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Abstract 

The purpose of this thesis is to explore the ways in which the process of globalization 

that we are going through affects modern cities, a process that results in the evolution 

of some of them into world cities.  

In order to achieve this objective, initially is being studied the phenomenon of 

globalization and the impact of economic, political and cultural globalization upon the 

urban environment and the social transformations. The characteristics required for a 

city in order to be classified as a global city are then identified and analyzed. Finally, 

are being explored the characteristics that have highlighted the city of New York and 

the city-state of Singapore into world cities. 
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ΔΗΑΓΩΓΖ 

 

Σθνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη λα πξνζδηνξίζνπκε ην θαηλφκελν ησλ 

παγθφζκησλ πφιεσλ κέζα απφ ηα νηθνλνκηθά, ηερλνινγηθά, θνηλσληθά θαη 

πνιηηηζηηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ απηέο παξνπζηάδνπλ ζηε ζχγρξνλε επνρή. Αξρηθά,  

κέζα απφ νξηζκνχο πνπ ζπκπιεξψλνπλ ν έλαο ηνλ άιινλ, ζα εμεηάζνπκε ην 

δπλακηθφ θαηλφκελν ηεο παγθνζκηνπνίεζεο, ην νπνίν έρεη άκεζε επίπησζε ζηε 

δηακφξθσζε ηνπ αζηηθνχ πεξηβάιινληνο θαη εμειίζζεηαη δηαξθψο θαη παξάιιεια κε 

ηελ εμέιημε ηνπ αλζξψπηλνπ είδνπο θαη ηεο ηερλνινγίαο. Θα δηεξεπλεζνχλ νη ηξφπνη 

κε ηνπο νπνίνπο ην ζχγρξνλν ξεχκα ηεο παγθνζκηνπνίεζεο πνπ δηαλχνπκε ζήκεξα 

επεξεάδεη ηελ νηθνλνκηθή, πνιηηηθή θαη πνιηηηζηηθή δσή ηνπ θφζκνπ θαη θαηά πφζν ε 

δηαδηθαζία απηή ηείλεη λα νκνηνγελνπνηήζεη ηνπο πνιηηηζκνχο αλά ηνλ θφζκν 

δεκηνπξγψληαο κηα παγθφζκηα θνπιηνχξα ή, απιά, απνηειεί κηα εμειηθηηθή 

δηαδηθαζία ε νπνία κεηαβάιιεη ηνπο ζπλεζηζκέλνπο θνηλσληθνχο ζρεκαηηζκνχο, 

δεκηνπξγψληαο θάηη θαηλνχξην θαη δηαθνξεηηθφ. 

Σην δεχηεξν θεθάιαην ζα εμεηάζνπκε ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο ε δηαδηθαζία ηεο 

παγθνζκηνπνίεζεο επεξεάδεη θαη αλαδηακνξθψλεη ην αζηηθφ πεξηβάιινλ κε 

απνηέιεζκα ην απμεκέλν θαη πξσηνθαλέο θχκα αζηηθνπνίεζεο, ην νπνίν βξίζθεηαη 

ζε εμέιημε. Μέζα απφ κειέηεο ζεκαληηθψλ εξεπλεηψλ ηνπ θαηλνκέλνπ, ζα 

πξνζπαζήζνπκε λα πξνζδηνξίζνπκε ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ πφιεσλ νη νπνίεο 

ζπγθεληξψλνπλ ην παγθφζκην ελδηαθέξνλ θαη απνηεινχλ νηθνλνκηθά, πνιηηηθά θαη 

πνιηηηζηηθά παγθφζκηα θέληξα, θφκβνπο κεηαθνξψλ θαη ηειεπηθνηλσληψλ, θαη 

παγθφζκηνπο δεκνθηιείο πξννξηζκνχο γηα εξγαζία θαη ηνπξηζκφ, αλαδεηθλχνληάο ηηο 

ζε πφιεηο ηνπ θφζκνπ ή, αιιηψο, παγθφζκηεο πφιεηο. 

Σην ηξίην, θαη ηειεπηαίν, κέξνο ζα παξνπζηάζνπκε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηα νπνία έρνπλ 

αλαδείμεη ζε παγθφζκηεο πφιεηο ηελ πφιε ηεο Νέαο Υφξθεο θαη ηελ πφιε-θξάηνο ηεο 

Σηγθαπνχξεο. 

Ζ επηινγή ηνπ ζέκαηνο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη απνηέιεζκα ηνπ απμεκέλνπ 

ελδηαθέξνληνο πνπ παξνπζηάδεη ε δηαδηθαζία ηεο παγθνζκηνπνίεζεο θαη ησλ 

επηπηψζεψλ ηεο ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ησλ πνιηηψλ ζε φιν ηνλ θφζκν, θαζψο θαη ηεο 

επίδξαζήο ηεο ζηνπο αζηηθνχο θαη θνηλσληθνχο κεηαζρεκαηηζκνχο. Οη ζχγρξνλεο 

πφιεηο επεξεάδνληαη άκεζα απφ ηελ παγθνζκηνπνίεζε θαη ε κία αληαγσλίδεηαη ηελ 

άιιε γηα ην πνηα ζα ζπγθεληξψζεη ην παγθφζκην ελδηαθέξνλ θαη ζα πξνζειθχζεη 

πεξηζζφηεξνπο αλζξψπνπο θαη θεθάιαηα. Δίλαη κία δηαδηθαζία ε νπνία, ηδίσο απφ ηε 

δεθαεηία ηνπ 1980 θαη κεηά, έρεη πξνθαιέζεη ην παγθφζκην ελδηαθέξνλ ζηνπο 

επηζηεκνληθνχο, θαη φρη κφλν, θχθινπο, εμειίζζεηαη ζήκεξα θαη, ιφγσ ηεο 

δπλακηθφηεηάο ηεο, ζα εμαθνινπζήζεη λα ζπγθεληξψλεη ηα βιέκκαηα ησλ αλαιπηψλ 

θαη ησλ πνιηηψλ ηνπ θφζκνπ θαη ζην κέιινλ.  
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Τα εξσηήκαηα πνπ ηίζεληαη είλαη ηα εμήο: πνηφο είλαη ν ξφινο ηεο παγθνζκηνπνίεζεο 

ζηε δεκηνπξγία ησλ παγθφζκησλ πφιεσλ; γηαηί απνηεινχλ πφιν έιμεο νξηζκέλεο 

πφιεηο, ζηελ πεξίπησζή καο ε Νέα Υφξθε θαη ε Σηγθαπνχξε, θαη πψο έρνπλ 

θαηαθέξεη λα ζπγθεληξψλνπλ ην παγθφζκην ελδηαθέξνλ θαη λα πξνζειθχνπλ 

αλζξψπνπο θαη επηρεηξήζεηο; πνηα είλαη ηα ραξαθηεξηζηηθά εθείλα πνπ ηηο θαζηζηνχλ 

πφιεηο ηνπ θφζκνπ θαη εληζρχνπλ ηελ παγθφζκηα θπξηαξρία ηνπο; Ζ πφιε ηεο Νέαο 

Υφξθεο επηιέρζεθε σο παξάδεηγκα κειέηεο ιφγσ ηεο ηζηνξίαο ηεο σο παγθφζκηα 

νηθνλνκηθή δχλακε θαη θέληξν πνιηηηζκνχ θαη κεηαλάζηεπζεο απφ ηηο αξρέο ηνπ 20
νπ 

αηψλα θαη εμαθνινπζεί αθφκα θαη ζήκεξα λα παξνπζηάδεη έληνλα ηα ραξαθηεξηζηηθά 

κηαο παγθφζκηαο πφιεο βξηζθφκελε ζηελ θνξπθή ηεο παγθφζκηαο θαηάηαμεο, ελψ ε 

πφιε-θξάηνο ηεο Σηγθαπνχξεο επηιέρζεθε ιφγσ ηεο κεγάιεο πξνφδνπ πνπ έρεη 

ζεκεηψζεη κέζα ζε πνιχ ιίγα ρξφληα, απφ ην 1965 πνπ αλεμαξηεηνπνηήζεθε, θαη έρεη 

θαηαθέξεη ζε απηφ ην δηάζηεκα, απφ κία θησρή ρψξα, λα γίλεη κία ρψξα πςειψλ 

εηζνδεκάησλ θαη λα βξίζθεηαη κέζα ζηελ πξψηε πεληάδα ηεο παγθφζκηαο θαηάηαμεο 

γηα ηηο παγθφζκηεο πφιεηο. 

Ζ κεζνδνινγία ηεο παξνχζαο εξγαζίαο ζηεξίρζεθε ζηε βηβιηνγξαθηθή δηεξεχλεζε 

ησλ παξαπάλσ δεηεκάησλ κέζα απφ ηελ ειιεληθή θαη δηεζλή, θπξίσο, βηβιηνγξαθία 

θαη απφ πεγέο πνπ αληιήζεθαλ απφ ην δηαδίθηπν. 

 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 

 

ΠΑΓΚΟΜΗΟΠΟΗΖΖ 

 

Ζ παγθνζκηνπνίεζε είλαη κηα δηαδηθαζία αιιειεπίδξαζεο θαη νινθιήξσζεο κεηαμχ 

αλζξψπσλ, εηαηξεηψλ θαη θπβεξλήζεσλ δηαθνξεηηθψλ εζλψλ, κηα δηαδηθαζία πνπ 

θαηεπζχλεηαη απφ ην δηεζλέο εκπφξην θαη ηηο επελδχζεηο. Σηε ζχγρξνλε επνρή, 

ππνζηεξίδεηαη ζεκαληηθά απφ ηελ ηερλνινγία ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ησλ 

ηειεπηθνηλσληψλ. Ζ δηαδηθαζία απηή έρεη επηπηψζεηο ζην πεξηβάιινλ, ζηνλ 

πνιηηηζκφ, ζηα πνιηηηθά ζπζηήκαηα, ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη ζηελ επεκεξία 

ησλ θνηλσληψλ ζε φιν ηνλ θφζκν
1
. 

Ο φξνο «παγθνζκηνπνίεζε» έρεη ζπλδεζεί πεξηζζφηεξν κε ηηο πνιπεζληθέο ή δηεζληθέο 

επηρεηξήζεηο θαη ηνλ απμαλφκελν ξφιν πνπ απηέο δηαδξακαηίδνπλ, επεθηείλνληαο ηε 

δξαζηεξηφηεηά ηνπο ζε πεξηζζφηεξεο απφ κία ρψξεο. Οη δξαζηεξηφηεηεο απηψλ ησλ 

επηρεηξήζεσλ, απφ ηελ παξαγσγή κέρξη θαη ην κάξθεηηλγθ, νινθιεξψλνληαη φιν θαη 

                                                           
1
 https://www.globalization101.org/what-is-globalization/  (εκεξνκελία επίζθεςεο: 8/5/2019) 

https://www.globalization101.org/what-is-globalization/
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πεξηζζφηεξν ζε παγθφζκηα θιίκαθα. Δπίζεο, ε παγθνζκηνπνίεζε ζπλδέεηαη κε ηε 

δεκηνπξγία κηαο παγθφζκηαο θνπιηνχξαο ε νπνία, γηα παξάδεηγκα, εληνπίδεηαη ζηηο 

ηαηλίεο ηνπ Holywood, πνπ είλαη δεκνθηιείο ζε φιν ηνλ θφζκν θαη ζηελ απμαλφκελε 

δηάδνζε θαη εδξαίσζε ηεο παγθφζκηαο κνπζηθήο (world music). Πνιινί, φπσο νη Paul 

Knox & Steven Pinch, ππνζηεξίδνπλ φηη ε παγθνζκηνπνίεζε νδεγεί ζε κία ηάζε 

νκνηνγελνπνίεζεο ηεο θνπιηνχξαο κε ηε δεκηνπξγία πνιηηηζκηθψλ δηαζπλδέζεσλ 

κεηαμχ ησλ ρσξψλ ζε νιφθιεξν ηνλ πιαλήηε, κία ηάζε πνπ επηηαρχλεηαη απφ ηελ 

αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο ησλ ηειεπηθνηλσληαθψλ ζπζηεκάησλ, θαζηζηψληαο δπλαηή 

ηελ πνιχ γξήγνξε κεηάδνζε εηθφλσλ θαη πιεξνθνξηψλ απφ ηε κία άθξε ηνπ θφζκνπ 

ζηελ άιιε
2
. 

Ζ παγθνζκηνπνίεζε δελ είλαη θαηλνχξγηα σο έλλνηα. Γηα ρηιηάδεο ρξφληα,  άλζξσπνη 

θαη εηαηξείεο δηελεξγνχζαλ αγνξαπσιεζίεο κεηαμχ ηνπο ζε ηεξάζηηεο απνζηάζεηο, 

φπσο κέζσ ηνπ Γξφκνπ ηνπ Μεηαμηνχ ζηελ Κεληξηθή Αζία πνπ ζπλέδεε ηελ Κίλα θαη 

ηελ Δπξψπε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Μεζαίσλα. Σηελ πξαγκαηηθφηεηα, πνιιά απφ ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζεκεξηλνχ θχκαηνο ηεο παγθνζκηνπνίεζεο είλαη παξφκνηα κε 

απηά πνπ επηθξαηνχζαλ πξηλ απφ ην μέζπαζκα ηνπ Πξψηνπ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ ην 

1914. Ωζηφζν, νη πνιηηηθέο θαη νη ηερλνινγηθέο εμειίμεηο ησλ ηειεπηαίσλ δεθαεηηψλ 

ψζεζαλ ηελ αχμεζε ηνπ δηαζπλνξηαθνχ εκπνξίνπ, ησλ επελδχζεσλ θαη ηεο 

κεηαλάζηεπζεο ζε ηέηνην βαζκφ ψζηε πνιινί κειεηεηέο πηζηεχνπλ φηη ν θφζκνο έρεη 

εηζέιζεη ζε πνηνηηθά λέα θάζε ηεο νηθνλνκηθήο ηνπ αλάπηπμεο
3
. 

 

1.1 Οξηζκόο ηεο Παγθνζκηνπνίεζεο 

Δίλαη ηδηαίηεξα δχζθνιν λα απνδνζεί έλαο κνλαδηθφο θαη ζπγθεθξηκέλνο νξηζκφο ηεο 

παγθνζκηνπνίεζεο απφ ηε ζηηγκή πνπ ην θαηλφκελν απηφ ζρεηίδεηαη κε πνιιέο θαη 

δηαθνξεηηθέο πηπρέο ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ αλζξψπσλ, νη νπνίεο αιιειεπηδξνχλ θαη 

αιιεινεμαξηψληαη θαη νη νπνίεο κεηαβάιινληαη θαηά ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ. Έλα 

θνηλφ ζηνηρείν ησλ πεξηζζφηεξσλ νξηζκψλ πνπ έρνπλ δηαηππσζεί, είλαη ην 

νηθνλνκηθφ. 

Ο McGrew
4
 έρεη εληνπίζεη κία ζεηξά ζηνηρείσλ ηα νπνία, φηαλ ζπλππάξρνπλ, 

ζεκαίλεη φηη πξνθχπηεη κία παγθφζκηα θνηλσλία. Σπγθεθξηκέλα ππνζηεξίδεη: 

1. Όηη ε παξάδνζε ηνπ Γηαθσηηζκνχ, ζχκθσλα κε ηελ νπνία φινη νη άλζξσπνη 

ηνπ θφζκνπ έρνπλ ηηο ίδηεο αλάγθεο θαη πξνζδνθίεο θαη φηη νη πξάμεηο ηνπο 

ππνθηλνχληαη απφ ηηο ίδηεο αμίεο, έρεη πηνζεηεζεί απφ ηελ πιεηνςεθία ησλ 

πνιηηηθψλ εγεηψλ ζηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο. 

                                                           
2
 Paul Knox & Steven Pinch, Κοινωνική Γεωγραθία ηων Πόλεων, εθδ. Σαββάιαο, Αζήλα 2009, ζει. 

84-85 
3
 https://www.globalization101.org/what-is-globalization/ (εκεξνκελία επίζθεςεο: 8/5/2019) 

4
 Mc Grew, αλαθέξεηαη ζηνλ Robin Cohen, Παγκόζμια Διαζπορά, εθδ. Παπαδήζε, Αζήλα 2003, ζει.   

277-278 

https://www.globalization101.org/what-is-globalization/
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2. Όηη ππάξρεη κία νηθνινγηθή, ηερλνινγηθή, νηθνλνκηθή θαη ρξεκαηηζηεξηαθή 

αιιειεμάξηεζε κεηαμχ ησλ ρσξψλ φινπ ηνπ θφζκνπ. 

3. Όηη επηθξαηεί ε απμαλφκελε θαη επηβεβαησκέλε αληίιεςε φηη ε γε είλαη έλαο 

εληαίνο ηφπνο. 

4. Όηη ν θφζκνο δελ είλαη δηραζκέλνο κεηά ηελ θαηάξξεπζε ηεο Σνβηεηηθήο 

Έλσζεο. 

5. Όηη ππάξρεη ειεχζεξε ξνή θαη δηαθίλεζε αγαζψλ, θεθαιαίσλ, γλψζεσλ, 

εηθφλσλ, επηθνηλσληψλ, πνιηηηζκνχ, κφδαο θαη πεπνηζήζεσλ. 

