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ΕΙΔΙΚΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ 

 

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ-ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 

Εθνικά κράτη 

Εθνικό κράτος 

το κράτος που έχει συγκροτήσει ένα έθνος στο έδαφος όπου διαμένει. Τα εθνικά κράτη 

προέκυψαν από τη διάλυση των μεγάλων αυτοκρατοριών. Ο όρος αναφέρεται στην 

παραδοσιακή μορφή του κράτους όπως αυτό συγκροτήθηκε τους δύο τελευταίους αιώνες 

Οικουμένη-Διεθνής κοινότητα 

Διεθνείς σχέσεις 

οι σχέσεις που αναπτύσσονται μεταξύ των κρατών που μετέχουν στη διεθνή κοινωνία 

Παγκοσμιοποίηση-μορφές 

Η παγκοσμιοποίηση είναι ένα πολυσύνθετο φαινόμενο που εκτείνεται σε πολλά επίπεδα 

(στο οικονομικό, το πολιτικό, το κοινωνικό, το πολιτιστικό, κ.ά. ) γι΄αυτό έχει και ποικίλες 

εκφάνσεις και επιπτώσεις  

➢ Οικονομική 
Η παγκοσμιοποίηση -κυρίως-αναφέρεται στη μεταβολή που σημειώθηκε στην παγκόσμια 

οικονομία της τελευταίες δεκαετίες του 20ου αιώνα. Με απλά λόγια, παγκοσμιοποίηση 

σημαίνει κατάργηση των εμποδίων ανάμεσα της εθνικές οικονομίες των κρατών, σε ό,τι 

αφορά κυρίως το εμπόριο και την κίνηση κεφαλαίων. 

➢ πολιτική παγκοσμιοποίηση  
 η επέκταση των πολιτικών συμφερόντων σε περιοχές και χώρες που δεν γειτνιάζουν με τα 

πολιτικά ισχυρά κράτη 

➢ Πολιτισμική  
Ανάπτυξη διαπολιτισμικών επαφών και δημιουργία μιας παγκόσμιας κουλτούρας 

(δυτικοποίηση του πολιτισμού) 

➢ Παγκοσμιοποίηση της πληροφόρησης  που εμφανίζεται με την αύξηση της ροής 
πληροφόρησης μεταξύ γεωγραφικά μακρινών περιοχών(διεθνής χαρακτήρας της 
πληροφόρησης) 
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ΕΘΝΙΚΗ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ/ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

 

ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΣΗΜΕΡΑ 

 

ΕΘΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

 

Κυριαρχία εθνικών κρατών 

Εθνική επικράτεια-σύνορα 

 

 

 

Εποπτεία/΄Ελεγχος από το κράτος 

 

Διαχείριση εθνικού  πλούτου 

 

Εμπόριο-Εισαγωγές-εξαγωγές-δασμοί 

 

 

Εθνικά κεφάλαια-Εθνικές επιχειρήσεις 

 

 

 

Εθνικό χρηματιστήριο 

 

 

 

 
Εθνικό δίκαιο ( κανόνες/νόμοι) 

Προστατευτισμός 

 

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

 

Υπέρβαση συνόρων 

Ελεύθερη διακίνηση κεφαλαίων, 

προϊόντων μέσω διαδικτύου από τη 

χρηματαγορά μιας χώρας σε μια άλλη 

 

΄Ελεγχος από χρηματαγορές 

Υπερεθνικά οικονομικά κέντρα 

Παγκόσμιος πλούτος-Παγκόσμια αγορά 

 

Διεθνοποίηση του εμπορίου-ελεύθερη 

διακίνηση κεφαλαίων-επιχειρήσεων 

 

Πολυεθνικές επιχειρήσεις-Παγκόσμια 

επιχειρηματική και επενδυτική 

κινητικότητα 

 

Διεθνή χρηματιστήρια 

΄Οξυνση οικονομικών ανταγωνισμών 

Παγκοσμιοποίηση του καπιταλιστικού 

συστήματος 

Τεχνητές οικονομικές κρίσεις 

 

Διεθνείς οικονομικοί οργανισμοί 

Διεθνής οικονομικός ανταγωνισμός 

Υπερεθνικά κέντρα εξουσίας 
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Πɻɾʆʋʎʈʅʋʌʋʚʂʎʂ
 

 

    ΣΥΝΘΗΚΕΣ
 

Απελευθέρωση 
εμπορίου 

Βιομηχανική 
παγκοσμιοποίηση 

Πολυεθνικές 
εταιρίες 

 
Ελευθερία 

κίνησης 
κεφαλαίων, 

επιχειρήσεων 
σε χώρες 

τριτοκοσμικές 
χώρες 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
΄Ανοιγμα των 

αγορών 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Διεθνιστικός 

τομέας 
Υπερεθνικοί 
οργανισμοί 
Παγκόσμια 

κινήματα 
 
 
 
 
 
 
 

ΟΦΕΛΗ 
 

βελτίωση προϊόντων 
 

 
 
 
 
 

Τριτοκοσμικές χώρες 
Αλλαγή του ρόλου 

των φτωχότερων 
χωρών 

Προσέλκυση 
επενδύσεων 

Εκσυγχρονισμός 
μέσων παραγωγής, 
βιομηχανοποίηση, 

οικονομική ανάπτυξη 
 

 
 
 
 
 
 

Κυκλοφορία 
προϊόντων 

Εξαγωγή τοπικών 
προϊόντων 

 
 
 
 
 
 
 
 

Διεθνής συνεργασία 
 
 

Εδραίωση της ειρήνης 
και της ασφάλειας 

 
 

Υπερεθνικοί 
οργανισμοί 

Με ανθρωπιστικούς 
σκοπούς 

(ΟΗΕ, ΕΕ) 
Παγκόσμια κινήματα,  

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 
 
Οι πολυεθνικές εταιρίες  
λειτουργούν 
κερδοσκοπικά (πενιχροί 
μισθοί, παραβιάσεις 
εργασιακών δικαιωμάτων, 
παιδική εργασία κ.λ.π.) 
 
