
                     ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ 
                                                    ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
                                                          
                                                                           Του Αλέκου Χαραλαµπόπουλου 
 
                                                   ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 

     Η παγκοσµιοποίηση  των κοινωνιών οδηγείται από την πλήρη ανταγωνιστικότητα 

και τον ακραίο φιλελευθερισµό. Οι φορολογίες εισοδήµατος µειώνονται, βιοµηχανίες 

κάτω από τον ανταγωνισµό καταφεύγουν σε χώρες µε χαµηλά µεροκάµατα, το 

βιοτικό επίπεδο των αναπτυγµένων χωρών πέφτει για την πλειοψηφία και η ανεργία 

αυξάνει. Η παγκοσµιοποίηση απειλεί το επίπεδο ευηµερίας των αναπτυγµένων χωρών 

και υπάρχει τάση αύξησης του ωραρίου απασχόλησης. 

 

                          ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ Η ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ;    

 

     Η Ευρώπη εγκατέλειψε τις αξίες της, τα κοινωνικά κράτη εγκαταλείπονται 

βαθµιαία, η ανισότητα του πλούτου αυξάνει και το πρότυπο της Αµερικάνικης 

κοινωνίας προβάλλει. Η παγκοσµιοποίηση κατάληξε να είναι Αµερικανοποίηση. 

     Ο κόσµος όµως , χωρίς να αποβάλλει τις θέσεις της παγκοσµιοποίησης, πρέπει να 

γίνει σκεπτικιστικός για τον  τρόπο µε τον οποίο θα γίνει αυτή. Θα ακολουθήσουµε 

τον ακραίο φιλελευθερισµό που σηµαίνει ότι και όλο µεγαλύτερες µάζες του 

πληθυσµού θα περάσουν κάτω από τα όρια της φτώχειας, θα εξαθλιωθούν όλο και 

µεγαλύτερες µάζες του πληθυσµού στον βωµό της έτσι γινοµένης παγκοσµιοποίησης 

ή θα αλλάξει ο τρόπος µε τον οποίο γίνεται αυτή και θα γίνει πιο κοινωνικός και 

δίκαιος; O κόσµος θα Αµερικανοποηθεί  ή θα κοινωνικοποιηθεί παγκόσµια; 

 

                               Η ΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΣΟΒΙΕΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 

 

    Αυτή σήµανε το έναυσµα της επίθεσης ενάντια στην κοινωνική δικαιοσύνη, την 

προοδευτική και δίκαια φορολογία και την αύξηση της ανισοκατανοµής του πλούτου. 

Το κέρδος οδηγεί τις κοινωνίες, ο χρηµατισµός και η πτώση των αξιών κυριάρχισε 

και η συσσώρευση του πλούτου έγινε αυτοσκοπός για την εξουσία. Τα κράτη 

υποτάχθηκαν στους επιχειρηµατίες , έγινε αναδιανοµή του εισοδήµατος υπέρ των 

πλουσίων και τα συνδικάτα διεφθάρησαν. 

     Έγιναν πόλεµοι στο όνοµα της τροµοκρατίας και οι αντιδράσεις ήταν ασθενείς. Οι 

πηγές ενέργειας έγιναν σηµείο διεκδίκησης από τους ισχυρούς  και η τροµοκρατία 

υποθάφθηκε από τους ενδιαφερόµενους για τις ενεργειακές πηγές.  

     ∆εν υπογράφηκαν πρωτόκολλα περιορισµού των ρύπων της ατµόσφαιρας και τα   

µεταλλαγµένα προϊόντα είναι ανεξέλεγκτα. 

 

                                        ΑΜΥΝΑ ΚΑΙ ΠΥΡΗΝΙΚΑ 

 

     Τα πυρηνικά όπλα διεσπάρησαν και µικρές χώρες θέλουν την κατασκευή τους , 

ώστε µέσα από τον πυρηνικό τρόµο να εξασφαλίσουν την άµυνά τους. Αλλά στο 

βάθος στέκει ο τροµοκράτης επιχειρηµατίας που φθονεί την επιστηµονική και 

τεχνολογική πρόοδο, που πιστεύει ότι έτσι θα καταστραφεί ο κόσµος και µαγειρεύει 

ένα πυρηνικό κτύπηµα στην καρδιά των δυτικών κοινωνιών, όταν αποκτήσει 

πυρηνικά όπλα. 

