Είναι η Παγκοσ,ιο-οίηση ένα νέο φαινό,ενο;
Manfred B. Steger
Αν ρωτούσα,ε έναν ο-οιονδή-οτε άνθρω-ο στους δρό,ους του Λονδίνου, της Νέας
Υόρκης, της Αθήνας, του Μ-ανγκόκ, ή του Ρίο ντε Τζανέιρο για την ουσία της
-αγκοσ,ιο-οίησης, η α-άντηση του θα -εριλά,βανε κατά -άσα -ιθανότητα κά-οια
αναφορά στις αυξανό,ενες ,ορφές -ολιτικής και οικονο,ικής αλληλεξάρτησης -ου
τροφοδοτούνται α-ό «νέες τεχνολογίες», ό-ως οι -ροσω-ικοί υ-ολογιστές, το
∆ιαδίκτυο, τα κινητά τηλέφωνα, οι συσκευές τηλεειδο-οίησης, συσκευές φαξ, -ιλότοι
-αλά,ης, ψηφιακές φωτογραφικές ,ηχανές, τηλεοράσεις υψηλής ευκρίνειας, οι
δορυφόροι, τα αερο-λάνα τζετ, τα διαστη,ικά λεωφορεία, και τα σού-ερ τάνκερς.
Ό,ως, η τεχνολογία -αρέχει ,όνο ,ια ,ερική εξήγηση για την ύ-αρξη των
σύγχρονων ,ορφών της -αγκοσ,ιο-οίησης. Lστόσο, θα ήταν ανόητο να αρνηθού,ε
ότι αυτές οι νέες καινοτο,ίες έχουν διαδρα,ατίσει έναν κρίσι,ο ρόλο στη δη,ιουργία,
τον -ολλα-λασιασ,ό, την ε-έκταση και την εντατικο-οίηση των -αγκόσ,ιων
κοινωνικών διασυνδέσεων και των ανταλλαγών. Το ∆ιαδίκτυο, ιδίως, έχει καταλάβει
καίρια θέση στη διευκόλυνση της -αγκοσ,ιο-οίησης ,έσα α-ό τη δη,ιουργία του
World Wide Web -ου συνδέει δισεκατο,,ύρια ιδιώτες, ιδιωτικές οργανώσεις και
κυβερνήσεις. ∆εδο,ένου ότι οι -ερισσότερες α-ό αυτές τις τεχνολογίες υ-άρχουν εδώ
και λιγότερο α-ό τρεις δεκαετίες, φαίνεται να έχει νόη,α να συ,φωνήσει κανείς τους
σχολιαστές οι ο-οίοι ισχυρίζονται ότι η -αγκοσ,ιο-οίηση είναι, -ράγ,ατι, ένα νέο
φαινό,ενο.
Την ίδια στιγ,ή, ό,ως, η ίδια η λέξη “-αγκοσ,ιο-οίηση” υ-ογρα,,ίζει τον δυνα,ικό
χαρακτήρα του φαινο,ένου. Η ενίσχυση της -αγκόσ,ιας αλληλεξάρτησης και τη
γενική αύξηση της συνειδητο-οίησης της ε,βάθυνσης της -αγκόσ,ιας διασύνδεσης
είναι -ροοδευτικές διεργασίες ,ε βαθιές ιστορικές ρίζες. Για -αράδειγ,α, οι ,ηχανικοί
-ου ανέ-τυξαν φορητούς υ-ολογιστές και υ-ερηχητικά αερο-λάνα τζετ -άτησαν
στους ώ,ους των -ροηγού,ενων καινοτό,ων -ου δη,ιούργησαν την ατ,ο,ηχανή, το
εκκοκκιστήριο βά,βακος, τον τηλέγραφο, το φωνογράφο, το τηλέφωνο, τη
γραφο,ηχανή, τον κινητήρα εσωτερικής καύσης, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές. Τα
-ροϊόντα αυτά, ,ε τη σειρά τους, οφείλουν την ύ-αρξή τους -αλαιότερες
τεχνολογικές εφευρέσεις, ό-ως το τηλεσκό-ιο, η -υξίδα, οι υδραυλικοίτροχοί, οι
ανε,ό,υλοι, το ,-αρούτι, η τυ-ογραφίας, και τα -οντο-όρα -λοία. Για να
αναγνωρίσει την -λήρη ιστορική καταγραφή, φτάνου,ε ακό,η -ιο -ίσω σε τέτοια
βαρυσή,αντα τεχνολογικά και κοινωνικά ε-ιτεύγ,ατα ό-ως η -αραγωγή χαρτιού, η
ανά-τυξη της γραφής, η εφεύρεση του τροχού, η εξη,έρωση των άγριων φυτών και
ζώων, η ε,φάνιση της γλώσσας , και, τέλος, η αργή εξωτερική ,ετανάστευση των
αφρικανών -ρογόνων ,ας στην αυγή της ανθρώ-ινης εξέλιξης.
Έτσι, η α-άντηση στο ερώτη,α αν η -αγκοσ,ιο-οίηση α-οτελεί ένα νέο φαινό,ενο
εξαρτάται α-ό το -όσο ,ακριά εί,αστε διατεθει,ένοι να ε-εκτείνου,ε την αλυσίδα
της αιτιώδους συνάφειας -ου οδήγησε σε αυτές τις -ρόσφατες τεχνολογίες και
κοινωνικές ρυθ,ίσεις -ου οι -ερισσότεροι άνθρω-οι έχουν έρθει να συνδέσει ,ε

αυτόν τον σύγχρονο όρο. Μερικοί ,ελετητές συνειδητά -εριορίζουν την ιστορική
έκταση της -αγκοσ,ιο-οίησης τις τελευταίες τέσσερις ,εταβιο,ηχανικές δεκαετίες,
-ροκει,ένου να συλλάβουν τα σύγχρονα χαρακτηριστικά της. Άλλοι είναι -ρόθυ,οι
να ε-εκτείνουν αυτό το χρονοδιάγρα,,α ώστε να συ,-εριλάβει τις ρηξικέλευθες
εξελίξεις του 19ου αιώνα. Ακό,α άλλοι υ-οστηρίζουν ότι η -αγκοσ,ιο-οίηση
α-οτελεί -ραγ,ατικά τη συνέχιση και ε-έκταση των -ολύ-λοκων διαδικασιών -ου
άρχισαν ,ε την ανάδυση της νεωτερικότητας και του -αγκόσ,ιου κα-ιταλιστικού
συστή,ατος -ερί-ου -έντε αιώνες -ριν. Και λίγα ενα-ο,είναντες ερευνητές
αρνούνται να -εριοριστεί η -αγκοσ,ιο-οίηση σε χρονικές -εριόδους -ου ,ετρώνται
σε α-λές δεκαετίες ή αιώνες. Αντίθετα, -ροτείνουν ότι αυτές οι διαδικασίες έχουν
εξελιχθεί εδώ και χιλιετίες.