6. Όηη νδεχνπκε πξνο κία παγθφζκηα ηάμε κε θνηλέο αμίεο, δηαδηθαζίεο θαη 

δνκέο. 

Ο θαζεγεηήο θνηλσληνινγίαο ηνπ παλεπηζηεκίνπ Aberdeen ζηε Σθσηία Roland 

Robertson, νξίδεη ηελ παγθνζκηνπνίεζε σο εμήο: «Ζ παγθφζκηα ζπκπίεζε θαη ε 

εληαηηθνπνίεζε ηεο ζπλείδεζεο ηνπ θφζκνπ σο ζπλφινπ»
5
. 

Σχκθσλα κε ηνλ Anthony Giddens, «[….] Ζ παγθνζκηνπνίεζε κπνξεί λα νξηζηεί σο 

ε εληαηηθνπνίεζε ησλ παγθφζκησλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ πνπ ζπλδένπλ καθξηλέο 

ηνπηθφηεηεο κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε ηα ηνπηθά γεγνλφηα λα ζπλδηακνξθψλνληαη απφ 

καθξηλά ζπκβάληα θαη αληίζηξνθα»
6
. 

Σχκθσλα κε ηε Saskia Sassen, ε παγθνζκηνπνίεζε απνηειείηαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα 

απφ δχν μερσξηζηά ζχλνια δπλακηθήο. Τν έλα απφ απηά εκπιέθεηαη ζην ζρεκαηηζκφ 

παγθφζκησλ ζεζκψλ θαη δηαδηθαζηψλ, φπσο ν Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Δκπνξίνπ 

(ΠΟΔ), νη παγθφζκηεο ρξεκαηνπηζησηηθέο αγνξέο, ν λένο θνζκνπνιηηηζκφο θαη ηα 

δηθαζηήξηα εγθιεκάησλ πνιέκνπ. Οη πξαθηηθέο θαη νη νξγαλσηηθέο κνξθέο κέζσ ησλ 

νπνίσλ ιεηηνπξγνχλ απηέο νη δπλακηθέο, απνηεινχλ δηαδηθαζίεο νη νπνίεο ηππηθά 

ζεσξνχληαη παγθφζκηαο θιίκαθαο. Τν δεχηεξν ζχλνιν δηαδηθαζηψλ δελ ζπληειείηαη 

απαξαίηεηα ζε παγθφζκηα θιίκαθα, αιιά απνηειεί κέξνο ηεο παγθνζκηνπνίεζεο. 

Απηέο  νη δηαδηθαζίεο δηεμάγνληαη βαζηά εληφο ησλ εδαθψλ θαη ησλ ζεζκηθψλ ηνκέσλ 

πνπ έρνπλ, ζε κεγάιν βαζκφ, θαηαζθεπαζηεί ζε εζληθνχο φξνπο. Παξφιν πνπ νη 

δηαδηθαζίεο απηέο εληνπίδνληαη ζε εζληθφ επίπεδν,  πεξηιακβάλνπλ δηαζπλνξηαθά 

δίθηπα θαη ζρεκαηηζκνχο ζπλδένληαο πνιιαπιά ηνπηθέο ή εζληθέο δηεξγαζίεο θαη 

θνξείο. Μεηαμχ απηψλ ησλ δηαδηθαζηψλ ζπκπεξηιακβάλνληαη: 

 Γηαζπλνξηαθά δίθηπα αθηηβηζηψλ πνπ αζρνινχληαη κε ζπγθεθξηκέλα ζέκαηα 

ηνπηθψλ αγψλσλ κε ξεηή ή ζησπεξή παγθφζκηα αηδέληα, φπσο ζπκβαίλεη κε 

πνιιέο νξγαλψζεηο αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ θαη πεξηβάιινληνο.  

 Σπγθεθξηκέλεο πηπρέο ησλ θξαηηθψλ εξγαζηψλ, π.ρ. νξηζκέλεο λνκηζκαηηθέο 

θαη θνξνινγηθέο πνιηηηθέο πνπ είλαη θξίζηκεο γηα ηε ζχζηαζε ησλ 

παγθφζκησλ αγνξψλ θαη πξέπεη λα εθαξκνζηνχλ ζε έλαλ απμαλφκελν αξηζκφ 

ρσξψλ, ζπρλά θάησ απφ ηελ ηεξάζηηα πίεζε ηνπ Γηεζλνχο Ννκηζκαηηθνχ 

Τακείνπ (ΓΝΤ), ηεο θπβέξλεζεο ησλ ΖΠΑ θαη άιισλ παγθφζκησλ 

νξγαληζκψλ.  

                                                           
5
 Roland Robertson, Globalization.  Social Theory and Global Culture, London 1992, ζει. 129-137 

6
 Anthony Giddens, Οι σνέπειες ηης Νεωηερικόηηηας, εθδφζεηο Κξηηηθή, Αζήλα 2001, ζει. 64 
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 Φξήζε ζηα εζληθά δηθαζηήξηα δηεζλψλ κέζσλ, είηε πξφθεηηαη γηα αλζξψπηλα  

δηθαηψκαηα είηε γηα πξάμεηο πνπ ζπλδένληαη κε ηνλ ΠΟΔ. 

 Με θνζκνπνιίηηθεο κνξθέο παγθφζκηαο πνιηηηθήο πνπ παξακέλνπλ βαζηά 

ζπλδεδεκέλεο ή εζηηαζκέλεο ζε ηνπηθά δεηήκαηα θαη αγψλεο, σζηφζν, 

απνηεινχλ κέξνο ησλ παγθφζκησλ πιεπξηθψλ δηθηχσλ
7
.  

Τέινο, δε ζα κπνξνχζακε λα παξαιείςνπκε ηελ πεξηγξαθή γηα ηελ παγθνζκηνπνίεζε 

πνπ έθαλαλ νη Marx θαη Engels ζην Μαληθέζην ηνπ Κνπκνπληζηηθνχ Κφκκαηνο πξηλ 

απφ 171 ρξφληα: «[...] ε αλάγθε λα κεγαιψλεη νινέλα ηελ πψιεζε ησλ πξντφλησλ ηεο 

θπλεγά ηελ αζηηθή ηάμε πάλσ ζ' φιε ηε γήηλε ζθαίξα. Δίλαη ππνρξεσκέλε λα 

θσιηάδεη παληνχ, λα εγθαζίζηαηαη παληνχ, λα δεκηνπξγεί παληνχ ζρέζεηο. Με ηελ 

εθκεηάιιεπζε ηεο παγθφζκηαο αγνξάο, ε αζηηθή ηάμε δηακφξθσζε θνζκνπνιίηηθα 

ηελ παξαγσγή θαη ηελ θαηαλάισζε φισλ ησλ ρσξψλ. Πξνο κεγάιε ιχπε ησλ 

αληηδξαζηηθψλ, αθαίξεζε ην εζληθφ έδαθνο θάησ απφ ηα πφδηα ηεο βηνκεραλίαο. 

Δθκεδελίζηεθαλ θη εμαθνινπζνχλ αθφκα θαζεκεξηλά λα εθκεδελίδνληαη νη 

πακπάιαηεο εζληθέο βηνκεραλίεο. Δθηνπίδνληαη απφ λέεο βηνκεραλίεο πνπ ε εηζαγσγή 

ηνπο γίλεηαη δσηηθφ δήηεκα γηα φια ηα πνιηηηζκέλα έζλε, απφ βηνκεραλίεο πνπ δελ 

επεμεξγάδνληαη πηα ληφπηεο πξψηεο χιεο, αιιά πξψηεο χιεο πνπ βξίζθνληαη ζηηο πην 

απνκαθξπζκέλεο δψλεο θαη πνπ ηα πξντφληα ηνπο δελ θαηαλαιψλνληαη κνλάρα ζηελ 

ίδηα ηε ρψξα, αιιά ηαπηφρξνλα ζε φια ηα κέξε ηνλ θφζκνπ. Σηε ζέζε ησλ παιηψλ 

αλαγθψλ, πνπ ηθαλνπνηνχληαλ απφ ηα εζληθά πξντφληα, κπαίλνπλ θαηλνχξγηεο 

αλάγθεο πνπ γηα λα ηθαλνπνηεζνχλ απαηηνχλ πξντφληα ησλ πην απνκαθξπζκέλσλ 

ρσξψλ. Σηε ζέζε ηεο παιηάο ηνπηθήο θαη εζληθήο απηάξθεηαο θαη απνθιεηζηηθφηεηαο, 

κπαίλεη κηα νιφπιεπξε ζπλαιιαγή, κηα νιφπιεπξε αιιειεμάξηεζε ησλ εζλψλ. Κη 

απηφ πνπ γίλεηαη ζηελ πιηθή παξαγσγή γίλεηαη θαη ζηελ πλεπκαηηθή παξαγσγή. Τα 

πλεπκαηηθά πξντφληα ησλ κεκνλσκέλσλ εζλψλ γίλνληαη θνηλφ ρηήκα. Ζ εζληθή 

κνλνκέξεηα θαη ν εζληθφο πεξηνξηζκφο γίλνληαη φιν θαη πην αδχλαηα θαη απφ ηηο 

πνιιέο εζληθέο θαη ηoπηθέο θηινινγίεο δηακνξθψλεηαη κηα παγθφζκηα θηινινγία. Με 

ηε γξήγνξε βειηίσζε φισλ ησλ εξγαιείσλ παξαγσγήο, κε ηελ απεξηφξηζηε 

δηεπθφιπλζε ησλ επηθνηλσληψλ, ε αζηηθή ηάμε ηξαβάεη ζηνλ πνιηηηζκφ φια, αθφκα 

θαη ηα πην βάξβαξα έζλε. Οη θηελέο ηηκέο ησλ εκπνξεπκάησλ ηεο είλαη ην βαξχ 

ππξνβνιηθφ πνπ γθξεκίδεη φια ηα ζηληθά ηείρε, θαη πνπ αλαγθάδεη λα ζπλζεθνινγήζεη 

αθφκα θαη ην πην ζθιεξνηξάρειν κίζνο ησλ βαξβάξσλ ελάληηα ζηνπο μέλνπο. 

Αλαγθάδεη φια ηα έζλε λα δερηνχλ ηνλ αζηηθφ ηξφπν παξαγσγήο, αλ δελ ζέινπλ λα 

ραζνχλ. Τα αλαγθάδεη λα εηζαγάγνπλ ζηε ρψξα ηνπο ην ιεγφκελν πνιηηηζκφ, δειαδή 

λα γίλνπλ αζηνί. Με κηα ιέμε, δεκηνπξγεί έλαλ θφζκν "θαη' εηθφλα ηεο"»
8
. 

 

                                                           
7
 Saskia Sassen, «Globalization or denationalization?», Review of International Political Economy, 

Vol. 10, no.1, 2003, pp. 1-2, δηαζέζηκν ζηε δηεχζπλζε: 

http://www.saskiasassen.com/PDFs/publications/Globalization-or-Denationalization.pdf (εκεξνκελία 

επίζθεςεο: 13/5/2019) 
8
 K. Marx, F. Engels, Μανιθέζηο ηοσ Κομμοσνιζηικού Κόμμαηος, εθδφζεηο Σχγρξνλε Δπνρή, Αζήλα 

1994, ζει. 18-19 (Γξάθηεθε απφ ηνλ Κ. Μαξμ θαη ηνλ Φ. Έλγθειο ζηελ πεξίνδν απφ ην Γεθέκβξε ηνπ 

1847 σο ην Γελάξε ηνπ 1848. Πξψηε θνξά ηππψζεθε ην Φιεβάξε/Μάξηε ηνπ 1848 ζην Λνλδίλν) 

http://www.saskiasassen.com/PDFs/publications/Globalization-or-Denationalization.pdf
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1.2 Όςεηο ηεο παγθνζκηνπνίεζεο 

1.2.1 Οηθνλνκηθή Παγθνζκηνπνίεζε 

Ζ νηθνλνκηθή παγθνζκηνπνίεζε αλαθέξεηαη ζηελ εληαηηθνπνίεζε θαη  εμάπισζε ησλ 

νηθνλνκηθψλ αιιειεπηδξάζεσλ ζε νιφθιεξε ηε γήηλε ζθαίξα. Οη γηγάληηεο ξνέο 

θεθαιαίνπ θαη ε ηερλνινγία έρνπλ ελζαξξχλεη ην εκπφξην αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ θαη 

νη αγνξέο έρνπλ επεθηείλεη ηελ εκβέιεηά ηνπο ζε φιν ηνλ θφζκν, ζε κία  δηαδηθαζία 

δεκηνπξγίαο λέσλ δεζκψλ κεηαμχ εζληθψλ νηθνλνκηψλ. Αληαλαθιά ηε ζπλερηδφκελε 

επέθηαζε θαη ηελ ακνηβαία νινθιήξσζε ησλ ζπλφξσλ ηεο αγνξάο θαη είλαη κία ηάζε 

κε αλαζηξέςηκε γηα ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ζε νιφθιεξν ηνλ θφζκν. Τεξάζηηεο 

δηεζληθέο εηαηξείεο θαη παλίζρπξνη δηεζλείο νηθνλνκηθνί ζεζκνί θαη νξγαληζκνί έρνπλ 

αλαδεηρζεί σο ηα ζεκαληηθφηεξα δνκηθά ζηνηρεία ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκηθήο ηάμεο 

ηνπ 21
νπ

αηψλα. 

Τν ζχζηεκα ζηαζεξψλ ηζνηηκηψλ Bretton Woods
9
,  έζεζε ηα ζεζκηθά ζεκέιηα γηα ηε 

δεκηνπξγία ηξηψλ λέσλ δηεζλψλ νηθνλνκηθψλ νξγαληζκψλ: α) ην ΓΝΤ, ην νπνίν 

δεκηνπξγήζεθε γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ δηεζλνχο λνκηζκαηηθνχ ζπζηήκαηνο, β) ε 

Γηεζλήο Τξάπεδα γηα Αλαζπγθξφηεζε θαη Αλάπηπμε, γλσζηή αξγφηεξα σο 

Παγθφζκηα Τξάπεδα, ε νπνία αξρηθά ζρεδηάζηεθε γηα λα παξέρεη δάλεηα γηα ηελ 

αλαζπγθξφηεζε ηεο κεηαπνιεκηθήο Δπξψπεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 

1950, σζηφζν, ν ζθνπφο ηεο επεθηάζεθε ζηε ρξεκαηνδφηεζε δηαθφξσλ 

βηνκεραληθψλ ζρεδίσλ ζε αλαπηπζζφκελεο ρψξεο ζε φιν ηνλ θφζκν θαη γ) ε Γεληθή 

Σπκθσλία Γαζκψλ θαη Δκπνξίνπ (ΓΣΓΔ), ε νπνία ζπζηάζεθε ην 1947 σο κία 

παγθφζκηα εκπνξηθή νξγάλσζε πνπ αζρνιείηαη κε ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ επηβνιή 

πνιπκεξψλ εκπνξηθψλ ζπκθσληψλ. Τν 1995, ν ΠΟΔ ηδξχζεθε σο ν δηάδνρνο 

νξγαληζκφο ηεο ΓΣΓΔ. Καηά ηε δεθαεηία ηνπ 1990, ν ΠΟΔ έγηλε ην επίθεληξν ηεο 

έληνλεο δεκφζηαο ακθηζβήηεζεο ζρεηηθά κε ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηηο επηπηψζεηο ηεο 

νηθνλνκηθήο παγθνζκηνπνίεζεο
10

. 

Ζ πξφνδνο ηεο επηζηήκεο θαη ησλ ηερλνινγηψλ έρεη κεηψζεη ζεκαληηθά ην θφζηνο ησλ 

κεηαθνξψλ θαη ησλ επηθνηλσληψλ, θαζηζηψληαο δπλαηή ηελ νηθνλνκηθή 

παγθνζκηνπνίεζε. Τν ζεκεξηλφ θφζηνο ησλ ζαιάζζησλ κεηαθνξψλ είλαη ην κηζφ 

εθείλνπ ηνπ 1930, ησλ αεξνκεηαθνξψλ ην 1/6 θαη ησλ ηειεπηθνηλσληψλ ην 1%. Τν 

επίπεδν ησλ ηηκψλ ησλ ππνινγηζηψλ ην 1990 ήηαλ πεξίπνπ ην 1/125 απφ απηφ ηνπ 

1960, θαη ην 1998 κεηψζεθε θαηά πεξίπνπ 80%. Απηφ ην θαηλφκελν ηεο ζπκπίεζεο 

ηνπ ρψξνπ θαη ηνπ ρξφλνπ, ιφγσ ηεο ηερλνινγηθήο πξνφδνπ, κείσζε ζεκαληηθά ην 

θφζηνο ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ θαη ησλ επελδχζεσλ, θαζηζηψληαο έηζη δπλαηή ηελ 

                                                           
9 https://www.thebalance.com/bretton-woods-system-and-1944-agreement-3306133 (εκεξνκελία 

επίζθεςεο: 14/5/2019) 
10

 Manfred B. Steger, Globalization: A Very Short Introduction, Oxford University Press, New York 

2003, p. 38, δηαζέζηκν ζηε δηεχζπλζε:  

https://www.academia.edu/7176061/Steger_Manfred._2003_._Globalization_A_very_short_introducti

on (εκεξνκελία επίζθεςεο: 14/5/2019) 

https://www.thebalance.com/bretton-woods-system-and-1944-agreement-3306133
https://www.academia.edu/7176061/Steger_Manfred._2003_._Globalization_A_very_short_introduction
https://www.academia.edu/7176061/Steger_Manfred._2003_._Globalization_A_very_short_introduction
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νξγάλσζε θαη ηνλ ζπληνληζκφ ηεο παγθφζκηαο παξαγσγήο. Γηα παξάδεηγκα, έλα 

απηνθίλεην ηεο Ford έρεη ζρεδηαζηεί ζηε Γεξκαλία, ην ζχζηεκα ηαρπηήησλ παξάγεηαη 

ζηελ Κνξέα, ε αληιία ζηηο ΖΠΑ θαη ν θηλεηήξαο ζηελ Απζηξαιία. Δίλαη αθξηβψο ε 

ηερλνινγηθή πξφνδνο πνπ θαηέζηεζε δπλαηή ηελ παγθφζκηα παξαγσγή απηνχ ηνπ 

είδνπο. Δπηπιένλ, ε αλάπηπμε ηεο νηθνλνκίαο πνπ βαζίδεηαη ζηε δηθηχσζε έρεη 

δεκηνπξγήζεη κία κεγάιε νκάδα «αφξαησλ» επηρεηξήζεσλ, θαζηζηψληαο ηελ έλλνηα 

ησλ εζληθψλ ζπλφξσλ θαη ησλ απνζηάζεσλ, κηθξήο ζεκαζίαο γηα νξηζκέλεο 

νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο
11

. 

