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στρ$φεται κατ της ζω'ς µε µεσο και τραγικ τρπο, αποτελε παργοντα
ακραου φβου. Σε αυτ να προσθ$σουµε τις εξ'ς παρατηρ'σεις: πρ-τον, την
‘τροµοϋστερα’, δηλαδ' τον πανικ που $χει καταλβει αρκετο.ς πολιτικο.ς,
δηµοσιογρφους, πολτες κλπ. σχετικ µε το µ$γεθος και την απειλ' του προβλ'µατος (δικαιολογηµ$νη και µη)@ δε.τερον, τη δραµατοποηση των γεγοντων πως αυτ παρουσιζονται στην οθνη της τηλερασης αλλ και περιγρφονται µε µια ασθηση πανικο. απ τους δηµοσιογρφους@ τρτον, την
αποσ.νδεση της τροµοκρατας ως πολιτικο. φαινοµ$νου απ τα ατια που το
παργουν, που την καθιστ ακατανητη δηµιουργ-ντας $τσι πλωση ανµεσα
στους φορες της (τους ‘κακο.ς’) και τα θ.µατ της (δυνητικ λους εµς)@
και, τ$ταρτον, σε µεση σ.νδεση µε το παραπνω εναι η χρ'ση της τροµοκρατας απ κυβερν'σεις χωρ-ν για την εφαρµογ' και δικαιολγηση πολιτικ-ν
που δε συνδουν µε την πολιτικ' τους παρδοση, αλλ και για την πλωση
των κρατ-ν ανµεσα σε ‘εµς’ και τους ‘λλους’. Η τροµοκρατα, πως και οι
λλες συρρξεις, εντενει την ασθηση, καθ-ς και την πραγµατικτητα, της
απειλ'ς και της ανασφλειας.
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παγκσµια συνειδηττητα των απειλ-ν που φ$ρει η παγκοσµιοποηση
αναφ$ρεται στον τρπο µε τον οποο τα τοµα εκλαµβνουν τις πιθαν$ς
απειλ$ς απ την παγκοσµιοποηση. Η δυναττητα των πολιτ-ν να πληροφορο.νται σχετικ µε ζητ'µατα που αφορο.ν τη διεθν' σφαρα παρ$χεται απ
τα µ$σα µαζικ'ς ενηµ$ρωσης και επικοινωνας και αναφ$ρεται στη δυναττητα
ενηµ$ρωσης, αλλ και επγνωσης των σ.γχρονων ρσκων του πολιτικο., οικονοµικο. και κοινωνικο. συστ'µατος. Φυσικ, η παγκσµια συνειδηττητα δεν
εναι κτι αρνητικ και δε συνιστ απειλ' απ µνη της. Η απειλ' συνσταται
στην ταυτχρονη, $ντονη και συγχρονισµ$νη σε παγκσµιο εππεδο πληροφρηση σχετικ µε τις συνθ'κες της παγκοσµιοποησης, η οποα µπορε να εναι
αγχωτικ' στο βαθµ που παρουσιζει συνθ'κες αβεβαιτητας και αστθειας.
∆ηλαδ', η $ντονη πληροφρηση δνει και πληροφορες σχετικ µε κινδ.νους
που µπορε κποιος να µη γν-ριζε τι υπρχουν, εν- η συντονισµ$νη αναφορ των µ$σων σε αυτο.ς δηµιουργε µια υπερβολικ' ασθηση ανασφλειας. Για
παρδειγµα, µε τη χρ'ση της τεχνολογας οι επιστ'µονες που µελετο.ν τη φ.ση $χουν ανακαλ.ψει στοιχεα σχετικ µε τον τρπο που επιδρ $να φυσικ
φαινµενο απ την Ινδα στην αφρικανικ' σκνη που µεταφ$ρεται στην Καραϊβικ', η οποα µε τη σειρ της ευθ.νεται τσο για την ασθ$νεια των κοραλ[ 293 ]
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λιογεν-ν βενταλι-ν, σο και για το παιδικ σθµα. Τα στοιχεα της σχετικ'ς
$ρευνας συνδ$θηκαν µεταξ. τους αλλ και η $ντασ' τους συσχετστηκε µε την
α.ξηση της θερµοκρασας του πλαν'τη µ$σω προσοµοωσης στον ηλεκτρονικ
υπολογιστ'. Προφαν-ς, ο αλληλοσυσχετισµς των κλιµατολογικ-ν φαινοµ$νων δεν $χει συµβε στη σ.γχρονη εποχ', ο.τε εναι απρροια της παγκοσµιοποησης. 2µως, η χρ'ση των ν$ων τεχνολογι-ν µας δνει σαφες πληροφορες
και βοηθ τους επιστ'µονες να καταλ'ξουν σε συµπερσµατα που αναφ$ρονται σε αυτ'ν την αλληλεξρτηση. :τσι, µως, µ$σω του εντυπωσιασµο., δηµιουργεται η ασθηση τι πρκειται για καινοτµα φαινµενα, εν- µνο η
γν-ση µας γι’ αυτ εναι καινοτµα.
