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ΣΟ ΕΤΕΡΓΕΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΟ ΣΗ ΠΑΓΚΟΜΙΟΠΟΙΗΗ 

Θξπινύληαη πνιιά γηα ηελ θαπηηαιηζηηθή παγθνζκηνπνίεζε. Λέγεηαη όηη ζηα ρξόληα ηνπ 

επάρατου λενθηιειεπζεξηζκνύ «νη πινύζηνη γίλνληαη πινπζηόηεξνη θαη νη πησρνί 

θησρόηεξνη», όηη νη αζζέλεηεο μαστίζουν ηνλ θόζκν, όηη νη πόιεκνη πιεζαίλνπλ, όηη ε 

ρύπανση ζθνηώλεη ηνλ πιαλήηε, όηη γεληθώο ε λέα ηάμε πξαγκάησλ κάο έρεη θέξεη ζην 

ρείινο ηεο Απνθάιπςεο. Απηή όκσο δελ είλαη θαλ ε κηζή αιήζεηα. Σύκθσλα κε ηελ έθζεζε 

«Η θαηάζηαζε ηνπ κέιινληνο» (State of the future) πνπ εθδίδεη θάζε ρξόλν ν ΟΗΔ, ν θόζκνο 

δελ πάεη από ην θαθό ζην ρεηξόηεξν. Σε θάπνηνπο ηνκείο πάεη θαιύηεξα θαη ζε θάπνηνπο 

ρεηξόηεξα. Η εηζαγσγή ηεο έθζεζεο είλαη ελδεηθηηθή: ην 2006 «νη άλζξσπνη ζ’ όιν ηνλ θόζκν 

είλαη πην πγηείο, πην πινύζηνη, πην κνξθσκέλνη, πην εηξεληθνί, πην δηθηπσκέλνη θαη δνπλ 

πεξηζζόηεξν. Τελ ίδηα ζηηγκή ν θόζκνο έγηλε πην δεζηόο, έρεη κεγαιύηεξε δηαθζνξά, 

ζηξηκώρλεηαη ζηηο πόιεηο θαη, παξά ην γεγνλόο όηη νη πόιεκνη κεηώλνληαη, γίλεηαη πην 

επηθίλδπλνο»...  

Τν γεληθό ζπκπέξαζκα ηεο έθζεζεο είλαη όηη ε αλζξσπόηεηα ζε γεληθέο γξακκέο βαδίδεη 

πξνο ην θαιύηεξν. Έηζη, νη πινύζηνη γίλνληαη πινπζηόηεξνη, αιιά νη θησρνί ιηγόηεξνη. 

Ωζηόζν, νη κεγάιεο αληζόηεηεο παξακέλνπλ: ην 2% ηνπ παγθόζκηνπ πιεζπζκνύ θαηέρεη ην 

50% ηνπ παγθόζκηνπ πινύηνπ, ελώ ην θησρόηεξν 50% θαηέρεη κόλν ην 1%. Η παηδηθή 

ζλεζηκόηεηα, επίζεο, κεηώλεηαη, θαη κάιηζηα κε ηαρύηαηνπο ξπζκνύο ζηνλ ππναλάπηπθην 

θόζκν. Δπηπξόζζεηα, από ην 1970 θαη κεηά ην πξνζδόθηκν δσήο απμάλεηαη θαηά 4 κήλεο αλά 

έηνο, θπξίσο επεηδή νη άλζξσπνη ζηηο ππναλάπηπθηεο θαη αλαπηπζζόκελεο ρώξεο δνπλ 

πεξηζζόηεξν! Απηό ζπληειεί ζηελ πιεζπζκηαθή έθξεμε, ε νπνία όκσο έρεη εκεξνκελία 

ιήμεο. Σύκθσλα κε ηνπο επηζηήκνλεο, ηα 6,5 δηζεθαηνκκύξηα ηνπ πιεζπζκνύ ζήκεξα ζα 

θηάζνπλ ηα 9 δηζεθαηνκκύξηα ην 2050 γηα λα κεησζνύλ ηαρύηαηα κέρξη ην 2100, θηάλνληαο 

πηζαλόηαηα ηα 5,5 δηζεθαηνκκύξηα αλζξώπσλ. 