Δάλ ε ηερλνινγηθή πξφνδνο θαη ε αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο ησλ πιεξνθνξηψλ 

ζεσξνχληαη σο ε ηερλνινγηθή θηλεηήξηα δχλακε γηα ηελ νηθνλνκηθή 

παγθνζκηνπνίεζε, ηφηε ε πξνζαλαηνιηζκέλε ζηελ αγνξά κεηαξξχζκηζε, ε νπνία 

δηεμάγεηαη ζε νιφθιεξν ηνλ θφζκν, πξέπεη λα ζεσξείηαη σο ε ζεζκηθή θηλεηήξηα 

δχλακε πξνο απηή ηελ ηάζε. Σην πιαίζην ηεο ΓΣΓΔ θαη ηνπ ΠΟΔ, πνιιέο ρψξεο 

έρνπλ κεηψζεη ζηαδηαθά ηνπο δαζκνινγηθνχο θαη κε δαζκνινγηθνχο θξαγκνχο θαη 

φιν θαη πεξηζζφηεξεο ρψξεο απειεπζεξψλνπλ ηηο θηλήζεηο ησλ ινγαξηαζκψλ θαη ησλ  

θεθαιαίσλ ηνπο. Όια απηά έρνπλ δψζεη κεγάιε ψζεζε ζηελ αλάπηπμε ηνπ εκπνξίνπ 

θαη ησλ επελδχζεσλ. Οη πνιπεζληθέο εηαηξείεο έρνπλ θαηαζηεί νη θχξηνη θνξείο ηεο 

νηθνλνκηθήο παγθνζκηνπνίεζεο. Οξγαλψλνπλ παγθνζκίσο ηελ παξαγσγή θαη 

θαηαλέκνπλ ηνπο πφξνπο αλάινγα ζηελ αξρή ηεο κεγηζηνπνίεζεο ηνπ θέξδνπο. Ζ 

παγθνζκηνπνίεζε ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηνκέα έρεη γίλεη ε ηαρχηεξα 

αλαπηπζζφκελε θαη ζεκαληηθφηεξε πηπρή ηεο νηθνλνκηθήο παγθνζκηνπνίεζεο. Ζ 

δηεζλήο ρξεκαηνδφηεζε ηέζεθε ζε ηζρχ πξνθεηκέλνπ λα εμππεξεηήζεη ηηο αλάγθεο 

ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ θαη ησλ επελδπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. Σπγθξηηηθά  κε ηηο 

αγνξέο εκπνξεπκάησλ θαη εξγαζίαο, ε ρξεκαηνπηζησηηθή αγνξά είλαη ε κφλε πνπ 

έρεη ηαπηηζηεί κε ηελ παγθνζκηνπνίεζε κε ηελ αιεζηλή έλλνηα ηνπ φξνπ. Ζ 

δηαδηθαζία ηεο παγθνζκηνπνίεζεο ηεο νηθνλνκίαο αλαθέξεηαη επίζεο ζηε δηαδηθαζία 

ηεο παγθφζκηαο βηνκεραληθήο αλαδηάξζξσζεο θαη αλαπξνζαξκνγήο. Με ηελ 

αλάπηπμε ηεο επηζηήκεο θαη ηεο ηερλνινγίαο θαη ηελ αχμεζε ηνπ εηζνδήκαηνο, νη 

βηνκεραληθέο δνκέο φισλ ησλ ρσξψλ έρνπλ αλαπξνζαξκνζηεί θαη αλαβαζκηζηεί. Τα 

ηειεπηαία ρξφληα, νη αλαπηπγκέλεο ρψξεο ηεο δχζεο εηζέξρνληαη ζηαδηαθά ζηελ 

επνρή ηεο νηθνλνκίαο ηεο γλψζεο θαη έρνπλ αξρίζεη λα κεηαθέξνληαη ζηηο 

αλαπηπζζφκελεο ρψξεο πνιιέο βηνκεραλίεο έληαζεο εξγαζίαο κε αδχλακεο δηεζλείο 

ζπλζήθεο αληαγσληζκνχ. Απηή ε δηαδηθαζία κεηαηφπηζεο ησλ βηνκεραληψλ κεηαμχ 

ησλ ρσξψλ πξνσζεί ζε βάζνο ηελ αλάπηπμε ηεο νηθνλνκηθήο παγθνζκηνπνίεζεο. Ζ 

νηθνλνκηθή παγθνζκηνπνίεζε έρεη εληείλεη ηνλ αληαγσληζκφ ζηε δηεζλή αγνξά 

κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ δηαθνξεηηθψλ ρσξψλ. Πξνθεηκέλνπ λα απμήζνπλ ηε ζέζε 

ηνπο θαη λα βειηηψζνπλ ηελ αληαγσληζηηθφηεηά ηνπο ζηελ δηεζλή αγνξά, ηφζν νη 

εγρψξηεο επηρεηξήζεηο φζν θαη νη επηρεηξήζεηο απφ άιιεο ρψξεο θαηαθεχγνπλ ζε 

                                                           
11

 Gao Shangquan, «Economic Globalization: Trends, Risks and Risk Prevention», United Nations 

Department of Economic & Social Affairs, Paper No. 1, New York 2000, p. 1, δηαζέζηκν ζηε 

δηεχζπλζε:  

https://www.un.org/en/development/desa/policy/cdp/cdp_background_papers/bp2000_1.pdf 

(εκεξνκελία επίζθεςεο: 14/5/2019) 

 

https://www.un.org/en/development/desa/policy/cdp/cdp_background_papers/bp2000_1.pdf
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ζπγρσλεχζεηο θαη εμαγνξέο ε κία κεηά ηελ άιιε, γεγνλφο ην νπνίν έρεη νδεγήζεη ζε 

έλα κεγάιν θχκα βηνκεραληθήο αλαδηάξζξσζεο
12

.  

 

1.2.2 Πνιηηηθή Παγθνζκηνπνίεζε 

Παξαδνζηαθά, ε άζθεζε πνιηηηθήο απνηεινχζε απνθιεηζηηθή αξκνδηφηεηα ησλ 

εζληθψλ θξαηψλ. Οη εζληθέο θπβεξλήζεηο ήηαλ ππεχζπλεο γηα ηε δηαηήξεζε ηεο 

αζθάιεηαο θαη ηεο νηθνλνκηθήο επεκεξίαο ησλ πνιηηψλ ηνπο, θαζψο θαη γηα ηελ 

πξνζηαζία ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ θαη ηνπ πεξηβάιινληνο εληφο ησλ ζπλφξσλ 

ηνπο. Με ηηο παγθφζκηεο νηθνινγηθέο αιιαγέο, ηελ νινέλα θαη πην νινθιεξσκέλε 

παγθφζκηα νηθνλνκία θαη άιιεο παγθφζκηεο ηάζεηο, ε πνιηηηθή δξαζηεξηφηεηα γίλεηαη 

φιν θαη πεξηζζφηεξν ζε παγθφζκην επίπεδν. Σηε ζεκεξηλή επνρή ηεο 

παγθνζκηνπνίεζεο, ε πνιηηηθή κπνξεί λα ιάβεη ρψξα πάλσ απφ ην εζληθφ θξάηνο 

κέζσ πξνγξακκάησλ πνιηηηθήο νινθιήξσζεο φπσο ε Δπξσπατθή Έλσζε θαη κέζσ 

δηαθπβεξλεηηθψλ νξγαλψζεσλ φπσο ην ΓΝΤ, ε Παγθφζκηα Τξάπεδα, ν ΠΟΔ, ν 

Οξγαληζκφο Ζλσκέλσλ Δζλψλ (ΟΖΔ) θαη ε Οκάδα ησλ Δίθνζη (G20). Ζ πνιηηηθή 

δξαζηεξηφηεηα κπνξεί επίζεο λα μεπεξάζεη ηα εζληθά ζχλνξα κέζσ ησλ παγθφζκησλ 

θηλεκάησλ θαη ησλ κε θεξδνζθνπηθψλ νξγαλψζεσλ (ΜΚΟ). Οη νξγαλψζεηο ηεο 

θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ ελεξγνχλ παγθνζκίσο, ζρεκαηίδνληαο ζπκκαρίεο κε 

νξγαληζκνχο άιισλ ρσξψλ, ρξεζηκνπνηψληαο παγθφζκηα ζπζηήκαηα επηθνηλσληψλ 

θαη αζθψληαο πηέζεηο ζε δηεζλείο νξγαληζκνχο θαη άιινπο θνξείο άκεζα, αληί λα 

εξγάδνληαη κέζσ ησλ εζληθψλ ηνπο θπβεξλήζεσλ
13

. 

Ο ΟΖΔ ηδξχζεθε ην 1945, κεηά ην δεχηεξν παγθφζκην πφιεκν, απφ 51 ρψξεο θαη 

ζήκεξα απαξηζκεί 193 ρψξεο-κέιε. Δίλαη έλαο δηεζλήο νξγαληζκφο πνπ δεζκεχεηαη 

γηα ηε δηαηήξεζε ηεο δηεζλνχο εηξήλεο θαη αζθάιεηαο, ηελ αλάπηπμε θηιηθψλ 

ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ εζλψλ, ηελ πξνψζεζε ηεο θνηλσληθήο πξνφδνπ, ηε βειηίσζε ηνπ 

βηνηηθνχ επηπέδνπ, ηε δηαθχιαμε ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ θαη ηελ ελαξκφληζε 

ησλ δξάζεσλ ησλ θξαηψλ
14

. 

Ζ απμαλφκελε ηάζε ηεο πνιηηηθήο παγθνζκηνπνίεζεο έρεη απνδπλακψζεη ηηο 

ιεηηνπξγίεο ηνπ εζληθνχ θξάηνπο, ηνπ νπνίνπ ε εζσηεξηθή θαη εμσηεξηθή θπξηαξρία 

πεξηνξίδεηαη ζπλερψο. Όπσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη ν Δπζηξάηηνο Αικπάλεο: 

«[....] Ωο απνηέιεζκα ηεο παγθνζκηνπνίεζεο θαη ηεο ζπλνιηθήο πνιηηηζκηθήο  

κεηαβνιήο πνπ ζπληειείηαη ζήκεξα παγθνζκίσο, ην έζλνο απνδπλακψλεηαη 

ιεηηνπξγηθά θαη απαμηψλεηαη ζπκβνιηθά, [...] ελψ ην θξάηνο, ηνπ νπνίνπ ε εζσηεξηθή 

θαη εμσηεξηθή θπξηαξρία πεξηνξίδεηαη ζπλερψο, ζπξξηθλψλεηαη θαη απνδπλακψλεηαη 

σο πξνο ηηο ιεηηνπξγίεο θαη ηηο δπλαηφηεηέο ηνπ, ράλεη ην κνλνπψιην άζθεζεο 

λφκηκεο βίαο θαη κεηαηξέπεηαη ζε κεραληζκφ ηνπηθήο δηαρείξηζεο θαη ζε έθθξαζε 

                                                           
12

 Gao Shangquan, φ.π., ζει. 2-3 
13

 https://www.globalpolicy.org/globalization/globalization-of-politics.html (εκεξνκελία επίζθεςεο: 

15/5/2019) 
14

 https://www.unric.org/el/index.php?option=com_content&view=article&id=16&Itemid=10 

(εκεξνκελία επίζθεςεο: 15/5/2019) 

https://www.globalpolicy.org/globalization/globalization-of-politics.html
https://www.unric.org/el/index.php?option=com_content&view=article&id=16&Itemid=10
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κηαο παγθφζκηαο ππεξεζληθήο ηάμεο. [....] Ταπηνρξφλσο, νκνγελνπνηείηαη παγθνζκίσο 

θαη ν πνιηηηθφο ιφγνο, ν νπνίνο επηρεηξείηαη λα απνκεησζεί ζε ιφγν ηεο 

θαζεκεξηλφηεηαο, ηεο αγνξάο, ηνπ δηάρπηνπ θηλδχλνπ ή ηεο παγθφζκηαο ηάμεο, ε 

πνιηηηθή επηρεηξείηαη λα ζηεγαλνπνηεζεί, λα απνζηεηξσζεί θαη λα απνκεησζεί ζε 

ηερλνθξαηηθή δηαρείξηζε θαη ζε έθθξαζε κηαο παγθφζκηαο ππεξεζληθήο πνιηηηθήο 

ηάμεο θαη ε πνιηηηθή εμνπζία λα κεηαηξαπεί ζε έθθξαζε ηεο ηάμεο απηήο, ελψ ε 

πνιηηηθή ηδενινγία έρεη απφ θαηξφ απνζπληεζεί θαη παξαθκάζεη»
15

. 

 

1.2.3 Πνιηηηζηηθή Παγθνζκηνπνίεζε 

Ζ δηαδηθαζία ηεο παγθνζκηνπνίεζεο επεξεάδεη ζεκαληηθά φιεο ηηο πηπρέο ηνπ 

πνιηηηζκνχ φπσο ηελ ηέρλε, ηε γιψζζα, ηε ζξεζθεία, ηε δηαλφεζε, ηελ επηθνηλσλία 

θαη ηελ θνηλσληθή νξγάλσζε
16

. Σχκθσλα κε ηνλ Waters, ε πνιηηηζκηθή 

παγθνζκηνπνίεζε έρεη δχν ζεκεία αλαθνξάο· ηε ξνή ζεκείσλ, ζπκβφισλ θαη 

πιεξνθνξηψλ ζε νιφθιεξν ηνλ θφζκν θαη ηηο αληηδξάζεηο πξνο απηή ηε ξνή
17

.  

Ο πνιηηηζκφο είλαη κηα δπλακηθή δηαδηθαζία αιιαγήο θαη φρη έλα άθακπην ζχλνιν 

κνξθψλ ή παξακέηξσλ πνπ πξέπεη λα ηεξνχληαη απζηεξά. Όπσο αλαθέξεηαη ζηελ 

Παγθφζκηα Δπηηξνπή Πνιηηηζκνχ θαη Αλάπηπμεο, κηα θνηλσλία δελ είλαη ζηαηηθή 

νχηε ακεηάβιεηε· είλαη κηα ζηαζεξή θαηάζηαζε ξνήο, πνπ επεξεάδεη θαη επεξεάδεηαη 

απφ άιιεο απφςεηο θαη εθθξαζηηθέο κνξθέο ηνπ θφζκνπ
18

. 

Ζ άπνςε ηεο «ΜαθΝηνλαιληνπνίεζεο»  

Ζ ηερλνινγία έρεη πιένλ δεκηνπξγήζεη ηε δπλαηφηεηα θαη ηελ πηζαλφηεηα κηαο 

παγθφζκηαο θνπιηνχξαο. Τν δηαδίθηπν, ηα ζχγρξνλα κέζα ηειεπηθνηλσληψλ, νη 

δνξπθφξνη θαη ε θαισδηαθή ηειεφξαζε ζαξψλνπλ ηα πνιηηηζηηθά φξηα. Οη 

παγθφζκηεο εηαηξείεο ςπραγσγίαο δηακνξθψλνπλ ηηο αληηιήςεηο θαη ηα φλεηξα ησλ 

απιψλ πνιηηψλ φπνπ θαη αλ απηνί δνπλ πξνάγνληαο, θαηά θχξην ιφγν, ηα δπηηθά 

ηδεψδε ηνπ θαπηηαιηζκνχ
19

. Έλαο νξηζκφο ηεο παγθνζκηνπνίεζεο σο 

«Ακεξηθαλνπνίεζε» ή, ίζσο, ε «ΜαθΝηνλαιληνπνίεζε» ηνπ θφζκνπ, παξνπζηάδεη 

ηελ παγθνζκηνπνίεζε σο κηα δηαδηθαζία πνπ νδεγείηαη απφ ηελ ακεξηθαληθή 

θαηαλαισηηθή θνπιηνχξα ε νπνία αλάηξεπεη άιινπο πνιηηηζκνχο
20

. Σε απηή ηελ 

πεξίπησζε, ζπληειείηαη κία νκνηνγελνπνίεζε ησλ δηαθνξεηηθψλ πνιηηηζκψλ ε νπνία, 

ζηελ αθξαία ηεο κνξθή, κπνξεί λα νδεγήζεη ζηε δεκηνπξγία ελφο παγθφζκηνπ 

πνιηηηζκνχ. 

