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                                                     Παγκοσμιοποίηση και κοινωνία των πολιτών 

 

     Η αληίδξαζε θαηά ηεο παγθνζκηνπνίεζεο θαίλεηαη όηη έρεη, πιένλ, εδξαησζεί ζηελ αληίιεςε ησλ 

πνιηηώλ ησλ αλαπηπγκέλσλ ρσξώλ. Η παγθνζκηνπνίεζε, όκσο, παξακέλεη θάηη ην ζπγθερπκέλν. Απηό 

νθείιεηαη ζε έλα βαζκό ζην όηη ε παγθνζκηνπνίεζε είλαη έλα πνιύπιεπξν θαηλόκελν, ελώ, σο έλλνηα / 

όξνο, ραξαθηεξίδεηαη από πνιπζεκία. 

 

     Έλαο απιόο νξηζκόο ηεο «παγθνζκηνπνίεζεο» ζα κπνξνύζε λα είλαη ε νινέλα απμαλόκελε 

αιιειεμάξηεζε ηεο νηθνλνκίαο ησλ θξαηώλ, θάηη πνπ έρεη σο απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία κηαο 

παγθόζκηαο νηθνλνκίαο. Αιιά ε νηθνλνκία – αλ θαη ε πην ηζρπξή – δελ είλαη ε κόλε ζπληζηώζα ηνπ 

θαηλνκέλνπ, ην νπνίν ραξαθηεξίδεηαη θαη από δηεπξπλόκελνπο θνηλσληθνύο, πνιηηηθνύο θαη πνιηηηζηηθνύο 

δεζκνύο, κεηαμύ όιν θαη πεξηζζόηεξσλ θξαηώλ. Απηήλ, άιισζηε, ηελ εμέιημε ελλννύζε θαη ν 

αλζξσπνιόγνο Peter Worsley, όηαλ ήδε ην 1984 έγξαθε ζε κία κειέηε ηνπ γηα ηηο νηθνλνκηθέο, πνιηηηθέο 

θαη πνιηηηζηηθέο πηπρέο ηεο αλάπηπμεο ηνπ ιηγόηεξν αλαπηπγκέλνπ θόζκνπ (θαθώο απνθαινπκέλνπ 

«Σξίηνπ Κόζκνπ») όηη: «Μέρξη ηηο κέξεο καο ε αλζξώπηλε θνηλσλία δελ έρεη πνηέ ππάξμεη». Με άλλα 

λόγια, κόλν πξόζθαηα έρνπκε απνθηήζεη κία θνηλσληθή νξγάλσζε, ηα όξηα ηεο νπνίαο πεξηθιείνπλ 

νιόθιεξν ηνλ πιαλήηε γε. 

      Απηό πνπ, κσρίως, θαηαθξίλνπλ νη πνιέκηνη ηεο παγθνζκηνπνίεζεο είλαη ε εμάπισζε ησλ 

πνιπεζληθώλ εηαηξεηώλ, κνλαδηθόο ζηόρνο ησλ νπνίσλ είλαη ην θέξδνο. Επειδή, μάλιζηα, νη πεξηζζόηεξεο 

πνιπεζληθέο εηαηξείεο είλαη ακεξηθαληθέο, ε παγθνζκηνπνίεζε, ζπρλά, ηαπηίδεηαη κε ηελ 

«ακεξηθαλνπνίεζε» ηεο υφηλίου. Απηό, όμως, δελ είλαη απαξαίηεην. Δμίζνπ ιαλζαζκέλε είλαη ε 

ηαύηηζε ηεο παγθνζκηνπνίεζεο κε ηνλ «ηκπεξηαιηζκό». Γηόηη, ελώ ν ηειεπηαίνο είλαη ζπλέπεηα 

εζσηεξηθώλ νηθνλνκηθώλ πηέζεσλ, ε παγθνζκηνπνίεζε δελ νθείιεηαη ζε θάηη ηέηνην. Δμάιινπ, ε 

παγθνζκηνπνίεζε είλαη έλα πην πνιύπινθν θαηλόκελν. Όπσο έρεη γξάςεη γλσζηόο θνηλσληνιόγνο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Cambridge: «Ρίμηε κηα πξνζεθηηθή καηηά ζηελ γθάκα ησλ πξντόλησλ πνπ ππάξρνπλ, 

ηελ επόκελε θνξά πνπ ζα επηζθεθζείηε ην ηνπηθό κπαθάιηθν ή ζνππεξκάξθεη. Η πνηθηιία ησλ πξντόλησλ 

ηα νπνία εκείο ζεσξνύκε δεδομένα, δηαζέζηκα ζε νπνηνλδήπνηε έρεη ηα ρξήκαηα λα η’ 

αγνξάζεη, βαζίδεηαη πάλσ ζε εθπιεθηηθά ζύλζεηεο νηθνλνκηθέο ζρέζεηο, νη νπνίεο απιώλνληαη ζ’ όινλ 

ηνλ θόζκν. Σα πξντόληα πνπ εθηίζεληαη έρνπλ παξαζθεπαζζεί ζε, ή πεξηέρνπλ ζπζηαηηθά ή πιηθά 

από, εθαηό δηαθνξεηηθέο ρώξεο. Όια απηά πξέπεη λα κεηαθέξνληαη ηαθηηθά ζ’ όια ηα πιάηε θαη κήθε ηεο 

πδξνγείνπ ζθαίξαο θαη ρξεηάδεηαη κία ζπλερήο ξνή πιεξνθνξηώλ λα ζπληνλίδεη ηηο ρηιηάδεο εκεξήζηεο 

ζπλαιιαγέο πνπ απηό ζπλεπάγεηαη». 

