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ΕΘΝΙΚΗ ΤΑΥΤ�ΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠ��Η 
ΤΗΣ ΠΑΓΚ�ΣΜΙ�Π�ΙΗΣΗΣ

Στ� τρ�τ� και τελευτα�� µ�ρ�ς αυτ�� τ�υ �ι�λ��υ θα ε!ετ"σ�υµε την εθνικ&
τα�τιση και τις πρ��πτικ�ς της στ� σ�γ)ρ�ν� κ*σµ�, και ειδικ*τερα στις
πρ*σ-ατες ε!ελ�!εις π�υ �ρι�θετ��ν την παγκ�σµι�π��ηση. Μ�)ρι τ/ρα

ε�δαµε τις δυναµικ�ς της εθνικ&ς τα�τισης στην επ�)& τ�υ εθνικισµ��, µια πε-
ρ��δ� π�υ η διαλεκτικ& τ�υ τ�πικ�� µε τ� διεθν�ς αν�δει!ε τα εθνικ" κρ"τη ως
κυρ�αρ)ες �ντ*τητες και καν�νιστικ" µ�ντ�λα ‘δια)ε�ρισης’ των λα/ν, αλλ"
και την εθνικιστικ& ιδε�λ�γ�α ως µια απ* τις ισ)υρ*τερες της νεωτερικ&ς πε-
ρι*δ�υ. Σ&µερα, στη σ�γ)ρ�νη αρθρ�γρα-�α ανα-�ρεται �ντ�να µια "λλη πε-
ρ��δ�ς –και διαδικασ�α– αυτ& της παγκ�σµι�π��ησης, π�υ �)ει επι-�ρει π�λλ�ς
και σηµαντικ�ς αλλαγ�ς στην 2ω& των ανθρ/πων στα τ�λη τ�υ εικ�στ�� αι/-
να. Πρ*κειται για µια διαδικασ�α π�υ απ* τη µ�α επηρε"2ει τ�υς περισσ*τε-
ρ�υς τ�µε�ς της ανθρ/πινης 2ω&ς –αν *)ι *λ�υς– και απ* την "λλη )αρακτη-
ρ�2εται απ* �ντ�νη αµ-ισηµ�α *σ�ν α-�ρ" στην κατε�θυνση των αλλαγ/ν, εν-
ν�/ντας *τι µπ�ρε� να �)�υν τ*σ� θετικ�ς *σ� και αρνητικ�ς πλευρ�ς και συ-
ν�πειες.

3να )αρακτηριστικ* αυτ&ς της περι*δ�υ ε�ναι �ι �ντ�νες π�λιτικ�ς αλλαγ�ς
και �ι ν�ες µ�ρ-�ς συγκρ��σεων στ� εσωτερικ* των )ωρ/ν αλλ" και µετα!�
τ�υς. Αυτ�ς υπ�στηρ�2εται συ)ν" πως µει/ν�υν την ισ)� τ�υ εθνικισµ�� και
ασκ��ν µεγ"λη επιρρ�& στις ταυτ*τητες των ατ*µων, και στις εθνικ�ς τ�υς
ταυτ*τητες ειδικ*τερα. Ε�ναι λ�ιπ*ν απαρα�τητ� να ε!ετ"σ�υµε τις συν�πειες
της παγκ�σµι�π��ησης στ� σ)ηµατισµ* και δ�ναµη των εθνικ/ν ταυτ�σεων,
/στε να �)�υµε µια �λ�κληρωµ�νη εικ*να της εθνικ&ς ταυτ*τητας.

Αυτ* ε�ναι και τ� αντικε�µεν� τ�υ τρ�τ�υ µ�ρ�υς της παρ��σας µελ�της, η
�π��α θα )ωριστε� σε τρ�α κε-"λαια. Στ� κε-"λαι� 5, π�υ ε�ναι και τ� εισαγω-
γικ* στην παγκ�σµι�π��ηση, θα παρ�υσι"σ�υµε τ�ν �ρισµ* εργασ�ας για την
παγκ�σµι�π��ηση. Στ� κε-"λαι� 6 θα αναλυθ��ν �ι αλλαγ�ς και �ι πρ��πτικ�ς
τ�υ εθνικ�� κρ"τ�υς. Για τ� σκ�π* αυτ* θα δ��µε πρ/τα τ� κρ"τ�ς και τη συ-
2&τηση σ)ετικ" µε τ�υς θεωρ��µεν�υς µετασ)ηµατισµ��ς τ�υ και στη συν�)εια
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θα απαντ&σ�υµε στ� ερ/τηµα αν και σε π�ι� �αθµ* υπ"ρ)�υν αλλαγ�ς στ�υς
µη)ανισµ��ς εντ*ς των κρατ/ν π�υ συντελ��ν στη διαδικασ�α της εθνικ&ς
τα�τισης. 3τσι, θα ε!ετ"σ�υµε την εθνικ& ταυτ*τητα σε σ)�ση µε τ� εθνικ*
κρ"τ�ς και τις αλλαγ�ς τ�υ π�υ πρ�&λθαν απ* την παγκ�σµι�π��ηση. Τ�λ�ς,
στ� ��δ�µ� κε-"λαι� θα επι)ειρ&σ�υµε να διαγρ"ψ�υµε τις πρ��πτικ�ς των
εθνικ/ν ταυτ�τ&των σε σ)�ση µε την παγκ�σµι�π��ηση, ανε!"ρτητα απ* τα
εθνικ" κρ"τη και τ� µ�λλ�ν τ�υς, αλλ" σε συν"ρτηση µε τις ειδικ�ς συνθ&κες
π�υ )αρακτηρ�2�υν την περ��δ� της παγκ�σµι�π��ησης. Σε αυτ* θα απαντ&-
σ�υµε και στ� ερ/τηµα αν η σ�γ)ρ�νη επ�)& συνιστ" µια ‘επ�)& παγκ�σµι�-
π��ησης’. Αυτ*ς ε�ναι και � �νας λ*γ�ς π�υ θα )ρησιµ�π�ι&σ�υµε στ� ε!&ς τη
-ρ"ση εντ*ς εισαγωγικ/ν: µε τη -ρ"ση αυτ& ανα-ερ*µαστε σε µια περ��δ�
π�υ κυριαρ)��ν �ι διαδικασ�ες της αλλ" και � δηµ*σι�ς Λ*γ�ς γ�ρω απ’ αυ-
τ&ν, θ�τ�ντας ταυτ*)ρ�να τ� ερ/τηµα αν αυτ* αρκε� για να µιλ"µε για µια
επ�)& παγκ�σµι�π��ησης και µ"λιστα σε αντιδιαστ�λ& µε την επ�)& τ�υ εθνι-
κισµ��.

MEPOΣ TPITO
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�ΡΙ9�ΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΑΓΚ�ΣΜΙ�Π�ΙΗΣΗ

Hσυ2&τηση για την παγκ�σµι�π��ηση ε�ναι ιδια�τερα ευρε�α και σηµαντι-
κ&, αλλ" και π�λ� πρ*σ-ατη. � �δι�ς � *ρ�ς παγκ�σµι�π��ηση (globa-
lisation) )ρησιµ�π�ιε�ται ευρ�ως τις τελευτα�ες δ�� δεκαετ�ες περ�π�υ,

αν και ανα-�ρεται &δη απ* τη δεκαετ�α τ�υ ’60. Ε�ναι ενδεικτικ* *τι η British
Library of the Political and Economic Science (η �ι�λι�θ&κη τ�υ δι"σηµ�υ �ρε-
τανικ�� πανεπιστηµ��υ London School of Economics) ε�)ε τ� 2002 στ�υς κατα-
λ*γ�υς της 492 τ�τλ�υς π�υ περιε�)αν τη λ�!η παγκ�σµι�π��ησηA απ* αυτ��ς,
µ*λις π�ντε ε�)αν εκδ�θε� την περ��δ� 1988-89 και �ι υπ*λ�ιπ�ι απ* τ� 1989
και µετ", αυ!αν*µεν�ι µε ρυθµ��ς γεωµετρικ&ς πρ�*δ�υ κ"θε )ρ*ν�. Τ� αυ!α-
ν*µεν� και �ντ�ν� ενδια-�ρ�ν για την παγκ�σµι�π��ηση δεν περι�ρ�2εται σε
�να επιστηµ�νικ* πεδ��: στην πραγµατικ*τητα απ�τελε� τη λ�!η-κλειδ� σε µια
σειρ" συγγεν/ν επιστηµ�νικ/ν πεδ�ων, *πως η K�ινωνι�λ�γ�α, η Π�λιτικ& Eπι-
στ&µη, τα Oικ�ν�µικ", �ι ∆ιεθνε�ς Σπ�υδ�ς κλπ. ∆εν περι�ρ�2εται *µως αυτ*
τ� ενδια-�ρ�ν ��τε και στ�ν ακαδηµαϊκ* )/ρ�, καθ/ς γ�νεται σ)εδ*ν καθηµε-
ριν& ανα-�ρ" σε αυτ&ν απ* π�λιτικ��ς, δηµ�σι�γρ"-�υς, επαγγελµατ�ες & και
απλ��ς π�λ�τες.

Υπ"ρ)�υν π�ικ�λες ερµηνε�ες για τ� -αιν*µεν� της παγκ�σµι�π��ησης κα-
θ/ς και επιµ�ρ�υς πλευρ�ς π�υ µπ�ρε� κανε�ς να επικεντρ/σει. Επ�σης, π�ραν
της πρ*σ-ατης )ρ&σης της στ� επιστηµ�νικ* και καθηµεριν* λε!ιλ*γι�, α-�ρ"
πεδ�α και 2ητ&µατα π�υ �)�υν &δη απασ)�λ&σει εδ/ και καιρ* την επιστηµ�-
νικ& κ�ιν*τητα και, σε κ"π�ι� �αθµ*, τ�υς π�λιτικ��ς. Αυτ�� �ι λ*γ�ι δυσ)ε-
ρα�ν�υν τη δηµι�υργ�α εν*ς �ρισµ�� της παγκ�σµι�π��ησης π�υ να ε�ναι πλ&-
ρης, καταν�ητ*ς αλλ" και σ�ντ�µ�ς. Για να !επερ"σ�υµε αυτ& τη δυσκ�λ�α,
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θα !εκιν&σ�υµε µε µια σ�ντ�µη περιγρα-& της σ�γ)ρ�νης επιστηµ�νικ&ς συ2&-
τησης και των �ασικ*τερων επι)ειρηµ"των για την παγκ�σµι�π��ηση, ��τως
/στε να �)�υµε µια εικ*να των 2ητηµ"των στα �π��α ανα-�ρεται. Στη συν�-
)εια θα δ/σ�υµε τ�ν �ρισµ* της παγκ�σµι�π��ησης π�υ πρ�τε�ν�υµε και π�υ
θα απ�τελ�σει τ� αναλυτικ* εργαλε�� για την ε!�ταση της εθνικ&ς ταυτ*τητας
στη συν�)εια. Jπως και µε τ�ν εθνικισµ*, δε θα παρ�υσι"σ�υµε τ�ν �ρισµ* της
παγκ�σµι�π��ησης σε µια πρ*ταση τ�υ τ�π�υ «Η παγκ�σµι�π��ηση ε�ναι…»,
αλλ" σε µια εν*τητα π�υ θα παρ�υσι"2ει αναλυτικ" τα καθ-�ριστικ" )αρα-
κτηριστικ" της παγκ�σµι�π��ησης. Βε�α�ως, �τσι δεν θα τ� λ�σ�υµε τ� πρ*-
�ληµα της συντ�µ�ας τ�υ �ρισµ��, αλλ" πιστε��υµε *τι ε�ναι σηµαντικ*τερη η
πλ&ρης και καταν�ητ& παρ�υσ�αση τ�υ -αιν�µ�ν�υ.

∏ ™À∑∏∆∏™∏ °π∞ ∆∏¡ ¶∞°∫O™ªπO¶Oπ∏™∏

Oπως ανα-�ρθηκε παραπ"νω, θα &ταν λ"θ�ς να εντ"!�υµε την παγκ�σµι�-
π��ηση σε �να µ*ν� αναλυτικ* πεδ�� καθ/ς σ)ετ�2εται, "µεσα & �µµεσα, µε

τις περισσ*τερες εµπειρ�ες και δραστηρι*τητες των π�λιτ/ν. � Nederveen Pie-
terse (1995�: 45) λ�ει )αρακτηριστικ" *τι ε�ναι µ"λλ�ν πρ�τιµ*τερ� να µιλ"µε
για ‘παγκ�σµι�π�ι&σεις’ στ�ν πληθυντικ*, γιατ� µπ�ρ��µε να πρ�σδι�ρ�σ�υµε
τ*σες παγκ�σµι�π�ι&σεις *σ�ι ε�ναι και �ι επιστηµ�νικ�� κλ"δ�ι π�υ ασ)�λ��-
νται µ’ αυτ&ν, και ε�ναι *λ�ι τ�υς σ)ετικ��. Αυτ& η �παρ!η π�λλ/ν διαστ"σεων
ε�ναι σε κ"π�ι� �αθµ* υπε�θυνη για τη δυσκ�λ�α τ�υ �ρισµ�� τηςA παρ’ *λ’
αυτ", ακρι�/ς µ�σα απ* την π�λυδι"στατη αν"λυση και τη συστηµατ�π��ηση
µπ�ρε� κανε�ς να πρ�σεγγ�σει πληρ�στερα µια διαδικασ�α π�υ καλ�πτει τ*σες
π�λλ�ς πλευρ�ς της π�λιτικ&ς, κ�ινωνικ&ς και �ικ�ν�µικ&ς 2ω&ς.

Υπ"ρ)�υν π�λλ�� τρ*π�ι να τα!ιν�µ&σει κανε�ς τα δι"-�ρα επι)ειρ&µατα
και �ρισµ��ς π�υ �)�υν πρ�ταθε� για την παγκ�σµι�π��ηση και &δη αρκετ��
µελετητ�ς �)�υν πρ��ε� σε κατηγ�ρι�π�ι&σεις αν"λ�γα µε τα κριτ&ρια π�υ θ�-
τ�υν1. Ταυτ*)ρ�να υπ"ρ)ει και µια συ2&τηση για τ�ν �δι� τ�ν *ρ� ‘παγκ�σµι�-

KEΦAΛAIO 5
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1. Ενδεικτικ": µ�α απ* τις πι� συνηθισµ�νες τα!ιν�µ&σεις ε�ναι αν"µεσα σε σκεπτικιστ�ς και
υπ�στηρικτ�ς. Αυτ* τ� δια)ωρισµ* ακ�λ�υθ��ν �ι Held και McGrew (2000) σε µια �!�)η σ�ν�ψη
των επι)ειρηµ"των, *π�υ παρ�υσι"2�υν �ασικ�ς απ*ψεις σκεπτικιστ/ν και υπ�στηρικτ/ν σε κ"-
θε µ�α απ* τις επιµ�ρ�υς θεµατικ�ς/πεδ�α ανα-�ρ"ς (�ικ�ν�µ�α, �ικ�λ�γ�α, σ)�σεις ε!�υσ�ας
κλπ.). Β��αια, η παραπ"νω τα!ιν*µηση ε�ναι περισσ*τερ� σ)ηµατικ& και -α�νεται να σκι"2ει τ�
γεγ�ν*ς *τι στην πραγµατικ*τητα �ι µελετητ�ς δεν ε�ναι ε�τε σκεπτικιστ�ς ε�τε υπ�στηρικτ�ς σε
*λ�υς τ�υς τ�µε�ς και "ρα ε�ναι δ�σκ�λ� να τ�π�θετηθ��ν σε µ�α απ* τις δ�� κατηγ�ρ�ες γενικ".
Sλλ�ι ακ�λ�υθ��ν µια τα!ιν*µηση µε �"ση τ� µ�ντ�λ� αν"λυσης, την πρ�σ�γγιση π�υ ακ�λ�υ-
θε�ται. � Sklair (1999), για παρ"δειγµα, τα!ιν�µε� τα επι)ειρ&µατα µε �"ση τις ε!&ς τ�σσερις πρ�-



π��ηση’ και τη δι"κρισ& της απ* τη διεθν�π��ηση (internationalisation)2. Επ�
τ�υ παρ*ντ�ς, θα παρ�υσι"σ�υµε �ρισµ�ν�υς θεωρητικ��ς π�υ ε�τε θεωρ��-
νται κλασικ�� στ� )/ρ� αυτ* ε�τε τα επι)ειρ&µατ" τ�υς �ρ�σκ�υν ευρε�α απ&-
)ηση –-υσικ" η παρ�υσ�αση αυτ& δεν θα ε�ναι ε!αντλητικ&, αλλ" *σ� τ� δυ-
νατ*ν αντιπρ�σωπευτικ&. Η τα!ιν*µηση π�υ θα ακ�λ�υθ&σ�υµε για τ� σκ�π*
αυτ* )ωρ�2ει τ�υς θεωρητικ��ς σε δ�� κατηγ�ρ�ες αν"λ�γα µε τ� π*σες δια-
στ"σεις της παγκ�σµι�π��ησης ακ�λ�υθ��ν για τ�ν �ρισµ* της. Η µ�α κατη-
γ�ρ�α ε�ναι µ�ν�δι"στατη και �ικ�ν�µικ&, και η "λλη ε�ναι π�λυδι"στατη. Η
τα!ιν*µηση αυτ& �ασ�2εται στ� γεγ�ν*ς *τι, α-εν*ς, �ι πρ�σεγγ�σεις π�υ εστι"-
2�υν σε µια πλευρ" της παγκ�σµι�π��ησης ανα-�ρ�νται συν&θως στην �ικ�-
ν�µικ& και, α-ετ�ρ�υ, τα �ικ�ν�µικ" επι)ειρ&µατα συν&θως αντιµετωπ�2�νται
& αµ-ισ�ητ��νται απ* θεωρητικ��ς της π�λυδι"στατης κατηγ�ρ�ας.

