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Εισαγωγή 

 

Η μεταβολή των κοινωνικών, πολιτικών, οικονομικών συνθηκών σε παγκόσμιο 

επίπεδο στο πέρασμα των χρόνων, η ανάγκη των ανθρώπων για επικοινωνία από 

κάθε σημείο του πλανήτη, ο τρόπος διαχείρισης κεφαλαίων, η παγκόσμια διάσταση 

των οικολογικών επιπτώσεων, καθώς και η επέκταση της συνείδησης παγκοσμιότητας 

σε όλους τους τομείς όρισαν τα βασικά χαρακτηριστικά της παγκοσμιοποίησης. 

Πρόκειται για έναν όρο που αν και έχει προσδιορισθεί αρκετές δεκαετίες 

νωρίτερα, εξακολουθεί να διχάζει και να έχει υποστηρικτές αλλά και πολέμιους. 

Αναμφίβολα οι διαδικασίες της παγκοσμιοποίησης δημιουργούν ποικίλων ειδών 

μεταβολές στη ζωή των ανθρώπων: ανταλλαγές πολιτισμικών στοιχείων, διευκόλυνση 

επικοινωνίας, αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, επέκταση οριζόντων σκέψης, 

ανάδειξη νέων προτύπων, δημιουργία οικονομικών ανισοτήτων κλπ. 

Το σημαντικότερο όλων όμως είναι πως ανακύπτουν ποικίλων ειδών 

ερωτηματικά που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τη σύνδεση της παγκοσμιοποίησης 

με την κουλτούρα κάθε έθνους. Πόσο τελικά συσχετίζονται αυτά τα δύο στοιχεία; Σε τι 

βαθμό αλληλεπιδρούν; Ισχύει η άποψη πολλών σύγχρονων μελετητών- ερευνητών 

πως με την παγκοσμιοποίηση αλλοτριώνονται τα κύρια και ιδιαίτερα στοιχεία κάθε 

έθνους; Πως η παγκοσμιοποίηση μπορεί τελικά να επιδράσει θετικά στην εξέλιξη των 

σύγχρονων κοινωνιών και να αμβλύνει τα ποικίλα πολιτικά και κοινωνικά ζητήματα; 

Υπάρχουν μηχανισμοί (κρατικοί, πολιτικοί κ.α.) που κινούν τα ''νήματα'' και την πορεία 

κάθε έθνους και παρεμβαίνουν επηρεάζοντας την κουλτούρα του, με απώτερο σκοπό 

την διαμόρφωση μιας μαζικής κουλτούρας; Αυτά είναι ορισμένα εκ των κύριων 

ερωτημάτων που τίθενται προς απάντηση στην παρούσα Διπλωματική εργασία.  

Στόχος της παρούσας Διπλωματικής Εργασίας είναι η απάντηση των 

προαναφερόμενων ερωτημάτων μέσα από την αναζήτηση βιβλιογραφικών πηγών, 

ερευνών και δημοσιευμένων επιστημονικών άρθρων που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα 

με το εξεταζόμενο ζήτημα. Ουσιαστικά πραγματοποιείται μια παρουσίαση στοιχείων/ 

δεδομένων που ελήφθησαν από τις ανωτέρω έγκυρες πηγές, ενώ παράλληλα γίνεται 

και μια κριτική προσέγγιση αυτών, προς επισήμανση των αμφισβητούμενων σημείων 

και εντοπισμό εκείνων που χρίζουν περαιτέρω ή μελλοντικής έρευνας.  
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Είναι καθοριστικής σημασίας όχι μόνο να απαντηθούν ερωτήματα ή να λυθούν 

απορίες που δημιουργούνται στους αναγνώστες αυτής της εργασίας, αλλά και να 

δημιουργηθούν νέα ερωτήματα πιο σύνθετα που θα οδηγήσουν σε νέες μελλοντικές 

μελέτες. Τα ερωτήματα αυτά είναι πιθανό να μη δημιουργήθηκαν στον γράφων αυτή 

την εργασία ή μπορεί και να δημιουργήθηκαν αλλά λόγω του περιορισμού της έκτασης 

της παρούσας μελέτης να μην επεκτάθηκε σε περεταίρω ανάλυση. Οι ίδιοι οι 

αναγνώστες είναι αυτοί που θα ορίσουν νέες μεταβλητές στο υπό εξέταση θέμα και θα 

οδηγήσουν τους επόμενους μελετητές σε επέκταση της ανάλυσης. 

Γενικά τα συμπεράσματα που προέκυψαν είναι εξαιρετικά σημαντικά γι' αυτό το 

αμφιλεγόμενο ζήτημα. Συνοπτικά, αξίζει να αναφερθεί πως η παγκοσμιοποίηση από 

τα πρώτα κιόλας στάδια της εξέλιξης της έδειξε ολοφάνερα τις προθέσεις των ατόμων- 

ομάδων που την υποστήριξαν. Ως ένα ιστορικά αναπόφευκτο φαινόμενο ευνόησε και 

ευνοεί τις ανισότητες. Συνέβαλε στην μεταβολή της οργάνωσης κρατών, στη στόχευση 

για επίτευξη μιας παγκόσμιας οικονομίας και κοινωνίας, ακόμη και στην αλλαγή του 

τρόπου ζωής και της καθημερινότητας των ανθρώπων. Οι ποικίλες μορφές της 

παγκοσμιοποίησης αποδεικνύουν την αντίστοιχη ποικιλομορφία των τάσεων και 

σχεδίων των παγκόσμιων εταιρειών που ''κυβερνούν'' και κατευθύνουν τα κράτη ως 

μάζες.  

Αναδεικνύεται εξαιρετικά σημαντική και αναγκαία η διατήρηση των ιδιαιτεροτήτων 

των εθνών, καθώς αυτές είναι που μαρτυρούν την ιστορική πορεία και εξέλιξη τους. 

Συνεπώς αυτό που πρέπει να μελετηθεί διεξοδικά, είναι πως καθίσταται δυνατό να 

αξιοποιηθούν κατάλληλα τα θετικά στοιχεία της παγκοσμιοποίησης, σε τέτοιο βαθμό 

ώστε να μην επιδράσουν αρνητικά και επιφέρουν ην αλλοτρίωση (πολιτισμική, 

θρησκευτική, πολιτική, οικονομική κλπ) των εθνών. 

Η παρούσα διπλωματική εργασία αναπτύσσεται σε τέσσερα κεφάλαια. Στο 

πρώτο παραθέτονται ιστορικά δεδομένα σχετικά με την εξέλιξη του φαινομένου της 

παγκοσμιοποίησης. Στο δεύτερο αναλύεται περισσότερο το φαινόμενο, μέσω των 

αιτιών, των συνεπειών και των μηχανισμών υποστήριξης του. Η μελέτη της εξέλιξης 

των εθνών και των στοιχείων που ορίζουν την εθνική κουλτούρα πραγματοποιείται στο 

τρίτο κεφάλαιο της εργασίας, ενώ στο τέταρτο και τελευταίο κεφάλαιο επιχειρείται η 

σύνδεση των βασικών εννοιών που μελετήθηκαν (παγκοσμιοποίηση και εθνική 

κουλτούρα) και οι σχέσεις συσχέτισης τους. 

Ο τελικός στόχος της παρούσας εργασίας λοιπόν, δεν είναι άλλος παρά να 

καταλήξει στο συμπέρασμα ότι το φαινόμενο της παγκοσμιοποίησης προσπαθώντας 
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να αξιοποιήσει τα θετικά του στοιχεία καταφέρνει να συνυπάρξει αρμονικά με την 

έννοια της εθνικής κουλτούρας και να μην αλλοιώσει τις ιδιαιτερότητες και την 

ταυτότητα των εθνών στο πέρασμα των χρόνων. Με γνώμονα την εξάλειψη κάθε 

εθνικιστικού στοιχείου και την προώθηση του πολιτιστικού πλουραλισμού η 

παγκοσμιοποίηση στοχεύει στην μεταβολή της εθνικής κουλτούρας μόνο με θετικό 

τρόπο. 
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Περίληψη 

 

Θέμα της παρούσας Διπλωματικής Εργασίας είναι οι μορφές και τα αίτια της 

παγκοσμιοποίησης και ο τρόπος που η παγκοσμιοποίηση επηρεάζει ή επηρεάζεται 

από την εθνική κουλτούρα. Πραγματοποιείται ουσιαστικά μια βιβλιογραφική 

επισκόπηση για το εν λόγω ζήτημα, με στόχο την πολύπλευρη μελέτη του 

εξεταζόμενου θέματος.  

Αρχικά προσεγγίζεται το ζήτημα της παγκοσμιοποίησης ιστορικά και 

προσδιορίζονται έτη ορόσημα- σταθμοί που στάθηκαν αφετηρία για την εξέλιξη της 

παγκοσμιοποίησης σε διεθνές επίπεδο. Ακολούθως, δίνονται ορισμοί της 

παγκοσμιοποίησης, προσεγγίζεται η εξέλιξη της ιδεολογίας της και αναλύονται οι 

βασικές μορφές της, τα αίτια και οι συνέπειες της ανάπτυξης της. Παράλληλα 

παρουσιάζονται οι θέσεις σύγχρονων μελετητών, που επιχειρηματολογούν για την 

θετική ή αρνητική τους στάση σχετικά με την παγκοσμιοποίηση. Αναμφίβολα η 

παγκοσμιοποίηση δημιουργεί ανισότητες μεταξύ κοινωνικών ομάδων ή και χωρών-

κρατών. Ζητούμενο είναι ο εντοπισμός των μηχανισμών αυτών που θα κατευνάσουν 

και θα ομαλοποιήσουν τις όποιες δημιουργούμενες αντιθέσεις.  

Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που διαφοροποιούν τα έθνη μεταξύ τους και 

παράλληλα τα κάνουν μοναδικά, καθώς και οι έννοιες της ταυτότητας, της 

διαφορετικότητας και της διαπολιτισμικότητας αναλύονται εκτενώς, σε μια προσπάθεια 

εντοπισμού του τρόπου με τον οποίο επιδρά σε αυτές η παγκοσμιοποίηση. 

Παράγοντες όπως η θρησκεία, ο πολιτισμός, η γλωσσική παιδεία και τα εδαφικά 

σύνορα αναλύονται περισσότερο στο πλαίσιο μελέτης και σύνδεσης της εθνικής 

ταυτότητας με την παγκοσμιοποίηση. 

 

 

 

 

Λέξεις κλειδιά: παγκοσμιοποίηση, κουλτούρα, έθνη, ταυτότητα 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ο 

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΟΡΟΣΗΜΑ ΤΗΣ   

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 

 

1.1 Ένα ιστορικό φαινόμενο 

 

Αναμφίβολα ορόσημο στην παγκοσμιοποίηση της οικονομίας ορίζεται ο 16ος 

αιώνας. Δεν πρόκειται σαφώς για ένα πρόσφατο φαινόμενο, καθώς η Ευρώπη έθεσε 

τα θεμέλια του από την Αναγέννηση. Η άνθηση του θαλάσσιου εμπορίου, η 

ανακάλυψη της Αμερικής και η έντονη επιθυμία των κρατών για αποικιακή επέκταση, η 

κατάκτηση του Μεξικού και του Περού από τους Ισπανούς, η μετακίνηση Αφρικανών 

σκλάβων προς τα νέα εδάφη και η αύξηση της παραγωγής ζάχαρης, καπνού και 

βαμβακιού, η ανταλλαγή προϊόντων με ευρωπαϊκά βιομηχανικά, διαμόρφωσαν την 

πρώτη μορφή παγκοσμιοποίησης που υποστήριξε την ευρωπαϊκή κυριαρχία. 

Ουσιαστικά στο δεύτερο μισό του 16ου και 17ου αιώνα, οι Ενωμένες Επαρχίες 

(σημερινή Ολλανδία) αποτέλεσαν τον πυρήνα της παγκόσμιας οικονομίας. Ακολούθως 

τη σκυτάλη ανέλαβαν η Γαλλία και η Αγγλία, όπου πριν τη Γαλλική Επανάσταση 

έλεγχαν το 1/4 του παγκόσμιου εμπορίου1. 

Ο 19ος αιώνας σηματοδοτείται από ένα σημαντικότερο άνοιγμα. Η Μεγάλη 

Βρετανία κατάργησε όλους τους υφιστάμενους φραγμούς (από το 1840 έως και το 

1913) και η Γαλλία υπέγραψε με τους Άγγλους το 1860 εμπορική συνθήκη 

καταργώντας όλες τις απαγορεύσεις και μειώνοντας τους τελωνειακούς δασμούς. Με 

τη συμφωνία αυτή ορίστηκε η απαρχή της απελευθέρωσης των ευρωπαϊκών 

συναλλαγών. Αναμφίβολα η Μεγάλη Βρετανία ήταν ο βασικότερος επενδυτής στο 

εξωτερικό καθ' όλη τη διάρκεια του 19ου αιώνα, με την βρετανική αποταμίευση να 

υποστηρίζει τη χρηματοδότηση υποδομών σε άλλες αναπτυγμένες χώρες2.  

Το χρονικό διάστημα 1870-1914, η παγκοσμιοποίηση αντιστοιχεί σε μία περίοδο, 

κατά την οποία στις χώρες της Ευρώπης επικρατεί μια αποικιοκρατική ιδεολογία 

(Bertzer, 2003). 

                                                           
1
 Guillochon, B. (2007). Παγκοσμιοποίηση. Ένας πλανήτης με αποκλίνοντα σχέδια. Εκδόσεις 

ΚΑΣΤΑΛΙΑ, σελ. 24. 

2
  ο.π., σελ. 25. 
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Η πρώτη παγκόσμια κρίση οδήγησε στην κατάρρευση της οικονομικής 

δραστηριότητας στο εσωτερικό της Ευρώπης αλλά και εκτός των συνόρων της. Για να 

καταφέρουν οι κυβερνήσεις να ξεφύγουν από την κρίση ακολουθούν πολιτικές που 

στοχεύουν στον περιορισμό των αρνητικών επιπτώσεων λόγω της μειωμένης 

δραστηριότητας των εταίρων. Μέσω της υποτίμησης του εθνικού νομίσματος 

στηρίζουν τις εξαγωγές, θέτοντας ταυτόχρονα φραγμούς στις εισαγωγές και 

προστατεύοντας έτσι την εγχώρια αγορά3.  

Η δημιουργία του ΔΝΤ (Διεθνές Νομισματικό Ταμείο) διαδραμάτισε καθοριστικό 

ρόλο στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης. Οι συμφωνίες Μπρέτον Γουντς (Ιούλιος 

1944) καθόρισαν τον ΔΝΤ με βασικό στόχο την σταθερότητα των συναλλαγματικών 

ισοτιμιών. Κύριοι στόχοι αυτού επίσης ήταν: 

 η οργάνωση της μετατρεψιμότητας των νομισμάτων 

 η συνδρομή μέσω βραχυπρόθεσμων δανείων στις χώρες με προσωρινά ελλείμματα 

των ισοζυγιών τρεχουσών συναλλαγών 

Τα επόμενα έτη αποκαλούμενα ως ''ένδοξη τριακονταετία'' (1945-1975) 

χαρακτηρίζονται από δυναμική αύξηση της παγκόσμιας παραγωγής, ανάπτυξη του 

παγκόσμιου εμπορίου και άνοιγμα των οικονομιών στα ξένα κεφάλαια. Σημαντική 

καμπή πραγματοποιείται όμως με την πρώτη πετρελαϊκή κρίση του 1973, όπου και 

συνέπεσε με την εγκατάλειψη των σταθερών ισοτιμιών. Ουσιαστικά σηματοδότησε μια 

περίοδο οικονομικών κρίσεων με ταυτόχρονη επιβράδυνση της δυτικής ανάπτυξης, 

αστάθεια των συναλλαγματικών ισοτιμιών και ανάδυση νέων χωρών ικανών να 

ανταγωνισθούν την Ευρώπη και τις ΗΠΑ. Το 1979 με την υιοθέτηση μιας νέας 

νομισματικής πολιτικής από τις ΗΠΑ δημιουργήθηκε μια νέα κρίση που επεκτάθηκε το 

1982 και στη Λατινική Αμερική, αλλά ευτυχώς δεν οδήγησε σε κατάρρευση του 

παγκόσμιου χρηματοοικονομικού συστήματος4. 

Οι κρίσεις της δεκαετίας του 1990 δεν έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά με τις 

αντίστοιχες του 1980. Η χρηματοοικονομική παγκοσμιοποίηση επιτρέπει την ταχύτερη 

μετακίνηση κεφαλαίων μεταξύ των χωρών, δημιουργώντας πιο σοβαρούς κλονισμούς 

και πιο πρόωρες ανατροπές.  

                                                           
3
 Guillochon, B. (2007). Παγκοσμιοποίηση. Ένας πλανήτης με αποκλίνοντα σχέδια. Εκδόσεις   

ΚΑΣΤΑΛΙΑ, σελ. 27.  

4
  ο.π., σελ.31 
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Αξίζει όμως σε αυτό το σημείο να επισημανθεί πως δεν είναι το σύνολο των 

πτυχών του φαινομένου της παγκοσμιοποίησης ιστορικώς αναπόφευκτο. Μόνο οι 

θερμοί υποστηρικτές της παγκοσμιοποίησης θεωρούν το φαινόμενο ιστορικώς 

αναπόφευκτο. Η παγκοσμιοποίηση αναμφίβολα ευνοεί τις ανισότητες5. Ποιό είναι 

όμως πραγματικά το ζητούμενο που εξαρχής δεν τέθηκε ως βασική μεταβλητή; 

Σημαντική ήταν και είναι η άμβλυνση των αιτιών των ανισοτήτων ή των ανισοτήτων 

καθ' εαυτών6; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5
 Εναλλακτικό Διδακτικό Υλικό 2008, Παγκοσμιοποίηση, Οικονομικά συστήματα και άνιση ανάπτυξη, 

Εκδόσεις ΕΑΠ, σελ.3.  

6
 Σολδάτος, Θ. (2008). Παγκοσμιοποίηση. Εκπαίδευση και Εργασία. ΕΑΠ. σελ.3. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ο 

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΑΙΤΙΩΝ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΝ 

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 

 

2.1  Ορισμοί του φαινομένου ''παγκοσμιοποίηση'' 

 

Ανατρέχοντας στην ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία μπορεί κανείς να 

συναντήσει ποικίλους ορισμούς περιγραφής του φαινομένου ''παγκοσμιοποίηση''.  

Η Μάγδα Ψαρρού (2008), περιγράφει το φαινόμενο από μια κοινωνιολογική 

σκοπιά και αναφέρει πως: ''η έννοια της παγκοσμιοποίησης του κοινωνικού γίγνεσθαι, 

έτσι όπως έχει αναπτυχθεί σήμερα, αναφέρεται σε διαδικασίες μεταλλαγής, οι οποίες 

αναδιαμορφώνουν το παγκόσμιο σύνολο στο οποίο τροποποιούνται σημαντικές πτυχές 

της κοινωνικής συμπεριφοράς''.  

Ο Held (1991), προσεγγίζει την παγκοσμιοποίηση από τη σκοπιά της 

διασύνδεσης των κοινωνιών και θεωρεί πως πρόκειται για την εντατικοποίηση του 

συνόλου των κοινωνικών σχέσεων ανά τον κόσμο, που αλληλεπιδρούν και 

αλληλοεπηρεάζονται.  

Κατά τουςTorres & Shugurensky (2002), η παγκοσμιοποίηση μεταβάλει τα εθνικά 

σύνορα, την αρχή της αλληλεγγύης και επιδρά καθοριστικά στους θεσμούς της εθνικής 

ταυτότητας, καθώς και της ταυτότητας των κοινωνικών ομάδων διεκδίκησης 

συμφερόντων. 

Ο νομπελίστας οικονομολόγος Milton Friedman προσπάθησε να περιγράψει την 

παγκοσμιοποίηση ως μια διαδικασία κατά την οποία ένα προϊόν μπορεί να παράγεται 

οπουδήποτε, με την αντίστοιχη χρήση οποιονδήποτε πόρων, από εταιρείες με 

οποιαδήποτε έδρα, ενώ η πώληση του μπορεί να γίνει οπουδήποτε. 

Χρησιμοποιώντας οικονομικούς όρους, ο Χ. Παπασωτηρίου (2004), όρισε την 

παγκοσμιοποίηση ως ένα ανοικτό διεθνές οικονομικό σύστημα, που κυρίως από τον 

19ο αιώνα συνέβαλε στην άνθηση των διεθνών οικονομικών συναλλαγών μεταξύ των 

συμμετεχόντων κρατών σε αυτό.  

Προς μια πιο ουδέτερη κατεύθυνση στρέφεται η Λεοντίδου (2005), 

υποστηρίζοντας πως η παγκοσμιοποίηση είναι μια έννοια που μπορεί να λάβει πολλές 

ερμηνείες, ανάλογα με την ιδεολογική ή επιστημολογική οπτική γωνία του παρατηρητή. 

Βάσει αυτής, η παγκοσμιοποίηση ορίζεται στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης που 

πραγματοποιείται στον τομέα της οικονομίας και των τηλεπικοινωνιών. Επιτυγχάνεται 
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ουσιαστικά τόσο η συρρίκνωση του κόσμου όσο και η μεγέθυνση του, ενώ ταυτόχρονα 

ομογενοποιούνται οι πολιτισμοί, όχι μόνο μέσω της χρήσης τυποποιημένων αγαθών, 

αλλά και της υιοθέτησης παρεμφερών συμπεριφορών7. 

Στο σύγχρονο περιβάλλον, όπως υποστηρίζει ο Μπιτζένης (2009), κάνοντας 

λόγο για την παγκοσμιοποίηση δεν γίνεται λόγος ουσιαστικά για ένα φαινόμενο, αλλά 

για ένα νέο επεισόδιο του φαινομένου της παγκοσμιοποίησης που προϋπήρχε. 

