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Απάντηση στα περί HAARP λεγόμενα του κου Στάμκου και αποδείξεις 

σχετικά με την πραγματική φύση πιθανών τεκτονικών όπλων και τις 

δυσκολίες εφαρμογής τους. Αντίλογος στην πολιτική της 

συνωμοσιολογίας 

1. Η περίπτωση Chavez 

 

Η όλη υπόθεση γύρω από τα σεισμικά όπλα ξεκίνησε αμέσως 

μετά τον φοβερό σεισμό της Αιτής όταν διαδόθηκε η φήμη ότι ο 

πρόεδρος της Βενεζουέλας Hugo Chavez είχε δηλώσει ότι τον 

σεισμό τον προκάλεσαν οι ΗΠΑ με δοκιμή ενός νέου «Τεκτονικού 

Όπλου». 

Στην πραγματικότητα επρόκειτο για μια εντελώς ανυπόστατη 

φήμη που ο ίδιος ο πρόεδρος Chavez ποτέ δεν υιοθέτησε 

επίσημα. Αυτό που είχε συμβεί ήταν ότι η Ισπανική εφημερίδα 

ABC  είχε βρει μια τέτοια αναφορά σε κάποιο opinion site του 

κρατικού τηλεοπτικού καναλιού της Βενεζουέλας  VIVE την οποία 

και αντέγραψε στις 19 Ιανουαρίου χωρίς  κανέναν προηγούμενο 

έλεγχο αξιοπιστίας ενώ την αναπαρήγαγε στις 20 Ιανουαρίου.  

Είναι πραγματικά πιο πιθανό ότι οι διάφοροι δεξιοί εχθροί του 

Chavez επιδίωξαν να τον παρουσιάσουν ως επικίνδυνο 

παρανοϊκό διοχετεύοντας έντεχνα μια τέτοια φήμη κ 

εκμεταλλευόμενοι το μένος του κατά των ΗΠΑ – όχι εντελώς 

αδικαιολόγητο δεδομένης της έντονης στρατιωτικής παρουσίας 

στη γειτονική Ονδούρα. 

Δυστυχώς, η ψευδής αυτή αναφορά αναπαράχθηκε πολύ 

γρήγορα από διάφορες άλλες ιστοσελίδες  ανά την υφήλιο και 

τροφοδότησε για άλλη μια φορά συνωμοσιολογικά σενάρια. 

Ανάμεσα σε αυτά τα σενάρια συγκαταλέγεται και η αναφορά στο 

στρατιωτικό πρόγραμμα HAARP των ΗΠΑ. Μάλιστα, στις 21 



Ιανουαρίου, το Ιρανικό ραδιόφωνο επανέλαβε την κατηγορία 

προσθέτοντας την ευφάνταστη κατηγορία ότι το Σιωνιστικό 

καθεστώς των ΗΠΑ χρησιμοποίησε το ίδιο «όπλο» για να 

προκαλέσει το κύμα κακοκαιρίας στην Ευρώπη και να σταματήσει 

τις διαμαρτυρίες κατά της υπερθέρμανσης του πλανήτη! 

 

2. HAARP - Τα ανύπαρκτα Υπερ-όπλα 

 

Σε όλη αυτή την ιστορία γίνεται φανερός ο απλοϊκός τρόπος 

προσέγγισης της επιστήμης και της τεχνολογίας από τις λαϊκές 

μάζες, ο οποίος ανατροφοδοτείται και από διάφορα ύποπτα 

συμφέροντα για λόγους προπαγάνδας.  

Από την άλλη μεριά, η καταναλωτική στάση απέναντι στην 

«μαγική» και «θαυματουργική» πρόσληψη της τεχνο-επιστήμης 

είναι κάτι που καλλιεργείται και από το ίδιο το καπιταλιστικό 

σύστημα την ίδια στιγμή που το εκπαιδευτικό σύστημα δείχνει 

μια αυξανόμενη ανικανότητα να εμπεδώσει στους ανθρώπους 

τόσο την «κοινή λογική» όσο και την ικανότητα εμβάθυνσης σε 

τεχνικά θέματα. 

