
ΤΟ ΚΑΚΟ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΚΟΣΜΟ 

Μαθήτρια: Βασιλική Παπαδοπούλου 

Καθηγήτρια: Βαχτσιαβάνου Μαλαματή 

Σχολικό Έτος: 2015-16 



                    ΤΟ ΚΑΚΟ 

 Κακό είναι μια πράξη ή μία κατάσταση από την 

οποία προκύπτει, ή τείνει να προκύψει, 

αποτέλεσμα που αντίκειται σε μια ηθική. Η ηθική 

αυτή δεν είναι σαφώς καθορισμένη, η παραβίασή 

της όμως αφορά σε γενικές γραμμές το μη 

σεβασμό και τη σπατάλη της φύσης, της 

δημιουργίας και της ανθρώπινης υπόστασης, είτε 

άμεσα, είτε με προδιάθεση: η καταστροφικότητα, η 

βία, ο μη σεβασμός της ζωής, η συνειδητή και 

σκόπιμη αδικία, ο σχεδιασμός του εξευτελισμού 

της αξιοπρέπειας με ταπεινά κίνητρα κλπ. 

αντανακλούν το κακό. 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%B8%CE%B9%CE%BA%CE%AE


      ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΙΑ 
 Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι 

στην άλλη μεριά της Μεσογείου 

έχουν ήδη αφανιστεί από τις 

βόμβες, τις ασθένειες, την πείνα 

και την καταστροφή. Ως 

αποτέλεσμα των άθλιων και 

απάνθρωπων συνθηκών που 

θέτουν σε άμεσο κίνδυνο την ζωή 

και την ακεραιότητά τους, 

αναπτύσσεται ένα τεράστιο 

μεταναστευτικό και προσφυγικό 

κύμα. Το κύμα αυτό θα μεγαλώνει 

όλο και περισσότερο, όσο θα 

γενικεύονται και θα εξαπλώνονται 

οι πόλεμοι και η φτώχεια. 



Προβλήματα παιδιών στον σύγχρονο κόσμο 
   

 121 εκατομμύρια παιδιά σε όλον τον κόσμο 
δεν πηγαίνουν σχολείο.  

 100 εκατομμύρια παιδιά ζουν στον δρόμο 
και επιβιώνουν με κάθε μέσο. 

 150 εκατομμύρια παιδιά στις 
αναπτυσσόμενες χώρες υποφέρουν από 
υποσιτισμό. 246 εκατομμύρια παιδιά 
αναγκάζονται να εργαστούν για να ζήσουν. 
Τα 180 εκατομμύρια από αυτά εργάζονται 
σε επιβλαβείς και επικίνδυνες εργασίες. 11 
εκατομμύρια παιδιά κάτω των 5 ετών 
πεθαίνουν κάθε χρόνο από ασθένειες που 
μπορεί να προληφθούν.  

 Δύο εκατομμύρια παιδιά πωλούνται, 
απάγονται ή γίνονται θύματα σεξουαλικής 
εκμετάλλευσης.  

 Περισσότερα από 300.000 παιδιά 
συμμετέχουν σήμερα σε ένοπλες 
συγκρούσεις ως στρατιώτες.  

                       Άπό στοιχεία της Uricef του 
2004 



ΠΟΛΕΜΟΣ 
 Πόλεμος είναι η 

κατάσταση σύγκρουσης 

μεταξύ σχετικά μεγάλων 

ομάδων ανθρώπων 

(όπως έθνη, πολιτείες, 

οργανισμοί, κοινωνικές 

ομάδες), που 

χαρακτηρίζεται από την 

χρήση ένοπλης βίας 

μεταξύ μαχόμενων ή κατά 

πολιτών 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CF%82


ΦΤΩΧΕΙΑ 

 Ως φτώχεια ορίζεται η έλλειψη των 

απαραίτητων μέσων συντήρησης. Ο 

άνθρωπος που δεν έχει τα 

απαραίτητα μέσα συντήρησης είναι 

φτωχός 

 



ΤΟ ΚΑΚΟ ΚΑΙ ΣΤΗ ΦΥΣΗ 
 Οι οικολογικές ισορροπίες του 

πλανήτη μας έχουν γίνει 

εξαιρετικά ασταθείς λόγω της 

μεγάλης βιομηχανικής μόλυνσης 

που προκαλούν οι χώρες του 

βορρά, αλλά και λόγω της 

μεγάλης φτώχιας των χωρών του 

νότου. Για παράδειγμα, το 20% 

των δέντρων που κόβεται στον 

τρίτο κόσμο προορίζεται για τις 

ανάγκες των πλούσιων χωρών. 

Έτσι τα τροπικά δάση χάνουν 

κάθε χρόνο 1,5-2% της ε-

πιφάνειάς τους. 

 Οι φωτιές, που δυστυχώς 

πληθαίνουν, φορτώνουν την 

ατμόσφαιρα με διοξείδιο του 

άνθρακα. Όμως τώρα πια τα 

δέντρα δεν είναι αρκετά για να το 

απορροφήσουν και να την 

καθαρίσουν. 



 Η γεωργία και η κτηνοτροφία 

δεν αναπτύσσονται πια στο 

φυσικό τους περιβάλλον 

αλλά στο εργοστάσιο. Έτσι 

και τα χορτοφάγα ζώα 

μετατράπηκαν από τον 

άνθρωπο σε σαρκοφάγα. 

Αποτέλεσμα: η εμφάνιση 

ασθενειών, όπως η «νόσος 

των τρελών αγελάδων», που 

προκάλεσε μεγάλο φόβο για 

την Ευρώπη. 

 



 Ο κόσμος πνίγεται κάτω από 

τα απορρίμματα. Κάθε χρόνο 

σ' όλη τη γη δημιουργούνται 

πάνω από 2 δισεκατομμύρια 

τόνοι στερεά βιομηχανικά 

κατάλοιπα και 350 

εκατομμύρια τόνοι επικίνδυνα 

απόβλητα, στα οποία πρέπει 

να προσθέσουμε 7.000 τόνους 

πυρηνικών προϊόντων, που 

εξακολουθούμε να μην 

ξέρουμε πώς να τα 

ξεφορτωθούμε. 

 



ΓΕΝΙΚΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ… 

            ΦΤΩΧΕΙΑ                                 ΠΟΛΕΜΟΣ                                     ΒΙΑ 

 ΦΩΤΙΕΣ/ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ 

ΚΑΙ ΠΟΛΛΑ ΑΛΛΑ… 



ΚΙ ΟΜΩΣ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΛΠΙΔΑ 







ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 

 https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CE%BA%CF%8C 

 https://www.alfavita.gr/arthron/didaktiko-yliko-me-thema-polemos-

prosfygia-metanasteysi 

 https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%BF%

CF%82 

 http://www.tovima.gr/finance/article/?aid=109972 

 http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-

A109/355/2385,9136/ 

 https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%B8%CE%B5%CE%BB%CE%BF%CE%BD%

CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82 

 

 Ψηφιακό Σχολείο (βιβλίο Β΄ Γυμνασίου.) 
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