Σήμερα οι χώρες ανοίγουν τα σύνορα τους προς αύξηση της λήψης ροών εμπορίου 

και ΞΑΕ. Από την μελέτη των εισροών της ΞΑΕ σε παγκόσμιο επίπεδο φαίνεται ο 

βαθμός ενσωμάτωσης των χωρών υποδοχής στην παγκόσμια οικονομία και την 

διανομή των ωφελειών σε κάθε χώρα. Η τρέχουσα φάση της παγκοσμιοποίησης 

διαφέρει εκ των προηγούμενων φάσεων λόγω των νέων τεχνολογιών, της ταχύτητας 

διανομής των πληροφοριών, της απελευθέρωσης του εμπορίου, της μείωσης του 

κόστους μεταφοράς αγαθών - κεφαλαίου - ανθρώπων και της παύσης απομόνωσης 

των χωρών8. 

 

2.2 Ιδεολογία της παγκοσμιοποίησης 

 

Η παγκοσμιοποίηση είναι ένας όρος που προσδιορίζει την ανανέωση και 

αναδιοργάνωση του καπιταλιστικού συστήματος της εμπορευματικής παραγωγής. 

Στηρίζει αναμφίβολα την ανεμπόδιστη μετακίνηση κεφαλαίου μεταξύ των χωρών σε 

διεθνές επίπεδο, χωρίς να παρεμβάλλονται τα ποικίλα εμπόδια που θέτονταν 

παλαιότερα από τις εθνικές κυβερνήσεις. Αποτελεί συνεπώς έναν ανεστραμμένο 

σοσιαλιστικό διεθνισμό.  

Πρόκειται ουσιαστικά για μια έννοια που χρησιμοποιείται ευρέως, με στόχο την 

περιγραφή της μεγάλης αύξησης της διεθνούς οικονομικής δραστηριότητας από το 

τέλος της δεκαετίας του '70 έως και σήμερα. Αυτή η τάση ορίζει το νέο περιβάλλον της 

σύγχρονης παγκόσμιας ιστορίας και οικονομίας, με βασικούς συντελεστές την 

επανάσταση της τεχνολογίας (επικοινωνίες, πληροφορική, κ.ά.), την απελευθέρωση 

των αγορών και το άνοιγμα των στενών ορίων των εθνικών χώρων. Κύριο αποτέλεσμα 

                                                           
7
 Λεοντίδου Λ. (2005). Αγεωγράφητος Χώρα. Ελληνικά Γράμματα. σελ.35. 

8
 Μπιτζένης, Α. (2009). Παγκοσμιοποίηση. Πολυεθνικές Επενδύσεις & Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση στο Νέο 

Παγκόσμιο Οικονομικό Σύστημα. Εκδόσεις ΣΤΑΜΟΥΛΗ Α.Ε. σελ. 348, 350. 
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είναι η τάση διαμόρφωσης μιας "παγκόσμιας οικονομίας" και συνάμα μιας 

"παγκόσμιας κοινωνίας"9. 

Βάσει του προαναφερόμενου ορισμού, κύρια στοιχεία της παγκοσμιοποίησης 

είναι η τεχνολογική επανάσταση, η διεύρυνση των αγορών, η ενίσχυση της επιρροής 

των διεθνών οργανισμών και η ενοποίηση της παγκόσμιας αγοράς (με το διεθνές 

κεφάλαιο, την ΞΑΕ κ.α.). Το σύνολο αυτών έχει άμεση επίδραση στον πολιτισμό, τον 

πολιτικό και οικονομικό χώρο και φυσικά την καθημερινή ζωή10.  

Βασικά ιδεολογήματα της παγκοσμιοποίησης είναι: 

 η ελεύθερη αγορά  

 η απεριόριστη ανάπτυξη 

 ο καταναλωτισμός 

 

2.3  Μορφές της παγκοσμιοποίησης 

 

Οι τρείς βασικές μορφές εξειδίκευσης της παγκοσμιοποίησης είναι η πολιτική, η 

οικονομική και η πολιτισμική. Πρόκειται για μορφές που αλληλοεπηρεάζονται αλλά 

ταυτόχρονα και συγκρούονται όταν πρόκειται για σύγκρουση συμφερόντων11.  

 

Πολιτική παγκοσμιοποίηση 

 

Σχετίζεται άμεσα με το κράτος, την πολιτική, την κοινωνία και γενικότερα το 

παγκόσμιο σύστημα. Η εκδήλωση της γίνεται κυρίως θεσμικά, λειτουργικά και 

συμβολικά. Στο πλαίσιο των συνολικών μεταβολών που συντελούνται, από τη μια 

πλευρά τα έθνη αποδυναμώνονται και απαξιώνονται συμβολικά και από την άλλη 

πλευρά τα κράτη περιορίζουν τα εσωτερικά και εξωτερικά κυριαρχικά τους δικαιώματα, 

συρρικνώνονται ως προς τις εξουσίες και δυνατότητες τους και παράλληλα 

μετατρέπονται σταδιακά σε μηχανισμούς επιβολής της παγκόσμιας δομής.  

                                                           
9
 Γραμματικός, Ν., Κατσορίδας, (2001). Παγκοσμιοποίηση και σύγχρονη ελληνική διανόηση: Μια 

πραγματικότητα, ένα ιδεολόγημα ή μια πολιτική; ΘΕΣΕΙΣ. 

http://www.theseis.com/index.php?option=com_content&task=view&id=755, Προσπελάστηκε στις 

12/2/17. 

10
 ο.π. 

11
 Αλμπάνης, Ε. (2005), Ελλάδα και παγκοσμιοποίηση. Εκδόσεις LIBRO. σελ. 25-45. 
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Κατ' επέκταση η πολιτική ιδεολογία απαξιώνεται, η πολιτική στεγανοποιείται και 

τα πολιτικά κόμματα καταλήγουν σταδιακά να αποτελούν μηχανισμούς παροχής 

υπηρεσιών, ενώ οι πολιτικοί λειτουργούν ως υπάλληλοι, που διακατέχονται συχνά από 

συνείδηση επαγγελματικού στελέχους της υπερεθνικής παγκόσμιας δομής. 

Αναμφίβολα υπό το αντικειμενικό πρίσμα, η παγκοσμιοποίηση υποστηρίζει την 

ανάπτυξη μιας σύγχρονης πολιτικής μέσα από την κοινωνία και ταυτόχρονα παρέχει 

τα μέσα για την προώθηση αυτής σε παγκόσμιο επίπεδο. Καθιστά την κοινωνία 

ενεργό πολιτικό υποκείμενο, προσδίδοντας στις αποφάσεις της άμεση πολιτική 

διάσταση ως προς την παγκόσμια τάξη.  

Θα πρέπει να σημειωθεί πως ο Αμερικανικός νέο-συντηρητισμός έχει ορίσει νέα 

δεδομένα στην περαιτέρω εξέλιξη του κόσμου και έχει οδηγήσει σε ανάσχεση τη 

διαδικασία ολοκλήρωσης της παγκοσμιοποίησης. Η πολιτική των ΗΠΑ -κυρίως από το 

2001- χαρακτηρίζεται από μια απεριόριστη επιδίωξη παγκόσμιας ισχύος, μια τάση 

αντικατάστασης του φιλελευθερισμού από μια αντίληψη ισχύος, μια προσπάθεια 

καθορισμού όρων στην παγκόσμια οικονομία που να ευνοούν την Αμερικανική ισχύ 

κ.α. Σε αυτή την πολιτική οφείλονται πολλά υφιστάμενα προβλήματα που εντοπίζονται 

στη διαδικασία ολοκλήρωσης της παγκοσμιοποίησης, καθώς και οι ποικίλες τάσεις 

πολυδιάσπασης του κόσμου.  

Γενικά οι μεταβολές που συντελέσθηκαν το χρονικό διάστημα 1980-1990 

επηρέασαν καθοριστικά το παγκόσμιο πολιτικό πλαίσιο, παρά τις διαφοροποιημένες 

μεταβλητές που έχει ορίσει η νέο-συντηρητική στροφή της πολιτικής των ΗΠΑ από το 

έτος 2001. 

 

Οικονομική παγκοσμιοποίηση 

 

Πρόκειται για τη λειτουργική οργάνωση της οικονομίας ως ενιαίας μονάδας 

παγκοσμίως, που βασικά χαρακτηριστικά έχει την υπερεθνική αντίληψη και δράση των 

οικονομικών υποκειμένων, καθώς και τη διαρκή διεύρυνση της υπερεθνικής 

οικονομικής δομής. Βάσει αυτής της εξέλιξης, η παγκόσμια οικονομία δεν είναι πια 

διεθνική και εθνοκεντρική. Αντιθέτως καθίσταται υπερεθνική.  

Τα κράτη παύουν να ρυθμίζουν τις οικονομικές τους δραστηριότητες εντός της 

επικράτειας τους, ενώ παράλληλα έχουν και αποδυναμωμένες δυνατότητες ως προς 

την διεύθυνση της οικονομίας. Από την άλλη πλευρά, συνίσταται αύξηση της 

παγκόσμιας οικονομικής αλληλεξάρτησης, ενίσχυση του ρόλου του ιδιωτικού τομέα 
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έναντι του κρατικού και περιορισμός της δυνατότητας του κράτους να συμμετέχει 

θεσμικά στην διαμόρφωση της παγκόσμιας οικονομίας.  

Η αγορά είναι αυτή που με ομογενοποιητική επιρροή καθίσταται ιδεολογία, 

στηρίζει την παραγωγή πολιτισμού και αποτελεί θεμελιακό στοιχείο του παγκόσμιου 

συστήματος. Η επικοινωνία είναι ένας ακόμη παράγοντας που επηρεάζει την 

οικονομία, ενώ η οικονομική δραστηριότητα γενικότερα στηρίζεται σε μια οριζόντια 

δικτυακή οργάνωση με σημαντικά χαρακτηριστικά ευελιξίας.  

Η υφιστάμενη παγκόσμια οικονομική τάξη είναι νέο-φιλελεύθερη, υπερεθνική, 

ανταγωνιστική, μεθοδευμένη από νέο-φιλελεύθερους κύκλους και οικονομικά 

συμφέροντα και επιβαλλόμενη από τους κύκλους αυτούς που υποστηρίζουν την 

νομιμοποίηση της επιβολής των ΗΠΑ. Ουσιαστικά λοιπόν η σημερινή παγκόσμια 

οικονομική τάξη έχει διαμορφωθεί υπό καθεστώς επιβολής και όχι υπό συνθήκες 

δημοκρατικής νομιμοποίησης.  

Νέα δεδομένα πλέον προσδίδουν για την παγκόσμια οικονομία και παράγοντες 

όπως η εκρηκτική ανάπτυξη της Κίνας, οι φιλοδοξίες των εθνικιστών της χώρας αυτής 

για την παγκόσμια προοπτική της χώρας, οι προοπτικές της Ινδίας, καθώς και τα 

σχέδια των ΗΠΑ για αξιοποίηση της Αφρικής.  

 

Πολιτισμική παγκοσμιοποίηση 

 

Προσδιορίζεται εγγενώς στο πλαίσιο της καθολικότητας και των κοινών στοιχείων 

της ανθρώπινης ύπαρξης και εξωγενώς από την μετανεωτερική αντίληψη και την 

μεθοδευμένη επιβολή ενός κατασκευασμένου πολιτισμού. Η πολιτισμική 

παγκοσμιοποίηση επηρεάζει τον τρόπο ζωής και σκέψης, το σύστημα αξιών, τις 

κοινωνικές σχέσεις, ακόμη και την ατομική και συλλογική συνείδηση.  

Το ''παγκόσμιο'' αποδυναμώνει το ''τοπικό'', ενώ παράλληλα του προσδίδει μια 

παγκόσμια διάσταση. Ταυτόχρονα η ''καθολικότητα'' συμπιέζει την ''ιδιαιτερότητα'' 

όπως και την ''ατομικότητα''. Ενώ ο τόπος και ο χώρος χάνουν την συμβολική τους 

αξία, τα πολιτισμικά σύνορα παύουν να υφίστανται, τα έθνη αποδυναμώνονται 

λειτουργικά και οι ετερότητες αμβλύνονται.  

Ο μετασχηματισμός των κοινωνιών γίνεται φανερός στο πλαίσιο των 

δημιουργούμενων νέων προτύπων, που ''απαιτούν'' τον επαναπροσδιορισμό της 

κοινωνικής συλλογικότητας. Η πολιτισμική εκδοχή της παγκοσμιοποίησης ορίζεται 
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συνεπώς στο πλαίσιο μιας κοινής πολιτισμικής βάσης, όπου οι ιδιαίτεροι πολιτισμοί 

δεν ορίζουν αυτόνομους πόλους.  

Η αγορά που όπως ήδη αναφέρθηκε αποτελεί βασικό στοιχείο του παγκόσμιου 

συστήματος, ασκεί καθοριστική επιρροή στον πολιτισμό. Συνεπώς ο πολιτισμός της 

αγοράς που στηρίζει την εξυπηρέτηση των επιδιώξεων της, επιδρά στις κοινωνικές 

σχέσεις και τη δομή του κόσμου.  

Ας μη λησμονείται πως ο πολιτισμός ορίζεται στο σύγχρονο περιβάλλον σε 

σημαντικό βαθμό έξω-κοινωνικά και είναι μαζικός, υλιστικός, τεχνολογικός και αντί-

ανθρώπινος. Επιπλέον σημαντικά χαρακτηριστικά του σύγχρονου πολιτισμού είναι και 

τα ακόλουθα: 

 επιβολή συγκεκριμένων προτύπων ζωής, σκέψης, συμπεριφοράς 

 εμπορευματοποίηση της ζωής 

 ατομικισμός, ευδαιμονισμός 

 προώθηση του εφήμερου 

 εξατομίκευση 

 επιβολή μιας χαμηλής αισθητικής 

Η πολιτισμική ουσιαστικά μεταβολή είναι βαθύτερη της παγκόσμιας πολιτισμικής 

χειραγώγησης. Αυτή η μεταβολή διαμορφώνει νέες αξίες, νέες οπτικές και γενικά μια 

νέα παγκόσμια πραγματικότητα.  

Καθοριστικός είναι και ο ρόλος των ΗΠΑ που επιχειρούν τη μεταφορά του 

κέντρου βάρους του παγκόσμιου πολιτισμικού προσδιορισμού από τη νεο-φιλελεύθερη 

αγορά στην παγκόσμια.  

 

2.3.1  Άλλες πτυχές των κύριων μορφών παγκοσμιοποίησης 

 

Εκτός από τις βασικές μορφές της παγκοσμιοποίησης που αναφέρθηκαν στην 

προηγούμενη ενότητα, υπάρχει επίσης και ένα σύνολο διαφορετικών πτυχών τους, 

που παραθέτονται ακολούθως12. 

 

 

 

                                                           
12

 Μπιτζένης, Α. (2009). Παγκοσμιοποίηση. Πολυεθνικές Επενδύσεις & Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση στο 

Νέο Παγκόσμιο Οικονομικό Σύστημα. Εκδόσεις ΣΤΑΜΟΥΛΗ. σελ. 335-337. 
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Χρηματοπιστωτική παγκοσμιοποίηση 

Πρόκειται για την πτυχή αυτή της παγκοσμιοποίησης που υποστηρίζει την 

ανάδυση παγκόσμιων χρηματιστηρίων και την ευκολότερη πρόσβαση σε εξωτερικές 

χρηματοδοτήσεις. 

 

Θρησκευτική παγκοσμιοποίηση 

Βάσει αυτής είναι δυνατή η ανάπτυξη επαφών μεταξύ διαφορετικών θρησκειών 

και γενικά η διάδοση των ιδιαίτερων και διαφορετικών χαρακτηριστικών κάθε μίας. Η 

διάδοση αυτή μπορεί να διευκολυνθεί και να πραγματοποιηθεί μέσω του διαδικτύου. 

Παράλληλα διαμορφώνεται μια τάση για ένωση εκκλησιών. 

 

Παγκοσμιοποίηση της μετανάστευσης 

Η κατάργηση των φυσικών συνόρων, η δημιουργία ενώσεων (π.χ. ΟΝΕ, ΕΕ), η 

απελευθέρωση της αγοράς, η άμεση ενημέρωση μέσω διαδικτύου για θέσεις εργασίας, 

η εξέλιξη των μεταφορικών μέσων κ.α. είναι ορισμένοι εκ των κύριων παραγόντων που 

ευνοούν την εργασιακή μετανάστευση, καθώς και την μετανάστευση για σπουδές. 

 

Στρατιωτική παγκοσμιοποίηση 

Ορίζεται στο πλαίσιο των επεκτατικών σχεδίων των κρατών και της επιρροής 

που ασκούν οι ισχυρές χώρες μέσω της στρατιωτικής ισχύος ή των στρατιωτικών 

συνασπισμών (ΝΑΤΟ) ή της πώλησης σύγχρονων οπλικών συστημάτων. 

 

Τεχνολογική παγκοσμιοποίηση 

Αφορά οτιδήποτε σχετίζεται με: τα τεχνολογικά επιτεύγματα, την κοινωνία της 

πληροφορίας, το νέο ψηφιοποιημένο περιβάλλον, τα σύγχρονα μέσα μεταφοράς, τα 

υπερσύγχρονα και εξελιγμένα μηχανήματα, την βελτίωση της ποιότητας, την αύξηση 

της παραγωγής - παραγωγικότητας κ.α. 

 

Παγκοσμιοποίηση και υγεία 

Στην εξέλιξη της τεχνολογίας και των μέσων μεταφοράς και ιδίως μέσω της 

μετανάστευσης και των ελαχίστων πραγματοποιούμενων ελέγχων αποδίδεται η 

μεταφορά ασθενειών. Σημαντική είναι και η έλλειψη κατάλληλης υγειονομικής 

περίθαλψης.  
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Περιβαλλοντική παγκοσμιοποίηση 

Η παγκοσμιοποίηση και γενικά η ανάπτυξη συνέβαλαν στην αλλοίωση και 

μόλυνση-καταστροφή του περιβάλλοντος. Μέσω της τεχνολογίας και της μεταφοράς 

της πληροφορίας είναι πλέον ευκολότερη η λήψη των απαραίτητων μέτρων για την 

προστασία του περιβάλλοντος. Στη σημερινή εποχή διαπιστώνεται μια συνολική 

προσπάθεια σε παγκόσμιο επίπεδο για αντιμετώπιση προβλημάτων όπως: το 

φαινόμενο του θερμοκηπίου, η τρύπα του όζοντος, οι εκπομπές αερίων θερμοκηπίου 

κ.α. 

 

Θεσμική παγκοσμιοποίηση 

Ορίζεται στο πλαίσιο της εναρμόνισης με τους νόμους, τους κανόνες και τους 

θεσμούς. Χαρακτηριστικά παραδείγματα θεσμικής παγκοσμιοποίησης είναι ο ΠΟΕ, η 

Παγκόσμια Τράπεζα, το ΔΝΤ, τα Ηνωμένα Έθνη, το ενιαίο σύνταγμα της ΟΝΕ κ.α. 

 

2.4  Σύγχρονες απόψεις 

 

Μια σημαντική μερίδα της σύγχρονης ελληνικής διανόησης θεωρεί πως η 

παγκοσμιοποίηση οδηγεί αναπόφευκτα στην κατεύθυνση της παγκόσμιας οικονομικής 

ολοκλήρωσης των αγορών. Κατά τον Γ. Ζανιά (2000), "στη διεθνή οικονομία, έχουν, 

καιρό τώρα, απελευθερωθεί δυνάμεις οι οποίες οδηγούν στη δημιουργία μιας μεγάλης 

παγκόσμιας αγοράς". Πρόκειται ουσιαστικά για μια νεοφιλελεύθερη προσέγγιση, που 

υποστηρίζει πως η παγκοσμιοποίηση είναι λογική συνέπεια της εξέλιξης που 

σχετίζεται με τις τεχνολογίες της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών, καθώς 

γενικότερα και της απελευθέρωσης των αγορών. Κατά τον Α. Ανδριανόπουλο "η 

παγκοσμιοποίηση δεν υπήρξε προϊόν μιας συνειδητής πολιτικής πρακτικής. Είναι 

φυσιολογικό συνακόλουθο των αλματωδών εξελίξεων στις τεχνολογίες της 

πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών"13. 

Όσοι εμφανίζονται ως θερμοί υποστηρικτές της προαναφερόμενης άποψης, 

θεωρούν πως η τεχνολογία υποστηρίζει σε τέτοιο βαθμό την παραγωγή, ώστε την 

ωθεί σε όλο τον κόσμο, εκμηδενίζοντας τον χρόνο και τα εμπόδια. Αυτό 

                                                           
13

Ανδριανόπουλος A., (1999α), ''Ο Νόαμ Τσόμσκι, η Παγκοσμιοποίηση και ο Φόβος του Καινούργιου'', 

Τα Νέα, σ. Ν17. 
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συνεπακόλουθα οδηγεί σε αύξηση της παγκόσμιας κίνησης κεφαλαίων, αύξηση του 

παγκόσμιου εμπορίου και διεύρυνση του διεθνούς χρηματοπιστωτικού τομέα14. 

Μια άλλη μερίδα σύγχρονων μελετητών υποστηρίζει πως για την 

παγκοσμιοποίηση υπάρχουν συντελεστές- μεγέθη που μπορούν να ελεγχθούν. Οι 

υποστηρικτές αυτής της άποψης προέρχονται από ετερόκλητους ιδεολογικούς και 

πολιτικούς χώρους και θεωρούν πως η παγκοσμιοποίηση περιγράφει το σύγχρονο 

διεθνές οικονομικό σύστημα15. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Δ. Δημητράκος 

(1998): "Οι αντίπαλοι της παγκοσμιότητας δεν θέλουν να εννοήσουν ούτε το 

ανεπίστρεπτο ούτε τον αναγκαίο χαρακτήρα της. Κυρίως δεν αντιλαμβάνονται ότι στην 

εποχή του κυβερνοχώρου η ίδια η έννοια του "κρατικού ελέγχου" πάνω σε ορισμένες 

διαδικασίες είναι αναχρονιστική". Ταυτόχρονα ο ίδιος υποστηρίζει ότι "η 

παγκοσμιοποίηση έχει μια αυτόνομη δυναμική που είναι εμφανής στις αλλαγές που 

πραγματοποιούνται στις συνειδήσεις των περισσοτέρων ανθρώπων"16. 