∆εν υ-άρχει α,φιβολία, κάθε ,ία α-ό αυτές τις εναλλακτικές -ροσεγγίσεις -εριέχει
ση,αντικές ιδέες. Οι υ-οστηρικτές της -ρώτης -ροσέγγισης έχουν -αρατάξει
εντυ-ωσιακές α-οδείξεις για την ά-οψή τους ότι η δρα,ατική ε-έκταση και
ε-ιτάχυνση των -αγκόσ,ιων ανταλλαγών α-ό τις αρχές της δεκαετίας του 1970
α-οτελεί ένα -οιοτικό άλ,α στην ιστορία της -αγκοσ,ιο-οίησης. Οι υ-οστηρικτές
της δεύτερης ά-οψη τονίζουν σωστά τη σφιχτή σύνδεση ,εταξύ των σύγχρονων
,ορφών της -αγκοσ,ιο-οίησης και της έκρηξης της τεχνολογίας είναι γνωστή ως η
Βιο,ηχανική Ε-ανάσταση. Οι εκ-ρόσω-οι της τρίτης -ροο-τικής ορθώς
ε-ιση,αίνουν τη σ-ουδαιότητα της συ,-ίεσης του χωροχρόνου -ου ση,ειώθηκε κατά
τον 16ο αιώνα. Τέλος, οι συνήγοροι της τέταρτης -ροσέγγισης στηρίζονται σε ένα
,άλλον λογικό ε-ιχείρη,α, όταν ε-ι,ένουν ότι ο-οιαδή-οτε -ραγ,ατικά
ολοκληρω,ένη υ-όψη της -αγκοσ,ιο-οίησης υ-ολεί-εται θλιβερά χωρίς την
ενσω,άτωση των αρχαίων εξελίξεις και της διαρκούς δυνα,ικής εξέλιξης στην
-λανητική ιστορία ,ας.
Ενώ η σύντο,η χρονολόγηση -ου -εριγράφεται -αρακάτω είναι αναγκαστικά
α-οσ-ασ,ατική και γενική, ωστόσο ,ας δίνει ,ια καλή αίσθηση ότι η
-αγκοσ,ιο-οίηση είναι τόσο -αλιά όσο η ίδια η ανθρω-ότητα. Αυτή η σύντο,η
ιστορική α-εικόνιση -ροσδιορίζει -έντε διαφορετικές ιστορικές -εριόδους -ου
χωρίζονται ,εταξύ τους ,ε ση,αντικές ε-ιταχύνσεις στο ρυθ,ό των κοινωνικών
ανταλλαγών, καθώς και διεύρυνση του γεωγραφικού -εδίου εφαρ,ογής τους. Σε αυτό
το -λαίσιο, είναι ση,αντικό να έχου,ε κατά νου ότι η χρονολόγηση αυτή δεν
συνε-άγεται κατ 'ανάγκη ένα γρα,,ικό ξεδί-λω,α της ιστορίας, ούτε υ-οστηρίζει
,ία συ,βατική ευρωκεντρική -ροο-τική της -αγκόσ,ιας ιστορίας. Γε,άτη
α-ρόβλε-τες εκ-λήξεις, βίαιες ανατρο-ές, ξαφνικά ση,εία στίξης, και δρα,ατικές
ανατρο-ές, η ιστορία της -αγκοσ,ιο-οίησης έχει ε,-λέξει όλες τις ,είζονες
-εριφέρειες και τους -ολιτισ,ούς του -λανήτη ,ας.
Έτσι, ε-ιβάλλεται να α-έχου,ε α-ό την ε-ιβολή ντετερ,ινιστικών ιδεών του
«ανα-όφευκτου» και «,η αναστρέψι,ου», σχετικά ,ε την -αγκοσ,ιο-οίηση. Lστόσο,
είναι ση,αντικό να ση,ειωθεί η ε,φάνιση των ση,αντικών τεχνολογικών και
κοινωνικών αλ,άτων στην ιστορία -ου έχουν ωθήσει την ένταση και την -αγκόσ,ια
ε,βέλεια των διαδικασιών αυτών σε νέα ε-ί-εδα. Προσεγγίζοντας την χρονολόγηση

της -αγκοσ,ιο-οίησης ,ε αυτές τις ε-ιση,άνσεις κατά νου, θα εί,αστε σε θέση να
εκτι,ήσου,ε τόσο την καινοτο,ία της κάθε -εριόδου όσο και τη συνέχεια του ίδιου
του φαινο,ένου.
Η "ροϊστορική "ερίοδος (10.000 ".Χ.-3.500 ".Χ.)
Ας αρχίσου,ε τη σύντο,η ιστορική σκιαγράφηση ,ας της -αγκοσ,ιο-οίησης -ερί-ου
12.000 χρόνια -ριν, όταν ,ικρές ο,άδες κυνηγών και καρ-οσυλλεκτών έφθασαν στο
νότιο άκρο της Νότιας Α,ερικής. Το γεγονός αυτό ση,ατοδότησε το τέλος της ,ακράς
διαδικασίας εγκατάστασης και στις -έντε η-είρους, η ο-οία ξεκίνησε α-ό τους
ανθρω-οειδείς Αφρικανούς -ρογόνους ,ας -άνω α-ό ένα εκατο,,ύριο χρόνια -ριν.
Παρά το γεγονός ότι ορισ,ένες ,εγάλες ο,άδες νησιών στον Ειρηνικό και τον
Ατλαντικό δεν κατοικήθηκαν -αρά σχετικά -ρόσφατα, η -ραγ,ατικά -αγκόσ,ια
διασ-ορά του είδους ,ας είχε ε-ιτευχθεί. Η ε-ιτυχη,ένη -ροσ-άθεια των νο,άδων
της Νότιας Α,ερικής βασίστηκε στα ,εταναστευτικά ε-ιτεύγ,ατα των -ρογόνων
τους της Σιβηρίας, οι ο-οίοι είχαν διασχίσει τον Βερίγγειο Πορθ,ό στη Βόρεια
Α,ερική χίλια χρόνια νωρίτερα.
Σε αυτή την -ρώτη φάση της -αγκοσ,ιο-οίησης, η ε-ικοινωνία ανά,εσα στις
χιλιάδες ο,άδες κυνηγών και καρ-οσυλλεκτών -ου είχαν εξα-λωθεί σε όλο τον
κόσ,ο ήταν γεωγραφικά -εριορισ,ένη και κατά κανόνα συ,-τω,ατική. Αυτή η
φευγαλέα λειτουργία της κοινωνικής αλληλε-ίδρασης άλλαξε δρα,ατικά -ερί-ου
10.000 χρόνια -ριν, όταν οι άνθρω-οι έκαναν το κρίσι,ο βή,α να -αράγουν το δικό
τους φαγητό. Lς α-οτέλεσ,α -ολλών -αραγόντων, συ,-εριλα,βανο,ένης της
φυσικής ε,φάνισης των φυτών και των ζώων -ου είναι κατάλληλα για εξη,έρωση,
καθώς και διη-ειρωτικές διαφορές στην έκταση και το συνολικό ,έγεθος του
-ληθυσ,ού, ,όνο ορισ,ένες -εριφέρειες -ου βρίσκονταν -άνω ή κοντά στη
η-ειρωτική -εριοχή της Ευρασίας α-οδείχθηκαν ιδανικές για αυτούς τους
ανα-τυσσό,ενους αγροτικούς οικισ,ούς . Οι -εριοχές αυτές βρίσκονταν στην Εύφορη
Η,ισέληνο (την -εριοχή γύρω α-ό τη Μεσο-οτα,ία), στη βόρεια και κεντρική Κίνα,
τη Βόρεια Αφρική, τη βορειοδυτική Ινδία, και τη Νέα Γουινέα. Με την -άροδο του
χρόνου, τα -λεονάσ,ατα τροφί,ων -ου δη,ιουργήθηκαν α-ό αυτούς τους -ρώϊ,ους
αγρότες και κτηνοτρόφους, οδήγησαν στην αύξηση του -ληθυσ,ού, τη δη,ιουργία
,όνι,ων οικισ,ών, καθώς και την κατασκευή των οχυρω,ένων -όλεων.