Το πρόγραμμα HAARP (High Frequency Active Auroral Research 

Program), εγκαινιάστηκε το 1993 με σκοπό την έρευνα της 

ιονόσφαιρας και αποτελεί κατ’ ουσίαν έναν εστιασμένο θερμαντή 

του στρώματος της ιονόσφαιρας (Ionospheric Heater). Από αυτή 

την άποψη δεν είναι ούτε μοναδικός, ούτε πρωτότυπος. Οι Ρώσοι 

είχαν ήδη το δικό τους από το 1981 στη SURA ένα ένα πρώτο 

μικρής δυνατότητας σύστημα (SuperDARN) δοκιμάστηκε στον 

Καναδά από το 1983. 

Το παράξενο είναι ότι η πρώτη αναφορά στο πρόγραμμα HAARP 

ήρθε το 2002 από τη Ρωσική Βουλή μέσω ενός κειμένου 

υπογεγραμμένου από 90 προσωπικότητες προς τον Vladimir Putin 

όπου του εφιστούσαν την προσοχή στο πρόγραμμα HAARP ενώ 

αναφέρονταν σε πιθανό κίνδυνο από τεκτονικές εφαρμογές. Ενώ 

είναι άγνωστο το ποιά πολιτική σκοπιμότητα κρύβεται στους 

διαδρόμους της Δούμας πίσω από μια τέτοια ενέργεια, είναι 

ωστόσο πολύ εύκολο να αναιρέσουμε έναν τέτοιο ισχυρισμό ο 

οποίος δείχνει καταφανή άγνοια των νόμων του ηλ/μαγνητισμού 

και της μηχανικής. 



Πρέπει να έχουμε υπόψη μας ποια είναι τα πράγματα που μπορεί 

να κάνει ένα ηλ/μαγνητικό σύστημα και ποια εκείνα που δεν 

μπορεί να κάνει. Από τα επίσημα γνωστά φαίνεται ότι ο κύριος 

σκοπός του HAARP είναι η μελέτη ιονοσφαιρικών φαινομένων 

που αποσκοπούν στη διέγερση χαμηλών έως και πολύ χαμηλών 

ραδιοσυχνοτήτων οι οποίες είναι δύσκολο η και αδύνατον να 

παραχθούν από άλλες εγκαταστάσεις στο έδαφος. 

Αυτό το επιτυγχάνει με 180 κεραίες σε ειδική διάταξη (phased 

array) οι οποίες εστιάζουν ακτινοβολία αρχικά υψηλής 

συχνότητας και ισχύος. Αυτή έπειτα μετατρέπεται από τις 

ιονοσφαιρικές διεργασίες σε διέγερση πολύ χαμηλής συχνότητας 

η οποία μπορεί να διαδοθεί σε όλη τη γήινη σφαίρα μέσω της 

λεγόμενης Ιονοσφαιρικής κυματοδήγησης. 

Από εδώ και πέρα – και επειδή το πρόγραμμα τελεί υπό 

στρατιωτικό απόρρητο- αρχίζουν τα άλματα στη σκέψη. 

Ορισμένοι από τους πιθανούς στρατιωτικούς στόχους πιθανό να 

περιλαμβάνουν το λεγόμενο ραντάρ «πέραν του ορίζοντος» 

(OTHR/over the horizon radar) το οποίο είναι ερευνητικό 

αντικείμενο ήδη από το Β’ ΠΠ. Ορισμένες άλλες ίσως να αφορούν 

τη γεω-τομογραφία δηλαδή την ανίχνευση υπόγειων στόχων και 

κοιλοτήτων.  

Από αυτό το σημείο όμως μέχρι τη δημιουργία τεκτονικού όπλου 

η απόσταση δεν είναι απλά μεγάλη αλλά μάλλον ανυπέρβλητη! 

Πρώτα από όλα, διότι η ενέργεια που απαιτεί ένα σεισμικό κύμα 

είναι τεράστια σε σχέση με εκείνη που θα μπορούσε ποτέ να 

παραδώσει στο στόχο ένα ηλ/μαγνητικό κύμα και μάλιστα πολύ 

χαμηλής συχνότητας.  