Οι δυο σύγχρονες θέσεις που ήδη αναφέρθηκαν έχουν μια σημαντική διαφορά. Η 

διαφορά αυτή έγκειται στο ότι, η δεύτερη θέση ναι μεν ορίζει την παγκοσμιοποίηση ως 

μια πραγματικότητα, ταυτόχρονα όμως θεωρεί πως αρκετές από τις αρνητικές της 

συνέπειες μπορούν και πρέπει να ελεγχθούν. Ο πρωθυπουργός Κ. Σημίτης το 2000 

υποστήριζε ανοιχτά πως, "η παγκόσμια αγορά συνυπάρχει με μια παγκόσμια κοινωνία 

που νιώθει την ανάγκη θέσπισης κανόνων. Την ανάγκη δημιουργίας ενός πολιτικού και 

κοινωνικού αντίβαρου απέναντι στην παγκοσμιοποιημένη οικονομική αλληλεξάρτηση". 

Αυτή η αναφορά στη θέσπιση κανόνων ουσιαστικά αναγνωρίζει ότι όντως υπάρχουν 

αρνητικές επιδράσεις στο πλαίσιο της απελευθέρωσης των εθνικών αγορών και της 

έντασης του παγκόσμιου ανταγωνισμού17. 

Τέλος υπάρχει και μια τρίτη σύγχρονη θεώρηση, που ορίζει την 

παγκοσμιοποίηση ως ιδεολογία. Βάσει των υποστηρικτών αυτής της θεώρησης, η 

τάση διεθνοποίησης του κεφαλαίου δεν είναι μη αναστρέψιμη. Κατά τον Κ. 

Βεργόπουλο (1999)18, η παγκοσμιοποίηση στο σύγχρονο περιβάλλον δεν αποτελεί 

                                                           
14

 http://www.theseis.com/index.php?option=com_content&task=view&id=755, Προσπελάστηκε στις 

12/2/17 

15
  ο.π.  

16
 http://www.tovima.gr/opinions/article/?aid=96382, Προσπελάστηκε στις: 10/2/17. 

17
 http://www.theseis.com/index.php?option=com_content&task=view&id=755, Προσπελάστηκε στις 

12/2/17 
18

 Βεργόπουλος Κώστας, (1999), Παγκοσμιοποίηση η μεγάλη χίμαιρα, Εκδόσεις Λιβάνη. σελ.24. 
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ιστορική καινοτομία ούτε μη αναστρέψιμη ιστορικά κατάσταση. Ο Γ. Μηλιός (1997)19, 

υποστηρίζει πως το πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης όπως αυτό ορίστηκε τη δεκαετία 

του '90, δεν έχει ουσιαστικές διαφορές από το αντίστοιχο προηγούμενων δεκαετιών ή 

και προηγούμενων αιώνων και αυτό λόγω του ότι η διεθνής οικονομία είναι μια ενιαία 

κοινωνικό-οικονομική δομή, της οποίας βασικά μέλη αποτελούν οι εθνικές οικονομίες 

και τα κράτη. 

 

2.5  Αίτια ανάπτυξης της παγκοσμιοποίησης 

 

Η ανάπτυξη της παγκοσμιοποίησης ευνοήθηκε και υποστηρίχθηκε ουσιαστικά 

από τους εξής τρείς παράγοντες20: 

1) το ρόλο της μετανάστευσης των ανθρώπων 

2) το διεθνές εμπόριο και τις μετακινήσεις κεφαλαίων 

3) την ολοκλήρωση των χρηματοπιστωτικών αγορών 

Παράλληλα καθοριστικά επέδρασαν και οι ακόλουθοι συντελεστές: 

α) η τεχνολογική εξέλιξη και κυρίως η εξέλιξη των ηλεκτρονικών δικτύων 

(τηλεπικοινωνίες, Μ.Μ.Ε., διαδίκτυο) 

β) η ανάγκη για ελεύθερη διακίνηση κεφαλαίων δίχως τη διαμεσολάβηση κρατικών 

συντελεστών 

γ) η πραγματοποίηση εμπορικών ανταλλαγών χωρίς περιορισμούς 

δ) η ελεύθερη διάδοση ιδεών, τρόπων ζωής, αξιών κλπ 

ε) η ανάπτυξη νέων -αυτόνομων- κέντρων εξουσίας  

Εκ των προαναφερόμενων, κύριος παράγοντας που θεωρείται από τους 

φιλελεύθερους ως βασική αιτία της παγκοσμιοποίησης είναι η εξέλιξη των 

επικοινωνιών και των μεταφορών. Αντίστοιχα οι πιο ρεαλιστές θεωρούν πως η βασική 

αιτία πρέπει να αναζητηθεί στα ίδια τα ''ισχυρά'' κράτη και τις επιδιώξεις τους για 

δημιουργία μιας ανοιχτής οικονομικής τάξης πραγμάτων21.  

Για όσους στέκονται επικριτικά στην οικονομική πτυχή της παγκοσμιοποίησης, 

αυτοί είναι που θεωρούν πως πρόκειται ξεκάθαρα για μια διαδικασία που εξυπηρετεί 

                                                           
19

 Μηλιός Γ., (1997), Θεωρίες για τον παγκόσμιο καπιταλισμό, Εκδόσεις Κριτική. 

20
 Μπιτζένης, Α. (2009). Παγκοσμιοποίηση. Πολυεθνικές Επενδύσεις & Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση στο 

Νέο Παγκόσμιο Οικονομικό Σύστημα. Εκδόσεις ΣΤΑΜΟΥΛΗ. σελ. 337. 

21
 Cohn, Th. H. (2009).  Διεθνής πολιτική οικονομία: θεωρία και πράξη.Gutenberg. σελ. 107. 
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τα συμφέροντα των πολυεθνικών εταιρειών και σε αυτά τα συμφέροντα πρέπει να 

αναζητηθούν οι αιτίες ''διόγκωσης'' του φαινομένου.  

 

2.6  Ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

Το αν η διαδικασία της παγκοσμιοποίησης συνιστά απειλή για την Ε.Ε. ή ισχύει 

το ακριβώς αντίθετο, αποτελεί ακόμη και σήμερα ένα διλημματικό ερώτημα. Κάποιοι 

υποστηρίζουν πως η ΕΕ αποτελεί ένα ''προϊόν'' του παρελθόντος και πως η 

παγκοσμιοποίηση θα οδηγήσει συνολικά την Ευρώπη στην κατάρρευση. Ο πρώην 

πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής J. Delors είχε υποστηρίξει χαρακτηριστικά πως 

''υπάρχει κάποια κόπωση γύρω από την Ευρώπη, η οποία συνυπάρχει με την 

αδυναμία κατανόησης της διεύρυνσης και τη φοβία για την παγκοσμιοποίηση''. Άλλοι 

πάλι υποστηρίζουν πως η Ε.Ε. αποτελεί βασικό θεσμό για την αντιμετώπιση της 

πρόκλησης της παγκοσμιοποίησης και μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο στη 

διαμόρφωση των διαδικασιών της22. 

Το σενάριο της κατάρρευσης της Ε.Ε. διαμορφώνεται από τους ακόλουθους 

παράγοντες23: 

 ραγδαία διεύρυνση της Ε.Ε. με νέα μέλη 

 έλλειψη ισχυρής πολιτικής νομιμοποίησης  

 αδυναμίες μεταρρύθμισης του οικονομικό-κοινωνικού συστήματος 

 διαδικασία παγκοσμιοποίησης 

 θεσμική κρίση μετά την αποτυχία επικύρωσης του Ευρωπαϊκού συντάγματος 

Από την άλλη πλευρά, οριοθετώντας το σενάριο της κυριαρχίας υπάρχουν και οι 

απόψεις εκείνες που θεωρούν πως ο 21ος αιώνας θα είναι ο αιώνας της Ευρώπης. 

Στο βιβλίο του Μ. Leonardμε τίτλο ''Γιατί η Ευρώπη θα κυριαρχήσει στον 21ο αιώνα'', 

υπάρχει μια μεγάλη μερίδα σχολιαστών που υποστηρίζουν πως η Ευρώπη μπορεί να 

σώσει τον κόσμο, ιδιαίτερα με τις αποφάσεις που έλαβε για την προστασία του 

                                                           
22

 Σιούσιουρας, Π., Χαζάκης, Κ. (2009), Παγκοσμιοποίηση. Ευρωπαϊκή Ένωση & Ελλάδα. Πολιτικές και 

οικονομικές όψεις. Εκδόσεις ΠΟΙΟΤΗΤΑ. σελ. 173. 

23
  ο.π. σελ. 174.  
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κλίματος, καθώς και γενικότερα λόγω της ικανότητας της να ξεπεράσει τη θεσμική 

κρίση με την υιοθέτηση της συνθήκης της Λισαβόνας24.  

OJ. Mac Cormick (2007), επίσης επιχειρηματολογεί υπέρ της ανάδειξης της Ε.Ε. 

σε νέα υπερδύναμη. Όπως υποστηρίζει, παγκοσμιοποίηση και αλληλεξάρτηση έχουν 

υπονομεύσει τις παραδοσιακές μορφές εξουσίας, αντικαθιστώντας τες με ένα πιο 

περίπλοκο σχήμα διεθνών σχέσεων. Σε αυτό το σχήμα σημαντικό ρόλο παίζουν ο 

έλεγχος των μέσων παραγωγής και η συνεργασία. Τα χαρακτηριστικά και οι ιδιότητες 

που έχει προβάλει ουσιαστικά η Ε.Ε. είναι αυτά που την ανέδειξαν σε ένα νέο είδος 

υπερδύναμης. 

Γενικά είναι φανερό πως η Ε.Ε. συνειδητοποίησε πως υπό την μεγέθυνση της 

παγκοσμιότητας, το εθνικό κράτος μειώνεται. Γι' αυτό ουσιαστικά υποστήριξε την 

υιοθέτηση ενός Ευρωπαϊκού Συντάγματος. Έτσι, ενώ η δύση χαρακτηρίζεται από ένα 

υψηλό βαθμό παραγωγικότητας, από την άλλη πλευρά, ασκείται πίεση στις φτωχές 

ακόμη χώρες να επενδύσουν κοινωνικούς πόρους σε χρηματοδοτήσεις δαπανηρές25.  

 

2.7  Συνέπειες της παγκοσμιοποίησης 

 

Οι διαδικασίες της παγκοσμιοποίησης δημιουργούν αναμφίβολα ένα σύνολο 

πολυπολιτισμικών κοινωνικών περιβαλλόντων. Πλέον η σύγχρονη κοινωνία και ο 

πολιτισμός προσδιορίζονται από ένα σύνολο διαφορών στον τρόπο ζωής, στις 

επιθυμίες, στις πεποιθήσεις, στα ενδιαφέροντα, στα συμφέροντα, στα μελλοντικά 

σχέδια κ.α. των υποκειμένων. Σημαντικό ερώτημα είναι αν η πολιτική, κοινωνική, 

πολιτισμική, γλωσσική, θρησκευτική και φυλετική ετερότητα θα μπορέσει να εμπεδωθεί 

από τις υφιστάμενες δομές, μέσω διαδικασιών διαπολιτισμικής επικοινωνίας26. 

                                                           
24
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Το πλέον άμεσο και ξεκάθαρο αποτέλεσμα της οικονομικής παγκοσμιοποίησης 

είναι αναμφίβολα η μεταβίβαση της οικονομικής και πολιτικής ισχύος εκτός των 

εθνικών κυβερνήσεων, στη δικαιοδοσία των παγκόσμιων εταιριών. Πρόκειται 

ουσιαστικά για μια μεταβίβαση ισχύος στο πλαίσιο της οποίας δημιουργούνται σε 

μεγάλο βαθμό αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον, τα εργατικά δικαιώματα, την 

εθνική κυριαρχία, ακόμη και τη δημοκρατία27. 

Σε μια προσπάθεια προσδιορισμού των συνεπειών της παγκοσμιοποίησης είναι 

σημαντικό να ληφθούν υπόψη οι ακόλουθες βασικές μεταβλητές: ελεύθερο εμπόριο, 

μείωση κανονισμών, ιδιωτικοποίηση, αύξηση οικονομικής δραστηριότητας, ταχεία 

εμπορευματοποίηση. Στον πυρήνα του μοντέλου της παγκοσμιοποίησης βρίσκεται 

φυσικά το ελεύθερο εμπόριο, το οποίο και με τη σειρά του ''επιβάλει'' την εξάλειψη των 

εθνικών κανονισμών, καθώς και νόμους που οδηγούν σε επιβράδυνση των 

επενδύσεων που κινούνται εκτός των εθνικών συνόρων. Ουσιαστικά απώτερος 

στόχος είναι η παγκόσμια ενοποίηση προς επίτευξη μεγαλύτερης και φτηνότερης 

πρόσβασης στους σπάνιους φυσικούς πόρους, στις νέες αγορές, καθώς και στη φτηνή 

εργασία28. 

Πολλοί σύγχρονοι μελετητές υποστηρίζουν πως η παγκοσμιοποίηση στηρίζει τον 

οικονομικό ανταγωνισμό και έχει έντονο αντιανθρωπιστικό χαρακτήρα, καθώς 

στηρίζεται στον ατομισμό, την εκμετάλλευση, την κερδοσκοπία με χρήση κάθε μέσου 

κ.α. Στόχος της δεν είναι σίγουρα η συνένωση των λαών βάσει της αδελφοσύνης, της 

αξιοπρέπειας, της πνευματικής καλλιέργειας και της αγάπης. Στο βωμό του κέρδους, ο 

άνθρωπος θυσιάζεται από το κεφάλαιο. Έτσι καλλιεργείται ένας πολιτισμός που 

χαρακτηρίζεται από αυταπάτη, κοινωνική απομόνωση και υπέρ-καταναλωτισμό.  

Πέρα από τις πολύ σοβαρές οικονομικές επιπτώσεις της παγκοσμιοποίησης, 

σημαντικές είναι και οι επιπτώσεις στον τομέα του πολιτισμού. Βάσει αυτών, η 

γλωσσική και πολιτισμική ταυτότητα των ισχυρών εθνών επιβάλλεται στων αδυνάτων, 

μέσω ποικίλων μηχανισμών πίεσης και ελέγχου. Αποτέλεσμα είναι η διάβρωση κάθε 

εθνικού πολιτισμού και η υποβάθμιση ποικίλων πολιτιστικών ταυτοτήτων. Άλλες 

αρνητικές επιπτώσεις της παγκοσμιοποίησης είναι29: 
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1) αδιαφορία για το περιβάλλον και την οικολογία 

2) αποδυνάμωση του κράτους και παντοδυναμία του μεγάλου κεφαλαίου 

3) ο άνθρωπος καθίσταται αντικείμενο του χρήματος και όχι υποκείμενο με υψηλούς 

πνευματικούς και ανθρωπιστικούς στόχους 

4) απανθρωποποίηση της οικουμένης 

5) προπαγανδιστική επιβολή συγκεκριμένου πολιτιστικού μοντέλου 

6) μείωση εθνικής κυριαρχίας κρατών 

7) δημιουργία κοινωνικών ανισοτήτων 

8) ισοπέδωση πολιτισμικών ιδιαιτεροτήτων των λαών 

Βέβαια υπάρχουν και σημαντικές θετικές επιπτώσεις όπως30: 

1) εύκολη διακίνηση αγαθών, ιδεών και πληθυσμών 

2) δημιουργία ευκαιριών οικονομικής ανάπτυξης των κρατών 

3) δυνατότητα δημιουργίας μιας οικουμενικότητας ανθρωπιστικών αξιών, 

αλληλεγγύης και πολιτισμού 

4) στήριξη της προόδου 

5) διεθνοποίηση της επιστημονικής γνώσης 

6) συνάντηση λαών και πολιτισμών εκτός του συντηρητικού εθνικισμού 

 

2.7.1  Παγκοσμιοποίηση και ανισότητες 

 

Γενικά το εμπόριο και η κυκλοφορία κεφαλαίων υποτίθεται πως οδηγούν σε 

περιορισμό των ανισοτήτων μεταξύ των χωρών. Όντως οι εξαγωγές αυξάνουν την 

παραγωγικότητα και κατ' επέκταση το επίπεδο ζωής και οι εισαγωγές συμβάλουν στην 

ενίσχυση της παραγωγικής αποδοτικότητας και ακολούθως αυξάνουν την ικανοποίηση 

των καταναλωτών, λόγω του ότι επιτρέπουν την πιο προσοδοφόρα αγορά από το 

εξωτερικό. Ταυτόχρονα η κυκλοφορία της γνώσης (μέσω του εμπορίου), της αγοράς 

διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και της εγκατάστασης ξένων επιχειρήσεων επιτρέπει στις 

χώρες χαμηλών ερευνητικών ικανοτήτων να καλύπτουν την τεχνολογική τους 

υστέρηση31.  
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Οι εισοδηματικές ανισότητες όμως μεταξύ των χωρών οδηγούν τους σύγχρονους 

μελετητές σε αντιφατικά συμπεράσματα. Βάσει μελέτης της Melchior που 

πραγματοποιήθηκε το 2001, προέκυψε πως η διάχυση των μεσαίων εισοδημάτων ανά 

κάτοικο, σε δολάρια ΗΠΑ και ανάλογα με το μέγεθος της χώρας, αυξήθηκε το 

διάστημα 1995-1998, γεγονός που απέδειξε πως η ανισότητα μεταξύ των χωρών 

ενισχύθηκε. Εάν η μέθοδος που είχε ακολουθηθεί για την ανωτέρω μελέτη όμως ήταν 

με χρήση συναλλαγματικών ισοτιμιών και βάση της ισοτιμίας αγοραστικής δύναμης 

(ΙΑΔ) το αποτέλεσμα θα ήταν αντίστροφο, καθώς θα έδειχνε πως η ανισότητα τελικά 

περιορίστηκε32.  

Το ζήτημα των εισοδηματικών ανισοτήτων που δημιουργούνται μεταξύ των 

χωρών στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης είναι τελικά αμφιλεγόμενο, καθώς τα όποια 

συμπεράσματα προκύπτουν από κάθε μελέτη- έρευνα εξαρτώνται από την 

ακολουθούμενη μέθοδο. Ένας άλλος ευρέως χρησιμοποιούμενος δείκτης για την 

εκτίμηση της ανισότητας είναι και ο Δείκτης Ανθρώπινης Ανάπτυξης (ΔΑΑ) στον οποίο 

συνυπολογίζεται εκτός από το εισόδημα και το προσδόκιμο ζωής κατά τη γέννηση και 

το ακαθάριστο ποσοστό σχολικής φοίτησης33.  

Η εσωτερική ανισότητα είναι ένας ακόμη δείκτης που προσεγγίζει το εξεταζόμενο 

ζήτημα. Η παγκοσμιοποίηση μπορεί όντως να αυξήσει το μέσο εισόδημα 

υποστηρίζοντας την ανάπτυξη ορισμένων δραστηριοτήτων, όμως αυτό ωφελεί 

ορισμένες μόνο ομάδες επιτείνοντας την εσωτερική ανισότητα κάθε χώρας. Η Κίνα 

που αποτελεί μια χώρα που ευνοήθηκε σε μεγάλο βαθμό από την διαδικασία της 

παγκοσμιοποίησης κατέληξε να χαρακτηρίζεται από διεύρυνση των ανισοτήτων μεταξύ 

των περιφερειών της, με τις παράκτιες περιοχές να είναι οι μοναδικές που 

αποκομίζουν οφέλη από το εμπόριο και τις εισροές κεφαλαίων. Αντίστοιχα στη 

Βραζιλία η εισοδηματική ανισότητα μειώθηκε το διάστημα 1976-1996, ενώ στο Μεξικό 

αυξήθηκε τη δεκαετία 1984-1994. Στο βαθμό που η εισοδηματική ανισότητα θεωρείται 

εμπόδιο και γενικά ανεπιθύμητη από τις κυβερνήσεις, είναι δυνατό να αντιμετωπιστεί 

με αναδιανομή των κερδών από τις συναλλαγές, μέσω κατάλληλου σχεδιασμού της 

φορολογικής και βιομηχανικής πολιτικής. Απώτερος στόχος είναι οι ομάδες που 
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βρίσκονται σε μειονεκτικότερη θέση -λόγω του ανοίγματος- να λαμβάνουν 

αντισταθμίσματα34.  

Αναμφίβολα για να μπορέσουν να εξαλειφθούν οι ανισότητες στο εσωτερικό μιας 

χώρας ή και μεταξύ χωρών και η παγκοσμιοποίηση τελικά να δράσει θετικά, είναι 

καθοριστικής σημασίας να ακολουθηθούν κατάλληλα προσαρμοσμένες πολιτικές.  

 

2.7.2  Η επίδραση στους μηχανισμούς ταύτισης των εθνικών κρατών 

 

Σημαντικές είναι και οι συνέπειες της παγκοσμιοποίησης στο κράτος, ως 

ρυθμιστή ενός συγκεκριμένου πολιτισμικού ''χώρου'' δηλαδή του έθνους.  

Στον κλάδο της εκπαίδευσης αξίζει να επισημανθεί πως η κοινωνικοποίηση των 

παιδιών διαγράφεται μέσα από την ''εθνικοποίηση'' τους. Η γλώσσα καταρχήν 

παραμένει εθνική, παρά το γεγονός πως στη σύγχρονη εποχή η αγγλική γλώσσα είναι 

αυτή που αποτελεί βασικό εργαλείο επικοινωνίας. Ακόμη και σε χώρες (π.χ. Ολλανδία) 

που έχει επισήμως αναγνωριστεί η διγλωσσία, δεν έχει υπεισέλθει υποβάθμιση της 

εθνικής ταυτότητας των κατοίκων των χωρών αυτών35.  