Οι -ερι-λανώ,ενες ο,άδες των νο,άδων υ-οκαταστάθηκαν α-ό φυλές -ου ζούσαν
σε οικισ,ούς, φεουδαρχικές δο,ές και, τελικά, ισχυρά κράτη -ου βασίζονταν στη
γεωργική -αραγωγή τροφί,ων. Η α-οκεντρω,ένη, ισότι,η φύση των ο,άδων
κυνηγών και καρ-οσυλλεκτών αντικαταστάθηκε α-ό κεντρικά διευθυνό,ενες και
ιδιαίτερα στρω,ατο-οιη,ένες -ατριαρχικές κοινωνικές δο,ές, ,ε ε-ικεφαλής
αρχηγούς και ιερείς, οι ο-οίοι εξαιρούνταν α-ό τη σκληρή χειρωνακτική εργασία.
Ε-ι-λέον, για -ρώτη φορά στην ανθρώ-ινη ιστορία, αυτές οι γεωργικές κοινωνίες
ήταν σε θέση να υ-οστηρίξουν δύο -ρόσθετες κοινωνικές τάξεις των ο-οίων τα ,έλη
δεν συ,,ετείχαν στην -αραγωγή τροφί,ων. Μία ο,άδα α-οτελούνταν α-ό ειδικούς
τεχνίτες -λήρους α-ασχόλησης, οι ο-οίοι κατεύθυναν τις δη,ιουργικές ενέργειες

τους -ρος την εφεύρεση νέων τεχνολογιών, ό-ως τα ισχυρά εργαλεία α-ό σίδηρο,
ό,ορφα κοσ,ή,ατα κατασκευασ,ένα α-ό -ολύτι,α ,έταλλα, σύνθετα αρδευτικά
κανάλια, εξελιγ,ένα κερα,ικά και -ροϊόντα καλαθο-λεκτικής, και την κατασκευή
,νη,ειακών κτιρίων. Η άλλη ο,άδα α-οτελείται α-ό ε-αγγελ,ατίες γραφειοκράτες
και στρατιώτες, οι ο-οίοι αργότερα θα -αίξουν καθοριστικό ρόλο στην ,ονο-ώληση
των ,έσων βίας στα χέρια των ηγε,όνων, στην ακριβή λογιστική α-οτύ-ωση των
-λεονασ,άτων τροφί,ων -ου α-αιτούνταν για την ανά-τυξη και την ε-ιβίωση του
συγκεντρωτικού κράτους, στην α-όκτηση νέων εδαφών, στη δη,ιουργία ,όνι,ων
ε,-ορικών δο,ών, καθώς και στη συστη,ατική εξερεύνηση α-ό,ακρων -εριοχών.
Για το ,εγαλύτερο ,έρος, ωστόσο, η -αγκοσ,ιο-οίηση στην -ροϊστορική -ερίοδο
ήταν -ολύ -εριορισ,ένη. Προχωρη,ένα τεχνολογικά ,έσα ικανά να ξε-εράσουν τα
τα υφιστά,ενα γεωγραφικά και κοινωνικά ε,-όδια σε ,εγάλο βαθ,ό δεν υ-ήρχαν.
Έτσι, η διαρκής αλληλε-ίδραση -εριοχών -ου βρίσκονταν σε ,εγάλη α-όσταση
,εταξύ τους δεν ήταν δυνατή. Ήταν ,όνο -ρος το τέλος αυτής της ε-οχής -ου
κεντρικά διευθυνό,ενες ,ορφές της γεωργίας, της θρησκείας, της γραφειοκρατίας,
και του -ολέ,ου αναδείχθηκαν σιγά σιγά ως βασικοί -αράγοντες για την
εντατικο-οίηση των τρό-ων κοινωνικής ανταλλαγής ,εταξύ ενός αυξανό,ενου
αριθ,ού κοινωνιών σε -ολλές -εριοχές του κόσ,ου.
Η "ρο-νεωτερική ε"οχή (3.500 ".Χ.-1.500 CE)
Η εφεύρεση της γραφής στη Μεσο-οτα,ία, την Αίγυ-το, και την κεντρική Κίνα
,εταξύ του 3.500 και του 2.000 -.Χ. -ερί-ου, συνέ-εσε ,ε την εφεύρεση του τροχού
-ερί-ου στο 3.000 -.Χ. στη νοτιοδυτική Ασία. Καθορίζοντας το κλείσι,ο της
-ροϊστορικής -εριόδου, αυτές οι ,νη,ειώδεις εφευρέσεις α-οτέλεσαν ένα σύνολο
τεχνολογικών και κοινωνικών -ροωθητικών δυνά,εων -ου ,ετακίνησαν την
-αγκοσ,ιο-οίηση σε ένα νέο ε-ί-εδο. Χάρη στον ευνοϊκό -ροσανατολισ,ό του
,εγάλου η-ειρωτικού άξονα της Ευρασίας, α-ό ανατολικά -ρος δυτικά - ένα
γεωγραφικό χαρακτηριστικό -ου είχε ήδη διευκολύνει την ταχεία εξά-λωση των
καλλιεργειών και των οικόσιτων ζώων κατάλληλων για την -αραγωγή τροφί,ων στα
ίδια γεωγραφικά -λάτη - η διάδοση αυτών των νέων τεχνολογιών σε α-ο,ακρυσ,ένα
,έρη της η-είρου συνέβη ,έσα σε λίγους σχετικά αιώνες. Η ση,ασία αυτών των
εφευρέσεων για την ενίσχυση των διαδικασιών της -αγκοσ,ιο-οίησης θα -ρέ-ει να
είναι -ροφανής. Μεταξύ άλλων, ο τροχός ώθησε κρίσι,ες ε-ι-λέον καινοτο,ίες, ό-ως
η κάρα -ου σύρονται α-ό ζώα και ,όνι,ες οδούς, κάτι -ου ε-έτρεψε την ταχύτερη και
-ιο α-οτελεσ,ατική ,εταφορά ανθρώ-ων και αγαθών. Εκτός α-ό τη διάδοση των
ιδεών και εφευρέσεων, η γραφή διευκόλυνε τον συντονισ,ό των -ολύ-λοκων
κοινωνικών δραστηριοτήτων και ως εκ τούτου ενθάρρυνε τη δη,ιουργία ,εγάλων
κρατικών σχη,ατισ,ών. Α-ό τις ση,αντικές εδαφικές ,ονάδες -ου -ροέκυψαν κατά
τη διάρκεια αυτής της -εριόδου, ,όνο οι -ολιτισ,οί των Άνδεων της Νότιας Α,ερικής
κατάφεραν να ανα-τυχθούν στην -ανίσχυρη αυτοκρατορία των Ινκας χωρίς τα
οφέλη είτε του τροχού είτε του γρα-τού λόγου.