                                                           
15

 Δπζηξάηηνο Αικπάλεο, Παγκοζμιοποίηζη, εθδφζεηο Libro,  Αζήλα 2003, ζει. 29-30 
16

 Δπζηξάηηνο Αικπάλεο, ζην ίδην, ζει. 36 
17

 Waters, αλαθέξεηαη ζηνλ Philip Smith, Πολιηιζμική Θεωρία: Μία ειζαγωγή, εθδφζεηο Κξηηηθή, 

Αζήλα 2006, ζει. 350 
18

 http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/culture-and-development/the-future-we-want-the-role-

of-culture/globalization-and-culture/ (εκεξνκελία επίζθεςεο: 15/9/2019) 
19

 https://www.globalpolicy.org/globalization/globalization-of-culture.html (εκεξνκελία επίζθεςεο: 

15/9/2019) 
20

 Hilal Ahmad Wani, «Impact of Globalization on World Culture», Research Journal οf Humanities 

and Social Sciences,Vol.2, no 2, 2011, p. 38 

http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/culture-and-development/the-future-we-want-the-role-of-culture/globalization-and-culture/
http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/culture-and-development/the-future-we-want-the-role-of-culture/globalization-and-culture/
https://www.globalpolicy.org/globalization/globalization-of-culture.html
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Πνιηηηζκηθνί Τβξηδηζκνί 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, έλαο άιινο νξηζκφο ηεο παγθνζκηνπνίεζεο ζα ηφληδε ηηο 

δηαπνιηηηζκηθέο επηπηψζεηο ηεο, ιακβάλνληαο ππφςε ηε θχζε ηεο παγθνζκηνπνίεζεο 

σο ηξφπν πνπ νη πνιηηηζκνί αιιειεπηδξνχλ θαη καζαίλνπλ ν έλαο απφ ηνλ άιινλ. Με 

ηελ εκθάληζε ηεο δηεζλνχο θηλεηηθφηεηαο ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ, ηηο 

δηαπνιηηηζκηθέο επηθνηλσλίεο, ηε κεηαλάζηεπζε, ην δηεζλέο εκπφξην, ηνλ ηνπξηζκφ θαη 

ηηο παγθφζκηεο επελδχζεηο, ε ζπλεηδεηνπνίεζε ησλ πνιηηηζηηθψλ νκνηνηήησλ θαη ηα 

λέα πνιηηηζηηθά πξντφληα πνπ πξνέξρνληαη απφ ηηο «επηπρείο» ζπλαληήζεηο ησλ 

πνιηηηζκψλ, είλαη γεγνλφηα αλαπφθεπθηα θαη δσηηθήο ζεκαζίαο ζην ζεκεξηλφ 

παγθφζκην πιαίζην. Σχκθσλα κε ηελ νπηηθή ηνπ πβξηδηζκνχ,  εμσηεξηθά θαη 

εζσηεξηθά ξεχκαηα αιιειεπηδξνχλ κε απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία ελφο κνλαδηθνχ 

πνιηηηζηηθνχ πβξηδίνπ πνπ πεξηιακβάλεη ζηνηρεία θαη ησλ δχν. Οη θξαγκνί ζηα 

εμσηεξηθά ξεχκαηα είλαη ππαξθηνί, σζηφζν, αλ θαη είλαη αξθεηά ηζρπξνί γηα λα 

πξνζηαηεχζνπλ ηνπο ηνπηθνχο πνιηηηζκνχο απφ ην λα κελ θαηαβιεζνχλ απφ ηηο 

εμσηεξηθέο αληαιιαγέο, δελ είλαη ηφζν ηζρπξνί ψζηε λα κπινθάξνπλ εληειψο ηηο 

εμσηεξηθέο ξνέο
21

. Πξντφληα πνιηηηζκηθνχ πβξηδηζκνχ κπνξνχλ λα εληνπηζηνχλ ζε 

φιν ηνλ θφζκν θαη ζηνπο πεξηζζφηεξνπο ηνκείο ηνπ πνιηηηζκνχ· ζε ζπγθξηηηθέο 

ζξεζθείεο φπσο, γηα παξάδεηγκα, ε ζξεζθεία ηεο Σαληεξίαο ζηελ Κνχβα
22

, ζε 

εθιεθηηθέο θηινζνθίεο, ζε αλάκεηθηεο γιψζζεο θαη ινγνηερληθά θείκελα, ζε 

αλάκεηθηεο θνπδίλεο, ζε πβξηδηθφ χθνο ζηελ αξρηηεθηνληθή θαη ζε πβξηδηθέο κνπζηθέο 

φπσο είλαη ε Reggae, ε νπνία μεθίλεζε απφ ηελ Τδακάηθα ηε δεθαεηία ηνπ 1970 θαη 

απφ ηφηε έρεη εμαπισζεί ζην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ θφζκνπ, πεξηιακβάλνληαο 

βξεηαληθά, αθξηθαληθά θαη βνξεηνακεξηθαληθά ζηνηρεία
23

. 

Παγθνζκηνπνίεζε θαη ύγρξνλε Σέρλε 

Μέζσ ηεο ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο θαη ησλ κεηαθηλήζεσλ ησλ θαιιηηερλψλ, ε 

παγθνζκηνπνίεζε έρεη δψζεη κία ζεηηθή ηάζε ζηελ εμέιημε ηεο ζχγρξνλεο ηέρλεο. 

Δπέηξεςε ηελ ηνπηθή θαιιηηερληθή ζθελή λα εηζέιζεη ζην δηεζλέο πιαίζην, ελζάξξπλε 

ηε ρξεκαηνδφηεζε δηαθφξσλ πξσηνβνπιηψλ ζηνλ ηνκέα ηεο ζχγρξνλεο ηέρλεο θαη 

ζπλέβαιε επίζεο ζηελ αλάπηπμε ηεο αγνξάο θαη ηνπ καδηθνχ ελδηαθέξνληνο ζηνλ 

ηνκέα ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο θαη ηνπ θξηηηθνχ πξνβιεκαηηζκνχ. Ζ παγθνζκηνπνίεζε 

ηνπ πνιηηηζκνχ ζπκβάιιεη ζηελ αληαιιαγή ησλ πνιηηηζηηθψλ αμηψλ ησλ δηαθφξσλ 

ρσξψλ θαη ζηε ζχγθιηζε ησλ παξαδφζεσλ
24

.  

Έλα παξάδεηγκα ηεο επίδξαζεο ηεο παγθνζκηνπνίεζεο ζηηο ηέρλεο είλαη ε κνπζηθή. Ο 

θφζκνο ηνπ δηαδηθηχνπ έρεη επεξεάζεη ηηο κνπζηθέο εκπεηξίεο ησλ αλζξψπσλ παληνχ. 

                                                           
21

Abderrahman Hassi and Giovanna Storti, «Globalization and Culture: The Three H Scenarios», 

Approaches to Diversity, Intech Open, 2012, p. 12, δηαζέζηκν ζηε δηεχζπλζε: 

https://www.intechopen.co m/books/globalization-approaches-to-diversity/globalization-and-culture-

the-three-h-scenarios (εκεξνκελία επίζθεςεο: 19/9/2019) 
22

 https://www.vice.com/gr/article/3b7vyn/santeria-in-cuba-phil-clarke-hill (εκεξνκελία επίζθεςεο: 

4/11/2019) 
23

 Peter Burke, Πολιηιζηικός Υβριδιζμός, εθδφζεηο Μεηαίρκην, Αζήλα 2010, ζει. 23, 32 
24

 Sadykova Raikhana et al., «The interaction of globalization and culture in the modern world», 

Procedia - Social and Behavioral Sciences 122 (2014), p. 11 

https://www.vice.com/gr/article/3b7vyn/santeria-in-cuba-phil-clarke-hill
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Ζ πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν δίλεη πιένλ ζηνλ θαζέλα ηε δπλαηφηεηα λα αθνχεη 

κνπζηθέο απφ φιν ηνλ θφζκν θαη φισλ ησλ εηδψλ κέζσ δηαδηθηπαθψλ ξαδηνθσληθψλ 

ζηαζκψλ θαη εθαξκνγψλ φπσο ην «you tube» θαη ην «spotify». Ζ απμαλφκελε 

αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ζχγρξνλσλ κνπζηθψλ εηδψλ θαη εζλνηηθψλ κνπζηθψλ έρεη 

δεκηνπξγήζεη, θαη κε ηε ζπκβνιή ηεο ηερλνινγίαο, λέα είδε «πβξηδηθψλ» κνπζηθψλ 

εηδψλ φπσο ε afro-beat, ε ethno-trance, ε afro-jazz, ε γαιιηθή Hip-Hop θ.ά.. 

Ζ παγθνζκηνπνίεζε ηεο ηέρλεο δελ είλαη έλα λέν θαηλφκελν. Τα κνπζεία ζε φιν ηνλ 

θφζκν παξνπζίαδαλ πάληα έξγα ηέρλεο απφ δηαθνξεηηθνχο πνιηηηζκνχο· αζηαηηθνχο 

πίλαθεο δσγξαθηθήο ζε κεηάμη, επξσπατθά ηκπξεζηνληζηηθά έξγα, θπιεηηθά γιππηά 

θαη κάζθεο. Έλα επξχ θάζκα αγνξαζηψλ, παγθνζκίσο, πάληα αγφξαδε έξγα ηέρλεο 

απφ γθαιεξί θαη δεκνπξαζίεο. Τα κνπζεία ζε φιν ηνλ θφζκν ζπλεξγάδνληαη εδψ θαη 

πνιχ θαηξφ, δαλείδνληαο θαη κνηξάδνληαο ηα πην γλσζηά έξγα ηνπο κε άιια κνπζεία 

γηα εηδηθέο εθζέζεηο θαη παξαζηάζεηο. Σην ζχγρξνλν παγθνζκηνπνηεκέλν θφζκν, ε 

ηέρλε έρεη εμειηρζεί ζε έλα πξντφλ πνπ εμάγεηαη θαη εηζάγεηαη παγθνζκίσο, κε ηηο 

δηαδηθηπαθέο πσιήζεηο έξγσλ ηέρλεο λα παξνπζηάδνπλ κηα ζπλερφκελε απμεηηθή 

ηάζε (δηάγξακκα 1.1). Ζ ηέρλε δελ πεξηνξίδεηαη πιένλ απφ ηελ ηνπνζεζία· ην 

δηαδίθηπν εμηζψλεη ηνλ θφζκν ηεο ηέρλεο θαη επηηξέπεη ζε νπνηνλδήπνηε, νπνπδήπνηε 

θαη αλ είλαη, λα αγνξάδεη θαη λα βιέπεη έξγα ηέρλεο. Οη κηθξνί θαιιηηέρλεο 

επσθεινχληαη, θαζψο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα πνπιήζνπλ ηα έξγα ηνπο ζε κία 

ηεξάζηηα παγθφζκηα αγνξά. Κάπνηνη ηνπηθνί πνιηηηζκνί πιήηηνληαη φηαλ νη ηνπηθνί 

ζεζαπξνί ηέρλεο εγθαηαιείπνπλ ηα ζχλνξά ηνπο θαη νη ληφπηνη δελ έρνπλ ηε 

δπλαηφηεηα λα δνπλ απηά ηα έξγα ηέρλεο ζε ηνπηθά κνπζεία θαη γθαιεξί, ελψ θάπνηνη 

άιινη επσθεινχληαη θαζψο καζαίλνπλ γηα άιινπο πνιηηηζκνχο θαη θνηλσλίεο
25

. 

Γηαπηζηψλεηαη ινηπφλ ε ηεξάζηηα επίδξαζε ηεο ηερλνινγίαο ζηελ παγθνζκηνπνίεζε 

ηεο ηέρλεο. Όπσο αλαθέξεη θαη ζε άξζξν ηεο ζην Art Magazine ε Βηβή Νηξηγθφληα: 

«Οη ζχγρξνλεο κέζνδνη κε ηηο νπνίεο ε ηέρλε δεκηνπξγείηαη, πξνσζείηαη, δηαηεξείηαη 

θαη δηαρέεηαη έρνπλ επίζεο κεηαζρεκαηηζηεί σο απνηέιεζκα ηεο ζηξνθήο ηεο 

θνηλσλίαο ζε κηα θνηλσληθά δηαζπλδεδεκέλε κνξθή ζηελ επνρή ηνπ δηαδηθηχνπ θαη 

ηνπ παγθφζκηνπ ηζηνχ. Απηφ πνπ ζπλέβαηλε ηα πξνεγνχκελα ρξφληα ήηαλ φηη νη 

θαιιηηέρλεο πήγαηλαλ ζε κηα gallery κε ην δείγκα πνπ δηέζεηαλ θαη ζηελ ζπλέρεηα ε 

gallery απνθάζηδε αλ ε ζπγθεθξηκέλα δνπιεηά ήηαλ αξθεηά θαιή γηα λα εθηεζεί θαη 

λα πξνσζεζεί. Πιένλ νη δεκηνπξγνί ζηξέθνληαη ζην δηαδίθηπν γηα λα αλαδείμνπλ 

αιιά θαη λα πνπιήζνπλ ηε δνπιεηά ηνπο»
26

. 

 

 

 

 

                                                           
25

 https://www.globalization101.org/globalization-and-art-2/ (εκεξνκελία επίζθεςεο: 6/11/2019) 
26

 Βηβή Νηξηγθφληα, «Πψο ε ηερλνινγία αιιάδεη ηελ ηέρλε», δηαζέζηκν ζηε δηεχζπλζε:  

http://www.artmag.gr/articles/art-thinking/item/4780-technology_changing_art  (εκεξνκελία 

επίζθεςεο:   6/11/2019) 

https://www.globalization101.org/globalization-and-art-2/
http://www.artmag.gr/articles/art-thinking/item/4780-technology_changing_art
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Γηάγξακκα 1.1: Παγθφζκηεο πσιήζεηο έξγσλ ηέρλεο κέζσ δηαδηθηχνπ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πεγή: https://www.hiscox.co.uk/online-art-trade-report (εκεξνκελία επίζθεςεο: 6/11/2019) 

 

1.3 Παγθνζκηνπνίεζε θαη Δζληθή Κνπιηνύξα 

Όπσο πξναλαθέξακε, ε ζεκεξηλή επνρή ηεο παγθνζκηνπνίεζεο κε ηελ πξσηνθαλή 

επηηάρπλζε θαη εληαηηθνπνίεζή ηεο ζηηο παγθφζκηεο ξνέο θεθαιαίνπ, εξγαζίαο θαη 

πιεξνθφξεζεο, αζθεί κηα νκνηνγελνπνηεηηθή επίδξαζε ζηελ ηνπηθή θνπιηνχξα, 

θαζηζηψληαο πηζαλφ, γηα νξηζκέλνπο αλαιπηέο, ην ελδερφκελν δεκηνπξγίαο κίαο 

παγθφζκηαο καδηθήο θνπιηνχξαο θαζνδεγνχκελεο απφ ηα πξφηππα ηνπ Ακεξηθαληθνχ 

θαη Γπηηθνεπξσπατθνχ θαηαλαισηηζκνχ. Αλ θαη ην θαηλφκελν απηφ πξνσζεί ηελ 

ελζσκάησζε ησλ θνηλσληψλ κε λέεο επθαηξίεο, κπνξεί λα νδεγήζεη ζε απψιεηα ηεο 

κνλαδηθφηεηαο ηνπ ηνπηθνχ πνιηηηζκνχ, πνπ κε ηε ζεηξά ηνπ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε 

απψιεηα ηεο ηαπηφηεηαο, ηνπ απνθιεηζκνχ ή αθφκε θαη ησλ ζπγθξνχζεσλ. Απηφ 

ηζρχεη ηδηαίηεξα γηα ηηο παξαδνζηαθέο θνηλσλίεο θαη ηηο θνηλφηεηεο, νη νπνίεο 

εθηίζεληαη πεξηζζφηεξν ζηνλ ηαρχηαην «εθζπγρξνληζκφ» κε βάζε απηά ηα κνληέια
27

. 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά ν Giddens, ζην βηβιίν ηνπ Ο Κόζμος ηων Ραγδαίων Αλλαγών, 

ζπκθσλεί ζην φηη ε παγθνζκηνπνίεζε δηακνξθψλεη βαζχηαηα ηνλ ηξφπν δσήο καο θαη 

φηη ε πνξεία ηεο θαζνδεγείηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηε Γχζε, θέξνληαο ην βαζχ 

απνηχπσκα ηεο νηθνλνκηθήο θαη πνιηηηθήο ηζρχνο ησλ ΖΠΑ θαη νη ζπλέπεηέο ηεο 

είλαη ηδηαίηεξα άληζεο· ζεσξεί φκσο φηη ε παγθνζκηνπνίεζε δελ είλαη κία κνλφδξνκε 

δηαδηθαζία θαη φηη νη ΖΠΑ θαη νη ρψξεο ηεο Γχζεο επεξεάδνληαη παξνκνίσο απφ 

                                                           
27 http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/culture-and-development/the-future-we-want-the-role-

of-culture/globalization-and-culture/ (εκεξνκελία επίζθεςεο: 5/10/2019) 

4,221 

3,753 

3,274 

2,636 

1,507 

Methodology:thisyear’sglobalonlineestimateisbasedonpubliclyavailablesalesfigures,aswellassalesestimates 

collectedfromasurveyofthemainonlineartandcollectiblesalesplatformsthatarementionedintheappendixofthis 

report.Wearefullyawarethattheseonlineartsalesplatformsdonotrepresenttheentirepopulationofonlineartand 

collectiblesalesbusinesses,andthereforeourestimatesarelikelytobeontheconservativeside. 