Ακόμη και παρατηρώντας τα περιεχόμενα των σχολικών βιβλίων ιστορίας είναι 

εύκολο να διαπιστώσει κανείς πως η διδασκαλία του εν λόγω μαθήματος είναι 

απόλυτα προσανατολισμένη προς την πορεία του κάθε έθνους, χωρίς να δίνεται 

πρωτίστως έμφαση σε διεθνή γεγονότα. Χαρακτηριστικά, αποτελέσματα έρευνας που 

πραγματοποιήθηκε σχετικά με το περιεχόμενο βιβλίων ιστορίας στη Γερμανία, οι 

αναφορές σε εθνικά- ιστορικά γεγονότα κυμαίνονται σε ποσοστό μεταξύ 40-70%. Το 

υπόλοιπο ποσοστό αφορά την ευρωπαϊκή και παγκόσμια ιστορία. Αυτό ισχύει και στην 

πλειονότητα των ευρωπαϊκών χωρών κατά τον Pingel36.  

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν επίσης οι οδηγίες του Παιδαγωγικού 

Ινστιτούτου της Ελλάδας το 1998 συγκεκριμένα, όπου ορισμένοι εκ των βασικών 

στόχων των σχολικών εγχειριδίων, ήταν: α) η ανάπτυξη θετικής στάσης από τους 

μαθητές ως προς την προαγωγή και διαφύλαξη της εθνικής τους κληρονομιάς, β) η 
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οικοδόμηση της εθνικής και πολιτιστικής τους ταυτότητας και γ) η συνειδητοποίηση της 

προσφοράς του ελληνικού έθνους στην παγκόσμια ιστορία37. Συνεπώς το εθνικό 

στοιχείο παραμένει πυρήνας στη διδασκαλία της ιστορίας στα σχολεία. Ο εθνικισμός 

και τα διεθνικά του στοιχεία ωθούν τα εθνικά κράτη να παρουσιάζουν μια ομοιομορφία 

υιοθετώντας όμοιες πρακτικές. Ο κλάδος της εκπαίδευσης δεν έχει χάσει τον εθνικό 

του χαρακτήρα και αυτό συνεπάγεται πως η διαδικασία της παγκοσμιοποίησης δεν 

επηρέασε τον εθνικό προσανατολισμό της πολιτικής στην εκπαίδευση των εθνικών 

κρατών.  

Μελετώντας κανείς το ρόλο των ελίτ δηλαδή των πολιτικών και των 

διανοουμένων, εύκολα καταλήγει στο συμπέρασμα πως βασική επιδίωξη τους είναι η 

απήχηση στο εκλογικό σώμα και κατ' επέκταση η εξυπηρέτηση των εθνικών 

συμφερόντων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η απόφαση του Τζώρτζ Μπούς 

(προέδρου των ΗΠΑ) να σταθεί αρνητικά στην υπογραφή της συμφωνίας του Κιότο 

θέτοντας ως επιχείρημα πως δεν υπήρχε όφελος για την αμερικανική κοινωνία. 

Αντίστοιχα παραδείγματα υπάρχουν πολλά στο παγκόσμιο σκηνικό, που 

αποδεικνύουν πως δεν έχει μεταβληθεί ο εθνικός προσανατολισμός και οι αντίστοιχες 

πολιτικές αναφορές λόγω της παγκοσμιοποίησης38. 

Η παγκοσμιοποίηση αποδεικνύεται πως δεν έχει επιδράσει και τη στάση και τις 

απόψεις των διανοουμένων, καθώς εξακολουθεί να παραμένει αισθητή ακόμη και 

σήμερα η παρουσία τόσο των διανοούμενων εθνικιστών, όσο και των διανοούμενων 

κοσμοπολιτών. Γενικά υπάρχει μια εκτενής αναφορά στην παγκοσμιοποίηση στον 

κόσμο της διανόησης, γεγονός που έχει ορίσει δύσκολα προσδιορίσιμη την εν λόγω 

έννοια από σημαντικό ποσοστό διανοητών. Οι ποικίλες μεταβολές στον τρόπο σκέψης 

των ελίτ επηρέασαν την εξέλιξη και την ιδεολογικοποίηση της παγκοσμιοποίησης. Ο 

λόγος των πολιτικών είχε και εξακολουθεί να έχει σημαντικά εθνικά χαρακτηριστικά, 

ενώ από την άλλη ένας πολύ μικρός αριθμός διανοουμένων υποστήριξε τον εθνικισμό- 

εθνοκεντρισμό39.   

Βασικός συντελεστής που επέδρασε καταλυτικά στην αποδυνάμωση των 

εθνικών ταυτοτήτων είναι και τα ΜΜΕ. Αναμφίβολα, το μεγαλύτερο μέρος των 
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πληροφοριών που μεταδίδονται από τα ΜΜΕ σχετίζονται με εθνικά θέματα που 

αφορούν άμεσα ή έμμεσα το εθνικό κράτος. Οι μεταδιδόμενες αυτές πληροφορίες είναι 

φιλτραρισμένες από ποικίλες νοοτροπίες και προκαταλήψεις ως προς την εθνικότητα, 

βάσει των συμφερόντων των εταιρειών που διαχειρίζονται τα ΜΜΕ. Χαρακτηριστικά 

είναι τα αποτελέσματα έρευνας που πραγματοποιήθηκε τον Μάρτιο του 2002 από το 

ελληνικό κρατικό κανάλι ΝΕΤ, σχετικά με την ποιότητα και το περιεχόμενο των 

μεταδιδόμενων ειδήσεων από κρατικούς και ιδιωτικούς τηλεοπτικούς σταθμούς 9 

χωρών (Ελλάδα, Τουρκία, Ιταλία, Γαλλία, Γερμανία, Βρετανία, Σουηδία, Ρωσία, ΗΠΑ). 

Βάσει αποτελεσμάτων της εν λόγω έρευνας, το 68% του περιεχομένου των Ειδήσεων 

αφορούσε εθνικά θέματα. Αυτό αποτελεί μια ένδειξη του εθνικού προσανατολισμού 

των Ειδήσεων σε χώρες με ενεργή συμμετοχή στις διαδικασίες της 

παγκοσμιοποίησης40.  

Κατά τον Castells (1997), η παγκοσμιοποίηση των μέσων και γενικότερα της 

ηλεκτρονικής επικοινωνίας ισοδυναμεί με την από-εθνικοποίηση της επικοινωνίας41. Η 

άποψη όμως αυτή δεν μπορεί να υποστηριχθεί θεωρητικά και ερευνητικά. Η 

αποκρατικοποίηση ορισμένων μέσων δεν έχει επηρεάσει την από-εθνικοποίηση των 

μεταδιδόμενων πληροφοριών. Αξίζει να σημειωθεί πως οι μεταδιδόμενες πληροφορίες 

από ιδιωτικά ΜΜΕ τείνουν να προσανατολίζονται συχνά προς το εθνικό κράτος 

περισσότερο απ' ότι τα κρατικά ΜΜΕ. Γενικά τα ΜΜΕ αποτελούν ένα σημαντικό μέσο 

ταύτισης με το έθνος και αυτό είναι δύσκολο να αλλάξει. Η ιδιωτικοποίηση των ΜΜΕ 

συμβάλει καθοριστικά στην ενίσχυση των εθνικό-κεντρικών αναφορών42.  

Έρευνα που πραγματοποιήθηκε από την Philipa Atkinson (1999), με θέμα 

''Αναπαραστάσεις των συγκρούσεων στα Δυτικά Μέσα: η κατασκευή μιας βάρβαρης 

περιφέρειας'' κατέδειξε σημαντικά στοιχεία. Βάσει των αποτελεσμάτων της έρευνας, 

λόγω του ότι κάποιες επιχειρήσεις των ΜΜΕ λαμβάνουν επιχορηγήσεις από το 

κράτος, η θεματολογία τους επηρεάζεται αντανακλώντας τις υφιστάμενες κυβερνητικές 

πολιτικές. Ουσιαστικά επικρατεί η τάση κατεύθυνσης των ειδήσεων προς τον 

''χαμηλότερο κοινό παρονομαστή''. Αυτό ενισχύει τον συναισθηματισμό αλλά οδηγεί σε 

έλλειψη ουσιαστικής ανάλυσης. Εξαιρετικά σημαντικό είναι και το γεγονός πως οι 

διαφορετικές κουλτούρες παρουσιάζονται με λάθος τρόπο. Τα ΜΜΕ παράγουν, 
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αναπαράγουν και διαιωνίζουν στερεότυπα. Για παράδειγμα, γεγονότα που συμβαίνουν 

στον ''Τρίτο Κόσμο'' δεν αναλύονται πολυδιάστατα και σε βάθος, αλλά παρουσιάζονται 

ως ζητήματα εθνικών ή φυλετικών συγκρούσεων, ή ακόμη και προβλήματα που 

σχετίζονται με την γεωγραφική θέση της περιοχής όπου εντοπίζονται43.  

Συνεπώς οι μηχανισμοί ταύτισης των εθνικών κρατών δεν έχουν επηρεαστεί από 

τη διαδικασία της παγκοσμιοποίησης και δεν οδηγούν σε αποδυνάμωση των εθνικών 

ταυτίσεων. Αυτό που προκύπτει είναι πως το έθνος παραμένει ως κοινωνική και 

πολιτική ομάδα στον πυρήνα των συλλογικών ταυτίσεων, όμως τα πολιτικά 

χαρακτηριστικά του εθνικού κράτους εξαρτώνται από τις πολιτικές πρωτοβουλίες44.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο ΕΘΝΙΚΗ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ 

 

3.1  Έθνη και κράτη 

 

Οι έννοιες «έθνος» και «κράτος» αν και παρουσιάζουν σημαντικές διαφορές, 

συχνά χρησιμοποιούνται ως ταυτόσημες. Το έθνος είναι μια ιστορική ενότητα που 

ορίζεται βάσει της πολιτιστικής ταυτότητας κάθε λαού. Το κράτος είναι μια πολιτική 

ενότητα που προσδιορίζεται από στοιχεία όπως ο πληθυσμός, η εδαφική επικράτεια 

και η αυτόνομη κυβέρνηση. Η διαφορά των δύο εννοιών έγκειται στο ότι το κράτος 

διαμορφώνει ουσιαστικά μια βάση για πολιτική αφοσίωση στο πλαίσιο της ιθαγένειας, 

ενώ το έθνος στηρίζει μια σχέση αλληλεγγύης που προσδίδει στο άτομο μια αίσθηση 

ταυτότητας45.  

Κάθε κράτος και έθνος έχει τα δικά του πολιτιστικά και εδαφικά σύνορα. Πολλά 

έθνη διαμόρφωσαν ιστορικά πολύ σημαντικά πολιτισμικά στοιχειά, που τα ξεχώρισαν 

στο διεθνές σκηνικό. Διαχρονικά, ο όρος κράτος-έθνος χρησιμοποιήθηκε από τους 

κοινωνικούς επιστήμονες για να εκφράσει τη σταδιακή σύντηξη που είναι δυνατό να 

επιτευχθεί μεταξύ πολιτιστικών και πολιτικών συνόρων, στο πλαίσιο μιας 

παρατεταμένης διατήρησης του πολιτικού ελέγχου εκ μιας κεντρικής εξουσίας μιας 

περιοχής και των κατοίκων της31. 

Ο εθνικισμός είναι αυτός που αποτέλεσε σημαντικό πρόβλημα διαχρονικά στις 

κοινωνίες. Ο ορισμός του προσδιορίζεται από την ταυτότητα που αισθάνεται κανείς 

πως έχει με μια εδαφικά οργανωμένη πολιτική συλλογικότητα. Πολύ συχνά 

δημιούργησε εμπόδια στην ανάπτυξη υγιών σχέσεων μεταξύ εθνών και στηρίχθηκε 

στη διαιώνιση του φόβου για τον ‘’εχθρό’’, για κάθε τι δηλαδή εθνικά διαφορετικό31. 

Κύρια στοιχεία που επηρεάζουν άμεσα ή έμμεσα την πολιτισμική φυσιογνωμία 

ενός έθνους είναι: 

 Γεωγραφική θέση 

 Οικονομικό-πολιτικοί παράγοντες 

 Δημογραφικά χαρακτηριστικά 

 Ιστορικές συγκυρίες 
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 Η σχέση- σύνδεση με το παρελθόν 

 Αμυντικοί παράγοντες 

 Πολιτισμικά δάνεια 

 

3.1.1  Μετανεωτερικές προσεγγίσεις 

 

Αναμφισβήτητα το εθνοκρατικό μοντέλο δεν είναι ο φορέας όλων των λύσεων και 

σίγουρα δεν αποτελεί τη θεωρητική ''γη της απαγγελίας'' για την ανθρωπότητα. 

Σύμφωνα με τον Π. Ήφαιστο (1999), ο κοινωνικό-πολιτικός κατακερματισμός του 

παγκόσμιου χώρου σε έθνη-κράτη διαφορετικής ανάπτυξης, στάσεως και ισχύος 

δημιουργεί πολύ συχνά μια αδιέξοδη κατάσταση46.  

Το εθνοκρατικό διεθνές σύστημα μπορεί να μην είναι το ιδεατό, όμως 

αποδεδειγμένα είναι το καλύτερο, γι' αυτό και έχει επιβιώσει σχεδόν πέντε αιώνες. Αν 

και δεν έχει επιλύσει τα προβλήματα αστάθειας που δημιουργούνται κατά καιρούς στο 

εσωτερικό του διεθνούς συστήματος, έχει ορίσει μια ενδεδειγμένη λύση για ένα εκ των 

σημαντικότερων ζητημάτων. Το πρόβλημα αυτό είναι η απειλή που υφίσταται η 

αυθυπαρξία του κάθε κράτους από τη φυσική τάση των μεγάλων δυνάμεων να 

διαμορφώσουν την παγκόσμια ηγεμονία47. 

Οι Σιουσιούρας, Χαζάκης (2009), υποστηρίζουν πως η παγκοσμιοποίηση μέσω 

της κατάργησης του έθνους- κράτους είναι η φυσική προδιάθεση των ΗΠΑ προς 

επέκταση της κυριαρχίας τους, ώστε ακολούθως να καταστούν η νέα παγκόσμια 

ηγεμονική δύναμη του διεθνούς συστήματος. Αυτή η τάση των ΗΠΑ προέρχεται από 

την επιδίωξη της υπερδύναμης να κατορθώσει την βασική επιδίωξη κάθε κράτους, 

που δεν είναι άλλη από την επιβίωση μέσα στο άναρχο και ανταγωνιστικό διεθνές 

σύστημα48. 
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3.2  Ταυτότητα και διαφορετικότητα 

 

Το θέμα της ταυτότητας έχει γίνει αντικείμενο εκτενών μελετών και συζητήσεων 

ιδίως τα τελευταία χρόνια. Στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης, οι έννοιες ''ταυτότητα'' 

και ''διαφορετικότητα'' μελετήθηκαν και ερευνήθηκαν παράλληλα. Κατά τον 

Ιντζεσίλογλλου (1999), ως ταυτότητα ορίζεται η ιδιότητα ενός ατόμου να παραμένει 

ίδιος μεταξύ άλλων, διατηρώντας αμετάβλητα ποικίλα χαρακτηριστικά του εαυτού του 

και παράλληλα μι διαφοροποιώντας ή αλλοιώνοντας την εικόνα του μέσα στο χρόνο49.  

Κατά τον Βρύζα (1997), η έννοια τη ταυτότητας χαρακτηρίζεται από μια 

αμφισημία, καθώς διαμορφώνει το περιβάλλον ισότητας μεταξύ ατόμων ή πραγμάτων, 

αλλά παράλληλα ορίζει το σύνολο των χαρακτηριστικών γνωρισμάτων που 

ξεχωρίζουν ανθρώπους ή πράγματα μεταξύ τους.  

Η σύγχρονη εποχή χαρακτηρίζεται από ένα σύνολο νέων πολυπολιτισμικών 

δομών. Κάθε άνθρωπος αναμφίβολα έχει τα δικά του χαρακτηριστικά στοιχεία στη 

βάση της ατομικότητας του, όμως έχει και στοιχεία που καθορίζονται από το γεγονός 

πως ανήκει σε μια συγκεκριμένη ομάδα. Η ταυτότητα κάθε ατόμου διαμορφώνει 

ταυτόχρονα και το πλαίσιο της διαφορετικότητας του. Πολιτισμός, πολιτισμική 

ταυτότητα και διαπολιτισμικότητα συνδέονται και αλληλεξαρτώνται, αποτελώντας ένα 

έσο για να συνυπάρχουν ειρηνικά άνθρωποι και λαοί50. 

Η εθνική ταυτότητα ορίζει την εγγύηση της συναισθηματικής συνέχειας μέσα στο 

χρόνο, με τα έθνη να αποτελούν σταθερές οντότητες μέσα στο χρόνο (παρελθόν, 

παρόν και μέλλον). Ο ρόλος του εθνικού κράτους είναι πολύ σημαντικός στην παροχή 

ασφάλειας. Μόνο σε περιβάλλον ανασφάλειας και αβεβαιότητας ο εθνικισμός μπορεί 

να ευδοκιμήσει υψώνοντας σύμβολα όπως της πατρίδας. Βέβαια θα πρέπει να 

επισημανθεί πως οι εθνικές ταυτότητες δεν έχουν πάντα παθολογικά χαρακτηριστικά 

για τον ''Άλλον'', καθώς μπορεί να λειτουργήσουν και με τέτοιο τρόπο ώστε να 

κατευθύνουν κατάλληλα τον προσανατολισμό της σκέψης προς το παγκόσμιο51.  
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Στις σύγχρονες συνθήκες αυτό που επισημαίνεται εντονότερα είναι ταύτιση της 

εθνικής ταυτότητας με παθολογικές αντιδράσεις κυρίως σε περιόδους κρίσεων και 

ανακατατάξεων. Για παράδειγμα εντός του ευρωπαϊκού χώρου όπου υπάρχουν 

έντονες αντιδράσεις επί της παγκοσμιοποίησης, εμφανίζονται έντονα φαινόμενα 

εχθρότητας για το πλήθος των εισερχόμενων μεταναστών. Οι ξένοι ως ''διαφορετικοί'' 

αποκτούν συχνά αποδέκτες επιθετικότητας και τους ευκολότερους στόχους 

εξωτερίκευσης αντιδράσεων. Ας μη λησμονείται πως για μια μερίδα ατόμων, η ανάγκη 

για ταυτότητα και ύπαρξη ενός σταθερού εθνικού κράτους είναι πιθανό να συνεπάγεται 

ανάγκη για ύπαρξη ενός ''αγνού'' έθνους, εντός του οποίου οι ξένοι ορίζονται ως 

εμπόδιο52. 

 

3.3 Το δικαίωμα κάθε πολίτη στο πολιτιστικό περιβάλλον 

 

Η καθημερινή έκφραση του πολιτισμού οριοθετείται μέσα από το σύνολο των 

ανθρώπινων πράξεων και των επακόλουθων αποτελεσμάτων τους. Η προστασία των 

ανθρώπινων ελευθεριών έχει πλέον διεθνοποιηθεί, με αποτέλεσμα τα πολιτισμικά 

αγαθά να συγκεντρώνουν το διεθνές ενδιαφέρον.  

Αναμφίβολα ορόσημο στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των 

δικαιωμάτων που απορρέουν από το πολιτισμικό περιβάλλον αποτέλεσε η σχετική 

διακήρυξη στις 10/12/1948 της γενικής συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών. 

Ακολούθως το 1954 πραγματοποιήθηκε η υπογραφή της Σύμβασης της Χάγης, περί 

προστασίας πολιτιστικών αγαθών σε καθεστώς Ένοπλων Συρράξεων. Στις 

16/12/1966 κατοχυρώθηκε το δικαίωμα στο πολιτιστικό περιβάλλον και ορίστηκαν με 

σαφήνεια τα πολιτισμικά δικαιώματα. Έτος σταθμός της επόμενης δεκαετίας ήταν το 

1972 όπου υπογράφηκε η Συνθήκη για την προστασία τη Παγκόσμιας πολιτιστικής και 

φυσικής κληρονομιάς53. 

Γενικά η διαπολιτισμικότητα σε συνδυασμό με την προστασία των πολιτισμικών 

δικαιωμάτων προωθείται ιδιαίτερα από το Συμβούλιο της Ευρώπης. Αυτό στηρίζεται 
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στο γεγονός πως οι διαφορετικότητες ενδυναμώνουν και ενισχύουν τους δεσμούς των 

κοινωνικών ομάδων δημιουργώντας μια δυναμική σύνθεση. Κάθε πολίτης έχει 

δικαίωμα λοιπόν στην διατήρηση της πολιτιστικής του ταυτότητας και στην ανάδειξη 

της γλώσσας, των ηθών, των παραδόσεων κ.α. στοιχείων54. 

Ιδιαίτερα το διάστημα 1954-1994, η πλειοψηφία των δράσεων του Συμβουλίου 

της Ευρώπης προώθησε τους πολιτισμούς των Περιφερειών, ως βασικό συντελεστή 

στην οικοδόμηση μιας Ευρώπης που αναδεικνύει την διαφορετικότητα των 

πολιτισμών. Το δικαίωμα στο πολιτιστικό περιβάλλον αναδεικνύεται και κατοχυρώνεται 

στον καταστατικό χάρτη της UNESCO.  

Το δικαίωμα στο πολιτιστικό περιβάλλον αναδεικνύεται ιδιαίτερα σημαντικό 

σήμερα. Η προστασία του αποτέλεσε αντικείμενο συζητήσεων, συμφωνιών και 

διαφωνιών πολλών διεθνών Οργανισμών, καθώς πρόκειται για ένα δικαίωμα που 

συνδέει τον πολίτη όχι μόνο με την εθνική αλλά την διεθνή κοινότητα και βάσει αυτού 

καθίσταται πλέον παγκόσμιος πολίτης. 