OPIZONTAΣ THN ΠAΓKOΣMIOΠOIHΣH
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σεγγ�σεις: των παγκ*σµιων συστηµ"των (world-systems approach), τ�υ παγκ*σµι�υ π�λιτισµ��
(global culture approach), της παγκ*σµιας κ�ινων�ας (global society approach), και τ�υ παγκ*-
σµι�υ καπιταλισµ�� (global capitalism approach). Η πρ/τη ε�ναι �ικ�ν�µικ&, η δε�τερη και η τρ�-
τη π�λιτισµικ�ςA η τ�ταρτη, π�υ παρ�υσι"2ει τ� επι)ε�ρηµα τ�υ ιδ��υ τ�υ Sklair, εστι"2ει στ� �ι-
κ�ν�µικ* πεδ��, αλλ" αναλ�ει και τ� π�λιτισµικ* και π�λιτικ*. Αυτ" τα τ�σσερα πεδ�α θα συνα-
ντ&σ�υµε και στ�ν Halliday (2001, κε-"λαι� 3) κ"τω απ* τ�υς τ�τλ�υς ηγεµ�νικ& αισι�δ�!�α
(hegemonic optimism), -ιλελε�θερη µεταρρ�θµιση (liberal reform), ν��ς αντι-ιµπεριαλισµ*ς (new
anti-imperialism), και ν��ς µεσα�ωνας (‘new middle-ages’). Τ�λ�ς, "λλ� παρ"δειγµα τα!ιν*µησης
ακ�λ�υθε� � Beck (2000), π�υ )ωρ�2ει τ�υς θεωρητικ��ς αν"λ�γα µε τ�ν αριθµ* των διαστ"σεων
της παγκ�σµι�π��ησης π�υ αναλ��υν. 3τσι, τ�υς )ωρ�2ει σε δ�� κατηγ�ρ�ες: αυτ��ς π�υ ακ�-
λ�υθ��ν µ�α δι"σταση ως κεντρικ& (*πως � Wallerstein π�υ εστι"2ει στ�ν καπιταλισµ*, �ι Rosenau
και Gilpin, π�υ εστι"2�υν στις διεθνε�ς σ)�σεις και τα εθνικ" κρ"τη κλπ.) και αυτ��ς π�υ υπ�-
στηρ�2�υν *τι η παγκ�σµι�π��ηση ε�ναι συν"ρτηση της αν"λυσης π�λλ/ν αιτι/ν και πεδ�ων (π.).
Robertson, Appadurai, Albrow, Featherstone, Lash, Urry).

2. Καθ/ς �ι δ�� *ρ�ι δεν ε�ναι π"ντα σα-/ς δια)ωρισµ�ν�ι και εν��τε )ρησιµ�π�ι��νται
εναλλ"!, π�λλ�� εκ-ρ"2�υν την αναγκαι*τητα αυτ�� τ�υ δια)ωρισµ��, αν και µε δια-�ρετικ"
κριτ&ρια. �ι Hirst & Thompson (1999), για παρ"δειγµα, αµ-ισ�ητ��ν την *λη ιδ�α της παγκ�-
σµι�π��ησης µε την �νν�ια *τι δεν υπ"ρ)ει τ�π�τε παγκ*σµι� (global) π�υ να διακρ�νει τη σ�γ-
)ρ�νη �ικ�ν�µ�α και κ�ινων�αA υπ�στηρ�2�υν δε *τι � *ρ�ς ‘διεθν�ς’ (international) �ρ�2ει ικαν�-
π�ιητικ" τη σ�γ)ρ�νη επ�)&. Sλλ�ι π"λι δ�ν�υν �µ-αση στη δια-�ρετικ*τητα τ�υ διεθν��ς απ*
τ� παγκ*σµι� και υπ�στηρ�2�υν *τι �ρισκ*µαστε !εκ"θαρα σε µια καιν��ρια παγκ�σµι�π�ιηµ�-
νη επ�)&. � Castells και � Sclair αν&κ�υν σε αυτ& την κατηγ�ρ�α. � Castells (2000α: 101) µιλ" για
µια global economy ως δια-�ρετικ&ς της world economy (π�υ υπ&ρ)ε απ* τ�ν 16� αι/να), και �
Sklair (1999: 323) τ�ν�2ει τη )ρησιµ�π��ηση της πα�λας στη λ�!η δι-εθνικ*ς (inter-national), /στε
να δια-α�νεται η κυριαρ)�α των εθνικ/ν κρατ/ν στην περ��δ� αυτ& π�υ πρ�ηγε�ται !εκ"θαρα
της παγκ�σµι�π��ησης, µια περ��δ� π�υ )αρακτηρ�2εται ακρι�/ς απ* την �λλειψη αυτ&ς της κυ-
ριαρ)�ας.
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Oι πρ�σεγγ�σεις π�υ ε�ναι απ�κλειστικ" & κατ" κ�ρι� λ*γ� �ικ�ν�µικ�ς επι-
κεντρ/ν�υν στ�ν καπιταλισµ* και τ� σ�στηµα της ελε�θερης αγ�ρ"ς ως

τ� αντικε�µεν� αν"λυσ&ς τ�υς και, συ)ν", της κριτικ&ς τ�υς. Β��αια, καθ/ς �
καπιταλισµ*ς δεν ε�ναι κ"τι καιν��ρι�, υπ�στηρ�2εται επ�σης *τι η διαδικασ�α
της παγκ�σµι�π��ησης υπ"ρ)ει εδ/ και π�λ� καιρ*A συνεπ/ς, συναντ"µε και
απ*ψεις π�υ εστι"2�υν στις �µ�ι*τητες της σηµεριν&ς επ�)&ς µε παλαι*τερες
περι*δ�υς της νεωτερικ*τητας π�υ υπ&ρ)αν µεγ"λα αν��γµατα στη διεθν&
αγ�ρ". Sλλωστε και η �δια η ιδ�α µιας παγκ�σµι�π�ιηµ�νης �ικ�ν�µ�ας τ�θεται
υπ* αµ-ισ�&τηση, στη �"ση *τι δεν πρ*κειται για µια πραγµατικ" παγκ*σµια
�ικ�ν�µ�α, αλλ" για µια τριµερ& κυριαρ)�α των ισ)υρ/ν �ικ�ν�µικ" περι�)/ν
της Ευρ/πης, της Ιαπων�ας και της Β*ρειας Αµερικ&ς.

Βασικ& θ�ση αν"µεσα στις �ικ�ν�µικ�ς πρ�σεγγ�σεις κατ�)ει � Immanuel
Wallerstein (1979) και η δι"σηµη θεωρ�α τ�υ περ� παγκ*σµιων συστηµ"των
(world systems theory) –π�υ πλ��ν ε�ναι περισσ*τερ� µια σ)�λ& παρ" µια απλ&
θεωρ�α. Η θεωρ�α των παγκ*σµιων συστηµ"των µπ�ρε� να συν�ψιστε� ως ε!&ς:
κ"θε κ�ινων�α, και �ικ�ν�µ�α �ε�α�ως, ε�ναι τ�π�θετηµ�νη σε �να σ�στηµα, τ�
παγκ*σµι� καπιταλιστικ* σ�στηµα. Αυτ* τ� σ�στηµα �)ει τα ε!&ς τρ�α �ασικ"
)αρακτηριστικ": κ�ιν& αγ�ρ" π�υ λειτ�υργε� µε τ� κριτ&ρι� της µεγιστ�π��η-
σης τ�υ κ�ρδ�υς, διευκ*λυνση των δυν"µεων της αγ�ρ"ς απ* τα υπ"ρ)�ντα
κρ"τη και υπερα!�α/πλε*νασµα π�υ πρ�κ�πτει απ* την εκµετ"λλευση. Η εκ-
µετ"λλευση εδ/ δε συντελε�ται αν"µεσα σε δ�� τ"!εις, αλλ" αν"µεσα σε τρ�α
επ�πεδα: τ� κ�ντρ�, την περι-�ρεια και την ηµι-περι-�ρεια. �υσιαστικ", τα
δι"-�ρα κρ"τη ε�ναι τα υπ�κε�µενα αυτ�� τ�υ δια)ωρισµ��, καθ/ς αυτ" δια-
-�ρ�π�ι��νται αν"λ�γα µε τ� διεθν&, πλ��ν, καταµερισµ* εργασ�ας π�υ τα τ�-
π�θετε� σε καθ�να απ* αυτ" τα επ�πεδα3. �ι )/ρες τ�υ κ�ντρ�υ (Β*ρεια Αµε-
ρικ&, ∆υτικ& Ευρ/πη, κυρ�ως, αλλ" και Ιαπων�α) ε�ναι αυτ�ς π�υ ιστ�ρικ"
�)�υν εκµεταλλευτε� -τω)�ς, υπαν"πτυκτες & αναπτυσσ*µενες, )/ρες της πε-
ρι-�ρειας (Α-ρικ&, Κεντρικ& και ∆υτικ& Ασ�α) και της ηµι-περι-�ρειας (Λατι-
νικ& Αµερικ&, Ανατ�λικ& Ασ�α), και συνε)�2�υν να τις εκµεταλλε��νται )ρησι-
µ�π�ι/ντας τη µ�α εν"ντια στην "λλη, δηλαδ& µετακιν/ντας τις �ικ�ν�µικ�ς
και επι)ειρηµατικ�ς τ�υς δραστηρι*τητες απ* τη µ�α )/ρα στην "λλη, απ* την
περι-�ρεια στην ηµιπερι-�ρεια και ��τω καθε!&ς, σ�µ-ωνα µε τ� κριτ&ρι� των
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3. Αυτ* δε σηµα�νει *τι �ι τα!ικ�ς δια-�ρ�ς & �ι συγκρ��σεις εντ*ς των κρατ/ν καταργ��νται
& )"ν�υν τη σηµασ�α τ�υς. Απεναντ�ας, στ� εσωτερικ* των )ωρ/ν τ� καπιταλιστικ* σ�στηµα δη-
µι�υργε� και αναπαρ"γει τα!ικ��ς δια)ωρισµ��ς. Η παγκ�σµι�π��ηση *µως δηµι�υργε� και αν"-
λ�γ�υς δια)ωρισµ��ς σε διεθν�ς επ�πεδ�, ε-*σ�ν πρ*κειται για καπιταλισµ* µεν, παγκ*σµι� δε.



)αµηλ/ν µισθ/ν και της �παρ!ης πρ/των υλ/ν, µε στ*)� τη µεγιστ�π��ηση
τ�υ κ�ρδ�υς. 3τσι, σ�µ-ωνα µε αυτ& τη θεωρ�α, αυτ* τ� σ�στηµα τ�υ παγκ*-
σµι�υ καπιταλισµ�� παρ"γει µεν πλ��τ� και ευηµερ�α για τις )/ρες τ�υ κ�-
ντρ�υ και -τ/)εια και ανισ*τητα για αρκετ�ς "λλες, παρ"γει *µως και π�λλ�ς
συγκρ��σεις και αιτ�ες συγκρ��σεων.

� Wallerstein δε )ρησιµ�π��ησε τ�ν *ρ� παγκ�σµι�π��ηση για να εισ"γει τη
θεωρ�α τ�υ, π�υ "λλωστε πρωτ�παρ�υσι"στηκε στα µ�σα της δεκαετ�ας ’70,
αλλ" µιλ" για παγκ*σµι� σ�στηµα και παγκ*σµι� καπιταλισµ*, & ανα-�ρεται
στ� εθνικ* και τ� διεθν�ς ως τα δ�� στ�ι)ε�α της δι"κρισης αν"µεσα στ� πα-
γκ*σµι� και τ� επιµ�ρ�υς. Βε�α�ως, *µως, η αν"λυσ& τ�υ ανα-�ρεται στ�ν πα-
γκ*σµι� καταµερισµ* της εργασ�ας και ε�ναι κλασικ& µ�σα στη �ι�λι�γρα-�α
για την παγκ�σµι�π��ηση.

Μια "λλη π�λ� σηµαντικ& �ικ�ν�µικ& πρ�σ�γγιση ε�ναι αυτ& των Hirst και
Thompson �ι �π���ι µε τ� �ι�λ�� τ�υς Globalisation in Question (1999) πραγ-
µατικ" θ�τ�υν την παγκ�σµι�π��ηση σε αµ-ισ�&τηση (*πως υπ�δηλ/νει � τ�τ-
λ�ς τ�υ �ι�λ��υ). Η πρ�σ�γγισ& τ�υς επικεντρ/νεται στην �ικ�ν�µ�α γιατ�,
*πως ανα-�ρ�υν, ε�ναι η πρ�ϋπ*θεση για "λλες ε!ελ�!εις (π�λιτικ�ς, κ�ινωνι-
κ�ς κλπ.). Γι’ αυτ��ς η παγκ�σµι�π��ηση ε�ναι ταυτ*σηµη µε τη διεθν& καπι-
ταλιστικ& �ικ�ν�µ�α, µια �ικ�ν�µ�α π�υ δεν ε�ναι )ωρ�ς πρ�ηγ��µεν� αλλ",
απεναντ�ας, στηρ�2εται στη �ι�µη)ανικ& �ικ�ν�µ�α της νεωτερικ*τητας π�υ γε-
νικε�τηκε απ* τ� 1860 και µετ". Στην πραγµατικ*τητα, υπ�στηρ�2�υν, τ� ση-
µεριν* σ�στηµα της ελε�θερης αγ�ρ"ς ε�ναι λιγ*τερ� αν�ι)τ* σε �ρισµ�νες πα-
ραµ�τρ�υς τ�υ απ* την αγ�ρ" της Belle Époque. Επ�σης υπ�στηρ�2�υν *τι η
παγκ*σµια �ικ�ν�µικ& δραστηρι*τητα συγκεντρ/νεται στις )/ρες της G3 (∆υ-
τικ& και Κεντρικ& Ευρ/πη, Β*ρεια Αµερικ& και Ιαπων�α), εν/ � Τρ�τ�ς Κ*-
σµ�ς παραµ�νει περιθωρι�π�ιηµ�ν�ς ως πρ�ς τ� εµπ*ρι� και τις επενδ�σεις.
Αντιτ�θενται σθεναρ" στην ευρ�ως διαδεδ�µ�νη "π�ψη π�υ θ�λει τις σηµερι-
ν�ς παγκ*σµιες αγ�ρ�ς να �ρ�σκ�νται π�ρα απ* κ"θε δυνατ*τητα ρ�θµισης
και ελ�γ)�υ, αντιπρ�τε�ν�ντας *τι �ι )/ρες της G3 δεν �)�υν απ�λ�σει την ικα-
ν*τητα να ασκ��ν ισ)υρ�ς π�λιτικ�ς-κυ�ερνητικ�ς πι�σεις στις αγ�ρ�ς και τ�υς
�ικ�ν�µικ��ς παρ"γ�ντες. Παρ�µ��ως, κριτικ"ρ�υν την (α-ετηριακ" �ικ�ν�-
µικ&) "π�ψη *τι η παγκ�σµι�π��ηση ε�ναι �να τετελεσµ�ν� και αναπ*-ευκτ�
γεγ�ν*ς π�υ δε µπ�ρε� να ‘κυ�ερνηθε�’A αυτ& η "π�ψη, θεωρ��ν �ι Hirst &
Thompson, *)ι απλ" αγν�ε� τις π�λιτικ�ς δυνατ*τητες, επιλ�γ�ς και πρ�σπ"-
θειες για να ελεγ)θε� η παγκ*σµια �ικ�ν�µ�α, αλλ" και τις απ�δυναµ/νει.

