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                                                      Ραγκοςμιοποίθςθ και Ζλλθνεσ 

     Είμαςτε και οι πρϊτοι –όχι μόνο ςτο ευρωπαϊκό κφπελλο ποδοςφαίρου και ςτθν Eurovision, αλλά 

και ςτθν εχκρότθτα για τθν παγκοςμιοποίθςθ. Σφμφωνα με ζρευνα τθσ ΤΝC Icap  ςε 64 χϊρεσ, οι 

Ζλλθνεσ είναι οι μεγαλφτεροι αρνθτζσ τθσ εν λόγω κυρίασ (72%). Τουτζςτιν απορρίπτουν τθ δθμιουργία 

μιασ παγκόςμιασ αγοράσ, όπου τα πάντα (από τθν οικονομία ωσ τα πολιτιςτικά αγακά) να διακινοφνται 

ελεφκερα. 

   Ροιοι οι λόγοι αυτισ τθσ αποςτροφισ; Κατά τθν ζρευνα και τουσ αναλυτζσ τθσ, οι εξισ} Άγνοια- 

Ξενοφοβία- Κίνδυνοσ καταςτροφισ τθσ πολιτιςτικισ ιδιαιτερότθτασ του κάκε λαοφ –Καχυποψία για τθν 

ιδιωτικι δραςτθριότθτα- Ρεποίκθςθ πωσ παγκοςμιότθτα ςθμαίνει απόλυτθ θγεμονία των ΘΡΑ. Ασ 

δοφμε λοιπόν ζναν-ζναν τουσ λόγουσ αυτοφσ. 

   1.Ράγια αρχι του Δικαίου είναι ότι «Άγνοια νόμου δεν ςυγχωρείται», (και άρα, τιμωρείται). Κι όμωσ, 

οι πολίτεσ (που, ςτθ δθμοκρατία, είναι, κεωρθτικά, και νομοκζτεσ διά μζςου των αντιπροςϊπων τουσ 

βουλευτϊν) αγνοοφν ουςιαςτικά τθ νομοκεςία του τόπου τουσ. Πχι επειδι ζτςι κζλουν, αλλά επειδι θ 

πανςπερμία των νόμων, οι γριφϊδεισ πολυπλοκότθτεσ, οι αλλθλοαναιρζςεισ και οι αντιφάςεισ τουσ, 

κρατάνε ςε ςκοτάδι αδιαπζραςτο τον μζςο πολίτθ- που, ακόμα κι όταν καταδικάηεται ι απαλλάςςεται 

δε γίνεται ςοφότεροσ για τθν ακωότθτα ι τθν ενοχι του… Εδϊ, οι ίδιοι οι νομοκζτεσ-βουλευτζσ δεν 

ξζρουν ςυχνά τι νόμουσ ψθφίηουν… εδϊ ο ζνα υπουργόσ ςκαρϊνει νόμουσ που οι ςυνυπουργοί του 

τουσ αγνοοφν ι τουσ ακυρϊνουν, εκοφςια ι ακοφςια – προσ δόξαν του παράφωνου οργανζτου που 

λζγεται κυβζρνθςθ- και ζχουμε τθν αξίωςθ να τουσ ξζρουν οι «άςοφοι» πολίτεσ; 

   Βζβαια θ παγκοςμιοποίθςθ δεν είναι ακριβϊσ νόμοσ. Φιλοδοξεί, όμωσ να γίνει παγκόςμιοσ νόμοσ 

υπεράνω νόμων, εκίμων, και εκϊν. Αλλά κανζνασ υπζρμαχόσ τθσ δεν ζκανε τον κόπο να εξθγιςει απλά, 

κακαρά και ειλικρινά τα πλεονεκτιματά τθσ. Ρϊσ λοιπόν να τα γνωρίηει ο δφςμοιροσ «αγνϊσ»( ο 

αγνοϊν) ακόμα και τισ εγχϊριεσ διατάξεισ για τθ χωματερι τθσ γειτονιάσ του; 

