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Το 2025 υπολογίζεται ότι το 86% του 

πληθυσμού του πλανήτη θα 

συγκεντρωθεί στις πόλεις. Ο πληθυσμός 

αυτός από αγροτικός θα εξελιχθεί σε 

αστικός και αυτό αποτελεί τη 

μεγαλύτερη μετανάστευση στην ιστορία 

του ανθρωπίνου γένους. Στον πλανήτη 

μας κυριαρχεί η αστικοποίηση όχι μόνο 

γιατί το μεγαλύτερο ποσοστό του 

πληθυσμού είναι αστικός, αλλά, γιατί τα 

βασικά χαρακτηριστικά του σύγχρονου 

τρόπου ζωής εντοπίζονται στις πόλεις. 

Οι πόλεις αποτελούν κέντρα πολιτισμού, 

σε αυτές συγκεντρώνεται η μεγαλύτερη 

οικονομική δραστηριότητα, 

συντελούνται οι κοινωνικές αλλαγές με 

γρήγορους ρυθμούς, υπάρχουν 

οργανωμένα συστήματα υγείας, 

εκπαίδευσης, προσφέρονται 

μεγαλύτερες επαγγελματικές ευκαιρίες, 

υπάρχει μεγαλύτερη ισότητα ανδρών 

και γυναικών. …Όμως η ζωή στις πόλεις 

δεν είναι η ίδια για όλους τους 

ανθρώπους. Το όνειρο για μια καλύτερη 

ζωή σε αυτές τελειώνει πριν ακόμη 

ξεκινήσει. Γύρω στα 500 εκατομμύρια 

άνθρωποι στον πλανήτη ζουν σε 

φτωχογειτονιές, είναι άστεγοι ή 

βρίσκονται στο όριο της φτώχειας. Ο 

υπερπληθυσμός στις πόλεις δημιουργεί 

προβλήματα που σχετίζονται με τα 

απορρίμματα, (σκεφτείτε ότι στις 

φτωχές χώρες κάθε άτομο παράγει 100 

με 220 κιλά απορριμμάτων το χρόνο, 

ενώ στις χώρες με υψηλό κατά κεφαλήν 

εισόδημα κάθε άτομο παράγει 300 με 

χίλια κιλά απορριμμάτων το χρόνο), τη 

μη πρόσβαση σε πόσιμο νερό ( στις 

φτωχές χώρες πρόσβαση σε πόσιμο 

νερό έχει μόνο το 62% του πληθυσμού, 

ενώ στις χώρες με υψηλό κατά κεφαλή 

εισόδημα η πρόσβαση του πληθυσμού 

σε πόσιμο νερό, ξεπερνά το 95% του 

πληθυσμού) την υγεία και τη ρύπανση. 

Πέρα από τα πιο πάνω προβλήματα, 

συναντά κανείς στις πόλεις του σήμερα 

και πολλά άλλα προβλήματα. Η βία, η 

εγκληματικότητα, η παραβατικότητα, τα 

ναρκωτικά, η υπερ-κατανάλωση 

ενέργειας και άλλων πόρων. 
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• Με βάση το πιο πάνω κείμενο παρουσιάστε τις δύο όψεις των πόλεων καταγράφοντας τα 

θετικά και τα αρνητικά τους στον πιο κάτω πίνακα  

  

ΟΙ ∆ΥΟ ΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ  

ΘΕΤΙΚΑ  ΑΡΝΗΤΙΚΑ  

    

    

    

    

    

    

    

  

  

• Με βάση τα παραπάνω στον παρακάτω πίνακα σημειώστε τις δύο όψεις της δικής σας 

πόλης βρίσκοντας τα θετικά και τα αρνητικά.   
  

ΟΙ ∆ΥΟ ΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΜΟΥ  

ΘΕΤΙΚΑ  ΑΡΝΗΤΙΚΑ  

    

    

    

    

    

    

    

  

• Τα αρνητικά στοιχεία που έχει η πόλη σας είναι τα ίδια ή παρόμοια με αυτά που ισχύουν 

σε άλλες μεγαλουπόλεις; Αν ναι σημειώστε αν έχουν ληφθεί κάποια μέτρα από την πολιτεία 

ή από την τοπική κοινωνία για την αντιμετώπισή τους. Αν όχι συζητήστε γιατί στη δική σας 

πόλη δεν παρουσιάζονται σε τόσο μεγάλο βαθμό τα προβλήματα αυτά. Για δική σας 

βοήθεια, λάβετε υπόψη για τη συζήτηση των παραπάνω τον πληθυσμό της πόλης σας, την 

πυκνότητα του πληθυσμού, το μέσο όρο του κατά κεφαλήν εισοδήματος των κατοίκων της 

χώρας σας. Τα στοιχεία αυτά μπορείτε να τα βρείτε ζητώντας πληροφορίες από το 

Υπουργείο Εσωτερικών.  


