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Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ ΩΣ ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Κύκλοι μὲ ἁπτὰ ὑλικὰ συμφέροντα, ἀλλὰ καὶ διάφοροι καλόπιστοι, οἱ ὁποῖοι ἐξ ἰδιο-
συγκρασίας ἐνστερνίζονται τὶς ἐλπιδοφόρες προοπτικές, προπαγανδίζουν τὴν ἄποψη
ὅτι ἡ προϊοῦσα παγκοσμιοποίηση θὰ ἐπιφέρει ὅλο καὶ μεγαλύτερη ἐξίσωση τῶν συλ-
λογικῶν συνθηκῶν ζωῆς καὶ τῶν συλλογικῶν σκοπῶν, δημιουργώντας ἔτσι κοινὰ ση-
μεῖα μεταξὺ τῶν ἀνθρώπων καὶ καθιστώντας περιττὲς τὶς αἱματηρὲς συγκρούσεις·
γιατί, ὅπως λέγεται, ἡ παγκοσμιοποίηση θὰ ἐξασθενήσει ἤ ἴσως καὶ θὰ καταργήσει
τὶς ὑποτιθέμενες αἰτίες αὐτῶν τῶν συγκρούσεων, δηλαδὴ τὰ ἔθνη καὶ τὰ κράτη. Ἡ
ἀντίληψη αὐτὴ ἀναγορεύθηκε, προπαντὸς μετὰ τὴν κατάρρευση τοῦ κομμουνισμοῦ,
σὲ αὐταπόδεικτη ἀλήθεια καὶ ἄρθρο πίστεως, ἔτσι ὥστε δὲν διερευνῶνται ἐπαρκῶς οἱ
προϋποθέσεις της καὶ ἡ λογικὴ συνοχή της.
Ὡς φορέας τῆς παγκοσμιοποίησης καὶ τῆς ἐξίσωσης τῶν συνθηκῶν καὶ τῶν σκοπῶν
(ἀξιῶν)  δὲν  θεωρεῖται  βέβαια  ὁποιαδήποτε  δραστηριότητα,  π.χ.  τὸ  κήρυγμα  τῆς
ἀδελφοσύνης καὶ  τῆς  ἀγάπης,  ἀλλὰ μία  δραστηριότητα  ἐντελῶς συγκεκριμένη:  ἡ
διευρυνόμενη καὶ διαπλεκόμενη οἰκονομία. Μία πρώτη προϋπόθεση τῆς παραπάνω
ἀντίληψης εἶναι λοιπόν ἡ πίστη στὴν πρωτοκαθεδρία τῆς οἰκονομίας -καὶ μάλιστα
τῆς οἰκονομίας στὴν ἀντίθεσή της πρὸς τὴν πολιτική, ἡ ὁποία λίγο-πολὺ ταυτίζεται
μὲ τὴν «πολιτικὴ τῆς ἰσχύος» καὶ ἀντιπαρατίθεται πρὸς τὴν ὑποτιθέμενη ἐγγενῆ εἰρη-
νικότητα τῆς οἰκονομίας. Αὐτὴ ὅμως ἡ διχοτομία μεταξὺ πολιτικῆς καὶ οἰκονομίας
εἶναι δυνατὴ μόνο ἄν οἱ δύο αὐτοὶ τομεῖς ὁριστοῦν τόσο στενὰ (ἄν δηλαδὴ ἡ οἰκονο-
μία περιοριστεῖ στὴν τεχνική διαδικασία τῆς παραγωγῆς καὶ ἡ πολιτικὴ περισταλεῖ
στὴ διοίκηση καὶ στὴ διαχείριση), ὥστε χάνεται κάθε οὐσιαστικὴ σχέση μὲ τὴν κοι-
νωνική πράξη καὶ πραγματικότητα.

