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Ανισότητα – Κουίζ 

Εδώ θα βρείτε ένα κουίζ για τα ζητήματα της ανισότητας στην 
Ευρώπη και τον κόσμο. 

 ΘΕΜΑ 

Ανισότητα 

 
Εξετάστε τις γνώσεις σας για την ανισότητα με αυτό το κουίζ 

1. Ποια δήλωση είναι σωστή; 

α) 5% των πλουσιότερων ανθρώπων τώρα έχουν περισσότερο πλούτο από το υπόλοιπο 95%  
     του πληθυσμού της γης 
β) 10% των πλουσιότερων ανθρώπων τώρα έχουν περισσότερο πλούτο από το υπόλοιπο 90%        
     του πληθυσμού της γης 
γ) 1% των πλουσιότερων ανθρώπων τώρα έχουν περισσότερο πλούτο από το υπόλοιπο 99%  
    του πληθυσμού της γης  
δ) 7% των πλουσιότερων ανθρώπων τώρα έχουν περισσότερο πλούτο από το υπόλοιπο 93%  
     του πληθυσμού της γης 

 

Απάντηση: γ 

Το 2016, 62 άνθρωποι είχαν στην κατοχή τους τόσο πλούτο όσο και ο μισός πληθυσμός της γης. Ο 
πλούτος όλων μαζί αριθμεί 1.76 τρισεκατομμύρια δολάρια. Σας προκαλεί έκπληξη αυτό;  
Ακούγεται δίκαιο; 
Πηγή: http://policy-practice.oxfam.org.uk/publications/an-economy-for-the-1-how-privilege-and-power-in-the-
economy-drive-extreme-inequ-592643   

 
 

2. Σε σχέση με τον πλούτο που κατέχουν διάφοροι άνθρωποι, πιστεύετε πως οι περισσότερες 
κοινωνίες του κόσμου είναι:  

 α) Πολύ ίσες; 
 β) Αρκετά ίσες; 
 γ) Λίγο άνισες; 
 δ) Πολύ άνισες; 
  

Απάντηση: γ ή δ 

http://policy-practice.oxfam.org.uk/publications/an-economy-for-the-1-how-privilege-and-power-in-the-economy-drive-extreme-inequ-592643
http://policy-practice.oxfam.org.uk/publications/an-economy-for-the-1-how-privilege-and-power-in-the-economy-drive-extreme-inequ-592643
http://www.oxfam.org.uk/blogs/2014/01/rigged-rules-mean-economic-growth-is-increasingly-winner-takes-all-for-rich-elites
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Αν και υπάρχουν διαφορές μεταξύ των χωρών, στις περισσότερες χώρες δεν υπάρχει πολλή 
ισότητα. Υπάρχουν άνθρωποι που κατέχουν πολύ περισσότερα χρήματα και έχουν καλύτερες 
παροχές στους τομείς της υγείας και της εκπαίδευσης από όσο άλλοι. Αυτό ονομάζεται ανισότητα.  
Κάποιος βαθμός ανισότητας αναμένεται στην κοινωνία, αφού οι άνθρωποι αμείβονται 
διαφορειτκά για διαφορετικές δουλειές. Ωστόσο, τα τελευταία 15-20 χρόνια το χάσμα μεταξύ των 
πλουσιότερων και των φτωχότερων μεγαλώνει πολύ, όπως διαφαίνεται στην Ερώτηση 1.   

 
 

3. Ποιο διάσημο πρόσωπο έχει πει ότι η αυξανόμενη ανισότητα αποτελεί μεγάλο παγκόσμιο 
πρόβλημα;  

α) Ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών (Ban Ki-moon) 
β) Ο Barack Obama 
γ) Ο Πάπας Φραγκίσκος 
δ) Ο Πρόεδρος της Παγκόσιας Τράπεζας (Jim Yong Kim) 
 

Απάντηση: Όλες 

Όλες οι πιο πάνω προσωπικότητες έχουν κάνει δηλώσεις για το σοβαρό παγκόσμιο ζήτημα της 
αύξησης της ανισότητας και των προβλημάτων που προκαλούνται. Αυτό υποδεικνύει τη 
σοβαρότητα με την οποία αντιμετωπίζεται το ζήτημα σε όλο τον κόσμο. Μπορείτε να διαβάσετε 
τις δηλώσεις στους πιο κάτω συνδέσμους. 
Ban Ki Moon  
Barack Obama  
Πάπας Φραγκίσκος   
Jim Yong Kim  

 
 

4. Ποια δήλωση είναι η σωστή; Σε μια κοινωνία με υψηλά ποστοστά ανισότητας, σημαίνει ότι... 