Ανεπτυγμένες χώρες 
Κυριαρχούν  οι 
οικονομικοί κολοσσοί, 
εξαφανίζονται οι 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις 
Οικονομική κρίση  
Αποκρατικοποιήσεις 
(ιδιωτικοποίηση των 
δημόσιων επιχειρήσεων) 
Αυξάνει το χάσμα μεταξύ 
πλουσίων και φτωχών και 
στις χώρες της Ευρώπης 
(αφθονία και πολυτέλειας 
για ελάχιστους , δυστυχία 
και μιζέρια για τους 
πολλούς) 
 
Οι ισχυροί ελέγχουν τις 
πλουτοπαραγωγικές 
πηγές του πλανήτη. 
Τα νέα οικονομικά κέντρα 
επιβάλλουν πολιτικές στις 
ασθενείς οικονομικά 
χώρες 
Περιορισμός της 
παρέμβασης του κράτους 
στην οικονομία 

 
 

Μυστική διπλωματία 
Παγκόσμια de facto 
εξουσία 
Ενοπλη ειρήνη-μη 
πόλεμος  
Τρομοκρατία 
 
Οι διεθνείς θεσμοί (Ο.Η.Ε. 
Ε.Ε. ) αποδυναμώνονται 
εξαιτίας της ανεξέλεγκτης 
δράσης των νέων 
οικονομικών κέντρων  
 

ΤΡΟΠΟΙ 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ 
 
 
 
 
 
 
 
Ουσιαστική βοήθεια 
στις αναπτυσσόμενες 
χώρες 
Παραγραφή χρεών 
Αποτελεσματικός 
έλεγχος της 
οικονομικής 
δραστηριότητας 
παγκόσμιας εμβέλειας 
Δημιουργία νέων 
ελεγκτικών 
μηχανισμών 
 
 
 
 
 
Ισοκατανομή του 
παγκόσμιου πλούτου 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αλλαγή στάσης 
ηγετών και λαών 
 
-Επαναπροσδιορισμός 
ηθικών αξιών (ειρήνη, 
συναδέλφωση, 
ανθρωπισμός) 
 
Εκσυγχρονισμός -
Εκδημοκρατισμός των 
υπερεθνικών 
οργανισμών  
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ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ-ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ        επιμέλεια: Μαρία Κάππου

 

 

ΣΥΝΘΗΚΕΣ 
 
 
 

 
 
 

Πολιτική 
(Πολιτικοί 

θεσμοί, 
δημοκρατική 

λήψη των 
αποφάσεων;) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Πολιτισμός 

Διαπολιτισμικές 
σχέσεις 

Τουρισμός-
ταξίδια 

Διεθνοποίηση 
των μέσων 

ενημέρωσης 
Διεθνείς 

καλλιτεχνικές και 
αθλητικές 

συναντήσεις 
 

Μετανάστευση 
 
 
 

 

ΟΦΕΛΗ 
ακτιβισμός 

Υγιής οικουμενισμός-
διεθνισμός 

 
 
 
 

Ενίσχυση των 
δημοκρατικών 

καθεστώτων 
΄Ελεγχος των 
δικτατορικών 

καθεστώτων από 
διεθνείς οργανισμούς 

Βελτίωση νόμων και 
θεσμών μέσω της 

δημιουργικής 
αφομοίωσης του 

τρόπου οργάνωσης 
άλλων κρατών 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Αλληλογνωριμία 
Πολιτιστικός 

συγκρητισμός 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Πολυπολιτισμικότητα 
 
 
 
 

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 
 
Νοσηρός 
οικουμενισμός/εθνικισμός 
 
 
 
 
Ολιγαρχικός/συγκεντρωτι
κός τρόπος άσκησης της 
εξουσίας, αφού οι 
αποφάσεις λαμβάνονται 
από οικονομικά και 
πολιτικά κέντρα και όχι 
από εθνικά κράτη 
Νέος καισαρικός 
δεσποτισμός 
Αδυναμία άσκησης 
αυτόνομης πολιτικής 
Αποδυνάμωση της εθνικής 
εξουσίας -Απώλεια της 
εθνικής κυριαρχίας. 
΄Ελλειμμα δημοκρατίας 
Υποχώρηση του κράτους 
πρόνοιας (θυσία στο 
βωμό της 
ανταγωνιστικότητας) 
Δημιουργούνται νέοι 
κρατικοί θεσμοί που 
υπηρετούν τα 
συμφέροντα της 
υπερεθνικής οικονομικής 
εξουσίας. 
 
Πολιτιστικός 
ιμπεριαλισμός, επιβολή 
του δυτικού τρόπου ζωής-
ομοιομορφοποίηση-
κίνδυνος πολιτιστικής 
αλλοτρίωσης 
Ξενομανία-μιμητισμός 
Απομάκρυνση από την 
παράδοση 
Υιοθετούνται   
καταναλωτικά πρότυπα 
που υποβάλλουν οι 
πολυεθνικές επιχειρήσεις, 
για να εξυπηρετήσουν τα 
συμφέροντα τους 
 
 

ΤΡΟΠΟΙ 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ 
(δημοκρατικός τρόπος 
λήψης των 
αποφάσεων) 
Συμβολή παγκόσμιων 
κινημάτων, Μ.Κ.Ο. 
 
Εξυγίανση της 
πολιτικής ζωής 
Συμμετοχικοί 
θεσμοί,-δημοκρατική 
διαβούλευση 

Προστασία των 
ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, 
ενίσχυση του κράτους 
πρόνοιας 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Ανθρωπιστική 
παιδεία 
-Ενίσχυση εθνική 
αγωγής 
-Πνευματικοί 
άνθρωποι-
επιστήμονες: 
διαφώτιση, αφύπνιση 
της κοινής γνώμης 
-Μ.Μ.Ε. Ενημέρωση 
για κινδύνους, 
προβολή του εθνικού 
πολιτισμού και της 
παράδοσης 
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ΣΥΝΘΗΚΕΣ
Εθνική ζωή 

Δυτικοποίηση του 
πολιτισμού, 

μαζική 
κουλτούρα 

Κυριαρχία της 
Αγγλικής 
γλώσσας 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Φύση 
Οικολογικό 
πρόβλημα 

 
 
 
 

 

ΟΦΕΛΗ 
 

Ανεκτικότητα-
κατανόηση του 

διαφορετικού 
Συνεργασία ανάμεσα 

σε διαφορετικές 
εθνότητες στα 

πλαίσια των 
πολυπολιτισμικών 

κοινωνιών 
Μείωση του 
εθνικισμού 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Διεθνείς 
συνδιασκέψεις για το 

περιβάλλον 
Συνεργασία για 

αντιμετώπιση 
φυσικών 

καταστροφών, 
παγκόσμια 

οικολογικά κινήματα 
 

 

