar
Ο κος Kumar είναι 40 χρονών και ζει στην περιοχή Hambantota, νότια της Σρι Λάνκα.
Αυτή η περιοχή είναι παραδοσιακή όσον αφορά την καλλιέργεια ρυζιού και χωράφια
με ρύζι καλύπτουν όλη την παράκτια περιοχή. Η Hambantota είχε πληγεί από το
τσουνάμι που έγινε στον Ινδικό Ωκεανό το 2004. Ο κος Kumar και η οικογένειά του
ήταν από τους τυχερούς που κατάφεραν να σωθούν.
Ο κος Kumar καλλιεργεί ρύζι για να μπορεί να τρέφει και να προσφέρει ένα μικρό
εισόδημα στη γυναίκα του, τα 2 τους παιδιά και το πρώτο τους εγγόνι. Φέτος, η
παραγωγή ήταν σχεδόν η μισή από εκείνη που είχε συνήθως, λόγω της αύξησης της
αλμυρότητας του εδάφους και της έλλειψης καθαρού νερού για σκοπούς άρδευσης. Η
σύζυγός του έχει 10 κοτόπουλα, τα οποία είναι πολύ σημαντικά, καθότι τα αυγά που
τους περισσεύουν τα πωλούν στην τοπική αγορά.
Κα Martha Lino
Η κα Lino είναι 31 χρονών και ζει στο χωριό Tingabamba, το οποίο βρίσκεται στην
ορεινή περιοχή Canchis, στο Περού. Η κα Lino είναι μόνη της από τότε που ο άντρας
της έφυγε και την άφησε, λίγο μετά τη γέννηση του δεύτερου παιδιού τους. Ζει μόνη
μαζί με τα δύο της παιδιά.
Η κα Lino είναι αγρότισσα και έχει ζώα (alpaca). Ζει με αυτά που κερδίζει πουλώντας
το τρίχωμα των ζώων της, το οποίο της παρέχει περίπου €3 τη βδομάδα. Για τα
προϊόντα τους βασίζονται στην τοπική αγορά και, μερικές φορές, πεινούν όταν η
κοινότητα είναι αποκλεισμένη λόγω των έντονων καιρικών συνθηκών (η θερμοκρασία
τη νύχτα μπορεί να πέσει κάτω από τους -20˚C και έντονος άνεμος και βροχή, συχνά,
βασανίζουν το χωριό για πολλές μέρες).
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Κα Rosa Maria
Η κα Maria είναι 43 χρονών και ζει στο Περού, σε μια παραθαλάσσια περιοχή στην
οποία υπάρχουν βουνά και λιβάδια, τα οποία κάνουν τη μετακίνηση των κατοίκων
πολύ δύσκολη. Η περιοχή επηρεάζεται πολύ από το μετεωρολογικό φαινόμενο El Nino
και τις σοβαρές βροχοπτώσεις, οι οποίες καταστρέφουν τους δρόμους και τις γέφυρες,
αποκλείοντας το χωριό για αρκετές μέρες.
Η κα Maria είναι κτηνοτρόφος ινδικού χοίρου εδώ και δύο δεκαετίες. Το εισόδημά της
είναι σταθερό, αλλά κάθε χρόνο ανησυχεί για τους κρύους χειμώνες και τις επιπτώσεις
που επιφέρουν στις καλλιέργειές της. Ο σύζυγός της πέθανε σε ένα σεισμό στο Ica το
2006 και η Rosa ανησυχεί για το μέλλον τόσο το δικό της όσο και των δύο παιδιών της,
τα οποία φοιτούν στο σχολείο της περιοχής. Και τα δύο θέλουν να φύγουν από το
χωριό όταν τελειώσουν το σχολείο και να βρουν δουλειά στην πρωτεύουσα Huarez.