2018 2017 2016 2015 2014 2013 

4,636 Online art sales ($ million) 

https://www.hiscox.co.uk/online-art-trade-report
http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/culture-and-development/the-future-we-want-the-role-of-culture/globalization-and-culture/
http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/culture-and-development/the-future-we-want-the-role-of-culture/globalization-and-culture/


13 
 

απηήλ. Ο παξαδνζηαθφο ηξφπνο δσήο θαη νη θνπιηνχξεο ησλ πεξηζζφηεξσλ πεξηνρψλ 

ηνπ θφζκνπ δέρνληαη ηζρπξέο πηέζεηο θαη επεξεάδνληαη απφ ηηο δηαδηθαζίεο ηεο 

παγθνζκηνπνίεζεο, ελψ ε παξαδνζηαθή νηθνγέλεηα απεηιείηαη θαη κεηαιιάζζεηαη. Ο 

Giddens ειπίδεη φηη ηειηθά ζα επηθξαηήζνπλ νη ηδέεο ηνπ θνζκνπνιηηηζκνχ θαη ε 

αλνρή ζηελ πνιηηηζκηθή πνιπκνξθία, έλλνηεο νη νπνίεο είλαη ζηελά ζπλδεδεκέλεο κε 

ηε δεκνθξαηία, ε νπνία εμαπιψλεηαη ζε φιν ηνλ θφζκν. Όπσο ραξαθηεξηζηηθά 

αλαθέξεη: «[....] Ζ κεγάιε κάρε ηνπ 21
νπ 

αηψλα ζα ζέζεη αληηκέησπνπο ην 

θνκεληαιηζκφ ελαληίνλ ηεο θνζκνπνιίηηθεο αλνρήο. Σε έλαλ παγθνζκηνπνηνχκελν 

θφζκν, φπνπ νη πιεξνθνξίεο θαη νη εηθφλεο κεηαδίδνληαη αδηάθνπα ζ' νιφθιεξν ηνλ 

πιαλήηε, ν θαζέλαο καο, ζε θαζεκεξηλή βάζε, έξρεηαη ζε επαθή κε άιινπο πνπ 

ζθέθηνληαη θαη δνπλ δηαθνξεηηθά. Οη θνζκνπνιίηεο θαισζνξίδνπλ θαη αγθαιηάδνπλ 

ηελ πνιηηηζκηθή πνιπκνξθία. Οη θνκεληαιηζηέο ηε ζεσξνχλ αηηία αλαζηάησζεο θαη 

επηθίλδπλε. Σπρλά βξίζθνπλ θαηαθχγην ζε κηα αλαλεσκέλε θαη εμαγληζκέλε 

παξάδνζε απ' ην πεδίν ηεο ζξεζθείαο, ηεο εζληθήο ηαπηφηεηαο ή ηνπ εζληθηζκνχ. 

Σπρλφηαηα, δε, θαηαθεχγνπλ ζηε βία». Τέινο, ππνζηεξίδεη φηη ε παγθνζκηνπνίεζε 

δεκηνπξγεί πηέζεηο ελίζρπζεο ηεο ηνπηθήο απηνλνκίαο θαη φηη είλαη ε αηηία ηεο 

αλαβίσζεο ησλ ηνπηθψλ πνιηηηζηηθψλ ηαπηνηήησλ ζε πνιιά κέξε ηνπ θφζκνπ· «[....] 

Οη ηνπηθνί πνιηηηζκνί αλαδχνληαη σο απάληεζε ζηηο ηάζεηο παγθνζκηνπνίεζεο θαζψο 

ε επηξξνή ησλ παιηφηεξσλ εζληθψλ θξαηψλ εμαζζελεί»
28

. 

Δπηθξηηηθή απέλαληη ζηελ ππνδεηθλπφκελε απφ ηηο ΖΠΑ νκνηνγελνπνίεζε ηνπ 

θφζκνπ είλαη θαη ε αληηκεηψπηζε ηνπ Robertson, ν νπνίνο ππνζηεξίδεη ηελ έλλνηα ηεο 

εηεξνγέλεηαο δίλνληαο έκθαζε ζηελ πνιπκνξθία, ζηηο πνιπδηάζηαηεο παγθφζκηεο 

ξνέο θαη ζηελ χπαξμε παγθφζκησλ δηαδηθαζηψλ νη νπνίεο είλαη αλεμάξηεηεο θαη 

θπξίαξρεο ησλ άιισλ εζληθψλ θξαηψλ. Απηέο νη ξνέο δελ εμαιείθνπλ ηνπο ηνπηθνχο 

πνιηηηζκνχο· αιιάδνπλ κφλν κεξηθά απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, ελψ, κεξηθνχο ηνπο 

εληζρχνπλ
29

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
28

 Anthony Giddens, Ο Κόζμος ηων Ραγδαίων Αλλαγών, εθδφζεηο Μεηαίρκην, Αζήλα 2002, ζει. 36-37, 

47-48 
29

 Robertson 2001, αλαθέξεηαη ζηνλ Abderrahman Hassi and Giovanna Storti, φ.π., p. 8   
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 

 

 ΠΑΓΚΟΜΗΔ ΠΟΛΔΗ 

 

2.1 Ζ Δπίδξαζε ηεο Παγθνζκηνπνίεζεο ζην Αζηηθό Πεξηβάιινλ 

Ζ παγθνζκηνπνίεζε κεηέβαιιε πνιιέο απφ ηηο δνκέο πνπ πξνυπήξραλ ζε βάζνο 

αηψλσλ ζε πνιιέο απφ ηηο πην ηζηνξηθέο πφιεηο ηνπ ζχγρξνλνπ θφζκνπ. Ζ επίδξαζε 

ηεο παγθνζκηνπνίεζεο ζην αζηηθφ πεξηβάιινλ θαη, θαηά ζπλέπεηα, ζηελ αλάπηπμε 

ησλ παγθφζκησλ πφιεσλ θαη ησλ πφιεσλ γεληθφηεξα είλαη δηεπξπκέλε αθνχ, ζαλ 

θαηλφκελν, δηακνξθψλεηαη θαη εμειίζζεηαη κε βάζε πνιιά δηαθνξεηηθά πεδία ηεο 

αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηαο. Όπσο πνιχ εχζηνρα δηαηχπσζαλ νη Beavestock, Smith 

θαη Taylor, νη παγθφζκηεο πφιεηο απνηεινχλ  «[...] παγθφζκηνπ ραξαθηήξα πφιεηο πνπ 

εξκελεχνληαη σο αλαπφζπαζηα ζηνηρεία ησλ ζχγρξνλσλ δηαδηθαζηψλ 

παγθνζκηνπνίεζεο»
30

. 

Πνιιέο πφιεηο ζήκεξα αιιάδνπλ ξαγδαία ιφγσ ηεο επηξξνήο ηεο 

παγθνζκηνπνίεζεο. Ο ζεκαληηθφηεξνο αληίθηππνο ηεο παγθνζκηνπνίεζεο 

πξνθαιείηαη ζηηο πφιεηο, δηφηη νη πφιεηο είλαη απηέο πνπ νδεγνχλ ηηο ρψξεο ηνπο. Ζ 

αζηηθή αλάπηπμε πνπ νθείιεηαη ζε απηή ηε δηαδηθαζία έρεη πνιιέο θαη δηαθνξεηηθέο 

δηαζηάζεηο.  Ζ απμεκέλε θίλεζε αλζξψπσλ, πξντφλησλ, ηδεψλ, εηθφλσλ, ηξφπσλ 

δσήο, πνιηηηθψλ θαη επηρεηξεκαηηθψλ θεθαιαίσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ 

παγθνζκηνπνίεζε, επεξεάδεη ηηο πφιεηο κέζσ ηνπηθψλ θαη παγθφζκησλ δπλακηθψλ νη 

νπνίεο πξνθαινχλ καθξν-αζηηθέο θαη κηθξν-αζηηθέο κεηαβνιέο. Σχκθσλα κε ηελ 

αλάιπζε ηνπ Beyhan Kara
31

, νη επηπηψζεηο απηψλ ησλ παγθφζκησλ δπλακηθψλ ζηηο 

αζηηθέο πεξηνρέο νθείινληαη ζηνπο εμήο ιφγνπο: 

 Ζ νηθνλνκηθή παγθνζκηνπνίεζε πξνθαιεί ηηο πφιεηο λα θαίλνληαη πην 

φκνξθεο φζν ηα επηρεηξεκαηηθά θεθάιαηα θηλνχληαη απφ ην έλα έζλνο ζην 

άιιν, εηδηθά απφ ηηο αλαπηπγκέλεο πφιεηο ζε αζηηθέο πεξηνρέο νη νπνίεο, 

ελδερνκέλσο, λα πζηεξνχλ απφ  άπνςε  αλάπηπμεο
32

. 

 Ζ αχμεζε ηεο παγθφζκηαο αληαγσληζηηθφηεηαο σζεί ηηο πφιεηο λα αλαδεηνχλ 

λέα ξπζκηζηηθά πιαίζηα έηζη ψζηε λα ππνζηεξηρζνχλ νη κε εκπνξηθέο, 

λενθηιειεχζεξεο θαη θαηλνηφκεο αγνξέο
33

. 

 Οη πφιεηο βξίζθνληαη ζε ζπλερή αληαγσληζκφ γηα ην πνηα ζα πξνζειθχζεη 

πεξηζζφηεξα δηεζλή θεθάιαηα, δηαδηθαζία ε νπνία θαζνδεγεί ηελ αληίδξαζή 

ηνπο θαη ηνλ ζρεδηαζκφ αλαπηπμηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ ψζηε λα απνθηήζνπλ 

αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα έλαληη ησλ άιισλ πφιεσλ
34

. 

                                                           
30

 Beaverstock J., Smith R. & Taylor, P., «A roster of world cities», Cities, Vol. 16, no. 6, 1999, p. 445. 
31

 Beyhan Kara, «The Impact of Globalization on Cities», Contemporary Urban Affairs, Volume 3, 

Number 2, 2019, p. 110 
32

 Ritzer 2004, αλαθέξεηαη ζηνλ Beyhan Kara, ζην ίδην,  p. 111     
33

 Tasan& Van Weesep 2007, αλαθέξεηαη ζηνλ Beyhan Kara, ζην ίδην 
34

 Jessop 1998, αλαθέξεηαη ζηνλ Beyhan Kara, ζην ίδην 
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Δπίζεο, νη επηπηψζεηο ηεο παγθνζκηνπνίεζεο ζην αζηηθφ πεξηβάιινλ δελ 

απνηεινχληαη κφλν απφ νηθνλνκηθά ζηνηρεία· πξνθαινχλ αιιαγέο ζηνλ πνιηηηζκφ, 

ζηνλ ηξφπν δσήο, ζηηο απφςεηο, ζηηο πεπνηζήζεηο, ζηηο ηδέεο, ζηηο πξνηηκήζεηο θαη 

γεληθφηεξα ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ησλ πνιηηψλ. 

Οη δηαδηθαζίεο ηεο παγθνζκηνπνίεζεο έρνπλ ζπγθεθξηκέλν ρσξνηαμηθφ ραξαθηήξα κε  

απνηειέζκαηα πνπ πξνθαινχλ ηδηαίηεξνπο γεσγξαθηθνχο ζρεδηαζκνχο. Αλ θαη ε 

παγθνζκηνπνίεζε επεξεάδεη ζίγνπξα ηελ χπαηζξν, νη παγθφζκηεο δπλάκεηο 

επηθεληξψλνληαη ζηηο πφιεηο. Σηηο πφιεηο ζπγθεληξψλνληαη νη ζεκαληηθφηεξεο 

παγθφζκηεο δηεξγαζίεο θαη νη πφιεηο είλαη ηα κέξε φπνπ εληνπίδνληαη ζαθέζηεξα ηα 

θαηλφκελα πνπ ζπλδένληαη κε ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο φπσο: αιιαγέο ζηε δνκή ηεο 

απαζρφιεζεο, δεκηνπξγία εηαηξηθψλ ζρέζεσλ, αλάπηπμε κεγάιεο αθίλεηεο 

πεξηνπζίαο, εκθάληζε λέσλ κνξθψλ ηνπηθήο δηαθπβέξλεζεο, επηπηψζεηο ηνπ 

νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο θαη επέθηαζε ηεο δηαθζνξάο, ρσξηθή απνκφλσζε θαη  

θνηλσληθφο απνθιεηζκφο νξηζκέλσλ πιεζπζκηαθψλ νκάδσλ. Τα ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

πφιεσλ θαη ησλ γχξσ πεξηνρψλ ηνπο, κε ηε ζεηξά ηνπο, ζπκβάινπλ ζηε δηακφξθσζε 

ηεο παγθνζκηνπνίεζεο· παξέρνπλ ην θαηάιιειν εξγαηηθφ δπλακηθφ, θαζηζηνχλ 

δπλαηή ηελ απαηηνχκελε πιηθή θαη ηερλνινγηθή ππνδνκή, δεκηνπξγνχλ έλα ζηαζεξφ 

θαη πξνζαξκνζηηθφ ξπζκηζηηθφ πεξηβάιινλ, παξέρνπλ κία δέζκε απαξαίηεησλ 

ππεξεζηψλ ππνζηήξημεο, πξνζθέξνπλ νηθνλνκηθά θίλεηξα θαη δηαζέηνπλ ηε ζεζκηθή 

ηθαλφηεηα, ρσξίο ηελ νπνία ε παγθνζκηνπνίεζε δε ζα κπνξνχζε λα ππάξρεη. Έηζη, νη 

αζηηθνί νηθηζκνί ιεηηνπξγνχλ σο κεζνιαβεηέο ηεο ακνηβαίαο ζρέζεο κεηαμχ 

παγθνζκηνπνίεζεο θαη νηθνλνκηθήο θαη αλζξψπηλεο αλάπηπμεο
35

. 

 

2.1.1 Πιεζπζκηαθέο Δπηπηώζεηο ηεο Παγθνζκηνπνίεζεο 

Τε ζεκεξηλή επνρή ν θφζκνο είλαη πεξηζζφηεξν αζηηθνπνηεκέλνο απφ πνηέ θαη απηή 

ε ηάζε αλακέλεηαη λα ζπλερηζηεί θαη ηα επφκελα ρξφληα. Σχκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο 

ηνπ ΟΖΔ γηα ηελ αζηηθνπνίεζε, νη νπνίεο απεηθνλίδνληαη ζηα επξήκαηα ηεο 

εξεπλεηηθήο νκάδαο Our World In Data
36

 ηνπ παλεπηζηεκίνπ ηεο Ομθφξδεο, ην 2050, 

ν πιεζπζκφο πνπ θαηνηθεί ζηηο αζηηθέο πεξηνρέο ππνινγίδεηαη λα απνηειεί ην 70% 

ηνπ παγθφζκηνπ πιεζπζκνχ (δηάγξακκα 2.1 ). 