Επιπλέον, η μόνη φάση κατά την οποία το κύμα παραμένει 

εστιασμένο είναι εκείνη της αρχικής διέγερσης ενώ η μετέπειτα 

εξέλιξη του μοιάζει πολύ με τα σήματα που παρατηρούνται μετά 

από πτώση κεραυνών. Πρόκειται δηλαδή για σφαιρικά κύματα 

που ακολουθούν την καμπυλότητα της Γης (επιφανειακά κύματα) 

και είχαν ήδη ανακαλυφθεί θεωρητικά από τo Γερμανό φυσικό 

Αrnold Sommerfeld σε διάφορες μορφές από τη δεκαετία του 20.  



Αυτή η μορφή επιφανειακών κυμάτων τα κάνει πολύ χρήσιμα για 

εφαρμογές OTHR. Ανάλογα κύματα μπορούν να παραχθούν και 

με υψηλές συχνότητες στην επιφάνεια των μετάλλων με την 

ονομασία πλασμόνια (plasmons).Δεν πρόκειται λοιπόν για κάποια 

μυστηριώδη και ανεξερεύνητη περιοχή αλλά για κάποιον έξυπνο 

συνδυασμό δεδομένων κατά τα άλλα απολύτως γνωστών και 

κατανοητών από τη σύγχρονη φυσική.  

Η δεύτερη μεγάλη - και ίσως η πιο ανήκουστη – συνωμοσιολογική 

κατηγορία κατά του HAARP είναι εκείνη της καθοδήγησης της 

σκέψης! Η όλη φιλολογία ξεκινά από το γεγονός ότι η συχνότητα 

συντονισμού του Γήινου ιονοσφαιρικού αντηχείου βρίσκεται 

κοντά στα 7 – 8 Χέρτς. Κάποιοι λοιπόν παρατήρησαν ότι αυτή η 

συχνότητα βρίσκεται στο ενδιάμεσο της ζώνης των εγκεφαλικών 

κυμάτων τα οποία είναι πράγματι πολύ χαμηλής συχνότητας. Από 

αυτό έβγαλαν το αφελές συμπέρασμα ότι αρκεί να βομβαρδίσει 

κανείς έναν εγκέφαλο με μια παρόμοια συχνότητα για να 

επηρεάσει τον εγκέφαλο του η το ακόμη αφελέστερο 

συμπέρασμα ότι αρκεί να διαμορφώσει κανείς τη συχνότητα του 

HAARP για να μεταδώσει κάποιες σκέψεις η ιδέες στον πληθυσμό 

μιας χώρας! 

Κατ’ αρχήν, το να συνδέεται η ανθρώπινη σκέψη απλώς με 

κάποιες συχνότητες είναι τουλάχιστον υποτιμητικό για τον 

άνθρωπο. Κατά δεύτερον, ο εγκέφαλος ουδεμία σχέση έχει με τα 

ραδιόφωνα(!) όπως μπορεί να βεβαιώσει η σύγχρονη επιστήμη 

της νευρο-φυσιολογίας και η μελέτη των νευρωνικών δικτύων.  

Είναι ευρέως αποδεκτό σήμερα ότι τα εγκεφαλικά κύματα πρέπει 

να θεωρούνται ως ένα υποπροϊόν των δισεκατομμυρίων 

νευρικών ταλαντωτών οι οποίοι εμφανίζουν φαινόμενα 

συντονισμού για μια σειρά από λόγους που ξεφεύγουν από τους 

σκοπούς του άρθρου. Τα κύματα αυτά, όπως συνήθως 

καταγράφονται από όργανα όπως ο ΗΕΓ, είναι απλώς το 

άθροισμα δισεκατομμυρίων υπερασθενών ηλεκτρικών σημάτων 

αλλά δεν συμμετέχουν στην ίδια τη διαδικασία της σκέψης η 

οποία εκτελείται μέσω της ανταλλαγής σημάτων στους νευρώνες. 



Το να επηρεάσετε τη συχνότητα ενός τέτοιου κύματος θα 

σήμαινε να επηρεάσετε ταυτόχρονα δισεκατομμύρια ταλαντωτές 

πράγμα αδύνατον με ένα απλό εξωτερικό ατμοσφαιρικό σήμα 

χαμηλής ενέργειας. Αλλά και εάν ακόμη το καταφέρνατε, αυτό σε 

καμία περίπτωση δε σημαίνει ότι θα είχατε «μεταδώσει» μια 

σκέψη! 