Κα Rahel Mutai
Η κα Mutai είναι 64 χρονών, πρώην δασκάλα σε σχολείο και σύμβουλος για την
κοινότητα στην περιοχή Mendera, στη Βορειοανατολική Κένυα.
Η κα Mutai μετακόμισε στη Mendera μαζί με το σύζυγό της, τον οποίο γνώρισε στο
πανεπιστήμιο όταν και οι δύο σπούδαζαν δάσκαλοι. Ο σύζυγός της, ο οποίος πέθανε 4
χρόνια πριν, ήταν ο διευθυντής του γυμνασίου της περιοχής. Τα 4 από τα 7 παιδιά της
ζουν στην περιοχή, τα 2 μετακόμισαν στο Nairobi και το μικρότερο σπουδάζει στο
εξωτερικό. Η κα Mutai ζει με το μεγαλύτερο γιο της, τη σύζυγό του και τα 5 τους παιδιά
στο κέντρο της πόλης.
Κα Mita Nirmola
Η κα Nirmola είναι 35 χρονών και ζει στις όχθες του ποταμού Jamuna στο
Μπαγκλαντές, μαζί με το σύζυγό της και τα 4 τους παιδιά.
Η κα Nirmola διαθέτει περίπου 5 εκτάρια γης, αλλά λόγω του ότι ο ποταμός έχει
πλημμυρίσει, η μεγαλύτερη έκταση από αυτή που διέθετε έχει χαθεί. Ως αποτέλεσμα,
η οικογένεια συχνά χρειάζεται να μετακινείται, καταφεύγοντας στα αναχώματα του
ποταμού. Επιβιώνουν έχοντας ένα μικρό εισόδημα, κυρίως, από το ψάρεμα.
Η μεγαλύτερή της κόρη είναι 13 χρονών και έχει πρόσφατα παντρευτεί έναν τοπικό
αγρότη, αλλά συνεχίζει να δυσκολεύεται στην προσπάθειά της να θρέψει την
οικογένειά της, καθότι δεν μπορεί να αντεπεξέλθει οικονομικά όσον αφορά τα έξοδα
του σχολείου.
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Κα Betty Ochola
Η κα Ochola είναι 62 χρονών και είναι υπεύθυνη για όλη την οικογένεια, η οποία ζει
στα προάστια του Kisumu, η τρίτη μεγαλύτερη πόλη στην Κένυα. Το σπίτι της είναι
φτιαγμένο με τείχους από λάσπη και με κυματοειδή στέγη από κασσίτερο. Δεν έχει
πρόσβαση σε αποχετευτικό σύστημα ούτε σε καθαρό νερό.
Η κα Ochola είναι υπεύθυνη για όλη την οικογένεια, η οποία αποτελείται από 8 άτομα
και είναι χήρα τα τελευταία 10 χρόνια. Η οικογένεια κερδίζει τα προς το ζην,
καλλιεργώντας μια μικρή έκταση γης που διαθέτουν και παρέχοντας οικιακές εργασίες
στο Kisumu. Δεν έχουν πρόσβαση σε παροχή νερού, γι’ αυτό και η κα Ochola πρέπει να
αγοράζει το νερό από ένα τοπικό προμηθευτή.
Κα Maya Pandey
Η κα Pandey είναι 29 χρονών και ζει στο Shanti Tole, Butwal, στο Nepal. Ο σύζυγός της
έφυγε πριν από 4 χρόνια και τώρα μεγαλώνει μόνη της τα 2 τους παιδιά, ηλικιών 5 και
10 χρόνων. Το Butwal βρίσκεται στις όχθες του ποταμού Tilottama. Η κα Pandey
διαθέτει ένα μικρό πάγκο με τρόφιμα, τον οποίο στήνει στο δρόμο στο χωριό για να