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 
 
Οι εθνικές γλώσσες 
απειλούνται  
Προώθηση ψυχαγωγίας 
και τέχνης δυτικού τύπου 
Κίνδυνος εθνικής 
αλλοτρίωσης 
Απομάκρυνση από 
παραδοσιακούς τρόπους 
ζωής  
΄Εξαρση εθνικιστικών  
αντιλήψεων, ξενοφοβία  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Οι  τριτοκοσμικές χώρες 
για να προσελκύσουν 
επενδυτές αδιαφορούν 
για το περιβάλλον 
Εξαγορά ρύπων από 
βιομηχανικές χώρες που 
ρυπαίνουν. 
Διεθνής οικονομικός 
ανταγωνισμός 
δυσχεραίνει τη λήψη 
μέτρων 

ΤΡΟΠΟΙ 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ 
-Εθνική αγωγή 
-Ενίσχυση του εθνικού 
φρονήματος με 
παράλληλη 
καλλιέργεια 
διεθνιστικών 
αισθημάτων 
-Ανοχή στη 
διαφορετικότητα 
Καλλιέργεια 
διεθνιστικού 
πνεύματος 
Κατανόηση του 
αλλόθρησκου, του 
αλλόδοξου, του 
αλλοεθνή 
(μέσω ιστορίας, 
λογοτεχνίας, 
γεωγραφίας, 
διαδικτύου, 
διαπολιτισμικής 
εκπαίδευσης κ.λπ.) 
 
΄Αμεση εφαρμογή 
των διεθνών 
συνθηκών για την 
προστασία του 
περιβάλλοντος-
κυρώσεις στους 
παραβάτες, 
μποϊκοτάζ στις 
εταιρείες 
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ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 

Εθνικός πολιτισμός 

είναι «το σύνολο των υλικών και 

πνευματικών αξιών που δημιουργήθηκαν 

από ένα συγκεκριμένο έθνος στη διάρκεια 

της ιστορίας του ». 

Εθνική ταυτότητα 

Το σύνολο των πολιτισμικών 

χαρακτηριστικών που διαφοροποιούν ένα 

έθνος από τα άλλα. 

✓ Επιστήμη-τεχνολογία 
(επιστημονικά και τεχνολογικά 
επιτεύγματα) 

✓ Οικονομία-εκμετάλλευση φυσικών 
πόρων και παραγωγή αγαθών 
(οικονομικά συστήματα) 

✓ Διατροφικές συνήθειες 
✓ Τοπικές ενδυμασίες 
✓ Δομημένο περιβάλλον (κτίσματα-

πόλεις κ.λπ.) 
✓ Μέσα μεταφοράς 
✓ Θρησκεία 
✓ Γλώσσα (επικοινωνία και γραπτά 

κείμενα, βιβλία, τύπος) 
✓ ΜΜΕ-ιντερνετ 
✓ Εκπαίδευση 
✓ Τέχνη 
✓ Τέχνες (καλές τέχνες και 

εφαρμοσμένες τέχνες) 
✓ Δίκαιο-θεσμοί-νόμοι 
✓ Πολιτειακό σύστημα-πολιτική 

οργάνωση (πολιτικά καθεστώτα) 
✓ Μορφές ψυχαγωγίας 
✓ Αθλητισμός 
✓ Αξιακό σύστημα 
✓ Λαϊκός πολιτισμός και παραδόσεις 
✓ ΄Ηθη και έθιμα 
✓ Φιλοσοφία-ιδεολογίες 
✓ Νοοτροπίες-στερεότυπα-

προκαταλήψεις κ.λπ. 
✓ Κοινωνικές και πολιτισμικές 

εκδηλώσεις  

Οικουμενικός πολιτισμός 

Λέγεται ο κοινός τρόπος ζωής που 

σταδιακά εγκαθιδρύεται σε όλο και 

περισσότερα τμήματα του παγκόσμιου 

πληθυσμού, ανεξάρτητα από το χρώμα, τη 

φυλή, το χρώμα και το θρήσκευμα. Ο 

σύγχρονος οικουμενικός πολιτισμός συχνά 

χαρακτηρίζεται «δυτικός», επειδή 

επίκεντρο του είναι η Δυτική Ευρώπη και η 

Βόρεια Αμερική. 

Πολιτιστικός ιμπεριαλισμός  

λέγεται η τάση για επέκταση της 

πολιτιστικής επιρροής ενός κράτους σε 

άλλες χώρες, κυρίως με τη συστηματική 

προσπάθεια να προβάλλει και να 

επιβάλλει τη γλώσσα και τον πολιτισμό του 

σε άλλες χώρες 

 

 

https://mariakappou.gr/wp-content/uploads/2020/01/%CE%95%CE%98%CE%9D%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%99-%CE%A0%CE%9F%CE%9B%CE%99%CE%A4%CE%99%CE%A3%CE%9C%CE%9F%CE%99.pdf
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ΠΟΛΙΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ 

 

Πολυπολιτισμικές κοινωνίες 

Ο όρος δηλώνει την συνύπαρξη ποικίλων 

κοινωνικών ομάδων με διαφορετικά εθνικά 

και πολιτισμικά στοιχεία σε μια κοινωνία .  

 

Πολιτιστική πολυμορφία ή πολιτιστικός 

πλουραλισμός ονομάζεται η αντίληψη 

σύμφωνα με την οποία η διατήρηση της 

ιδιαιτερότητας των εθνικών μειονοτήτων 

και των πολιτιστικών ιδιομορφιών των 

επιμέρους κοινωνικών υποσυνόλων είναι 

επιθυμητή, με την προϋπόθεση ότι οι 

ιδιαιτερότητες αυτές δεν οδηγούν σε 

εντάσεις και στην διάσπαση της κοινωνικής 

συνοχής 

 

 

 

 

Παγκόσμιες συνθήκες που οδηγούν στη 

μετανάστευση 

Η  αιτία που δημιούργησε το φαινόμενο 

των πολυπολιτισμικών κοινωνιών είναι  η 

αναζήτηση καλύτερων συνθηκών 

διαβίωσης για κατοίκους χωρών με 

οικονομικά προβλήματα, απολυταρχικά 

καθεστώτα καθώς και οι  πόλεμοι, οι 

εμφύλιες συρράξεις, η καταπάτηση των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η κλιματική 

αλλαγή κ.ά 

 

 

 

 

 

 

 

https://mariakappou.gr/wp-content/uploads/2020/01/%CE%A0%CE%9F%CE%9B%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%9B%CE%99%CE%A4%CE%99%CE%A3%CE%9C%CE%99%CE%9A%CE%95%CE%A3-%CE%9A%CE%9F%CE%99%CE%9D%CE%A9%CE%9D%CE%99%CE%95%CE%A3-%CE%9E%CE%95%CE%9D%CE%9F%CE%A6%CE%9F%CE%92%CE%99%CE%91.pdf
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ΣΤΑΣΕΙΣ-ΙΔΕΟΛΟΓΙΕΣ 

Εθνισμός/πατριωτισμός  

Ο όρος δηλώνει τον αγνό πατριωτισμό, τη 

φιλοπατρία, το πατριωτικό αίσθημα που 

εκπηγάζει από τη συνείδηση ότι όλοι 

ανήκουμε σε κάποιο έθνος. Πρόκειται για  

άποψη που ενθαρρύνει την έκφραση και 

την καλλιέργεια της εθνικής συνείδησης και 

παράλληλα αναγνωρίζει και σέβεται τις 

εθνικές διαφορές. 