Η όλη κατάσταση θυμίζει το εξής ανέκδοτο. Κάποτε έδωσαν σε 

μια πρωτόγονη φυλή του Αμαζονίου ένα ραδιόφωνο. Οι 

ιθαγενείς, εκστασιασμένοι από το πράγμα που μιλούσε αλλά και 

παρατηρητικοί ταυτόχρονα, πρόσεξαν ότι το αντικείμενο 

ζεσταινότανε κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του. Σκέφτηκαν 

τότε ότι ίσως να μπορούσαν να επηρεάσουν τα λεγόμενα του 

ραδιοφώνου με έναν απλό τρόπο. Έτσι έβαλαν το ραδιόφωνο 

πάνω σε μια ψησταριά! 

 

3. Πιθανές ρεαλιστικές μορφές «Τεκτονικών Όπλων» 

 

Εάν κάποιος ήθελε να δημιουργήσει με τη σημερινή τεχνολογία 

ένα τεκτονικό όπλο θα έπρεπε να καταφύγει μάλλον σε κάποιου 

είδους εκρηκτικά. Εφ όσον σήμερα υπάρχει η δυνατότητα 

υπόγειων πυρηνικών δοκιμών δεν μπορούμε να αποκλείσουμε 

αυτή την πιθανότητα ωστόσο ο εξυπνότερος τρόπος θα ήταν 

εκείνος που θα λάμβανε υπόψη τις ιδιαιτερότητες του 

φαινομένου. 

Είναι ευρέως γνωστό ότι η σεισμική δραστηριότητα συνδέεται 

κατά πλειοψηφία με την εύθραυστη ισορροπία μεταξύ 

τεκτονικών ρηγμάτων. Η ισορροπία αυτή διαταράσσεται από τη 

διαρκή κίνηση του υποβόσκοντος μάγματος το οποίο εξωθεί 

διαρκώς αυτές τις πλάκες τη μια κατά της άλλης με αποτέλεσμα 

να αναπτύσσονται εξαιρετικά ισχυρές φορτίσεις. Όταν ξεπεραστεί 

κάποιο όριο αντοχής οι πλάκες μπορεί να καταρρεύσουν τοπικά 

με αποτέλεσμα τη δημιουργία ισχυρών διακυμάνσεων.  

Είναι αυτές οι διακυμάνσεις οι οποίες λόγω της ελαστικότητας 

του εδάφους διαδίδονται με ταχύτητα μεγαλύτερη του ήχου στην 

ατμόσφαιρα, μέσα αλλά και στην επιφάνεια του.  Υπάρχουν δυο 



τύποι τέτοιων κυμάτων που ονομάζονται P και S όπου τα 

τελευταία είναι τα επιφανειακά και συχνότερα υπεύθυνα για τα 

καταστρεπτικά αποτελέσματα των σεισμών.  Υπενθυμίζουμε και 

πάλι ότι ουδεμία σχέση υπάρχει ανάμεσα στα ηλ/μαγνητικά 

κύματα και στα κύματα ελαστικότητας όπως τα σεισμικά. Μπορεί 

παρ όλα αυτά, οι σεισμικές διεγέρσεις να προκαλέσουν και 

δευτερογενή – εξαιρετικά ασθενή - ηλ/μαγνητική δραστηριότητα 

λόγω της θραύσης πετρωμάτων γεγονός στο οποίο βασίζονται 

πολλές σύγχρονες πειραματικές απόπειρες πρόγνωσης. 

 Ο «έξυπνος» τρόπος να προκαλέσει κανείς ένα τέτοιο φαινόμενο 

θα έπρεπε να λάβει υπόψη του τα σημεία μέγιστης αστάθειας 

του Γήινου φλοιού και να προσπαθήσει να διεγείρει αυτά 

ακριβώς τα σημεία. Αυτό μπορεί να γίνει με χρήση ακόμη και 

συμβατικών εκρηκτικών μεγάλης ισχύος αλλά τοποθετημένα σε 

κατάλληλα σημεία. Η κατάσταση θυμίζει περίπου τον τρόπο 

ελεγχόμενης κατάρρευσης κτιρίων όπου η τοποθέτηση των 

εκρηκτικών σε κατάλληλη σημεία αποσταθεροποιεί άμεσα το 

σύνολο του οικοδομήματος. 