κερδίζει τα προς το ζην. Τα παιδιά της δεν πηγαίνουν στο σχολείο και η ίδια ανησυχεί
διότι τα αφήνει μόνα τους στο σπίτι καθημερινά. Το Shanti Tole χτίστηκε σε μια πεδινή
περιοχή κοντά στον ποταμό και είναι, πάντα, η πρώτη περιοχή που πλημμυρίζει και η
τελευταία που ξεραίνεται. Κατά τις πλημμύρες των τελευταίων χρόνων, πολλοί
άνθρωποι στην περιοχή πέθαναν, λόγω σοβαρών ασθενειών.
Yam Pradham
Ο Yam Pradham είναι 15 χρονών και πηγαίνει στο σχολείο στην πόλη Pokhara, στο
Νεπάλ. Η πόλη Pokhara είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη στο Νεπάλ και είναι
ευπαθής σε πολλά φυσικά φαινόμενα, κυρίως σοβαρούς σεισμούς και πλημμύρες.
Ο Yam έχει ζήσει φωτιές, πλημμύρες και καταιγίδες και έχει βιώσει τον κίνδυνο των
σεισμών. Ζει σε ένα σπίτι 2 υπνοδωματίων στην πόλη μαζί με τη μητέρα του, το
μικρότερο αδερφό του και τη μεγαλύτερη αδελφή του. Το σπίτι έχει ανακαινιστεί
πρόσφατα από το θείο του, σε μια προσπάθεια να το φτιάξουν ώστε να είναι
αντισεισμικό. Ωστόσο, το σχολείο του είναι ένα παλιό κτήριο και δεν έχει ανακαινιστεί
ώστε να είναι αντισεισμικό. Ο πατέρας του Yam πέθανε πρόσφατα και το εισόδημα
του νοικοκυριού προέρχεται τώρα από τη μεγαλύτερη αδελφή του και τη μητέρα του.
Ο Yam επιθυμεί να πάει στο πανεπιστήμιο και να σπουδάσει μηχανική.
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Κος Bahadur Soti
Ο κος Soti είναι 37 ετών και ζει μαζί με τη γυναίκα και τα δύο τους παιδιά στην περιοχή
Lalmonirhat, στο Μπαγκλαντές. Όλη η οικογένεια ζει σε ένα μικρό σπίτι στη γη του
ξαδέλφου του. Χρειάστηκε να μετακομίσουν αρκετές φορές κατά τα τελευταία χρόνια
εξαιτίας των πλημμυρών, οι οποίες παρέσυραν τα σπίτια και τις περιουσίες τους.
Ο κος Soti είναι γεωργικός εργάτης και για 5 μήνες κάθε χρόνο μεταφέρεται σε άλλες
περιοχές για να βρει δουλειά. Ως αποτέλεσμα του προβλήματος που αντιμετωπίζουν
όσον αφορά την ιδιοκτησία καλλιεργήσιμης γης ή σπιτιού, δεν μπορούν να
συμμετέχουν στις συνεδρίες της κοινότητας. Η οικογένεια ζει μέσα σε μεγάλη
αβεβαιότητα σχετικά με το κατά πόσο έχουν αρκετή ποσότητα φαγητού και άλλα
απαραίτητα αγαθά.
Κα Florence Syprose
Η κα Syprose είναι μια γυναίκα 63 χρονών, η οποία ζει σε μια φτωχογειτονιά, η οποία
ονομάζεται Nyalenda και βρίσκεται στα περίχωρα του Kisumu, στην Κένυα. Ένα
σοβαρό πρόβλημα που αντιμετωπίζει το χωριό είναι η προμήθεια του νερού. Το χωριό
αυτή την περίοδο βασίζεται σε φυσική πηγή, η οποία ρέει στο χωριό, αλλά δεν
υπάρχει καμιά εγγύηση ότι το νερό αυτό δεν είναι μολυσμένο.