Τὸ «ζωτικὸ συμφέρον»

Ἀπὸ ἱστορικὴ καὶ κοινωνιολογικὴ ἄποψη ἡ διχοτομία εἶναι ἐπίσης ἀβάσιμη· ἀποτελεῖ
μία ἰδεολογικὴ κατασκευὴ καὶ ἕνα ἰδεολογικὸ ὅπλο πού, καθώς εἶναι γνωστό, πρωτο-
χρησιμοποιήθηκε ἀπὸ τὸν ἀνερχόμενο ἀστικό φιλελευθερισμὸ ἐναντίον τοῦ ἀπολυ-
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ταρχικοῦ κράτους, ἐνῶ καὶ σήμερα παραμένει προσφιλὲς ἐπιχείρημα διαφόρων οἰκο-
νομικῶν κύκλων, οἱ ὁποῖοι βέβαια τὴν ἴδια στιγμή κάνουν ὅ,τι μποροῦν προκειμένου
νὰ ἐπιστρατεύσουν τὴν πολιτική γιὰ δικούς τους σκοπούς καὶ διόλου δέν περιφρονο-
ῦν ἐπικερδεῖς κρατικὲς παραγγελίες καὶ πιστώσεις. Κατὰ τὰ λοιπά, ἡ ἰδεολογική αὐτὴ
κατασκευὴ συνδέθηκε ἤδη ἀπὸ τὸν 17ο αἰῶνα μὲ τὴν κοσμοϊστορικὴ πρόβλεψη ὅτι
τὸ ἐμπόριο θά ὑποκαταστήσει τὸν πόλεμο. Τί ἔγινε ἔκτοτε, τό γνωρίζουμε καλά.
Ὁ γενικός λόγος γιὰ τὸν ὁποῖο πολιτικὴ καὶ οἰκονομία -μὲ τὴν ὁποιαδήποτε κοινωνι-
κὰ βαρύνουσα ἔννοια τῶν ὅρων- παραμένουν ἀδιαχώριστες εἶναι προφανής. Ἡ οἰκο-
νομία καὶ ἡ πολιτική ἀφοροῦν ἐξίσου τὶς συγκεκριμένες σχέσεις συγκεκριμένων ἀν-
θρώπων καὶ κάθε οἰκονομικὴ ἀλλαγὴ προκαλεῖ μία μετατόπιση τοῦ συσχετισμοῦ δυ-
νάμεων πρὸς ὄφελος ὁρισμένων ἀνθρώπων καὶ εἰς βάρος ἄλλων. Οἱ οἰκονομικοὶ σκο-
ποὶ οὔτε ἐπιδιώκονται οὔτε ἐπιτυγχάνονται μέσα σὲ ἕνα κοινωνικὸ κενό, παρὰ με-
τριοῦνται μὲ κριτήριο τὴν ἀπόδοση τῶν ἀνταγωνιστῶν, καὶ ἀνάλογα ἀξιολογοῦνται.
Ὅτι ὅλοι μποροῦν νὰ παραγάγουν καὶ ὅτι ὅλοι μποροῦν νὰ ἀπολαύσουν δὲν ἔχει οὔτε
οἰκονομικὴ οὔτε πολιτικὴ ἀξία -γιατὶ ἀξία σημαίνει πάντα: ἰδιαίτερη ἀξία. Γι’ αὐτὸ τὰ
ἀπόλυτα κέρδη, δηλαδὴ ὅσα σημαίνουν βελτίωση σὲ σχέση μὲ τὴν προγενέστερη
δική μας κατάσταση, φαίνονται πολὺ λιγότερο σημαντικὰ ἀπὸ τὰ σχετικὰ κέρδη, δη-
λαδὴ ἐκεῖνα ποὺ ἐπιτυγχάνονται σὲ σύγκριση μὲ τὴν τωρινὴ κατάσταση τῶν ἀνταγω-
νιστῶν μας.