Είναι όμως δύσκολο να φανταστούμε τον τρόπο τοποθέτησης 

τέτοιων εκρηκτικών στο βυθό, κοντά σε ένα υποθαλάσσιο ρήγμα 

σαν αυτό της Αιτής, πέραν τούτου δεν φαίνεται να ταιριάζει μια 

τέτοια επιχείρηση με το τελικό διαγνωσθέν επίκεντρο. Υπάρχει 

μια ακόμη πιο ακραία λύση η οποία όμως μάλλον βρίσκεται εκτός 

του τεχνολογικού ορίζοντα της εποχής μας και επιπλέον θα είχε 

ακόμη μεγαλύτερες δυσκολίες στην υλοποίηση της. 

Πρόκειται για τη δημιουργία ενός «σεισμικού φακού», δηλαδή 

ενός συστήματος συγκέντρωσης και εστίασης της ενέργειας 

πολλών μικρών εκρήξεων σε κάποιο τελικό επίκεντρο. Επειδή τα 

κύματα ελαστικότητας υπακούουν σε παρόμοιους νόμους 

διάδοσης –αν και είναι διαφορετικά ως προς τη φύση τους- 

μπορεί κανείς έως ένα βαθμό να εφαρμόσει ορισμένα 

τεχνάσματα γνωστά από την οπτική. 

Υπάρχουν δυο δυσκολίες ωστόσο, από τις οποίες η μια είναι 

θεωρητική και έχει να κάνει με τη μη γραμμική φύση αυτών των 

κυμάτων που τα διαφοροποιεί γρήγορα από τα οπτικά. Η 



δεύτερη είναι πρακτική και έχει να κάνει με το γεγονός ότι 

οποιαδήποτε θεωρητική λύση θα απαιτούσε εκτεταμένη χρήση 

του κατάλληλου υποστρώματος ακόμη και στο υπέδαφος πράγμα 

που υπονοεί μια ολόκληρη εγκατάσταση . Και πάλι δεν φαίνεται 

να μπορεί να έχει συμβεί κάτι τέτοιο στην περίπτωση της Αιτής. 

Παρ όλα αυτά υπάρχουν μελέτες που θα μπορούσαν ίσως να 

αξιοποιηθούν μελλοντικά για τη δημιουργία πολύ εντοπισμένων 

σεισμικών όπλων μεγάλης ευστοχίας. Τέτοια συστήματα θα 

μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για να πλήξουν πχ ένα 

συγκεκριμένο κτίριο ακόμη και ανάμεσα σε ένα σύμπλεγμα 

κτιρίων.  

Τέτοια συστήματα μπορεί να κάνουν χρήση του φαινομένου «μη 

γραμμικής άντλησης» (Nonlinear Energy Pumping). Η βασική ιδέα 

βρίσκεται στο ότι ένα ελαστικό μέσο μπορεί ως ένα βαθμό να 

προσομοιωθεί με ένα στρώμα από σκληρές σφαίρες που 

συνδέονται μεταξύ τους με υποθετικά ελατήρια τα οποία δεν 

υπακούν σε ένα γραμμικό νόμο δύναμης. Τα διάφορα είδη 

εδάφους μπορούν τότε να αντιστοιχηθούν σε έναν αριθμό 

παραμέτρων του μοντέλου. Σε τέτοια συστήματα είναι δυνατόν η 

κύρια ενέργεια διαταραχής να εντοπίζεται σε έναν ειδικό τρόπο 

ταλάντωσης ο οποίος μάλιστα μπορεί να εντοπίζεται η να 

εστιάζεται με κάποιον τρόπο ώστε νε μεταφερθεί η ενέργεια όσο 

το δυνατόν συγκεντρωμένα σε ένα προεπιλεγμένο σημείο. 

 

4. Επίλογος – η επάνοδος του ανορθολογισμού 

 

Αφού είδαμε πως δεν υπάρχουν μυστηριώδεις παράγοντες πίσω 

από τα σεισμικά φαινόμενα απομένει να πούμε δυο λόγια για την 

πιθανή προέλευση όλων αυτών των σεναρίων όπως και για το 

κριτήριο με το οποίο μπορεί κανείς να διακρίνει την ψευδο-

επιστημονική παραφιλολογία. 

