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Καταλαβαίνουμε σήμερα ότι  Παγκοσμιοποίηση σημαίνει κυρίως την 

επιβολή των δικτύων των χρηματοοικονομικών αγορών και των δικτύων  

της «εθνικής» επιχειρηματικής κουλτούρας των παγκόσμιων κρατών και 

ιδιαίτερα των <ΗΠΑ>.  Αυτό το παγκόσμιο σύστημα  ολοκληρώνετε  σε 

συνδυασμό με τον αυξανόμενο έλεγχο των δικτύων της διακυβέρνησης 

και επιρροής τους στα παγκόσμια πράγματα. Παγκόσμια κράτη είναι 

αυτά  που έχουν επεκτείνει σε παγκόσμιο επίπεδο  τα λειτουργικά τους  

συστήματα  και  τμήματα της κυριαρχίας τους, ενώ   έχουν αποδεσμεύσει  

ουσιαστικά την έννοια της κυριαρχίας  από τα  εδαφικά τους όρια. Ο 

κατακερματισμός του κράτους έθνους που βλέπουν ορισμένοι 

συγγραφείς -της παλαιότερης σχολής-   ως κυρίαρχα στοιχεία της νέας 

παγκόσμιας κατάστασης και ο διαχωρισμός ανάμεσα στις διαστάσεις της 

εργασίας, του κεφαλαίου και της τεχνολογίαςi νομίζω ότι στην 

πραγματικότητα είναι περισσότερο έκφραση της πολυπλοκότητας των 

δικτύων και της ολοκλήρωσής τους σε μια μεγαλύτερη γεωγραφική 

κλίμακα παρά μια πραγματική αποδόμηση των σχέσεων και δεσμών στο 

εσωτερικό των κρατικών μορφωμάτων παγκόσμιας εμβέλειας. Η 

αποδόμηση και η ρευστότητα της οικονομίας και του πολιτισμού ισχύει 

κυρίως για τις περιοχές και τις χώρες που βρίσκονται σε μια αρνητική 

σχέση  ισορροπίας  με τα παγκόσμια κράτη  και τις παγκόσμιες αγορές 

του κεφαλαίου.  Η Ελλάδα είναι μόνο μία  περίπτωση ανάμεσα σε πολλές 

άλλες χώρες όπως: η Αργεντινή,η  Πορτογαλία, οι Βαλκανικές Χώρες, οι 

Χώρες της Ανατολικής Ευρώπης κ.α..  Για τις τελευταίες  ισχύει μια 
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διαδικασία πολιτισμικής ομογενοποίησης και οικονομικής υποβάθμισης 

μέσω της  επιβολής της ηγεμονίας των ισχυρών παγκόσμιων κρατών που 

είναι πολλαπλά ισχυρότερη από την ηγεμονία των παλαιών  αποικιακών 

κρατών.  Η έρευνά μας θα πρέπει εδώ να στρέφεται περισσότερο σε 

θέματα που αφορούν την πυκνότητα, την κλίμακα, το είδος και την 

ευελιξία των δικτυακών δεσμών ηγεμονίας που παράγονται και 

λειτουργούν κάτω από τα φαινομενικά  ουδέτερα  παρουσίας  του 

κεφαλαίου και των παγκόσμιων κρατών, όπως είναι η κατανάλωση, η 

εικόνα, η πληροφόρηση, το ενιαίο ψηφιακό πολιτιστικό περιεχόμενο, και 

από το επικοινωνιακό θέαμα της νέας παγκόσμιας κοινωνίας που 

παράγεται «ως μια νέα  λαϊκή ουτοπία»  της σύγχρονης τεχνολογίας. 

 

Η κυριαρχία των παγκόσμιων κρατώνii όμως  στην πραγματικότητα 

συνδυάζεται κυρίως με τον έλεγχο των ακόλουθων διαστάσεων  σε 

παγκόσμιο επίπεδο: 

α) έλεγχος του παγκόσμιου εμπορίου και ιδιαίτερα του βαθμού 

εισόδου προϊόντων του τρίτου κόσμου στα εμπορικά δίκτυα του 

βιομηχανικού κόσμου μέσω του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου 