 

 

 

                                                           
35

 United Nations Centre for Human Settlements (Habitat), Cities in a Globalizing World: Global 

Report on Human Settlements 2001, ζει xxxi, δηαζέζηκν ζηε δηεχζπλζε: 

https://www.un.org/en/events/pastevents/pdfs/Cities_in_a_globalizing_world_2001.pdf (εκεξνκελία 

επίζθεςεο: 25/9/2019) 
36 https://ourworldindata.org/urbanization (εκεξνκελία επίζθεςεο: 25/9/2019) 

https://www.un.org/en/events/pastevents/pdfs/Cities_in_a_globalizing_world_2001.pdf
https://ourworldindata.org/urbanization
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Γηάγξακκα 2.1: Δθηίκεζε παγθφζκηνπ αζηηθνχ θαη αγξνηηθνχ πιεζπζκνχ ην 2050 

 

Πεγή: https://ourworldindata.org/urbanization (εκεξνκελία επίζθεςεο: 25/9/2019) 

 

Όπσο παξαηεξνχκε παξαθάησ ζην Γηάγξακκα 2.2, κέρξη ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 

1980 ε αχμεζε ηνπ παγθφζκηνπ πιεζπζκνχ αθνινπζνχζε κία νκνηφκνξθε θαηαλνκή 

κεηαμχ ησλ αζηηθψλ θαη ησλ αγξνηηθψλ πεξηνρψλ. Ζ δεθαεηία κεηά ηελ πεηξειατθή 

θξίζε ηνπ 1973
37

 θαη ε επαθφινπζε παγθφζκηα επηβξάδπλζε ήηαλ κηα πεξίνδνο 

κεγάιεο δηεζλνχο νηθνλνκηθήο χθεζεο. Τα παιαηφηεξα κνληέια έγηλαλ αλαμηφπηζηα 

θαη εκθαλίζηεθαλ λέεο ηδέεο θαη ιχζεηο. Απφ ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 

μεθίλεζε έλα λέν θχκα παγθνζκηνπνίεζεο, σζνχκελν απφ ηε ξαγδαία αχμεζε ηεο 

ηερλνινγίαο ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ησλ επηθνηλσληψλ, ην νπνίν νδεγήζεθε αξρηθά 

απφ  κηα κηθξή νκάδα πφιεσλ, αιιά φιν θαη πεξηζζφηεξεο κηθξφηεξεο πφιεηο άξρηζαλ 

λα πξνζαλαηνιίδνληαη παγθνζκίσο γηα πξψηε θνξά. Γηα κηα κηθξή νκάδα 

ρξεκαηνπηζησηηθψλ θέληξσλ, ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 μεθίλεζε έλα θχκα 

αλαδσπχξσζεο, φηαλ απηέο νη πφιεηο άξρηζαλ λα πξνζειθχνπλ μαλά αλζξψπνπο, 

επηρεηξήζεηο θαη θεθάιαηα. Τν Λνλδίλν θαη ε Νέα Υφξθε άξρηζαλ λα αλαζηξέθνπλ 

ηελ πηψζε ηνπ πιεζπζκνχ ηνπο θαη ην «Big Bang» ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ 

ππεξεζηψλ ηνπ Λνλδίλνπ ην 1986 ζεκαηνδφηεζε ηελ έλαξμε κηαο λέαο γεληάο 

δηεζλψλ ηξαπεδψλ θαη πεξηβαιιφλησλ επηρεηξεκαηηθψλ ππεξεζηψλ πνπ 

δεκηνχξγεζαλ θαηαζηήκαηα ζηηο πεξηνρέο
38

. 

                                                           
37 https://www.euro2day.gr/-/article-folder-item/4604/1973-1979-h-diethnhs-oikonomia-se-sok.html 

(εκεξνκελία επίζθεςεο: 28/9/2019) 
38

 https://www.theguardian.com/cities/2016/dec/01/how-cities-took-over-the-world-a-history-of-

globalisation-spanning-4000-years  (εκεξνκελία επίζθεςεο: 28/9/2019) 

 

https://ourworldindata.org/urbanization
https://www.euro2day.gr/-/article-folder-item/4604/1973-1979-h-diethnhs-oikonomia-se-sok.html
https://www.theguardian.com/cities/2016/dec/01/how-cities-took-over-the-world-a-history-of-globalisation-spanning-4000-years
https://www.theguardian.com/cities/2016/dec/01/how-cities-took-over-the-world-a-history-of-globalisation-spanning-4000-years
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Ζ αχμεζε ηεο αζηηθνπνίεζεο πνπ αθνινχζεζε απηφ ην θχκα ηεο παγθνζκηνπνίεζεο 

ην νπνίν δηαλχνπκε θαη ζήκεξα, είρε σο απνηέιεζκα γηα πξψηε θνξά, ην 2007, νη 

αζηηθνί θαη νη αγξνηηθνί πιεζπζκνί λα είλαη ίζνη ζε κέγεζνο (δηάγξακκα 2.2). Απφ 

εθείλν ην ζεκείν κέρξη θαη ζήκεξα, ν αζηηθφο πιεζπζκφο εμαθνινχζεζε λα 

απμάλεηαη κε ηαρείο ξπζκνχο, ελψ ν αγξνηηθφο πιεζπζκφο έρεη απμεζεί κφλν νξηαθά 

θαη, φπσο πξναλαθέξακε, νη πξνβιέςεηο εθηηκνχλ φηη ην 2050 ην 70% ηνπ 

παγθφζκηνπ πιεζπζκνχ ζα δεη ζηηο πφιεηο. 

 

Γηάγξακκα 2.2: Παγθφζκηνο αζηηθφο θαη αγξνηηθφο πιεζπζκφο 

 

 

Πεγή: https://ourworldindata.org/urbanization (εκεξνκελία επίζθεςεο: 25/9/2019) 

 

2.2 Οξηζκόο ηεο Παγθόζκηαο Πόιεο 

Ο πξψηνο πνπ αλαγλψξηζε νξηζκέλα απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ παγθφζκησλ πφιεσλ 

ήηαλ ν Sir Patrick Geddes
39

 ζην βηβιίν ηνπ Cities In Evolution ην 1915
40

. Αιιά, φπσο 

ν ίδηνο αλαθέξεη, ε έλλνηα δελ είλαη απνιχησο ζαθήο. Σηελ πξαγκαηηθφηεηα, εθηφο 

απφ ηνλ ηίηιν ηνπ θεθαιαίνπ (World Cities and their Opening Competition), ζε 

θαλέλα ζεκείν δε ιέεη αθξηβψο ηη ελλνεί, εθηφο απφ ην φηη κηιά ζαθψο γηα αζηηθά 

θέληξα (conurbations) - κηα ιέμε πνπ απηφο εηζήγαγε - ζε ρψξεο εθηφο ηεο Μεγάιεο 

Βξεηαλίαο. 

                                                           
39

 Ο Sir Patrick Geddes  (2 Οθησβξίνπ 1854 - 17 Απξηιίνπ 1932) ήηαλ ζθσηζέδνο βηνιφγνο, 

θνηλσληνιφγνο, γεσγξάθνο, θηιάλζξσπνο θαη πξσηνπνξηαθφο πνιενδφκνο. Δίλαη γλσζηφο γηα ηελ 

θαηλνηφκν ζθέςε ηνπ ζηνπο ηνκείο ηνπ πνιενδνκηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη ηεο θνηλσληνινγίαο. Δηζήγαγε 

ηελ έλλνηα ηεο "πεξηθέξεηαο" ζηελ αξρηηεθηνληθή θαη ην ζρεδηαζκφ θαη δεκηνχξγεζε ηνλ φξν "αζηηθφ 

πεξηβάιινλ". 
40 https://archive.org/details/citiesinevolutio00gedduoft/page/n9  (εκεξνκελία επίζθεςεο: 10/5/2019) 

https://ourworldindata.org/urbanization
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=el&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Urban_planning&xid=17259,15700023,15700186,15700190,15700256,15700259&usg=ALkJrhif7Ms4MsKniou--QCA0Sy_7HB8UA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=el&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Sociology&xid=17259,15700023,15700186,15700190,15700256,15700259&usg=ALkJrhhdXo7miTMz-RADGNPRBjhod6SKug
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=el&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Architecture&xid=17259,15700023,15700186,15700190,15700256,15700259&usg=ALkJrhiOQwQGhdYRvjXqImiTgGRN2L19qA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=el&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Conurbation&xid=17259,15700023,15700186,15700190,15700256,15700259&usg=ALkJrhj285ZGuT4LjARxKgFkLbfMehlH1w
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=el&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Conurbation&xid=17259,15700023,15700186,15700190,15700256,15700259&usg=ALkJrhj285ZGuT4LjARxKgFkLbfMehlH1w
https://archive.org/details/citiesinevolutio00gedduoft/page/n9
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Έλαλ αξθεηά ζαθή νξηζκφ ησλ παγθφζκησλ πφιεσλ έδσζε 50 πεξίπνπ ρξφληα 

αξγφηεξα ν Peter Hall ζην βηβιίν ηνπ The World Cities ην 1966. Σχκθσλα κε ηνλ 

Hall,  ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζπλδπάδνληαη γηα λα απνηειέζνπλ κηα παγθφζκηα πφιε 

είλαη ηα εμήο
41

: 

 Μείδνλα πνιηηηθά θέληξα πνπ πεξηιακβάλνπλ θπβεξλήζεηο, δηεζλείο αξρέο, 

ζεκαληηθέο επαγγεικαηηθέο νξγαλψζεηο, ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλψζεηο, 

νκνζπνλδίεο εξγνδνηψλ θαη έδξεο κεγάισλ εηαηξεηψλ. 

 Δκπνξηθά θέληξα πνπ πεξηιακβάλνπλ εηζαγσγέο θαη εμαγσγέο κέζσ κεγάισλ 

ιηκέλσλ, ην επίθεληξν νδηθψλ θαη ζηδεξνδξνκηθψλ δηαδξνκψλ, θαη ηφπνη 

ζεκαληηθψλ δηεζλψλ αεξνιηκέλσλ. 

 Κνξπθαία ηξαπεδηθά θαη ρξεκαηνπηζησηηθά θέληξα πνπ πεξηιακβάλνπλ 

θεληξηθέο ηξάπεδεο, θεληξηθά γξαθεία εκπνξηθψλ ηξαπεδψλ, κεγάια 

αζθαιηζηηθά ηδξχκαηα θαη ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππεξεζίεο. 

 Δπαγγεικαηηθά θέληξα εμππεξέηεζεο πνπ πεξηιακβάλνπλ κεγάια 

λνζνθνκεία, λνκηθέο ππεξεζίεο δίπια ζηα εζληθά δηθαζηήξηα, θνξπθαία 

παλεπηζηήκηα εμεηδηθεπκέλα ζηηο επηζηήκεο θαη ηηο ηέρλεο, εζληθέο 

βηβιηνζήθεο θαη κνπζεία, εθδφηεο βηβιίσλ, εθεκεξίδσλ θαη πεξηνδηθψλ, θαη 

θέληξα ξαδηνθσληθψλ θαη ηειενπηηθψλ δηθηχσλ. 

 Πνιπηειή θέληξα θαηαλάισζεο πνπ πεξηιακβάλνπλ αθξηβά αγαζά θαη 

ππεξεζίεο, κεγάια πνιπθαηαζηήκαηα θαη εμεηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα. 

 Κέληξα ςπραγσγίαο πνπ πεξηιακβάλνπλ φπεξεο, ζέαηξα, αίζνπζεο ζπλαπιηψλ, 

εζηηαηφξηα, θηλεκαηνγξάθνπο θαη nightclubs. 

Ο Robin Cohen δηαθξίλεη, κεηαμχ άιισλ, ηε δεκηνπξγία ησλ παγθφζκησλ πφιεσλ σο 

κία απφ ηηο ζρεηηθέο φςεηο ηεο παγθνζκηνπνίεζεο: «[….] Ζ αλάπηπμε ησλ 

παγθφζκησλ πφιεσλ είλαη ε αληαπφθξηζε ζηελ εληαηηθνπνίεζε ησλ ζπλαιιαγψλ θαη 

ησλ αιιειεπηδξάζεσλ κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ ηκεκάησλ ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκίαο 

θαη ε ζπγθέληξσζή ηνπο ζε νξηζκέλεο πφιεηο ησλ νπνίσλ ε ζεκαζία ζηεξίδεηαη 

πεξηζζφηεξν ζηνλ παγθφζκην παξά ζηνλ εζληθφ ηνπο ξφιν»
42

. 

Σεκαληηθή έξεπλα ζην ζέκα ησλ παγθφζκησλ πφιεσλ έρεη θάλεη θαη ν John 

Friedmann ην 1986, ζην έξγν ηνπ The World City Hypothesis. Σην ζπγθεθξηκέλν έξγν 

ν Friedmann παξνπζηάδεη επηά αιιειέλδεηεο ζέζεηο νη νπνίεο απνηεινχλ ηα 

ραξαθηεξηζηηθά κηαο παγθφζκηαο πφιεο
43

: 
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1. Ζ κνξθή θαη ε έθηαζε ηεο ελζσκάησζεο κηαο πφιεο ζηελ παγθφζκηα 

νηθνλνκία θαη νη ιεηηνπξγίεο πνπ αλαηίζεληαη ζηελ πφιε απφ ηνλ λέν δηεζλή 

θαηακεξηζκφ ηεο εξγαζίαο, ζα είλαη θαζνξηζηηθέο γηα ηηο φπνηεο δνκηθέο 

αιιαγέο ζπκβαίλνπλ κέζα ηεο. 

2. Βαζηθέο πφιεηο ζε νιφθιεξν ηνλ θφζκν ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ην παγθφζκην 

θεθάιαην σο ζεκεία βάζεο γηα ηελ ρσξηθή νξγάλσζε θαη δηάξζξσζε ηεο 

παξαγσγήο θαη ησλ αγνξψλ. Οη ζπλδέζεηο πνπ πξνθχπηνπλ θαζηζηνχλ πηζαλή 

ηελ νξγάλσζε ησλ παγθφζκησλ πφιεσλ ζε κηα πεξίπινθε ρσξηθή ηεξαξρία. 

3. Οη παγθφζκηεο ιεηηνπξγίεο ειέγρνπ ησλ παγθφζκησλ πφιεσλ αληαλαθιψληαη 

ακέζσο ζηελ δνκή θαη ηηο δπλακηθέο ησλ παξαγσγηθψλ ηνκέσλ θαη ηεο 

απαζρφιεζήο ηνπο. 

4. Οη παγθφζκηεο πφιεηο είλαη θχξηεο ηνπνζεζίεο γηα ηελ ζπγθέληξσζε θαη ηελ 

ζπζζψξεπζε ηνπ δηεζλνχο θεθαιαίνπ. 

5. Οη παγθφζκηεο πφιεηο είλαη ζεκεία πξννξηζκνχ γηα κεγάινπο αξηζκνχο 

εγρψξησλ ή/θαη δηεζλψλ κεηαλαζηψλ. 

6. Ζ δηακφξθσζε ησλ παγθφζκησλ πφιεσλ θέξλεη ζην επίθεληξν ηηο θχξηεο 

αληηθάζεηο ηνπ βηνκεραληθνχ θαπηηαιηζκνχ – κεηαμχ απηψλ ηεο ρσξηθήο θαη 

ηαμηθήο πφισζεο. 

7. Ζ κεγέζπλζε ηεο παγθφζκηαο πφιεο παξάγεη θνηλσληθά θφζηε ζε ηηκέο πνπ 

ηείλνπλ λα ππεξβαίλνπλ ηε δεκνζηνλνκηθή ηθαλφηεηα ηνπ θξάηνπο. 

Ο Manuel Castells ζην έξγν ηνπ The Informational City ην 1989, πεξηγξάθεη ηελ 

παγθφζκηα πφιε σο ζεκείν-ζηαζκφ ηεο θαηλνηνκίαο, θαζψο είλαη κία πφιε 

ελεκέξσζεο ε νπνία είλαη πξνζαξκνζκέλε ζηελ παγθφζκηα έλλνηα ηεο θνηλσλίαο ησλ 

πιεξνθνξηψλ. Οη λέεο ηερλνινγίεο ηειεπηθνηλσληψλ θαη πιεξνθνξηψλ πξνυπνζέηνπλ 

ηελ αλάπηπμε ησλ ππνδνκψλ γηα ηε ζηήξημε ησλ ελ ιφγσ ηερλνινγηψλ. Με απηφλ ηνλ 

ηξφπν δεκηνπξγείηαη έλα είδνο ηεξαξρίαο αλάκεζα ζηηο παγθφζκηεο πφιεηο κε βάζε 

ηελ επίδνζή ηνπο ζηελ θαηλνηνκία
44

. 

Ζ Saskia Sassen επηζεκαίλεη φηη ε ηδηαηηεξφηεηα κηαο παγθφζκηαο πφιεο έγθεηηαη ζην 

γεγνλφο φηη δνκείηαη ζηε ζχγρξνλε επνρή θαη ρξεζηκνπνηεί επηά ππνζέζεηο γηα λα 

δψζεη κία αθξηβήο αλαπαξάζηαζε ηνπ κνληέινπ ηεο παγθφζκηαο πφιεο
45

: 

1. Γεσγξαθηθή δηαζπνξά επηρεηξεκαηηθψλ νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ - φζν 

πην δηαζθνξπηζκέλε είλαη, ηφζν πην ζχλζεηε θαη ζηξαηεγηθή είλαη ε θεληξηθή 

ιεηηνπξγία ηεο. 

2. Ζ απμεκέλε πνιππινθφηεηα ησλ θεληξηθψλ ιεηηνπξγηψλ έρεη νδεγήζεη ζην λα 

είλαη ν θαλφλαο. Απηφ είλαη ηδηαίηεξα ζπλεζηζκέλν ζηηο δηεζληθέο 

επηρεηξήζεηο. 

                                                           
44
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3. Απηέο νη εμεηδηθεπκέλεο επηρεηξήζεηο αλαιακβάλνπλ  ζχλζεηα θαζήθνληα θαη 

κε ζχληνκεο πξνζεζκίεο θαη δεκηνπξγείηαη ε αλάγθε γηα έλα επξχηεξν πεδίν 

εκπεηξνγλσκνζχλεο. 

4. Ο πςειά εμεηδηθεπκέλνο ηνκέαο ππεξεζηψλ θαη δηθηχσλ είλαη απηφο πνπ 

πξνζδηνξίδεη ηα ηδηαίηεξα παξαγσγηθά πιενλεθηήκαηα ησλ παγθφζκησλ 

πφιεσλ. Ο κεγάινο αξηζκφο ησλ εδξψλ θαη θεληξηθψλ γξαθείσλ κεγάισλ 

εηαηξεηψλ ραξαθηεξίδεη κία παγθφζκηα πφιε. 