Ἄν μία πλευρὰ πιστεύει ὅτι τὰ σχετικά της μειονεκτήματα εἶναι ἀδύνατο νὰ ὑπερκα-
λυφθοῦν  στὸ  προβλεπτὸ  μέλλον  μὲ  ὁποιαδήποτε  προσπάθεια,  τότε  εἶναι  ἀναγκα-
σμένη νὰ ἐπιλέξει ἀνάμεσα στὴ συνθηκολόγηση μπροστὰ στὴ δύναμη τῆς «ἀόρατης
χειρός» (Α. Smith) καὶ στὴν πολιτικοποίηση τῆς οἰκονομικῆς σύγκρουσης. Γιατὶ ἀπὸ
καταβολῆς κόσμου ὑπάρχουν μόνο δύο δυνατότητες γιὰ νὰ ἀποκτήσει κανείς ἀγαθά:
νὰ τὰ παραγάγει ὁ ἴδιος ἤ νὰ τὰ πάρει ἀπὸ ὅποιον τὰ παράγει, ἀδιάφορο ἄν αὐτὸ τὸ
κάνει μὲ τὸ ξίφος ἤ μέσω ἐμπορικῶν ποσοστώσεων. Ἡ ἔννοια τοῦ «ζωτικοῦ συμ-
φέροντος» ὑπάρχει ἐξίσου στὴν οἰκονομία καὶ στὴν πολιτική, καὶ μάλιστα θὰ μπο-
ρούσαμε νὰ τὴ θεωρήσουμε ὡς τὸν μεγάλο κοινό τους παρονομαστή.
Ἡ κατάσταση αὐτή μπορεῖ νά συγκεφαλαιωθεῖ ὡς ἑξῆς: ἡ πολιτική διεισδύει στὴν
οἰκονομία ὄχι τόσο μέσω τῶν διαδικασιῶν τῆς παραγωγῆς καὶ τῆς ἐπικοινωνίας ὅσο
μέσω τοῦ προβλήματος τῆς κατανομῆς. Εἶναι ἄκρως χαρακτηριστικό ὅτι ἡ συζήτηση
γιὰ τὴν παγκοσμιοποίηση στρέφεται γύρω ἀπὸ διαδικασίες καὶ προτάσεις οἱ ὁποῖες
ἀφοροῦν τὴ διαπλοκὴ τῆς παγκόσμιας βιομηχανίας καὶ τοῦ παγκοσμίου ἐμπορίου κα-
θὼς καὶ τὴν πύκνωση τῶν παγκοσμίων ἐπικοινωνιακῶν δικτύων -τὸ μυστικὸ μίας πα-
γκόσμιας ἀποδεκτῆς κατανομῆς τῶν πόρων καὶ τοῦ πλούτου δὲν τὸ ἔχει ἀποκαλύψει
ὡς σήμερα κανείς. Ἡ εἰρήνη ὅμως μεταξὺ πολιτικῶν μονάδων καὶ ἀνθρώπων γενικὰ
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δὲν μπαίνει τόσο σὲ κίνδυνο λόγω τοῦ τρόπου παραγωγῆς καὶ ἐπικοινωνίας ὅσο λόγω
τῶν ὅρων καὶ τῶν ἀνισοτήτων τῆς κατανομῆς.
Ἡ παγκοσμιοποίηση τῆς παραγωγῆς καὶ τῆς οἰκονομίας θὰ ὀξύνει τὸ πρόβλημα τῆς
κατανομῆς ἀπὸ δύο ἀπόψεις. Στὸ ἐσωτερικό τῶν ἀνερχομένων οἰκονομικῶν δυνάμε-
ων θέτει σὲ κίνηση διαδικασίες οἱ ὁποῖες γρηγορότερα μποροῦν νά πολλαπλασιάσουν
παρά νά ἱκανοποιήσουν τὶς προσδοκίες γιὰ σχετικὰ κέρδη -καί ὡς γνωστόν ὁ μισο-
χορτασμένος εἶναι πιὸ ἐπιθετικός παρὰ ὁ μισοπεθαμένος ἀπὸ τὴν πεῖνα. Ἀκόμη καὶ ἡ
περιορισμένη ἱκανοποίηση τέτοιων προσδοκιῶν δημιουργεῖ πάντως, καθὼς πίσω της
στέκουν τεράστιες ἀνθρώπινες μᾶζες, ἕναν πλοῦτο σημαντικό, ὁπότε τὸ σχετικό μερί-
διο τῶν ἀνεπτυγμένων χωρῶν στὸν παγκόσμιο πλοῦτο μειώνεται συνεχῶς. Τὸ ἀπο-
τέλεσμα εἶναι ὅτι ὁ ἀγῶνας κατανομῆς μεταφέρεται καὶ στὸ ἐσωτερικό τῶν πλουσίων
χωρῶν,  οἱ  ὁποῖες  ἀναγκάζονται  νὰ  σφίξουν  τὸ  ζωνάρι  (τοὐλάχιστον  εὐρύτερων
λαϊκῶν στρωμάτων) προκειμένου νὰ παραμείνουν ἀνταγωνιστικές.

