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ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ 

• Ο Δήμος περιλαμβάνει τον πρώην Δήμο Στυρέων, τον Δήμο 

Μαρμαρίου και την κοινότητα Αμυγδαλιάς. 

 

 

• Ο Δήμος γνωρίζοντας ότι ένα από τα κύρια κοινωνικά προβλήματα 

είναι η φτώχεια ανέλαβε δράσεις για την άμβλυνση των δυσκολιών 

των ανθρώπων. 

 



ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗς ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΣΗΜΕΡΑ 

• Η φτώχεια απειλεί όσους έχουν χαμηλό εισόδημα, με πρόβλημα 

πρόσβασης στις υπηρεσίες, όπως στην εκπαίδευση, στην υγειονομική 

περίθαλψη, και σε κοινωφελείς εγκαταστάσεις, όπως νερό, θέρμανση 

ή ρεύμα. 

 

 

• Είναι ένα φαινόμενο το οποίο εμποδίζει όσους βρίσκονται στην 

κατάσταση αυτή να βρουν τα κατάλληλα μέσα, ώστε να μπορέσουν 

να διαφύγουν ,με αποτέλεσμα να τους δημιουργούνται συναισθήματα 

απελπισίας, απόγνωσης και κοινωνικού αποκλεισμού. 

 

 

• Ακόμα και μετά την καταβολή επιδομάτων και την πρόνοια του 

κράτους πολλοί συμπολίτες μας κυρίως άνεργοι ή 

ημιαπασχολούμενοι βίωσαν ένδεια.  



ΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ 

• Επισκεπτόμαστε στην αρχή της σχολικής χρονιάς τα Δημοτικά σχολεία 

του Καβοντόρου και μοιράζουμε σάκες και γραφική ύλη στα παιδιά που 
κρατούν ακόμα ζωντανά τα χωριά μας. 

 

• Μοιράζουμε ρούχα, είδη προσωπικής υγιεινής, τρόφιμα και άλλα ανά 
τακτά χρονικά διαστήματα στις οικογένειες που ζουν στον Καβοντόρο. 

 

• Συνεργαζόμαστε με το Νοσοκομείο Καρύστου και βοηθάμε για τη 
μεταφορά και την περίθαλψη των κατοίκων. Υπάρχουν εθελοντικές 

ομάδες που όλο το 24ωρο είναι δίπλα μας και προσφέρουν τα μέγιστα. 

 

• Γίνονται δωρεάν ιατρικές εξετάσεις και ημερίδες για την πρόληψη και 
ενημέρωση των κατοίκων του Δήμου.  

 

• Συμμετέχουμε στα προγράμματα του υπουργείου γεωργικής ανάπτυξης 
με διανομές φρούτων και της περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ενισχύοντας 

τους ωφελούμενους με διανομές νωπών τροφίμων και ειδών μακράς 

διαρκείας. 



ΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ 

• Συνεργαζόμαστε με τοπικές επιχειρήσεις και μεγάλες εταιρείες οι 

οποίες με τις χορηγίες τους μας βοηθούν για την καλύτερη φροντίδα 

των συνανθρώπων μας. 

 

• Σε μεγάλη μερίδα των δημοτών έχει γίνει συνείδηση ν’ αφήνουν έστω 

και ένα προϊόν στα ειδικά καλάθια του Κοινωνικού Παντοπωλείου που 

υπάρχουν στα καταστήματα τροφίμων. 

 

• Κάθε χρόνο τέτοια εποχή στα παραδοσιακά λιοτρίβια μας μαζεύεται 

λάδι που αφήνουν οι παραγωγοί και διατίθεται από το Κοινωνικό 

Παντοπωλείο.  

 

• Σε πολιτιστικές εκδηλώσεις που γίνονται από το Δήμο ή συλλόγους, 

υπάρχουν κουτιά συλλογής τροφίμων. Έχουμε δημιουργήσει και τον 

«ΤΟΙΧΟ ΤΗΣ ΚΑΛΟΣΥΝΗΣ», ένα όμορφα ζωγραφισμένο ταμπλό που 

γεμίζει με είδη πρώτης ανάγκης σε εκδηλώσεις και γιορτές. 

 



ΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ 

• Γίνονται BAZAAR με χειροποίητα αντικείμενα. Τα έσοδα είναι για τις 

άπορες οικογένειες και τις ανάγκες τους. 

 

• Πριν 5 χρόνια ξεκινήσαμε το BAZAAR βιβλίου στην Κάρυστο, το 

οποίο έχει γνωρίσει ανέλπιστη επιτυχία.  

 

 



ΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ 

• Οι υπηρεσίες του Δήμου είναι κοντά στους απόρους, με απαλλαγές 

δημοτικών τελών, ύδρευσης και άλλων. 

 

• Υπάρχει ψυχολογική στήριξη από τους ψυχολόγους και τους 

κοινωνικούς λειτουργούς. 

 



 

ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ 