Η Syprose είναι υπεύθυνη για τη φροντίδα όλης της οικογένειάς της και για τα 5 της
εγγόνια, καθότι τα 4 παιδιά της πέθαναν από AIDS. Ο σύζυγός της Daniel πέθανε πριν
από 3 χρόνια, αφού πάτησε πάνω σε ένα καρφί και έπαθε σηψαιμία. Δεν έχει καθόλου
πηγές από σταθερό εισόδημα και βασίζεται πάνω σε εγχώριες εργασίες.
Κος Stanley Ukel
Ο κος Ukel είναι 33 χρονών και ζει στην κοινότητα Kapiri-Mposhi, στη Ζάμπια, όπου ο
ιός του HIV/AIDS έχει εξαπλωθεί. Ο κος Ukel προσβλήθηκε από την ασθένεια πριν από
6 χρόνια και παλεύει μόνος του εδώ και δύο χρόνια από τότε που έχασε τη σύζυγό του
από την ίδια ασθένεια.
Ο κος Ukel αυτή την περίοδο ζει μαζί με τους γονείς του και το μεγαλύτερο γιο του, ο
οποίος είναι 15 χρονών και τον οποίο φροντίζουν οι γονείς του. Οι μητέρα του
καλλιεργεί λαχανικά και βότανα σε μια μικρής έκτασης γη και ο γιος του εργάζεται
στην τοπική αγορά. Τα υπόλοιπα παιδιά του, ηλικιών 7 και 9, φοιτούν στο σχολείο της
περιοχής.
Η γη στην οποία είναι κτισμένο το σπίτι τους πλημμυρίζει πολύ συχνά από τον ποταμό,
αλλά το σπίτι θεωρείται ότι είναι ανακαινισμένο. Ο κος Ukel πρέπει να πηγαίνει πολύ
συχνά στο νοσοκομείο της περιοχής, το οποίο βρίσκεται στην άλλη άκρη της πόλης, για
να παίρνει τα φάρμακά του, αλλά συχνά, όταν δεν νιώθει αρκετά καλά για να διανύσει
τόσο μεγάλη απόσταση, αναγκάζεται να στέλλει το γιο του.
Κος Francesco Caprizzi
Ο κος Caprizzi είναι 34 χρονών και ζει μαζί με τους γονείς του κοντά στη Bologna, στην
Ιταλία. Σπούδασε βιοχημικός πριν από 5 χρόνια, αλλά ακόμα δεν βρήκε δουλειά στον
τομέα του. Εργάζεται ως οδηγός για εγχώριες εταιρείες μεταφοράς, αλλά δεν σταματά
να ψάχνει για πιθανές θέσεις εργασίας στον τομέα της βιοχημείας.
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Σκέφτεται να πάει στη Γερμανία να ψάξει για δουλειά εκεί, λόγω του ότι η εταιρεία
στην οποία εργάζεται άρχισε να απολύει προσωπικό λόγω της οικονομικής κρίσης.
Μετακόμισε μαζί με τους γονείς του αφού τέλειωσε το πανεπιστήμιο, σε μια
προσπάθειά του να εξοικονομήσει χρήματα.
Κος Beppe Cincirelli
Ο κος Cincirelli είναι 72 χρονών και ζει με τη γυναίκα του σε ένα μικρό χωριό κοντά στο
Siracusa στη Σικελία, στην Ιταλία. Έχει αφυπηρετήσει και παίρνει μια μικρή σύνταξη,
αλλά πάντα είχε ένα μικρό λαχανόκηπο, ο οποίος παρέχει σε εκείνον και στη γυναίκα
του τη μεγαλύτερη ποσότητα από τα λαχανικά που χρειάζονται για τη διατροφή τους.
Κατά τα τελευταία 10 χρόνια, η βροχόπτωση έχει μειωθεί κατά 50% και ο κος Cincirelli