 

Πατριδοκαπηλία 

χρησιμοποίηση της ιδέας της πατρίδας για 

ιδιοτελείς σκοπούς. (π.χ. αναρρίχηση στην 

εξουσία, πρόκληση εθνικισμού, επεκτατικές 

διαθέσεις κ.λ.π.) 

Κοσμοπολιτισμός 

-Σύμφωνα με τον Πελεγρίνη, ο 

κοσμοπολιτισμός ορίζεται ως «η θεωρία 

σύμφωνα με την οποία ολόκληρη η Γη είναι 

μια κοινότητα, μια πατρίδα της οποίας τα 

μέλη είναι συμπολίτες και μεταξύ τους 

ίσοι». 

-Πρόκειται για τη θεωρία σύμφωνα με την 

οποία ο  άνθρωπος είναι καταρχάς πολίτης 

του κόσμου και δευτερευόντως μέλος ενός 

εθνικού κράτους  

 

Θρησκευτικός φονταμενταλισμός 

Ο όρος φονταμενταλισμός περιγράφει τις 

«τάσεις εμμονής ή επιστροφής σε άκρως 

συντηρητικά θρησκευτικά βιώματα του 

παρελθόντος, τα οποία λειτουργούν ως 

μέσο αντίστασης σε κάθε ενδεχόμενη 

αλλαγή ή θρησκευτική μεταρρύθμιση» 

Οι φονταμενταλιστές είναι προσηλωμένοι 

στα δόγματα και στα αρχαία κείμενα και 

επιθυμούν την τήρηση των γραφών ως 

έχουν. Ο φονταμενταλισμός δημιουργήθηκε 

ως απάντηση στις νεωτεριστικές τάσεις και 

στην προσπάθεια για θρησκευτική 

φιλελευθεροποίηση.  

Θρησκευτική ελευθερία 

Το δικαίωμα του ανθρώπου να επιλέγει 

ελεύθερα το θρήσκευμα που επιθυμεί 

(χωρίς βίαιο προσηλυτισμό) και να επιτελεί 

ανεμπόδιστα τα σχετικά με αυτό λατρευτικά 

έθιμα. 

 

Αποδοχή της θρησκευτικής ετερογένειας και 

ειρηνική συνύπαρξη με αμοιβαίο σεβασμό 

στις θρησκευτικές διαφορές. 

 

 

mariakappou.gr/wp-content/uploads/2019/11/ΠΑΤΡΙΩΤΙΣΜΟΣ.pdf
https://erkyna.gr/e_docs/periodiko/dimosieyseis/ekpaideytika/t16-02.pdf
https://www.maxmag.gr/politismos/philosofia/fontamentalismos/
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Εθνικισμός 

Ιδεολογία που χαρακτηρίζεται από την 
πεποίθηση ότι το έθνος υπερέχει από τα 
άλλα και οφείλει να προβάλει με έμφαση 
τον πολιτισμό και τα συμφέροντά του εις 
βάρος άλλων εθνών. Πρόκειται για 
συγκρουσιακή ιδεολογία που προκαλεί τον 
ρατσισμό και την ξενοφοβία με 
αποτέλεσμα εθνοκαθάρσεις, γενοκτονίες, 
το ολοκαύτωμα, πολέμους και 
συστηματικές παραβιάσεις των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
Εθνοκαθάρσεις 

Ο όρος αναφέρεται στην προσπάθεια 
δημιουργίας εθνικά ομοιογενών γεωγραφικ
ών περιοχών μέσω βίαιου 
εκτοπισμού πληθυσμών που ανήκουν σε 
ιδιαίτερες εθνικές ομάδες.  

Σε μια αυστηρότερη και γενικότερη μορφή 
της η εθνοκάθαρση είναι η εξάλειψη μιας 
μη επιθυμητής ομάδας σε μία κοινωνία, 
είτε με τη μορφή της γενοκτονίας ή της 
αναγκαστικής μετανάστευσης[2] 

Η Γενοκτονία (εκ των ελληνικών 

λέξεων γένος + κτείνω (=φονεύω)) αποτελεί 

όρο του διεθνούς δικαίου που καθιερώθηκε 

μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Αναφέρεται 

στη συστηματική δίωξη ενός έθνους ή 

φυλής με απώτερο σκοπό την εξαφάνισή 

τους 

Με τον όρο Ολοκαύτωμα περιγράφεται ο 

συστηματικός διωγμός και 

η γενοκτονία διαφόρων εθνικών, θρησκευτι

κών, κοινωνικών ή/και πολιτικών ομάδων 

κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου 

Πολέμου, που ήταν αποδεδειγμένα 

υποκινούμενος από το κράτος και 

τη Ναζιστική Γερμανία και 

τους συνεργάτες της 

Διεθνισμός(ιδεολογία) 

είναι η θεωρία / τάση  που πρεσβεύει τη 
δυνατότητα όλων των χωρών και των 
ανθρώπων ανεξαρτήτου εθνότητας , 
θρησκείας και γλώσσας να ενταχθούν σε 
ένα ευρύτερο πλαίσιο και να συγκροτήσουν 
ξεπερνώντας  τα εθνικά τους σύνορα ένα 
 « παγκόσμιο χωριό » , έναν  ενιαίο δηλαδή 
χώρο μέσα στον οποίο θα διακινούνται 
ελεύθερα άνθρωποι , προϊόντα και 
πληροφορίες και ο οποίος θα λειτουργεί 
βάσει παγκόσμιων αρχών δικαίου από 
κοινού  θεσπισμένων .   
Η συγκρότηση διεθνών οργανισμών με 
παγκόσμιο κύρος και υπερεθνικές 
αρμοδιότητες , όπως ο ΟΗΕ , το ΝΑΤΟ , η  
Ε.Ε , η UNICEF , η Green Peace , οι Γιατροί 
χωρίς Σύνορα κ.α. , αποτελεί 
χαρακτηριστικό δείγμα της τάσης 
ενοποίησης και συστράτευσης των 
δυνάμεων των χωρών και των πολιτών 