(<ΠΟΕ> – <WTO>) iii και κυρίως των διμερών συμφωνιών, των 

εμπορικών δικτύων των μεγάλων εταιρειών, 

β) έλεγχος των νομισμάτων και των ισοτιμιών μέσω του Διεθνούς 

Νομισματικού Ταμείου (<IMF>),iv της κίνησης κεφαλαίου και της 

διατραπεζικής συνεργασίας μέσω των μηχανισμών πιστοποίησης της 

προέλευσης των κεφαλαίων και του λεγόμενου «βρόμικου» χρήματος, Η 

σημερινή κρίση του ελληνικού χρέους, είναι ένα βήμα  παραπέρα σε μία 

διαχρονική συνέχεια παρεμβάσεων και εξισορροπήσεων στις 

χρηματοοικονομικές αγορές στις οποίες κυριαρχούν οι επενδυτικές 

τράπεζες, οι οίκοι αξιολόγησης κάτω από την ομπρέλα προστασίας της 

αμερικανικής οικονομικής  πολιτικής και της πολιτικής της 



γερμανογαλλικής Ευρωπαϊκής Τράπεζας. Το παράδοξο είναι ότι σε μία 

περίοδο απεριόριστης ρευστότητας των αγορών η Ελλάδα και άλλες 

χώρες ‘στραγγαλίζονται’ οικονομικά με στόχο την εναρμόνιση τους 

οικονομικά και οργανωτικά σε ένα παγκόσμιο σύστημα, στο οποίο θα 

καταθέσουν αρχικά την  οικονομική  τους αυτονομία και σε μία δεύτερη 

φάση το φυσικό και ανθρώπινο κεφάλαιο που διαθέτουν. 

γ) έλεγχος της εσωτερικής ασφάλειας και αστυνομική συνεργασία 

των παγκόσμιων κρατών με τα ελεγχόμενα κράτη, μέσω διμερών 

συμφωνιών και συμφωνιών των διεθνών οργανισμών (Interpol, Europol 

κ.ά.), 

δ) έλεγχος της κίνησης των πολιτών του πρώτου κόσμου στην 

παγκόσμια αγορά τουρισμού, και ιδιαίτερα στις χώρες του τρίτου κόσμου 

και της ημιπεριφέρειας, μέσω ταξιδιωτικών οδηγιών και διμερών 

συνεργασιών με κύριο άξονα την τρομοκρατία την εσωτερική ασφάλεια, 

την κλιματική αλλαγή και  τα διάφορα φυσικά φαινόμενα., 

ε) στρατιωτική συνεργασία και έλεγχος των στρατιωτικών 

συστημάτων συμμαχικών και άλλων χωρών με κύριο στόχο την 

αντιμετώπιση της τρομοκρατίας και των τοπικών συγκρούσεων. Σε αυτό 

συμβάλλει και η ύπαρξη και η δημιουργία διαφόρων μονάδων ταχείας 

επέμβασης σε χώρες της περιφέρειας και του τρίτου κόσμου. Οι <ΗΠΑ> 

αναπτύσσουν τις δυνάμεις που αποτελούν παραδοσιακά τμήμα του 

στρατιωτικού τους μηχανισμού, όπως οι πεζοναύτες και οι 

αερομεταφερόμενες μονάδες, ενώ οι ευρωπαϊκές χώρες αναπτύσσουν 

κοινά σώματα με την προοπτική δημιουργίας ενός σταθερού ευρωπαϊκού 

στρατού, 

στ) μερικός έλεγχος της παραγωγής και των εργασιακών σχέσεων σε 

παγκόσμιο επίπεδο, μέσω θεμάτων που αφορούν την υγεία, την παιδική 

εργασία, το περιβάλλον, την ασφάλεια των προϊόντων, την βιωσιμότητα 

του ασφαλιστικού συστήματος. 



ζ) μερικός έλεγχος των συστημάτων ρύθμισης της παγκόσμιας 

κίνησης των μεταναστευτικών ρευμάτων και των μετακινήσεων 

πληθυσμών μέσω συνοριακών συστημάτων φύλαξης, κοινής διαχείρισης 

δεδομένων, ρυθμίσεων που αφορούν το πολιτικό άσυλο, κανονισμούς 

εγκατάστασης, επαναπροώθησης  κ.λπ. (π.χ., Συμφωνία Schengen, 

FRONTEX), 

η) εξασφάλιση δικαιωμάτων για αστυνομική έρευνα και δικαστική 

αρωγή για πράξεις υπηκόων άλλων κρατών. Επέκταση των ορίων –η 

περιορισμού- της αρμοδιότητας των εθνικών δικαστηρίων εκτός του 

εθνικού χώρου των παγκόσμιων κρατών. Κράτηση και φυλάκιση 

υπηκόων άλλων κρατών για θέματα που αφορούν την εσωτερική 

ασφάλεια.  