Έτσι, η -ρο-νεωτερική -ερίοδος ήταν η ε-οχή των αυτοκρατοριών. ∆εδο,ένου ότι
ορισ,ένα κράτη ,έλη -έτυχαν να εγκαθιδρύσουν ,όνι,η κυριαρχία ε-ί άλλων
κρατών, οι -ροκύψασες τεράστιες εδαφικές συσσωρεύσεις α-οτέλεσαν τη βάση των
Αιγυ-τιακών Βασιλείων, της Περσικής Αυτοκρατορία, της Μακεδονικής
Αυτοκρατορίας, της α,ερικανικής αυτοκρατορίας των Αζτέκων και των Ίνκας, της
Ρω,αϊκής Αυτοκρατορίας, των ινδικών αυτοκρατοριών, της Βυζαντινής
Αυτοκρατορίας, των Ισλα,ικών Χαλιφάτων, της Αγίας Ρω,αϊκής Αυτοκρατορίας, των
Αφρικανικών αυτοκρατοριών της Γκάνα, του Μάλι, και του Songhay, και της
Οθω,ανικής Αυτοκρατορίας. Όλες αυτές οι αυτοκρατορίες -ροώθησαν τον
-ολλα-λασιασ,ό και την ε-έκταση της ε-ικοινωνίας σε ,εγάλες α-οστάσεις και τις
-ολιτισ,ικές, τεχνολογικές και ε,-ορικές ανταλλαγές, αλλά και τη διάδοση των
ασθενειών. Η -ιο ανθεκτική και τεχνολογικά -ροηγ,ένη α-ό αυτές τις τεράστιες
-ρο-νεωτερικές αυτοκρατορίες ήταν ανα,φίβολα η κινεζική αυτοκρατορία. Μια -ιο
-ροσεκτική ,ατιά στην ιστορία της, α-οκαλύ-τει ,ερικά α-ό τα -ρώτα στοιχεία της
δυνα,ικής της -αγκοσ,ιο-οίησης.
Μετά α-ό αιώνες -ολέ,ου ,εταξύ -ολλών ανεξάρτητων κρατών, οι στρατοί του
αυτοκράτορα Qin, κατόρθωσαν το 221 -.Χ., νε ενώσουν ε-ιτέλους ,εγάλα τ,ή,ατα
της βορειοανατολικής Κίνας. Για τα ε-ό,ενα 1700 χρόνια, διαδοχικές δυναστείες
γνωστή ως Han, Sui, T'ang, Yuan, Ming κυβέρνησαν ,ια αυτοκρατορία -ου
υ-οστηριζόταν α-ό ,ία τεράστια γραφειοκρατία, η ο-οία θα ε-έκτεινε την ε-ιρροή
της σε α-ο,ακρυσ,ένες -εριοχές ό-ως η τρο-ική Νοτιοανατολική Ασία, η Μεσόγειος,
η Ινδία, και η Ανατολική Αφρική. Εκθα,βωτική τέχνη και λα,-ρά φιλοσοφικά
ε-ιτεύγ,ατα τόνωσαν νέες ανακαλύψεις σε το,είς της γνώσης, ό-ως η αστρονο,ία,
τα ,αθη,ατικά και τη χη,εία. Ο ,ακρύς κατάλογος των ση,αντικών τεχνολογικών
καινοτο,ιών -ου ε-ιτεύχθηκαν στην Κίνα κατά τη διάρκεια της -ρο-νεωτερικής
-ερίοδο -εριλα,βάνουν ε-ανασχεδιασ,ένα αλέτρια, υδραυλική ,ηχανική, ,-αρούτι,
την εκ,ετάλλευση του φυσικού αερίου, την -υξίδα, ,ηχανικά ρολόγια, το χαρτί, την
εκτύ-ωση, -λούσια κεντη,ένα ,εταξωτά υφάσ,ατα, και εξελιγ,ένες τεχνικές
ε-εξεργασίας ,ετάλλων. Η κατασκευή τεράστιων συστη,άτων άρδευσης -ου
α-οτελούνταν α-ό εκατοντάδες ,ικρά κανάλια ενίσχυσαν την -αραγωγικότητα της
γεωργίας της -εριοχής, ενώ -αράλληλα δη,ιούργησαν ένα α-ό τα καλύτερα
συστή,ατα ,εταφορών στον κόσ,ο ,έσω των -οτα,ών. Η κωδικο-οίηση της
νο,οθεσίας και ο καθορισ,ός των βαρών, των ,έτρων και των αξιών των νο,ισ,άτων
-ροώθησαν την ε-έκταση του ε,-ορίου και των αγορών. Η τυ-ο-οίηση του ,εγέθους
των αξόνων των κάρων και των δρό,ων -ου διέσχιζαν ε-έτρεψαν στους ε,-όρους
της Κίνας να κάνουν για -ρώτη φορά ακριβείς υ-ολογισ,ούς ως -ρος τις ε-ιθυ,ητές
-οσότητες των εισαγό,ενων και εξαγό,ενων -ροϊόντων.
Η ση,αντικότερη α-ό αυτές τις ε,-ορικές διαδρο,ές ήταν ο ∆ρό,ος του Μεταξιού.
Συνέδεσε την Κινεζική ,ε τη Ρω,αϊκή Αυτοκρατορία, ,έσω Πάρθων ε,-όρων, οι
ο-οίοι λειτουργούσαν ως ειδικευ,ένοι δια,εσολαβητές. Ακό,η και 1.300 χρόνια
αφότου ο ∆ρό,ος του Μεταξιού έφτασε για -ρώτη φορά την ιταλική χερσόνησο, στο
50 -.Χ., ,ια -ραγ,ατικά -ολυ-ολιτισ,ική ο,άδα -εριηγητών της Ευρασίας και της
Αφρικής - ό-ως ο -ερίφη,ος ,αροκινός έ,-ορος Ibn Battuta και οι Ενετοί ο,όλογοί

του της οικογένειας του Marco Polo - στηρίχθηκε σε αυτή τη ,εγάλη ευρασιατική
η-ειρωτική διαδρο,ή για να φτάσει στην υ-έροχη αυτοκρατορική αυλή των
Μογγόλων Khans στο Πεκίνο.