Θεώρηση made in USA

Ὅποιος φαντάζεται ὅτι αὐτὸ ἀποτελεῖ ἁπλῶς μία βραχυπρόθεσμη ἤ μεσοπρόθεσμη
ἀναπροσαρμογή, ἡ ὁποία ὁπωσδήποτε θὰ πετύχει ἀρκεῖ νὰ ἐπιδείξουμε κάποια ὑπο-
μονὴ καὶ ἐπιδεξιότητα, -ὅποιος τὸ φαντάζεται αὐτό, ἀσφαλῶς δὲν ἔχει κατανοήσει
τὴν ἔκταση τῆς μεταβολῆς ποὺ ἐπιτελεῖται σήμερα σὲ πλανητική κλίμακα. Ἡ βιομη-
χανικὰ ἀνεπτυγμένη «Δύση» συνεχίζει νὰ βλέπει τὴ διαδικασία τῆς παγκοσμιοποίη-
σης ἀπὸ τὴν ἄτρομη καὶ παραπλανητικὴ σκοπιὰ τοῦ τμήματος ἐκείνου τοῦ πλανήτη
τὸ ὁποῖο ἀκόμη κατέχει πάνω ἀπὸ τὰ τρία τέταρτα τοῦ παγκοσμίου πλούτου καὶ τῆς
παγκόσμιας ἐνέργειας. Καὶ πρέπει νὰ προσθέσουμε ὅτι καθοριστικὴ ἐδῶ εἶναι ἡ ἀμε-
ρικανικὴ θεώρηση τῶν πραγμάτων, ἡ ὁποία βέβαια, παρὰ τὶς ἰδεολογικὲς ὁμολογίες
πίστεως πρὸς τὴν αὐτοματικὴ τῆς οἰκονομίας, στηρίζεται πρωταρχικὰ στὸ σημερινὸ
στρατιωτικὸ καὶ διπλωματικὸ προβάδισμα τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν. Ὅποιος ὑπε-
ρέχει (πρὸς τὸ παρόν) τόσο πολὺ ἔχει τὴ φυσικὴ τάση νὰ βλέπει τὴν παγκοσμιοποίη-
ση πρῶτα-πρῶτα ὡς διεύρυνση τοῦ δικοῦ του πεδίου δράσεως καὶ δὲν μπορεῖ ἤ δὲν
θέλει νὰ βάλει μὲ τὸν νοῦ του τὶς μακροπρόθεσμες συνέπειες τῆς ἀναστροφῆς τοῦ
ρεύματος.
Ὡστόσο, μέσα στὴν αὐτοπεποίθηση τῆς «Δύσης» ἔχει ἤδη ἐμφιλοχωρήσει ἡ πρώτη
ἀμφιβολία, ἀλλὰ καὶ τὸ πρῶτο ρίγος, προπαντὸς στὴν Εὐρώπη, ὅπου συνειδητοποιε-
ῖται ὅλο καὶ εντονότερα ὅτι ἡ βαθύτερη αἰτία τῆς μόνιμης κρίσης εἶναι ἡ ἔνταση τοῦ
παγκοσμίου ἀνταγωνισμοῦ καί  ἡ συνεχὴς πτώση τοῦ εἰδικοῦ εὐρωπαϊκοῦ βάρους
μέσα στὴν παγκόσμια οἰκονομία. Οἱ ἀμφιβολίες καὶ τὰ ρίγη θά ἐπιταθοῦν κάτω ἀπὸ
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τὴν πίεση εἰσαγομένων καί ἐνδογενῶν δημογραφικῶν καὶ οἰκολογικῶν παραγόντων.