Σε αυτ το πλασιο, η χρ'ση του ρου παγκοσµιοποηση απ τους πολιτικο.ς, και η δευτερογεν'ς αναπαραγωγ' της απ τα ΜΜΕ, ως λλοθι για τις
εφαρµοζµενες πολιτικ$ς δηµιουργε µια επιπλ$ον σ.γχυση. Σε λη τη διρκεια
της δεκαετας του ’90 η παγκοσµιοποηση 'ταν η λ$ξη κλειδ πσω απ κθε
πολιτικ' που προκαλο.σε δυσαρ$σκεια, και χρησιµοποιο.νταν για να αιτιολογηθο.ν οι πολιτικ$ς αποφσεις. Το πολιτικ ιδεολγηµα που χρησιµοποιο.σαν
και χρησιµοποιο.ν οι πολιτικο –στις αρχ$ς του 21ου αι-να η παγκοσµιοποηση $χει συµπληρωθε µε µια επιπρσθετη λ$ξη κλειδ, την τροµοκρατα– εναι
τι ‘η παγκοσµιοποηση επιβλλει’ τις συγκεκριµ$νες πολιτικ$ς, οι οποες ‘εναι
αναπφευκτες’. Αυτς ο παραπλανητικς και αριστος ισχυρισµς $χει συµβλει στη ‘δαιµονοποηση’ της παγκοσµιοποησης.
:να επιπλ$ον θ$µα που τθεται εναι το ζ'τηµα της µετδοσης και διαχερισης πληροφορι-ν. Η µεγλη ρο' πληροφορι-ν και η µη-ελεγχµενη µετδοσ' τους εναι δυνητικ θετικ', καθ-ς προσδδει τη δυναττητα στα τοµα να
ερευν'σουν, να ενηµερωθο.ν, να οργανωθο.ν και να ελ$γξουν την ακρβεια
των πληροφορι-ν. Σε τελευταα ανλυση, µως, η δυναττητα της αν$λεγκτης
πληροφορας εναι αυτ' που δηµιουργε και την λλη πλευρ της πληροφρησης, που εναι η παραπληροφρηση. Στις σ.γχρονες συνθ'κες, η δυνητικ' και
θεωρητικ' αυτ' δυναττητα µετριζεται σηµαντικ απ ορισµ$νες συνθ'κες,
συνθ'κες που τελικ την ακυρ-νουν στην πρξη για την πλειοντητα των πολιτ-ν. Τ$σσερις παργοντες ευθ.νονται γι’ αυτ. Κατ πρ-τον, η τερστια και
ταχεα µετδοση εικνων και πληροφορι-ν καθιστ τον $λεγχο και την επεξεργασα τους ιδιατερα δ.σκολο και απαιτητικ εγχερηµα. ^σως η απκρυψη
' η παραποηση πληροφορι-ν να µπορε να αποκαλυφθε ε.κολα λγω της
ποικιλας και πολυµορφας των µ$σων πληροφρησης, αλλ η δια αυτ' πολυµορφα εναι εµπδιο για µεγλο κοµµτι του πληθυσµο.. Επειδ' οι πηγ$ς εναι πολλ$ς και η χρησιµοποηση των µ$σων απαιτητικ', χρειζονται εξαιρετικ προσντα και ικαντητες για τη χρ'ση τους και για την επεξεργασα των
πληροφορι-ν, που µνο ειδικευµ$νοι επαγγελµατες ' τοµα µε υψηλ' µρφω[ 294 ]
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ση και κατρτιση µπορο.ν να κνουν. Αν αναλογιστο.µε τα κεν και τις ανιστητες στην εκπαδευση που υπρχουν, γνεται αντιληπτ τι η αποτελεσµατικ' διαχεριση της πληροφρησης εναι $να ζ'τηµα προς προβληµατισµ.