Την "π�ψη *τι παγκ�σµι�π��ηση σηµα�νει τη δηµι�υργ�α µιας παγκ*σµιας
καπιταλιστικ&ς αγ�ρ"ς συµµερ�2εται και � John Gray. Στ� �ι�λ�� τ�υ The False
Dawn (1998) α-ιερ/νει κι αυτ*ς µεγ"λ� µ�ρ�ς της αν"λυσ&ς τ�υ στην περ��δ�
των µεγ"λων µεταρρυθµ�σεων στην Αγγλ�α (1870-1914), µε δια-�ρετικ* κριτ&-
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ρι� *µως απ* τ�υς ανωτ�ρω θεωρητικ��ς. � Gray συµ-ωνε� µε την κριτικ&
π�υ ασκ��ν �ι Hirst και Thompson στις θεωρ�ες της ‘υπερ- παγκ�σµι�π��ησης’
(hyper-globalisation theories)4 και τις επιπτ/σεις τ�υς στην π�λιτικ&5, *µως
θεωρε� *τι αυτ& η κριτικ& παρα�λ�πει τ� γεγ�ν*ς *τι η �νταση και �κταση των
�ικ�ν�µικ/ν µετα��λ/ν π�υ �)�υν συντελεστε� καθιστ��ν την παγκ�σµι�-
π��ηση µια διαδικασ�α )ωρ�ς πρ�ηγ��µεν�, αλλ" και τ� γεγ�ν*ς *τι, *πως υπ�-
στηρ�2ει, � κ*σµ�ς �)ει γ�νει πραγµατικ" µη δια)ειρ�σιµ�ς-κυ�ερν&σιµ�ς. �
Gray συγκρ�νει τη σ�γ)ρ�νη �ικ�ν�µ�α της αγ�ρ"ς µε τ� laissez-faire της επ�-
)&ς εκε�νης, και καταλ&γει σε δ�� σηµαντικ" συµπερ"σµατα. Τ� �να ε�ναι *τι
«τ� laissez-faire πρ�πει να σ)εδι"2εται κεντρικ". ... δεν ε�ναι �να δ/ρ� της κ�ι-
νωνικ&ς ε!�λι!ης»A ε�ναι µ"λλ�ν τ� απ�τ�λεσµα µιας διαδικασ�ας π�λιτικ��
σ)εδιασµ�� π�υ �)ει δηµι�υργηθε� & ενισ)υθε� απ* τις αντ�στ�ι)ες παρεµ�"-
σεις και ν�µ�θετικ�ς ρυθµ�σεις των κρατ/ν, «… τ�υ �π���υ τ� απ�τ�λεσµα
µπρ�µε να γνωρ�2�υµε εκ των πρ�τ�ρων» (1998: 16, 17). Αυτ* µας �δηγε�
στ� δε�τερ� συµπ�ρασµα *τι, *πως η Belle Époque �δ&γησε & κατ�λη!ε σε σ�-
�αρ& κ�ινωνικ& αστ"θεια και αναταρα)&, τ� �δι� µπ�ρε� να συµ�ε� και ως συ-
ν�πεια της παγκ�σµι�π��ησης. Jπως υπ�στηρ�2ει, η ενσωµ"τωση *λων των �ι-
κ�ν�µι/ν τ�υ κ*σµ�υ σε µ�α παγκ*σµια κ�ιν& αγ�ρ" ε�ναι «µια �υτ�π�α π�υ
π�τ� δεν µπ�ρε� να πραγµατ�π�ιηθε�A τ� κυν&γι της �)ει &δη πρ�καλ�σει κ�ι-
νωνικ�ς µετατ�π�σεις και �ικ�ν�µικ& και π�λιτικ& αστ"θεια σε µεγ"λ� �αθµ*»
(1998: 2). Κι αυτ* ε�ναι κ"τι π�υ επ�σης θεωρε� )ωρ�ς πρ�ηγ��µεν�: την κα-
τ"ρρευση των κ�ινωνικ/ν δ�µ/ν π�υ ε�ναι &δη πρ�-αν&ς στις ανεπτυγµ�νες
)/ρες.

Τ�θεται �ε�α�ως τ� ερ/τηµα: αν η παγκ�σµι�π��ηση σ)ετ�2εται µε τ�ν καπι-
ταλισµ* τ*τε τι την διακρ�νει απ* αυτ*ν; � καλ�τερ�ς τρ*π�ς να απαντηθε� τ�
ερ/τηµα ε�ναι παρ�υσι"2�ντας την "π�ψη τ�υ Leslie Sklair. Κατ" πρ/τ�ν,
στην ‘επ�)& της παγκ�σµι�π��ησης’ � καπιταλισµ*ς διαρκ/ς απλ/νεται σε
�λ��να και περισσ*τερες περι�)�ς τ�υ πλαν&τη. Σ�µ-ωνα µε τ�ν Sklair (1999),
τ� παγκ*σµι� σ�στηµα στηρ�2εται σε υπερεθνικ�ς (transnational) πρακτικ�ς.
Αυτ�ς �ι υπερεθνικ�ς πρακτικ�ς )ωρ�2�νται σε τρεις σ-α�ρες π�υ η κ"θε µ�α
στηρ�2ει τη λειτ�υργ�α της σε κ"π�ι� θεσµ*: η �ικ�ν�µικ& σ-α�ρα, π�υ στηρ�-

KEΦAΛAIO 5

[ 198 ]

4. � *ρ�ς ‘hyper-globalisation’ �)ει )ρησιµ�π�ιηθε� απ* τ�ν Held και ανα-�ρεται στ�υς εν-
θ�υσι/δεις υπ�στηρικτ�ς *λων & των περισσ�τ�ρων διαδικασι/ν της παγκ�σµι�π��ησης, *πως �
Ohmae, o Reich κλπ. Για µια κριτικ& αυτ/ν των θεωρι/ν δε�τε PERRATON, GOLDBLATT, HELD and
MCGREW (1997), ‘The Globalisation of Economic Activity’, New Political Economy, 2 (2): 257-77.
Επ�σης, για την κριτικ& τ�υ Gray στ�υς Hirst & Thompson δε�τε Gray 1998: 63-67.

5. ∆ηλαδ& *τι πρ�καλ��ν επιπρ*σθετη απ�γ�&τευση *σ�ν α-�ρ" στις δυνατ*τητες ελ�γ)�υ
της παγκ�σµι�π��ησης και πρ�σ-�ρ�υν "λλ�θι στ�υς π�λιτικ��ς για την �λλειψη πρωτ���υλι/ν
για τη ρ�θµιση των αγ�ρ/ν υπ�ρ των εργα2�µ�νων και τ�υ κ�ινωνικ�� συν*λ�υ.



2εται απ* τις υπερεθνικ�ς επι)ειρ&σεις, η π�λιτικ& σ-α�ρα, π�υ στηρ�2εται απ*
την υπερεθνικ& καπιταλιστικ& τ"!η, και η π�λιτισµικ& σ-α�ρα, π�υ στηρ�2εται
απ* την ιδε�λ�γ�α τ�υ καταναλωτισµ��. ∆ε�τερ�ν, η παγκ�σµι�π��ηση δια-�-
ρει απ* τ�ν ‘παραδ�σιακ*’ καπιταλισµ* στ� *τι τα µ�λη της καπιταλιστικ&ς τ"-
!ης δεν περι�ρ�2�νται σε αυτ��ς π�υ κατ�)�υν και ελ�γ)�υν τα µ�σα παραγω-
γ&ς. Η υπερεθνικ& καπιταλιστικ& τ"!η απαρτ�2εται απ* τ�σσερις �µ"δες: αυ-
τ��ς π�υ κατ�)�υν και ελ�γ)�υν τις υπερεθνικ�ς επι)ειρ&σεις, τ�υς συµµ")�υς
τ�υς στ�ν κρατικ* µη)ανισµ* και τα π�λιτικ" κ*µµατα, τ�υς συµµ")�υς τ�υς
σε επαγγ�λµατα µε επιρρ�& (καθηγητ�ς και διαν���µεν�ι, αν/τατα στελ�)η
επι)ειρ&σεων κλπ.), και τις καταναλωτικ�ς ελ�τ (1999: 334). Τ�λ�ς, τρ�τ� δια-�-
ρ�π�ιητικ* στ�ι)ε�� για τ�ν σ�γ)ρ�ν� παγκ�σµι�π�ιηµ�ν� καπιταλισµ* απ�τε-
λε�, σ�µ-ωνα µε τ�ν Sklair, τ� γεγ�ν*ς *τι �)ει )αθε�, & ελαττωθε�, η –παραδ�-
σιακ" ν���µενη, τ�υλ")ιστ�ν για τ�υς µαρ!ιστ�ς– σ)ετικ& αυτ�ν�µ�α τ�υ κρ"-
τ�υς να ελ�γ!ει την καπιταλιστικ& τ"!η.

Αυτ& η αν"λυση των �ικ�ν�µικ/ν θεωρ&σεων της παγκ�σµι�π��ησης ε�ναι
επαρκ&ς, *)ι επειδ& δεν υπ"ρ)�υν "λλες σηµαντικ�ς αλλ" επειδ& η �ασικ& επι-
)ειρηµατ�λ�γ�α �)ει καταδει)τε�. Τ� κ�ιν* )αρακτηριστικ* *λων ε�ναι *τι τ�-
π�θετ��ν τ�ν καπιταλισµ* στ� κ�ντρ� της αν"λυσ&ς τ�υς, αλλ" και στ� κ�ντρ�
της κριτικ&ς τ�υς. Βε�α�ως, η �ικ�ν�µικ& δι"σταση της παγκ�σµι�π��ησης ε�-
ναι κεντρικ& και δεν λε�πει και απ* "λλες αναλ�σεις, π�υ *µως την εντ"σσ�υν
ως µ�α απ* τις π�λλ�ς "λλες διαστ"σεις της. Συν&θως η περιγρα-& της �ικ�-
ν�µικ&ς δι"στασης στις π�λυδι"στατες πρ�σεγγ�σεις ε�ναι ακρι�&ς, αλλ"
απ�-ε�γεται � *ρ�ς ‘καπιταλισµ*ς’, ακ*µη και στην περ�πτωση π�υ δεν αντι-
κρ��εται η "π�ψη *τι η παγκ�σµι�π��ηση ανα-�ρεται στ�ν καπιταλισµ*. 3τσι
πρ�τιµ/νται πι� �υδ�τερ�ι, µη -�ρτισµ�ν�ι ιδε�λ�γικ", *ρ�ι, *πως ‘παγκ*σµια
�ικ�ν�µ�α’ κλπ. Απ* την "λλη, αναλ��νται ε!�σ�υ, & και περισσ*τερ�, "λλες
συνιστ/σες τ�υ -αιν�µ�ν�υ, *πως η π�λιτισµικ& και η κ�ινωνικ&. Εδ/ �ασ�2ε-
ται και η κριτικ& π�υ ασκε�ται στις (απ�κλειστικ") �ικ�ν�µικ�ς πρ�σεγγ�σεις
*τι ε�ναι µ�ν*πλευρες και αγν���ν "λλες σηµαντικ�ς παραµ�τρ�υς. Ας δ��µε
αναλυτικ" �ρισµ�νες αντιπρ�σωπευτικ�ς π�λυδι"στατες θεωρ&σεις της παγκ�-
σµι�π��ησης.

¶ÔÏ˘‰È¿ÛÙ·ÙÂ˜ ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂÈ˜

Yπ* τ�ν τ�τλ� ‘π�λυδι"στατες πρ�σεγγ�σεις’ θα ε!ετ"σ�υµε δι"-�ρα επι)ει-
ρ&µατα π�υ ε!ετ"2�υν τ*σ� την �ικ�ν�µικ& *σ� και τις "λλες διαστ"σεις

ανε!αρτ&τως της �αρ�τητας π�υ πρ�σδ�δ�υν στην κ"θε µ�α. Αυτ* �ε�α�ως δεν
σηµα�νει *τι �ι �ικ�ν�µικ�ς πρ�σεγγ�σεις παραγνωρ�2�υν αυτ�ς τις "λλες πλευ-
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ρ�ς τ�υ 2ητ&µατ�ς6, αλλ" στις π�λυδι"στατες αναλ�σεις εµπερι�)�νται περισ-
σ*τερες της µ�ας διαστ"σεις ως �ασικ�ς. � Giddens, για παρ"δειγµα, θεωρε�
*τι η παγκ�σµι�π��ηση ε�ναι �ικ�ν�µικ&, π�λιτικ&, π�λιτισµικ& και τε)ν�λ�γι-
κ&, και � Ulrich Beck µιλ" για τη διεθν&, �ικ�ν�µικ&, �ικ�λ�γικ&, εργασιακ&
και π�λιτισµικ& δι"σταση της παγκ�σµι�π��ησης.

�ι �ασικ�ς δ�� διαστ"σεις π�υ ανα-�ρ�νται στις περισσ*τερες αναλ�σεις
της παγκ�σµι�π��ησης ε�ναι της επικ�ινων�ας/τε)ν�λ�γ�ας και τ�υ π�λιτισµ��A
"λλωστε, η πρ/τη �δωσε /θηση στη (συ2&τηση για) την "λλη. Η ιδ�α µιας πα-
γκ*σµιας κ�υλτ��ρας �)ει τις ρ�2ες της στη γνωστ& σ�λληψη τ�υ κ*σµ�υ απ*
τ�ν McLuchan ως �να παγκ	σµι �ωρι	 (global village) στη δεκαετ�α τ�υ ’607.
Η ιδ�α αυτ& επηρε"στηκε απ* τη ραγδα�α αν"πτυ!η των τε)ν�λ�γι/ν της
πληρ�-�ρ�ας και ειδικ*τερα απ* τη δυνατ*τητα των µ�σων επικ�ινων�ας να
µεταδ/σ�υν την �δια εικ*να σε *λ� τ�ν κ*σµ� ταυτ�)ρ*νως. Υπ* αυτ& την �ν-
ν�ια, η παγκ�σµι�π��ηση αρ)ικ" θεωρ&θηκε *τι θα επι-�ρει την �µ�γεν�π��η-
ση, *)ι µ*ν� στην �ικ�ν�µ�α αλλ" και στην κ�υλτ��ρα. Β��αια, απ* την "λλη,
�ι κριτικ�� αυτ&ς της "π�ψης )ρησιµ�π�ι��ν τ�ν *ρ� ‘McDonaldisation’ για να
καυτηρι"σ�υν την "π�ψη της π�λιτισµικ&ς παγκ�σµι�π��ησης και να δε�!�υν
*τι δε διαµ�ρ-/νεται µια παγκ*σµια κ�ινων�α αλλ" µια παγκ*σµια αγ�ρ".
Π"ντως, στ� γ�ρισµα τ�υ 21�υ αι/να, η θ�ση της �µ�γεν�π��ησης �)ει σ)ετικ"
απ�δυναµωθε�, & µετριαστε�, απ* απ*ψεις *πως τ�υ Hannerz 1991) *τι δεν
ανα-ερ*µαστε πια σε µια παγκ*σµια κ�υλτ��ρα �µ�ι*τητας αλλ" δια-�ρ"ς, &
τ�υ Featherstone (1990) π�υ ανα-�ρεται στην �παρ!η παγκ*σµιων π�λιτισµι-
κ/ν ρ�/ν.

Η αν"πτυ!η των ν�ων τε)ν�λ�γι/ν ε�ναι καθ�ριστικ&ς σηµασ�ας κατ’ αρ-
)"ς για την �δια την �ικ�ν�µ�α. Σ�µ-ωνα µε τ�ν Castells, η επαν"σταση της τε-
)ν�λ�γ�ας κατ" τ�ν εικ�στ* αι/να υπ&ρ!ε καθ�ριστικ* εργαλε�� για την πα-
γκ*σµια αναδι"ρθρωση και µετασ)ηµατισµ* τ�υ καπιταλιστικ�� συστ&µατ�ς.
Jπως υπ�στηρ�2ει, στ� ν�� επικ�ινωνιακ* τρ*π� αν"πτυ!ης η πηγ& της παρα-
γωγικ*τητας �ρ�σκεται στην τε)ν�λ�γ�α π�υ επιτρ�πει τη δηµι�υργ�α γν/σης,
την επε!εργασ�α της πληρ�-�ρ�ας και τη µετ"δ�ση των συµ�*λων (2000α: 17).
Ε�ναι ενδεικτικ* *τι στις ΗΠΑ, κατ" τη δεκαετ�α τ�υ ’90, �ι �ι�µη)αν�ες-κλει-
δι" για την �ικ�ν�µ�α (της )ρηµατ��ικ�ν�µικ&ς δραστηρι*τητας και της τε)ν�-
λ�γ�ας της πληρ�-�ρ�ας) ε�)αν µια µ�ση αν"πτυ!η της τ"!ης τ�υ 10%, π�ντε
-�ρ�ς µεγαλ�τερη απ* �λ*κληρη την �ικ�ν�µ�αA �ι εταιρε�ες Internet �ρ�σκ�-
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6. Jπως ανα-�ρ�υν και �ι Hirst & Thompson, η σηµαντικ*τητα της �ικ�ν�µικ&ς δι"στασης
�γκειται στ� *τι ε�ναι καθ�ριστικ& και διαµ�ρ-ωτικ& για τις υπ*λ�ιπες.

7. MC LUCHAN (1964), Understanding Media: the Extensions of Man, New York: Macmillan.



νταν στ� κ�ντρ� αυτ&ς της αν"πτυ!ης8. 3τσι, � Castells �ν�µ"2ει τ� ν�� �ικ�-
ν�µικ* σ�στηµα ‘πληρ�-�ριακ* καπιταλισµ*’ (informational capitalism) και τη
σ�γ)ρ�νη κ�ινων�α ‘κ�ινων�α της πληρ�-�ρ�ας & των δικτ�ων’ (information[al]
or network society)9.

�ι ν�ες τε)ν�λ�γ�ες �)�υν πρ�καλ�σει π�λλαπλ�ς ε!ελ�!εις και αντ�στ�ι)ες
συ2ητ&σεις, *πως αυτ& σ)ετικ" για την ‘παγκ*σµια συνειδητ*τητα’ (global
awareness), δηλαδ& τη συνειδητ& θε/ρηση τ�υ κ*σµ�υ ως εν*ς ενια��υ και αλ-
ληλ�ε!αρτ/µεν�υ )/ρ�υ, ε�τε αυτ* α-�ρ" �ικ�λ�γικ", π�λιτισµικ" & "λλα θ�-
µατα. �αρακτηριστικo� εκπρ*σωπ�ι αυτ&ς της "π�ψης ε�ναι �ι Robertson και
Giddens. � Robertson θεωρε� ε!*)ως σηµαντικ* τ� γεγ�ν*ς της συνειδητ*τη-
τας (awareness) *τι � κ*σµ�ς σ&µερα ε�ναι �νας ενια��ς )/ρ�ς. 3τσι, �ρ�2ει την
παγκ�σµι�π��ηση ως τη «συµπ�κνωση τ�υ κ*σµ�υ και εντατικ�π��ηση της συ-
νε�δησ&ς τ�υ ως *λ�ν» (Robertson 1992: 8), εστι"2�ντας �τσι στις �νν�ιες της αλ-
ληλε!"ρτησης και της συνειδητ*τητας. Παρ�µ��ως, � Giddens την �ρ�2ει ως την
«εντατικ�π��ηση των παγκ*σµιων σ)�σεων π�υ συνδ��υν τις δι"-�ρες τ�πικ*-
τητες µε τ�τ�ι� τρ*π� /στε τ�πικ" γεγ�ν*τα να διαµ�ρ-/ν�νται απ* συµ�"ντα
π�υ λαµ�"ν�υν )/ρα µ�λια µακρι", και αντιστρ*-ως» (Giddens 1990: 64).