      Μία άιιε πηπρή ηεο παγθνζκηνπνίεζεο είλαη ε δεκηνπξγία κηαο παγθόζκηαο θνπιηνύξαο. Δδώ 

ζεκαληηθό ξόιν παίδνπλ ηα ΜΜΔ -δηεζλή πξαθηνξεία εηδήζεσλ, όπσο π.ρ. ην Reuters, ε δηαθήκηζε – ηελ 

νπνία δηαρεηξίδνληαη κεγάιεο πνιπεζληθέο εηαηξείεο, ε ηειεόξαζε – πνιιά ηειενπηηθά πξνγξάκκαηα 

πξνβάιινληαη νκνηνηξόπσο ή παξαιιαγκέλα ζε δηάθνξεο ρώξεο, ν θηλεκαηνγξάθνο – ε κεγαιύηεξε 

θηλεκαηνγξαθηθή παξαγσγή δηεζλώο είλαη ε ακεξηθαληθή θαη, βεβαίσο, ην Γηαδίθηπν – κηα δηεζλήο πεγή 

πιεξνθνξηώλ, ε νπνία ζπκβάιιεη ζηελ παγθνζκηνπνίεζε ή δηεζλνπνίεζε ηεο γλώζεο. 
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Γεδνκέλσλ όισλ ησλ αλσηέξσ, είλαη άδηθν λα βιέπνπκε ηελ παγθνζκηνπνίεζε σο ερζξό. Πνηέ άιινηε ν 

«κεγάινο» θόζκνο καο δελ ήηαλ, ζπλάκα, ηόζν «κηθξόο». Πνηέ άιινηε δελ ππήξμε απηή ε ζπλεξγαζία θη 

αιιειεγγύε κεηαμύ ησλ θξαηώλ, απηή ε αιιειεμάξηεζε θαη αιιεινθαηαλόεζε ησλ ιαώλ. Πνηέ άιινηε 

δελ ππήξμε απηή ε πξόνδνο ζηνπο ηνκείο ηεο ηερλνινγίαο θαη ηεο επηζηήκεο. αθώο, ππάξρνπλ 

πξνβιήκαηα, δηιήκκαηα θαη παρεκτροπές. 

      Όπσο ππάξρνπλ θαη θόβνη, ακθηβνιίεο θαη αλεζπρίεο. Ωζηόζν, δελ είλαη εφικτή, νύηε ζα ήηαλ 

επηζπκεηή, κία επηζηξνθή ζηελ επνρή ηνπ «απνκνλσηηζκνύ». Η κεγάιε πξόθιεζε γηα ηελ αλζξσπόηεηα 

ηνλ εηθνζηό πξώην αηώλα είλαη αθξηβώο πώο ζα κπνξέζεη λα νξίζεη ηνπο θαλόλεο ηνπ παηρληδηνύ θαη λ’ 

αληαπνθξηζεί ζηηο απαιτήσεις ησλ θαηξώλ. Θα πξέπεη, ίζσο, λα αλαινγηζζνύκε πώο ε παγθνζκηνπνίεζε 

ζ’ απνθηήζεη έλα πην αλζξώπηλν πξόζσπν, πώο ζα ζπλππάξμεη κε κία παγθόζκηα «θνηλσλία ησλ 

πνιηηώλ». Γηόηη ζηνλ εηθνζηό πξώην αηώλα, νη πνιίηεο όισλ ησλ θξαηώλ ζα πξέπεη λα δείμνπλ 

ελδηαθέξνλ γηα ηηο εμειίμεηο, λα έρνπλ ιόγν θαη λα θέξνπλ ηελ επζύλε γηα ηε δεκηνπξγία ελόο θαιύηεξνπ 

αύξην. Άιισο εηπείλ, ε παγθνζκηνπνίεζε πξέπεη λα ππνηαρζεί ζηελ «θνηλσλία ησλ πνιηηώλ», λα γίλεη 

ππόινγε ζ’ απηήλ, νύησο ώζηε λα ιεηηνπξγεί πξνο όθεινο ησλ ιαώλ ηνπ θόζκνπ. 

Εςαγγελία Σέμπος, εθημεπίδα Τα Νέα, 12 / 9 / 2001 / Διαζκεςή (Η Εςαγγελία Σέμπος είναι 

Διδάκηωπ Πολιηικών Επιζηημών ηος Πανεπιζηημίος ηηρ Οξθόπδηρ) 

 

                                                                                        Ερωτήσεις: 

Α1.  Να γξάςεηε ηελ πεξίιεςε ηνπ θεηκέλνπ πνπ ζαο δόζεθε, ζε 100 – 120 ιέμεηο. 