   2.Δεν είναι τόςο θ ξενοφοβία που μαςτίηει τουσ Ζλλθνεσ, όςο -αντίκετα- θ ξενομανία. Στουσ δφο 

αιϊνεσ ελεφκερου βίου, φψιςτοσ κανόνασ τθσ κοινωνικισ ηωισ είχε (ζχει) γίνει ο άκριτοσ καυμαςμόσ, θ 

τυφλι ειςαγωγι, ο οικτρόσ μαϊμουδιςμόσ ξζνων προϊόντων, τρόπων, γλωςςϊν, ιδεϊν. Το άκρον άωτον 

τθσ κοινωνικισ ανόδου αποτελοφςε (αποτελεί) θ περιζνδυςθ με αγγλικά υφάςματα, γαλλικά φορζματα 

και αμερικανικζσ μπλοφηεσ. Τα περιςςότερα καταςτιματα, εςτιατόρια.. ζχουν προμετωπίδεσ ξενικζσ… 



Θ «καλι κοινωνία»  ςυνδιαλεγόταν άλλοτε γαλλιςτί..Νυχτοιμερα, ακοφμε αμερικάνικθ μουςικι με λίγθ 

ςάλτςα από αραβικό χορό κοιλιάσ… 

   Ροια, λοιπόν, πολιτιςτικι ιδιαιτερότθτά μασ απειλείται , όταν κυκλοφορϊντασ ςτθν Ακινα ι ςτθν 

περιφζρεια, νομίηεισ πωσ ζχεισ εκτιναχκεί ςε κάποιο κακζκτυπο επαρχιακισ πόλθσ του Τζξασ, του 

Middle West ι των Ηουλοφ; 

   Αλλά για να είμαςτε δίκαιοι..Ξενοφοβία υπάρχει κι εδϊ τα τελευταία χρόνια εξαιτίασ τθσ ειςροισ 

ξζνων μεταναςτϊν, που οριςμζνοι τουσ χρεϊνονται δίκαια ι άδικα, πλικοσ φόνων, διαρριξεων, 

οργανωμζνου εγκλιματοσ. Αλλά ποφ δεν ανκεί αυτι θ φοβία;… Πςο για τθν παλαιότερθ ξενοφοβία 

μασ, τθ χρωςτάμε ςτισ τραγικζσ εμπειρίεσ μασ, όχι μόνο απ’ τισ αλλοτινζσ τουρκοκρατίεσ και 

φραγκοκρατίεσ, αλλά και από τισ νεότερεσ ξενόδουλεσ μοναρχίεσ, ξενικζσ κατοχζσ, ξενοκίνθτεσ 

δικτατορίεσ. Είναι όμωσ ξενοφοβία αυτό; Ι είναι μνιμθ «οικείων κακϊν», ςτα οποία βάλαμε κι εμείσ το 

χζρι μασ, ανεχόμενοι, αποδεχόμενοι, προςφερόμενοι ακόμα, ςτισ ξενοδουλειζσ; 

   3.Θ πεποίκθςθ πωσ θ παγκοςμιοποίθςθ ιςοδυναμεί με απόλυτθ θγεμονία των ΘΡΑ, δεν είναι δικό 

μασ εφεφρθμα, αλλά ειςαγόμενθ κι αυτι. 

   Ραράδειγμα υπεράνω υποψίασ} Ρριν από πζντε μινεσ, ςτο Ραγκόςμιο Οικονομικό Φόρουμ, ο Γ. 

Γραμματζασ του ΟΘΕ κ. Ανάν διαπίςτωνε πωσ, « ο κόςμοσ διολιςκαίνει ςτον νόμο τθσ ηοφγκλασ». Ροιοσ 

είναι ο νόμοσ αυτόσ; Το δίκαιο του ιςχυρότερου, βζβαια. Και ποιοσ είναι ο μοναδικόσ ιςχυρότατοσ επί 

Γθσ- οικονομικά, ςτρατιωτικά, πολιτικά; Μα οι ΘΡΑ, φυςικά. Ρου -προςκζτω, εγϊ- εφαρμόηουν τθν 

κλαςικι παςπαρτοφ ςυνταγι } «Ζτςι κζλω, αυτό διατάηω, θ κζλθςι μου είναι ο μοναδικόσ λόγοσ(αιτία, 

νόμοσ)»  . 