  α) Κάποιοι άνθρωποι έχουν πολλά χρήματα και πολλοί άνθρωποι έχουν λίγα  
β) Κάποιοι άνθρωποι είναι πολύ πιο υγιείς και πολλοί άνρθωποι λιγότερο υγιείς 
γ) Κάποιες περιοχές είναι πολύ επικίνδυνες για να ζει κανείς, ενώ κάποιες άλλες είναι πολύ   
    ασφαλείς 
δ) Κάποιοι άνθρωποι μπορούν εύκολα να παίρνουν αποφάσεις ζωής, ενώ κάποιοι άλλοι έχουν  
    πολύ λιγότερες επιλογές.  
 

Απάντηση: Όλες 

Όλες οι δηλώσεις είναι σωστές γιατί η ανισότητα, δηλαδή μια κοινωνία στην οποία δεν υπάρχει 
ισότητα, μπορεί να παρατηρηθεί με πολλούς τρόπους. Μιλάμε συχνά για το πόσα χρήματα ή 
πλούτο έχουν οι άνθρωποι, αλλά ανισότητα μπορεί να σημαίνει πόσο υγιείς είναι οι άνθρωποι, 

http://www.un.org/sg/STATEMENTS/index.asp?nid=7470
http://www.nytimes.com/2013/12/05/opinion/the-president-on-inequality.html
https://twitter.com/Pontifex/status/460697074585980928
http://www.worldbank.org/en/news/press-release/2014/10/01/boosting-shared-prosperity-key-tackling-inequality-world-bank-group-president
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πόσες παροχές έχουν σε θέματα εκπαίδευσης, τα ποσοστά εγκληματικότητας, αν οι άνθρωποι 
είναι ενεργοί πολίτες στην κοινωνία και πόσο εύκολο είναι για αυτούς να κάνουν επιλογές στη ζωή 
τους. Επομένως, η ανισότητα μπορεί να έχει διάφορες διαστάσεις. 
 

5. Ποιο είναι το σωστό; H υψηλή ανισότητα είναι κάτι που... 
α) Συμβαίνει βασικά στις φτωχότερες/ λιγότερο αναπτυγμένες χώρες 
β) Δεν είναι κάτι που μπορεί να ελεγχθεί 
γ) Είναι κάτι που μπορεί να μειωθεί με κυβερνητικές δράσεις 
δ) Αυξάνεται στην κοινωνία με τον καιρό 

 
Απάντηση: γ 

Οι περισσότερες από αυτές τις δηλώσεις είναι λανθασμένες. Η υψηλή ανισότητα μπορεί να 
παρατηρηθεί παντού. Η ΗΠΑ είναι πλούσια περιοχή, αλλά έχει υψηλά επίπεδα ανισότητας, ενώ η 
Σουηδία, αν και πλούσια χώρα, έχει χαμηλά επίπεδα ανισότητας. Το Νεπάλ είναι μια φτωχή χώρα, 
αλλά έχει σχετικά χαμηλά επίπεδα ανισότητας, ενώ η Ονδούρα είναι επίσης φτωχή χώρα, αλλά με 
πολύ υψηλά επίπεδα ανισότητας. Ιστορικά, τα επίπεδα ανισότητας αυξάνονται και μειώνονται με 
τον καιρό. Αυτό σημαίνει ότι η ανισότητα δεν είναι αναπόφευκτη και ότι οι άνθρωποι, συνήθως 
μέσω της κυβέρνησής τους, μπορούν να κάνουν (και έχουν κάνει) πράγματα για να τη μειώσουν. 
Επομένως, η δήλωση (γ) είναι σωστή.  
Για να δείτε το δείκτη Gini των διάφορων χωρών, χρησιμοποιήστε αυτό το σύνδεσμο. 