 

Αυτά είναι τα δίκτυα και τα συστήματα ελέγχου που είναι εμφανή 

και έχουν αποκτήσει θεσμική μορφή με τον έναν ή τον άλλο τρόπο. Σε 

αυτά θα πρέπει να συμπεριλάβουμε φυσικά και τα άτυπα εκτενή 

ανθρώπινα δίκτυα που συντηρούνται στο πλαίσιο των διοικητικών 

μηχανισμών των υπερεθνικών οργανισμών, των μυστικών υπηρεσιών  

κ.λπ. Σε αυτή τη θεσμική τεχνολογική διάσταση ελέγχου θα πρέπει να 

εντάξουμε φυσικά και την εξέλιξη της δορυφορικής τεχνολογίας στην 

οποία ηγετικό ρόλο παίζουν οι <ΗΠΑ>, ενώ η Ευρώπη ακολουθεί με μια 

ξεχωριστή προσπάθεια. Η δορυφορική παρακολούθηση και έλεγχος 

αποτελεί σήμερα ένα πολυδιάστατο σύστημα τεκμηρίωσης δεδομένων 

που είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την παρουσία και τη λειτουργία των 

παγκόσμιων κρατών σε όλες τις γωνιές του πλανήτη. Αυτή η διάσταση 

αποτελεί σε μεγάλο βαθμό και το υπόβαθρο για την αντικατάσταση της 

παραδοσιακής μυστικής κατασκοπείας από ένα πιο ουδέτερο τεχνολογικό 

σύστημα, το οποίο προσφέρει ταυτόχρονα και υπηρεσίες στη ναυσιπλοΐα, 

στην παγκόσμια  εμπορευματοποιημένη  αγροτική παραγωγή κ.α. 



 

Αυτή η νέα πολιτική αντίληψη επεκτατικής ρύθμισης που συνδέεται με 

τη διεύρυνση των αρμοδιοτήτων και της ισχύος των εθνικών 

συστημάτων ελέγχου των παγκόσμιων κρατών σε πλανητικό επίπεδο, 

νομίζω ότι δημιουργεί ένα νέο καθεστώς στις διεθνείς σχέσεις και κυρίως 

στην παγκόσμια οικονομία.  Πολιτιστικές-συμβολικές αντιλήψεις για την 

πατρίδα και το πάτριο έδαφος, τεχνο- στρατιωτικές ικανότητες σε 

συνδυασμό με τον κυρίαρχο επιχειρηματικό πολιτισμό και την 

προσπάθεια ικανοποίησης στρατηγικών στόχων και δεικτών οικονομικής 

επιτυχίας (όπως π.χ αυτοί που περιέχονται στο (Ευρωπαϊκό Σύμφωνο 

Σταθερότητας), η επικράτηση ενός ιδεoλογικοποιημένου 

«πολυπολιτισμού» που είναι στην ουσία μονοδιάστατο πολιτισμικό 

εμπόρευμα,v δημιουργούν το υβριδικό δικτυακό πολιτικό πλαίσιο της 

νέας παγκόσμιας Ηγεμονίας. 

Σε αυτό το πλαίσιο-δίκτυο,  θα πρέπει να ενσωματωθούν με τον 

έναν ή τον άλλο τρόπο οι περιοχές που έχουν ιδιαίτερη στρατηγική 

σημασία, διαθέτουν σημαντικά φυσικά αποθέματα ή αποτελούν 

παράγοντες κινδύνου και αποσταθεροποίησης των ΗΠΑ, της Ευρώπης, 

της Ρωσίας,  της Κίνας, της Ινδίας. Σε πολλές περιπτώσεις η παρουσία 

ενός υβριδικού και «φαινομενικά» «χαοτικού» συστήματος ρύθμισης, 

όπως συμβαίνει στα δίκτυα των αγορών,  αποκρύπτει τον ουσιαστικό 

ενιαίο χαρακτήρα και τη συνέπεια με την οποία ορισμένα παγκόσμια 

κράτη επιβάλλουν τα ενδιαφέροντά τους. Σε άλλες περιπτώσεις, οι 

μεγάλες προσπάθειες ελέγχου της μετανάστευσης από τον τρίτο κόσμο 

συνοδεύονται από μια διαρκή και στοχευόμενη αρπαγή ημιειδικευμένου 

και ειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού, κυρίως από την Ασία, στους 

τομείς των ιατρικών υπηρεσιών, της πληροφορικής τεχνολογίας κ.λπ. Τα 

«άναρχα» μεταναστευτικά ρεύματα και η νομαδική ταυτότητα ενός 

μεγάλου μέρους της ειδικευμένης και ανειδίκευτης εργασίας ισορροπούν 



ευέλικτα γύρω από τα συμφέροντα και την οικονομική συγκυρία του 

καπιταλιστικού κέντρου. Στην Ευρώπη η διεύρυνση των ορίων της 

<Ε.Ε.> προς την ευρωπαϊκή Ανατολή και το Νότο, πριν φέρει μια 

ουσιαστική ανάπτυξη στις περιοχές αυτές, έχει  απορροφήσει το 

μεγαλύτερο μέρος του ανθρώπινου δυναμικού που είναι σήμερα 

απαραίτητο στις προηγμένης  υπηρεσίες και την πληροφορική. 
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