Το νομοθετικό πλαίσιο που προστατεύει το πολιτιστικό περιβάλλον στην Ελλάδα 

προσδιορίζεται από τα ακόλουθα55: 

 Σύμβαση για την προστασία των πολιτιστικών αγαθών σε περίπτωση ένοπλης 

σύρραξης και του Πρωτοκόλλου της  Ν. 1114/1981 (ΦΕΚ 6/Α/08-01-1981) 

 Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την προστασία της αρχαιολογικής κληρονομιάςΝ. 

1127/1981 (ΦΕΚ 32/Α/10-02-1981) 

 Διεθνής Σύμβαση σχετικά με τα μέσα για την απαγόρευση  και παρεμπόδιση της 

παράνομης εισαγωγής, εξαγωγής και μεταβίβασης της κυριότητας των 

πολιτιστικών αγαθώνΝ. 1103/1980 (ΦΕΚ 297/Α/29-12-1980) 

 Διεθνής Σύμβαση για την προστασία της παγκόσμιας πολιτιστικής και φυσικής 

κληρονομιάςΝ. 1126/1981 (ΦΕΚ 32/Α/10-02-1981) 

 Σύμβαση για την προστασία της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς της Ευρώπης Ν. 

2039/1992 (ΦΕΚ 61/Α/13-04-1992) 

 Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την προστασία της αρχαιολογικής κληρονομιάς 

(αναθεωρημένη) Ν. 3378/2005 (ΦΕΚ 203/Α/19-08-2005) 

 Σύμβαση Unidroit για τα κλαπέντα ή παρανόμως εξαχθέντα πολιτιστικά αγαθά Ν. 

3348/2005 (ΦΕΚ 144/Α/23-06-2005) 
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  Πρωτόκολλο II στη Σύμβαση της Χάγης του 1954 για την προστασία των 

πολιτιστικών αγαθών σε περίπτωση ένοπλης σύρραξης Ν. 3317/2005 (ΦΕΚ 

45/Α/23-02-2005) 

 Σύμβαση για την προστασία της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς Ν. 3521/2006 

(ΦΕΚ 275/Α/22-12-2006) 

 Σύμβαση για την προστασία και την προώθηση της πολυμορφίας των πολιτιστικών 

εκφράσεων Ν. 3520/2006 (ΦΕΚ 274/Α/22-12-2006) 

 

3.4  Προσδιορίζοντας την εθνική κουλτούρα 

 

Η κουλτούρα έχει αποτελέσει αναμφίβολα μια έννοια διχασμένη μεταξύ της 

υλικότητας και της πνευματικότητας και επ' αυτού καθοριστική ήταν η προσέγγιση του 

πολιτισμού, ο οποίος προσδιορίστηκε από τον ιμπεριαλισμό, την εκβιομηχάνιση και 

τον εκσυγχρονισμό. Σε αντίθεση με τον πολιτισμό, η κουλτούρα ''οριοθετήθηκε'' μέσω 

της ιθαγένειας, της πνευματικότητας, της παράδοσης κ.α. Αν και ο πολιτισμός έτεινε να 

εξαλείψει τις εθνικές διαφορές, η κουλτούρα ήταν αυτή που τις τόνισε ''στο βωμό'' του 

εθνικισμού και της ανθρωπολογίας. Κατά βάση, η κουλτούρα εμπεριέχει την ετερότητα, 

καθώς προσδιορίζει έναν λαό διαφοροποιώντας τον από οποιοδήποτε άλλο λόγω της 

διαφορετικής ταυτότητας του56.  

Σύγχρονοι μελετητές υποστηρίζουν πως στις μέρες μας η κουλτούρα εξελίσσεται 

σε υποκατάστατο της πολιτικής και πλέον γίνεται δύσκολος ο ορισμός της. Ταυτίζεται 

βέβαια πλέον περισσότερο με τον τρόπο ζωής, ενώ ενσωματώνεται στο σύγχρονο 

καταναλωτικό σύστημα και παράλληλα γίνεται μέρος της εμπορευματοποίησης57. 

Έχουν διαμορφωθεί μέχρι σήμερα ποικίλοι ορισμοί της κουλτούρας. Ο 

ανθρωπολογικός ορισμός την αντιμετωπίζει ως ταυτότητα ή αλληλεγγύη, ενώ αντίθετα 

ο αισθητικός ως κάτι ιδεατό. Βάσει του πρώτου ορισμού δίνεται έμφαση στην 

ιδιαιτερότητα, ενώ βάσει του δεύτερου δίνεται έμφαση σε μια ανέφικτη 

οικουμενικότητα57. 

                                                           
56

 Τζιόβας, Δ., 2002. Η κουλτούρα ως πρωτεϊκή έννοια. Εισαγωγή στο Eagleton, H έννοια της 

κουλτούρας. Πόλις, σελ. 9-29. 

57
 Τζιόβας, Δ., 2002. Η κουλτούρα ως πρωτεϊκή έννοια. Εισαγωγή στο Eagleton, H έννοια της 

κουλτούρας. Πόλις, σελ. 9-29. 

http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=zyz20CLhkuY%3d&tabid=567
http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=zyz20CLhkuY%3d&tabid=567
http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=6dv8jVK2%2bj8%3d&tabid=567
http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=6dv8jVK2%2bj8%3d&tabid=567
http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=qSYEBnP9aYQ%3d&tabid=567
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Oορισμός του Edward Taylor είναι ομολογουμένως προσδιοριστικότερος. Βάσει 

αυτού, η κουλτούρα είναι «αυτή η πολυσύνθετη ολότητα η οποία περιλαμβάνει τη 

γνώση, την πίστη, την τέχνη, τις αξίες, τους νόμους, τα έθιμα και όλες τις άλλες 

ιδιότητες και συνήθειες τις οποίες προσκομίζει ένας άνθρωπος ως μέλος της 

κοινωνίας».  

Η κουλτούρα ενός έθνους επηρεάζει και παράλληλα επηρεάζεται από τις 

ακόλουθες παραμέτρους: 

 γλώσσα 

 νοοτροπία 

 πολιτική 

 κοινωνική οργάνωση 

 θρησκεία 

 οικονομική επιστήμη 

 αγοραστική συμπεριφορά κ.α. 

 

3.5  Προσεγγίσεις της μαζικής κουλτούρας 

 

Η μαζική κουλτούρα έχει την έννοια της κουλτούρας που χρησιμοποιείται και 

καταναλώνεται από πολλούς. Έχει ταυτιστεί σήμερα με την έννοια του υποδεέστερου 

και του υποβαθμισμένου. Οι σύγχρονοι κριτικοί, δοκιμιογράφοι και κοινωνικοί 

επιστήμονες την αντιδιαστέλλουν προς την ποιοτική κουλτούρα, καθώς τη 

χρησιμοποιούν συχνά αναφερόμενοι στις μορφές αυτές που έχουν ευρεία απήχηση 

και κατανάλωση.  

Οι συντηρητικές προσεγγίσεις της μαζικής κουλτούρας, της προσδίδουν τα 

ακόλουθα χαρακτηριστικά58: 

1) συντελεί στη διάβρωση της παράδοσης και των ηθικών αξιών, υπονόμευση της 

κοινωνικής ιεραρχίας 

2) οδηγεί σε εξιδανίκευση της κουλτούρας της προβιομηχανικής εποχής 

3) έμφαση στο ρόλο των πολιτισμικών ελίτ  

                                                           
58Βούρτσης, Ι. κ.α. (1999). Εισαγωγή στον ελληνικό πολιτισμό. Η έννοια του πολιτισμού. Όψεις του 

ελληνικού πολιτισμού. Τόμος Α. Πάτρα: ΕΑΠ. 
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Κατά τον Herbert Gans, ο όρος μαζική κουλτούρα θα μπορούσε να 

αντικατασταθεί από τον όρο δημοφιλής κουλτούρα, προς αποτροπή των αρχικών 

αρνητικών εκτιμήσεων. Κατά τον Gans, η δημοφιλής κουλτούρα θα συνέβαλε θετικά 

στην ανάπτυξη της ταυτότητας των καταναλωτών της, καθώς και στην προαγωγή της 

δημιουργικότητας και της αυτοέκφρασης τους.  

Ο Umberto Eco ήταν αυτός που απέρριψε τους επικριτές και τους απολογητές 

της μαζικής κουλτούρας. Κατά τον Eco είναι πολύ σημαντική η μελέτη κυρίως των 

μέσων μαζικής επικοινωνίας στη διαμόρφωση της μαζικής κουλτούρας. Είναι 

καθοριστικής σημασίας ο τρόπος πρόσληψης των μηνυμάτων της μαζικής 

κουλτούρας, καθώς δεν υπάρχουν μηνύματα που μαζικοποιούν αλλά μαζικές 

επικοινωνίες. Στη μελέτη διαφόρων εκφάνσεων της μαζικής κουλτούρας, ο Eco ήταν 

αυτός που έθεσε το ακόλουθο ζήτημα: ''από τη στιγμή που το υπάρχον καθεστώς μιας 

βιομηχανικής κοινωνίας κάνει αναπόφευκτη την επικοινωνιακή σχέση που ονομάζεται 

σύνολο μαζικών μέσων, ποια είναι η δυνατή πολιτισμική δραστηριότητα που θα 

καταστήσει αυτά τα μέσα φορείς πολιτισμικών αξιών'' 

Στον ακόλουθο πίνακα 1 παραθέτονται ορισμένες διαφορετικές προσεγγίσεις που 

περιγράφηκαν κατά καιρούς για τη μαζική κουλτούρα. 

 

Πίνακας 1. Διαφορετικές προσεγγίσεις για την έννοια της μαζικής κουλτούρας 

Πλουραλιστικές 

θεωρίες 

Πολιτισμικές 

Σπουδές 

Πολιτισμικός 

λαϊκισμός 

Κάθε ομάδα 

χρησιμοποιεί ένα 

ιδιαίτερο επίπεδο 

κουλτούρας 

Αλληλεπίδραση 

των πολιτισμικών 

βιομηχανιών 

Προσδιορισμός 

του νοήματος από 

το κοινό 

Μελέτη χρήσεων/ 

ικανοποιήσεων 

Μελέτη των 

αλληλεπιδράσεων 

Μελέτη 

πρόσληψης 

Συνειδητό κοινό Διαφορετικοί 

τρόποι 

ενεργοποίησης 

του κοινού 

Ενεργητικό κοινό 

(Βούρτσης, κ.α., 1999) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
ο
 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ & ΕΘΝΙΚΗ 

ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ: 

Οι περιπτώσεις της Ελλάδας, της Τουρκίας, και Ινδίας 

 

4.1  Η επίδραση της παγκοσμιοποίησης στις περισσότερες πτυχές 

της ζωής 

 

Εκτός από την επίδραση της παγκοσμιοποίησης στο σύνολο των οικονομικών 

δραστηριοτήτων που ήδη αναφέρθηκε ως τώρα, είναι σημαντικός ο αντίκτυπος της και 

σε άλλες πτυχές της ζωής των ανθρώπων που αποτυπώνεται στην καθημερινότητα 

τους. 

Η ταχύτητα διανομής της πληροφορίας κυρίως μέσω του διαδικτύου και η 

επικοινωνία ανθρώπων από διάφορα μέρη του πλανήτη μέσω δορυφόρων, 

διαδικτύου, τηλεφώνου και άλλων μέσων όρισαν ένα διεθνές επικοινωνιακό δίκτυο. 

Αυτό το δίκτυο υποστηρίζει τη διάδοση και μεταφορά πολιτικών και πολιτιστικών ιδεών 

και ιδεολογιών, τάσεων μόδας κλπ. Παράλληλα η μετανάστευση είναι ένας ακόμη 

παράγοντας που επηρέασε το πολιτιστικό περιβάλλον των χωρών του κόσμου59. 

 

4.2  Η παγκοσμιοποίηση μεταβάλει την κουλτούρα 

 

Η κουλτούρα είναι κάτι που μαθαίνεται στο πλαίσιο της ένταξης ενός ατόμου σε 

μια νέα κουλτούρα μέσω μιας μακροπρόθεσμης κοινωνικής διαδικασίας. Οι άνθρωποι 

έχουν τη δυνατότητα να αλλάξουν κουλτούρα και να ενταχθούν ως μέλη σε μια νέα 

κουλτούρα. Έχουν τη δυνατότητα να μάθουν μια νέα γλώσσα, να γνωρίσουν ή και να 

αλλάξουν θρησκεία, να αλλάξουν στυλ και τρόπους συμπεριφοράς. Έτσι μπορούν να 

γίνουν μέλη μιας νέας κουλτούρας. Παράλληλα είναι δυνατό ένας άνθρωπος να ανήκει 

σε περισσότερες από μία κουλτούρες ή και να δημιουργήσει νέες κουλτούρες. Ένα 

χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το ακόλουθο. Οι Έλληνες που ζουν στις ΗΠΑ 

μπορούν να είναι τόσο «Έλληνες» όσο και «Αμερικανοί», ως μέλη της ελληνικής και 

                                                           
59

 Μπιτζένης, Α. (2009). Παγκοσμιοποίηση. Πολυεθνικές Επενδύσεις & Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση στο   

Νέο Παγκόσμιο Οικονομικό Σύστημα. Εκδόσεις ΣΤΑΜΟΥΛΗ. σελ. 263. 
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της αμερικανικής κουλτούρας. Ακόμη είναι δυνατό να είναι «Ελληνοαμερικανική», μέλη 

μιας κουλτούρας όχι απόλυτα ελληνικής ούτε όμως και αμερικανικής60. 

Η εθνική ταυτότητα δεν μπορεί να ταυτιστεί με μια συγκεκριμένη εθνότητα ή 

κουλτούρα. Η παγκοσμιοποίηση αναμφίβολα ήταν αυτή που υποστήριξε τον 

καλούμενο ως «πολιτισμικό πλουραλισμό» και «πολυπολιτισμό». Βάσει αυτών, το 

έθνος διαμορφώνεται από ανθρώπους -μέλη πολλών διαφορετικών πολιτισμών με 

διαφορετικές εθνοτικές ταυτότητες61. 

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η περίπτωση της Αυστραλίας, στην 

οποία διαφαίνεται ξεκάθαρα η πολυπολιτισμικότητα ως αποτέλεσμα της 

παγκοσμιοποίησης στο πλαίσιο της υφιστάμενης πολιτικής πολιτισμικού 

πλουραλισμού. Βάσει αυτής, αναδεικνύονται δύο κύριες αρχές: η αναγνώριση και 

στήριξη των διαφορετικών πολιτιστικών, γλωσσικών και θρησκευτικών πλαισίων του 

αυστραλιανού λαού και ταυτόχρονα η υποστήριξη της ισότητας ευκαιριών για όλους 

ανεξάρτητα της καταγωγής τους (James Jypp). Η παγκοσμιοποίηση έχει ως θεμέλιο 

λίθο την πολύ-πολιτισμικότητα, σε μια προσπάθεια δημιουργίας ενός έθνους χωρίς 

εθνικισμό και αντίστοιχα μίας κοινότητας χωρίς εθνικότητα (Stephen Castles et al.) 

Κύριος στόχος είναι ουσιαστικά η δημιουργία μιας εθνικής ενότητας, μέσα σε ένα 

περιβάλλον μιας πολυεθνοτικής κοινωνίας. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον, ένας χριστιανός 

ορθόδοξος, ελληνόφωνος, Αυστραλός υπήκοος, καθώς και ένας μουσουλμάνος, που 

μιλά τουρκικά και είναι Αυστραλός υπήκοος, θεωρούνται και οι δύο ισότιμα μέλη της 

αυστραλιανής εθνικής κοινότητας62. 

Στο σύγχρονο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον δεν χωρά ο εθνοκεντρισμός, με 

την έννοια πως μια κουλτούρα είναι ανώτερη από τις υπόλοιπες. Το ίδιο ακριβώς 

συμβαίνει και για τον ρατσισμό και τον εθνοκεντρισμό, καθώς υποστηρίζουν την 

πεποίθηση πως μία ομάδα είναι ανώτερη μίας άλλης.  

ΟWaterman (2001), περιγράφει επιτυχημένα αυτό που πραγματικά υφίσταται. Οι 

σύγχρονοι πολίτες ενσωματώνονται σε μια ευρύτερη πολιτισμική κοινότητα από αυτήν 

του έθνους, όμως παράλληλα αποξενώνονται από την έννοια της κοινότητας και 

                                                           
60

 College, B. (1998).Κατανοώντας και διδάσκοντας την ανθρώπινη διαφορετικότητα. Αυτοέκδοση. 

σελ.6.  

 
61

 College, B. (1998).Κατανοώντας και διδάσκοντας την ανθρώπινη διαφορετικότητα. Αυτοέκδοση. 

σελ.6. 

62
 ο.π. σελ. 14, 15. 
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αποποιούνται την κοινωνική συνείδηση. Ουσιαστικά σε καθημερινή βάση έρχονται 

αντιμέτωποι με την καθημερινότητα και τις κάθε είδους συνέπειες της 

παγκοσμιοποίησης (Giddens, 1996), χωρίς να επιδιώκουν την διατήρηση της 

μοναδικότητας και διαφορετικότητας (Appadurai, 1990). Έτσι εντάσσονται και ζουν 

μέσα σε ένα αλλοτριωμένο πλήθος. Η παγκόσμια πλέον ταυτότητα εμφανίζεται ως 

απειλή της ίδιας της ύπαρξης του «προσώπου». Κατά συνέπεια, ο κυριότερος λόγος 

για την καταβολή προσπάθειας διατήρησης της εθνικής ταυτότητας είναι η υποστήριξη 

του ''προσώπου'' του πολίτη στο πλαίσιο ταύτισης του με το έθνος, καθώς και η 

γενικότερη ασφάλεια που του παρέχεται και βιώνει μέσα σε αυτό το ιδεολογικό 

πρίσμα63. 

 

4.2.1  Η θρησκευτική ετερότητα στο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον 

 

Το νέο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον υποστήριξε την ραγδαία αύξηση της 

μετανάστευσης κυρίως τις τελευταίες δεκαετίες και παράλληλα διαμόρφωσε νέες 

συνθήκες και στο χώρο της εκπαίδευσης, ώστε να μπορέσει να ανταποκριθεί στα νέα 

δεδομένα, στο πλαίσιο σεβασμού της ετερότητας και αναγνώρισης της αξίας της. Η 

θρησκευτική διάσταση της ανθρώπινης εμπειρίας ως βασικό συστατικό του πολιτισμού 

σχετίζεται άμεσα με τη διαπολιτισμική εκπαίδευση. Κύριος στόχος του παράγοντα 

αυτού στη διαπολιτισμική εκπαίδευση είναι αναμφίβολα η ενδυνάμωση της αμοιβαίας 

συνειδητοποίησης, του αντίστοιχου σεβασμού, καθώς και η μάθηση διαδικασιών 

ομαλής συμβίωσης με τους άλλους προς προαγωγή της κοινωνικής συνοχής. Γενικά οι 

όποιες θρησκευτικές διαφορές καθιστούν την αφομοίωση δύσκολη, ειδικότερα εκεί 

όπου η θρησκεία αποτελεί στοιχείο του πυρήνα της εθνικής ταυτότητας64. 

Αποδεδειγμένα η σχέση θρησκείας και κοινωνίας διαμορφώνεται σε ποικίλα 

επίπεδα και άπτεται των πολύ επίμαχων εννοιών όπως του πλουραλισμού, της 

                                                           
63

 Waterman, P. (2001).Globalization, Social Movements and the NewΙnternatio-nalisms. London and 

Washington: Mansell in Vargas V. (2003): Feminism, globalization and the global justice and 

solidarity movement, Cultural Studies, V.17, issue 6, pp. 906. 
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 Αυγέρη, Σ. (2012). Θρησκευτική ετερότητα σε συνθήκες παγκοσμιοποίησης - υποκειμενοποίηση και 

υποκειμενικότητα της θρησκευτικότητας- ορισμένες βασικές επισημάνσεις και διασαφηνίσεις. 

Αυτοέκδοση. Διαθέσιμο: http://www.24grammata.com/wp-content/uploads/2012/04/Avgeri-

24grammata.com_.pdf 
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εθνικής ιστορίας και της εθνικής ταυτότητας. Άμεσο αποτέλεσμα αυτού είναι η 

δημιουργία ποικίλων διακυμάνσεων στην επερχόμενη ισορροπία, χωρίς όμως ποτέ να 

διακυβεύεται το θεμελιώδες δικαίωμα της ελευθερίας θρησκεύματος και θρησκευτικής 

έκφρασης65. 

Θρησκεία και πολιτισμός ορίζουν βασικά φαινόμενα της ανθρώπινης ζωής, που 

όχι μόνο διαφέρουν μεταξύ τους αλλά και αλληλεξαρτώνται. Η παγκοσμιοποίηση 

επιδρά στη θρησκευτικότητα των ανθρώπων με απώτερο στόχο την προσκόλληση του 

ατόμου στα επιφανειακά στοιχεία της λατρείας και όχι στα ουσιαστικά. Διαφοροποιείται 

δηλαδή από τα στοιχεία εκείνα που οδηγούν στην εσωτερική αναγέννηση του ατόμου. 

Για αρκετές θρησκείες, η έλλειψη εσωτερικής κάθαρσης των πιστών ορίζεται ως αθεΐα. 

Όμως η παγκοσμιοποίηση με τα πρότυπα που υποστηρίζει και προβάλει, ενισχύει την 

σύγκρουση του ψυχικού κόσμου του ατόμου, ορίζοντας ένα πολιτισμό διχασμένο66. 