Έως τον 15ο αιώνα, τεράστιοι κινεζικοί στόλοι -ου α-οτελούνταν α-ό εκατοντάδες
-οντο-όρα -λοία ,ήκους 400 -οδών διέ-λεαν τον Ινδικό Lκεανό, ιδρύοντας
βραχύβιους ε,-ορικούς σταθ,ούς ως την ανατολική ακτή της Αφρικής. Lστόσο,
,ερικές δεκαετίες αργότερα, οι ηγέτες της κινεζικής αυτοκρατορίας εφάρ,οσαν ,ια
σειρά α-ό ,οιραίες -ολιτικές α-οφάσεις -ου α-αγόρευσαν τη ναυσι-λοϊα στο
εξωτερικό -λοήγηση και στα,άτησαν κάθε -εραιτέρω τεχνολογική ανά-τυξη. Έτσι,
διέκοψαν την εξελισσό,ενη βιο,ηχανική ε-ανάσταση στην αυτοκρατορία τους, ,ια
εξέλιξη -ου ε-έτρεψε σε -ολύ ,ικρότερα ευρω-αϊκά κράτη να αναδυθούν ως οι
κύριοι ιστορικοί -αράγοντες της εντατικο-οίησης της -αγκοσ,ιο-οίησης.
Συ,-ερασ,ατικά, -ρος το τέλος της -ρονεωτερικής -εριόδου, το υφιστά,ενο
-αγκόσ,ιο ε,-ορικό δίκτυο α-οτελείται α-ό -ολλά αλληλοσυνδεό,ενα ε,-ορικά
κυκλώ,ατα -ου συνέδεαν τις -ιο -υκνοκατοικη,ένες -εριοχές της Ευρασίας και της
βορειοανατολικής Αφρικής. Παρά το γεγονός ότι τόσο η Αυστραλιανή όσο και η
Α,ερικανική ή-ειρος εξακολουθούσαν να -αρα,ένουν ανεξάρτητες α-ό αυτό τον
ανα-τυσσό,ενο ιστό της οικονο,ικής, -ολιτικής και -ολιτισ,ικής αλληλεξάρτησης,
οι αυτοκρατορίες των Αζτέκων και των Ίνκας είχε καταφέρει στην ανά-τυξη
,εγάλων ε,-ορικών δικτύων στο δικό τους η,ισφαίριο.
Η ύ-αρξη αυτών των εξα-λού,ενων δικτύων οικονο,ικών και -ολιτισ,ικών
ανταλλαγών -ροκάλεσε τεράστια κύ,ατα της ,ετανάστευσης, τα ο-οία, ,ε τη σειρά
τους, οδήγησαν σε -εραιτέρω αύξηση του -ληθυσ,ού και την ταχεία ανά-τυξη των
αστικών κέντρων. Στις -ροκύ-τουσες -ολιτισ,ικές συγκρούσεις, θρησκείες ,ε ,όνο
το-ική ση,ασία ,ετατρά-ηκαν στις ,εγάλες «-αγκόσ,ιες θρησκείες» -ου
γνωρίζου,ε σή,ερα ό-ως ο Ιουδαϊσ,ός, ο Χριστιανισ,ός, το Ισλά,, ο Ινδουισ,ός και ο
Βουδισ,ός. Αλλά η υψηλότερη -υκνότητα -ληθυσ,ού και -ιο έντονη κοινωνική
αλληλε-ίδραση σε ,εγαλύτερες α-οστάσεις διευκόλυνε ε-ίσης την εξά-λωση και
νέων ,ολυσ,ατικών ασθενειών, ό-ως η βουβωνική -ανώλη. Η τεράστια ε-ιδη,ία
-ανώλης των ,έσων του 14ου αιώνα, για -αράδειγ,α, σκότωσε -άνω α-ό το ένα
τρίτο των αντίστοιχων -ληθυσ,ών της Κίνας, της Μέσης Ανατολής και της Ευρώ-ης.
Lστόσο, αυτά τα ανε-ιθύ,ητα υ-ο-ροϊόντα των υ-ό εξέλιξη διαδικασιών της
-αγκοσ,ιο-οίησης δεν έφτασε στην -ιο φρικιαστική εκδήλωση τους -αρά ,όνο στη
,οιραία σύγκρουση του 16ου αιώνα των «-αλαιών» και «νέων» κόσ,ων, όταν τα
δυσάρεστα ,ικρόβια της Ευρω-αίων εισβολέων σκότωσαν, σύ,φωνα ,ε εκτι,ήσεις, 18
εκατο,,ύρια ιθαγενείς Α,ερικανούς .
Η "ρώι4η νεωτερική "ερίοδος (1500-1750)
Ο όρος «νεωτερικότητα» έχει συνδεθεί ,ε το -ρόγρα,,α του Ευρω-αϊκού
∆ιαφωτισ,ού του 18ου αιώνα, το ο-οίο οδήγησε στην ανά-τυξη της αντικει,ενικής
ε-ιστή,ης, ε-ιτυγχάνοντας ,ια καθολική ,ορφή της ηθικής και του δικαίου, και την

α-ελευθέρωση των ορθολογικών τρό-ων σκέψης και κοινωνικής οργάνωσης α-ό τον
-αραλογισ,ό των ,ύθων, της θρησκείας και της -ολιτικής τυραννίας. Κατά
συνέ-εια, ο όρος “-ρώι,η νεωτερικότητα” σύγχρονης", στη συνέχεια, αναφέρεται
στην -ερίοδο ,εταξύ του ∆ιαφωτισ,ού και της Αναγέννησης. Κατά τη διάρκεια αυτών
των δύο αιώνων, η Ευρώ-η και οι κοινωνικές -ρακτικές της λειτούργησαν ώς ο κύριος
καταλύτης για την -αγκοσ,ιο-οίηση. Έχοντας συνεισφέρει σχετικά λίγα στα
τεχνολογικά και άλλα -ολιτισ,ικά ε-ιτεύγ,ατα, -ριν α-ό -ερί-ου το 1.000 ,.Χ, οι
Ευρω-αίοι βορειοδυτικά των Άλ-εων ωφελήθηκαν σε ,εγάλο βαθ,ό α-ό τη διάδοση
των τεχνολογικών καινοτο,ιών -ου -ροέρχονταν α-ό την ισλα,ική και κινεζική
-ολιτισ,ική σφαίρα. Παρά την εξασθενη,ένη -ολιτική ε-ιρροή της Κίνας και στην
αισθητή οικολογική -αρακ,ή στην Εύφορη Η,ισέληνο -ερί-ου 500 χρόνια αργότερα,
οι ευρω-αϊκές δυνά,εις δεν κατάφεραν να διεισδύσουν στο εσωτερικό της Αφρικής
και της Ασίας. Αντ 'αυτού, ε-ικέντρωσαν τις ε-εκτατικές ε-ιθυ,ίες τους -ρος τα
δυτικά, ψάχνοντας για ,ια νέα, κερδοφόρα θαλάσσιο διαδρο,ή -ρος την Ινδία. Οι
-ροσ-άθειές τους βοηθήθηκαν α-ό καινοτο,ίες ό-ως η ,ηχανο-οιη,ένη
τυ-ογραφία, οι εξελιγ,ένοι αερό,υλοι και νερό,υλοι, τα εκτατα,ένα ταχυδρο,ικά
συστή,ατα, οι ανανεω,ένες ναυτικές τεχνολογίες και οι -ροηγ,ένες τεχνικές
-λοήγησης. Προσθέστε την τεράστια ε-ίδραση της Μεταρρύθ,ισης και της
φιλελεύθερης -ολιτικής -ου σχετίζεται ,ε την ιδέα της -εριορισ,ένης κυβέρνησης,
και έχου,ε εντο-ίσει τις κύριες δυνά,εις -ίσω α-ό το -οιοτικό άλ,α -ου ενέτεινε
ση,αντικά τις δη,ογραφικές, -ολιτισ,ικές, οικολογικές και οικονο,ικές ροές ,εταξύ
της Ευρώ-ης, της Αφρικής και της Α,ερικανικής Η-είρου.