   Και ο κ.Ανάν ςυνεχίηει «Ενϊ είχαμε αρχίςει να πιςτεφουμε ςτθν αναγκαιότθτα τθσ 

παγκοςμιοποίθςθσ…φτάςαμε ςτο ςθμείο ν’ αμφιβάλλουμε αν είναι ςε κζςθ να εξαςφαλίςει τθ 

διατιρθςθ τθσ τόςο εφτρωτθσ παγκόςμιασ τάξθσ μασ». Και πιο ξεκάκαρα «Τόςο θ διεκνισ τρομοκρατία 

όςο και ο πόλεμοσ εναντίον τθσ ζχουν αποτζλεςμα τθν υποβάκμιςθ των ανκρϊπινων δικαιωμάτων, 

ενϊ παράλλθλα διχάηουν τουσ ανκρϊπουσ με βάςθ τθ Κρθςκεία, τθν εκνικι τουσ υπόςταςθ και τισ 

πολιτιςτικζσ καταβολζσ τουσ». 

   Ρολφ πιο ρθτά, ο αμερικανόσ οικονομολόγοσ Τηωρτη Σόροσ γράφει « Θ παγκοςμιοποίθςθ ζχει 

ςτρεβλϊςει τθ διεκνι κατανομι των πλουτοπαραγωγικϊν πόρων προσ όφελοσ των ιδιωτικϊν 

ςυμφερόντων και προσ ηθμία του κοινοφ καλοφ». 

   Ροιοσ αγνοεί ότι πυρφόροι αυτϊν των υποβακμίςεων, διχαςμϊν και ςτρεβλϊςεων είναι  οι ΘΡΑ, με 

τθν ακατάςχετθ δίψα πλουτιςμοφ, τθν αςυδοςία των μεγάλων επιχειριςεων, τον κρθςκευτικό- 

ακροδεξιό δεςποτιςμό και ςκοταδιςμό τουσ, και τθν «παραδοςιακι» πίςτθ τουσ πωσ είναι ο « 

περιοφςιοσ λαόσ, που ο Κφριοσ τον ζςτειλε να ςϊςει τθν αμαρτωλι ανκρωπότθτα»; 

   Αυτι τθν αντίλθψθ – όπου άτομα και ζκνθ, δίκαια και δικαιϊματα, πολιτιςμοί και περιβάλλον δεν 

είναι παρά «μπροφτθ φλθ» για τθν κρεατομθχανι του παγκόςμιου κιμά –κζλουν να τθν υψϊςουν ςε 

οικουμενικό νόμο, μζςα από τθν ψευδεπίγραφθ παγκοςμιοποίθςθ. 



   Ρϊσ, λοιπόν, να μθν αντιςτρατεφονται οι λαοί ζναν τζτοιο Ρφργο τθσ Βαβζλ, που μόνθ του αρχι είναι 

θ αρχι «Ο Κόςμοσ είμαι Εγϊ» και μοναδικόσ νόμοσ του, ο νόμοσ τθσ ανομίασ; 

                                                                                                         (του Μάριου Ρλωρίτθ) 

 

 

   Λογοτεχνικό κείμενο 

  Ο ωμθόσ-Γεϊργιοσ Σουρισ 

 

Στον καφενζ απ’ ζξω ςαν μπζθσ ξαπλωμζνοσ, 

του ιλιου τισ ακτίνεσ αχόρταγα ρουφϊ, 

και ςτων εφθμερίδων τα νζα βυκιςμζνοσ, 

κανζναν δεν κοιτάηω, κανζνα δεν ψθφϊ. 

 

Σε μια καρζκλα το ‘να ποδάρι μου τεντϊνω, 

το άλλο ςε μιαν άλλθ, κι ολίγο παρζκει 

αφινω το καπζλο, και αρχινϊ με τόνο 

τουσ υπουργοφσ να βρίηω και τθν πολιτικι. 