Και για τ�ν Appadurai (1990) η ηλεκτρ�νικ& επικ�ινων�α �)ει ιδια�τερη ση-
µασ�α καθ/ς απ�τελε� τ� µ�σ� επικ�ινων�ας, ως επα-&ς και διαµεσ�λ"�ησης,
για τις δι"-�ρες διαστ"σεις & ‘διαστ&µατα’ (landscapes) π�υ διακρ�νει. �
Appadurai διακρ�νει αν"µεσα σε π�ντε αλληλ�σ)ετι2*µενες διαστ"σεις παγκ*-
σµιων π�λιτισµικ/ν ρ�/ν: των εθν/ν (‘ethnoscapes’), των Μ�σων (‘mediasca-
pes’), των τε)ν�λ�γι/ν (‘technoscapes’), των �ικ�ν�µικ/ν (‘finanscapes’) και
των ιδε/ν (‘ideoscapes’)10. Αυτ�� �ι τ*π�ι απ�τελ��ν αυτ* π�υ � �δι�ς �ν�µ"2ει
‘-αντασιακ��ς κ*σµ�υς’11, δηλαδ& «π�λλαπλ��ς κ*σµ�υς π�υ συγκρ�τ��νται
απ* τις ιστ�ρικ" καθ�ρισµ�νες -αντασ�ες/-αντασι/σεις ατ*µων και �µ"δων
π�υ �ρ�σκ�νται διασκ�ρπισµ�ν�ι στ�ν κ*σµ�» (Appadurai 1990: 296). �ωρ�ς τα
Μ�σα δε θα &ταν δυνατ*ν να συλλ"�ει κανε�ς αυτ�ς τις διαστ"σεις.

Υπ"ρ)�υν και "λλα σηµαντικ" θ�µατα π�υ απασ)�λ��ν τη σ)ετικ& συ2&τη-
ση για την παγκ�σµι�π��ηση *πως, για παρ"δειγµα, � ρ*λ�ς και η δι"κριση
αν"µεσα σε π�λυεθνικ�ς και υπερεθνικ�ς επι)ειρ&σεις, η διαλεκτικ& τ�υ τ�πι-
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8. Για περισσ*τερες πληρ�-�ρ�ες δε�τε Castells 2000α: 148-9.
9. O Castells κ"νει �να λεπτ* δια)ωρισµ* αν"µεσα σε information και informational society,

και )ρησιµ�π�ιε� τ�υς *ρ�υς εναλλακτικ". ∆ε�τε γι’ αυτ* τ� δια)ωρισµ* Castells 2000α: 100.
10. Ως διαστ"σεις & ‘διαστ&µατα’ τα ανα-�ρει � ∆εµερτ2&ς, π�υ µετα-ρ"2ει τ�υς αντ�στ�ι-

)�υς *ρ�υς ως ε!&ς: εθν�διαστ&µατα, επικ�ινωνι�διαστ&µατα, τε)ν�διαστ&µατα, )ρηµατ�διαστ&-
µατα, και ιδε�διαστ&µατα (1996: 288-294).

11. ‘Imagined worlds’, παρα-ρ"2�ντας τις -αντασιακ�ς κ�ιν*τητες (imagined communities)
τ�υ Benedict Anderson.



κ�� και τ�υ παγκ*σµι�υ, αλλ" και τ� π�λ� σηµαντικ* 2&τηµα π�υ α-�ρ" στην
απ�ρρ�θµιση των εθνικ/ν κρατ/ν και των εθνικ/ν ταυτ�τ&των και απ�τελε�
κεντρικ& ανα-�ρ" στη συ2&τηση για την παγκ�σµι�π��ηση. Σ’ αυτ" τα θ�µατα
δε θα ανα-ερθ��µε σε αυτ&ν την εν*τητα, αλλ" θα τα αναλ�σ�υµε εκτεν/ς
στ� επ*µεν� κε-"λαι�. Πρ�ς τ� παρ*ν θα κλε�σ�υµε αυτ& την εν*τητα µε µια
σ�ντ�µη ανα-�ρ" στη )ρ�νικ& εµ-"νιση της παγκ�σµι�π��ησης.

�ι απ*ψεις σ)ετικ" µε τ� π*τε εµ-αν�στηκε η παγκ�σµι�π��ηση στ� πρ�-
σκ&νι� π�ικ�λλ�υν, και µ"λιστα αν"λ�γα µε τ�ν �ρισµ* της παγκ�σµι�π��ησης
π�υ υι�θετε� � κ"θε µελετητ&ς. Για τ�ν Wallerstein, για παρ"δειγµα, η *λη δια-
δικασ�α πρωτ�!εκ�νησε τ�ν 16� αι/να, *ταν δηλαδ& "ρ)ισε να γεννι�ται τ� κα-
πιταλιστικ* σ�στηµα. �ι Hirst και Thompson τ�π�θετ��ν τη δηµι�υργ�α τ�υ
διεθν��ς συστ&µατ�ς στα 1870, �π*τε συντελ�στηκε η πρ/τη και π�ι�τικ& αλ-
λαγ& στις επικ�ινων�ες και την τε)ν�λ�γ�α (δηλαδ& µια αλλαγ& στ� διεθν�ς
εµπ*ρι� *π�υ πλ��ν τα αγαθ" και �ι πληρ�-�ρ�ες ‘τα!�δευαν’ µε τη δ�ναµη
τ�υ ατµ�� και τ�υ ηλεκτρισµ��). Π�λλ�� ε�ναι �ι θεωρητικ�� π�υ συνδ��υν
"µεσα την παγκ�σµι�π��ηση µε τη νεωτερικ*τητα. 3τσι, � Giddens θεωρε� *τι
η παγκ�σµι�π��ηση ε�ναι µια συν�πεια της νεωτερικ*τητας, η �π��α ε�ναι συµ-
-υ&ς µε τη δηµι�υργ�α παγκ�σµι�π��ησης, αν και την τ�π�θετε� )ρ�νικ" στη
δεκαετ�α τ�υ ’60. Παρ�µ��ως � Beck την τ�π�θετε� στην ‘�στερη νεωτερικ*τη-
τα’, εν/ � Robertson ε!ετ"2ει σ�γ)ρ�νες ε!ελ�!εις π�υ πρ*σ-ατα �-εραν τ�ν
κ*σµ� σε πραγµατικ& επα-&, παρ*λ� π�υ θεωρε� *τι η παγκ�σµι�π��ηση
πρ�ηγε�ται της νεωτερικ*τητας, καθ/ς υπ"ρ)�υν κε�µενα π�υ ανα-�ρ�νται
στην ‘εν�π��ηση’ τ�υ κ*σµ�υ απ* τ�ν 2� αι/να πρ� �ριστ��. Επ�σης, � ∆ε-
µερτ2&ς υπ�στηρ�2ει *τι «η συ2&τηση για την παγκ�σµι�π��ηση δεν ε�ναι κ"τι
ρι2ικ" δια-�ρετικ* απ* τ� δι"λ�γ� περ� νεωτερικ*τητας και µετανεωτερικ*τη-
τας, �π*τε η στρ�-& π�υ σηµει/θηκε στις αρ)�ς της τρ�)�υσας δεκαετ�ας δε
συνιστ" αλλαγ& παραδε�γµατ�ς µε την αυστηρ& και περι�ρισµ�νη, τ�υλ")ι-
στ�ν, �νν�ια π�υ �δωσε � Kuhn στ�υς *ρ�υς ‘αλλαγ&’ και ‘παρ"δειγµα’» (∆ε-
µερτ2&ς 1996: 262). Απ* την "λλη, � Castells υπ�στηρ�2ει *τι η ‘πληρ�-�ριακ&’
κ�ινων�α δια-�ρει απ* τη �ι�µη)ανικ& και *τι η παγκ�σµι�π��ηση, π�υ !εκ�-
νησε στα 1950, �)ει &δη αλλ"!ει την κ�ινων�α µε την τε)ν�λ�γικ& επαν"σταση.

Αυτ* π�υ πρ�κ�πτει π"ντως απ* τις περισσ*τερες απ*ψεις ε�ναι η υπ��*-
σκ�υσα ιδ�α πως, εν/ η παγκ�σµι�π��ηση �)ει αρκετ" µεγ"λ� παρελθ*ν, �)ει
αναπτ�!ει ν�ες δ�µ�ς και ε!ελ�!εις µ*λις στις τελευτα�ες δεκαετ�ες. Η ιδιαιτερ*-
τητ" της �γκειται στην πυκν*τητα, στην κλ�µακα και στα πεδ�α των αλλαγ/ν
π�υ εκδηλ/θηκαν κατ" τις τελευτα�ες δεκαετ�ες τ�υ 20�� αι/να. Τ� µ*ν� σηµε��
στ� �π��� δεν υπ"ρ)ει δια-ων�α ε�ναι ‘Απ* π��;’ !εκ�νησε η παγκ�σµι�π��ηση:
σε αυτ* υπ"ρ)ει �µ�-ων�α *τι η παγκ�σµι�π��ηση αρ)ικ" διαµ�ρ-/θηκε µ�σω
ε!ελ�!εων π�υ �λα�αν )/ρα στη ∆�ση γενικ*τερα, και στις ΗΠΑ ειδικ*τερα.
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«H παγκ�σµι�π��ηση δεν παραγκων�2ει και αντικαθιστ" �τιδ&π�τε �)ει
πρ�ηγηθε�. Πρ�πει, ταυτ*)ρ�να µε τις καιν�τ�µ�ες στην κ�ινων�α, να δ�-

ν�υµε πρ�σ�)& και στις πρ�-ανε�ς συν�)ειες της κ�ινωνικ&ς και π�λιτισµικ&ς
2ω&ς» (Robins 2000: 197). Η παραπ"νω επισ&µανση τ�υ Robins ε�ναι σηµαντι-
κ& και θα την �)�υµε συνε)/ς στ� µυαλ* *ταν ε!ετ"2�υµε την παγκ�σµι�-
π��ηση, *πως και �π�ιαδ&π�τε "λλη διαδικασ�α π�υ επηρε"2ει τ*σ� �αθι" την
κ�ινων�α. Λαµ�"ν�ντας αυτ* υπ’ *ψην, θα �ρ�σ�υµε την παγκ�σµι�π��ηση και
θα πρ����µε στην περιγρα-& των καθ-�ριστικ/ν στ�ι)ε�ων και διαστ"σεων
της παγκ�σµι�π��ησης.

�ι δι"-�ρες διαστ"σεις π�υ ε�δαµε ως τ/ρα συµπεριλαµ�"ν�νται στη συ-
2&τηση για την π�λυσ�νθετη διαδικασ�α π�υ απ�καλε�ται παγκ�σµι�π��ηση.
Κ"π�ιες απ* αυτ�ς, *µως, ε�ναι ε�τε πι� σηµαντικ�ς ε�τε πι� καθ�ριστικ�ς στη
διαµ*ρ-ωση και των "λλων διαστ"σεωνA �τσι λ�ιπ*ν θα περι�ριστ��µε σε αυ-
τ�ς για να �ρ�σ�υµε την παγκ�σµι�π��ηση. Η �ασικ& και καθ�ριστικ& δι"στα-
ση της παγκ�σµι�π��ησης ε�ναι η δι"σταση της �ικ�ν�µ�ας. Αυτ* γιατ� απ�-
τελε� την κινητ&ρι� δ�ναµη της παγκ�σµι�π��ησης, την �υσ�α της θα λ�γαµε,
αλλ" και γιατ� ε�ναι αυτ& π�υ διαµ�ρ-/νει και επηρε"2ει καθ�ριστικ" τις υπ*-
λ�ιπες. Μ"λιστα, �ι περισσ*τερες διαστ"σεις π�υ ανα-�ρ�νται απ�τελ��ν συ-
ν�πειες της �ικ�ν�µικ&ς παγκ�σµι�π��ησης, & λειτ�υργ��ν συµπληρωµατικ"
πρ�ς αυτ&ν. Μια απ* αυτ�ς τις διαστ"σεις π�υ θεωρ��µε σηµαντικ& να ανα-
-ερθε� ε�ναι η δι"σταση τ�υ π�λ�τη. Η δι"σταση τ�υ π�λ�τη ανα-�ρεται στ�υς
π�λ�τες, τ*σ� ατ�µικ" *σ� και ως µ�λη �µ"δων. ∆εν ε�ναι µια αυτ*ν�µη δι"-
σταση, *πως αυτ& της �ικ�ν�µ�ας, µε την �νν�ια *τι και η �δια �)ει σα-�στατα
πρ�κ�ψει και επηρεαστε� απ* την �ικ�ν�µικ& παγκ�σµι�π��ηση, σε συνδυασµ*
���αια µε την επαν"σταση της τε)ν�λ�γ�ας. Παρ’ *λα αυτ", �)ει γ�νει ιδια�τε-
ρα σηµαντικ& και, επιπλ��ν, απ* τ� 1990 και µετ" συ)ν" �ργαν/νεται σε αντι-
παρ"θεση µε την �ικ�ν�µικ&. Ας τις δ��µε *µως αναλυτικ".

OÈÎÔÓÔÌÈÎ‹ ·ÁÎÔÛÌÈÔÔ›ËÛË

H παγκ�σµι�π��ηση, στη �ασικ& και καθ�ριστικ& της δι"σταση, π�υ ε�ναι η
�ικ�ν�µικ&, ε�ναι µια διαδικασ�α π�υ επι-�ρει την )ωρ�ς πρ�ηγ��µεν�

ε!"πλωση της καπιταλιστικ&ς �ικ�ν�µ�ας παγκ�σµ�ως, τη δι")υση της ελε�θε-
ρης αγ�ρ"ς σε �λ��να και περισσ*τερα µ�ρη τ�υ κ*σµ�υ. Τ� �ασικ* κριτ&ρι�
λειτ�υργ�ας σε αυτ& τη διαδικασ�α δεν ε�ναι "λλ� απ* τη µεγιστ�π��ηση τ�υ
κ�ρδ�υς. Στην παγκ�σµι�π��ηση τ� καπιταλιστικ* κριτ&ρι� συνε)�2ει να ε-αρ-
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µ*2εται στ� εσωτερικ* των )ωρ/ν, αν"µεσα δηλαδ& στις δια-�ρετικ�ς κ�ινω-
νικ�ς και παραγωγικ�ς τ"!εις *πως �σ)υε ως σ&µερα στις καπιταλιστικ�ς �ικ�-
ν�µ�ες, αλλ" ε-αρµ*2εται και παγκ�σµ�ως αν"µεσα στα κρ"τη. Εντ*ς εν*ς
κρ"τ�υς µε καπιταλιστικ& �ικ�ν�µ�α, η εργατικ& τ"!η –ως ‘περι-�ρεια’ στ� µ�-
ντ�λ� τ�υ Wallertein– �ρ�σκεται σε ε!"ρτηση απ* την καπιταλιστικ& τ"!η. Αυ-
τ* κατ’ αναλ�γ�α συµ�α�νει και στ� παγκ*σµι� καπιταλιστικ* σ�στηµα, *π�υ
τα κρ"τη �)�υν δ�� επιλ�γ�ς: ε�τε να συµµ�ρ-ωθ��ν µε τ�υς καν*νες τ�υ ‘παι-
)νιδι��’, ε�τε να απ�µ�νωθ��ν/περιθωρι�π�ιηθ��ν. 3τσι, η ιδιαιτερ*τητα της
παγκ�σµι�π��ησης �γκειται στην παγκ*σµια ε!"πλωση τ�υ καπιταλιστικ�� συ-
στ&µατ�ς.

