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 Το κακό εμφανίζεται 

πλέον με πολλές και 

διαφορετικές όψεις.  

 Ο πλανήτης 

αντιμετωπίζει τεραστίους 

περιβαλλοντικούς κινδύνους 

όπως η κλιματική αλλαγή, η 

βιομηχανική ρύπανση, η 

μόλυνση των ωκεανών, τα 

καμένα δάση, η τρύπα του 

όζοντος κ.α.  

 Η ανθρωπότητα κλονίζεται από πολλές αρρώστιες, τόσο σωματικές όσο 

και ψυχολογικές, από πολέμους που 

έχουν ως αποτέλεσμα απώλειες 

ανθρώπινων ζώων καθώς και 

μεταναστευτικές ροές, από φτώχεια 

και ανεργία που τις περισσότερες 

φορές οδηγεί σε αύξηση της 

εγκληματικότητας.  

 Φαινόμενα όπως ο ρατσισμός, οι 

διακρίσεις και η βία εμφανίζονται όλο και πιο συχνά. 

Πως   μπορούμε να περιορίσουμε ή και να εξαλείψουμε το κακό 

 Το κακό θεωρώ πως είναι δύσκολο να το εξαλείψουμε. Μπορούμε όμως 

να το περιορίσουμε αν γίνουμε όλοι πιο υπεύθυνοι, αν σεβόμαστε και 

ενδιαφερόμαστε περισσότερο για το περιβάλλον και για τον συνάνθρωπό μας, 



αν δείξουμε αλληλεγγύη και προσπαθήσουμε να γίνουμε καλύτεροι ως 

άνθρωποι. 

Άτομα ή οργανώσεις που μας κάνουν 

να ελπίζουμε ότι ο κόσμος μπορεί να 

αλλάξει 

 

 Υπάρχουν πολλές οργανώσεις, σε εθνικό και παγκόσμιο 

επίπεδο, που αγωνίζονται διαρκώς για ένα καλύτερο αύριο. 

Κάποιες από αυτές είναι: η WWF, η Greenpeace, η action aid, 

οι γιατροί του κόσμου, οι γιατροί χωρίς σύνορα, ο OHΕ, ο 

ερυθρός σταυρός, η UNICEF, η φλόγα, η κιβωτός του κόσμου, 

το χαμόγελο του παιδιού κ.α.  

 

 

 

 

 

Πέρα όμως από τις οργανωμένες 

προσπάθειες υπάρχουν και οι ατομικές.  

Πολλοί πολίτες μεμονωμένα 

ευαισθητοποιούνται και βοηθούν ενεργά 

συνανθρώπους μας που βρίσκονται σε 

δύσκολη κατάσταση.  

 

Έτσι μας θυμίζουν πως υπάρχει ακόμα 

ελπίδα… 



ΑΣ ΓΙΝΟΥΜΕ ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ…. 

 «Η αδικία είναι μεγάλη αμαρτία. Όλες 

οι αμαρτίες έχουν ελαφρυντικά, η αδικία 

δεν έχει μαζεύει οργή Θεού. […] Πώς να 

κάνουν προκοπή οι άνθρωποι με τόσες 

αδικίες; […] 

 Τι κατόρθωσαν σήμερα οι άνθρωποι 

του 20ού αιώνος με τον πολιτισμό! 

Παλάβωσαν τον κόσμο, μόλυναν την 

ατμόσφαιρα, τα πάντα. Η ρόδα, αν ξεφύγει 

από τον άξονα, γυρίζει συνέχεια χωρίς σκοπό. Έτσι και οι άνθρωποι, άμα 

ξεφύγουν από την αρμονία του Θεού, βασανίζονται! Παλιά υπέφεραν οι 

άνθρωποι από τον πόλεμο σήμερα υποφέρουν από τον πολιτισμό.[…] Τότε ο 

πόλεμος έφερνε θάνατο. Τώρα ο πολιτισμός φέρνει αρρώστια». 

 Παϊσίου Αγιορείτου, Με πόνο και αγάπη για τον σύγχρονο άνθρωπο 

 

  



«Ζωγραφίζοντας το κακό» 

Guernica - Pablo Picasso 
 

❖ Βιαιότητα, πόλεμος, 

απόγνωση. 

❖ μονοχρωμία, χαώδη 

σχήματα ασυνάρτητα 

τοποθετημένα στον χώρο. 

 

 

 

Nach denkende- KätheFrau 

 

❖ κατάθλιψη, απελπισία.  

❖ σκίτσο που απεικονίζει μια θλιμμένη                

         μορφή.  

 

 

 

 

 

Portrait of Isabel Rawsthorne- Francis Bacon 

 

 

❖ παραμόρφωση προσώπου ως 

συνέπεια πολέμου, ασθενειών ή 

εξαρτήσεων. 

❖ παραμορφωμένο πρόσωπο, 

έντονα χρώματα, παράξενα σχήματα.  

B 



Bauernkrieg / Peasant War- Käthe Kollwitz 

❖ πείνα, βασανιστήρια, 

παραπέμπει σε στρατόπεδα 

συγκέντρωσης. 

❖ μονοχρωμία, η πείνα 

φαίνεται από τα χαρακτηριστικά 

των ανθρώπων, όπως και η 

ταλαιπωρία τους.  

 

Licht und Ordnung-Käthe KollwitzΘάνατος,  
 

❖ Θάνατος, θλίψη. 

❖ Σκούρα χρώματα κυρτές 

φιγούρες που φανερώνουν 

θλίψη. 

 

 

Πίνακας 6- άγνωστος 

καλλιτέχνης 
❖ επιπτώσεις ασθενειών, 

μεταλλάξεις. 

❖ μονοχρωμία, αφύσικη 

μορφή ανθρωπόμορφου  

εντόμου. 

 

Η 3η Μαΐου 1808-

Francisco Bacon 

❖ πόλεμος, εκτελέσεις, 

ολοκληρωτισμός. 

❖ Έντονα χρώματα, 

απόγνωση στα ματιά των 

προσώπων. 

 



Όταν ο Χρίστος υποδέχτηκε τους προσφυγές στο σπίτι 

του- Φώτης Κοντόγλου 
 

 

❖ πείνα, απόγνωση. 

❖ φοβισμένες 

ημίγυμνες μορφές, με 

έντονα χαρακτηριστικά 

από την πείνα. 

 

 

 

 

The Scream-  

Edward Munch 
 

❖ τρόμος από φυσικές καταστροφές, 

αγωνία. 

❖ έντονα χρώματα μπλεγμένα 

μεταξύ τους, μορφή με έκφραση τρόμου.  

 

 

 

 

 

Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΤΟ ΒΙΝΤΕΟ…. 
❖ Η μουσική είναι έντονη και 

παραπέμπει σε κάτι «σκοτεινό». Επιπλέον 

το τραγούδι ονομάζεται «war pigs» και 

αναφέρεται στην φρίκη του πολέμου.  

❖ War pigs- black Sabbath 