Επικίνδυνη χαρακτηρίζεται η εκδοχή όπου η παγκοσμιοποίηση πλησιάζει την 

αποκοινωνικοποίηση. Η αντικειμενοποίηση του Θεού στο χώρο της θρησκείας με την 

παγκοσμιοποίηση εξάλειψε τη διαφορά μεταξύ του αποφατικού και καταφατικού 

στοιχείου. Έτσι δημιουργήθηκαν αυθαίρετα θρησκευτικά συστήματα. Χαρακτηριστικό 

είναι αυτό που υποστήριξε ο Χάντιγκτον ότι η Θρησκεία επιδρά στη σύγκρουση των 

πολιτισμών67. Οποιεσδήποτε θρησκευτικές συγκρούσεις θα ήταν δυνατό ν’ 

αποφευχθούν μέσω ενός γενικότερου προβληματισμού όπου θα αναζητιόταν το νόημα 

της καθολικότητας των βασικών στοιχείων που τις συνδέουν. 

Η παγκοσμιοποίηση και η καθολικότητα διαγράφουν πορείες αντίθετες. Η 

παγκοσμιοποίηση υπηρετεί την ποσότητα και την υποδούλωση του ανθρώπου στην 

ύλη, η οποία με τη σειρά της δίχως την πνευματικότητα δημιουργεί ζητήματα αδικίας 

στην κοινωνία. Με την καθολικότητα γίνεται αναφορά σε αξίες άμεσα συσχετισμένες με 

την εσωτερική αναγέννηση του ανθρώπου, που προσδίδουν ποιότητα στη ζωή. Η 

καθολικότητα δεν μπορεί να συνδέεται με την παγκοσμιοποίηση, στο πλαίσιο που 
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αυτή επιδρά αρνητικά στη βούληση του ανθρώπου από την εγωιστική και κατακτητική 

αντίληψη68. 

 

4.2.2  Η επίδραση στις τέχνες και τα γράμματα 

 

Από πολλούς σύγχρονους μελετητές και ερευνητές η υφιστάμενη κατάσταση 

ορίζεται ως μια "παγκοσμιοποιημένη μετανεωτερικότητα", όπου η παγκοσμιοποίηση 

μέσω των σύγχρονων χαρακτηριστικών της υποστηρίζει νέες πολιτισμικές οντότητες 

που είναι δυνατό να επιφέρουν ακόμη και το τέλος της υπόστασης του παραδοσιακού 

έθνους - κράτους. 

Άμεσο επακόλουθο είναι και η επίδραση στην τέχνη και τη λογοτεχνία. Η 

δημιουργία, η πρωτοτυπία, η έμπνευση από κλασικές πηγές, τα κίνητρα προς 

διέγερση του νου και των αισθήσεων του ατόμου αλλοιώνονται αισθητά, από τα 

καθοριζόμενα εκ των διαδικασιών της παγκοσμιοποίησης. Μεταβάλλεται η κουλτούρα 

η προερχόμενη από τον κάθε λαό και μετατρέπεται σε κουλτούρα που καθορίζεται για 

μάζα. Πραγματοποιείται ουσιαστικά μια εμπορευματοποίηση της λογοτεχνίας και των 

λοιπών μορφών τέχνης στο πλαίσιο μιας μαζικής κουλτούρας. 

Οριοθετείται μια «παγκόσμια λογοτεχνία», αυτό που ο Goethe όρισε ως 

Weltlitterature. Σύμφωνα με αυτήν, η κουλτούρα επηρεάζεται από την μόδα και η 

εθνική παιδεία δεν αποτυπώνεται σε αυτήν. Δεν πρόκειται φυσικά για ένα καινοτόμο 

προϊόν που διαθέτει ισότιμα στοιχεία από διάφορους πολιτισμούς. Πρόκειται για μια 

μαζική βιομηχανία. 

Στο ίδιο περιβάλλον εντάσσεται και η ποίηση, καθώς σε αυτήν αποτυπώνεται ο 

τρόπος αντίληψης των προσώπων, των καταστάσεων, των σχέσεων και των 

γεγονότων.Η μη δυναμική παρουσία κάθε έθνους στους τομείς της λογοτεχνίας, της 

ποίησης και γενικότερα των τεχνών διαμορφώνει κενά στην ιδεολογική βάση της 

κοινωνίας και κατ' επέκταση επιφανειακές αξίες, χωρίς αισθητική. 
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4.2.3  Η επίδραση στη γλωσσική παιδεία  

 

Αναμφίβολα η παγκοσμιοποίηση έχει δημιουργήσει πλήθος αντιπαραθέσεων και 

αρνητικών στάσεων σε ποικίλους χώρους. Οι επιδράσεις όμως που έχει στην 

εκμάθηση και τη διδασκαλία των γλωσσών δεν είναι κάτι που έχει μέχρι σήμερα 

μελετηθεί εκτενώς. Κανείς δεν αμφισβητεί το γεγονός πως η παγκοσμιοποίηση 

υποστήριξε την καθολική επικράτηση της αγγλικής γλώσσας, ως κοινής γλώσσας 

συνεννόησης και εμπορικής συναλλαγής σε παγκόσμιο επίπεδο. Η ίδια η αγγλική 

γλώσσα κυριαρχεί επί όλων των υπολοίπων παγκοσμίως, αποτελώντας ουσιαστικά 

μείγμα ελληνικής, λατινικής και γερμανικής, βάσει διακεκριμένων  Βρετανών 

γλωσσολόγων69. 

Αναμφίβολα η γνώση της αγγλικής γλώσσας εξακολουθεί να προσφέρει 

σημαντικά πλεονεκτήματα για τη διείσδυση στις τοπικές αγορές και στην 

επιχειρηματική νοοτροπία κάθε χώρας. Πολύ σημαντικό είναι παράλληλα το γεγονός 

πως ενώ η γλώσσα και η λογοτεχνία αποτελούσαν θεμέλια των ξενόγλωσσων 

τμημάτων παλαιότερες δεκαετίες, σήμερα η παγκόσμια πολιτισμική στροφή στον 

ακαδημαϊκό χώρο αποδεικνύεται από το πόσο δημοφιλή έγιναν τα προγράμματα 

πολιτισμικών σπουδών ανά τον κόσμο. Γενικά είναι φανερή η υποτίμηση της γλώσσας 

και της λογοτεχνίας στο πλαίσιο μετατόπισης του ενδιαφέροντος από την εξειδικευμένη 

γλωσσολογική γνώση στη μελέτη γενικών πολιτισμικών τάσεων. Αυτό που 

παρατηρείται είναι η ανάπτυξη προγραμμάτων σπουδών, που δεν έχουν όμως τη 

γλώσσα ως κύριο άξονα αλλά τις κοινωνικές, οικονομικές ή ιστορικές επιστήμες70.  

Αξιοσημείωτο είναι πως στο πλαίσιο αυτής της εξέλιξης των προγραμμάτων 

σπουδών και ταυτόχρονα λόγω της παγκοσμιοποίησης στον χώρο της αγοράς, έχει 

αναδυθεί η ανάπτυξη προγραμμάτων Ασιατικών και Αφρικανικών σπουδών, που 

ενσωματώνουν και ορισμένα μαθήματα γλωσσών, ιστορίας και πολιτισμού. Γενικά η 

παγκοσμιοποίηση και οι δομές της ώθησαν τους ανθρώπους προς γνωριμία με άλλες 

γλώσσες και σε πολλές περιπτώσεις υιοθέτηση αυτών. 

Τα αγγλικά αποτελούν αναμφίβολα την ευρύτερα ομιλούμενη ξένη γλώσσα στους 

ευρωπαϊκούς κόλπους, με ποσοστό περίπου 38% των πολιτών -εκτός των κατοίκων 

της Δημοκρατίας της Ιρλανδίας και του Ηνωμένου Βασιλείου που την χρησιμοποιούν 

ως μητρική γλώσσα- να δηλώνουν ότι διαθέτουν επαρκή γνώση αυτής προς επαρκή 
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επίτευξη συζήτησης. Γενικά είτε ως μητρική είτε ως ξένη γλώσσα τα αγγλικά 

χρησιμοποιούνται από το 51% των πολιτών της ΕΕ όπως αποδεικνύεται και από τα 

αριθμητικά δεδομένα που παραθέτονται στον ακόλουθο πίνακα 2. 

 

Πίνακας 2. Γλωσσικές δεξιότητες των πολιτών της Ε.Ε. 

 

(Πηγή: http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_243_en.pdf) 

 

Αντίστοιχα στην ακόλουθη εικόνα 1 παρουσιάζεται σχηματικά η κατανομή των 

ομιλητών της αγγλικής γλώσσας στην Ε.Ε.  
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Εικόνα 1. Ομιλητές αγγλικών στην Ε.Ε. 

 

(Πηγή: https://el.wikipedia.org/Γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης) 

 

4.3  Παγκοσμιοποίηση και εθνικισμός 

 

Αναμφίβολα η εξάπλωση του εμπορίου, η συνεπακόλουθη άνοδο της αστικής 

τάξης και η εξέλιξη του καπιταλιστικού συστήματος, όρισαν σημαντικά αναγκαία την 

δημιουργία μεγαλύτερων πολιτικών οντοτήτων εκ των υφιστάμενων ως τότε 

κατακερματισμένων. Ταυτόχρονα δημιούργησαν και την αναγκαιότητα της ύπαρξης 

μικρότερων οντοτήτων προς εξασφάλιση της προστασίας των οικονομικών 

δραστηριοτήτων και της ομοιογένειας του εργατικού δυναμικού71.  

Ο εθνικισμός είναι αυτός στον οποίο οφείλεται η δημιουργία των κρατών στο 

πλαίσιο του επιχειρήματος της εθνικής ενότητας. Έκανε ευκολότερη την ένταξη 

ευρύτερων περιοχών στα ενιαία κράτη που διαμορφώνονταν και ''νομιμοποίησε'' 

ουσιαστικά τη λειτουργία των κρατών και την άσκηση των διαμορφωμένων πολιτικών 
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τους. Κατά βάση η κυριότερη πολιτική συνέπεια της ανάπτυξης του εθνικισμού 

εξαρχής ήταν η νομιμοποίηση του οικονομικού περιβάλλοντος που καθόρισε την 

αναγκαιότητα της ίδιας της ύπαρξης του κράτους. Ουσιαστικά αν και τα εθνικά κράτη 

ήταν αυτά που όρισαν τη λειτουργία του καπιταλισμού, σήμερα πλέον αποτελούν 

εμπόδιο στην παγκόσμια εξάπλωση του. Συνεπώς οι κανόνες και τα μέτρα που 

εξυπηρετούσαν την εγχώρια οικονομική ανάπτυξη σήμερα αποτελούν εμπόδιο στις 

συνιστώσες που εκφράζουν την παγκοσμιοποίηση72.  

Θα πρέπει να επισημανθεί σε αυτό το σημείο πως ο εθνικισμός ως ιδεολογία 

ορίζεται από ορισμένες παραμέτρους των ιδεολογιών όπως δικαίωση- νομιμοποίηση, 

κινητοποίηση, ταύτιση κ.α. Η επίτευξη της νομιμοποίησης γίνεται μέσω της 

ενοποίησης και συγκάλυψης της πραγματικότητας. Η κινητοποίηση υποστηρίζει τις 

επιδιώξεις των πολιτικών ιδεολογιών που σχετίζονται με την αλλαγή της κοινωνίας και 

των πολιτικών73. Ουσιαστικά με την καθολίκευση πραγματοποιείται άμβλυνση των 

αντιφάσεων και συνεπώς τα ειδικά συμφέροντα εμφανίζονται ως γενικά συμφέροντα 

του συνόλου της κοινωνίας. Τέλος η ταύτιση ως μια ακόμη βασική λειτουργία της 

ιδεολογίας εξηγεί την αποδοχή των ιδεολογιών. Είναι αυτή μέσω της οποίας οι 

ιδεολογίες εσωτερικεύονται στο ασυνείδητο των ανθρώπων και τους ωθούν να 

λειτουργούν ως ομάδα με κοινές ταυτότητες.  

Ο εθνικισμός ενισχύει την ταύτιση των ανθρώπων με το έθνος, δημιουργώντας 

ακολούθως μια συμπαγή ομάδα ατόμων, των οποίων τα συμφέροντα ταυτίζονται με 

αυτά του έθνους και για την υπεράσπιση αυτών είναι έτοιμα να κινητοποιηθούν 

αναλόγως. Σημαντική είναι η επισήμανση του Breuilly (1993), σύμφωνα με τον οποίο η 

σύγχρονη εποχή χαρακτηρίζεται από ανάγκη για ταυτότητα και η έκφραση αυτής είναι 

μια γενική ανάγκη για ιδεολογίες. Συνεπώς ‹‹η εθνικιστική ιδεολογία είναι μια ιδιαιτέρως 

ισχυρή απάντηση σε αυτή την ανάγκη››74.  

Οι προαναφερόμενες λειτουργίες των ιδεολογιών εντοπίζονται και στην 

παγκοσμιοποίηση. Στο πλαίσιο της γενίκευσης, η παγκοσμιοποίηση εμφανίζεται με 

διεθνή εγκυρότητα και αποδοχή και τα συμφέροντα των επιμέρους ομάδων ορίζονται 

ως γενικά- παγκόσμια. Η νομιμοποίηση υποστηρίζει την ''παγκόσμια κοινωνία των 

πολιτών'', ενώ η ταύτιση γίνεται εμφανής μέσω της ύπαρξης των ''παγκόσμιων αξιών''. 
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Η παγκοσμιοποίηση στο πλαίσιο της νομιμοποίησης λειτουργεί για την διασφάλιση 

των επιδιωκόμενων αποτελεσμάτων με τη μεγίστη δυνατή συναίνεση75.  

 

Κοινά σημεία παγκοσμιοποίησης - εθνικισμού 

Εκτός των προαναφερόμενων κοινών λειτουργιών επί των ιδεολογιών 

παγκοσμιοποίησης και εθνικισμού, υπάρχουν και ορισμένα ακόμη κοινά σημεία. 

Βασικά εξ' αυτών εντοπίζονται στις προκαλούμενες ψυχολογικές αντιδράσεις και 

κυρίως στις εκδηλώσεις επιθετικότητας. Η ταύτιση με την παγκοσμιοποίηση 

συνεπάγεται ταύτιση με τις παγκόσμιες αξίες και όταν αυτό γίνεται φανατικά 

υποδηλώνεται δαιμονοποίηση. Οι όροι ''παγκοσμιοποίηση - εθνικισμός'' και 

''παγκόσμιο- εθνικό'' εμπεριέχουν τη δυνατότητα εκφάνσεων τόσο δημιουργικών όσο 

και καταστροφικών και ταυτόχρονα είναι δυνατό να αποτελέσουν αντικείμενο 

εκμετάλλευσης από ορισμένες ελίτ με στόχο την διασφάλιση των συμφερόντων του 

παγκόσμιου καπιταλιστικού συστήματος76.  

Σύμφωνα με σύγχρονους μελετητές η εποχή της παγκοσμιοποίησης δεν αποτελεί 

μια περίοδο που αντιτίθεται στη νεωτερικότητα ή τον εθνικισμό. Αντιθέτως πρόκειται 

για μια εποχή εθνικισμού. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει και ο Giddens (1999), η 

παγκοσμιοποίηση αποτελεί ένα οικοδόμημα που διαμορφώθηκε για τη νομιμοποίηση 

συγκεκριμένων οικονομικών διαδικασιών77.  

 

4.3.1  Το εθνικό ζήτημα σε συνθήκες παγκοσμιοποίησης 

 

Γενικά το ζήτημα του εθνικισμού, της ξενοφοβίας και του ρατσισμού εμφανίζουν 

ιδιαίτερη οξύτητα στο σύγχρονο περιβάλλον. Οι κοινωνικές επιστήμες και η 

ανθρωπιστική κριτική του φαινομένου δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα στην ανάδειξη των 

ιδεολογικών, κοινωνικών, πολιτικών και πολιτισμικών πτυχών. 

Η ανάδειξη της κοινωνικής διάστασης του ζητήματος συνδέεται με 

ιστοριογραφικές, εθνογραφικές, ανθρωπολογικές, κοινωνιολογικές και οικονομικές 
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έρευνες. Ο τρόπος που εξελίχθηκαν οι ανταγωνιστικές τάξεις οριοθέτησε αναμφίβολα 

το μετασχηματισμό των φυσικής προέλευσης φυλών, γενών κλπ. Ο μη 

μετασχηματισμός των τελευταίων οδηγεί σε μια οργανική αλληλεπίδραση. Οι 

υφιστάμενες και κληρονομικά διαβιβαζόμενες ιεραρχικές σχέσεις οριοθετούνται στο 

πλαίσιο των διατηρούμενων φυσικής προέλευσης σχέσεων78. 

Οι ταξικοί σχηματισμοί ορίζουν ένα επίπεδο αλληλεπιδράσεων της κοινότητας 

από την ιδιωτική ιδιοκτησία έως την άρση της πρώτης, όταν η δεύτερη εμπλέκεται 

στην κεφαλαιοκρατία, οπότε και οι τάξεις εμφανίζονται στην πλέον ανεπτυγμένη μορφή 

τους. Στο πλαίσιο αυτών των σχηματισμών καθοριστικό ρόλο παίζουν οι 

εναλλασσόμενες στον ιστορικό χώρο και χρόνο πληθυσμιακές ομάδες (ιστορικές 

κοινότητες, φυλές, λαοί, εθνοτικές ομάδες, έθνη). Οι ποικίλων ειδών πολιτισμικές 

διαφοροποιήσεις και αντιπαλότητες δρομολογούνται από τις προταξικές βαθμίδες της 

ιστορίας και από τα κοινοτικά κατάλοιπα, τα οποία η παγκοσμιοποίηση δεν εξάλειψε, 

αλλά αντιθέτως αναπαρήγαγε τροποποιημένα ως οργανικά στοιχεία της αύξουσας 

ανισομέρειας79. 

Ο πολιτισμός είναι αυτό το στοιχείο που προβάλλει λοιπόν σήμερα ως νόμισμα 

δύο όψεων. Η λύση που προτείνεται από κάποιους προς αντικατάσταση του 

παραδοσιακού εθνοκεντρισμού με μια εκσυγχρονιστική εκδοχή του ευρωπαϊκού ευρώ- 

κεντρισμού, ορίζει σαφείς τις επιπτώσεις αυτής της κατεύθυνσης. Ουσιαστικά 

καταδεικνύει πως στη θέση του παραδοσιακού εθνικισμού εμφανίζεται η 

παγκοσμιοποίησης αναγόμενη στο πλαίσιο της νομιμοποίησης της αναδιανομής του 

πλούτου. Συνεπώς η πολύ-πολιτισμικότητα γίνεται μέσο χειραγώγησης80. 

Οι διεθνιστές είναι αυτοί που δεν αποτελούν εύκολα θύματα των ιδεολογημάτων 

περί εθνικής ενότητας και αντίστοιχα εθνικών ευθυνών. Δεν ακολουθούν γενικεύσεις 

που ορίζουν συλλογική ευθύνη σε λαούς. Γενικότερα το δικαίωμα των εθνών για 

αυτοδιάθεση είναι ένα σύνθημα με συγκεκριμένη ιστορική ερμηνεία. Αναμφίβολα οι 

πραγματικοί διεθνιστές στέκονται με ιδιαίτερη ευαισθησία στο εθνικό ζήτημα, τις κάθε 

είδους διακρίσεις στο πλαίσιο εθνικών διαφορών, καθώς και την όποια καταπίεση-

εκμετάλλευση ολόκληρων λαών και εθνών. Ουσιαστικά δεν είναι δυνατό κάθε αίτημα 
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εθνικής αυτοδιάθεσης να ορίζεται έναντι των ζητημάτων της παγκόσμιας 

επαναστατικής διαδικασίας και του ενδεχομένου ενοποίησης της ανθρωπότητας στην 

αταξική κοινωνία81. 

Συνεπώς οι κάθε είδους εθνικές διεκδικήσεις οφείλουν να εξετάζονται υπό το 

πρίσμα αυτής της ιεράρχησης στόχων, ως προς τους στρατηγικούς στόχους 

απαλλαγής της ανθρωπότητας από κάθε καταπίεση - εκμετάλλευση. Ας μη 

λησμονείται πως ο Β. Ι. Λένιν ήταν αυτός που προέβαλε το σύνθημα της αυτοδιάθεσης 

των εθνών και έκανε εισαγωγή του όρου εθνική αδικία. Σε αυτόν αποδίδεται επίσης η 

κήρυξη του πολέμου εναντίον του σοβινισμού (του εθνικισμού των εθνών που 

επιβάλλουν με τη βία τη θέλησή τους, καταπιέζοντας τα υπόλοιπα έθνη επικαλούμενα 

τη δήθεν κατωτερότητα των τελευταίων).  

 

4.4  Ποσοτικοί δείκτες ως μέτρο σύγκρισης των χωρών του κόσμου 

 

Οι ποσοτικοί δείκτες παρέχουν ένα μέτρο σύγκρισης μεταξύ των διαφόρων 

χωρών και ένα πλαίσιο για την κατασκευή τυπολογιών διαμορφώνοντας κατηγορίες -

τύπους χωρών. Το κατά κεφαλήν εισόδημα είναι ένας τέτοιος δείκτης και ορίζει το 

εισόδημα που αναλογεί ανά κάτοικο μιας συγκεκριμένης χώρας ανεξάρτητα από τη 

συμμετοχή του στην παραγωγική διαδικασία. Πρόκειται για ένα χρήσιμο δείκτη που 

δίνει μια γενική εικόνα των πλούσιων και φτωχών χωρών. Βέβαια δεν είναι πάντα 

αξιόπιστος. Μια υψηλή τιμή του δείκτη θα οδηγούσε σε συμπεράσματα ύπαρξης 

γενικής ευμάρειας, όταν στη χώρα αυτή υπάρχει μεγάλη απόσταση μεταξύ των πολύ 

πλούσιων και των πολύ φτωχών κατοίκων (π.χ. Σαουδική Αραβία). Επίσης στις πολύ 

φτωχές χώρες του Τρίτου Κόσμου, μεγάλο μέρος των συναλλαγών δεν γίνονται με 

χρήματα.  