                                                                                                                                           Μονάδες 25 

Β1. Να επαιεζεύζεηε ή λα δηαςεύζεηε, κε βάζε ην θείκελν, ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο - πεξηόδνπο, 

γξάθνληαο δίπια ζην γξάκκα πνπ αληηζηνηρεί ζε θάζε πξόηαζε - πεξίνδν ηε ιέμε ωστό  ή Λάθος: 

α) ύκθσλα κε ην θείκελν, έρεη εδξαησζεί ζε όιεο ηηο ρώξεο ηνπ θόζκνπ ε αληίδξαζε θαηά ηεο 

παγθνζκηνπνίεζεο.  

β) Η ζπγγξαθέαο ζεσξεί εύινγν λα ζπλππάξρνπλ νη νξνινγίεο ηνπ  «ιηγόηεξν αλαπηπγκέλνπ θόζκνπ» 

θαη ηνπ «Σξίηνπ Κόζκνπ» γηα λα πεξηγξάςνπλ ηνπο ιανύο πνπ δε ζπκβαδίδνπλ κε ηελ πξόνδν ησλ 

αλαπηπγκέλσλ θαη αλαπηπζζόκελσλ ρσξώλ.  

γ) ύκθσλα κε ηελ άπνςε ηνπ αλζξσπνιόγνπ Peter Worsley, κόλν πξόζθαηα έρνπκε απνθηήζεη 

θνηλσληθή ζπγθξόηεζε πνπ ζπκπεξηιακβάλεη ηελ παγθόζκηα αλζξώπηλε θνηλσλία. 

δ) ύκθσλα κε ηα λνήκαηα ηνπ θεηκέλνπ, ζα ήηαλ ινγηθό ην παξαθάησ παξάδεηγκα: ην πιαίζην ηνπ 

ζύγρξνλνπ παγθνζκηνπνηεκέλνπ «ηνπίνπ» ηεο νηθνλνκίαο, έλαο Έιιελαο επηρεηξεκαηίαο κπνξεί, 

παξάιιεια, λα δηαζέηεη ζηελ αγνξά πξντόληα από  ηελ Αγγιία, ηε Βξαδηιία ή ηελ Κίλα.  

ε) Η παγθνζκηνπνίεζε πξέπεη λα θαηεπζύλεηαη από ηελ παγθόζκηα θνηλσλία ησλ πνιηηώλ,  κε ζηόρν ηελ 

εμππεξέηεζε  ησλ αλαγθώλ ηεο.  

                                                                                                                                                                                 Μονάδες 10 

 

 



 

 

Β2. α) Να βξείηε ηνπο δύν ηξόπνπο πεηζνύο πνπ ρξεζηκνπνηεί ε ζπγγξαθέαο ζηε 2
ε
  παξάγξαθν (3 

κνλάδεο) θαη λα ηεθκεξηώζεηε ηελ απάληεζή ζαο, αλαδεηώληαο ηα αληίζηνηρα κέζα πνπ ρξεζηκνπνηεί γηα 

θάζε ηξόπν (2 κνλάδεο). 

                                                                                                                                            Μονάδες 5 

 

 β) Να γξάςεηε πνηα λνεκαηηθή ζρέζε εθθξάδνπλ νη παξαθάησ δηαξζξσηηθέο ιέμεηο ή θξάζεηο (κε 

πιάγηα γξαθή ζην θείκελν) ζηε δεύηεξε θαη ηξίηε παξάγξαθν: 

-Με άλλα λόγια 

-κσρίως  

-Επειδή 

-μάλιζηα  

-όμως 

                                                                                                                                          Μονάδες 5 

Β3. α) Να γξάςεηε έλα ζπλώλπκν γηα θαζεκηά από ηηο ιέμεηο ηνπ θεηκέλνπ κε ηα έληνλα γξάκκαηα, 

έρνληαο ππόςηλ ζαο ηε ζεκαζία ηνπο ζ’ απηό:   υφηλίου, δεδομένα, παρεκτροπές, εφικτή, 

απαιτήσεις. 

                                                                                                                                                                                             Μονάδες 5 

 β) Να γξάςεηε έλα αληώλπκν γηα θαζεκηά από ηηο παξαθάησ ππνγξακκηζκέλεο ιέμεηο ηνπ θεηκέλνπ : 

ζπγθερπκέλν, πνιέκηνη, απιώλνληαη, παξαιιαγκέλα, απνκνλσηηζκνύ. 

