Στο παρακάτω κείµενο θα παρουσιασθεί µια ολοκληρωµένη, αλλά συµπαγή
εκτίµηση του µαθήµατος για την ανάπτυξη της αγροτικής κοινότητας.
Στο µάθηµα περιγράφεται η διαφορά της γεωργικής από την αγροτική ανάπτυξη.
Η Ανάπτυξη είναι ένας δηµοφιλής όρος και συναντούµε πολλά είδη ανάπτυξης
(τουριστική, βιοµηχανική, αειφορική, κλπ κλπ). Αξίζει ναν κάνουµε [1] τον
διαχωρισµό σε «γεωργική» η οποία έχει ως στόχο τη βελτίωση οικονοµικών
επιδόσεων στον πρωτογενή τοµέα χωρίς τη συµµετοχή των κάτοικων στη
διαδικασία, ενώ στην η «αγροτική ανάπτυξη» προσπαθεί να βελτιώσει όλους τους
τοµείς δράσης των αγροτικών περιοχών δίχως τη ενσωµατώνοντας τους ίδιους τους
κατοίκους στην διαδικασία συµµετοχή του πληθυσµού.
Η Τοπική Ανάπτυξη είναι [2] ......(δίνεις τον ορισµό) Εναλλακτικά χρησιµοποιούµε
και την έννοια της Κοινοτικής ανάπτυξης. Οι δυο αυτοί κόροι είναι ισοδύναµοι,
αλλά δεν αφορούν µόνο στις κοινότητες και αρχές ισχύουν τόσο σε αγροτικές όσο
και σε αστικές περιοχές.
Με την έννοια της «Κοινότητας» [3] αναφερόµαστε σε ...
Οι βασικές αρχές [4] της Τοπικής Ανάπτυξης είναι: Ως αποτέλεσµα αυτών των
δυο έχουµε την τοπική ανάπτυξη, όπου η υλοποίηση της βασίζεται στην ενεργό
συµµετοχή των πολιτών στον καθορισµό του περιεχοµένου της από τους ιδίους.
Επίσης αφορά ολους και έχει ανθρώπινη διάσταση. Στην ουσία είναι η
πραγµατοποίηση κοινότητας [λαθος διατύπωση] µε στόχο τη βελτίωση όλων των
συνθήκων ζωής ως ενός πολίτη. Ως προϋπόθεση αυτών θα πρέπει να τονίσουµε ως
επιτακτική ανάγκη την κοινωνική αλληλεπίδραση και το αίσθηµα δεσµού οπού
πρέπει να τους ενώνει. Θα πρέπει να είναι συµµετοχική, ολοκληρωµένη και να
προάγει την αλληλεγγύη.
Η Τοπική ανάπτυξη µπορέι να είναι ένα Αυτό το κίνηµα, οπού είναι µια συνεχής
διαδικασία και µια µέθοδος για την επίτευξη συγκεκριµένου σκοπού απευθύνεται
σε ολους τους ανθρώπους ανεξαρτήτως εκπαιδευτικής µόρφωσης η επαγγέλµατος.
Στις ρίζες [4] αυτής της τοπικής ανάπτυξης υπήρχε ο φόβος ανατροπής της
αλληλεγγύης και υπερίσχυση της αδιαφορίας προς τον συνάνθρωπο. ?κάτι άλλο
ήθελες να πεις εδω?
Σε ποιούς απευθύνεται? [5]
Μπορούµε όµως σήµερα να µιλάµε [6] για Τοπική ανάπτυξη όταν υπάρχει η
Παγκοσµιοποίηση? Μιλήσαµε επίσης για την όπου µε τον όρο «παγκοσµιοποίηση»
αναφερόµαστε στην ως διαδικασία οµογενοποίησης των πάντων σε περιοχές που
ξεπερνούν τα εθνικά όρια των κρατών, η οποία ξεκίνησε το 1944.
Η διαδικασία αυτή εν τέλει καταφέρνει να µεγαλώσει το χάσµα µεταξύ πλουσίων
και φτωχών και όχι να αυξήσει την απόλαυση των φυσικών πόρων και των αγαθών

από ολους. Η παγκοσµιοποίηση λοιπόν δεν είναι η λύση και ως αποτέλεσµα όλου
του µαθήµατος είναι να σκεφτόµαστε παγκόσµια αλλά να δρούµε τοπικά.
Αρθρα σχετικά µε την Τοπική ανάπτυξη µπορούµε να βρούµε στο Journal of the
Community Development Society