5. Τα παγθφζκηα πξφηππα ππεξεζηψλ πνπ απαηηνχληαη απφ εμεηδηθεπκέλεο 

επηρεηξήζεηο νδήγεζαλ ζε απμεκέλεο δηαζπλνξηαθέο ζπλαιιαγέο, νη νπνίεο 

ίζσο ήηαλ ε αξρή ηνπ δηαθξαηηθνχ αζηηθνχ ζπζηήκαηνο. 

6. Ο απμεκέλνο επαγγεικαηηζκφο πςεινχ επηπέδνπ θαη νη εμεηδηθεπκέλεο 

επηρεηξήζεηο κε πςειφ θέξδνο δηεπξχλνπλ ηηο ρσξηθέο θαη 

θνηλσληθννηθνλνκηθέο αληζφηεηεο ζηηο πφιεηο απηέο. 

7. Τν παξαπάλσ ζεκείν νδεγεί ζε επξεία εμάπισζε ησλ πνιιψλ νηθνλνκηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ. 

Σχκθσλα κε πξφζθαηε δεκνζίεπζε ηνπ Richard C. Longworth ζην The Chicago 

Council on Global Affairs
46

, κηα πξαγκαηηθή παγθφζκηα πφιε είλαη ηζνξξνπεκέλε 

κεηαμχ ηεζζάξσλ ππιψλσλ ηεο αζηηθήο δσήο. Ο πξψηνο είλαη πνιηηηθφο· κηα 

απνηειεζκαηηθή θπβέξλεζε ηεο πφιεο ππνζηεξηδφκελε απφ ζεζκνχο ηεο θνηλσλίαο 

ησλ πνιηηψλ, φπσο δεμακελέο ζθέςεο θαη ηδξχκαηα, εηδηθά απηψλ πνπ έρνπλ 

ελζσκαησζεί ζηελ παγθφζκηα θνηλσλία. Ο δεχηεξνο είλαη εκπνξηθφο· κηα ηζρπξή 

επηρεηξεκαηηθή θνηλφηεηα κε παγθφζκηεο δηαζπλδέζεηο. Ο ηξίηνο είλαη εθπαηδεπηηθφο· 

ηφζν ε αλψηαηε εθπαίδεπζε φζν θαη ε βαζηθή. Ο ηέηαξηνο είλαη πνιηηηζηηθφο· νη 

ηέρλεο θαη ε ςπραγσγία πνπ δίλνπλ ςπρή ζηελ πφιε. Μηα ζεηξά ραξαθηεξηζηηθψλ, 

φπσο ηα παξαθάησ, ππνζηεξίδνπλ απηνχο ηνπο ππιψλεο: 

 Οηθνλνκηθά ραξαθηεξηζηηθά  

Πξσηίζησο, νη παγθφζκηεο πφιεηο είλαη νη θφκβνη ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκίαο. Κακία 

πφιε δελ είλαη παγθφζκηα αλ δελ είλαη κηα νηθνλνκηθή δχλακε, θπξίαξρε ζηε 

ρξεκαηνδφηεζε, ζην εκπφξην, ζηηο θαηαζθεπέο θαη ζηηο ππεξεζίεο. Μία ηζρπξή 

νηθνλνκία είλαη απαξαίηεηε πξνθεηκέλνπ λα ζπληεξήζεη θαη λα αλαπηχμεη ηα 

απαξαίηεηα ραξαθηεξηζηηθά κηαο παγθφζκηαο πφιεο φπσο είλαη ε ςπραγσγία, ε θαιή 

εθπαίδεπζε, νη θαιέο ζπγθνηλσλίεο, ν ηνπξηζκφο θαη ν πνιηηηζκφο
47

.  

 Μέγεζνο 

Δθηφο απφ νξηζκέλεο εμαηξέζεηο φπσο ην Σαλ Φξαλζίζθν θαη ε Επξίρε κε ηελ 

εμεηδηθεπκέλε παγθφζκηα επηξξνή ηνπο, ν πιεζπζκφο ησλ παγθφζκησλ πφιεσλ 

μεπεξλάεη ηα ηξία εθαηνκκχξηα. Τν κεγάιν κέγεζνο κηαο πφιεο απνηειεί απαξαίηεηε 
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πξνυπφζεζε γηα λα ηεο πξνζθέξεη φια ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ρξεηάδεηαη κία 

παγθφζκηα πφιε, ρσξίο απηφ λα ζεκαίλεη φηη φιεο νη κεγάιεο πφιεηο φπσο ην Κάηξν 

θαη ε Πφιε ηνπ Μεμηθφ, είλαη παγθφζκηεο πφιεηο
48

. 

 Αλζξώπηλν θεθάιαην 

Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα ππάξρεη κηα δεμακελή έμππλσλ, κνξθσκέλσλ θαη 

δεκηνπξγηθψλ αλζξψπσλ. Απηφ αληαλαθιάηαη ζην πνζνζηφ ηνπ πιεζπζκνχ κε πηπρίν 

ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, ζηνλ αξηζκφ ησλ παλεπηζηεκίσλ θαη ηελ πνηφηεηά ηνπο, 

θαζψο θαη ζηνπο δηεζλείο ζπνπδαζηέο καδί κε ηνλ αξηζκφ ησλ μέλσλ θαζεγεηψλ θαη 

εξεπλεηψλ. Κάζε παγθφζκηα πφιε πξέπεη λα θαηαλνήζεη ηνλ έμσ θφζκν θαη λα έρεη 

δηαζπλδέζεηο κε απηφλ, έηζη ψζηε λα απνθηήζεη ηελ ηθαλφηεηα λα πξνζειθχεη 

εγθεθάινπο απφ φιν ηνλ θφζκν. Δπίζεο, ηα ηαμίδηα ησλ θαηνίθσλ νη νπνίνη 

εξγάδνληαη γηα κεξηθά ρξφληα ζην εμσηεξηθφ θαη επηζηξέθνπλ, είλαη πεγή κεηαθνξάο 

γλψζεσλ θαη θαιχηεξσλ πξαθηηθψλ απφ φιν ηνλ θφζκν
49

. 

 Βαζηθή εθπαίδεπζε 

Γηα ηνπο πςειφκηζζνπο ησλ αλψηεξσλ θνηλσληθννηθνλνκηθψλ ηάμεσλ, φπσο είλαη νη  

επηρεηξεκαηίεο θαη νη επελδπηέο, απηφ ζεκαίλεη θαιά ζρνιεία γηα ηα παηδηά ηνπο. Γηα 

ηηο ηάμεηο ησλ ρακειφκηζζσλ, απηφ ζεκαίλεη κηα ζηαζεξή εθπαίδεπζε γηα ην 

«ζηξαηφ» ησλ εξγαδνκέλσλ ηνλ νπνίν ρξεηάδεηαη κία παγθφζκηα πφιε (νδεγνί, 

κάγεηξεο, εξγάηεο κηθξψλ βηνκεραληψλ, ππάιιεινη γξαθείνπ, ππάιιεινη ιηαληθνχ 

εκπνξίνπ θ.α.)
50

. 

 Πνιηηηζκόο 

Μηα ηζρπξή νηθνλνκία πιεξψλεη γηα ηα κνπζεία, ηα παλεπηζηήκηα θαη ηα ζέαηξα πνπ 

θάλνπλ κηα πφιε πεξηζζφηεξν ειθπζηηθή. Ζ πςειή θνπιηνχξα , ηα θαιά εζηηαηφξηα, 

νη ςπραγσγηθέο θαη αζιεηηθέο εθδειψζεηο, ηα λπρηεξηλά θιακπ θαη νη ξνθ ζπλαπιίεο, 

θαζηζηνχλ ηηο πφιεηο θάηη πεξηζζφηεξν απφ κία δεμακελή εξγαζίαο. Οη παγθφζκηνη 

πνιίηεο ζα πάλε ζην κέξνο φπνπ κπνξνχλ λα αμηνπνηήζνπλ θαιχηεξα ην κπαιφ θαη ηηο 

γλψζεηο ηνπο, αιιά ζέινπλ, επίζεο, θαη λα δηαζθεδάζνπλ
51

.  

 Σνπξηζκόο 

Τν κέγεζνο, ε δσληάληα θαη ε δηαζθέδαζε πνπ πξνζθέξνπλ νη παγθφζκηεο πφιεηο, ηηο 

θαζηζηνχλ καγλήηεο γηα ηνπο ηνπξίζηεο. Ο ηνπξηζκφο απνηειεί κηα ζεκαληηθή 

εμαγσγηθή βηνκεραλία γηα ηηο πφιεηο απηέο
52

. 
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 Γηαζύλδεζε 

Ωο επί ην πιείζηνλ, απηφ ζεκαίλεη ελαέξηεο θαη ςεθηαθέο δηαζπλδέζεηο κε ηνλ 

ππφινηπν θφζκν. Απφ ηε ζηηγκή πνπ νη παγθφζκηεο πφιεηο είλαη κέξε φπνπ 

ζπλαληηνχληαη νη παγθφζκηνη πνιίηεο, έλα κεγάιν αεξνδξφκην, κε ζπλερείο πηήζεηο 

πξνο άιιεο παγθφζκηεο πφιεηο θαη πφιεηο ζε φιν ηνλ θφζκν, είλαη θαίξηαο ζεκαζίαο
53

.  

 Πνηόηεηα δσήο 

Πεξηιακβάλεη ηηο δεκφζηεο κεηαθνξέο, ην πεξηβάιινλ, ηνπο αζθαιείο δξφκνπο, ηελ 

θαιή πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε θαη ηελ απνηειεζκαηηθή ηνπηθή θπβέξλεζε. Ζ θήκε 

ηεο δηαθζνξάο, ηεο ξχπαλζεο ή ηνπ εγθιήκαηνο ζα βιάςεη ηελ αληαγσληζηηθή 

δχλακε ηεο πφιεο
54

. 

 Σν εζληθό πνιηηηθό θαη νηθνλνκηθό θιίκα 

Αθφκε θαη νη παγθφζκηεο πφιεηο επεξεάδνληαη απφ ηηο εζληθέο πνιηηηθέο. Οη 

παγθφζκηεο εηαηξείεο ζπλεξγάδνληαη κε ηα εζληθά θξάηε ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ην 

εκπφξην, ηνλ επαλαπαηξηζκφ λνκηζκάησλ, ηηο εμαγσγηθέο εληζρχζεηο, ηηο επελδχζεηο 

ζε ππνδνκέο θαη άιιεο πνιηηηθέο. Σπλεπψο, νη εζληθέο πνιηηηθέο θαζνξίδνπλ, ζε 

κεγάιν βαζκφ, ηελ πξνζέιθπζε ή φρη μέλσλ επελδχζεσλ
55

.  

 

2.3 Οη Παζνινγίεο ησλ Παγθόζκησλ Πόιεσλ 

Οη παγθφζκηεο πφιεηο δηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν γηα ηνλ θφζκν. Οη ηξάπεδέο 

ηνπο θαη αγνξέο ηνπο  ρξεκαηνδνηνχλ ηελ παγθφζκηα νηθνλνκία. Τα εηαηξηθά 

θεληξηθά γξαθεία θαη νη παγθφζκηεο επηρεηξεκαηηθέο ππεξεζίεο πνπ είλαη 

εγθαηεζηεκέλεο εθεί, ιακβάλνπλ απνθάζεηο πνπ δηακνξθψλνπλ ηελ παγθφζκηα 

νηθνλνκία. Τα παλεπηζηήκηα ηνπο εθπαηδεχνπλ ηνπο παγθφζκηνπο πνιίηεο ηνπ 

κέιινληνο, ελψ νη εξεπλεηέο ηνπο θαληάδνληαη απηφ ην κέιινλ. Απηέο νη πφιεηο 

έρνπλ ηηο θαιχηεξεο νξρήζηξεο θαη κνπζεία, ηα θαιχηεξα εζηηαηφξηα θαη 

δηακνξθψλνπλ ηηο ηειεπηαίεο ηάζεηο ηεο κφδαο. Παξ' φια απηά, φκσο, νη παγθφζκηεο 

πφιεηο αγσλίδνληαη δπζαλάινγα κε ηελ παζνινγίεο κηαο λέαο νηθνλνκίαο ε νπνία έρεη 

δηακνξθσζεί, θαη νη νπνίεο εληνπίδνληαη ζηα εμήο ζεκεία:  

 Κιηκαηηθή αιιαγή 

Οη παγθφζκηεο πφιεηο είλαη θέληξα αλζξψπσλ, εμνπζίαο θαη πινχηνπ, είλαη φκσο θαη 

ηα κέξε, φπσο ζε φιεο ηηο κεγάιεο πφιεηο, φπνπ εκθαλίδνληαη πεξηζζφηεξν ηα 
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 Richard C. Longworth, φ. π., ζει. 36 
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 Richard C. Longworth, ζην ίδην, ζει. 37 
55

 Richard C. Longworth, ζην ίδην 
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πξνβιήκαηα θαη νη παζνινγίεο ηνπ 21
νπ

 αηψλα φπσο ε ππεξζέξκαλζε ηνπ πιαλήηε 

θαη ε θιηκαηηθή αιιαγή
56

. 

 Κνηλσληθννηθνλνκηθέο αληζόηεηεο θαη ηαμηθόο δηαρσξηζκόο 

Ζ πφιε, φπσο είπε ν Jon Beaverstock, φπσο θαλέλα άιιν κέξνο ζηε γε, είλαη 

παγθφζκηνο ρψξνο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο θαη εμνπζίαο θαη έληνλεο 

θνηλσληθννηθνλνκηθήο δηαίξεζεο. Τν 1993, ν Peter Marcuse έγξαςε γηα ηε «δπαδηθή 

πφιε (dual city)», φπνπ εχπνξνη θαη άπνξνη δνπλ  ζρεδφλ δίπια-δίπια. Ο Marcuse 

ρψξηζε απηή ηε «δπαδηθή πφιε» ζε πέληε πεξηνρέο, ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ νπνίσλ 

δηαθξίλνληαη θαη ζηηο ζεκεξηλέο παγθφζκηεο πφιεηο: 

1. Ζ πνιπηειήο πόιε (luxury city), θιεηζηή θαη δηαρσξηζκέλε, φπνπ θαηνηθεί ε 

αλψηεξε νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή ηάμε. 

2. Ζ αλαβαζκηζκέλε πόιε (gentrified city), ε νπνία θηινμελεί ηηο 

επαγγεικαηηθέο θαη δηεπζπληηθέο ηάμεηο. 

3. Ζ πξναζηηαθή πόιε (suburban city), δελ είλαη πξαγκαηηθφ πξνάζηην, αιιά 

ιηγφηεξν επλνεκέλεο γεηηνληέο, ηφπνο θαηνηθίαο γηα ηνπο επαγγεικαηίεο ηεο 

κεζαίαο ηάμεο. 

4. Ζ πόιε ηεο ζηέγαζεο (tenement city), φπνπ θαηνηθεί ε εξγαηηθή ηάμε. 

5. Ζ εγθαηαιειεηκκέλε πόιε (abandoned city), ε παηξίδα ησλ αλέξγσλ θαη 

ησλ απνθιεηζκέλσλ, ε ρακειφηεξε ηάμε, φπνπ δνπλ ηφζν ιεπθνί φζν θαη 

καχξνη
57

.  

 

 Ζ εμαθάληζε ηεο κεζαίαο ηάμεο 

Ζ παγθνζκηνπνίεζε δεκηνπξγεί πςειά ακνηβφκελεο θαη πςειήο εμεηδίθεπζεο ζέζεηο 

εξγαζίαο ζηηο επηρεηξεκαηηθέο ππεξεζίεο, πνιιέο απφ ηηο νπνίεο εληνπίδνληαη ζηηο 

παγθφζκηεο πφιεηο. Τελ ίδηα ζηηγκή, νη θαηαζθεπαζηηθέο θαη άιιεο ζπλήζεηο ζέζεηο 

εξγαζίαο είλαη δηαζθνξπηζκέλεο ζε νιφθιεξν ηνλ πιαλήηε. Καζψο απηέο νη κεζαίαο 

ακνηβήο ζέζεηο εξγαζίαο εμαθαλίδνληαη, λέεο ζέζεηο εξγαζίαο εκθαλίδνληαη γηα λα 

εμππεξεηήζνπλ ηηο πνιχπινθεο επηρεηξεκαηηθέο ππεξεζίεο, νη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο 

νπνίεο είλαη ρακειήο εηδίθεπζεο θαη ρακειά ακνηβφκελεο, φπσο γηα παξάδεηγκα ην 

πξνζσπηθφ ησλ μελνδνρείσλ θαη εξγαδφκελνη ζε εζηηαηφξηα θαη ππεξεζίεο 

ζεάκαηνο
58

. Πνιιέο απφ απηέο ηηο ζέζεηο εξγαζίαο έρνπλ θαιπθζεί απφ κεηαλάζηεο, 

κεξηθνί απφ ηνπο νπνίνπο είλαη ρσξίο έγγξαθα. Οη πςειά ακεηβφκελνη παγθφζκηνη 

πνιίηεο φιν θαη πεξηζζφηεξν ζέινπλ λα δνπλ εθεί φπνπ εξγάδνληαη αληί λα 

κεηαθηλνχληαη, ελψ νη ρακειφκηζζνη παγθφζκηνη ππάιιεινη δελ αληέρνπλ νηθνλνκηθά 

λα δήζνπλ ζην κέξνο φπνπ εξγάδνληαη. Τν απνηέιεζκα είλαη ν θαηαθεξκαηηζκφο ηεο 

κεζαίαο ηάμεο, ν απμαλφκελνο δηαρσξηζκφο θαη ε γθεηνπνίεζε ησλ πφιεσλ, φπνπ ε 
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 Richard C. Longworth, φ. π., ζει. 45 
57

 Richard C. Longworth, ζην ίδην, ζει. 48-49 
58

 Saskia Sassen, The global city: New York, London, Tokyo,  2
ε
 έθδνζε, Princeton University Press, 

New Jersey 2002, ζει. 361-363 
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αλψηεξε θνηλσληθννηθνλνκηθή ηάμε θαη ε ρακειή ηάμε δνπλ ζε δηαθνξεηηθέο θαη 

δηαθξηηέο πεξηνρέο ηεο ίδηαο πφιεο (εηθφλεο 2.1, 2.2). 