δεν μπορεί να καλλιεργήσει τόση ποσότητα λαχανικών όσα χρειάζονται κατά τους
καλοκαιρινούς μήνες. Η Σικελία αναγκάζεται να εισάγει πόσιμο νερό κατά τη διάρκεια
του καλοκαιριού, καθότι δεν διαθέτει αρκετή ποσότητα, ώστε να ικανοποιούνται οι
ανάγκες όλων των κατοίκων. Πρόσφατα, η υγεία της συζύγου του χειροτέρεψε και
χρειάζεται να λαμβάνει φάρμακα, τα οποία είναι ακριβά και δεν τα καλύπτει το
σύστημα υγείας.
Κος Peter Jones
Ο κος Jones είναι 88 χρονών και, από τότε που πέθανε η γυναίκα του, δύο χρόνια πριν,
ζει σε γηροκομείο στο Coventry, στην Αγγλία. Έχει δύο παιδιά, τα οποία έχουν τη δική
τους οικογένεια και ζουν κοντά σε εκείνον. Πρόσφατα, υπέστη εγκεφαλική βλάβη, η
οποία τον άφησε σε αναπηρικό καροτσάκι.
Ο κος Jones πέρασε όλη τη ζωή του εργαζόμενος ως μηχανικός στο Royal Air Force και
γι’ αυτό το λόγο έχει τώρα μια καλή σύνταξη. Θεωρείται ως ένα αξιοσέβαστο πρόσωπο
στην κοινότητα, λόγω του ότι έχει διοργανώσει αρκετές φιλανθρωπικές εκδηλώσεις
για να μαζέψει χρήματα για εγχώριες αλλά και παγκόσμιες φιλανθρωπίες.
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Κα Angela Lepratti
Η κα Lepratti είναι 34 χρονών, είναι παντρεμένη και έχει δύο μικρά παιδιά. Είναι
φαρμακοποιός και εργαζόταν σε οικογενειακό χημείο στη μικρή παραθαλάσσια πόλη
της Vernazza, στην περιοχή Liguria, στην Ιταλία.
Η πόλη είχε κτυπηθεί το 2011 από δυνατή βροχή, η οποία προκάλεσε κατολίσθηση
λάσπης, πλημμύρες και παντελή καταστροφή στην πόλη. Από τότε η οικογένειά της
ζούσε με τη γιαγιά τους σε μια κοντινή πόλη, η οποία δεν είχε πληγεί σε τόσο μεγάλο
βαθμό. Προσπαθούν να ξαναφτιάξουν το σπίτι τους και το χημείο, αλλά η διαδικασία
αυτή απαιτεί αρκετό χρόνο. Η κα Lepratti δεν εργάζεται από το 2011, επομένως η
οικογένειά της αναγκάζεται να εξαρτάται οικονομικά από το μισθό του συζύγου της
και τη βοήθεια της γιαγιάς.
Κα Grażyna Michalak
Η κα Michalak είναι 54 χρονών και ζει στο Cukrówka, στην Πολωνία, σε ένα μικρό
χωριό 30km μακριά από την πόλη Radom, μαζί με το σύζυγο και δύο από τα παιδιά
τους, τα οποία φοιτούν ακόμη στο σχολείο. Έχει και δύο μεγαλύτερα παιδιά, τα οποία
ζουν στην Ιρλανδία και τη Γερμανία και τα οποία τους επισκέπτονται για τις διακοπές
των Χριστουγέννων και του Πάσχα.
Η κα Michalak εργαζόταν σε ένα τοπικό παντοπωλείο, αλλά τα τελευταία δύο χρόνια
φροντίζει, κυρίως, το σπίτι της και κάνει κάποιες εποχικές δουλειές σε μια φάρμα της
περιοχής, από όπου λαμβάνει ένα καλό μισθό. Δύο χρόνια πριν, η φάρμα στην οποία