                                                                                                                                          Μονάδες 5 

Β4. Να βξεζεί ην είδνο ηεο ζύληαμεο (παζεηηθή – ελεξγεηηθή ) ηνπ παξαθάησ  ρσξίνπ ηνπ θεηκέλνπ (1 

κνλάδα) θαη λα κεηαηξαπεί ζηελ αληίζεηή ηεο (2 κνλάδεο). Γηαηί ε ζπγγξαθέαο επέιεμε ην ζπγθεθξηκέλν 

είδνο ζύληαμεο (2 κνλάδεο); 

«Σα πξντόληα πνπ εθηίζεληαη έρνπλ παξαζθεπαζζεί ζε εθαηό δηαθνξεηηθέο ρώξεο. Όια απηά πξέπεη λα 

κεηαθέξνληαη ηαθηηθά ζ’ όια ηα πιάηε θαη κήθε ηεο πδξνγείνπ ζθαίξαο…» 

                                                                                                                                                             Μονάδες 5 

 

Γ1. Σν ζρνιείν ζαο απνθαζίδεη λα ζπκκεηάζρεη ζε παλειιήληνπο - καζεηηθνύο αγώλεο ξεηνξηθήο. Έρεηε 

επηιεγεί, ιόγσ ησλ επηδόζεώλ ζαο ζηε ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία,  κέινο ηεο νκάδαο πνπ ζα 

εθπξνζσπήζεη ην ζρνιείν ζαο ζηνλ δηαγσληζκό. ηελ νκηιία (500 – 600 ιέμεηο), πνπ ζα παξνπζηάζεηε 

σο νκάδα, ζα πξέπεη λα αλαθεξζείηε ζηηο αξλεηηθέο επηδξάζεηο ηεο παγθνζκηνπνίεζεο ζηηο θνηλσλίεο, 

αιιά θαη ζηνπο ηξόπνπο κε ηνπο νπνίνπο ε Διιάδα ζ’ αληηζηαζεί απέλαληη ζ’ απηέο, ώζηε λα σθειεζεί 

ζην παγθνζκηνπνηεκέλν, δηεζλέο «πεξηβάιινλ». 
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[ ημείωση: ύκθσλα κε ηνπο θαλόλεο ηεο δηαινγηθήο αληηπαξάζεζεο («ληηκπέηη»), παξαθνινπζνύλ ηελ 

νκηιία ζαο θξηηέο, ην θνηλό θαη, βεβαίσο, νη ζπλνκηιεηέο - ζπκκαζεηέο ζαο πνπ ππνζηεξίδνπλ ηελ 

αληίζεηε άπνςε. Να ιάβεηε ηα παξαπάλσ ππόςηλ ζαο, ώζηε λα πξνζαξκόζεηε αλάινγα ηελ πξνζθώλεζε 

ηεο νκηιίαο ζαο]. 

                                                                                                                                                    Μονάδες 40 

 

ΑΠΑΝΣΗΕΙ 

Α1. ΠΕΡΙΛΗΧΗ ΚΕΙΜΕΝΟΤ  

     Με αθνξκή ηε δπζαξέζθεηα ηνπ δπηηθνύ θόζκνπ γηα ηελ παγθνζκηνπνίεζε, ε ζπγγξαθέαο εζηηάδεη 

ζηηο σθέιεηεο πνπ πξνθύπηνπλ απ’ απηήλ. Πξόθεηηαη γηα πνιπδηάζηαην θαηλόκελν, πνπ δελ εμαληιείηαη 

ζηελ νηθνλνκία, αιιά εκπεξηέρεη θαη ηελ ελίζρπζε ησλ δηαθξαηηθώλ ζρέζεσλ ζε θνηλσληθό , πνιηηηθό  

θαη πνιηηηζηηθό επίπεδν. Βέβαηα, νη επηθξηηέο ηεο ηε δαηκνλνπνηνύλ, ιόγσ ηεο απιεζηίαο ησλ 

πνιπεζληθώλ εηαηξεηώλ, ηεο απεηιήο ακεξηθαλνπνίεζεο ηνπ πιαλήηε θαη ηνπ επεθηαηηζκνύ. αθώο, 

απνηεινύλ εζθαικέλεο νπηηθέο, εθόζνλ νη πνιπκεξείο  νηθνλνκηθέο ζρέζεηο πνπ δηαθαίλνληαη από ηελ 

πξόζβαζε ζε νπνηνδήπνηε αγαζό θαη ε παγθόζκηα θνπιηνύξα πνπ δηακνξθώλνπλ θπξίσο ηα ΜΜΔ , 

απνδεηθλύνπλ ηελ ηζρπξόηεξε, από πνηέ, ζπλεξγαζία θαη  πξόνδν ησλ θξαηώλ. Η ζπγγξαθέαο 

νινθιεξώλεη, ηνλίδνληαο όηη αζθαιηζηηθή δηθιείδα απέλαληη ζηα αξλεηηθά ηεο παγθνζκηνπνπηεζεο ζα 

πξέπεη λα είλαη ε «θνηλσλία ησλ πνιηηώλ».  

Β1.   