 
 

6. «Μια πιο άνιση κοινωνία θα είναι κακό πράγμα για αυτούς που έχουν πολύ λιγότερα, αλλά 
καλό για αυτούς που έχουν πολύ περισσότερα». Πιστεύετε πως αυτή η δήλωση είναι σωστή ή 
λανθασμένη; 
α) Σωστό 
β) Λάθος 

 
Απάντηση: β 

Μπορεί να σκεφτείτε ότι αν ήσασταν πλούσιοι θα ήταν καλύτερο να ζούσατε σε μια πιο άνιση 
κοινωνία, καθώς θα μπορούσατε να αποκτήσετε περισσότερο πλούτο από τους περισσότερους 
ανθρώπους. Ωστόσο, μια σημαντική μελέτη για την ανισότητα υπογράμμισε ότι μια άνιση 
κοινωνία είναι χειρότερη για όλους όσους ζουν σε αυτήν, συμπεριλαμβανομένων και των 
πλουσίων. Το βιβλίο με τίτλο Πνευματικό Επίπεδο (Spirit Level) εξέτασε ζητήματα όπως πώς ήταν 
οι πλούσιοι και πόση εγκληματικότητα υπήρχε στις κοινωνίες που ήταν πιο άνισες και ανακάλυψε 
ότι στις πιο άνισες κοινωνίες τα πράγματα ήταν για όλους πολύ χειρότερα.   
 

http://hdr.undp.org/en/content/income-gini-coefficient
https://www.equalitytrust.org.uk/resources/the-spirit-level
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7. Για ποιο ποσοστό των παγκόσμιων εκπομπών άνθρακα ευθύνεται το πλουσιότερο μισό του 
πληθυσμού της γης; 

α)10% 
β) 25% 
γ) 70% 
δ) 90% 

 
Απάντηση: δ 

Καθώς οι φτωχότεροι άνθρωποι ζουν σε περιοχές που εκτείθενται περισσότερο στην κλιματική 
αλλαγή, το φτωχότερο μισό του πληθυσμού της γης ευθύνεται μονάχα για το 10% περίπου των 
εκπομπών. Το μέσο αποτύπωμα του πλουσιότερου 1% σε παγκόσμιο επίπεδο θα μπορούσε να 
είναι όσο το 175 φορές του φτωχότερου 10%.  
Διαβάστε περισσότερα στις εκθέσεις της Oxfam, “An Economy for the 1%” και Ηνωμένων Εθνών, “Inequalities 
exacerbate climate impacts on poor”.  

 

8. Ποια από τα ακόλουθα πιστεύετε ότι μπορούν να βοηθήσουν στη μείωση της ανισότητας; 
α) Υψηλότεροι φόροι για τις επιχειρήσεις και τους πλουσίους 
β) Υψηλή ποιότητα, δωρεάν εκπαίδευση και παροχές για την υγεία για όλους 
γ) Αύξηση μισθών για τα επαγγέλματα με χαμηλές απολαβές 
δ) Υποστήριξη των φτωχότερων, π.χ. τιμές τροφίμων 

 
Απάντηση: `Ολες 

Στην πραγματικότητα όλα αυτά τα πιο πάνω μπορούν να βοηθήσουν στη μείωση της ανισότητας. 
Βοηθούν στο διαμοιρασμό ή την ανακατανομή χρημάτων από τους πλουσιότερους στους 
φτωχότερους και διασφαλίζουν την πρόσβαση όλων σε υπηρεσίες που θα τους βοηθήσουν στη 
ζωή (όπως τα σχολεία και τα νοσοκομεία). Χώρες όπως η Βραζιλία, με μειωμένη ανισότητα, έχουν 
χρησιμοποιήσει πράγματα όπως τη βελτίωση της δωρεάν εκπαίδευσης και υγείας για τους 
φτωχότερους, δίνοντας μετρητά σε φτωχές οικογένειες για να αγοράσουν αρκετά τρόφιμα, 
αυξάνοντας το «ελάχιστο εισόδημα», το χαμηλότερο εισόδημα που λαμβάνουν οι εργαζόμενοι.   

https://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/file_attachments/bp210-economy-one-percent-tax-havens-180116-en_0.pdf
http://www.un.org/sustainabledevelopment/blog/2016/10/report-inequalities-exacerbate-climate-impacts-on-poor/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/blog/2016/10/report-inequalities-exacerbate-climate-impacts-on-poor/
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