∆ε.τερον, επειδ' η ρο' πληροφορι-ν εναι ανεξ$λεγκτη ευνοεται η διδοση φηµ-ν και διαδσεων, που γνεται µε ταχ.τατο τρπο σε λο τον κσµο.
:τσι, η πραγµατικτητα µε την αλ'θεια µπλ$κονται, και εναι ε.κολη η παραπλνηση και χειραγ-γηση. Τρτον, και συναφ$ς, ο επιτυχ'ς $λεγχος των πληροφορι-ν και ο εντοπισµς της παραπληροφρησης δεν εξασφαλζει την ανατροπ' της αρχικ'ς πληροφορας ' εικνας που διαδθηκε, ειδικ ταν το ζ'τηµα αφορ σχεδιασµ$νη πολιτικ' προπαγνδα που κατευθ.νεται απ το
κρτος. Στο βαθµ που το κρτος $χει τη δυναττητα επηρεασµο. των ιδεολογικ-ν µηχανισµ-ν λειτουργας και αναπαραγωγ'ς του και τα ΜΜΕ, ιδιωτικ '
µη, συνεργζονται µε αυτ, η µετδοση των κυραρχων ιδεολογι-ν και µηνυµτων ξεπερν την αλ'θεια των µεµονωµ$νων πληροφορι-ν σε πολλ$ς περιπτ-σεις. Αυτ' η συνεργασα εναι το τ$ταρτο σηµεο που διαπιστ-νεται αδυναµα ελ$γχου των πολλαπλ-ν πληροφορι-ν. :χουµε αναφερθε 'δη στην αλληλεξρτηση των πολιτικ-ν προσ-πων και κοµµτων µε τα ΜΜΕ, που $χει ως
συν$πεια την παρουσαση των πολιτικ-ν γεγοντων ως ατοµικ και την ουσιαστικ' υποβθµιση της ενηµ$ρωσης που γνεται µε κριτ'ρια της οικονοµας
της αγορς. Επιπλ$ον, τα ΜΜΕ, και ειδικτερα η τηλεραση, $χουν αποκτ'σει
τσο µεγλη επιρρο' και δικαως αποκαλο.νται ‘τ$ταρτη εξουσα’9@ αυτ σηµανει τι, ενδεχοµ$νως, πρ$πει να τεθο.ν και τα δια υπ $λεγχο και, επσης,
τι η επιρρο' τους εναι καταλυτικ' και ουσιαστικ'. Ειδικ σον αφορ στις
κυραρχες ιδεολογικ$ς προσλ'ψεις, αυτ$ς εναι αποτ$λεσµα χι µνο της προπαγνδας αλλ και της αναπαραγωγ'ς τους απ δηµοσιογρφους επηρεασµ$νους απ αυτ'ν. Αυτ$ς αποτελο.ν και το φλτρο µ$σα απ το οποο περν η
ενηµ$ρωση αλλ και ο τρπος λ'ψης του µην.µατος.
Η κριτικ' που ασκεται στα ΜΜΕ δεν εναι καινο.ρια, αλλ εναι επκαιρη
και εµπλουτισµ$νη µε ν$ες απαιτ'σεις και προβλ'µατα. Πρ$πει µως να επισηµανθε τι τα παραπνω δεδοµ$να δηµιουργο.ν καχυποψα στα τοµα, που
τενουν να αντιλαµβνονται µε σκεπτικισµ και $λλειψη εµπιστοσ.νης σα
ακο.νε. Αυτ συντελε στην απαξωση των θεσµ-ν που συγκροτο.ν τις κοινωνες, και δηµιουργε πλασια ευρεας αποδοχ'ς των λεγµενων ‘θεωρι-ν συνωµοσας’, των διαφρων µυθοπλασι-ν κλπ. Αυτ εναι ιδιατερα επικνδυνο
γιατ, ταν η δυσαρ$σκεια δεν $χει ' δε βρσκει νοµιµοποιηµ$νες διεξδους $κφρασης, µπορε να γνει αντικεµενο εκµετλλευσης απ εξωθεσµικο.ς παρ-

9. Χαρακτηρισµς που εχε αποδοθε αρχικ στον Τ.πο 'δη απ τις αρχ$ς του 20ο. αι-να.