 

Πίνακας 3. Κατά κεφαλή ΑΕΠ (δολάρια ΗΠΑ) το 2011 

Λουξεμβούργο 108.951,721 

Ελβετία 67.778,528 

Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα 57.884,226 

Αυστραλία 55.671,620 

                                                           
81

ο.π., σελ. 255 

https://www.euretirio.com/diathesimo-eisodima/
https://www.euretirio.com/paragogi/
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%B2%CE%B5%CF%84%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BD%CF%89%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B1_%CE%91%CF%81%CE%B1%CE%B2%CE%B9%CE%BA%CE%AC_%CE%95%CE%BC%CE%B9%CF%81%CE%AC%CF%84%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%85%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B1
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Ηνωμένες Πολιτείες 46.860,242 

Ιαπωνία  42.782,523 

Γαλλία 40.704,345 

Γερμανία 40.273,516 

Ηνωμένο Βασίλειο 36.164,101 

Ιταλία 34.058,720 

Ισπανία 30.639,295 

Κύπρος 28.854,414 

Ελλάδα 28.610,680 

Πορτογαλία 21.541,641 

Μάλτα 19.706,544 

Σαουδική Αραβία 16.266,742 

 

(Πηγή: http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2011/02/weodata/weorept.)  

 

Θα πρέπει να τονισθεί στο σημείο αυτό πως άλλο σημαίνει οικονομική μεγέθυνση 

και άλλο ανάπτυξη. Είναι δυνατό μια οικονομία να υφίσταται μεγέθυνση με δανεισμό 

τεράστιων ποσών ή εξάγοντας ένα μόνο προϊόν. Παράλληλα στην ίδια οικονομία 

μπορεί οι υπόλοιποι τομείς να βιώνουν βαθιά κρίση και στο κοινωνικό επίπεδο να 

υπάρχουν διευρυνόμενη φτώχεια, απειλή πείνας για ορισμένες μερίδες του 

πληθυσμού, εθνοτικές συγκρούσεις κ.α. Πρόκειται κυρίως για προβλήματα χωρών του 

Τρίτου Κόσμου που φανερώνουν την απαίτηση χρήσης και άλλων ποσοτικών δεικτών 

που απεικονίζουν συνολικά την κοινωνική κατάσταση μιας χώρας. 

Ο Δείκτης Ανθρώπινης Ανάπτυξης (HDI)είναι ένας κατάλληλος δείκτης που 

λαμβάνει υπόψη του το προσδόκιμο ζωής κατά τη γέννηση, το ποσοστό των ενηλίκων 

που είναι αναλφάβητοι στο σύνολο των ενηλίκων της χώρας και την αναλογία του 

πληθυσμού που έχει εγγραφεί σε σχολεία διαφόρων βαθμίδων προς λήψη κανονικής 

εκπαίδευσης. Αυτός ακριβώς ο δείκτης αποτυπώνεται στον ακόλουθο πίνακα 4, όπου 

γίνεται κατανοητό πως οι περισσότερο αναπτυγμένες χώρες του κόσμου δεν είναι οι 

ίδιες με τις πλουσιότερες που προαναφέρθηκαν στον πίνακα 3. Χαρακτηριστικό 

παράδειγμα αποτελούν χώρες όπως το Λουξεμβούργο, η Ελβετία και οι ΗΠΑ, όπου αν 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BD%CF%89%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B5%CF%82_%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B5%CE%AF%CE%B5%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CE%B1%CF%80%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BD%CF%89%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%BF_%CE%92%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%83%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%8D%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BF%CF%81%CF%84%CE%BF%CE%B3%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AC%CE%BB%CF%84%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B1%CE%BF%CF%85%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%91%CF%81%CE%B1%CE%B2%CE%AF%CE%B1
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και κορυφαίες χώρες ως προς το κατά κεφαλήν εισόδημα, δεν εντάσσονται στις 

κορυφαίες περιπτώσεις χωρών ως προς την ανθρώπινη ανάπτυξη82.  

Στο χαμηλότερο άκρο της κλίμακας-ως προς τον πλούτο και ως προς την 

ανθρώπινη ανάπτυξη- βρίσκονται χώρες της Υποσαχάριας Αφρικής. Ελάχιστα 

βελτιωμένες είναι οι οικονομικές και κοινωνικές επιδόσεις των χωρών της Νότιας Ασίας 

και της Μέσης Ανατολής. Αναμφίβολα, ο Τρίτος Κόσμος παραμένει φτωχός. 

Ουσιαστικά δεν διακρίνεται από τον υπόλοιπο κόσμο μόνο με ποσοτικούς δείκτες, 

αλλά και με ποιοτικά στοιχεία, όπως η άνιση εκβιομηχάνιση ορισμένων θυλάκων της 

οικονομίας, οι μεγάλες κοινωνικές ανισότητες, η πολιτική αστάθεια κ.α. 

 

Πίνακας 4.Δείκτης ανθρώπινης ανάπτυξης, νέες εκτιμήσεις του 2016 για το έτος 2015  

Νορβηγία 0,949 

Σουηδία 0,913 

Αυστραλία 0,939 

ΗΠΑ 0,920 

Ελβετία 0,939 

Λουξεμβούργο 0,898 

Ισραήλ 0,899 

Χονγκ Κόνγκ 0,917 

Ελλάδα 0,866 

Κύπρος 0,856 

Αργεντινή 0,827 

Ρωσία 0,804 

Βραζιλία 0,754 

Τουρκία 0,767 

Κίνα 0,738 

(Πηγή: www. undp.org) 

 

Η παγκοσμιοποίηση αναμφισβήτητα έχει φέρει τον Τρίτο Κόσμο πολύ κοντά στις 

δυτικές κοινωνίες, οι οποίες και πλέον δέχονται μεγάλα κύματα πολιτικών προσφύγων 

και μεταναστών από τον Τρίτο Κόσμο. Μεγάλο μέρος πολυεθνικών επιχειρήσεων 

                                                           
82

 Σωτηροπουλος, Δ. (2014), Συγκριτική πολιτική: Τρίτος κόσμος. Τμήμα Πολιτικής επιστήμης και 

δημόσιας διοίκησης. Αθήνα: Αυτοέκδοση. σελ. 9. 
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άλλαξαν έδρα στα εργοστάσιά τους στον Τρίτο Κόσμο, ώστε να επωφεληθούν από τη 

χαμηλό κόστος της υφιστάμενης μισθωτής εργασίας εκεί. Ακόμη και τρόποι ζωής που 

προέρχονται από τον Τρίτο Κόσμο (μουσική, ντύσιμο, διατροφή κ.α.) γίνονται 

δημοφιλείς και αποκτούν πολλούς οπαδούς στη Δύση. Επιτυγχάνεται έτσι μια 

εξοικείωση83.  

Η πολύπλευρη εξάρτηση των κρατών του Τρίτου Κόσμου από τη Δύση δεν 

σημαίνει φυσικά ότι τα αίτια του συνόλου των εσωτερικών εξελίξεων εντός των κρατών 

αυτών είναι μόνο εξωγενή. Η γεωγραφία, η ιστορία, η κουλτούρα, οι κοινωνικές τομές 

και οι υφιστάμενοι συσχετισμοί των πολιτικών και κοινωνικών τάξεων ορίζουν κυρίως 

την αναπτυξιακή τροχιά.  

Στην ακόλουθη εικόνα 2 παρουσιάζεται ένα γράφημα στον οριζόντιο άξονα του 

οποίου ορίζεται η μέση ετήσια αύξηση του ΑΕΠ ορισμένων χωρών το διάστημα 2008-

2013. Στον κάθετο άξονα αυτού αποτυπώνεται το ποσοστό του πληθυσμού που 

υποστηρίζει πως το διεθνές εμπόριο αύξησε τους μισθούς των εργαζομένων στο 

κράτος του. Σύμφωνα με το γράφημα, υπάρχει μία θετική σχέση μεταξύ της εξέλιξης 

του ΑΕΠ και της άποψης των πολιτών απέναντι στο διεθνές εμπόριο και κατ' επέκταση 

στην παγκοσμιοποίηση. Στο άνω μέρος του γραφήματος εμφανίζονται 

αναπτυσσόμενες οικονομίες (Κίνα, Βιετνάμ, Ινδονησία κ.α.) με σημαντικά υψηλό ΑΕΠ 

και θετική στάση πολιτών υπέρ της παγκοσμιοποίησης. Στο κάτω αριστερό μέρος του 

γραφήματος και συγκεκριμένα στη χαμηλότερη θέση εμφανίζεται η Ιταλία, της οποίας 

οι πολίτες έχουν πολύ αρνητική άποψη για το ελεύθερο εμπόριο και την 

παγκοσμιοποίηση. Η άποψη αυτή προσδιορίζεται από το γεγονός πως θεωρούν ότι η 

παγκοσμιοποίηση επιδρά αρνητικά στο βιοτικό τους επίπεδο. Την ίδια άποψη φαίνεται 

πως συμμερίζονται και οι Ιάπωνες, οι Γάλλοι, οι Αμερικανοί και οι Έλληνες. 
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 Σωτηροπουλος, Δ. (2014), Συγκριτική πολιτική: Τρίτος κόσμος. Τμήμα Πολιτικής επιστήμης και 

δημόσιας διοίκησης. Αθήνα: Αυτοέκδοση. σελ. 11. 
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Εικόνα 2. Αύξηση του ΑΕΠ - Θετική επίδραση του διεθνούς εμπορίου 

 

(Πηγή: Υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Έρευνα για παγκόσμιες 

νοοτροπίες 2014) 

 

 4.5 Το παράδειγμα της ελληνικής κοινωνίας  

 

Αναμφίβολα ζητούμενο κάθε κοινωνίας είναι η κατάλληλη προσαρμογή στις νέες 

συνθήκες, η ορθότερη αξιοποίηση των θετικών στοιχείων της παγκόσμιας μεταβολής 

και αντίστοιχα η ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιπτώσεων.  

Το παράδειγμα της ελληνικής κοινωνίας αποτελεί ένα απτό παράδειγμα χώρας 

που αρχικά αντέδρασε προσαρμογή της στο φαινόμενο της  παγκοσμιοποίησης διότι 

δεν ήταν έτοιμη για κοσμογονικές αλλαγές. 

Η παγκοσμιοποίηση ήρθε σαν «τσουνάμι» στον ελλαδικό χώρο σε μια εποχή 

έντονων προβλημάτων για την ελληνική κοινωνία.  

Το ζήτημα της παγκοσμιοποίησης άρχισε να απασχολεί την ελληνική κοινωνία 

και πολιτική κυρίως από τη δεκαετία του '90. Τα όποια βήματα όμως έγιναν στη 
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δεκαετία που ακολούθησε ήταν ελάχιστα και αυτό λόγω της μη συνειδητοποίησης της 

σημαντικότητας προσαρμογής στη νέα παγκόσμια πραγματικότητα. Βασικοί 

παράγοντες που επέδρασαν σε αυτό ήταν: το πολιτισμικό έλλειμμα, το σημαντικό 

έλλειμμα παιδείας, η παραπληροφόρηση, οι ποικίλες στρεβλώσεις, η έλλειψη 

συνειδητοποιημένης ηγεσίας κ.α.84. 

Το πέρασμα της ελληνικής κοινωνίας στη νέα εποχή δεν ήταν το ιδανικό. Δεν 

κατανοήθηκαν εξαρχής ορθά το νόημα και οι απαιτήσεις της νέας εποχής, υπήρχαν 

σημαντικά προβλήματα επικοινωνίας με τον υπόλοιπο κόσμο, ενώ παράλληλα οι 

γνώμες των Ελλήνων ήταν αντιφατικές και αποδείκνυαν ελλείμματα αυτογνωσίας και 

αυτοπεποίθησης. Χειρότερο στοιχείο ίσως όλων ήταν η εγχώρια πολιτισμική ρηχότητα 

σε συνδυασμό με την αυτοκατάρρευση των εγχώριων θεσμών85. 

Η διαχείριση του έθνους και της δημοκρατίας που αποτέλεσαν βασικούς 

ιδεολογικούς πυλώνες δόμησης της κυριαρχίας του μεταπολιτευτικού πολιτικού 

συστήματος σταδιακά αντικαταστάθηκαν. Η Ελλάδα για πολλά χρόνια αποτέλεσε μια 

αξιακά άναρχη χώρα, με πλήθος λειτουργικών προβλημάτων και ένα πολιτικό 

σύστημα με καθεστωτικά φεουδαρχικά στοιχεία. Εισήχθη στη νέο-φιλελεύθερη αγορά 

στρεβλά. Η εκρηκτική παγκόσμια εξάπλωση της αγοράς οδήγησε σε λεηλασία της 

εθνικής περιουσίας. Ο πολιτικός κόσμος της χώρας απομακρύνθηκε από την κοινωνία, 

ενώ παράλληλα γενικότερα η ελληνική ''ελίτ'' χαρακτηρίστηκε από κοινωνική 

αλαζονεία. Η διαπλοκή αποτέλεσε μείζον ζήτημα. Δομήθηκε σε ιδεολογική και 

κομματική βάση και επηρέασε την πολιτική, κοινωνική και πολιτισμική εξέλιξη86. 

Η παγκόσμια κυριαρχία της νέο-φιλελεύθερης αγοράς στο ελληνικό περιβάλλον 

επέφερε κοινωνικές αλλοιώσεις. Παράλληλα η πολιτική κατέστη όμηρος της 

επικοινωνίας και των ΜΜΕ. Η ελληνική κοινωνία χειραγωγήθηκε προς όφελος του 

πολιτικού συστήματος με στόχο την ανάπτυξη μιας συγκεκριμένης πολιτισμικής 

αντίληψης και στάσης ζωής. 

Για πολλά χρόνια σημαντική μερίδα Ελλήνων πολιτικών, επιστημόνων, 

κοινωνιολόγων, οικονομολόγων κ.α. υποστήριζε ένθερμα πως με την 

παγκοσμιοποίηση οι Έλληνες θα χάσουν την εθνική τους ταυτότητα, καθώς ακόμη και 

μέσα στο περιβάλλον της ΕΕ θα τους επιβάλλονταν παραδόσεις και γενικότερα τάσεις 

                                                           
84

Αλμπάνης, Ε. (2005), Ελλάδα και παγκοσμιοποίηση. Εκδόσεις LIBRO. σελ.73. 

85
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από τη δυτική κυρίως Ευρώπη, με ότι αρνητικές συνέπειες είχε αυτό (Χατζηδάκης, 

2010). 

Η μεγάλη ανάπτυξη που σημειώθηκε στην ελληνική οικονομία κυρίως στις 

δεκαετίες 1960 και 1970 αποτυπώνεται στον ακόλουθο πίνακα 5, ενώ όπως 

προκύπτει ακολούθησαν περίοδοι στασιμότητας. Η ανάπτυξη των δεκαετιών '60 και 

'70 γίνεται φανερή από τις αλλαγές της καθημερινότητας των ανθρώπων (τρόπος 

ζωής, συνήθειες, κατοικίες, δημόσια έργα κλπ). Οι στατιστικές του ΟΟΣΑ δείχνουν, ότι 

κατά τη δεκαετία του 1980 οι ρυθμοί ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας ήταν 

χαμηλότεροι από ότι οι Μ.Ο. των μελών της Ε.Κ. και του ΟΟΣΑ. 

 

Πίνακας 5. Μέσοι ετήσιοι ρυθμοί της ελληνικής οικονομικής ανάπτυξης  

1960-70 1970-80 1980-93 1993-2008 2008- 2016 

8,5% 4,6% 0,5% 3,6% -3,7% 

 

(Πηγή: http://www.kontranews.gr/ARTHROGRAPHOI/267854-E-Opisthodromese-tes-

Ellenikes-Oikonomias) 

 

4.6  Η περίπτωση της Τουρκίας 

 

H Τουρκία αποτελεί αναμφίβολα μια ιδιαίτερη περίπτωση. Η προοπτική ένταξης 

της στην ΕΕ έχει ως ορόσημο τη συμφωνία που υπογράφηκε στις 12/9/1963 και 

τέθηκε σε ισχύ στις 1/12/1964. Αν και το επίσημο αίτημα της χώρας στις 14/4/1987 να 

αναδειχθεί ισότιμο μέλος της ΕΟΚ απορρίφθηκε, δεύτερο ορόσημο αποτέλεσε το 

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ελσίνκι στις 10-11/12/1999. Τότε διαμορφώθηκε 

ουσιαστικά το επίσημο άνοιγμα της ΕΕ σε μια χώρα με διαφορετικά χαρακτηριστικά 

στοιχεία πολιτιστικά, πολιτισμικά, θρησκευτικά κ.α 87 

Η επιλογή της Τουρκίας αποτελεί αντικείμενο μιας στοχευμένης ανάλυσης διότι 

Από όλα τα μεγάλα ζητήματα στην ιστορία της οικοδόμησης της ΕΕ αυτό κατάφερε να 

γίνει το πιο κεντρικό. Η διαμάχη για την Τουρκία είναι εκείνη με την οποία οι μάζες των 

ευρωπαίων πολιτών μπήκαν στο πρόβλημα της πολιτικής ενοποίησης της Ευρώπης 
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και στο μέλλον θα μπούνε ακόμα περισσότερο. Κατά κάποιο τρόπο η Τουρκία γεννάει 

την πολιτική Ευρώπη πράγμα που δεν έκανε κανένα άλλο μεγάλο διεθνές γεγονός και 

καμιά σχέση της ΕΕ με άλλα κράτη, όπως με τη Ρωσία στην εποχή του παλιού 

ψυχρού πολέμου ή με τις ΗΠΑ τα τελευταία χρόνια. 

Με την Τουρκία μπήκε για πρώτη φορά με τόση ενάργεια και με τόσο ακραίο 

τρόπο το ζήτημα ως που φτάνει η Ευρώπη γεωγραφικά και πιο πολύ ποιοτικά, δηλαδή 

πολιτικά και κοινωνικοοικονομικά. Με τη Τουρκία η Ευρώπη κάνει ένα μεγάλο άλμα 

προς την Ανατολή και προς τον Τρίτο Κόσμο αφού η Τουρκία είναι ένα τυπικό σύνορο 

Ανατολής και Δύσης, Βορρά και Νότου. Το ερώτημα που βάζουν γενικά είναι αν αυτό 

το άλμα θα εξευρωπαΐσει την Τουρκία ή θα κάνει πιο ανατολική και πιο τριτοκοσμική 

την Ενωμένη Ευρώπη. Κατά την άποψή μας το ερώτημα είναι: Η διαδικασία εισόδου 

της Τουρκίας στην Ενωμένη Ευρώπη θα συνεισφέρει στο να δυναμώσουν ή να 

αδυνατίσουν οι δημοκρατικές και προοδευτικές πλευρές της Τουρκίας, και τελικά θα 

φέρουν πιο κοντά στην ΕΕ την Τουρκία ή θα την απομακρύνουν; Παραπέρα αυτή η 

διαδικασία θα ενώσει παραπέρα την Ευρώπη γύρω από τις δημοκρατικές και 

διεθνιστικές πλευρές της ή θα συνεισφέρει στο να την αποσαθρώσει επιτείνοντας τις 

πιο αντιδημοκρατικές πλευρές της που κινούνται παράλληλα με την αναβίωση των 

εθνικισμών και των νεοαποικιακών ιμπεριαλιστικών πολιτικών στο εσωτερικών της; 

Η πλειονότητα των χωρών ομολογουμένως στάθηκε επιφυλακτική στο 

ενδεχόμενο μιας τέτοιας ενσωμάτωσης. Ο έντονος σκεπτικισμός που υπήρξε, 

οφείλεται κυρίως στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αυτής της χώρας, τα βασικότερα εκ των 

οποίων είναι: ο μεγάλος πληθυσμός και οι τάσεις μεγέθυνσης του, το χαμηλό κατά 

κεφαλήν εισόδημα, το χαμηλό επίπεδο ζωής, οι μεγάλες κοινωνικές ανισότητες, η 

επικρότηση εντός της χώρας εθνικών και θρησκευτικών διακρίσεων, η μη αναγνώριση 

των δικαιωμάτων μειονοτήτων, το ισχυρό στρατιωτικό καθεστώς, καθώς και το έντονο 

εθνικιστικό στοιχείο88. 

Πέρα από την πολιτική και οικονομική σταθερότητα που θα αποκτήσει η Τουρκία 

με την ένταξη της στην ΕΕ, πολύ σημαντικό είναι πως θα αναπτυχθούν οι κοινωνικοί 

θεσμοί και το κοινωνικό κράτος γενικότερα. Θα υπάρξουν μεταρρυθμίσεις σε 

αδύναμους κοινωνικούς τομείς, ενώ σημαντική θα είναι και η αλλαγή που θα 

πραγματοποιηθεί στο επίπεδο ζωής των πολιτών και την καθημερινότητα τους. Στο 

                                                           
88

 Μπιτζένης, Α. (2009). Παγκοσμιοποίηση. Πολυεθνικές Επενδύσεις & Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση στο   

Νέο Παγκόσμιο Οικονομικό Σύστημα. ΣΤΑΜΟΥΛΗ. σελ. 515. 
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πλαίσιο της αρχής που αφορά την ελεύθερη διακίνηση ατόμων εντός της Κοινότητας, 

εδώ ακριβώς διαμορφώνεται ένα σημαντικό ζήτημα. Η ελεύθερη αυτή διακίνηση, 

μετανάστευση και αναζήτηση εργασίας των Τούρκων πολιτών θα επιφέρει σημαντικές 

αλλαγές στον υφιστάμενο πληθυσμό της ΕΕ, τριβές, ακόμη και θετικές ή αρνητικές 

''αλλοιώσεις''. Οι Ευρωπαίοι πολίτες αισθάνονται αυτή την μετακίνηση ως απειλή, 

λόγω των ιδιαίτερων πολιτισμικών στοιχείων των Τούρκων, καθώς θεωρούν πως 

δύσκολα θα αφομοιωθούν και θα μεταβάλλουν τα ''απόλυτα'' πολιτισμικά τους 

στοιχεία.  