Η �ικ�ν�µ�α λ�ιπ*ν ε�ναι η �υσ�α της παγκ�σµι�π��ησης. Β��αια, π"ντα µ�-
σα στην ιστ�ρ�α &ταν η �ικ�ν�µ�α η ‘ατµ�µη)αν&’ των κ�ινωνι/ν. Jµως η κ�ι-
νωνικ& 2ω& ρυθµι2*ταν µ�σω �ικ�ν�µικ/ν, π�λιτικ/ν και κ�ινωνικ/ν κριτη-
ρ�ων και διαδικασι/ν: η κ�ινωνικ& ε!�λι!η πρ��κυπτε µ�σω εν*ς συνε)��ς
‘πα2αρ�µατ�ς’ αυτ/ν των τρι/ν και η ε!�υσ�α µ�ιρα2*ταν αν"µεσα στ�υς �ι-
κ�ν�µικ��ς, κ�ινωνικ��ς και π�λιτικ��ς δρ/ντες. Η διαδικασ�α της παγκ�-
σµι�π��ησης, *µως, επι-�ρει µια κυριαρ)�α τ�υ �ικ�ν�µικ�� �ναντι *λων των
"λλων κριτηρ�ων. Jπως )αρακτηριστικ" ανα-�ρει � ∆εµερτ2&ς, «�ι διαδικα-
σ�ες της παγκ�σµι�π��ησης συµ�"λλ�υν τα µ�γιστα στην ασ�µµετρη (ανα)δ*-
µηση των σ)�σεων ε!�υσ�ας» (1996: 304). Αυτ* π�υ παρατηρ��µε στην πρ*-
σ-ατη αναδ*µηση των ε!�υσιαστικ/ν σ)�σεων ε�ναι, *)ι µ*ν� η κυριαρ)�α των
�ικ�ν�µικ/ν δεδ�µ�νων, αλλ" και µια αυ!αν*µενη απ*σταση, και απ�στασι�-
π��ηση, απ* τις ‘παρ"πλευρες απ/λειες’ στην �δια την κ�ινων�α. Τ� �ικ�ν�µικ*
στ�ι)ε�� αυτ�ν�µε�ται και κυριαρ)ε� �λ��να και περισσ*τερ�A *πως θα δ��µε
και στη συν�)εια, αυτ& η ανισ�ρρ�π�α και ασυµµετρ�α πρ�καλε� κ�ινωνικ�ς µε-
τατ�π�σεις και συγκρ��σεις. � Beck υπ�στηρ�2ει *τι η ισ�ρρ�π�α της ‘πρ/της
νεωτερικ*τητας’ �)ει πλ��ν παρ�λθει, και �)ει δ/σει τη θ�ση της στ� «ανε!"ρ-
τητ� �ασ�λει� της �ικ�ν�µικ&ς δραστηρι*τητας» (2000: 4). Jµως, π/ς κατ�στη
αυτ* δυνατ*ν;

Εν πρ/τ�ις, δε θα &ταν υπερ��λικ* να π��µε *τι τ� π�λιτικ* στ�ι)ε�� ‘πα-
ραδ*θηκε’ στ� �ικ�ν�µικ*, δηλαδ& *τι η διαµεσ�λ"�ηση της π�λιτικ&ς αν"µε-
σα στην �ικ�ν�µ�α και την κ�ινων�α �παψε να λειτ�υργε� �στω και στ�ι)ειωδ/ς
υπ�ρ της κ�ινωνικ&ς ειρ&νης και ευηµερ�ας –αν θεωρ&σ�υµε *τι λειτ�υργ��σε
ως τ�τ�ια πρωθ�στερα. Αυτ* δε σηµα�νει *τι η π�λιτικ& ε!α-αν�στηκε ως δι"
µαγε�ας. Απεναντ�ας, συν�)ισε να υπ"ρ)ει )ωρ�ς *µως να διαµεσ�λα�ε� αλλ"
υι�θετ/ντας και ε!υπηρετ/ντας τ� �ικ�ν�µικ* κριτ&ρι�. Jπως υπ�στηρ�2�υν
� Gray, �ι Hirst και Thompson και "λλ�ι, η παγκ�σµι�π�ιηµ�νη καπιταλιστικ&
�ικ�ν�µ�α δεν ε�ναι παρ" τ� απ�τ�λεσµα κεντρικ�� π�λιτικ�� σ)εδιασµ��. Η
-ιλελευθερ�π��ηση της �ικ�ν�µ�ας δε θα µπ�ρ��σε να ε!απλωθε� )ωρ�ς τις
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απαρα�τητες ρυθµιστικ�ς εν�ργειες εκ µ�ρ�υς των κρατ/ν, ��τε )ωρ�ς την εθε-
λ��σια απ*συρση των µ�τρων π�υ τα �δια τα κρ"τη ε�)αν θεσπ�σει για την
πρ�στασ�α των �ικ�ν�µι/ν και κ�ινωνι/ν τ�υς. Και ���αια, στ� �αθµ* π�υ η
�ικ�ν�µικ& παγκ�σµι�π��ηση �)ει διευκ�λυνθε� απ* π�λιτικ�ς πρωτ���υλ�ες
και ρυθµ�σεις, υπ�στηρ�2�υµε (σε αντ�θεση εδ/ µε τ�ν Gray) *τι µπ�ρε� και να
ελεγ)θε� και να ‘κυ�ερνηθε�’. Πρ�ς αυτ& την κατε�θυνση υπ"ρ)ει ισ)υρ& επι-
)ειρηµατ�λ�γ�α π�υ τ�ν�2ει την αυ!αν*µενη ανισ*τητα, την κ�ινωνικ& ανατα-
ρα)&, και τη συνε)/ς µει��µενη συνα�νεση των π�λιτ/ν για τις π�λιτικ�ς π�υ
ε-αρµ*2�νται –τ*σ� στ� εσωτερικ* των κρατ/ν *σ� και παγκ�σµ�ως (Castells,
Hirst & Thompson, Gray κ.".).

Φυσικ", σηµαντικ* ρ*λ� στις παραπ"νω ε!ελ�!εις �)ει πα�!ει και η απ�δυ-
ν"µωση των κ�ινωνικ/ν �µ"δων /στε να δραστηρι�π�ιηθ��ν συλλ�γικ" και
διεκδικητικ", µε απ�τ�λεσµα να )αθ��ν π�λλ" κ�ινωνικ" κεκτηµ�να, τ�υλ")ι-
στ�ν στην Ευρ/πη *π�υ �ι κ�ινωνικ�ς διεκδικ&σεις &ταν πι� �κδηλες (π.).
κρ"τ�ς πρ*ν�ιας). Επιγραµµατικ", θα λ�γαµε *τι η ιδε�λ�γ�α της ε!ατ�µ�κευ-
σης και � καταναλωτισµ*ς ως πρ��αλλ*µενη κ�υλτ��ρα και τρ*π�ς 2ω&ς απ�-
τελ��ν σηµαντικ�ς αιτ�ες της απ�δυν"µωσης αυτ&ς. Καθ�ριστικ& υπ&ρ!ε επ�-
σης και η απ�γ�&τευση των π�λιτ/ν απ* την π�λιτικ&. Ας µην !ε)ν"µε *τι κα-
τ" τη µεγαλ�τερη δι"ρκεια της δεκαετ�ας τ�υ ’90 και στην πλει�ν*τητα των
)ωρ/ν της Ευρωπαϊκ&ς 3νωσης, για παρ"δειγµα, η διακυ��ρνηση τ�υ κρ"-
τ�υς και η "σκηση της π�λιτικ&ς ε�)ε ανατεθε� σε σ�σιαλιστικ" κ*µµατα, π�υ
*µως ε-"ρµ�σαν νε�--ιλελε�θερη π�λιτικ& µε πρ*σ)ηµα την πρ�σαρµ�γ&
στην παγκ�σµι�π��ηση & ακ*µη και στην �δια την ΕΕ! Αυτ& *µως ε�ναι µια µε-
γ"λη συ2&τηση π�υ δεν µπ�ρε� να �λ�κληρωθε� σε αυτ& τη µελ�τη. 3να σηµα-
ντικ* στ�ι)ε�� της *µως ε�ναι η απ"ντηση στ� ακ*λ�υθ� ερ/τηµα: π�ια �αθ�-
τερη αιτ�α �ρ�σκεται π�σω απ* την πρ*σ-ατη κ�ινωνικ& απ�δυν"µωση και,
κυρ�ως, την π�λιτικ& -ιλελευθερ�π��ηση;

Η αιτ�α π�υ συν�τεινε στην αυ!αν*µενη δια�ρωτικ*τητα τ�υ �ικ�ν�µικ��
κριτηρ��υ π"νω στ� π�λιτικ* και κ�ινωνικ* ε�ναι η ιδελγικπ�ηση της πα-
γκ�σµι�π��ησης. � *ρ�ς ‘παγκ�σµι�π��ηση’ "ρ)ισε να )ρησιµ�π�ιε�ται ευρ�ως
µετ" τα πρ/τα γεγ�ν*τα π�υ συνδ��νται µε την ιδε�λ�γικ�π��ησ& της, και συ-
γκεκριµ�να µετ" τ� 1989. Με την κατ"ρρευση της Σ��ιετικ&ς 3νωσης, �ι αντ�-
παλ�� της )αιρ�τησαν τ� γεγ�ν*ς ως µια ν�κη τ�υ -ιλελε�θερ�υ καπιταλισµ��,
π�υ επαιν�θηκε ως τ� µ*ν� �ι/σιµ� σ�στηµα, τ� �π��� πλ��ν θα κυριαρ)��σε
σε παγκ*σµια κλ�µακα. Ενδεικτικ& ε�ναι η ευρε�α δι"δ�ση θεωρι/ν π�υ µιλ��-
σαν για τ� ‘τ�λ�ς της ιστ�ρ�ας’ (π.). Fukuyama). Ταυτ�)ρ*νως, �ι σ�σιαλιστ�ς,
σ�σιαλδηµ�κρ"τες και δι"-�ρ�ι αριστερ�� (π�λιτικ��, διαν���µεν�ι, συνδικα-
λιστ�ς κλπ.), µα2� µε τ�υς υπ�στηρικτ�ς της ΕΣΣ∆, �νιωσαν �ντ�νη αµη)αν�α
και σ�γ)υση ε!αιτ�ας αυτ/ν των απρ�σδ*κητων γεγ�ν*των. Αυτ* /θησε τ�υς
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περισσ*τερ�υς ε�τε να ‘υπ�µε�ν�υν’ παθητικ" τ�υς ε�ρτασµ��ς των αντιπ"-
λων, ε�τε να τ�υς απ�δε)τ��ν και να υι�θετ&σ�υν τη νε�-ιλελε�θερη πρακτικ&
ως απαρα�τητ� εκσυγ)ρ�νιστικ* µ�ντ�λ� των κ�ινωνι/ν τ�υς, )ωρ�ς ταυτ*-
)ρ�να να απ�δε)τ��ν και την αντ�στ�ι)η ιδε�λ�γικ& τ�π�θ�τηση για τ�υς εαυ-
τ��ς τ�υς, δηµι�υργ/ντας σ�γ)υση των *ρων και ιδε�λ�γι/ν (συν�πεια τ��τ�υ
&ταν, µετα!� "λλων, η ε-αρµ�γ& -ιλελε�θερων απ* σ�σιαλιστικ�ς κυ�ερν&σεις
και �ι υπ�στ&ρι!& τ�υς απ* τ�υς διαν���µεν�υς της Αριστερ"ς).

�ι πι� ενδεικτικ�ς συν�πειες των παραπ"νω, στ� ιδε�λ�γικ* επ�πεδ�, ε�ναι
δ��: α-εν*ς, η θε/ρηση *τι � δια)ωρισµ*ς αριστερ"ς-δε!ι"ς ε�ναι πλ��ν ανε-
π�καιρ�ς και ανε-"ρµ�στ�ς (γνωστ* παρ"δειγµα � Τρ�τς ∆ρ	µς τ�υ Giddens),
α-ετ�ρ�υ η δι"δ�ση της "π�ψης *τι δεν υπ"ρ)ει εναλλακτικ& επιλ�γ& και, κα-
τ" συν�πεια, *τι �ι π�λιτικ�ς π�υ ε-αρµ*2�νται ε�ναι αναπ*-ευκτες (παρατη-
ρηθε�σα ε-αρµ�γ& � ‘Μ	νς ∆ρ	µς’ της υι�θ�τησης της παγκ�σµι�π��ησης σε
π�λιτικ* επ�πεδ�). Στ� επ�πεδ� της �ικ�ν�µ�ας η συν�πεια ε�ναι η ε!"πλωση
της ελε�θερης αγ�ρ"ς ως καν�νιστικ�� πλ��ν πρ�τ�π�υ �ργ"νωσης της �ικ�-
ν�µ�ας. Η παγκ�σµι�π��ηση υπ&ρ!ε τ� ιδανικ* "λλ�θιA δεδ�µ�ν�υ *τι η )ρ&ση
τ�υ *ρ�υ κ"λυπτε "λλ�υς ιδε�λ�γικ" -�ρτισµ�ν�υς *ρ�υς (π.). καπιταλισµ*ς),
και *τι υπ&ρ)ε σ�γ)υση στ�υς π�λ�τες για τ� τι πραγµατικ" σηµα�νει καθ/ς τα
µην�µατα και �ι ερµηνε�ες &ταν αντι-ατικ�ς, η παγκ�σµι�π��ηση και η ιδε�λ�-
γικ�π��ησ& της λειτ��ργησαν ως η τ�λεια δικαι�λ�γ�α για την ε!"πλωση τ�υ
καπιταλιστικ�� συστ&µατ�ς παγκ�σµ�ως.

Η ε!"πλωση της ελε�θερης αγ�ρ"ς δεν &ταν �να δ�σκ�λ� εγ)ε�ρηµα στην
πρ"!η, δεδ�µ�ν�υ *τι �ι κυ�ερν&σεις των Thatcher και Reagan ε�)αν &δη απ*
τις αρ)�ς της δεκαετ�ας ’80 δε�!ει τ� δρ*µ� πρ�ς την περαιτ�ρω -ιλελευθερ�-
π��ηση της �ικ�ν�µ�ας και την "ρση των εµπ�δ�ων στην ελε�θερη αγ�ρ"12. Η
επιπλ��ν α!�ωση στ� *ν�µα της παγκ�σµι�π��ησης &ταν πρ�ς την κατε�θυνση
της απ�ρρ�θµισης των εγ)/ριων �ικ�ν�µι/ν και τ�υ κρ"τ�υς πρ*ν�ιας µε τ�
επι)ε�ρηµα, & πρ*σ)ηµα, *τι δε θα µπ�ρ��σαν πλ��ν να συντηρηθ��ν αν τα
κρ"τη &θελαν να ε�ναι ανταγωνιστικ" στη διεθν& καπιταλιστικ& αγ�ρ". Τ�
κρ"τ�ς, �τσι, αντιµετωπ�στηκε ως επι)ε�ρηση ενταγµ�νη σε �να διεθν�ς πλα�σι�
ανταγωνιστικ/ν κρατ/ν-επι)ειρηµατι/ν. Κατ" συν�πεια, η ανταγωνιστικ	τη-
τα πρ��λ&θηκε, και πρ��"λλεται, ως η ν�α α!�α, ε!υπηρετ/ντας τ� �ασικ* κρι-
τ&ρι� τ�υ παγκ*σµι�υ καπιταλισµ��: τ� κριτ&ρι� τ�υ κ�ρδ�υς. Στ� �αθµ*, λ�ι-
π*ν, π�υ τ� κριτ&ρι� της ανταγωνιστικ*τητας συνδ�θηκε µε τη λειτ�υργ�α τ�υ
κρ"τ�υς σαν αυτ* να &ταν µια ιδιωτικ& επι)ε�ρηση, και εν µ�σω της σ�γ)υσης
των συνε)/ν αλλαγ/ν και των δια-*ρων ρητ�ρικ/ν π�υ κυρι"ρ)ησαν απ* τα
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12. Αν και &δη απ* τη δεκαετ�α τ�υ ’70 συν��αιναν σηµαντικ�ς αλλαγ�ς πρ�ς αυτ&ν την κα-
τε�θυνση. Για περισσ*τερα στ�ι)ε�α δε�τε Hirst & Thompson 1999: 14-16.



τ�λη της δεκαετ�ας ’80 και µετ", παραγκων�στηκε η δια-�ρετικ*τητα των ρ*-
λων τ�υ κρ"τ�υς και της επι)ε�ρησης ακ*µη και σε θεωρητικ* επ�πεδ�: δηλα-
δ& *τι για τη µεν επι)ε�ρηση τ� 2ητ��µεν� µπ�ρε� να ε�ναι η ευρωστ�α και τ�
ιδιωτικ* της συµ-�ρ�ν, *µως για τ� κρ"τ�ς τ� 2ητ��µεν� ε�ναι τ� δηµ*σι� συµ-
-�ρ�ν και η κ�ινωνικ& γαλ&νη. Αυτ& η τα�τιση ρ*λων και κριτηρ�ων ε�ναι απ�-
τ�λεσµα της ιδε�λ�γικ�π��ησης της παγκ�σµι�π��ησης.

Jπως µπ�ρε� να παρατηρ&σει κανε�ς, η ιδε�λ�γικ�π��ηση της παγκ�σµι�-
π��ησης πρ��ρ)εται απ* την ερµηνε�α των γεγ�ν*των και *)ι απ* τα γεγ�ν*τα
καθαυτ", και απ* τη δι"δ�ση της κ"θε ερµηνε�ας. Β��αια, �)�υν υπ"ρ!ει πρ�-
σεγγ�σεις π�υ στ�κ�νται περισσ*τερ� κριτικ" απ�ναντι στα γεγ�ν*τα απ’ *,τι η
καθηµεριν& ρητ�ρικ& –π�υ αγγ�2ει τα *ρια της πρ�παγ"νδας– α-&νει να -α-
νε�. Μια απ* αυτ�ς ε�ναι τ�υ Huntington, � �π���ς παρατηρε� πως τ� ενθ�υ-
σι/δες επι)ε�ρηµα τ�υ ‘τ�λ�υς της ιστ�ρ�ας’ και της διεθν��ς επικρ"τησης τ�υ
-ιλελευθερισµ�� π�υ επικρ"τησε µετ" την πτ/ση τ�υ αντ�παλ�υ Σ��ιετικ��
‘µπλ�κ’, π"σ)ει απ* την ‘πλ"νη της µ�ναδικ&ς εναλλακτικ&ς’ (‘single alterna-
tive fallacy’): «στηρ�2εται στην υπ*θεση τ�υ Ψυ)ρ�� Π�λ�µ�υ *τι η µ*νη εναλ-
λακτικ& στ�ν κ�µµ�υνισµ* ε�ναι η -ιλελε�θερη δηµ�κρατ�α και *τι η πτ/ση
τ�υ πρ/τ�υ συνεπ"γεται τη διεθν�π��ηση τ�υ δε�τερ�υ» (1996: 63). Επ�σης, τα
‘ενθ�υσι/δη επι)ειρ&µατα’ π�υ ανα-�ραµε αγν���ν τ� ρ*λ� της συγκυρ�ας
στην ιστ�ρ�α. Η συγκυρ�α ε�ναι π"ντα �νας παρ"γ�ντας π�υ επηρε"2ει την
ιστ�ρικ& ε!�λι!η. Α-�ρ" κ"π�ια γεγ�ν*τα τυ)α�α & συγκυριακ", π�υ δεν &ταν
απαρα�τητ� να συµ���ν, αλλ" η εµ-"νισ& τ�υς πα�2ει καταλυτικ* ρ*λ� στην
ε!�λι!η των ιστ�ρικ/ν γεγ�ν*των (π.). η εµ-"νιση εν*ς )αρισµατικ�� ηγ�τη).
Για παρ"δειγµα, ανα-�ρει � Castells *τι «� κ*σµ�ς και �ι κ�ινων�ες θα &ταν
π�λ� δια-�ρετικ�ς αν � Gorbatchev ε�)ε επιτ�)ει στην περεστρ	ικ� τ�υ» (2000α:
18). Αυτ&, *πως και "λλες συγκυρ�ες, �)�υν συ)ν" ερµηνευτε� ως διαρθρωτικ��
µετασ)ηµατισµ�� της διεθν��ς �ικ�ν�µ�ας, συντελ/ντας �τσι στην ιδε�λ�γικ�-
π��ηση της παγκ�σµι�π��ησης.