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γοντες ' οργαν-σεις που κινο.νται στα κρα του συστ'µατος (ιδεολογικ
κλπ.). Τ$λος, να επισηµνουµε ξαν τι, στο βαθµ που η παγκοσµιοποηση
και τα στοιχεα που τη συνθ$τουν εκλαµβνονται ως απειλητικ, εγερουν µια
συνολικ' ασθηση απειλ'ς και ανησυχας.
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Γ

ια τους λγους που περιγρφηκαν παραπνω, και χι µνο10, η παγκοσµιοποηση εκλαµβνεται απ τα τοµα ως µια ρευστ', αντιφατικ' και ακαθριστη διαδικασα, απειλητικ' για αρκετ$ς σταθερ$ς της ζω'ς, που δεν περιλαµβνει τους πντες αλλ επηρεζει τους πντες. Οι αντιδρσεις σε αυτ$ς τις
συνθ'κες που σηµατοδοτε η εποχ' αυτ' της παγκοσµιοποησης εναι ποικλες.
Οι τρεις κυριτερες, που θα εξεταστο.ν σε αυτ' την εντητα εναι: ο εθνικισµς και η κυριαρχα της εθνικ'ς ταυττητας, η µετανστευση, και η πολιτικ'
κινητοποηση.

∂ıÓÈÎÈÛÌﬁ˜ Î·È ÂıÓÈÎ‹ Ù·˘ÙﬁÙËÙ·

O

πως προκ.πτει απ διφορα στοιχεα, παρατηρεται και στις σ.γχρονες
συνθ'κες, που κυριαρχο.νται απ τις διαδικασες και την ρητορικ' της
παγκοσµιοποησης, η αναζωπ.ρωση του εθνικισµο. και, ιδιατερα, η ενσχυση
των εθνικ-ν ταυτοτ'των. Απ τη µα, υπρχουν πολλαπλ παραδεγµατα
εθνικιστικ-ν κινηµτων και εθνικ-ν συγκρο.σεων και, απ’ την λλη, διαπιστ-νεται σε πολλ$ς περιπτ-σεις τι, στα τ$λη του 20ο. αι-να, οι υπρχουσες
εθνικ$ς ταυττητες $χουν ισχυροποιηθε. Ας ξεκιν'σουµε µε τις εθνικ$ς ταυττητες, και το παρδειγµα της Ρωσας. Η Danks (2001) στην $ρευν της για την
εθνικ' ταυττητα στη Ρωσα αναφ$ρει τι η ρωσικ' ηγεσα $χει κνει µια στροφ' κατ τα τ$λη του 1990 προς την επαναβεβαωση της ρωσικ'ς ταυττητας εν
µ$σω των παραδοσιακ-ν αναφορ-ν στη ‘γη και το αµα’, και την Ορθδοξη
Εκκλησα, ταυτχρονα µε την πολιτικ' στση προσ$γγισης της ∆.σης. Αυτ' η
στροφ' $χει βρει γνιµο $δαφος στους διους τους Ρ-σους οι οποοι αισθνονται «ταπεινωµ$νοι και υποβαθµισµ$νοι», εξαιτας της «εξαθλωσης της πλειοντητας του πληθυσµο.» που ακολο.θησε τη µετβαση στη φιλελε.θερη οικονοµα της αγορς στις αρχ$ς του 1990, αλλ και εξαιτας της διαδεδοµ$νης

10. Υπρχουν πολλ$ς παρµετροι σε αυτ το θ$µα, αλλ εµες επικεντρ-σαµε σε αυτ$ς που εναι πιο σηµαντικ$ς ' $χουν επισηµανθε στην ετ'σια $κθεση του ΟΗΕ.
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