Ο οικουμενισμός της εποχής μας 
προβάλλει με δυο μορφές: Από τη μια είναι 
ο οικουμενισμός που ζητά, με διάφορους 
μηχανισμούς που έχει στη διάθεσή του, να 
ενώσει τους ανθρώπους κάτω από μιαν 
ενιαία ηθική και πολιτική συνείδηση με 
βάση κάποιους κανόνες και κάποιες αρχές 
που είναι πανανθρώπινες και γενικά 
παραδεκτές, και από την άλλη είναι ο 
οικουμενισμός που μετατρέπει τους 
ανθρώπους και τους λαούς σε 
καταναλωτικές μάζες, καταργεί την 
ιδιαιτερότητά τους, και τους τυποποιεί με τη 
βία. Αυτός υπακούει σε κάποια κέντρα που 
καθορίζουν τις ανάγκες και τις συνήθειες 
μας στη μόδα, τη διατροφή, την ψυχαγωγία, 
τα θεάματα και τα ακούσματα και 
συντηρούν μια απρόσωπη, χωρίς 
ιδιαιτερότητα και χωρίς ταυτότητα ζωή 
Ανεκτικότητα 

Ο όρος, όταν αναφέρεται στις πολιτισμικές 
και άλλες διαφορές, σημαίνει τον σεβασμό 
στη διαφορετικότητα και στην αναγνώριση 
των δικαιωμάτων όλων των διαφορετικών. 

 

Παγκοσμιοποίηση, Διεθνής κοινότητα-υπερεθνικοί οργανισμοί 

https://mariakappou.gr/wp-content/uploads/2019/11/%CE%95%CE%98%CE%9D%CE%99%CE%9A%CE%99%CE%A3%CE%9C%CE%9F%CE%A3-%CE%A1%CE%91%CE%A4%CE%A3%CE%99%CE%A3%CE%9C%CE%9F%CE%A3.pdf
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CE%B8%CE%BD%CE%BF%CF%82_(%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%89%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%89%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BB%CE%B7%CE%B8%CF%85%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CE%BD%CE%BF%CE%BA%CF%84%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%BF%CE%BA%CE%AC%CE%B8%CE%B1%CF%81%CF%83%CE%B7#cite_note-2
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CE%BD%CE%BF%CE%BA%CF%84%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%27_%CE%A0%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%A0%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%BB%CE%BF%CE%BA%CE%B1%CF%8D%CF%84%CF%89%CE%BC%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CF%89%CE%B3%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CE%BD%CE%BF%CE%BA%CF%84%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%BA%CE%B5%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%BA%CE%B5%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%84_%CE%A0%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%A0%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%84_%CE%A0%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%A0%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B1%CE%B6%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%93%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%BB%CE%BF%CE%BA%CE%B1%CF%8D%CF%84%CF%89%CE%BC%CE%B1#%CE%A0%CE%BF%CE%B9%CE%BF%CE%B9_%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CF%80%CE%BB%CE%AC%CE%BA%CE%B7%CF%83%CE%B1%CE%BD_%CE%AC%CE%BC%CE%B5%CF%83%CE%B1_%CF%83%CF%84%CE%B9%CF%82_%CE%B4%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CF%86%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%B5%CF%82;
https://mariakappou.gr/wp-content/uploads/2019/11/%CE%A0%CE%91%CE%93%CE%9A%CE%9F%CE%A3%CE%9C%CE%99%CE%9F%CE%A0%CE%9F%CE%99%CE%97%CE%A3%CE%97.pdf
https://mariakappou.gr/wp-content/uploads/2019/11/%CE%94%CE%99%CE%95%CE%98%CE%9D%CE%97%CE%A3-%CE%9A%CE%9F%CE%99%CE%9D%CE%9F%CE%A4%CE%97%CE%A4%CE%91.pdf
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ΔΙΚΤΥΟ ΚΕΙΜΕΝΩΝ 
 
 
 
23792 
Κείμενο 1ο Παγκοσμιοποίηση και μύθοι  
Το κείμενο αποτελεί άρθρο του Γιώργου Μπήτρου και δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα ΤΟ 
ΒΗΜΑ στις 18 – 03– 2001 (διασκευή).  
 
     1.Τη σημερινή εποχή οι δυνάμεις που προωθούν το άνοιγμα των οικονομιών και των 
κοινωνιών στο διεθνές εμπόριο και στις άλλες πολυσχιδείς ανταλλαγές είναι πανίσχυρες. 
Ευτυχώς όχι γιατί βασίζονται στα όπλα και στη βία, αλλά γιατί όλο και περισσότεροι άνθρωποι 
σε κάθε γωνιά του πλανήτη αντιλαμβάνονται ότι το ισοζύγιο των ωφελειών και των αρνητικών 
επιπτώσεων που προκύπτουν είναι σε μέσους όρους θετικό, τόσο σε ατομικό όσο και σε 
συλλογικό επίπεδο.  (Τα θετικά είναι περισσότερα από τα αρνητικά) 
     2.Παράλληλα, όμως, παρατηρείται ένα διογκούμενο κύμα (αυξανόμενο)διαμαρτυρόμενων 
πολιτών, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και εξέχοντες εκπρόσωποι της διανόησης, της 
πολιτικής, της θρησκείας και του πολιτισμού. Αυτό σημαίνει ότι, ενώ αρχικά οι αντιδράσεις 
προέρχονταν από κάποιες περιθωριακές ομάδες που αντιτίθενται βασικά στο σύστημα της 
ελεύθερης οικονομίας και κοινωνίας (νεοφιλελευθερισμός), σήμερα τα πράγματα έχουν αλλάξει 
και πρέπει να δούμε μήπως μέσα από την αρνητική κριτική αναδεικνύονται και προβλήματα, 
τα οποία χρειάζεται να αντιμετωπιστούν.  
      3.Μια κριτική κατά της παγκοσμιοποίησης(της πολιτιστικής) είναι ότι προάγει(συντελεί) την 
εξαφάνιση της διαφορετικότητας των λαών. Πιο συγκεκριμένα, οι διαμαρτυρόμενοι 
ισχυρίζονται ότι μέσα σε ένα διεθνοποιημένο περιβάλλον, στο οποίο θα κυριαρχούν τα 
αγοραία αγαθά (τα αγαθά που έχουν ορισμένη τιμή σε σχέση με τις τιμές άλλων αγαθών) και οι 
υπηρεσίες, δεν θα υπάρχει χώρος για την καλλιέργεια και την ανάπτυξη των χαρακτηριστικών 
εκείνων που κάνουν τον κάθε λαό μοναδικό. Συνεπώς, συμπεραίνουν, οι παραδόσεις μας, η 
θρησκεία μας και η κουλτούρα μας κινδυνεύουν με ισοπέδωση και αφανισμό.  
    4.Ωστόσο, η παγκοσμιοποίηση δεν άρχισε χθες. Ξεκινά από την αρχή της Ιστορίας. Στο διάβα 