α) Λ ,    β) Λ,     γ) Λ ,   δ) ,    ε)  

 

Β2.α)  

Ο πξώηνο ηξόπνο πεηζνύο πνπ εληνπίδεηαη είλαη ε επίκληση στη λογική,  κε κέζν ην επηρείξεκα, ην 

νπνίν εληνπίδεηαη ζην ρσξίν  «Έλαο απιόο νξηζκόο…πεξηζζόηεξσλ θξαηώλ». Σν ζπκπέξαζκα πνπ 

ελλνείηαη είλαη: ε παγθνζκηνπνίεζε απνηειεί έλα πνιπεπίπεδν θαηλόκελν.  

Επίκληζη ζηην αςθενηία, κέζσ ηεο αλαθνξάο ζηνλ αλζξσπνιόγν Peter Worsley. To ρσξίν ζην νπνίν 

εθηείλεηαη είλαη « Απηήλ, άιισζηε, ηελ εμέιημε ελλννύζε θαη ν αλζξσπνιόγνο Peter Worsley...πνηέ 

ππάξμεη».Σν κέζν είλαη, θαηά βάζε, ηα ιεγόκελά ηνπ, πνπ δηαρσξίδνληαη από ην ππόινηπν θείκελν κέζσ 

ησλ εηζαγσγηθώλ. Φρησιμοποιείται η επίκληση στην αυθεντία ως τρόπος ενίσχυσης της 

αξιοπιστίας του «ήθους» του πομπού.  

β)  

   - Με άλλα λόγια :επεμήγεζε 

  - κσρίως :έκθαζε 

  - Επειδή: αηηηνιόγεζε 

  - μάλιζηα : έκθαζε 

  - όμως :αληίζεζε  



 

 

Β3 . 

α) υνώνυμα  

πθειίνπ : νηθνπκέλεο , πιαλήηε , θόζκνπ , γεο   

δεδνκέλα : απηνλόεηα , ζεκειηώδε 

παξεθηξνπέο : παξεθθιίζεηο , εθηξνπέο 

εθηθηή : πξαγκαηνπνηήζηκε ,δπλαηή ,πινπνηήζηκε ,θαηνξζσηή   

απαηηήζεηο : επηηαγέο , θειεύζκαηα 

β) Αντώνυμα  

ζπγθερπκέλν : ζαθέο , μεθάζαξν 

πνιέκηνη : ππεξαζπηζηέο , νπαδνί, ππνζηεξηρηέο  

απιώλνληαη : ζπξξηθλώλνληαη , πεξηνξίδνληαη 

παξαιιαγκέλα : απζεληηθά , απηνύζηα , απαξάιιαρηα  

απνκνλσηηζκνύ : εμσζηξέθεηαο , αιιειεπίδξαζεο , ζπλεξγαζίαο   

 

Β4.   

 Η ζύληαμε ηνπ απνζπάζκαηνο είλαη παζεηηθή. Μέζσ ηεο παζεηηθήο ζύληαμεο δίλεηαη έκθαζε ζηελ 

ελέξγεηα ηνπ ξήκαηνο. Δπίζεο, ε παζεηηθή ζύληαμε πξνζδίδεη επηζεκόηεηα θαη αληηθεηκεληθόηεηα ζηα 

λνήκαηα, εθόζνλ ην θείκελν  ραξαθηεξίδεηαη από ύθνο νπδέηεξν - απξόζσπν – απνζηαζηνπνηεκέλν. 

Μετατροπή αποσπάσματος σε Ενεργητική Υωνή : «Σα πξντόληα πνπ εθζέηνπλ (νη επηρεηξεκαηίεο 

θ.ιπ.) έρνπλ παξαζθεπάζεη 100 δηαθνξεηηθέο ρώξεο . Όια απηά πξέπεη λα κεηαθέξνπλ (νη εηαηξείεο) 

ηαθηηθά ζε όια ηα κήθε ηεο πδξνγείνπ ζθαίξαο… 

 

Γ.  

Προσφώνηση : 

Αμηόηηκνη θ. θξηηέο, 

Κπξίεο θαη θύξηνη, 

Αγαπεηνί ζπλνκηιεηέο / ζπλαγνξεηέο / ζπκκαζεηέο, 

 Η ζεκεξηλή πξόθιεζε ηεο δηεξεύλεζεο ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο παγθνζκηνπνίεζεο εκπεξηέρεη έλα κεγάιν 

θάζκα ησλ πηπρώλ ηνπ ζύγρξνλνπ θόζκνπ θαη σο λένπο καο επηηξέπεη ,επηηέινπο, λα ηνπνζεηεζνύκε  ζε 

δεηήκαηα  πνπ πξαγκαηηθά καο αθνξνύλ .Σν όξακα ηεο παγθνζκηνπνίεζεο ππήξμε κηα πςειή ζύιιεςε  
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πνπ ήζειε έλαλ θόζκν ελσκέλν , κία παγθόζκηα θνηλσλία πνπ πξναζπίδεηαη ηε Γεκνθξαηία ,ηελ 

Διεπζεξία ,ην Γίθαην θαη αιιειεπηδξά, ζπλδεκηνπξγεί, εμειίζζεηαη θαη πξννδεύεη. Γπζηπρώο , νη 

κεγάιεο απηέο πξνζδνθίεο δηαςεύζηεθαλ . Γη’ απηό δελ πξέπεη λα ζνιώλεη ηελ θξίζε καο  ην δέιεαξ ηεο 

άλεζεο θαη ηεο επθνιίαο πνπ παξέρεη ε παγθνζκηνπνίεζε, αιιά κε ξεαιηζκό νθείινπκε λα 

ζπλεηδεηνπνηήζνπκε ηηο επηπηώζεηο ηεο, πνπ δεκηνπξγνύλ ζνβαξέο ξσγκέο ζηα ζεκέιηα ησλ θνηλσληώλ 

καο . 