εργαζόταν είχε πληγεί από τυφώνα και αυτό είχε ως αποτέλεσμα να χάσει τόσο τη
δουλειά της όσο και τα έσοδά της.
Κα Αλίκη Παπαδοπούλου
Η κα Παπαδοπούλου είναι 33 χρονών και είναι ανύπαντρη μητέρα ενός τρίχρονου
κοριτσιού. Έχει σπουδάσει Διοίκηση Επιχειρήσεων, αλλά λόγω του προβλήματος της
ανεργίας που επικρατεί στην Κύπρο ως αποτέλεσμα της οικονομικής κρίσης,
εργάζεται, στην παρούσα φάση, ως ταμίας σε μια υπεραγορά της περιοχής.
Η κα Παπαδοπούλου ζει σε ένα μεγάλο διαμέρισμα στη Λευκωσία, κοντά στο σπίτι των
γονιών της. Προέρχεται από μια εύπορη οικογένεια και η μητέρα της προσέχει το παιδί
της όσο εκείνη εργάζεται στην υπεραγορά. Συνήθως, περνά τα σαββατοκύριακά της
μαζί με τους γονείς της και, σπάνια, βγαίνει με τους φίλους της.
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Sophie Smith
Η Sophie Smith είναι 11 χρονών και ζει με τους γονείς της σε μια μονώροφη κατοικία
στο κτήμα τους, που είναι 300 εκτάρια στο Somerset, στην Αγγλία. Η μητέρα της την
συνοδεύει μέχρι το τέλος του αγροκτήματος, από όπου παίρνει το λεωφορείο για να
πάει στο σχολείο της, το οποίο βρίσκεται 8 μίλια μακριά από το σπίτι της.
Η περιοχή στην οποία κατοικεί η Sophie έχει πλημμυρίσει τέσσερις φορές τα τελευταία
6 χρόνια. Φέτος, η οικογένειά της αναγκάστηκε να φύγει από τη φάρμα για ένα μήνα
και η μεγαλύτερη έκταση της φάρμας εξακολουθεί να βρίσκεται πλημμυρισμένη. Αυτή
την περίοδο, η Sophie μένει μαζί με μια άλλη οικογένεια, η οποία βρίσκεται πιο κοντά
στο σχολείο της, μέχρι να υποχωρήσει η πλημμύρα.
Κος Marcin Swolewski
Ο κος Swolewski είναι 51 χρονών και ζει στα περίχωρα του Kraków, στην Πολωνία, μαζί
με τη σύζυγό του και την ενός έτους κόρη τους. Έχει εργαστεί ως οικοδόμος από τότε
που αποφοίτησε από το τεχνικό σχολείο.
Πριν από μερικά χρόνια αγόρασε μια μικρή έκταση και έκτισε εκεί ένα οικογενειακό
σπίτι, κοντά στον ποταμό Rudawa. Μπόρεσε να αγοράσει αυτή την έκταση, λόγω του
ότι ήταν φθηνή διότι βρίσκεται σε πλημμυρική περιοχή. Αντιλαμβάνεται το ρίσκο ότι
μια μέρα ο ποταμός μπορεί να πλημμυρίσει και μαζί με εκείνον να πλημμυρίσει και το
σπίτι τους, αλλά τα επίπεδα του συγκεκριμένου ποταμού ήταν αρκετά σταθερά τα
τελευταία χρόνια και, άλλωστε, υπάρχουν πολλά παρόμοια σπίτια στην ίδια περιοχή.
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Φυλλάδιο 4: Κάρτα προφίλ χαρακτήρα
Τυπώστε τα πιο κάτω δείγματα και δώστε από μια άδεια κάρτα σε κάθε παιδί για να την
συμπληρώσει.