 

Ψυχι μου! Τι λιακάδα! Τι ουρανόσ! Τι φφςισ! 

αχνίηει εμπροςτά μου ο καϊμακλισ καφζσ, 

κι εγϊ κατεμπνευςμζνοσ για όλα φζρνω κρίςεισ, 

και μόνοσ μου τισ βρίςκω μεγάλεσ και ςοφζσ. 

 

Βρίηω Εγγλζηουσ, ϊςουσ, και όποιουσ άλλουσ κζλω, 

και ςτρίβω το μουςτάκι μ’ αγζρωχο πολφ, 

και μζςα ςτο κφμο κατά διαβόλου ςτζλλω 



τον ίδιο εαυτό μου, και γίνομαι ςκυλί. 

 

Φζρνω τον νουν ςτον Διάκο και εισ τον Καραϊςκο 

κατενκουςιαςμζνοσ τα γζνια μου μαδϊ 

τον  Ζλλθνα εισ όλα ανϊτερο τον βρίςκω 

κι απάνω ςτθν καρζκλα χαροφμενοσ πθδϊ. 

 

Τθν φίλθ μασ Ευρϊπθ με πζντε φαςκελϊνω 

απάνω ςτο τραπζηι τον γρόκο μου κτυπϊ… 

Εχφκθ ο καφζσ μου, τα ροφχα μου λερϊνω, 

κι όςεσ βλαςφθμίεσ ξζρω αρχίηω να τισ πω. 

 

Στον καφετηι ξεςπάνω…φωτιά κι εκείνοσ παίρνει. 

Αμζςωσ άνω κάτω τον κάνω τον μπουφζ, 

Τον βρίηω και με βρίηει, τον δζρνω και με δζρνει, 

και τζλοσ…δεν πλθρϊνω δεκάρα ςτον καφζ. 

 

  

ΡΑΑΤΘΘΣΕΛΣ 

ΚΕΜΑ Α 

1.Να παρουςιάςετε ςτθν τάξθ ςασ τθν περίλθψθ του μθ λογοτεχνικοφ κειμζνου ςε 100-120 λζξεισ.-20 

μονάδεσ 

ΚΕΜΑ Β 

1.Να παρουςιάςετε τον τρόπο(-ουσ) και τα μζςα πεικοφσ ςτο απόςπαςμα «2.Δεν είναι τόςο…Ηουλοφ»-

10 μονάδεσ 

2.Να εντοπίςετε 2 φράςεισ με ποιθτικι λειτουργία τθσ γλϊςςασ.-10 μονάδεσ 



3.»Θ παγκοςμιοποίθςθ… κοινοφ καλοφ». Να εντοπίςετε το είδοσ τθσ ςφνταξθσ και να τθ μετατρζψετε 

ςτθν αντίκετι τθσ.-10 μονάδεσ 

ΚΕΜΑ Γ 

Κατά τθ γνϊμθ ςασ, ποιο είναι το κζμα του ποιιματοσ και πϊσ εξυπθρετεί το χιοφμορ και ο ςαρκαςμόσ 

τθν ποιθτικι δθμιουργία; Τεκμθριϊςτε τθν απάντθςι ςασ με αναφορζσ ςτο ποίθμα.(100-120 λζξεισ)-20 

μονάδεσ 

 

ΚΕΜΑ Δ 

Σε ζνα άρκρο που κα δθμοςιευκεί ςτθ ςχολικι εφθμερίδα να επιςθμάνετε τουσ κινδφνουσ που ενζχει θ 

παγκοςμιοποίθςθ για τουσ λαοφσ και τα εφόδια με τα οποία χρειάηεται να εξοπλιςτοφν οι νζοι τθσ 

χϊρασ μασ προκειμζνου να αξιοποιιςουν τισ κετικζσ πλευρζσ τθσ.(350-400 λζξεισ)-30 μοναδεσ 