της άλλους λαούς και πολιτισμούς τούς ανέδειξε και άλλους τούς εξαφάνισε. Οι Βαβυλώνιοι, 

οι Ασσύριοι και οι Φοίνικες, π.χ., εξαφανίστηκαν μαζί με τους πολιτισμούς τους. Αλλά εμείς οι 

Έλληνες συνεχίζουμε τη μακραίωνη πορεία μας. Με βάση αυτή τη διαπίστωση αδυνατώ να 

δεχθώ, άνευ κάποιας στοιχειώδους απόδειξης, ότι τα  

χαρακτηριστικά της μοναδικότητάς μας ως λαού κινδυνεύουν τώρα από την επιτάχυνση της 

παγκοσμιοποίησης.  

5.   Στο σημείο αυτό κάποιος είναι πιθανόν να αντιτείνει(να υποστηρίξει το αντίθετο) ότι, επειδή 
τα πολιτισμικά αγαθά, για τα οποία μιλάμε, θα ανοιχθούν στον διεθνή ανταγωνισμό, είναι 
πιθανόν να «χάσουν μερίδιο» (να μην είναι ελκυστικά), ακόμη και στις προτιμήσεις ημών των 
ιδίων. Αυτό το ενδεχόμενο υπάρχει. Τι θα συμβεί όμως τελικά δεν μπορούμε να το 
προβλέψουμε, γιατί το αποτέλεσμα εξαρτάται από την ετοιμότητά μας να τα υποστηρίζουμε 
στο εσωτερικό και να τα προβάλλουμε στο εξωτερικό ως «σήμα κατατεθέν»(ετικέτες επώνυμων 

αγαθών) της κληρονομιάς μας.  
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    6.Προσωπικά εκτιμώ ότι τα πολιτισμικά μας αγαθά έχουν εξαιρετική ποιότητα και με λίγη 
φροντίδα μπορούν να «κερδίσουν μερίδιο»(να κατακτήσουν μια υψηλή  θέση στον ανταγωνισμό) 
διεθνώς. Αλλά αν αμφιβάλλουμε για την ανθεκτικότητά τους στον ανταγωνισμό, τότε ο 
κίνδυνος να μας συμβεί αυτό που απευχόμαστε μεγαλώνει, γιατί μπαίνει σε λειτουργία ο 
μηχανισμός που οι οικονομολόγοι αποκαλούν αυτο-επαληθευόμενη προφητεία*. Γι' αυτό το 
βάρος της απόδειξης ότι υπάρχει κίνδυνος να αποξενωθούμε οικειοθελώς από τα πολιτισμικά 
μας αγαθά πέφτει σε όσους το ισχυρίζονται.  
*μια θετική ή αρνητική προφητεία, ισχυρή πεποίθηση ή αυταπάτη —που θεωρείται αληθινή ενώ είναι 
ουσιαστικά εσφαλμένη— μπορεί να επηρεάσει τις συνθήκες σε τέτοιο βαθμό ώστε οι αντιδράσεις των 

ανθρώπων να εκπληρώσουν την μέχρι τούδε λανθασμένη προφητεία. 
 
 
Κείμενο 2  
 
Οικουμενική διακήρυξη της UNESCOγια την πολιτισμική πολυμορφία.  
Το κείμενο αυτό συνιστά την «Οικουμενική διακήρυξη της UNESCO για την πολιτισμική 
πολυμορφία» που υιοθετήθηκε από την 31η Σύνοδο της Γενικής Διάσκεψης στο Παρίσι στις 02-
11-2001. Υπογράφεται από τον Koïchiro Matsuura, τότε Γενικό Διευθυντή της UNESCO και 
ανακτήθηκε από τον ιστότοπο: eda.uoa.gr/eclass/modules/document/file.php.  
 
Η Οικουμενική Διακήρυξη της UNESCO για την Πολιτιστική Πολυμορφία υιοθετήθηκε 
ομόφωνα σε πολύ ιδιαίτερες συνθήκες. Ήρθε προς ψήφιση μετά τα γεγονότα της 11ης 
Σεπτεμβρίου 2001, και η Γενική Διάσκεψη της UNESCO, η οποία πραγματοποιούσε την 31η 
σύνοδό της, ήταν η πρώτη συνεδρίαση σε υπουργικό επίπεδο που έλαβε χώρα μετά από αυτά 
τα τρομερά γεγονότα. Αποτέλεσε ευκαιρία προκειμένου τα κράτη να επαναβεβαιώσουν την 
πεποίθησή τους ότι ο διαπολιτισμικός διάλογος είναι η καλύτερη εγγύηση για την ειρήνη και 
να απορρίψουν ευθέως τη θεωρία της αναπόφευκτης σύγκρουσης μεταξύ των πολιτισμών. (Ο 
διαπολιτισμικός διάλογος προκύπτει όταν μέλη διαφορετικών πολιτιστικών ομάδων, που έχουν 
διαφορετικές απόψεις και υποθέσεις, συζητούν μεταξύ τους αναγνωρίζοντας αυτές τις διαφορές.) 
 
Ένα κείμενο τόσο ευρέος φάσματος αποτελεί πρωτιά για τη διεθνή κοινότητα. Αναδεικνύει την 
πολιτιστική πολυμορφία στο επίπεδο της «κοινής κληρονομιάς της ανθρωπότητας», «τόσο 
απαραίτητη για την ανθρωπότητα όσο και η βιοποικιλότητα( για τη  
φύση»( ποικιλία των διαφορετικών ειδών που υπάρχουν σε μια περιοχή και η ποικιλία των 

οικοσυστημάτων που σχηματίζουν αυτά τα είδη που δίνει στο οικοσύστημα ασφάλεια και δυνατότητα 

ανάκαμψης από δυσκολίες και κρίσεις)και καθιστά την υπεράσπισή της ηθική επιταγή, άρρηκτα 
συνδεδεμένη με τον σεβασμό για την αξιοπρέπεια του ατόμου.  
 