 

Α’ ΖΗΣΟΤΜΕΝΟ : Αρνητικές επιδράσεις της παγκοσμιοποίησης στις κοινωνίες . 

- Τπνθξηηηθή ε δεκνθξαηηθή ζπλύπαξμεο ησλ ιαώλ  . Ιζρπξά θξάηε ζε πνιηηηθό επίπεδν 

ιακβάλνπλ απνθάζεηο πνπ εληζρύνπλ ηα ζπκθέξνληά ηνπο  αδηαθνξία γηα αζζελέζηεξνπο  

απνκπδνύλ ηνλ πινύην  

ηνπο  θαη ηνπο αθαηξνύλ ην δηθαίσκα λα δηεθδηθήζνπλ ηελ ηζόηηκε κε απηνύο πξόνδν θαη ηελ απηάξθεηα. 

Μεξίδα ηνπ ιανύ αληηδξά ζηηο θπβεξλήζεηο  αίζζεκα αδηθίαο  ηξνκνθξαηία ,βία ,έθξπζκεο 

θαηαζηάζεηο θαηαζηξέθνπλ ηελ νκαιόηεηα ηεο θαζεκεξηλόηεηαο ζε εγρώξην επίπεδν ,αιιά απεηινύλ θαη 

ηελ αζθάιεηα ησλ θνηλσληώλ ησλ  ππόινηπσλ  ρσξώλ. 

 

- Κεθαιαηνθξάηεο ειέγρνπλ ηηο αγνξέο  Παληνδπλακία θαπηηαιηζκνύ : αζέκηηα κέζα γηα ηελ  

αύμεζε ησλ απνιαβώλ ηνπο  Παγθόζκηα, αζηακάηεηε δηαθεκηζηηθή δηέγεξζε   Καηαλαισηηζκόο 

ηεξαζηίσλ δηαζηάζεσλ   ππεξιεηηνπξγία εξγνζηαζίσλ – επηθίλδπλεο κέζνδνη γηα ηε βειηίσζε ηεο 

εηθόλαο ησλ αγαζώλ  – εμάληιεζε θπζηθώλ πόξσλ – δηόγθσζε ρσκαηεξώλ νηθνινγηθό αδηέμνδν  

αζζέλεηεο, αιιά θαη ζηέξεζε ηνπ δηθαηώκαηνο ησλ επόκελσλ γελεώλ ζε έλα πγηέο πεξηβάιινλ. 

 

- Ψεπδαίζζεζε πνηθηιίαο επηινγώλ .Σν θπξίαξρν ξεύκα δίλεη ην ζθπγκό ,αθξσηεξηάδεη ηελ 

ηδηαηηεξόηεηα, ηελ παξέθθιηζε .Γεκηνπξγείηαη κία λννηξνπία γηα ην ηη ζεσξείηαη ζύγρξνλν, επηηπρεκέλν, 

απνδεθηό ζε ό,ηη αθνξά ηηο ηδέεο ,ηελ ηέρλε ,ηε δηαζθέδαζε ,ηνλ ηξόπν δσήο . Μαδνπνίεζε  άλζξσπνη 

γεκάηνη εζσηεξηθά  θελά, από ηελ αδπλακία λα θαηαλνήζνπλ ην όηη δηαθέξνπλ ,ην όηη δελ ππάξρεη ιόγνο 

λα ηαηξηάμνπλ απόιπηα κε ην ζύλνιν .Βνκβαξδίδνληαη θαζεκεξηλά κε ηα «πξέπεη» ηεο 

παγθνζκηνπνηεκέλεο επνρήο ηνπο, ηα νπνία δελ αθνινπζεί κόλν ν νκνεζλήο ,αιιά θάζε άλζξσπνο, 

νπνηνπδήπνηε ζεκείνπ ηεο γεο Γη’ απηό θαη δηαβξώλνπλ ηελ πξνζσπηθόηεηά , ώζηε λα δεκηνπξγεζνύλ 

θνηλσλίεο κε απόιπηε νκνηνκνξθία .  