Φυσικά, η άνοδος των ευρω-αϊκών ,ητρο-ολιτικών κέντρων και συνδεδε,ένες
ε,-ορικές τάξεις τους αντι-ροσώ-ευαν ένα άλλο ση,αντικό -αράγοντα -ου είναι
υ-εύθυνος για την ενίσχυση των τάσεων της -αγκοσ,ιο-οίησης κατά τη διάρκεια της
-ρώι,ης νεωτερικής -εριόδου. Εναρ,ονισ,ένοι ,ε τις νέες αξίες του ατο,ικισ,ού και
της α-εριόριστης συσσώρευσης υλικού -λούτου, οι ευρω-αϊοι οικονο,ικοί
ε-ιχειρη,ατίες έθεσαν τα θε,έλια αυτού -ου ,ελετητές αργότερα θα ονό,αζαν το
«-αγκόσ,ιο κα-ιταλιστικό σύστη,α». Lστόσο, αυτά -ρώτοι κα-ιταλιστές δεν θα
,-ορούσαν να ε-ιτύχουν την -αγκόσ,ια ε-έκταση των ε,-ορικών ε-ιχειρήσεων
τους χωρίς ουσιαστική υ-οστήριξη α-ό τις αντίστοιχες κυβερνήσεις τους. Οι
,ονάρχες της Ισ-ανίας, της Πορτογαλίας, της Ολλανδίας, της Γαλλίας, της Αγγλίας
διέθεσαν ση,αντικούς -όρους στην εξερεύνηση νέων κόσ,ων και την ανά-τυξη νέων
δια-εριφερειακών αγορών -ου τους ωφέλησαν -ολύ -ερισσότερο α-ό ό,τι τους
εξωτικούς “ε,-ορικούς εταίρους” τους. Α-ό το 1600 και ,ετά, οι εθνικές ανώνυ,ες
εταιρείες των Ανατολικών Ινδιών των Ολλανδών και των Βρετανών ιδρύθηκαν ,ε τον
σαφή σκο-ό της δη,ιουργίας κερδοφόρων ε,-ορικών σταθ,ών στο εξωτερικό. Καθώς
αυτές οι καινοτό,ες ε-ιχειρήσεις ανέ-τυξαν το ,έγεθος και την ε-ιρροή τους,
α-έκτησαν την εξουσία να ρυθ,ίζουν τις -ερισσότερες διη-ειρωτικές οικονο,ικές
συναλλαγές, εφαρ,όζοντας στην -ορεία κοινωνικούς θεσ,ούς και -ολιτισ,ικές
-ρακτικές -ου ε-έτρεψαν αργότερα στις α-οικιακές κυβερνήσεις να θέσουν αυτές τις
,ακρινές -εριοχές υ-ό την ά,εση -ολιτική εξουσία τους. Σχετικές εξελίξεις, ό-ως ο
δουλε,-όριο του Ατλαντικού και οι βίαιες ,ετακινήσεις -ληθυσ,ών στην
α,ερικανική ή-ειρο, είχαν ως α-οτέλεσ,α την ταλαι-ωρία και το θάνατο

εκατο,,υρίων ,η Ευρω-αίων, και ση,αντικά οφέλη την ίδια στιγ,ή για τους λευκούς
,ετανάστες και τις χώρες καταγωγής τους.
Χωρίς α,φιβολία, οι θρησκευτικοί -όλε,οι στην Ευρώ-η είναι ε-ίσης υ-εύθυνοι για
την εξάρθρωση και ,ετατό-ιση -ληθυσ,ών Καυκασίων. Ε-ι-λέον, ως α-οτέλεσ,α
αυτών των -αρατετα,ένων ένο-λων συγκρούσεων, στρατιωτικές συ,,αχίες και
-ολιτικές διευθετήσεις υ-όκειντο σε συνεχείς ,εταβολές. Τελικά εξελίσσο,ενο α-ό
το σύστη,α κρατών της Βεστφαλίας, το κυρίαρχο, εδαφικό έθνος-κράτος είχε
αναδειχθεί ως το 1648, ως το σύγχρονο δοχείο της κοινωνικής ζωής. ∆εδο,ένου ότι η
-ρώι,η νεωτερική -ερίοδο -λησίαζε στο τέλος της, οι αλληλεξαρτήσεις ,εταξύ
εθνικών κρατών -ολλα-λασιάζονταν και -ύκνωναν.
Η νεωτερική "ερίοδος (1750-1970)
Μέχρι τα τέλη του 18ου αιώνα, η Αυστραλία και τα νησιά του Ειρηνικού
ενσω,ατώνονταν σιγά σιγά στο δίκτυο -ολιτικών, οικονο,ικών και -ολιτισ,ικών
ανταλλαγών στο ο-οίο κυριαρχούσε η Ευρώ-η. τικές ανταλλαγές. Όλο και
-ερισσότερο αντι,έτω-οι ,ε τις ιστορίες των «,ακρινών» και τις εικόνες των
α,έτρητων «άλλων», οι Ευρω-αίοι και οι α-όγονοί τους σε άλλες η-είρους ανέλαβαν
το ρόλο των κηδε,όνων του κόσ,ου στον νό,ο και τα χρηστά ήθη. Παρά τις ε-ί,ονες
α-αιτήσεις τους για την -ολιτισ,ική ηγεσία, ωστόσο, -αρέ,ειναν -αράξενα
αδιάφοροι στις ρατσιστικές -ρακτικές τους και τις άθλιες συνθήκες ανισότητας -ου
υ-ήρχαν τόσο ,έσα στις δικές τους κοινωνίες, όσο και ,εταξύ της ∆ύσης και των
«υ-ολοί-ων». Τροφοδοτού,ενες α-ό ,ια σταθερή ροή των υλικών και των -όρων -ου
-ροέρχονταν ως ε-ί το -λείστον α-ό άλλες -εριοχές του κόσ,ου, οι ∆υτικές
κα-ιταλιστικές ε-ιχειρήσεις κέρδιζαν σε ανάστη,α. Τολ,ώντας να αντισταθούν σε
ισχυρό κυβερνητικό έλεγχο, οικονο,ικοί ε-ιχειρη,ατίες και οι ακαδη,αϊκοί ο,όλογοί
τους, άρχισαν να διαδίδουν ,ια φιλοσοφία ατο,ικισ,ού και ορθολογικής ιδιοτέλειας
-ου δόξασαν τις αρετές ενός εξιδανικευ,ένου κα-ιταλιστικού συστή,ατος -ου
υ-οτίθεται ότι λειτουργούσε ,ε βάση τη θεόσταλτη λειτουργία της ελεύθερης αγοράς
και το «αόρατο χέρι» της.
