
ΠΕΡΙΛΗΨΗ*  

Σην  κάζεκα επηθεληξσζήθακε ζηηο θνηλόηεηεο πνπ ιακβάλνπλ ρώξα ζηελ ηνπηθή 

αλάπηπμε [δελ είλαη ζσζηή δηαηύπσζε] ζηελ νπνία πξσηεύνληα ξόιν παίδεη ν ίδηνο ν 

άλζξσπνο.  Από 'θεη θαη κεηά αλαιύζεθε ην θαηλόκελν ηεο παγθνζκηνπνίεζεο, αιιά 

θαη ζηνπο ηόπνπο κε ηνπο νπνίνπο κηα ηνπηθή θνηλσλία κπνξεί λα πξνζηαηεπηεί από 

ηηο αξλεηηθέο επηδξάζεηο ηεο.  

[ ε πξνεγνύκελε παξάγξαθνο δελ ρξεηάδεηαη.. γξάθεηε απ επζείαο ζην ζέκα. Όπσο ζα 

δείηε παξαθάησ ν ζπλάδειθνο επηθεληξώζεθε ζηηο 3ηο έλλνηεο πνπ αλαπηύμακε, 

δίλνληαο πνιύ ζσζηά ηνπο νξηζκνύο. Με θόθθηλν είλαη νη κηθξό-δηνξζώζεηο κνπ ζε 

απηά πνπ έγξαςε ν ζπλάδειθνο ζαο]  

Η Τοπική Ανάπτςξη έρεη σο επίθεληξό ηεο ηνλ άλζξσπν, άξα απαηηεί ηελ ελεξγή 

ζπκκεηνρή όισλ ησλ πνιηηώλ, θαζώο είλαη απηνί πνπ θαζνξίδνπλ ην πεξηερόκελό ηεο. 

Απηή Η ηνπηθή αλάπηπμε δελ αλαθέξεηαη κόλν ζε έλαλ ζπγθεθξηκέλν ηνκέα, αιιά ζε 

όιεο ηεο εθθάλζεηο δσήο νπνηαζδήπνηε ηνπηθήο θνηλσλίαο θαη αλ εθαξκόδεηαη. 

Εζηηάδεη δε ζηηο πξνζπάζεηεο κηαο Κοινότηταρ λα απνθαζίδεη ε ίδηα θαη λα ζρεδηάδεη 

ηελ αλάπηπμή ηεο. όπνπ κε ηελ έλλνηα ηεο Έλαο από ηνπο ζεκαληηθόηεξνπο ηνκείο 

πνπ ζπκβάινπλ ζηελ πινπνίεζε ηεο ηνπηθήο αλάπηπμεο είλαη ε θνηλόηεηαο ή  αιιηώο 

(community) αλαθεξόκαζηε ζε Είλαη «έλα ζύλνιν αηόκσλ, ζε ζπγθεθξηκέλα 

γεσγξαθηθά όξηα, κε ζπλερή θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε θαη κε αλεπηπγκέλν ην 

αίζζεκα ηνπ δεζκνύ πνπ ηνπο ελώλεη κε ηνλ ηόπν ηνπο θαη ηνπο αλζξώπνπο ηνπ».  

Σην ζεκείν όκσο απηό ηίζεηαη ην εξώηεκα θαηά πόζν κπνξεί λα πθίζηαηαη ηνπηθή 

αλάπηπμε από ηε ζηηγκή πνπ έρεη επηθξαηήζεη ε παγθνζκηνπνίεζε. Ο ηειεπηαίνο όξνο 

εκθαλίζηεθε κεηά ην ηέινο ηνπ ΙΙ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ, όηαλ από ηελ νηθνλνκηθή 

θαη λνκηζκαηηθή δηάζθεςε ησλ Ηλσκέλσλ Εζλώλ απνθαζίζηεθε λα  αθνινπζεζεί κηα 

θνηλή θαηεπζπληήξηα γξακκή ε νπνία είρε ζθνπό ζε ζεσξεηηθό επίπεδν: «Τε 

δεκηνπξγία κηαο παγθόζκηαο νηθνλνκίαο ζηελ νπνία νη άλζξσπνη θάζε έζλνπο ζα 

είλαη ζε ζέζε λα αλαδείμνπλ ηηο δεκηνπξγηθέο ηνπο ηθαλόηεηεο ζε έλα εηξεληθό 

πεξηβάιινλ θαη λα απνιαύζνπλ ηνπο θαξπνύο ηεο αύμεζεο ησλ αγαζώλ  ζε έλαλ 

πιαλήηε πνπ είλαη απεξηόξηζηα επινγεκέλνο κε θπζηθνύο πόξνπο».  

Με ην πέξαζκα ηνπ ρξόλνπ δεκηνπξγήζεθαλ θαη παγθόζκηνη νξγαληζκνί, νη νπνίνη 

είραλ θαη έρνπλ θπξίσο νηθνλνκηθό αληηθείκελν δξάζεο κε πην ραξαθηεξηζηηθνύο 

είλαη νη: ηε Δηεζλή Τξάπεδα θαη ην Δηεζλέο Ννκηζκαηηθό Τακείν.  