Τν ζεκαληηθό όκσο είλαη όηη ε θηώρεηα κεηώλεηαη, νη άλζξσπνη δνπλ πεξηζζόηεξν θαη 

ιηγόηεξεο καλάδεο ζξελνύλ ηα παηδηά ηνπο. Αλ κάιηζηα δνύκε ηνλ ζπλνιηθό δείθηε SOFI 

(πνπ είλαη ην απνηέιεζκα ηεο ζηάζκηζεο 29 δεηθηώλ γηα ηελ ευημερία ησλ αλζξώπσλ ζηνλ 

θόζκν) ν θόζκνο γίλεηαη ζίγνπξα θαιύηεξνο. Γηα ηνπο πεξηζζόηεξνπο, αθόκε θαη γηα θείλνπο 

πνπ γθξηληάδνπλ… 

Τν ζπκπέξαζκα ηεο έθζεζεο ηνπ ΟΗΔ είλαη απιό θαη θαηαιπηηθό: «αλ θαη πνιινί 

θαηεγνξνύλ ηηο πνιηηηζκηθέο αιιαγέο πνπ επιυέρει ε παγθνζκηνπνίεζε, θαίλεηαη όηη απηέο νη 

πνιηηηζκηθέο αιιαγέο είλαη αλαγθαίεο γηα λα επηηεπρζνύλ νη παγθόζκηεο πξνθιήζεηο. Η 

αλάπηπμε ηεο δεκνθξαηίαο ζηνλ θόζκν απαηηεί πνιηηηζκηθέο αιιαγέο. Η εμάιεηςε ηνπ έηηδ 

ρξεηάδεηαη αιιαγέο ζηελ θνπιηνύξα ησλ αλζξώπσλ. Η αεηθόξνο αλάπηπμε πξνϋπνζέηεη ηελ 

πνιηηηζκηθή αιιαγή. Τν ίδην ρξεηάδεηαη γηα λα ηειεηώζεη ε βία θαηά ησλ γπλαηθώλ θαη νη 

εζληθέο ζπγθξνύζεηο. Τα εξγαιεία ηεο παγθνζκηνπνίεζεο, όπσο είλαη ην Internet, ην 

παγθόζκην εκπόξην θαη νη δηεζληθέο ζπκθσλίεο πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνύλ κε ηξόπν πνπ λα 

βνεζήζνπλ ηα έζλε λα πξνζαξκνζηνύλ ζε κηα λέα θαηάζηαζε, πνπ ζα δηαηεξήζνπλ ηα 

κνλαδηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά αιιά ηαπηόρξνλα ζα βειηηώζνπλ ην βίν ησλ αλζξώπσλ»… 

(Γηαζθεπαζκέλν άξζξν ηνπ Πάζρνπ Μαλδξαβέιε, πνπ δεκνζηεύηεθε ζηελ εθεκεξίδα Η 

Καζεκεξηλή). 

 

 



2 
 

 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

Α. Να γξάςεηε ηελ πεξίιεςε ηνπ θεηκέλνπ ζε 80-100 ιέμεηο. 

Β.1. Να θαηαγξάςεηε ηνπο ηξόπνπο θαη ηα κέζα πεηζνύο πνπ ρξεζηκνπνηεί ν αξζξνγξάθνο 

ηνπ θεηκέλνπ. 

Β.2. Να εμεηάζεηε ηε δνκή θαη ηνλ ηξόπν αλάπηπμεο ηεο πξώηεο παξαγξάθνπ. 

Β.3. Να εληνπίζεηε ηηο ιέμεηο πνπ εμαζθαιίδνπλ ηε ζπλνρή ηεο δεύηεξεο παξαγξάθνπ θαη λα 

αλαθέξεηε ηη δειώλεη ε θαζεκηά. 

Β.4. Ο ζπληάθηεο ηνπ θεηκέλνπ ζηελ ηειεπηαία παξάγξαθν αλαθέξεηαη ζηνλ όξν πνιηηηζκηθή 

αιιαγή. Γηαηί πηζηεύεηε δελ αλαθέξεη ηνλ όξν πνιηηηζηηθή αιιαγή; 

Β.5. επάξαηνπ, καζηίδνπλ, ξύπαλζε, επεκεξία, επηθέξεη: γηα θαζεκηά από ηηο παξαπάλσ 

ιέμεηο λα δώζεηε κία ζπλώλπκε. 

 

Γ. Τν παξαπάλσ άξζξν αλαθέξεηαη θπξίσο ζηα ζεηηθά απνηειέζκαηα ηεο παγθνζκηνπνίεζεο 

ζηε δσή ηνπ αλζξώπνπ. Ωζηόζν, παξά ηηο επνίσλεο πξννπηηθέο πνπ δηαλνίγεη ε 

παγθνζκηνπνίεζε, δελ είλαη ιίγνη νη θίλδπλνη πνπ εγθπκνλεί ζην πνιηηηθό, νηθνλνκηθό θαη 

πνιηηηζηηθό επίπεδν. Σ’ έλα θείκελν 600 πεξίπνπ ιέμεσλ θαιείζηε λα αλαπηύμεηε ηελ 

παξαπάλσ ζέζε. 

 