Ας δ��µε µια ακ*µη πλευρ" αυτ&ς της ιδε�λ�γικ�π��ησης. Η παγκ�σµι�-
π��ηση συν&θως περιγρ"-εται ως αλληλε!"ρτηση, & ως αυ!αν*µενη αλληλε-
!"ρτηση (Sklair, Giddens, Castells, Halliday και "λλ�ι). Jµως, η αλληλε!"ρτη-
ση ε�ναι �νας *ρ�ς π�υ &δη )ρησιµ�π�ι��νταν τ� ’70 και ’80 για να περιγρ"ψει
διαδικασ�ες αρκετ" παρ*µ�ιες µε την �ικ�ν�µικ& παγκ�σµι�π��ηση. Για παρ"-
δειγµα, �ι Keohane και Nye, στ� �ι�λ�� τ�υς Power and Interdependence π�υ
εκδ*θηκε τ� 1977, περιγρ"-�υν τη σ�γ)ρ�ν& τ�υς συ2&τηση αν"µεσα στ�υς
‘µ�ντερνιστ�ς’, π�υ υπ�στ&ρι2αν τη δηµι�υργ�α εν*ς παγκ*σµι�υ )ωρι�� και
τη -θ�ν�υσα π�ρε�α τ�υ εθνικ�� κρ"τ�υς, και στ�υς ‘παραδ�σιακ��ς’ π�υ )α-
ρακτ&ρι2αν την "π�ψη αυτ& ‘παγκ*σµια -��σκα’ (‘globaloney’) και υπ�στ&ρι-
2αν τη συν�)εια στη διεθν& π�λιτικ&. Αυτ* π�υ παρατηρε� κανε�ς ε�ναι *τι αυ-
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τ& η συ2&τηση ε�ναι σ)εδ*ν ταυτ*σηµη µε αυτ& π�υ γ�νεται σ&µερα, δ�� δεκα-
ετ�ες αργ*τερα (µε την ε!α�ρεση των επιπτ/σεων απ* την πτ/ση της ΕΣΣ∆)
και *τι η )ρ&ση της �νν�ιας της αλληλε!"ρτησης ε�ναι παρ*µ�ια µε αυτ& της
παγκ�σµι�π��ησης. �ι Keohane και Nye υπ�στηρ�2�υν *τι, παρ"λληλα µε την
)ρ&ση τ�υ *ρ�υ αλληλε!"ρτηση ως αναλυτικ&ς �νν�ιας (των µεγ"λων αλλα-
γ/ν στ� διεθν�ς γ�γνεσθαι), υπ"ρ)ει και η )ρ&ση τ�υ ως ‘αναλυτικ&ς επιν*η-
σης’ (analytical device) π�υ )ρησιµ�π�ιε�ται απ* τα δηµ*σια πρ*σωπα, κυρ�ως
-�ρε�ς της ε!�υσ�ας αλλ" και δηµ�σι�γρ"-�υς. «Για τ�υς π�λιτικ��ς», υπ�-
στηρ�2�υν, «π�υ ενδια-�ρ�νται να αυ!&σ�υν τ�ν αριθµ* των �παδ/ν τ�υς, α	-
ριστες λ��εις µε ευρε�α απ��ηση ε�ναι �ρ�σιµες» (1977: 6, πρ*σθετη �µ-αση).

�ι δ�� συγγρα-ε�ς συνε)�2�υν µε τ� απ�καλυπτικ* παρ"δειγµα των ΗΠΑ:
«κατ" τη δι"ρκεια τ�υ Ψυ)ρ�� π�λ�µ�υ, τ� σλ*γκαν π�υ )ρησιµ�π�ι��σαν �ι
π�λιτικ�� αρ)ηγ�� για να αντλ&σ�υν υπ�στ&ρι!η για τις π�λιτικ�ς τ�υ &ταν η
‘εθνικ& ασ-"λεια’», ε�τε επρ*κειτ� για την �ικ�ν�µικ& και π�λιτικ& αναδ*µηση
τ�υ ‘ελε�θερ�υ κ*σµ�υ’, ε�τε για συµµα)�ες και στρατιωτικ�ς παρεµ�"σεις
(1977: 7). Jταν στη συν�)εια �ι απειλ�ς στην ασ-"λεια )αλ"ρωσαν, � �ικ�ν�-
µικ*ς ανταγωνισµ*ς στ� ε!ωτερικ* και η σ�γκρ�υση για την αναδιαν�µ& τ�υ
εθνικ�� πρ�ϊ*ντ�ς στ� εσωτερικ* εντ"θηκανA τ*τε *µως, η περιγρα-ικ& ακρ�-
�εια αλλ" και η συµ��λικ& δ�ναµη της ‘εθνικ&ς ασ-"λειας’ απ�δυναµ/θηκε,
γιατ� η �νν�ια &ταν περισσ*τερ� συσ)ετισµ�νη µε στρατιωτικ�ς ανησυ)�ες.
3τσι, η ‘εθνικ& ασ-"λεια’ συν�δε�τηκε σ�ντ�µα απ* µια "λλη συµ��λικ& ρη-
τ�ρικ&: την αλληλε!"ρτηση. Jπως υπ�στηρ�2�υν, «�ι π�λιτικ�� αρ)ηγ�� συ)ν"
)ρησιµ�π�ι��ν τη ρητ�ρικ& της αλληλε!"ρτησης για να την παρ�υσι"σ�υν ως
µια �υσικ� αναγκαι*τητα, �να γεγ�ν*ς στ� �π��� �ι κρατικ�ς π�λιτικ�ς (και �ι
�µ"δες συµ-ερ*ντων στ� εσωτερικ*) πρ�πει να πρ�σαρµ�στ��ν και *)ι µια
κατ"σταση π�υ �ι �διες �ι π�λιτικ�ς �)�υν δηµι�υργ&σει» (1977: 7, πρ*σθετη
�µ-αση). Αυτ& η ν�α ρητ�ρικ&, καταλ&γ�υν �ι Keohane και Nye, )ρησιµ�-
π�ιε�ται µα2� µε τη ρητ�ρικ& της εθνικ&ς ασ-"λειας, παρ’ *λη την αντ�-αση, για
να ν�µιµ�π�ιηθ��ν �ι επιλ�γ�ς των π�λιτικ/ν ηγεσι/ν στα διεθν& 2ητ&µατα.

�ι αναλ�γ�ες και �ι συσ)ετισµ�� µε τη σηµεριν& )ρ&ση της παγκ�σµι�π��η-
σης ε�ναι πρ�-ανε�ς και θα &ταν περιττ* να τ�υς επισηµ"ν�υµε. Jπως αντι-
λαµ�"νεται κανε�ς, η )ρ&ση των λ�!εων ε�ναι σπαν�ως αθ/α: �ι λ�!εις π"ντα
κυ�-�ρ��ν �να ν*ηµα. � Anthony King (1991) κ"νει �να ενδια-�ρ�ν σ)*λι�
στη εισαγωγ& εν*ς συλλ�γικ�� τ*µ�υ π�υ επιµελ&θηκε για την παγκ�σµι�-
π��ηση. Η �νν�ια της λ�!ης global ε�ναι π�λ� πι� �υδ�τερη σε σ)�ση µε τη λ�!η
world13. Ενδεικτικ", ανα-�ρει, τ� λε!ικ* αγγλικ/ν της �!-*ρδης �)ει µισ& σε-

KEΦAΛAIO 5

[ 208 ]

13. Και �ι δ�� ���αια µετα-ρ"2�νται στα ελληνικ" ‘παγκ*σµι�ς’ και ε�ναι π�λ� δ�σκ�λ� να
τις απ�δ/σ�υµε µε δια-�ρετικ* τρ*π�. Ε�ναι �σως λ�γ� πι� !εκ"θαρη η δια-�ρ" *ταν µιλ"µε για 



λ�δα ανα-�ρ" στη λ�!η globe (πλαν&της) και τ�σσερις σελ�δες για τη λ�!η
world (κ*σµ�ς)A η πρ/τη �)ει µια περι�ρισµ�νη ανα-�ρ" στη γη ως σ-α�ρα,
εν/ η δε�τερη ανα-�ρεται στην ανθρωπ*τητα, στην ανθρ/πινη κ�ινων�α, &
)ρησιµ�π�ιε�ται και για θεωρ�ες µε συγκεκριµ�ν�υς συµ��λισµ��ς (*πως ε�δα-
µε και µε τη θεωρ�α τ�υ Wallerstein). 3τσι, συµπερα�νει � King, «η �ρ�λ�γ�α
τ�υ διαλ*γ�υ επι�"λλει θ�σεις και καταλαµ�"νει τις επιµ�ρ�υς επιλ�γ�ς. Τ�
υπερ-γενικευτικ* σ"ρωµα της παγκ�σµι�π��ησης σκεπ"2ει τις δια-�ρ�ς σε τ�-
πικ&, περι-ερειακ& & εθνικ& κλ�µακα» (1991: 12). Τ� συµπ�ρασµα ε�ναι *τι, η
�δια η )ρ&ση της λ�!ης παγκ�σµι�π��ηση απ�πρ�σανατ�λ�2ει σε µεγ"λ� �αθµ*
απ* τ� περιε)*µεν* της και παρ�υσι"2ει ως εντελ/ς ν�� κ"τι τ� �π��� δεν ε�ναι.

3)�ντας ανα-ερθε� στην �ικ�ν�µικ& παγκ�σµι�π��ηση και την ιδε�λ�γικ�-
π��ησ& της, θα &θελα να επαν�λθω στ� θ�µα της κυριαρ)�ας τ�υ �ικ�ν�µικ��
�ναντι τ�υ π�λιτικ�� και τ�υ κ�ινωνικ�� κριτηρ��υ. Στις πρ/τες παραγρ"-�υς
τ�υ �ρισµ�� της �ικ�ν�µικ&ς παγκ�σµι�π��ησης υπ�στ&ρι!α *τι η π�λιτικ& δεν
ε�ναι παρω)ηµ�νη αλλ" *τι ‘παρ�δωσε’ τη θ�ση της στην �ικ�ν�µ�α, δηλαδ&
�παψε να διαµεσ�λα�ε� αν"µεσα στ� κ�ινωνικ* και τ� �ικ�ν�µικ* επ�πεδ�.
Στην πραγµατικ*τητα, η �ικ�ν�µικ& παγκ�σµι�π��ηση �)ει υπ�στηρι)τε� απ*
µια π�λιτικ& ιδε�λ�γ�α: τ�ν νε�--ιλελευθερισµ*. �ωρ�ς την π�λιτικ& ν�µιµ�-
π��ηση και µεθ*δευση, η ελε�θερη αγ�ρ" δεν θα µπ�ρ��σε να υπ"ρ!ει. Jπως
υπ�στηρ�2ει και � Beck, η �ικ�ν�µικ& παγκ�σµι�π��ηση δεν ε�ναι µια αυτ*µα-
τη, -υσικ& διαδικασ�α, αλλ" πρ��ρ)εται απ* π�λιτικ* σ)εδιασµ* (2000: 123).
Συνεπ/ς, �ι �ικ�ν�µικ�ς π�λιτικ�ς π�υ ε-αρµ*2�νται µ�σω της παγκ�σµι�π��η-
σης υπ�στηρ�2�νται και ν�µιµ�π�ι��νται απ* την αντ�στ�ι)η π�λιτικ& ιδε�λ�γ�α.

Αυτ& ε�ναι µια "π�ψη π�υ υπ�στηρ�2εται απ* αρκετ��ς µελετητ�ς της πα-
γκ�σµι�π��ησης. Ε�ναι, *µως, α!ι�σηµε�ωτ� *τι κ"π�ι�ι ε! αυτ/ν, π�υ ανα-
γνωρ�2�υν *τι η παγκ�σµι�π��ηση �)ει υπ�στηρι)τε� απ* την ενεργ* π�λιτικ&,
θεωρ��ν *τι η διαδικασ�α αυτ& ε�ναι και µη αναστρ�ψιµη και µη κυ�ερν&σιµη
(*πως �ι Beck, Castells, και εν µ�ρει � Gray). � Castells, για παρ"δειγµα, υπ�-
στηρ�2ει *τι, στ� �αθµ* π�υ η παγκ�σµι�π�ιηµ�νη �ικ�ν�µ�α δεν ε�ναι παρ"
�να δ�κτυ� αλληλ�ϋπ�στηρι2*µενων �ικ�ν�µι/ν, η απ�σ�νδεση απ* αυτ* τ�
δ�κτυ� συνεπ"γεται περιθωρι�π��ηση (Castells 2000α: 147), εν/ � Beck (2000)
θεωρε� *τι &δη 2��µε στην ‘παγκ�σµι*τητα’ (globality) και "ρα δε µπ�ρε� να
αντιστρα-ε� η διαδικασ�α. Τ�θεται �τσι τ� ερ/τηµα: στ� �αθµ* π�υ κανε�ς υπ�-
στηρ�2ει *τι η παγκ*σµια ε!"πλωση της ελε�θερης αγ�ρ"ς δεν &ταν µ*ν� τ�
απ�τ�λεσµα των τε)ν�λ�γικ/ν ε!ελ�!εων & της υπερ�)&ς τ�υ καπιταλιστικ��
συστ&µατ�ς αλλ" και της π�λιτικ&ς ���λησης και υπ�στ&ρι!ης σε συνδυασµ*
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παγκ�σµι�π��ηση (globalisation) σε σ)�ση µε "λλες παρ*µ�ιες �νν�ιες, *πως η διεθν�π��ηση
(internationalisation).

14  Eθνικ� Tαυτ	τητα στην Eπ�� της Παγκσµιπ�ησης



µε την ιστ�ρικ& συγκυρ�α της κυριαρ)�ας της νε�-ιλελε�θερης ιδε�λ�γ�ας, π/ς
µπ�ρε� να υπ�στηρι)τε� �"σιµα *τι δεν υπ"ρ)ει δυνατ*τητα µετα��λ&ς της
διαδικασ�ας και ρ�θµισης των �ικ�ν�µι/ν µε δια-�ρετικ* τρ*π�; Τ*τε θα πρ�-
πει να απ�δε)τε� κανε�ς *τι πρ"γµατι &ρθε τ� τ�λ�ς της ιστ�ρ�ας και των ιδε�-
λ�γι/ν14. Η απ"ντηση ���αια σε αυτ* ε!αρτ"ται απ* τ� π/ς �ρ�2ει κανε�ς την
παγκ�σµι�π��ηση: αν για παρ"δειγµα την �ρ�2ει θ�τ�ντας ως �"ση τις ν�ες τε-
)ν�λ�γ�ες, ε�ναι ε�λ�γ� να διακρ�νει µη αναστρ�ψιµα στ�ι)ε�α στην *λη διαδι-
κασ�α. Με �"ση π"ντως την ως τ/ρα αν"λυση και �ρισµ* της παγκ�σµι�π��η-
σης, π�υ α-�ρ" στην �ικ�ν�µικ& της δι"σταση και τις π�λιτικ�ς της συνιστ/-
σες, θεωρ/ *τι � δι"λ�γ�ς των π�λιτικ/ν ιδε�λ�γι/ν δεν ε�ναι ανεπ�καιρ�ς και
η πρ���λ& εναλλακτικ/ν δεν ε�ναι ανε-"ρµ�στη.