 



                      Ο ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙ  ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ 

 

     Ο ανταγωνισµός οδηγεί τις βιοµηχανίες σε χώρες µε φθηνά µεροκάµατα, η 

ανεργία στις ανεπτυγµένες χώρες αυξάνει, οι εισαγωγές των ανεπτυγµένων 

κοινωνιών αυξάνονται από τις τρίτες χώρες. Στις τρίτες χώρες δραστηριοποιούνται  

επιχειρήσεις της δύσης . Οι µετανάστες που διαρκώς αυξάνονται στις ανεπτυγµένες 

χώρες, απειλούν το εισόδηµα των ασθενεστέρων τάξεων  , αυξάνεται η ανεργία και ο 

πληθυσµός που ζει κάτω από τα όρια της φτώχειας. 

 

                                 ΟΙ ΠΛΟΥΣΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΕΚΛΕΚΤΟΙ; 

 

     Θα έλεγε κανείς ότι τα αόρατα χέρια που οδηγούν τον κόσµο, θεωρούν ότι οι 

πλούσιοι είναι οι  εκλεκτοί, οι οποίοι θα ξεχωρίσουν µέσα σε ένα προλεταροποιηµένο 

κόσµο, µε εξαθλίωση. Η πτώση του εισοδήµατος των ασθενεστέρων τάξεων  επέφερε 

µείωση της ζήτησης προϊόντων και ανέσχεσε την οικονοµική πρόοδο και περιόρισε 

τα κέρδη. Αλλά η αύξηση της ανισοκατανοµής του πλούτου αύξησε τις κοινωνικές 

αντιθέσεις. 

 

                                      ΑΝΑΓΚΗ ΜΙΑΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

 

     Ασφαλώς οι τρίτες χώρες πρέπει  να αναπτυχθούν. Αυτό δεν πρέπει να γίνει µε 

κατάπτωση του δείκτη ευηµερίας των αναπτυγµένων χωρών. Είναι ανάγκη λοιπόν η 

αναβάθµιση του ΟΗΕ σε παγκόσµιο διαχειριστή. Σε διαχειριστή ο οποίος θα 

προσδιορίζει την διεθνή ροή κεφαλαίων ώστε να αναπτυχθούν οι τρίτες χώρες. Σε 

διαχειριστή ο οποίος θα επαναπροσδιορίσει τις ισοτιµίες των νοµισµάτων, όχι στο 

σύστηµα του διεθνούς ανταγωνισµού, αλλά στις αντικειµενικές αγοραστικές δυνάµεις 

σε εθνικό επίπεδο, που θα οδηγήσουν σε παγκόσµιο επαναπροσδιορισµό των 

ισοτιµιών. ∆εν µπορεί ένας Κινέζος να αγοράζει την τηλεόραση µε το µισό του 

µισθού, όπως εδώ  και το νοµισµά του να είναι ευτελισµένο και τα προϊόντα του να 

εισρέουν πάµθηνα στις ανεπτυγµένες χώρες. Πρέπει να υπάρξει παγκόσµιος 

καταµερισµός εργασιών  και να γίνει αναδιανοµή του εισοδήµατος υπέρ των φτωχών. 

Οι ικανοί δεν είναι κατ’ ανάγκη οι πλούσιοι και οι φτωχοί οι  ανίκανοι. 

 

                                         ΟΡΟΣ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ 

 

     Ο χρηµατισµός και το κέρδος φθείρουν τις κοινωνίες, τα ήθη και την ηθική τους. 

Η παρουσία χαµηλής τάξης ηθικής των εχόντων εξουσία και  η σεξουαλική 

στρέβλωση, οδηγούν τις κοινωνίες στον αφανισµό. 

    Προτάσσουµε λοιπόν την δηµιουργία της οµάδας των αξίων που θα κυβερνήσουν 

χρηστά τον κόσµο, θα απαµβλύνουν τις οικονοµικές   και κοινωνικές αντιθέσεις, θα 

περιορίσουν ή και εξαλείψουν την οµοφυλοφιλία και θα οδηγήσουν τον κόσµο σε µία 

αχρήµατη κοινωνία εθελοντικής εργασίας. Οι κοινωνίες θα επιβιώσουν µόνο αν 

γίνουν αυτά και η ηθική κυριαρχίσει.       


