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Στις πιο κάτω φωτογραφίες αποτυπώνονται μερικά από τα μεγάλα προβλήματα 

που αντιμετωπίζει σήμερα ο πλανήτης μας. Παρατηρήστε τις πιο κάτω 

φωτογραφίες και προσπαθήστε να βρείτε το πρόβλημα που παρουσιάζεται σε κάθε 

φωτογραφία.   

Διαβάστε προσεκτικά την περιγραφή που συνοδεύει την κάθε φωτογραφία. Μπορεί 

να σας βοηθήσει να βρείτε πιο εύκολα το πρόβλημα που απεικονίζεται σε αυτήν.  

 

Φωτογραφία Περιγραφή Πρόβλημα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ΚΑΡΑΒΑΝΙ ∆ΡΟΜΑ∆ΩΝ ΣΕ ΘΙΝΕΣ 
ΚΟΝΤΑ ΣΤΟ NOUAKCHOTT, Μαυριτανία 

 

Η Σαχάρα, η μεγαλύτερη 
έρημος του κόσμου 
απλώνεται σε 11 χώρες. Η 
υπερβολική βόσκηση, η 
συλλογή καυσόξυλων και 
η επέκταση των 
καλλιεργήσιμων γαιών 
εξαφανίζουν σιγά-σιγά τη 
φυσική βλάστηση 
διευκολύνουν την πρόοδο 
της άμμου που απειλεί 
πόλεις… 

 

 

 

 

 

 

 

∆ΑΣΟΣ ΣΤΗΝ ΑΜΑΖΟΝΙΑ, Βραζιλία 

Η εκμετάλλευση του 
δάσους του Αμαζονίου 
συμβολίζει την 
καταστροφή τόσο της 
πολιτιστικής όσο και της 
φυσικής κληρονομιάς, από 
την επέκταση ενός άδικου 
και ισοπεδωτικού 
οικονομικού συστήματος.   

 

 

 

 

 

Τάξεις  

Ε΄ και Στ΄ 

ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΜΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΓΗ 

ΕΚΠΕΜΠΕΙ ΜΗΝΥΜΑ… S.O.S. 

Πηγή: 

Ζαχαρίου, Α. (2005). Με θέα 

τη Γη: Εκπαιδευτικό υλικό για 

τους εκπαιδευτικούς, 

μαθητές, πολίτες του κόσμου, 

πολίτες του αύριο. 
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Φωτογραφία Περιγραφή Πρόβλημα 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

∆ΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ∆ΡΟΜΩΝ 
Λος Άντζελες 

 

Σαράντα εκατομμύρια 
είναι τα αυτοκίνητα που 
παράγονται κάθε χρόνο, 
ενώ στον πλανήτη 
κυκλοφορούν ήδη 500 
εκατομμύρια 
οχήματα…Το ¼ της 
παγκόσμιας παραγόμενης 
ενέργειας αναλώνεται 
στον τομέα των 
μεταφορών… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ, 
Η.Π.Α. 

Ένα δισεκατομμύριο 
κάτοικοι πριν από 200  
χρόνια, σχεδόν 8 
δισεκατομμύρια σήμερα.  
Εκφράσθηκαν φόβοι, 
κάποτε, ότι ο  παγκόσμιος 
πληθυσμός θα αποκτούσε 
μια  μέρα την πυκνότητα 
και το πλήθος των  
μαραθωνοδρόμων, με 
αποτέλεσμα η ζωή  στον 
πλανήτη να γίνει 
ουσιαστικά αδύνατη.  Η 
πραγματική πρόκληση των 
καιρών μας  είναι να 
συνδυάσουμε μια 
δημογραφική  δυναμική με 
μια πραγματικά αειφόρο  
ανάπτυξη. 

 

 

 

 