 

-     Ο θπξίαξρνο πνιηηηζκόο ππεξηζρύεη έλαληη ησλ ππνινίπσλ  πνιηηηζηηθή ηζνπέδσζε . Γισζζηθόο 

εγεκνληζκόο ηεο Αγγιηθήο γιώζζαο ζηελ επηθνηλσλία : μελόθεξην ιεμηιόγην αληηθαζηζηά εγρώξηεο 

ιέμεηο, απηνύζηεο μέλεο εθθξάζεηο (ηδησηηζκνί) , αληίζηνηρν θαηλόκελν ησλ greeklish θαη ζε άιιεο ρώξεο 

 ππνβάζκηζε εγρώξηαο γιώζζαο  – Κηλεκαηνγξάθνο /Μνπζηθή /ήζε –έζηκα - ηξόπνο δσήο - κόδα 

πξνσζνύλ ηελ «ακεξηθαλνπνίεζε». 

 

- Η δπλαηόηεηα δεκηνπξγίαο επηρεηξεκαηηθώλ θνινζζώλ πνπ απεπζύλνληαη ζηε παγθόζκηα αγνξά 

πεξηζσξηνπνηεί ζηαδηαθά ηηο κηθξέο εγρώξηεο επηρεηξήζεηο-επηθέξεη ηνλ καξαζκό ηνπο  απηέο 

αδπλαηνύλ λα αληαπνθξηζνύλ ζηνλ αληαγσληζκό  Γε δηαζέηνπλ ηηο ρακειέο ηηκέο - ηα θεθάιαηα γηα  ηε 

γλσζηνπνίεζε ησλ πξντόλησλ ηνπο θαη ηηο ζύγρξνλεο εγθαηαζηάζεηο καδηθήο παξαγσγήο  .Σεξάζηηα 

θηήξηα – εθπαηδεπκέλν ζηελ θνιαθεία πξνζσπηθό εθθξάδεη ηελ ηάζε ηεο επνρήο : όπνπ ππάξρεη ε πιηθή 

απόιαπζε είλαη πεξηηηή ε ζπλαηζζεκαηηθή επαθή /ν απζνξκεηηζκόο / ε απζεληηθόηεηα .  

 



 

 

 

- εξγαζίαο ζην εμσηεξηθό – ε παγθνζκηνπνίεζε έρεη δηνγθώζεη ην θαηλόκελν, εθόζνλ δεκηνπξγεί 

ηελ πιάλε όηη όινο ν θόζκνο είλαη έλα εληαίν ζύλνιν θαη όηη ε πξνζθνξά αθνξά όιε ηελ αλζξσπόηεηα  

Brain Drain.  

 

 

Β’ ΖΗΣΟΤΜΕΝΟ :  Σρόποι με τους οποίους η Ελλάδα θ’ αντισταθεί απέναντι στις αρνητικές 

επιδράσεις της παγκοσμιοποίησης , ώστε να ωφεληθεί στο παγκοσμιοποιημένο, διεθνές 

«περιβάλλον». 

- Αμηνπνίεζε ηεο γεσγξαθηθήο ζέζεο ηεο Διιάδνο ,κεγάια έξγα ππνδνκήο θαη εθζπγρξνληζκόο 

όζσλ ππάξρνπλ (λένη νδηθνί άμνλεο – ιηκάληα – αεξνδξόκηα – ελεξγεηαθά δίθηπα ) Βειηίσζε ηνπ 

πξνθίι ηεο ρώξαο  Διιάδα «κεζάδνληαο» γηα εκπνξηθέο/επηρεηξεκαηηθέο δηαθξαηηθέο ζρέζεηο . 

 

- Πξνώζεζε ησλ ηνκέσλ ηεο λαπηηιίαο ,ηνπ ηνπξηζκνύ ,ηνπ πξσηνγελή ηνκέα παξαγσγήο ,ηεο 

ήπηαο βηνκεραλίαο ζε επίπεδν επεμεξγαζίαο ησλ πξώησλ πιώλ θαη ηεο βηνηερλίαο .  Θα απνηειέζνπλ 

βάζεηο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο αλεξγίαο θαη ηελ νηθνλνκηθή άλζηζε . Η ηζρπξή νηθνλνκία απμάλεη ην 

θύξνο κίαο ρώξαο θαη ηελ αμηνπηζηία ηεο, νπόηε απνιακβάλεη ηελ πξόζεζε ησλ μέλσλ επηρεηξεκαηηώλ λα 

επελδύζνπλ ζε απηήλ θαη λα ζπλεξγαζηνύλ κε εγρώξηεο επηρεηξήζεηο .  

 

- Δλίζρπζε ηεο αλώηεξεο θαη αλώηαηεο παλεπηζηεκηαθήο θαη ηερλνινγηθήο εθπαίδεπζεο   

ππνδνκέο γηα έξεπλα /θαηλνηνκία /ζπζηεκαηνπνίεζε ηεο γλώζεο  Δμεηδηθεπκέλνη επηζηήκνλεο πνπ 

θαηαξηίδνληαη θαη εθπαηδεύνληαη ζε ζύγρξνλα παλεπηζηήκηα λα πξνζειθύνληαη κε ηελ ύπαξμε ζέζεσλ 

εξγαζίαο ζηνλ θιάδν ηνπο θαη ηηο δπλαηόηεηεο αμηόινγεο εμέιημεο  . 