Κάρτα Προφίλ

Κάρτα Προφίλ

Όνομα:………………………………………………………
Ηλικία:……………………………………………………….
Άτομα: Ζω με…………………………………………....
Χώρα: Ζω στο(ν)/στη(ν)…………………………...
…………………………………………………………….......
Τοποθεσία:
Αστική
Αγροτική
Λεπτομέρειες υγείας:………………………………..
Εκπαίδευση:………………………………………………
Εργασία:……………………………………………………
Περιουσία: Έχω στην ιδιοκτησία μου………..
………………………………………………………………….
Άλλες λεπτομέρειες:………………………………….
…………………………………………………………………..
Απειλές στην περιοχή μου: π.χ. πλημμύρα,
ξηρασία……………………………………………………..
…………………………………………………………………..
…………………………………………………………………..
…………………………………………………………………..
…………………………………………………………………..

Όνομα:………………………………………………………
Ηλικία:……………………………………………………….
Άτομα: Ζω με…………………………………………....
Χώρα: Ζω στο(ν)/στη(ν)…………………………...
…………………………………………………………….......
Τοποθεσία:
Αστική
Αγροτική
Λεπτομέρειες υγείας:………………………………..
Εκπαίδευση:………………………………………………
Εργασία:……………………………………………………
Περιουσία: Έχω στην ιδιοκτησία μου………..
………………………………………………………………….
Άλλες λεπτομέρειες:………………………………….
…………………………………………………………………..
Απειλές στην περιοχή μου: π.χ. πλημμύρα,
ξηρασία……………………………………………………..
…………………………………………………………………..
…………………………………………………………………..
…………………………………………………………………..
…………………………………………………………………..

Κάρτα Προφίλ

Κάρτα Προφίλ

Όνομα:………………………………………………………
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Άτομα: Ζω με…………………………………………....
Χώρα: Ζω στο(ν)/στη(ν)…………………………...
…………………………………………………………….......
Τοποθεσία:
Αστική
Αγροτική
Λεπτομέρειες υγείας:………………………………..
Εκπαίδευση:………………………………………………
Εργασία:……………………………………………………
Περιουσία: Έχω στην ιδιοκτησία μου………..
………………………………………………………………….
Άλλες λεπτομέρειες:………………………………….
…………………………………………………………………..
Απειλές στην περιοχή μου: π.χ. πλημμύρα,
ξηρασία……………………………………………………..
…………………………………………………………………..
…………………………………………………………………..
…………………………………………………………………..
…………………………………………………………………..

Όνομα:………………………………………………………
Ηλικία:……………………………………………………….
Άτομα: Ζω με…………………………………………....
Χώρα: Ζω στο(ν)/στη(ν)…………………………...
…………………………………………………………….......
Τοποθεσία:
Αστική
Αγροτική
Λεπτομέρειες υγείας:………………………………..
Εκπαίδευση:………………………………………………
Εργασία:……………………………………………………
Περιουσία: Έχω στην ιδιοκτησία μου………..
………………………………………………………………….
Άλλες λεπτομέρειες:………………………………….
…………………………………………………………………..
Απειλές στην περιοχή μου: π.χ. πλημμύρα,
ξηρασία……………………………………………………..
…………………………………………………………………..
…………………………………………………………………..
…………………………………………………………………..
…………………………………………………………………..
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Φυλλάδιο 5: Έννοιες λέξεων κλειδιά
Οι πιο κάτω λέξεις χρησιμοποιούνται πολύ κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας. Ελέξτε κατά πόσο κατανοείτε τη σημασία τους για να σας
βοηθήσει να επωφεληθείτε όσο το δυνατό περισσότερο από τη δραστηριότητα αυτή.

Φυσικές καταστροφές:

Κίνδυνος:

Ξηρασία, σεισμοί, πλημμύρες, κατολισθήσεις,
καταιγίδες, πυρκαγιές και ηφαιστειακές
εκρήξεις.

Η πιθανότητα οι άνθρωποι να επηρεαστούν
από τις φυσικές καταστροφές.

Ευπάθεια:

Καταστροφή:

Πόσο ευάλωτοι είναι οι άνθρωποι στις ζημιές
που προκαλούνται από τις φυσικές
καταστροφές.

Μια φυσική καταστροφή επηρεάζει σοβαρά
τους ανθρώπους και την ικανότητά τους να
ανακάμψουν από το συμβάν.
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