Γρα,,ένο το 1847 α-ό τους Γερ,ανούς -ολιτικούς ριζοσ-άστες Καρλ Μαρξ και
Φρίντριχ Ένγκελς, το ακόλουθο α-όσ-ασ,α α-ό το διάση,ο Κο44ουνιστικό
Μανιφέστο τους συλλα,βάνει την -οιοτική αλλαγή στις κοινωνικές σχέσεις -ου
ώθησε την -αγκοσ,ιο-οίηση σε ένα νέο ε-ί-εδο στη νεωτερική -ερίοδο.
Η ανακάλυψη της Α,ερικής -ροετοί,ασε το δρό,ο για την -ανίσχυρη βιο,ηχανία και τη
δη,ιουργία ,ιας -ραγ,ατικά -αγκόσ,ιας αγοράς. Η τελευταία οδήγησε σε ση,αντική
ε-έκταση το ε,-όριο, τη ναυτιλία και τη χερσαία ε-ικοινωνία. Οι εξελίξεις αυτές, ,ε τη σειρά
τους, -ροκάλεσαν την -εραιτέρω ε-έκταση της βιο,ηχανίας. Η ανά-τυξη της βιο,ηχανίας,
του ε,-ορίου, της ναυσι-λοΐας, και των σιδηροδρό,ων, ε-ίσης, -ήγε χέρι-χέρι ,ε την άνοδο
της αστικής τάξης και του κεφαλαίου -ου έσ-ρωξε στο -εριθώριο τις -αλαιές κοινωνικές
τάξης του Μεσαίωνα … Κυνηγη,ένη σε όλο τον κόσ,ο α-ό την διακαή ε-ιθυ,ία της για
συνεχώς διευρυνό,ενες αγορές για τα -ροϊόντα της, η αστική τάξη δεν έχει άλλη ε-ιλογή
α-ό να εγκαθίσταται -αντού. Να καλλιεργεί -αντού. Να δη,ιουργεί -αντού σχέσεις. . .

Βελτιώνοντας ,ε ταχύτητα τα ,έσα -αραγωγής, η αστική τάξη χρησι,ο-οιεί τους αδιάκο-α
ανα-τυσσό,ενους τρό-ους ε-ικοινωνίας για να τραβήξει όλα τα έθνη στον -ολιτισ,ό ακό,α και τα -ιο βάρβαρα α-ό αυτά. . . Με λίγα λόγια, δη,ιουργεί τον κόσ,ο κατά την εικόνα
της.

Πράγ,ατι, ο όγκος του -αγκόσ,ιου ε,-ορίου αυξήθηκε δρα,ατικά ,εταξύ 1850 και
1914. Καθοδηγού,ενα α-ό τις δραστηριότητες των -ολυεθνικών τρα-εζών, κεφάλαια
και αγαθά έρεαν κατά ,ήκος των συνόρων σχετικά ελεύθερα, καθώς ο βασισ,ένος
στη στερλίνα χρυσός κανόνας καθιστούσε δυνατή την -αγκόσ,ια κυκλοφορία των
κορυφαίων εθνικών νο,ισ,άτων, ό-ως η βρετανική λίρα και το ολλανδικό φιορίνι.
Πρόθυ,ες να α-οκτήσουν τις δικές τους ανεξάρτητες βάσεις -όρων, τα -ερισσότερα
ευρω-αϊκά έθνη-κράτη ε-έβαλλαν σε ,εγάλο τ,ή,α του -αγκόσ,ιου Νότου
καθεστώς α-οικιοκρατίας. Την -αρα,ονή του Α’ Παγκοσ,ίου Πολέ,ου, το ε,-όριο,
,ετρού,ενo ως -οσοστό του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος, ανήλθε σε σχεδόν 12%
για τις βιο,ηχανικές χώρες, ε-ί-εδο α-αρά,ιλλο ,έχρι τη δεκαετία του 1970.
Παγκόσ,ια συστή,ατα τι,ολόγησης διευκόλυναν το ε,-όριο βασικών αγαθών, ό-ως
τα δη,ητριακά, το βα,βάκι, καθώς και διάφορα ,έταλλα. Ε-ώνυ,α συσκευασ,ένα
-ροϊόντα ό-ως η Coca-Cola, οι σού-ες Campbell, οι ρα-το,ηχανές Singer, και οι
γραφο,ηχανές Remington έκαναν την -ρώτη τους ε,φάνιση. Προκει,ένου να
αυξηθεί η -αγκόσ,ια -ροβολή αυτών των εταιρειών, οι διεθνείς διαφη,ιστικοί
οργανισ,οί διαφή,ιση ξεκίνησαν τις -ρώτες -λήρεις διασυνοριακές εκστρατείες
ε,-ορικής -ροώθησης.
Ό-ως ση,είωσε ο Μαρξ και ο Ένγκελς, ωστόσο, η άνοδος της ευρω-αϊκής αστικής
τάξης και η σχετική εντατικο-οίηση των -αγκόσ,ιων διασυνδέσεων δεν θα ήταν
δυνατή χωρίς την έκρηξη, τον 19ου αιώνα, της ε-ιστή,ης και της τεχνολογίας. Σε
κάθε -ερί-τωση, η διατήρηση αυτών των νέων βιο,ηχανικών καθεστώτων α-αιτούσε
νέες -ηγές ενέργειας ό-ως η ηλεκτρική ενέργεια και το -ετρέλαιο. Η σε ,εγάλο
βαθ,ό ανεξέλεγκτη χρήση αυτών των -ηγών ενέργειας είχε ως α-οτέλεσ,α την
εκ,ηδένιση α,έτρητων ειδών -ανίδας και χλωρίδας, καθώς και την τοξική ,όλυνση
ολόκληρων -εριοχών. Α-ό την θετική -λευρά, ό,ως, οι σιδηρόδρο,οι, η
,ηχανο-οιη,ένη ναυτιλία, και οι διη-ειρωτικές αερο-ορικές ,εταφορές του 20ου
αιώνα, κατάφεραν να ξε-εράσουν τα τελευταία ενα-ο,είναντα γεωγραφικά ε,-όδια
για τη δη,ιουργία ,ιας -ραγ,ατικά -αγκόσ,ιας υ-οδο,ής, ενώ ταυτόχρονα
οδηγούσαν στη ,είωση του κόστους ,εταφοράς.
Αυτές οι καινοτο,ίες στον το,έα των ,εταφορών συ,-ληρώθηκαν α-ό την ταχεία
ανά-τυξη των τεχνολογιών ε-ικοινωνίας. Ο τηλέγραφος και η υ-ερατλαντική
ε,βέλειά του ,ετά το 1866 ε-έτρεψε την ά,εση ανταλλαγή -ληροφοριών ,εταξύ των
δύο η,ισφαιρίων. Ε-ι-λέον, ο τηλέγραφος έθεσε το στάδιο για το τηλέφωνο και
ασύρ,ατη ραδιο ε-ικοινωνία, -ροκαλώντας νέες αναδυό,ενες εταιρείες
ε-ικοινωνιών, ό-ως -.χ. η ΑT & T, για να -λάσει διαφη,ιστικά σλόγκαν για τον
εορτασ,ό ενός κόσ,ου «άρρηκτα συνδεδε,ένου ,εταξύ του». Τέλος, η άφιξη στον 20ο
αιώνα των ,αζικής κυκλοφορίας εφη,ερίδων και -εριοδικών, του κινη,ατογράφου
και της τηλεόρασης ενίσχυσε ακό,η -αρα-άνω ,ια αυξανό,ενη αίσθηση ενός
ταχέως συρρικνού,ενου κόσ,ου.