Ας συν�ψ�σ�υµε: η �ικ�ν�µικ& παγκ�σµι�π��ηση ε�ναι η περαιτ�ρω διεθν�-
π��ηση της καπιταλιστικ&ς �ικ�ν�µ�ας και της νε�--ιλελε�θερης ιδε�λ�γ�ας,
µια διαδικασ�α µε π�λλ" στ�ι)ε�α ιδε�λ�γικ�π��ησης π�υ περιλαµ�"νει π�λλ�ς
απ* τις ανησυ)�ες και συ2ητ&σεις της νεωτερικ*τητας. Η διαδικασ�α αυτ& �)ει
!εκιν&σει απ* τις )/ρες της ∆�σης, µε πρ�ε!"ρ)�υσες τις ΗΠΑ και δευτερευ*-
ντως τη Βρεταν�α, *µως επηρε"2ει *λες τις )/ρες και τ�υς πληθυσµ��ς της
υ-ηλ��υ. H �ικ�ν�µικ& παγκ�σµι�π��ηση �)ει δ/σει πρ�τεραι*τητα στ� στ�ι-
)ε�� της �ικ�ν�µ�ας �ναντι τ�υ κ�ινωνικ�� και τ�υ π�λιτικ��. Η ιδιαιτερ*τητα
και µ�ναδικ*τητ" της συν�σταται σε δ�� )αρακτηριστικ" της: τ� �να ε�ναι η
κλ�µακα της ε!"πλωσ&ς της διεθν/ς και τ� δε�τερ� ε�ναι η "µεση σ)�ση της µε
τις ν�ες τε)ν�λ�γ�ες. Αν και η τε)ν�λ�γικ& πρ*�δ�ς �)ει πρ�ωθ&σει τις �ικ�ν�-
µικ�ς συναλλαγ�ς &δη απ* τ�ν 19� αι/να, η σ�γ)ρ�νη επαν"σταση στις τε)ν�-
λ�γ�ες της επικ�ινων�ας και της πληρ�-�ρ�ας �)ει συµ�"λλει κατ" π�λ� στην
τα)ε�α και παγκ*σµια δι"δ�ση τ�υ καπιταλισµ�� και στη µετα��λ& τ�υ �ικ�-
ν�µικ�� συστ&µατ�ς µε τ�τ�ι�ν τρ*π� /στε �ι τε)ν�λ�γικ" καθυστερηµ�νες
)/ρες να περιθωρι�π�ι��νται και �ικ�ν�µικ". Jπως "λλωστε επισηµα�ν�υν
και �ι Carnoy και Castells, η ν�α παγκ*σµια �ικ�ν�µ�α δια-�ρει απ* παλαι*τε-
ρες επ�)�ς (και τη διεθν�π��ηση) στ� *τι µ*ν� σε αυτ* τ� σηµε�� της ιστ�ρ�ας
υπ"ρ)ει η τε)ν�λ�γικ& υπ�δ�µ& π�υ την καθιστ" ε-ικτ&» (Carnoy & Castells
2001: 395). Jµως, *πως και �ι �δι�ι επισηµα�ν�υν, η τε)ν�λ�γ�α ε�ναι µ*ν� τ�
µ�σ�ν: «η πηγ& της παγκ�σµι�π��ησης &ταν η διαδικασ�α της καπιταλιστικ&ς
αναδι"ρθρωσης π�υ ε�)ε στ*)� τ� !επ�ρασµα της �ικ�ν�µικ&ς κρ�σης στα µ�-
σα της δεκαετ�ας τ�υ ’70», στην �π��α πρωταγωνιστικ* ρ*λ� �παι!αν �ι επι)ει-
ρ&σεις και τ� κρ"τ�ς (Carnoy & Castells 2001: 398).
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14. �ι Hirst και Thompson κριτικ"ρ�υν αυτ�ς τις απ*ψεις ως υπερ��λικ�ς και τις συν�ψ�2�υν
στη -ρ"ση ‘παθ�λ�γ�α των υπερ��λικ" µειωµ�νων πρ�σδ�κι/ν’ (pathology of overdiminished
expectations, 1999: 6).



¶·ÁÎÔÛÌÈÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÔÏ›ÙË

H δι"σταση τ�υ π�λ�τη α-�ρ" στ�ν τρ*π� π�υ �ι π�λ�τες καταν���ν και
εσωτερικε��υν την παγκ�σµι�π��ηση, τ*σ� σε ατ�µικ* *σ� και σε συλλ�-

γικ* επ�πεδ�, και στ�ν (ανα)καθ�ρισµ* των δρ"σεων και �ραµ"των τ�υς υπ*
την επιρρ�& της. Πρ*κειται λ�ιπ*ν για την επ�δραση της �ικ�ν�µικ&ς παγκ�-
σµι�π��ησης στ�υς π�λ�τες, τ*σ� στ�ν τρ*π� π�υ θα τη συλλ"��υν *σ� και
στ�ν τρ*π� π�υ θα �ργαν/σ�υν την ατ�µικ& και συλλ�γικ& τ�υς π�ρε�α, δη-
λαδ& τις κ�ινωνικ�ς και π�λιτικ�ς επιπτ/σεις της. Εδ/, *πως και στην �ικ�ν�-
µικ& δι"σταση, καθ�ριστικ* και διαµ�ρ-ωτικ* ρ*λ� �)�υν πα�!ει �ι ν�ες τε-
)ν�λ�γ�ες. Η επαν"σταση στις τε)ν�λ�γ�ες της επικ�ινων�ας και πληρ�-�ρ�ας,
και ιδια�τερα η δηµι�υργ�α τ�υ Internet – π�υ �)ει την α-ετηρ�α τ�υ σε στρα-
τιωτικ�ς ανησυ)�ες και σ)εδιασµ��ς15–, ε�)ε απρ*σµενες και ακ��σιες συν�-
πειες στην κ�ινων�α, και επιπλ��ν δηµι��ργησε ν��υς τρ*π�υς κ�ινωνικ&ς αλ-
ληλεπ�δρασης και αλλαγ&ς (π�υ π�ικ�λλ�υν απ* �ργαν/σεις καταναλωτ/ν,
την επαν"σταση των 9απατ�στα, µ�)ρι τ�υς διαδηλωτ�ς εν"ντια στ�ν Π�Ε &
τα δι"-�ρα εθνικιστικ" κιν&µατα). Τ� σηµαντικ* στ�ι)ε�� δε �ρ�σκεται (τ*σ�)
στ� περιε)*µεν� των ν�ων �ργαν/σεων και κινηµ"των π�υ εµ-αν�στηκαν, π�υ
µπ�ρε� να ε�ναι απελευθερωτικ*, θρησκευτικ*, εθνικιστικ* & κ�σµ�π�λ�τικ�,
αλλ" στη δυνατ*τητα π�υ τ�υς δ�ν�υν �ι ν�ες τε)ν�λ�γ�ες να µεταδ/σ�υν και
να λ"��υν πληρ�-�ρ�ες και να �ργανωθ��ν σε παγκ*σµια κλ�µακα. ∆ηλαδ&, η
δι"σταση τ�υ π�λ�τη εστι"2ει πρωτ�στως στις επικ�ινωνιακ�ς και �ργανωτικ�ς
δυνατ*τητες των π�λιτ/ν και δευτερευ*ντως στ� περιε)*µεν� της �ργ"νωσης
και επικ�ινων�ας τ�υς. Αυτ* *)ι επειδ& τ� περιε)*µεν� δεν ε�ναι σηµαντικ*A
απεναντ�ας. Jµως, η καιν�τ�µ�α της παγκ�σµι�π��ησης στ� επ�πεδ� των π�λι-
τ/ν δεν �γκειται στη θεµατ�λ�γ�α της δρ"σης τ�υς, αλλ" στις ν�ες δυνατ*τητες
επικ�ινων�ας, �ργ"νωσης και δρ"σης.

Η παγκ�σµι�π��ηση τ�υ π�λ�τη σηµα�νει επ�σης συνειδητ*τητα τ�υ παγκ*-
σµι�υ, συνειδητ*τητα της �παρ!ης και αλληλεπ�δρασης δια-�ρετικ/ν σηµε�ων
ανα-�ρ"ς αν" την υ-&λι�. Η συνειδητ*τητα τ�υ παγκ*σµι�υ ε�ναι συν�πεια
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15. Τ� Internet �)ει τις ρ�2ες τ�υ σε �να ερευνητικ* πρ*γραµµα π�υ )ρηµατ�δ�τ&θηκε απ* τ�
Υπ�υργε�� Ε!ωτερικ/ν των ΗΠΑ (United States Defence Department Advanced Research
Projects Agency) κατ" τη δεκαετ�α τ�υ ’60 µε σκ�π* τη δηµι�υργ�α εν*ς συστ&µατ�ς επικ�ινω-
νι/ν π�υ θα απ�τελ��νταν απ* π�λλ" αυτ*ν�µα κ�ντρα. Η �ρευνα απ�τ�λεσε µ�ρ�ς των αµυντι-
κ/ν πρ�γραµµ"των στα πλα�σια τ�υ Ψυ)ρ�� Π�λ�µ�υ και σκ�π*ς της &ταν να εµπ�διστε� η κα-
ταστρ�-& των αµερικανικ/ν επικ�ινωνι/ν σε περ�πτωση πυρηνικ&ς επ�θεσης απ* τη Σ��ιετικ&
3νωση. Αυτ* θα µπ�ρ��σε να επιτευ)θε� µε τη δηµι�υργ�α εν*ς συστ&µατ�ς επικ�ινων�ας π�υ
δεν θα ε�)ε �να κ�ντρ� ελ�γ)�υ και τα δι"-�ρα αυτ*ν�µα σηµε�α θα λειτ�υργ��σαν µε δια-�ρε-
τικ" ραδι�κ�µατα: κατ" συν�πεια θα µπ�ρ��σε να λειτ�υργ&σει και σε περ�πτωση πυρηνικ&ς επ�-
θεσης. Περισσ*τερες λεπτ�µ�ρειες γι’ αυτ* παραθ�τει � Castells 2000α: 6-7, 45-53.



της διαρκ��ς αναγκαι*τητας να γνωρ�2�υµε τι µας περι�"λει, τι επηρε"2ει τις
2ω�ς µας και τι καθ�ρ�2ει τη δρ"ση µας. Β��αια, στην ‘επ�)& της παγκ�σµι�-
π��ησης’ (δηλαδ& στη σ�γ)ρ�νη επ�)& π�υ κυριαρ)��ν �ι διαδικασ�ες και η
συ2&τηση για την παγκ�σµι�π��ηση) αυτ* π�υ µας περι�"λλει και επηρε"2ει
ε�ναι �λ*κληρ�ς � κ*σµ�ς, τ�υλ")ιστ�ν στα θ�µατα αυτ" π�υ δεν µπ�ρ��ν να
�)�υν σ�ν�ρα (για παρ"δειγµα, �ι π�λ�τες της Ευρ/πης θα &ταν σ&µερα ιδια�-
τερα ευα�σθητ�ι σε µια �ικ�λ�γικ& καταστρ�-& π�υ θα συν��αινε στην Κ�να &
αλλ��). Η παγκ�σµι�π��ηση τ�υ π�λ�τη δεν ε�ναι µια δι"σταση π�υ δια�ρ/νει
& ε!α-αν�2ει τις ιδιαιτερ*τητες τ�υ π�λ�τη ως ατ*µ�υ και ως µ�λ�υς συγκεκρι-
µ�ν�υ κ�ινωνικ�� συν*λ�υ, αλλ" µεγαλ/νει τ� πεδ�� ανα-�ρ"ς για τ�υς π�λ�-
τες, διευρ�νει τα σηµε�α π�υ τ�υς α-�ρ��ν: η ‘γειτ�νι"’, δηλαδ& αυτ* π�υ
"µεσα περι�"λλει και α-�ρ" τ�υς π�λ�τες, γ�νεται µεγαλ�τερη απ* την παρα-
δ�σιακ", τ�πικ" & εθνικ" ν���µενη ‘γειτ�νι"’. Τ� γεγ�ν*ς αυτ* δε�)νει, *)ι µ*-
ν� την αυ!αν*µενη αλληλε!"ρτηση τ�υ κ*σµ�υ, αλλ" και την αυ!αν*µενη συ-
νειδητ�π��ηση των π�λιτ/ν *σ�ν α-�ρ" αυτ&ν την αλληλε!"ρτηση.

Αυτ& η συνειδητ*τητα τ�υ παγκ*σµι�υ δε θα µπ�ρ��σε να πρ�κ�ψει )ωρ�ς
τις ν�ες τε)ν�λ�γ�ες. Στην πραγµατικ*τητα, η δι"σταση τ�υ π�λ�τη απ�τελε�
κ�µµ"τι της παγκ�σµι�π��ησης µ*ν� στ� �αθµ* π�υ αυτ�ς �ι ν�ες τε)ν�λ�γ�ες
�)�υν ε!απλωθε� και )ρησιµ�π�ιηθε�: δηλαδ&, η παγκ�σµι�π��ηση τ�υ π�λ�τη
α-�ρ" κατ" κ�ρι� λ*γ� τις περι�)�ς *π�υ �ι τε)ν�λ�γ�ες της επικ�ινων�ας και
της πληρ�-�ρ�ας ε�ναι ευρ�ως διαδεδ�µ�νες στην κ�ινων�α και )ρησιµ�π�ι��-
νται απ* τ�υς π�λ�τες. Με αυτ& την �νν�ια, η παγκ�σµι�π��ηση τ�υ π�λ�τη ε�-
ναι ανεπτυγµ�νη στη ∆υτικ& Ευρ/πη και τη Β*ρει� Αµερικ&, αλλ" ε�ναι αν�-
παρκτη στην Α-ρικ&A &, µπ�ρε� να ε�ναι ιδια�τερα ανεπτυγµ�νη µετα!� κ"-
π�ιων επαγγελµατι/ν στα εµπ�ρικ" κ�ντρα της Κ�νας, αλλ" να �ρ�σκεται σε
εµ�ρυακ& κατ"σταση στις αγρ�τικ�ς περι�)�ς της. Ενδεικτικ* παρ"δειγµα
απ�τελε� τ� γεγ�ν*ς *τι, κατ" την περ��δ� 1998-2000, τ� 88% των )ρηστ/ν τ�υ
διαδικτ��υ (internet) ισ�δυναµ��σε µε τ� 15% τ�υ πληθυσµ�� τ�υ πλαν&τη
π�υ πρ�ερ)*ταν απ* �ι�µη)αν�π�ιηµ�νες )/ρες. Ε�ναι ενδεικτικ*ς � παγκ*-
σµι�ς )"ρτης π�υ παρατ�θεται στ�ν Castells (2000α: 378), στ�ν �π��� -α�ν�νται
�ι υπ"ρ)�υσες κατα)ωρηµ�νες διευθ�νσεις στ� internet αν" π*ληA � �δι�ς �
)"ρτης πρ�καλε� την αµ-ισ�&τηση της )ρ&σης τ�υ *ρ�υ παγκ�σµι�π��ηση σε
*,τι α-�ρ" τη δι"σταση τ�υ π�λ�τη, καθ/ς �ι πρ�ϋπ�θ�σεις της δεν ε�ναι πα-
γκ�σµ�ως διαδεδ�µ�νες. Π*σ� µ"λλ�ν π�υ υπ"ρ)�υν και ιδια�τερα σηµαντικ�ς
ανισ*τητες στη )ρ&ση τ�υ διαδικτ��υ και µ�σα στις )/ρες & τις περι�)�ς αν"-
λ�γα µε τ� -�λ�, την ηλικ�α, την κ�ινωνικ& θ�ση και την εθνικ*τητα16. 3τσι,
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16. Για *λα αυτ" τα στ�ι)ε�α δε�τε Castells 2000α: 377. Παρ*µ�ια στ�ι)ε�α δ�ν�νται και στ�
UNDP report 1999 (2000).
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εν/ η δι"σταση της παγκ�σµι�π��ησης τ�υ π�λ�τη θα µπ�ρ��σε να α-�ρ" *λ�
τ�ν κ*σµ� (δυνητικ"), α-�ρ" τις περι�)�ς π�υ ε�ναι τε)ν�λ�γικ" –και �ικ�ν�-
µικ"– ανεπτυγµ�νες & αναπτυσσ*µενες, και αυτ�ς π�υ ω-ελ��νται "µεσα απ*
την �ικ�ν�µικ& παγκ�σµι�π��ηση. Συνεπ/ς, η δι"σταση αυτ& δεν ε�ναι αυτ*-
ν�µη αλλ" �ρ�σκεται σε συν"-εια & και ε!"ρτηση απ* την �ικ�ν�µικ& δι"σταση.

Η παγκ�σµι�π��ηση λ�ιπ*ν �)ει δηµι�υργ&σει παγκ*σµια συνειδητ*τητα
(τ�υλ")ιστ�ν για τ�υς π�λ�τες συγκεκριµ�νων περι�)/ν) και αυ!αν*µενη επα-
-&, κυρ�ως συµ��λικ" και εν δυν"µει, δηλαδ& στ� επ�πεδ� των δυνατ�τ&των.
Αυτ* �)ει �δηγ&σει π�λλ��ς θεωρητικ��ς να �λ�π�υν & να αναµ�ν�υν µια
αναδυ*µενη ‘παγκ*σµια κ�ινων�α’ & ‘παγκ*σµια κ�υλτ��ρα’. Αρ)ικ" αυτ* ε�-
)ε δηµι�υργ&σει την υπ*θεση *τι θα επιτυγ)"ν�νταν µεγαλ�τερη εν�π��ηση
και �µ�γεν�π��ηση παγκ�σµ�ως, η �π��α *µως απ�δυναµ/θηκε σ�ντ�µα ε!αι-
τ�ας της εµπειρικ&ς παρατ&ρησης *τι η παγκ�σµι�π��ηση συµπεριλαµ�"νει και
µια αντ�στρ�-η κ�νηση πρ�ς τ� επιµ�ρ�υς, τ� τ�πικ*, αλλ" και *τι η αυ!αν*-
µενη επα-& µπ�ρε� να πρ�καλ�σει και περισσ*τερες ‘παρε!ηγ&σεις’ και πρ�-
στρι��ς. Η "π�ψη αυτ& διατηρε�ται στη σ�γ)ρ�νη πρ��ληµατικ& κυρ�ως *σ�ν
α-�ρ" στα ΜΜΕ και την επ�δρασ& τ�υς στην κ�υλτ��ρα. � Stuart Hall, για
παρ"δειγµα, υπ�στηρ�2ει *τι υπ"ρ)ει µια ‘παγκ*σµια µα2ικ& κ�υλτ��ρα’ π�υ
ε!απλ/νεται µ�σω των ταινι/ν και της δια-&µισης, µε κ�ρι� µ�σ� τη δ�ρυ-�-
ρικ& τηλε*ραση (Hall 1991α: 27). O Ulrich Beck, επ�σης, µιλ" για ‘place poly-
gamy’, π�υ σηµα�νει την εσωτερικ& κινητικ*τητα των ατ*µων και τ�ν (αυ-
τ*)πρ�σδι�ρισµ* τ�υς µ�σω π�λλαπλ/ν τ�π�θεσι/ν ε!αιτ�ας της �κθεσ&ς τ�υς
στην επιρρ�& των ΜΜΕ, δηλαδ& τη δυνατ*τητα π�υ τ�υς δ�νεται να συλλ"-
��υν την εικ*να τ�υ εαυτ�� τ�υς σε "λλα, µακριν" µ�ρη (Beck 2000: 72-75).