Όκσο παξά ηελ αξρηθή ηνπνζέηεζε γηα κηα δηαδηθαζία πνπ ζθνπό είρε ηελ αλάπηπμε 

όισλ ε Έσο ζήκεξα έρνπλ θάλεη πνιινί νξηζκνί ηελ εκθάληζή ηνπο, πξνθεηκέλνπ 

δηάθνξνη επηζηήκνλεο (θπξίσο θνηλσληνιόγνη) λα εμεγήζνπλ ηνλ όξν 

Παγκοσμιοποίηση ζήκεξα έρεη επηθξαηήζεη λα νξίδεηαη σο , όκσο ν επηθξαηέζηεξνο 

είλαη ν εμήο: Παγθνζκηνπνίεζε είλαη ε δηαδηθαζία βαζκηαίαο νκνγελνπνίεζεο 

πνιηηηθώλ, νηθνλνκηθώλ, θνηλσληθώλ θαη πνιηηηζκηθώλ ζηνηρείσλ ζε πεξηνρέο πνπ 

μεπεξλνύλ ηα εζληθά όξηα ησλ θξαηώλ. Καη είλαη πιένλ θνηλά απνδεθηό όηη έρεη 

πξνθαιέζεη Η παγθνζκηνπνίεζε  πξνθαιεί πνιιέο αξλεηηθέο επηπηώζεηο ζε 

νιόθιεξε ηελ αλζξσπόηεηα όπσο: α) Η αύμεζε ησλ θνηλσληθώλ αληζνηήησλ, β) ε 

επέθηαζε ησλ κνλνθαιιηεξγεηώλ, γ) ν πεξηνξηζκόο ηεο βηνπνηθηιόηεηαο, δ) ε αύμεζε 

ηεο ηζρύνο ησλ πνιπεζληθώλ, ε)ε ππνρώξεζε ελδνγελνύο παξαγσγήο πνιηηηζκηθώλ 

ζηνηρείσλ θαη ζη) ε θαηαζηξνθή ηνπ θπζηθνύ πεξηβάιινληνο. 



Ειέσ όισλ ησλ παξαπάλσ, ε εθάζηνηε ηνπηθή θνηλσλία ζα πξέπεη λα αλαπηύμεη 

κεραληζκνύο ζσξάθηζεο νύησο ώζηε λα πξνζηαηεπηεί - έσο έλαλ βαζκό - από ηα όζα 

επηθέξεη ε παγθνζκηνπνίεζε, ιακβάλνληαο δηάθνξεο πξσηνβνπιίεο. Έλαο ηέηνηνο 

κεραληζκόο ζα κπνξνύζε λα είλαη ε πηνζέηεζε ησλ αξρώλ ηεο ηνπηθήο αλάπηπμεο θαη 

αλάιεςε δξάζεσλ όπσο:  ε αύμεζε ηεο απηάξθεηαο ζε επίπεδν, λνηθνθπξηνύ, ζε 

επίπεδνπ νηθηζκνύ αθόκε θαη ζε επίπεδν ηνπηθήο νηθνλνκίαο. Επηπιένλ ζα κπνξνύζε 

λα ιεηηνπξγήζεη έλα ελαιιαθηηθό δίθηπν εκπνξίαο , ην νπνίν ζα κπνξνύζε λα 

ζπζηαζεί κε ηελ ζύλδεζε ησλ παξαγσγηθώλ κνλάδσλ κε ηνπο θαηαλαισηέο, νύησο 

ώζηε λα πεξηνξηζηεί ε αλσλπκία ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία. Τέινο, επεξγεηηθόο ζα 

ήηαλ ν απνθιεηζκόο αγαζώλ ηνπ δηεζλνύο εκπνξίνπ, ησλ νπνίσλ ν επνπηηθόο έιεγρνο 

δελ είλαη επαξθείο. 

Άξα ζα ιέγακε όηη απηό πνπ πξεζβεύεη ε ηνπηθή αλάπηπμε είλαη «ζθέςνπ 

παγθόζκηα..δξάζε όκσο ηνπηθά».  

 

Γενικέρ Παπατηπήσειρ απ όλερ τιρ πεπιλήψειρ :  

1. Αιιάδνπκε παξαγξάθνπο θάζε θνξά πνπ αιιάδνπκε ζέκα 

2. Δελ βηαδόκαζηε-δελ γξάθνπκε «ζπλζεκαηηθά». Ξεθάζαξεο ζθέςεηο- ζσζηέο 

πξνηάζεηο  

3. Πξνζνρή ζηα νξζνγξαθηθά  

4. Δελ καο ελδηαθέξνπλ ηα παξαδείγκαηα πνπ δίλνπκε ζην κάζεκα αιιά ηη 

θξύβεηαη πίζσ από ην παξάδεηγκα. Άξα δελ έρεη λόεκα λα γξάςνπκε «ζην 

κάζεκα κηιήζακε θαη γηα ην παξάδεηγκα ηνπ ηδελ Levis» έρεη αμία λα 

αλαθέξνπκε γηα πην ιόγν κηιήζακε γηα ην ζπγθεθξηκέλν παξάδεηγκα, ηί καο 

δείρλεη.   

5. Εθθξάζεηο όπσο: «έγηλε ζεκαληηθή αλαθνξά ζην κάζεκα ζε…», 

«αλαθεξζήθακε ζε..», «επηπιένλ ζπδεηήζακε γηα..» «ε παξάδνζε ηνπ 

καζήκαηνο ζπλερίζηεθε κε..»  δελ πξνζζέηνπλ θάηη ζηελ πεξίιεςε. Δελ 

ρξεηάδνληαη. Δελ θάλνπκε «αλαπαξαγσγή» ηνπ καζήκαηνο ή ησλ δηαθαλεηώλ 

αιιά ησλ ελλνηώλ πνπ ρεηξηζηήθακε.  

6. Θα ζαο πξόηεηλα όηαλ κέζα ζην θείκελό ζαο αλαθέξεζηε ζε νξηζκνύο θαιό 

ζα ήηαλ λα ηνπο έρεηε κε bold  ή ππνγξάκκηζε.  

 