Η νεωτερική -ερίοδος, συνδέθηκε ε-ίσης ,ε ,ια άνευ -ροηγου,ένου έκρηξη του
-ληθυσ,ού. Αφού αυξήθηκε -ολύ λίγο α-ό -ερί-ου 300 εκατο,,ύρια κατά τη στιγ,ή
της γέννησης του Χριστού σε 760 εκατο,,ύρια το 1750, ο -αγκόσ,ιος -ληθυσ,ός
έφθασε 3,7 δισεκατο,,ύρια το 1970. Τεράστια κύ,ατα ,ετανάστευσης ενέτειναν
υ-άρχουσες -ολιτιστικές ανταλλαγές και ,ετέτρεψαν -αραδοσιακά κοινωνικά
-ρότυ-α. ∆η,οφιλείς χώρες υ-οδοχής ,εταναστών, ό-ως οι Ηνω,ένες Πολιτείες της
Α,ερικής, ο Καναδάς και η Αυστραλία εκ,εταλλεύτηκαν αυτή την ώθηση στην
-αραγωγικότητα. Μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα, οι χώρες αυτές εισήλθαν στην
-αγκόσ,ια οικονο,ική σκηνή ως υ-ολογίσι,ες δυνά,εις. Ταυτόχρονα, ό,ως, έκαναν
ση,αντικές -ροσ-άθειες για τον έλεγχο αυτών των ,εγάλων ,εταναστευτικών ροών,
στο -λαίσιο της διαδικασίας εφευρίσκοντας νέες ,ορφές γραφειοκρατικών ελέγχων
και ανα-τύσσοντας νέες τεχνικές -αρακολούθησης σχεδιασ,ένες να συσσωρεύουν
-ερισσότερες -ληροφορίες σχετικά ,ε τους υ-ηκόους τους, α-οκλείοντας -αράλληλα
τους «ανε-ιθύ,ητους».
Όταν η ε-ιτάχυνση της διαδικασίας εκβιο,ηχάνισης ενέτεινε τις υ-άρχουσες
ανισότητες στον -λούτο και την ευη,ερία -έρα α-ό υ-οφερτά όρια, -ολλοί
εργαζό,ενοι στον -αγκόσ,ιο Βορρά άρχισαν να οργανώνονται -ολιτικά σε διάφορα
εργατικά κινή,ατα και σοσιαλιστικά κό,,ατα. Lστόσο, οι ιδεαλιστικές εκκλήσεις
τους για διεθνή ταξική αλληλεγγύη έ,εινε σε ,εγάλο βαθ,ό νεκρό γρά,,α. Αντί για
αυτό, εθνικιστικές ιδεολογίες οδήγησαν σε έξαψη της φαντασίας εκατο,,υρίων
ανθρώ-ων σε όλο τον κόσ,ο. ∆εν υ-άρχει κα,ία α,φιβολία ότι οι διακρατικές
αντι-αλότητες εντάθηκαν α-ό την αρχή του 20ου αιώνα ως α-οτέλεσ,α της ,αζικής
,ετανάστευσης, της αστικο-οίησης, του α-οικιοκρατικού ανταγωνισ,ού καθώς και
της υ-ερβολικής α-ελευθέρωσης του -αγκόσ,ιου ε,-ορίου. Η ε-ό,ενη -ερίοδος
ακραίου εθνικισ,ού οδήγησε σε δύο καταστροφικούς -αγκόσ,ιους -ολέ,ους, ,ια
,εγάλη -αγκόσ,ια οικονο,ική ύφεση, και ε-ιθετικά ,έτρα -ροστασίας για στενά
εννοού,ενες -ολιτικές κοινότητες.
Η ήττα των δυνά,εων του Άξονα το 1945 και η διαδικασία της α-ο-α-οικιο-οίησης
αναβιώνει σιγά σιγά τις -αγκόσ,ιες ροές και τα διεθνή χρη,ατιστήρια. Μια νέα
-ολιτική τάξη των εθνών-κρατών ,ε βάση το Χάρτη των Ηνω,ένων Εθνών, εγείρουν
την -ροο-τική -αγκόσ,ιας δη,οκρατικής διακυβέρνησης. Κατά τη διάρκεια της
δεκαετίας του 1950, ωστόσο, αυτές οι κοσ,ο-ολίτικες ελ-ίδες έσβησαν γρήγορα,
καθώς ο ψυχρός -όλε,ος διαίρεσε τον κόσ,ο για τέσσερις δεκαετίες σε δύο
ανταγωνιστικές σφαίρες: ένα φιλελεύθερο κα-ιταλιστικό στρατό-εδο,
κυριαρχού,ενο α-ό τις Ηνω,ένες Πολιτείες, και ένα αυταρχικό-σοσιαλιστικό χώρο
ελεγχό,ενο α-ό τη Σοβιετική Ένωση. Για -ρώτη φορά στην ανθρώ-ινη ιστορία,
εγέρθηκε το φάσ,α ,ιας -αγκόσ,ιας σύγκρουσης ικανής να καταστρέψει σχεδόν όλη
τη ζωή στον -λανήτη ,ας.
Η σύγχρονη "ερίοδος (α"ό το 1970)

Ό-ως αναφέρθηκε στην αρχή του -αρόντος κεφαλαίου, η δρα,ατική δη,ιουργία,
ε-έκταση, και η ε-ιτάχυνση της -αγκόσ,ιας αλληλεξάρτησης και των διεθνών
ανταλλαγών -ου έχουν ση,ειωθεί α-ό τις αρχές της δεκαετίας του 1970
αντι-ροσω-εύουν ακό,η ένα κβαντικό άλ,α στην ιστορία της -αγκοσ,ιο-οίησης.
Αλλά τι ακριβώς συ,βαίνει; Γιατί ό, τι συ,βαίνει δικαιολογεί τη δη,ιουργία ,ιας
λέξης, της λέξης “-αγκοσ,ιο-οίηση” -ου έχει όχι ,όνο εξάψει τη φαντασία του
κοινού, αλλά έχει ε-ίσης -ροκαλέσει τόσο ισχυρές αντικρουό,ενες συναισθη,ατικές
αντιδράσεις; Είναι η σύγχρονη -αγκοσ,ιο-οίηση ένα «καλό» ή «κακό» -ράγ,α; Σε
όλο αυτό το βιβλίο θα εξετάσου,ε -ιθανές α-αντήσεις σε αυτά τα κρίσι,α
ερωτή,ατα. Με τον τρό-ο αυτό, θα -εριορίσου,ε την εφαρ,ογή του όρου
«-αγκοσ,ιο-οίηση» στη σύγχρονη -ερίοδο, διατηρώντας -αράλληλα κατά νου ότι η
δυνα,ική -ου οδηγεί αυτές τις διαδικασίες στην -ραγ,ατικότητα ξεκίνησε -ριν α-ό
χιλιάδες χρόνια.
…