Η Διακήρυξη αποσκοπεί αφενός στη διατήρηση της πολιτιστικής πολυμορφίας ως ζωντανού 
και, επομένως, ανανεώσιμου θησαυρού που δεν πρέπει να θεωρείται αμετάβλητη 
κληρονομιά, αλλά διεργασία που εγγυάται την επιβίωση της ανθρωπότητας, και αφετέρου 
στην πρόληψη του διαχωρισμού που, στο όνομα των πολιτιστικών διαφορών, έρχεται σε 
σύγκρουση με το μήνυμα της Οικουμενικής Διακήρυξης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου.  
 
 
 
 
 
 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%85%CF%84%CE%BF%CE%B5%CE%BA%CF%80%CE%BB%CE%B7%CF%81%CE%BF%CF%8D%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%B7_%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%B7%CF%84%CE%B5%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%85%CF%84%CE%B1%CF%80%CE%AC%CF%84%CE%B7
https://centerforinterculturaldialogue.files.wordpress.com/2017/08/kc1-icd_greek.pdf
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Η Οικουμενική Διακήρυξη καθιστά σαφές ότι κάθε άτομο πρέπει να αναγνωρίζει όχι μόνο τη 
διαφορετικότητα σε όλες τις μορφές της, αλλά και τον πλουραλισμό της δικής του ταυτότητας, 
μέσα σε κοινωνίες που είναι οι ίδιες πλουραλιστικές. (Οι πολιτισμοί δεν διαφέρουν μόνον από 

χώρα σε χώρα. Υπάρχουν πολιτισμικές διαφορές και μέσα στην ίδια κοινωνία) Μόνο με αυτό τον 
τρόπο μπορεί να διατηρηθεί η πολιτιστική πολυμορφία ως εξελικτική διαδικασία και ως 
ικανότητα έκφρασης, δημιουργίας και καινοτομίας. Έτσι ξεπερνιέται η συζήτηση μεταξύ των 
χωρών που θα επιθυμούσαν να υπερασπιστούν τα πολιτιστικά αγαθά και τις υπηρεσίες «τα 
οποία, ακριβώς επειδή είναι φορείς ταυτότητας, αξιών και νοήματος, δεν πρέπει να 
αντιμετωπίζονται ως απλά εμπορεύματα ή καταναλωτικά αγαθά», και των χωρών που θα 
ήλπιζαν να προωθήσουν τα πολιτιστικά δικαιώματα, καθώς οι ανωτέρω δύο προσεγγίσεις 
συνενώνονται από τη Διακήρυξη, η οποία έχει υπογραμμίσει την αιτιώδη σχέση που συνδέει 
τις δύο συμπληρωματικές στάσεις.  
 

Η μία προσέγγιση δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς την άλλη. Η Διακήρυξη, η οποία συνοδεύεται 

από τις βασικές γραμμές ενός σχεδίου δράσης, μπορεί να αποτελέσει εξαιρετικό εργαλείο 

ανάπτυξης, ικανό να εξανθρωπίσει την παγκοσμιοποίηση. 

 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΟΓΟΥ 

23792 

Κείμενο 1 

Ο συγγραφέας στον επίλογο του κειμένου του διατυπώνει την εξής άποψη: «Προσωπικά 

εκτιμώ ότι τα πολιτισμικά μας αγαθά έχουν εξαιρετική ποιότητα και με λίγη φροντίδα 

μπορούν να «κερδίσουν μερίδιο» διεθνώς.» Συμφωνείτε ή διαφωνείτε με τις απόψεις του 

συγγραφέα για τη δυναμική των ελληνικών πολιτισμικών προϊόντων στο σύγχρονο 

διεθνοποιημένο περιβάλλον; Με αφορμή αυτή την τοποθέτηση, να γράψετε μία ομιλία που 

θα εκφωνηθεί στη Βουλή των Εφήβων . (300-350 λέξεις) 

 

Κείμενο 2  

Ο συγγραφέας ισχυρίζεται ότι ο διαπολιτισμικός διάλογος είναι η καλύτερη εγγύηση για την 

ειρήνη και την απόρριψη της θεωρίας της αναπόφευκτης σύγκρουσης μεταξύ των πολιτισμών; 

Με αφορμή το κείμενο που διάβασες, να γράψεις ένα άρθρο για τη σχολική εφημερίδα, στο 

οποίο α) θα αναφερθείς στις ανησυχίες για τις επιπτώσεις της παγκοσμιοποίησης στα 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των εθνικών πολιτισμών και β) θα υποστηρίξεις ότι η πολιτιστική 

ποικιλομορφία στο πλαίσιο των σύγχρονων πολυπολιτισμικών κοινωνιών δεν απειλεί την 

εθνική ταυτότητα των λαών. 

https://centerforinterculturaldialogue.files.wordpress.com/2017/08/kc1-icd_greek.pdf
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24995 

 
 Κείμενο 1  
Πολίτες του κόσμου  
Το κείμενο (απόσπασμα) αντλήθηκε από το βιβλίο του Πέτρου Τατσόπουλου Είσαι και φαίνεσαι. Μια 
αιχμηρή ματιά, Μεταίχμιο, [Αθήνα 2019], σελ. 39-40.  