Τότε τὰ σύνορα, τὰ ὁποῖα ἔχει γκρεμίσει στὸ μεταξὺ ἡ παγκοσμιοποίηση, θὰ ἀνεγερ-
θοῦν καὶ πάλι ἐξαιτίας τῆς ὄξυνσης τῶν ἀγώνων κατανομῆς, μολονότι δὲν γνωρίζου-
με ἐπακριβῶς ποιός καί ποῦ θὰ τὰ χαράξει αὐτὴ τὴ φορά.
Ἡ ὄξυνση τούτη πρέπει νὰ ἀναμένεται ἀκόμη περισσότερο ἐπειδὴ ἡ δεύτερη προ-
ϋπόθεση τῆς ἀντίληψης ποὺ ἀναφέραμε στὴν ἀρχή, ὅτι δηλαδὴ ἡ ἐξίσωση τῶν συν-
θηκῶν καὶ  τῶν σκοπῶν τῆς ζωῆς θὰ ἀμβλύνει τὶς συγκρούσεις,  ἁπλούστατα εἶναι
ἐσφαλμένη. Ἡ κοινότητα τῶν σκοπῶν γεννᾶ φιλία μεταξὺ δύο πλευρῶν ὅταν ὁ σκο-
πὸς πρόκειται νά ἐπιτευχθεῖ ἐναντίον ἑνός τρίτου· σπέρνει ὅμως τὴν ἔχθρα ὅταν ἡ
ἐπίτευξη τοῦ κοινοῦ σκοποῦ ἀπὸ μέρους τῆς μίας πλευρᾶς εἴτε κάνει ἀδύνατη εἴτε
καθιστᾶ ἄνευ ἀξίας τὴν ἐπίτευξή του ἀπό μέρους τῆς ἄλλης. Ἡ φιλία λοιπὸν δὲν προ-
κύπτει ἀπὸ τὸν κοινό σκοπὸ καθ’ ἑαυτόν, ἀλλὰ ἀπὸ τὴ συμφωνία δύο πλευρῶν γιὰ τὸ
ποιά σειρὰ θὰ κατέχει ἡ καθεμιά τους κατὰ τὴν ἐπιδίωξη τοῦ κοινοῦ σκοποῦ καὶ ποιά
ὀφέλη θὰ ἀντλήσει ἀπὸ τὴν ἐπίτευξή του. Ἄν στὸ κρίσιμο αὐτό σημεῖο δέν ἐπιτευχθεῖ
συμφωνία, τότε ἡ σύγκρουση θὰ ὀξυνθεῖ ἀκριβῶς ἐπειδὴ ὁ σκοπὸς εἶναι κοινός -γιὰ
τὸν ἴδιο λόγο γιὰ τὸν ὁποῖο ὁ χασάπης δὲν ἐχθρεύεται τὸν μανάβη ἀπέναντί του παρὰ
τὸν χασάπη δίπλα του. Κοινότητα σκοπῶν σημαίνει ἀγῶνα μὲ τοὺς ἴδιους πόρους, τὶς
ἴδιες ἀγορές, τοὺς ἴδιους χώρους καὶ τὰ ἴδια ἔπαθλα. Καὶ ἄν ἡ κοινότητα τῶν σκοπῶν
ἐπεκταθεῖ καὶ στοὺς σκοποὺς τῆς κατανάλωσης, τότε ὁ Ἰνδὸς καὶ ὁ Κινέζος θὰ πρέπει
νὰ καταναλώσουν τόση ἐνέργεια καὶ ἄλλες τόσες πρῶτες ὗλες ὅσες ὁ Βορειοαμερι-
κανός. Ποιές θὰ εἶναι οἱ συνέπειες γιὰ τὸν πλανήτη;

Οἱ ἐμφύλιοι πόλεμοι 

Ἡ ἐξίσωση συνθηκῶν καί σκοπῶν ζωῆς ἐξαιτίας τῆς παγκοσμιοποίησης θεωρεῖται
καὶ ὑπό μίαν ἄλλη ἔννοια ὡς πρόδρομος εἰρηνικῶν ἐξελίξεων. Λέγεται ὅτι οἱ ψυχο-
πνευματικὲς συνέπειες θὰ συμβάλουν στὴν ἀποδυνάμωση τῶν ἐθνικῶν πολιτισμῶν
καὶ ἑπομένως τῶν συγκρούσεων ποὺ ὀφείλονται σὲ ἐθνικὲς καὶ πολιτισμικὲς αἰτίες.