Υπ"ρ)ει κ"π�ια δ*ση αλ&θειας σε αυτ& την "π�ψη στ� �αθµ* π�υ τα ΜΜΕ
�)�υν την ισ)� και την ικαν*τητα να διαµ�ρ-/σ�υν τις ιδ�ες και πρ�σλ&ψεις
των απ�δεκτ/ν των µηνυµ"των. Παρ’ *λα αυτ", ε�ναι υπερ��λικ& η "π�ψη *τι
µπ�ρ��ν να διαµ�ρ-/σ�υν µια παγκ*σµια µα2ικ& κ�υλτ��ρα. Απ* τη µ�α µε-
ρι", τα ΜΜΕ ε�ναι σε µεγ"λ� �αθµ* εκ-ραστ�ς αντιλ&ψεων και πρ�καταλ&-
ψεων τ�πικ" καθ�ρισµ�νων: συνεπ/ς, ε�ναι δ�σκ�λ� να απ�τελ�σ�υν τη �"ση
µιας εν�π�ιηµ�νης κ�υλτ��ρας & και να γ�ν�υν απ�δεκτ�ς απ* ανθρ/π�υς και
�µ"δες π�υ ε�τε ε�ναι �ι απ�δ�κτες αυτ/ν των πρ�καταλ&ψεων (*ταν αυτ�ς ε�-
ναι αρνητικ�ς) ε�τε �ι αντιλ&ψεις τ�υς ε�ναι τελε�ως δια-�ρετικ�ς. Απ* την "λ-
λη, η κ�υλτ��ρα ε�ναι �να στ�ι)ε�� της π�λιτισµικ&ς κληρ�ν�µι"ς των ανθρ/-
πινων �µ"δων και διαµ�ρ-/νεται µε π�ικ�λ�υς τρ*π�υςA τα ΜΜΕ ε�ναι µ*ν�
�νας απ* αυτ��ς. Η κ�ιν& κ�υλτ��ρα πρ�ϋπ�θ�τει κ�ιν�ς εµπειρ�ες, �ι �π��ες
δε διαµ�ρ-/ν�νται παρακ�λ�υθ/ντας στην τηλε*ραση τ� CNN & τ� Dallas,
αλλ" απαιτ��ν τη συµ-µετ�)& σε κ"τι κ�ιν*, τ� ��ωµα, τη γαλ��)ηση σε �να
τρ*π� 2ω&ς.
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Μια ακ*µη διαδεδ�µ�νη "π�ψη σ)ετικ" µε την παγκ*σµια κ�υλτ��ρα, ε�ναι
αυτ& της ‘κ�υλτ��ρας της δια-�ρετικ*τητας’. Πρ*κειται για την "π�ψη *τι
υπ"ρ)ει µια σ�γ)ρ�νη παγκ*σµια κ�υλτ��ρα, η �π��α *µως συν�σταται στην
«�ργ"νωση της δια-�ρετικ*τητας παρ" στην �µ�ι�µ�ρ-�α» (Hannerz 1990:
237), δηλαδ& *τι διαµ�ρ-/ν�νται «παγκ*σµιες κ�υλτ��ρες στ�ν πληθυντικ*»
(Featherstone 1990: 10) & ‘υ�ριδικ�ς’, αναµεµειγµ�νες κ�υλτ��ρες (‘creole’/’hy-
brid’/mixed cultures, Nederveen Pieterse 1995�). Σε αυτ* τ� σηµε�� θα µπ�ρ��-
σαµε να πρ��"λλ�υµε δ�� ενστ"σεις. Πρ/τ�ν, τ� να µιλ"ει κανε�ς για µια
κ�υλτ��ρα (παγκ*σµια & "λλη) ως την αν"µει!η δια-*ρων κ�υλτ�υρ/ν και
π�λιτισµ/ν δεν ε�ναι παρ" µια ταυτ�λ�γ�α: �ι κ�υλτ��ρες και �ι π�λιτισµ�� ε�-
ναι ε! �ρισµ�� τ� π"ντρεµα δια-*ρων π�λιτισµικ/ν στ�ι)ε�ων και επιρρ�/ν17.
∆ε�τερ�ν, δεν ε�ναι η πρ/τη -�ρ" στην ιστ�ρ�α π�υ συναντ"µε µια αν"µει!η
π�λιτισµ/ν, ��τε και η πρ/τη -�ρ" π�υ �ι επιστ&µ�νες και (σε λιγ*τερ� �αθ-
µ*) �ι "νθρωπ�ι �)�υν επ�γνωση της π�λυµ�ρ-�ας των π�λιτισµ/ν. Συνεπ/ς,
ε�ναι παραπλανητικ* να µιλ"µε για την παγκ�σµι�π��ηση ως �να ιστ�ρικ*
πλα�σι� π�υ δ�νει την ευκαιρ�α συν�παρ!ης π�λλ/ν π�λιτισµ/ν, γιατ� κ"τι τ�-
τ�ι� δε συνιστ" απ�κλειστικ* )αρακτηριστικ* & καιν�τ�µ�α της παγκ�σµι�-
π��ησης.

Θα κλε�σ�υµε αυτ&ν την εν*τητα µε �να παρ"δειγµα π�υ δε�)νει µε σα-&-
νεια τη δι"σταση τ�υ π�λ�τη µ�σα στην παγκ�σµι�π��ηση: τ� παρ"δειγµα των
κινητ�π�ι&σεων εν"ντια στην παγκ�σµι�π��ηση. Κατ’ αρ)"ς, αυτ" τα κιν&µα-
τα και �ι αντ�στ�ι)ες κινητ�π�ι&σεις δε θα µπ�ρ��σαν να υπ"ρ!�υν αν δεν
υπ&ρ)ε η �ικ�ν�µικ& παγκ�σµι�π��ηση: η παγκ�σµι�π��ηση ‘πρ�σ�-ερε’ �να
κ�ιν* σηµε�� ανα-�ρ"ς σε *λες αυτ�ς τις �µ"δες π�υ, για τ�ν �π�ι�δ&π�τε λ*-
γ�, αισθ"νθηκαν *τι απειλ��νται απ* αυτ&ν και συσπειρ/θηκαν εναντ��ν της.
Ταυτ�)ρ*νως, τα σ�γ)ρ�να µ�σα επικ�ινων�ας παρε�)αν τ�υς τρ*π�υς /στε να
µπ�ρ�σ�υν �ι δι"-�ρες διασκ�ρπισµ�νες –ιδε�λ�γικ" και )ωρ�τα!ικ"– �µ"δες
να επικ�ινων&σ�υν και να �ργαν/σ�υν τη διαµαρτυρ�α τ�υς και να ενωθ��ν
συµ��λικ" σε �να κ�νηµα µε µ*νη κ�ιν& συνιστ/σα την εναντ�ωση στην πα-
γκ�σµι�π��ηση –*,τι κι αν αυτ& σ&µαινε για τ�ν καθ�να18. Βλ�π�υµε, δηλαδ&,
*τι στην πραγµατικ*τητα τα κιν&µατα εν"ντια στην παγκ�σµι�π��ηση απ�τε-
λ��ν µια ακ*µη �κ-ραση της �διας της παγκ�σµι�π��ησης. Η �ικ�ν�µικ& πα-
γκ�σµι�π��ηση δηµι��ργησε & εν�τεινε τις αιτ�ες για τη δηµι�υργ�α και δρ"ση
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17. Αυτ* "λλωστε αναγνωρ�2ει και � Νederveen Pieterse, παρ*λ� π�υ µιλ"ει για ‘υ�ριδικ�ς’
κ�υλτ��ρες.

18. Σε π�λλ�ς απ* αυτ�ς τις κινητ�π�ι&σεις συµµετε�)αν �µ"δες αντιδιαµετρικ" αντ�θετες,
*πως αναρ)ικ��, εκπρ*σωπ�ι εκκλησι/ν π�υ θεωρ��ν την παγκ�σµι�π��ηση απειλ& για τ� δ*γµα
τ�υς, �ικ�λ*γ�ι, εθνικιστ�ς κλπ.



των κινηµ"των, και �ι ν�ες τε)ν�λ�γ�ες τα µ�σα για την �ργ"νωση και δρ"ση
τ�υς. Ε�ναι σ)εδ*ν µια ειρωνε�α της ιστ�ρ�ας *τι η τε)ν�λ�γικ& επαν"σταση
υπ&ρ!ε τ� µ�σ�ν δηµι�υργ�ας και των δ�� αυτ/ν αντικρ�υ*µενων διαστ"σεων:
της �ικ�ν�µικ&ς παγκ�σµι�π��ησης (εν µ�ρει), δηλαδ& της κυριαρ)�ας της κα-
πιταλιστικ&ς αγ�ρ"ς και τ�υ �ικ�ν�µικ�� κριτηρ��υ �ναντι τ�υ π�λιτικ�� και
κ�ινωνικ��, και της αντ�δρασης σε αυτ&ν, δηλαδ& της ενδυν"µωσης τ�υ κ�ι-
νωνικ�� στ�ι)ε��υ και της π�λιτικ&ς δρ"σης ακρι�/ς λ*γω της κυριαρ)�ας της
�ικ�ν�µ�ας.

� Robertson (1992) ανα-�ρει *τι αυτ" τα κιν&µατα απ�τελ��ν µ�ρ�ς της
παγκ�σµι�π��ησης γιατ� εµπερι�)�νται στη συ2&τηση για την παγκ�σµι�π��η-
ση. Εδ/ θα µπ�ρ��σαµε να πρ�σθ�σ�υµε *τι η δρ"ση τ�υς συντ�ν�2εται σε
παγκ*σµι� επ�πεδ�. Βε�α�ως τ� παγκ*σµι� περι�ρ�2εται στις περι�)�ς και τα
"τ�µα π�υ �)�υν πρ*σ�αση στις ν�ες τε)ν�λ�γ�ες, *π�υ πρ*σ�αση σηµα�νει
*)ι µ*ν� τη θεωρητικ& δυνατ*τητα �παρ!ης εν*ς υπ�λ�γιστ& και εν*ς τηλε-
-/ν�υ, αλλ" τις πραγµατικ�ς συνθ&κες π�υ επιτρ�π�υν αυτ&ν την πρ*σ�αση
και κυµα�ν�νται απ* την παρε)*µενη εκπα�δευση και τις αν"γκες της κ"θε
κ�ινων�ας µ�)ρι την α!�α τ�υ υπ�λ�γιστ& σε σ)�ση µε τ� µ�σ� µηνια�� εισ*δη-
µα. ∆εν ε�ναι συµπτωµατικ* τ� γεγ�ν*ς *τι �ι πρ/τες κινητ�π�ι&σεις κατ" της
παγκ�σµι�π��ησης �γιναν στη δυτικ& ακτ& των ΗΠΑ, στ� Seattle, και συνε)�-
στηκαν στην "λλη πλευρ" τ�υ Ατλαντικ��, στη ∆υτικ& Ευρ/πη19.

Συν�ψ�2�ντας, η παγκ�σµι�π��ηση τ�υ π�λ�τη ανα-�ρεται στις δυνατ*τη-
τες των π�λιτ/ν να συλλ"��υν τ�ν κ*σµ� στην παγκ�σµι*τητ" τ�υ και στ� εν-
δε)*µεν� να δρ"σ�υν σε παγκ*σµια κλ�µακα. Βε�α�ως, τ� περιε)*µεν� της
δρ"σης τ�υς µπ�ρε� να ε�ναι ε�τε διεθνιστικ* ε�τε επιµεριστικ*A σε κ"θε περ�-
πτωση, η παγκ�σµι�π��ηση πρ�σ-�ρει τα µ�σα /στε µια �µ"δα να κερδ�σει τη
συµπ"θεια & την αντιπ"θεια σε παγκ*σµια κλ�µακα. Τ�λ�ς, η παγκ�σµι�π��η-
ση τ�υ π�λ�τη δεν ε�ναι ανε!"ρτητη απ* την �ικ�ν�µικ& παγκ�σµι�π��ηση µε
την �νν�ια *τι συ)ν" �ργαν/νεται & εκ-ρ"2εται σε συν"ρτηση µε αυτ&ν, δη-
λαδ& ως µια απ"ντηση ε�τε θετικ& ε�τε αρνητικ&.

*  *  *
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19. Ας µην παραγνωρ�2εται *τι �ι κ�ινων�ες της ∆�σης, *π�υ εµ-αν�στηκαν αυτ" τα κιν&µα-
τα, )αρακτηρ�2�νται απ* ευηµερ�α, τ�υλ")ιστ�ν σε σ)�ση µε "λλες. Αυτ* τ� γεγ�ν*ς ε�ναι καθ�-
ριστικ* γιατ� δ�νει τη δυνατ*τητα στ�υς π�λ�τες τ�υς να ασ)�ληθ��ν µε 2ητ&µατα π�υ !επερν��ν
την καθηµεριν& τ�υς επι��ωση. 3τσι, ε�ναι λ�γικ* *τι �ικ�λ�γικ�ς ανησυ)�ες, αντικαπιταλιστικ�ς
κινητ�π�ι&σεις και αιτ&µατα παγκ*σµιας αναδιαν�µ&ς τ�υ πλ��τ�υ εµ-αν�στηκαν τ*σ� �ντ�να
στις )/ρες αυτ�ς.



Η παραπ"νω εν*τητα απ�τελε� τ�ν �ρισµ* της παγκ�σµι�π��ησης π�υ πρ�τε�-
νεται σε αυτ& τη µελ�τη. H παγκ�σµι�π��ηση ε�ναι � *ρ�ς π�υ �)ει υι�θετηθε�
ως απ�τ�λεσµα ιδε�λ�γικ�π��ησης για να εκ-ρ"σει την ε!"πλωση τ�υ νε�-ι-
λελε�θερ�υ καπιταλισµ�� σε �λ��να και περισσ*τερες περι�)�ς τ�υ πλαν&τη.
Ε�ναι επ�σης η αυ!αν*µενη συνειδητ*τητα της αλληλε!"ρτησης των )ωρ/ν τ�υ
κ*σµ�υ και η ικαν*τητα των π�λιτ/ν να επικ�ινων&σ�υν και να �ργανωθ��ν
)ωρ�ς )ωρικ��ς & )ρ�νικ��ς περι�ρισµ��ς. Και �ι δ�� διαστ"σεις της παγκ�-
σµι�π��ησης, της �ικ�ν�µ�ας και τ�υ π�λ�τη, ε�ναι σε µεγ"λ� �αθµ* τ� απ�τ�-
λεσµα της τε)ν�λ�γικ&ς επαν"στασης π�υ !εκ�νησε στη δεκαετ�α τ�υ ’60.
Jµως, παρ’ *λη τη σηµασ�α της τε)ν�λ�γ�ας δεν τη συµπεριλ"�αµε ως µια απ*
τις διαστ"σεις π�υ �ρ�2�υν την παγκ�σµι�π��ηση, γιατ� �ι τε)ν�λ�γικ�ς αλλα-
γ�ς σηµατ�δ�τ��ν µια αλλαγ& στ�υς τρ*π�υς παραγωγ&ς και στη µετ"δ�ση
της πληρ�-�ρ�ας, εν/ η παγκ�σµι�π��ηση σηµατ�δ�τε�ται απ* την ιδε�λ�γι-
κ�π��ηση της αλληλε!"ρτησης και της ‘ν�κης’ τ�υ -ιλελε�θερ�υ καπιταλισµ��.
Στη µελ�τη αυτ&, *ταν ανα-ερ*µαστε στην παγκ�σµι�π��ηση ενν���µε κυρ�ως
την �ικ�ν�µικ& της δι"σταση, καθ/ς ε�ναι η κυρ�αρ)η αλλ" και αυτ& π�υ �)ει
δηµι�υργ&σει σε µεγ"λ� �αθµ* και τη δι"σταση τ�υ π�λ�τη. Π"ντως, να επιση-
µ"ν�υµε *τι δε 2��µε σε µια &δη διαµ�ρ-ωµ�νη ‘παγκ�σµι*τητα’ (‘globality’)
*πως µερικ�� υπ�στηρ�2�υν: η παγκ�σµι�π��ηση ε�ναι µια διαδικασ�α π�υ αλ-
λ"2ει συνε)/ς και µε ραγδα��υς ρυθµ��ς τις κ�ινων�ες και, καθ/ς �ρισκ*µα-
στε ακ*µη εν µ�σω µεγ"λων και σηµαντικ/ν αλλαγ/ν, δεν µπ�ρ��µε να γνω-
ρ�2�υµε την εικ*να τ�υ κ*σµ�υ πριν η σκ*νη των µεγ"λων αλλαγ/ν καταλα-
γι"σει.
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