 
       «Πατριωτισμός είναι όταν βάζεις πάνω απ’ όλα την αγάπη για τη χώρα σου. Εθνικισμός 
είναι όταν βάζεις πάνω απ’ όλα το μίσος για τις άλλες». Η θρυλική ρήση του Σαρλ ντε Γκολ δεν 
χάνει τίποτε από το νόημά της εάν αντικαταστήσουμε τον πατριωτισμό με τη θρησκευτική 
ευλάβεια και τον εθνικισμό με τον θρησκευτικό φονταμενταλισμό.1 Πίσω και από τις δύο 
περιπτώσεις κρύβεται η ίδια πάθηση: η δυσανεξία.2 Το μήνυμα που ήρθε αυτές τις μέρες από 
τη Νέα Ζηλανδία, όπως και η απάντηση στο μήνυμα από την Ολλανδία,3 εμπεριείχε, θα έλεγε 
κανείς, μια πανομοιότυπη «ταξιδιωτική οδηγία», με τη διαφορά να εντοπίζεται μονάχα στους 
(Μια ταξιδιωτική προειδοποίηση, που εκδίδεται από κυβερνητικούς φορείς για την παροχή 
πληροφοριών σχετικά με τη σχετική ασφάλεια του ταξιδιού ή της επίσκεψης σε μία ή περισσότερες 

συγκεκριμένες ξένες χώρες ή προορισμούς.) παραλήπτες: «Καθίστε εκεί που κάθεστε. Μην το 
κουνάτε ρούπι. Μακριά από τον τόπο σας – αυτόν που θεωρείτε εσείς ως τόπο σας ή αυτόν 
που θεωρούν ως τόπο σας οι άλλοι για πάρτη σας – είστε ανεπιθύμητοι». Το παλιό καλό 
αντιρατσιστικό σύνθημα που είχα δει στη Στουτγάρδη το 1990, όταν ήταν της μόδας οι 
πυρπολήσεις ξενώνων μεταναστών – «Μην ξεχνάς πως και εσύ είσαι ξένος παντού εκτός από 
εδώ» –, μπορεί τώρα να συμπληρωθεί με μια ζοφερή προειδοποίηση: «Μετά την 
απομάκρυνση από την πατρίδα σου ουδέν λάθος αναγνωρίζεται».  
      Ήταν πάντα έτσι; Θα ήταν ασυγχώρητα αφελές να ισχυριστούμε ότι η δυσανεξία είναι 
ίδιον4 της δικής μας εποχής, τη στιγμή που ο προηγούμενος αιώνας, ο 20ός, κερδίζει άνετα το 
τρόπαιο των πιο αιματηρών θρησκευτικών διωγμών και των εθνοκαθάρσεων. Κινδυνεύει 
άραγε να το χάσει από τον 21ο; Καθώς διανύουμε μόλις τη δέκατη ένατη χρονιά του, είναι 
μάλλον νωρίς για να το πιστοποιήσουμε – όχι όμως και για να το αποκλείσουμε. Ας το 
πάρουμε λοιπόν ανάποδα. Ας δεχτούμε πως, μολονότι η δυσανεξία πιθανόν να χαρακτηρίζει 
το ανθρώπινο είδος από τότε που στάθηκε όρθιο, τόσο στο κοντινό όσο και στο απώτερο 
παρελθόν, είτε από πλεόνασμα θάρρους είτε από άγνοια κινδύνου, ήταν περισσότεροι οι 
άνθρωποι που αψηφούσαν τη δυσανεξία και θεωρούσαν έμπρακτα τους εαυτούς τους ως 
πολίτες του κόσμου. Ναι. Κάποτε ήταν του συρμού5 ο κοσμοπολιτισμός – και όχι μόνο, όπως 
λανθασμένα εικάζουμε (υποθέτουμε), ανάμεσα στους εύπορους ή στους τυχοδιώκτες. 
Κοσμοπολίτες ήταν και απλοί, καθημερινοί άνθρωποι, όχι ιδιαίτερα εκκεντρικοί (που είναι 

αρκετά διαφορετικοί από αυτό που θεωρείται συνηθισμένο και γενικά αποδεκτό και φαίνονται 

ιδιόρρυθμοι/παράξενοι) ούτε ιδιαίτερα πλούσιοι. 
  
 

1 Θεολογικό ρεύμα του αμερικανικού προτεσταντισμού, εχθρικό απέναντι στην επιστήμη, που στοχεύει 
στην επιστροφή στις εθνικές και θρησκευτικές παραδόσεις.  
2 (μεταφορικά εδώ) Η δυσκολία ή η ανικανότητα να ανεχτούμε τον συνάνθρωπο.  
3 Δύο διαδοχικές τρομοκρατικές ενέργειες∙ η πρώτη από ισλαμιστές, η δεύτερη από άτομα ακραίας 
πολιτικής ιδεολογίας.  
4 Γνώρισμα.  

5. της μόδας  

 

https://el.wiktionary.org/wiki/%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B7%CE%B8%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%BF%CF%82
https://el.wiktionary.org/wiki/%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CF%8C%CF%81%CF%81%CF%85%CE%B8%CE%BC%CE%BF%CF%82
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ΚΕΙΜΕΝΟ 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: https://create.vista.com/el/photos/rasismus, προσπελάστηκε στις 18.9.2022.6  

 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΟΓΟΥ 

Κείμενο 1 

«Πατριωτισμός είναι όταν βάζεις πάνω απ’ όλα την αγάπη για τη χώρα σου. Εθνικισμός είναι 

όταν βάζεις πάνω απ’ όλα το μίσος για τις άλλες». Η θρυλική ρήση του Σαρλ ντε Γκολ. Με 

αφορμή το κείμενο που διαβάσατε στην τάξη σας, αποφασίζετε να συντάξετε ένα κείμενο για 

το blog του σχολείου σας στο οποίο α)επιχειρείτε να πείσετε τους αποδέκτες ότι ο  εθνικισμός 

είναι μια συγκρουσιακή ιδεολογία, η οποία βάζει στο στόχαστρο λαούς  και κοινωνικές ομάδες 

με μόνη επιδίωξη την εξαφάνισή τους και  β) ότι ο πατριωτισμός που βασίζεται στην 

εθνογνωσία οδηγεί στη συσπείρωση των λαών για διεθνή συνεργασία και υπεράσπιση της 

ειρήνης. 
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ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΟΓΟΥ -Μελέτη τα επιχειρήματα υπέρ και κατά της παγκοσμιοποίησης 
 
 
 
1. Διαβάσατε  το παραπάνω κείμενο και τα επιχειρήματα υπέρ και κατά της 

παγκοσμιοποίησης. Για να ευαισθητοποιήσετε τους συμμαθητές σας   στο πλαίσιο του 
μαθήματος Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή, γράφετε ένα ενημερωτικό κείμενο (300-350 
λέξεις)  για τις συνέπειες της παγκοσμιοποίησης. (μπορείτε να εντοπίσετε 4 που κατά τη 
γνώμη σας είναι πιο σοβαρές) 

 
2. Εναλλακτικά 

Μπορείτε να θεωρήσετε ότι συμμετέχετε σε αγώνα αντιλογίας και αναλαμβάνετε να 
αντικρούσετε  4 επιχειρήματα όσων υπερασπίζονται την άποψη ότι η παγκοσμιοποίηση 
ωφελεί όλες τις χώρες.
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