Γενικά, η παγκοσμιοποίηση συμβάλει δυναμικά σε μια αναδιατύπωση της κοινής 

μουσουλμανικής πεποίθησης, ότι το Ισλάμ δεν αποτελεί απλά μια θρησκεία, αλλά είναι 

ένας πλήρης τρόπος ζωής, που στο πλαίσιο της ισλαμικής κουλτούρας ταυτίζει τη μία 

και μοναδική θρησκεία με την έννοια του πολιτισμού. Στο σύγχρονο σκηνικό, η 

δυνατότητα της ταχύτατης επικοινωνίας σε παγκόσμιο επίπεδο, επιτρέπει σε 

Μουσουλμάνους και μη, να αντιληφθούν το πλαίσιο των διαφορετικών ισλαμικών 

πολιτισμών. Ιδιαίτερα σημαντικό όμως είναι το γεγονός πως μεγάλη μερίδα των 

κατοίκων της Τουρκίας έχει την πεποίθηση πως οι διαδικασίες της παγκοσμιοποίησης 

ήταν αυτές που έφεραν τη νεωτερικότητα σε πολλούς τομείς (κοινωνικό, πολιτικό, 

πολιτιστικό, εκπαιδευτικό κ.α.) και καλλιέργησαν νέες συνήθειες και νέα δόγματα, 

επιφέροντας κατ' επέκταση μεταβολές στη γενικότερη κουλτούρα του λαού.  

 

4.7  Η περίπτωση της Ινδίας 

 

Η ινδική οικονομία χαρακτηρίζεται αποδεδειγμένα από μια ασύμμετρη 

ανάπτυξη. Η επιλογή της ως παράδειγμα έγινε διότι το χάσμα μεταξύ πλουσίων και 

φτωχών στην Ινδία είναι μεγαλύτερο από οπουδήποτε αλλού στον κόσμο. Τα 

τελευταία χρόνια η εικόνα της Ινδίας στα δυτικά ΜΜΕ έχει αλλάξει δεν είναι πια αυτή 

της φτωχής χώρα του Τρίτου Κόσμου, αλλά μιας ανερχόμενης παγκόσμιας δύναμης. 

Είναι προφανές ότι έχουν υπάρξει σημαντικές αλλαγές, με πιο σημαντική την ανάδυση 

της λεγόμενης μεσαίας τάξης.  

Ο όρος δεν χρησιμοποιείται όπως στην Ευρώπη, διότι δεν πρόκειται για ένα 

κοινωνικό στρώμα που βρίσκεται στη μέση, αλλά στην κορυφή. 

Δεν έχει ομοιότητες με την αντίστοιχη κινέζικη και δεν στηρίζεται στον 

βιομηχανικό τομέα. Υπάρχει μια διαφορετική κατανομή της απασχόλησης. Η 
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συνεισφορά της βιομηχανίας στην Κίνα φτάνει το 45% του ΑΕΠ, ενώ αντίστοιχα στην 

Ινδία το 26%. Αν και η ανεργία είναι χαμηλή, είναι πολύ υψηλός ο αριθμός των 

φτωχών εργαζόμενων, με την κατάσταση γενικά να διαφέρει από περιοχή σε περιοχή. 

Κύριος εμπορικός εταίρος της Ινδίας είναι η Κίνα, όμως οι κινέζικες επενδύσεις 

θεωρούνται αμελητέες, όπως το ίδιο και οι ινδικές επενδύσεις στην Κίνα.  

Το μεγαλύτερο μέρος των επενδύσεων στην Ινδία προέρχεται από την Ευρώπη, 

την Ιαπωνία και τις ΗΠΑ.  

Γενικά οι ΗΠΑ στηρίζονται στη συναίνεση των περισσότερων ασιατικών χωρών. 

Επίσης σημαντικός χαρακτηρίζεται και ο παράγοντας της κουλτούρας. Ο αμερικάνικος 

τρόπος ζωής έχει προσελκύσει την ινδική ελίτ που τον θεωρεί πρότυπο, γι' αυτό και η 

παγκοσμιοποίηση ταυτίζεται εν μέρει με την αμερικανοποίηση. Σήμερα υπάρχει μια 

τάση προς το αμερικάνικο μοντέλο, τόσο ως προς την κουλτούρα όσο και ως προς την 

οικονομία. Σήμερα η ελίτ της χώρας ακολουθεί πιστά τις ΗΠΑ, αποδεικνύοντας την 

επιρροή της89. 

Τις τελευταίες κυρίως δεκαετίες η Ινδική οικονομία αναπτύχθηκε σε μεγάλο 

βαθμό και ανέλπιστα. Αυτό δημιούργησε ορισμένες μεταβολές στη ζωή μιας μερίδας 

πολιτών, χωρίς όμως να περιορίσει τα επίπεδα της φτώχειας. Ουσιαστικά μόνο 

περίπου το 10%-20% του πληθυσμού αποκόμισε οφέλη από την παγκοσμιοποίηση. 

Τα οφέλη αυτά περισσότερο είχαν να κάνουν με την αυξημένη δυνατότητα 

κατανάλωσης εμπορευμάτων, σύμφωνα με τις αρχές του αμερικανικού προτύπου. 

Πρόκειται φυσικά για ένα πολύ μικρό ποσοστό δεδομένου πως η Ινδία έχει 

1.200.000.000 κατοίκους. Οι αρχές του αμερικανικού προτύπου ουσιαστικά πόρισαν 

νέες συνήθειες στην μικρή αυτή μερίδα των Ινδών, μεταβάλλοντας ωε ένα βαθμό την 

κουλτούρα τους. Από την άλλη πλευρά, οι φτωχοί έμειναν έξω από την οικονομία, 

λόγω της μη πρόσβασης σε βασικά αγαθά και υπηρεσίες.  

Γενικά η προβαλλόμενη εικόνα της Ινδίας στα δυτικά ΜΜΕ έχει μεταβληθεί, 

καθώς δεν φαίνεται πως είναι πια εκείνη της φτωχής χώρας του Τρίτου Κόσμου. 

 

 

 

                                                           
89

Βανάικ, Α. Δημοσίευση 23/3/2014. Άρθρο: Το χάσμα μεταξύ πλουσίων και φτωχών στην Ινδία είναι 

μεγαλύτερο από οπουδήποτε αλλού στον κόσμο. 

Διαθέσιμο:https://yalmpanis.wordpress.com/2014/04/01/% 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Το σύγχρονο παγκόσμιο περιβάλλον χαρακτηρίζεται όχι μόνο από τάσεις για 

παγκοσμιοποίηση της οικονομίας, της κοινωνίας, της τεχνολογίας, της επικοινωνίας 

κλπ, αλλά και από τάσεις για πολιτισμική διαφοροποίηση, για καλλιέργεια και ανάδειξη 

της διαφορετικότητας και της ιδιαιτερότητας. Ειδικότερα οι σχετιζόμενες τάσεις με τη 

διαφοροποίηση είναι πολύ εύκολο να οδηγήσουν σε απομάκρυνση από τον εθνικό 

πολιτισμό στον οποίο εντάσσεται ο καθένας. Αναμφισβήτητο είναι το γεγονός βέβαια 

πως η εποχή της παγκοσμιοποίησης αποτελεί αποδεδειγμένα πλέον μια εποχή 

πολιτισμικών συγκρούσεων.  

Εκ των πλέον διαδεδομένων επιχειρημάτων κατά της παγκοσμιοποίησης είναι ότι 

οδηγεί στην ισοπέδωση των πολιτισμικών ιδιαιτεροτήτων, λόγω του ότι διαμορφώνει 

απειλή για τις ιδιαίτερες ταυτότητες, μέσω του ότι τελικός στόχος είναι η επιβολή ενός 

δυτικής προέλευσης πολιτισμού σε ολόκληρη την ανθρωπότητα. 

Η παγκοσμιοποίηση επηρεάζει αναμφίβολα καθοριστικά τις τοπικές κουλτούρες 

και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των πολιτισμών, λόγω του ότι προωθεί ένα σύνολο 

δυτικών προτύπων στις ανθρώπινες σχέσεις, τον τρόπο ζωής και επιλογών, καθώς 

και πολιτιστικής έκφρασης. Πολύ σημαντικό είναι όμως το γεγονός πως δεν μπορεί 

κάποιος απόλυτα να ισχυρισθεί ότι η παγκοσμιοποίηση οδηγεί στην μερική ή καθολική 

μεταβολή των ιδιαίτερων πολιτισμών και την ομογενοποίηση τους. Αντίστοιχα δεν 

μπορεί κανείς να ισχυρισθεί πως η παγκοσμιοποίηση όχι μόνον δεν απειλεί την 

πολιτισμική ποικιλομορφία, αλλά ότι ευνοεί την ανάπτυξη της ιδιαίτερης ταυτότητας 

των λαών και πολιτισμών. 

Πλήθος επιστημονικών ερευνών έχουν συνδέσει επίσης την παγκοσμιοποίηση 

της παραγωγής και του εμπορίου με την ρύπανση και την αλλοίωση του 

περιβάλλοντος. Κάτι που ακολούθως επηρεάζει την ποιότητα ζωής των ανθρώπων και 

την εμφάνιση ασθενειών ή και την πρόκληση θανάτων.   

Συνεπώς καθίσταται δύσκολο να δοθεί οποιαδήποτε απόλυτη απάντηση στο 

ερώτημα αν τελικά η παγκοσμιοποίηση επιδρά απόλυτα θετικά ή απόλυτα αρνητικά 

στην εθνική κουλτούρα των λαών. Σίγουρα την επηρεάζει και θετικά και αρνητικά και 

εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τον κάθε λαό, το κατά πόσο είναι έτοιμος ή και ώριμος 

να δεχθεί αυτή την επίδραση. Το βέβαιο είναι πως η επίδραση της παγκοσμιοποίησης 

που κατά κύριο λόγο έχει εκφάνσεις οικονομικές και πολιτικές, είναι εμφανής και στην 
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καθημερινότητα των πολιτών αυτού του πλανήτη και συγκεκριμένα σε τομείς όπως η 

εκπαίδευση, η τεχνολογία, η εργασία ή ακόμη και στις θρησκευτικές πεποιθήσεις, τις 

επιλογές των πολιτών, την ενδυμασία κλπ.  

Η παγκοσμιοποίηση του πολίτη είναι μια πολύ σημαντική διάσταση που δεν 

αλλοιώνει τις ιδιαιτερότητες του ως ατόμου ή μέλους ενός κοινωνικού συνόλου, αλλά 

διευρύνει το πεδίο αναφοράς που περιβάλει τους πολίτες. Σε αυτή την συνειδητότητα 

του παγκόσμιου βασική είναι η συμβολή των νέων τεχνολογιών. Αναφερόμενοι 

συνεπώς στην παγκόσμια κουλτούρα ουσιαστικά γίνεται αναφορά στην κουλτούρα της 

διαφορετικότητας.  

Ας μη λησμονεί κανείς πως ταυτότητα σημαίνει ιστορία. Η ιστορία είναι αυτή που 

σφραγίζει την ιδιαιτερότητα κάθε λαού. Η συνείδηση της σημαίνει συνείδηση της 

εθνικής ταυτότητας. Τα σύγχρονα προβλήματα που σχετίζονται με την ταυτότητα είναι 

δύο: η απώλεια της στο βωμό του οικουμενισμού και η έξαρση ενός υπέρμετρου 

εθνικισμού. Αυτό που απαιτείται είναι να αποδεικνύει κανείς την ταυτότητα του 

στηριζόμενος στην παράδοση και τα πολιτισμικά στοιχεία του έθνους του, αλλά και 

παράλληλα να ανταποκρίνεται στη σύγχρονη εποχή, μέσα από ένα συνεχή διάλογο με 

τους άλλους. Η εθνική μισαλλοδοξία είναι σε κάθε περίπτωση επικίνδυνη. Το ίδιο 

ακριβώς επικίνδυνη και με την τάση απώλειας της εθνικής ταυτότητας. 

Ο ρόλος της παράδοσης είναι καθοριστικός, καθώς υποδεικνύει την εθνική και 

πολιτιστική ιδιαιτερότητα των λαών, τονώνει την εθνική συνείδηση, προφυλάσσει από 

την άκρατη πολιτιστική διείσδυση, επισημαίνει την ιστορική συνέχεια και την 

προσφορά κάθε έθνους και τέλος υποστηρίζει την άλληλα-αποδοχή των λαών.   

Κάθε λαός πρέπει να γνωρίζει πως ο ρυθμός παγκοσμιοποίησης μίας χώρας 

επισπεύδεται μέσω της απώλειας της εθνικής της κυριαρχίας. Η συνοχή καθώς και η 

ακεραιότητα της εθνικής κυριαρχίας απειλούνται βαρύτατα από την οικονομική 

κατάρρευση της χώρας. 

Μέχρι σήμερα το φαινόμενο εξελίσσεται θα έλεγε κανείς ''αυτόματα'' 

δημιουργώντας ποικίλα ερωτηματικά στις πολιτικές δυνάμεις, που αντικρίζουν τα 

οικονομικά και πολιτιστικά δεδομένα να ξεφεύγουν των ''προβλεπόμενων''. Οργανισμοί 

όπως το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και η Παγκόσμια Τράπεζα που ήταν και οι κύριοι 

υποστηρικτές των αξιών της ελεύθερης αγοράς φαίνεται πως δεν διαθέτουν μέσα 

προς διαχείριση των νέων καταστάσεων. Είναι απαραίτητη η δημιουργία νέων θεσμών 

σε διεθνές επίπεδο που θα ορίσουν νέες κατευθύνσεις και θα υποστηρίξουν αξίες 

όπως η αλληλεγγύη και η κοινωνική δικαιοσύνη. Εξάλλου πλήθος σύγχρονων ερευνών 
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έχει αναδείξει πως η παγκοσμιοποίηση με την παρούσα δόμησή της, έχει οδηγήσει σε 

έναν συγκεντρωτισμό πλούτου σε βάρος της μεσαίας τάξης και των φτωχότερων 

στρωμάτων, με αποτέλεσμα πολύ συχνά την έντονη αντίδραση των τελευταίων και την 

έκδηλη απαίτηση τους για μετατροπή του υφιστάμενου σκηνικού. Η Παγκοσμιοποίηση 

εμφανίζεται συνεπώς ως μια πολυδιάστατη απειλή καθώς είναι πολύμορφη, 

διεισδυτική και επιβλητική. 

Οι Αρχαίοι Έλληνες έλεγαν ''μηδέν άγαν'', δηλαδή τίποτα στην υπερβολή. Μέσω 

σωστών ενεργειών είναι δυνατή η διατήρηση της ταυτότητας κάθε πολίτη και 

ταυτόχρονα η συνειδητοποίηση του ότι καθένας είναι πολίτης της παγκόσμιας 

σύγχρονης πολιτείας.  

Ζητούμενο είναι να αποφευχθεί η προσέγγιση της μαζικής κουλτούρας που 

ουσιαστικά διαμορφώνει ''άμορφες'' μάζες που απλά καθοδηγούνται προς 

συγκεκριμένες κατευθύνσεις. Οι ιδιαιτερότητες των εθνών πρέπει να διατηρηθούν στο 

πέρασμα των χρόνων, γιατί είναι αυτές ακριβώς που θα μαρτυρούν την ιστορική 

πορεία κάθε έθνους.  

Δεν προκύπτει λοιπόν απόλυτη απάντηση στο ερώτημα αν η παγκοσμιοποίηση 

είναι πρόβλημα ή πανάκεια. Ας μη λησμονείται πως η αποτελεσματικότητα κάθε 

θεραπείας εξαρτάται από το μέτρο ακριβείας της σχετικής διάγνωσης. Εφόσον 

προκύψει ένα ασφαλές συμπέρασμα για τον προσδιορισμό της παγκοσμιοποίησης και 

των επιδράσεων της, τότε μόνο είναι εφικτός ο καθορισμός των μεθόδων επίλυσης 

των προβληματικών -εντοπιζόμενων- σημείων. 

Ζούμε σε έναν κόσμο έντονων και αντιφατικών εξελίξεων, που αναστατώνουν τις 

κοινωνικές, οικονομικές και πολιτικές συνθήκες της ύπαρξης μας. Από τη μια η 

παγκοσμιοποίηση, η κοινωνική διαδικασία που οδηγεί όλους τους λαούς με γρήγορους 

ρυθμούς, σε μία και μοναδική κοινωνία αλληλεπίδρασης, και από την άλλη η εθνική 

ταυτότητα, η ιδιότητα του μέλους ενός έθνους, που διαθέτει επίγνωση ότι ανήκει σε μια 

εθνική κοινότητα και επιθυμεί να συμμετέχει σε αυτή. Η παγκοσμιοποίηση στοχεύει 

στην επιβολή του Δυτικού προτύπου ζωής στις μη Δυτικές χώρες  και συχνά 

συνδέεται, λανθασμένα, με την πολυπολιτισμικότητα. Έχει αυξήσει τις κοινωνικές 

ανισότητες στον πλανήτη, οι υποστηρικτές της, όμως, επικαλούνται την αύξηση του 

βιοτικού επιπέδου σε πολλές αναπτυσσόμενες, αλλά και φτωχές χώρες, όπως στην 

Ταϊβάν, στο Χονγκ-Κονγκ και στη Σιγκαπούρη, όπου το βιοτικό επίπεδο αυξήθηκε 

ταχύτατα. 
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Η κατανόηση της εθνικής ταυτότητας εξαρτάται άμεσα από το πώς κατανοούμε 

το έθνος και διαμορφώνεται, σύμφωνα με τις εκάστοτε κοινωνικές, πολιτικές και 

ιστορικές συνθήκες. Η καταγωγή, η γλώσσα, η θρησκεία, τα ήθη, τα έθιμα και οι 

παραδόσεις είναι στοιχεία για τα οποία είμαστε υπερήφανοι και προσπαθούμε να τα 

κρατήσουμε ζωντανά. 

Αρκετοί υποστηρίζουν ότι η έλλειψη αισθήματος εθνικής ταυτότητας οφείλεται 

στην παγκοσμιοποίηση. Αυτό θα μπορούσε να θεωρηθεί βάσιμο επιχείρημα εάν όντως 

υπήρχε σοβαρό ζήτημα έλλειψης ταυτότητας. Υπάρχει όμως; 

Η παρούσα μελέτη παρουσίασε βασικά στοιχεία για τον τρόπο αλληλεπίδρασης 

των ποικίλων μορφών της παγκοσμιοποίησης με την διαφορετική κουλτούρα των 

λαών. Η προσέγγιση που έγινε στηρίχθηκε καθαρά σε βιβλιογραφική μελέτη που 

επετεύχθη και όχι σε έρευνα. Θα ήταν εξαιρετικά δύσκολο εξάλλου να 

πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε ποσοτική ή ποιοτική έρευνα, λόγω της απαίτησης 

μεγάλου δείγματος για κάτι τέτοιο. Αυτό που θα μπορούσε σε ένα επόμενο όμως 

στάδιο να γίνει και θα αποδεικνυόταν εξαιρετικά ενδιαφέρον, θα ήταν μέσω της 

επιλογής συγκεκριμένων λαών ή χωρών να πραγματοποιηθεί συγκριτική μελέτη ως 

προς τις οικονομικές, κοινωνικές, πολιτισμικές και πολιτικές πτυχές αυτών. Η 

απάντηση σε ερωτήματα σχετικά με το τι επίδραση έχουν στους λαούς αυτούς, 

παράγοντες που άπτονται του φαινομένου της παγκοσμιοποίησης, θα οδηγούσε σε 

σαφή συμπεράσματα για το αν τελικά η επίδραση αυτή είναι θετική ή αρνητική για τους 

ίδιους τους κατοίκους των εξεταζόμενων χωρών. Στο πλαίσιο αυτής της μελέτης θα 

μπορούσαν να αντιπαρατεθούν και οικονομικά δεδομένα σε πίνακες ή γραφήματα. 

Επίσης θα μπορούσε η παρούσα μελέτη να αποτελέσει έναυσμα για μεμονωμένη 

μελέτη κάποιων εκ των μορφών παγκοσμιοποίησης και του τρόπου που αυτές 

αλληλοεπηρεάζονται. Υπάρχουν επίσης χώρες που η παγκοσμιοποίηση επηρέασε 

ελάχιστα μέχρι και σήμερα. Θα μπορούσαν να μελετηθούν οι χώρες αυτές και ποιοι οι 

λόγοι που τελικά τις κράτησαν εκτός των μαζικών χαρακτηριστικών του φαινομένου.  

Τέλος, θα μπορούσε να γίνει μια συγκριτική μελέτη μεταξύ των χωρών που έχουν 

επηρεαστεί θετικά και άλλων που έχουν επηρεαστεί αρνητικά από το φαινόμενο της 

παγκοσμιοποίησης με αποτέλεσμα να προκύψουν συμπεράσματα για βαθύτερη 

μελέτη και αξιολόγηση.  

Το να είσαι υπέρ ή κατά της παγκοσμιοποίησης είναι το ίδιο άτοπο όσο και το να 

υποστηρίζεις ότι είσαι υπέρ ή κατά της βροχής. Πρόκειται για ένα φυσικό φαινόμενο 
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που δημιούργησε η τεχνολογία και δεν πρόκειται να φύγει μόνο και μόνο επειδή δεν 

μας αρέσει ή δεν μας εξυπηρετεί.  

Πρέπει όμως να αγωνιστούμε υπέρ μιας δίκαιης παγκοσμιοποίησης που θα 

πραγματοποιηθεί   για το καλό των λαών και όχι για τα συμφέροντα των επιχειρήσεων. 

Η παγκοσμιοποίηση είναι όπως περίπου και η αυγή. Είναι καλό πράγμα που 

ανατέλλει ο ήλιος κάθε πρωί. Κάνει περισσότερο καλό παρά κακό. Αλλά ακόμη κι αν 

δεν μας αρέσει η αυγή, δεν θα μπορούσαμε, να κάνουμε τίποτα. Προτιμότερο να 

σκεφτόμαστε πώς μπορούμε να αντλήσουμε το καλύτερο απ' αυτό το σύστημα και ν' 

αποτρέψουμε το χειρότερο. 
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