Ἄν ἡ οἰκουμενικὴ ἐξίσωση τοῦ τρόπου ζωῆς τῶν ἀνθρώπων θὰ διαμορφώσει ἀναγκα-
στικὰ  ἕναν  ἑνιαῖο  παγκόσμιο  πολιτισμό,  δὲν  χρειάζεται  νὰ  τὸ  ἐξετάσουμε  ἐδῶ.
Πάντως ὁ παγκόσμιος αὐτὸς πολιτισμὸς θὰ ἀποτελοῦσε ἐγγύηση γιὰ τὴν εἰρήνη μο-
νάχα ἄν στὸ παρελθὸν οἱ αἱματηρὲς συγκρούσεις εἶχαν γίνει ἀποκλειστικὰ μεταξὺ
ἐθνικὰ καὶ πολιτισμικὰ διαφορετικῶν συλλογικῶν ὑποκειμένων.
Ἡ Ἱστορία ὅμως γνώρισε  καὶ  πάμπολλους ἐμφυλίους  πολέμους,  καὶ  αὐτοὶ  συχνὰ
ἦσαν καὶ οἱ χειρότεροι. Ὥστε τὸ μόνο ποὺ μπορεῖ νὰ ἐγγυηθεῖ ἡ οἰκονομικὴ καὶ πολι-
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τισμικὴ παγκοσμιοποίηση εἶναι ἡ μετατροπὴ ὅλων τῶν πολέμων σὲ ἐμφυλίους πο-
λέμους.
Ὅποιος προσδοκᾶ τὴν παγκόσμια εἰρήνη ἀπὸ τὴν ἐξασθένηση ἤ τὴ διάλυση τῶν
ἐθνικῶν κρατῶν καθ’ ἑαυτὴν  λησμονεῖ  ὅτι  οἱ  πόλεμοι  εἶναι  φαινόμενο  πολὺ  πα-
λαιότερο ἀπὸ τὰ ἐθνικὰ κράτη. Λησμονεῖ ὅτι τὸ ἐθνικὸ κράτος διόλου δὲν συνιστᾶ τὸ
μόνο δυνατὸ  κυρίαρχο πολιτικὸ ὑποκείμενο,  ἑπομένως  ἡ  κατάργηση τοῦ ἐθνικοῦ
κράτους  δὲν  συνεπάγεται  αὐτόματα  τὴν  κατάργηση  τῆς  ἔννοιας  τοῦ  κυρίαρχου
κράτους καὶ τῶν κυριαρχικῶν δικαιωμάτων. Καὶ τέλος λησμονεῖ ὅτι πολὺ χειρότερος
ἀπὸ κάθε σύγκρουση μεταξύ ὀργανωμένων πολιτικῶν μονάδων μπορεῖ νὰ εἶναι ὁ
ἄμεσος ἀγῶνας ἀνθρώπου πρὸς ἄνθρωπο ὑπὸ συνθῆκες παγκόσμιας ἀνομίας. 

Παναγιώτης Κονδύλης 
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