Η πρόσφατη άνοδος του ανορθολογισμού δεν είναι ένα 

φαινόμενο χωρίς προηγούμενο. Είχε παρατηρηθεί στην Ευρώπη 

των αρχών του 20
ου

 αιώνα και έφτασε στο απόγειο της με την 

άνοδο του Ναζισμού. Χαρακτηριστικό μιας εποχής κρίσης του 



καπιταλιστικού συστήματος, η ανορθολογική σκέψη οπισθοχωρεί 

σε σχήματα μαγικά και προ-λογικά, όπου και αναζητεί τη σωτηρία 

από μια κατάσταση χάους στην οποία οι θεσμοί αδυνατούν να 

εκπληρώσουν τις υποσχέσεις που εγγράφονται στο εκάστοτε 

κοινωνικό συμβόλαιο.  

Στα χέρια κατάλληλων καθοδηγητών αποσκοπεί στην 

εκμετάλλευση αταβιστικών χαρακτηριστικών και φόβων και στην 

καλλιέργεια ακόμη μεγαλύτερης ανασφάλειας μέχρις ότου 

βρεθεί και υποδειχθεί από τους καθοδηγητές ο κοινός εχθρός/ 

αποδιοπομπαίος τράγος, είτε αυτός είναι ο Εβραίος , είτε ο 

κομμουνιστής, είτε ο ομοφυλόφιλος, είτε ο τσιγγάνος.  

Η αντίδραση των μαζών γίνεται στη συνέχεια ο πολιορκητικός 

κριός στα χέρια των καθοδηγητών για την άλωση του κρατικού 

μηχανισμού και την εγκαθίδρυση μιας αυταρχικής 

διακυβέρνησης συχνά συνοδευόμενης και από κάποιον πόλεμο 

με τον αναγκαίο εξωτερικό εχθρό. Όποιος βρίσκει αυτά 

υπερβολικά, ας ρίξει μια ματιά στην ιστορία της Δημοκρατίας της 

Βαϊμάρης. 

Δυστυχώς, η σημερινή κρίση, απότοκος ενός ληστρικού 

καπιταλισμού που έπαψε να είναι παραγωγικός την ίδια στιγμή 

που κέρδιζε τον φαινομενικό αντίπαλο και ανεστραμμένο είδωλο 

του στην Ανατολή, προοιωνίζεται την ανάδυση 

νεοφασιστικών/νεομπολσεβικικών ιδεολογημάτων με τελική 

επιθυμητή κατάληξη την ανάδυση του αρχέγονου ήρωα-αρχηγού. 

Η τωρινή έκρηξη των συνωμοσιολογικών σεναρίων  είναι απλώς η 

μοντέρνα έκφραση του ίδιου ανορθολογισμού που κάθε άλλο 

παρά «σύγχρονη» είναι. Αντίθετα απευθύνεται στο πιο 

πρωτόγονο τμήμα του ψυχισμού όπου οι συνδέσεις και οι 

αιτιάσεις γίνονται με σχεδόν μαγικό τρόπο, το δε χαρακτηριστικό 

τους είναι η ευκολία της σκέψης. Ο πραγματικός σκοπός πίσω 

από την οικοδόμηση τέτοιων σεναρίων είναι η διευκόλυνση του 

αναγνώστη-τηλεθεατή-καταναλωτή να φτάσει όσο το δυνατόν 

γρηγορότερα σε μια προαποφασισμένη αλήθεια. Αντίθετα, η 

αληθινή έρευνα προϋποθέτει την αντιξοότητα. 



Είναι όμως η ίδια η κοινωνία των καταναλωτών η οποία 

προετοίμασε αυτό το δρόμο με τους κανόνες της θεαματικής 

αναπαραγωγής της ανθρώπινης δραστηριότητας ωσότου αυτή 

έγινε στο σύνολο της κάτι επιφανειακό συμπεριλαμβανόμενης 

και της ανθρώπινης σκέψης. Ούτε η ακαδημαϊκή και 

επιστημονική ιεραρχία είναι άμοιρη των ευθυνών της καθώς η 

πρόσδεση της στο κράτος των καταναλωτών θεαμάτων όπως και 

των διευθυντών της την υποχρέωνε να υποβαθμίζει διαρκώς το 

προς πώληση προϊόν της γνώσης. 

Απομένει να δούμε πως –και κυρίως από ποιους- θα καταρρεύσει 

η νέα Βαϊμάρη της παγκοσμιοποίησης. 
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