 

- Αμηνπνίεζε ηεο νκνγέλεηαο πνπ δηαπξέπεη ζην εμσηεξηθό ζηνλ επηρεηξεκαηηθό ,επηζηεκνληθό 

ηνκέα, αιιά θαη ζηνλ πνιηηηθό ζηίβν .Δλίζρπζε νηθνλνκηθή /θίλεηξα γηα δξαζηεξηνπνίεζε ζηε ρώξα καο 

– ρξήζε ηεο δύλακήο ηνπο γηα λα επεξεάζνπλ, ππέξ ησλ ζπκθεξόλησλ ηεο παηξίδαο καο, ηνπο θύθινπο 

ησλ ηζρπξώλ. Πξνβνιή ηεο επηηπρίαο ηνπο θαη ηεο ζηξαηεγηθήο ηνπο, ώζηε λα απνηειέζνπλ πξόηππα γηα 

ηνλ εγρώξην πιεζπζκό . 

 

- Παηδεία πάλσ ζηελ ηδηαίηεξε θπζηνγλσκία ηνπ πνιηηηζκνύ καο – πξνάζπηζε ηεο θιεξνλνκηάο ησλ 

πξνγόλσλ καο ,ησλ παξαδόζεώλ καο , αλαβάζκηζε ηνπ ηνκέα ηεο αξραηνινγίαο θαη ελίζρπζε ησλ 

πνηθίισλ κνξθώλ ηεο ζύγρξνλεο ηέρλεο .Σν  «ρηεο» λα ζπλαληά ζε κεγαιείν ην «ζήκεξα» . Κακπάληα 

δηαθεκηζηηθή / Δθπνκπέο πνπ δηαθεκίδνπλ ηνλ Διιεληθό πνιηηηζκό ζην εμσηεξηθό . Πξνζέιθπζε 

δηεζλώλ θεζηηβάι  ηέρλεο, αζιεηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ  πνπ αλαδεηθλύνπλ ην πςειό πνιηηηζηηθό επίπεδν 

ηνπ Έιιελα θαη ηηο νκνξθηέο ηεο ρώξαο ηνπ . 

 

- Δθπαίδεπζε: λα πξνεηνηκάδεη ηνλ απξηαλό Έιιελα πνιίηε ηνπ θόζκνπ, πνπ ζηέθεηαη ηζόηηκα κε 

απηνύο ησλ ππόινηπσλ ιαώλ :  παγθόζκηα θνπιηνύξα πνπ ζπκβαδίδεη κε ηελ άξηζηε γλώζε ηεο γιώζζαο 

θαη ηελ επαθή κε ηνλ εγρώξην πλεπκαηηθό θαη πιηθό πνιηηηζκό, αιιά θαη κε ηελ ηζηνξία ηνπ ηόπνπ ηνπ 

.Οπόηε ζα θαηαλνεί πόηε πξαγκαηνπνηείηαη ε δεκηνπξγηθή παξέκβαζε ζηνλ πνιηηηζκό ηνπ θαη πόηε 

ππάξρεη θίλδπλνο πνιηηηζηηθήο ηζνπέδσζεο .Έλα αθόκα ζπνπδαίν κάζεκα πνπ πξέπεη λα δνζεί είλαη λα 

δηαηεξήζεη ην πλεύκα ηνπ  ειεύζεξν ,λα έρεη ην ζάξξνο ηεο γλώκεο ηνπ θαη λα αζθεί θξηηηθή, πξηλ 

πηνζεηήζεη απόςεηο θαη ζηάζεηο δσήο . 
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ΕΠΙΛΟΓΟ  

   Οη ζύγρξνλεο ρώξεο είλαη απηέο πνπ νθείινπλ λα δεκηνπξγήζνπλ ηελ «αζπίδα» απέλαληη ζηελ 

παγθνζκηνπνίεζε , ώζηε όινη καο λα απνθεύγνπκε  ηηο «παγίδεο» ηεο . Βηώλνπκε έλαλ άηππν πόιεκν, 

ζηνλ νπνίν ζα είκαζηε ζύκαηα, ιόγσ ηνπ εθεζπραζκνύ καο θαη ηεο άγλνηαο ησλ θηλδύλσλ  ηνπ . Μόλν 

κέζα από ηηο ηνικεξέο θηλήζεηο ,ηελ αλάιεςε ησλ επζπλώλ ησλ θπβεξλώλησλ γηα ηελ πξνώζεζε ησλ 

ζπκθεξόλησλ ηεο ρώξαο καο θαη ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ αηόκνπ πνπ παξέρεη ε ζθαηξηθή παηδεία, ζα 

είκαζηε ζε ζέζε λα αλαγλσξίζνπκε ηηο σθέιηκεο πηπρέο ηεο παγθνζκηνπνίεζεο . 

 

 

                                                                                                                                      Αποφώνηση : 

                                                                                               αο επραξηζηνύκε γηα ηελ πξνζνρή ζαο . 

 
Επιμέλεια   διαγωνίσματος:   

Φρυσουδάκης  Γιώργος,  Ζέρβα  ταυρούλα 
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