 

Δηθόλα 2.1: Γχν γεηηνληέο ζηελ παγθφζκηα πφιε ηεο Νέαο Υφξθεο-αξηζηεξά κία 

γεηηνληά εχπνξνπ πιεζπζκνχ ζην Μαλράηαλ θαη δεμηά έλα γθέην ζην λφηην Μπξνλμ 

 

Πεγή: Φέηζε Πελειφπε, κεηαπηπρηαθή εξγαζία, «Ζ Πξνζζέγγηζε ησλ Παγθφζκησλ Πφιεσλ 

ζην Σεκεξηλφ θφζκν», ΔΜΠ, Αζήλα 2015, ζει. 46, δηαζέζηκν ζηε δηεχζπλζε 

http://dspace.lib.ntua.gr/xmlui/handle/123456789/41003 (εκεξνκελία επίζθεςεο: 15/5/2019) 

 

Δηθόλα 2.2: Γηαθξηηφο δηαρσξηζκφο κεηαμχ γεηηνληάο πινπζίσλ θαη θησρψλ ζην Σάν 

Πάνιν ηεο Βξαδηιίαο 

 

 

Πεγή: Φέηζε Πελειφπε, κεηαπηπρηαθή εξγαζία, «Ζ Πξνζζέγγηζε ησλ Παγθφζκησλ Πφιεσλ 

ζην Σεκεξηλφ θφζκν», ΔΜΠ, Αζήλα 2015, ζει. 49 

 

http://dspace.lib.ntua.gr/xmlui/handle/123456789/41003
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 Σν πςειό θόζηνο δσήο ησλ παγθόζκησλ πόιεσλ 

Πξνθεηκέλνπ λα αληαπεμέιζνπλ ζηνλ αληαγσληζκφ κε ηηο άιιεο πφιεηο θαη λα 

δηαηεξήζνπλ ην θαζεζηψο ηνπο, νη παγθφζκηεο πφιεηο θαηαθεχγνπλ ζπλέρεηα ζε 

κεγάιεο επελδχζεηο, ηδίσο ζηνλ ηνκέα ησλ ππνδνκψλ· αεξνδξφκηα, ζρνιεία, γξήγνξεο 

θαη ζχγρξνλεο κεηαθνξέο, επξπδσληθφηεηα, πάξθα θαη φηη απαηηείηαη γηα λα 

εμππεξεηεζνχλ νη αλάγθεο ησλ παγθφζκησλ πνιηηψλ. Όια απηά ζπλεπάγνληαη 

πςεινχο θφξνπο, ηέιε θαη άιια έμνδα ηα νπνία απμάλνπλ ην θφζηνο δηαβίσζεο, ελψ 

ην πνιχ πςειφ θφζηνο δηακνλήο ζηηο πφιεηο απηέο δεκηνπξγεί ηεξάζηηα πξνβιήκαηα 

ζηηο ηάμεηο ρακεινχ εηζνδήκαηνο
59

. 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3 

 

 ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑΣΑ ΜΔΛΔΣΖ 

 

Τφζν ε πφιε ηεο Νέαο Υφξθεο φζν θαη ε πφιε-θξάηνο ηεο Σηγθαπνχξεο, θαη νη δχν 

δηαζέηνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά εθείλα πνπ θαζηζηνχλ κηα πφιε παγθφζκηα. Απφ ην 

2009, θαη νη δχν πφιεηο βξίζθνληαη ζηελ πξψηε πεληάδα ηεο παγθφζκηαο θαηάηαμεο 

γηα ηηο παγθφζκηεο πφιεηο, ζχκθσλα κε ην δείθηε  Global Power City Index (GPCI) 

2018 ηνπ ηλζηηηνχηνπ The Mori Memorial Foundation. H Νέα Υφξθε αληαγσλίδεηαη 

γηα ηελ πξψηε ζέζε κε ην Λνλδίλν, ελψ ε Σηγθαπνχξε βξίζθεηαη ζηαζεξά ζηελ 

πέκπηε ζέζε ηεο παγθφζκηαο θαηάηαμεο
60

. 

  

3.1 Νέα Τόξθε 

 Πνηθηινκνξθία  

Απφ ηνλ 17
ν
 ήδε αηψλα, ε πφιε ηεο Νέαο Υφξθεο ππήξμε θέληξν ζπλαιιαγψλ θαη κία 

απφ ηηο θχξηεο πχιεο εηζφδνπ κεηαλαζηψλ πξνο ηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο ηεο Ακεξηθήο 

(ΖΠΑ). Ο πιεζπζκφο ησλ θαηνίθσλ ηεο Νέαο Υφξθεο πνπ γελλήζεθε ζην εμσηεξηθφ 

έρεη δηπιαζηαζηεί ηα ηειεπηαία ηξηάληα ρξφληα θαη ζήκεξα απνηειεί πεξηζζφηεξν απφ 

ην 38% κηαο πφιεο κε πιεζπζκφ πεξίπνπ 8,6 εθαηνκκπξίσλ θαηνίθσλ. Ζ ζχγρξνλε 

κεηαλάζηεπζε ζηε Νέα Υφξθε ραξαθηεξίδεηαη απφ εμαηξεηηθή πνηθηινκνξθία· 

ζήκεξα, ζρεδφλ θάζε ρψξα ηνπ θφζκνπ αληηπξνζσπεχεηαη απφ πξφζθαηνπο 
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 Richard C. Longworth, φ. π., ζει. 52 
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 The Mori Memorial Foundation, Global Power City Index 2018, p. 8, δηαζέζηκν ζηε δηεχζπλζε 

http://mori-m-foundation.or.jp/pdf/GPCI2018_summary.pdf  (εκεξνκελία επίζθεςεο: 20/11/2019) 

http://mori-m-foundation.or.jp/pdf/GPCI2018_summary.pdf


26 
 

κεηαλάζηεο ζηελ πφιε, νη νπνίνη ελζαξθψλνπλ κηα απμεκέλε εηεξνγέλεηα ηνπ 

αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ
61

. 

 

 Πνιηηηζκόο  

Απηή ε δηαθνξεηηθφηεηα έρεη θέξεη ζηελ πφιε κηα πνιηηηζκηθή ελέξγεηα θαη 

εθεπξεηηθφηεηα, ηνπνζεηψληαο ηελ ζην επίθεληξν λέσλ θαιιηηερληθψλ θηλεκάησλ 

απφ ηε δσγξαθηθή κέρξη ηε κνπζηθή. Δθηφο απφ ην γεγνλφο φηη είλαη ε πξσηεχνπζα 

ηεο νηθνλνκίαο θαη ηνπ δηθαίνπ ζηηο ΖΠΑ, ε Νέα Υφξθε είλαη έλα θέληξν γηα ηηο 

δεκηνπξγηθέο βηνκεραλίεο ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο κφδαο, ηνπ ζρεδηαζκνχ, ηεο 

ηέρλεο θαη ηεο δηαθήκηζεο. Παξάιιεια κε ηνλ ηνπξηζκφ, ν νπνίνο  πξνζειθχεη 

πεξίπνπ 63 εθαηνκκχξηα επηζθέπηεο θάζε ρξφλν, νη ηνκείο απηνί αλαπηχζζνληαη 

γξήγνξα ζε κηα επνρή πνπ ε απαζρφιεζε ζηνλ ρξεκαηνπηζησηηθφ ηνκέα έρεη 

ζηαζεξνπνηεζεί. Υπάξρεη επίζεο κηα απμαλφκελε αλαγλψξηζε ηεο αμίαο ηεο 

δεκηνπξγηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη ηνπ πνιηηηζηηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ γηα ηηο πγηείο 

θνηλφηεηεο. Ζ δεκηνπξγηθφηεηα πνπ νδεγεί απηή ηελ επηηπρία ζηεξίδεηαη ζηηο 

γεηηνληέο ηεο Νέαο Υφξθεο, νη νπνίεο έρνπλ δηαδξακαηίζεη έλαλ επαλαζηαηηθφ ξφιν 

ζηελ αλάπηπμε ηεο ηέρλεο· ην εβξατθφ ζέαηξν ζην Lower East Side, ε hip hop θαη ην 

γθξάθηηη ζην Bronx, ε πνπ ηέρλε θαη ε punk rock κνπζηθή ζην East Village, ε ηδαδ 

θαη ε ινγνηερλία ηνπ Harlem Renaissance θαη ε ζπλερηδφκελε εμέιημε ηεο πεξηνρήο 

ηνπ ζεάηξνπ ηνπ Broadway. Ο πνιηηηζκφο είλαη βαζηά ξηδσκέλνο ζηηο θνηλφηεηεο θαη 

ζηνπο πέληε δήκνπο ηεο Νέαο Υφξθεο. Ζ εμαηξεηηθή πνιηηηζηηθή εκπεηξία πνπ 

πξνζθέξεη ε πφιε, έρεη πξνζειθχζεη πνιινχο ηαιαληνχρνπο αλζξψπνπο απφ φιν ηνλ 

θφζκν λα δνπλ θαη λα εξγάδνληαη εθεί θαη έρεη γίλεη έδξα γηα πνιινχο παγθφζκηνπο  

πνιηηηζηηθνχο νξγαληζκνχο
62

. 

Σηε Νέα Υφξθε ζηεγάδνληαη δηάζεκα κνπζεία φπσο ην Metropolitan Museum of Art 

(εηθφλα 3.1) θαη ην Museum of Modern Art (MoMA), ζέαηξα ζην Broadway (εηθφλα 

3.2), ε Metropolitan Opera θαη ε θηιαξκνληθή νξρήζηξα ηεο Νέαο Υφξθεο, ην 

κπαιέην ηεο Νέαο Υφξθεο θαη πνιχ κεγάινο αξηζκφο γθαιεξί ηέρλεο, 

θηλεκαηνγξάθσλ, κπαξ θαη εζηηαηνξίσλ, ελψ νη δεκηνπξγηθέο βηνκεραλίεο 

απαζρνινχλ ην 5,4 % ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ηεο πφιεο (πίλαθαο 3.1) 
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 https://www.mpg.de/9143417/globaldiversities(εκεξνκελία επίζθεςεο:2/11/2019) 

 
62 http://www.worldcitiescultureforum.com/cities/new-york/(εκεξνκελία επίζθεςεο:2/11/2019) 

 

https://www.mpg.de/9143417/globaldiversities
http://www.worldcitiescultureforum.com/cities/new-york/
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Δηθόλα 3.1: Τν Metropolitan Museum of Art ζηε Νέα Υφξθε 

 

Πεγή: https://gr.pinterest.com/pin/207165651595887621/ (εκεξνκελία επίζθεςεο: 

28/11/2019) 

 

Δηθόλα 3.2: Θέαηξα ζην Broadway ηεο Νέαο Υφξθεο 

 

 

Πεγή: https://gr.pinterest.com/pin/68328119329666266/ (εκεξνκελία επίζθεςεο: 

28/11/2019) 

 

 

https://gr.pinterest.com/pin/207165651595887621/
https://gr.pinterest.com/pin/68328119329666266/
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Πίλαθαο 3.1: Ο πνιηηηζκφο ζε αξηζκνχο ζηελ πφιε ηεο Νέαο Υφξθεο 

 Αξηζκόο Υξνλνινγία Πεγή 

Γεκόζηεο βηβιηνζήθεο 207 2015 Center for an Urban 

Future 

Μεγάιεο αίζνπζεο 

ζπλαπιηώλ 

16 2015 BOP 

Υώξνη δσληαλήο κνπζηθήο 453 2015 Alliance for the 

Arts/NYC-ARTS 

Εσληαλέο 

κνπζηθέοπαξαζηάζεηο/έηνο 

36.192 2015 Songkick 

Υνξεπηηθέο 

παξαζηάζεηο/έηνο 

6.292 2012 Time Out 

Θέαηξα 637 2018 Alliance for the 

Arts/NYC-ARTS 

Μνπζεία 140 2018 Alliance for the 

Arts/NYC-ARTS 

Γθαιεξί ηέρλεο 1.475 2015 Crain's New York / 

Earl Bateman 

Κηλεκαηνγξαθηθέο νζόλεο 374 2015 Cinematreasures.org 

Bars 2.113 2012 New York On Tap 

Δζηηαηόξηα 26.697 2017 Crain's New York 

Δζηηαηόξηα βξαβεπκέλα 

κε αζηέξη Michelin 

72 2018 Eater.com 

Πνζνζηό απαζρόιεζεο 

ζηηο δεκηνπξγηθέο 

βηνκεραλίεο 

5,4 % 2015 Center for an Urban 

Future Creative New 

York Report 

 

Πεγή: http://www.worldcitiescultureforum.com/cities/new-york/data (εκεξνκελία 

επίζθεςεο:10/11/2019) 

 Μέζα ελεκέξσζεο θαη επηθνηλσλίεο 

Ζ Νέα Υφξθε είλαη έλαο δηεζλήο θφκβνο κέζσλ ελεκέξσζεο θαη επηθνηλσληψλ. 

Σεκαληηθά δηεζλή ζπγθξνηήκαηα κέζσλ καδηθήο ελεκέξσζεο φπσο ε Time Warner, ε 

News Corporation, ε Warner Music Group, ε Universal Music Group, ε Bloomberg 

LLP θαη ε Viacom έρνπλ ηελ έδξα ηνπο ζην Μαλράηαλ. Σχκθσλα κε ηελ Δηαηξεία 

Οηθνλνκηθήο Αλάπηπμεο ηεο Νέαο Υφξθεο (EDC), νη εηαηξείεο κέζσλ ελεκέξσζεο 

απαζρνινχλ πεξηζζφηεξνπο απφ 300.000 αλζξψπνπο ή ζρεδφλ ην 10% ηνπ εξγαηηθνχ 

http://www.worldcitiescultureforum.com/cities/new-york/data
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δπλακηθνχ ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα ηεο πφιεο, θαη παξάγνπλ εηήζηα έζνδα 30 δηζ. 

δνιάξηα. Πεξηνδηθά φπσο ην New York Times θαη ην Wall Street, έρνπλ παγθφζκηα 

εκβέιεηα ηφζν δηαδηθηπαθά φζν θαη ζε έληππε κνξθή. Γηεζλή πξαθηνξεία εηδήζεσλ 

φπσο ην Xinhua (επίζεκν πξαθηνξείν ηχπνπ ηεο Λατθήο Γεκνθξαηίαο ηεο Κίλαο) θαη 

φκηινη κέζσλ καδηθήο ελεκέξσζεο φπσο ε Zee TV (εηαηξεία δνξπθνξηθήο 

ηειεφξαζεο κε έδξα ηελ Ηλδία), επεθηείλνπλ ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο ζηε Νέα Υφξθε 

πξνθεηκέλνπ λα δηεπξχλνπληελ θάιπςε ζηε Βφξεηα Ακεξηθή γηα ηνπο ζεαηέο ηεο 

ρψξαο ηνπο θαη λα πξνζεγγίζνπλ έλα επξχηεξν θνηλφ ζην εμσηεξηθφ. Μεγάιν κέξνο 

ηεο πξφζθαηεο αλάπηπμεο ζηε βηνκεραλία ησλ κέζσλ ελεκέξσζεο θαζνδεγείηαη απφ 

ηερλνινγηθά θαηλνηφκεο εηαηξείεο φπσο ε Google, ε Yahoo!, ε  Facebook θαη ε 

Amazon. Αλ θαη νη εηαηξείεο απηέο βαζίδνληαη ζε κεγάιν βαζκφ ζηε Γπηηθή Αθηή, 

ηφζν ε Yahoo! φζν θαη ε Google έρνπλ κεγάια γξαθεία ζηελ πφιε ηεο Νέαο Υφξθεο. 

Ζ κεγαιχηεξε ζπγθέληξσζε εξγαδνκέλσλ ηεο Google έμσ απφ ηελ Καιηθφξληα είλαη 

ζηε Νέα Υφξθε, κε 2.200 εξγαδνκέλνπο
63

.  

 Οηθνλνκία 

Μηα παγθφζκηα πφιε είλαη κηα κεηξφπνιε πνπ ζπγθεληξψλεη ηηο πνιηηηθέο θαη 

νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη πνπ επεθηείλεη ηελ επηξξνή ηεο ζηε ρψξα ηεο θαη ζε 

φιν ηνλ θφζκν. Ζ Νέα Υφξθε είλαη έλαο ζεκαληηθφο νηθνλνκηθφο θφκβνο· είλαη ε πην 

ηζρπξή πφιε ζηνλ θφζκν απφ νηθνλνκηθή άπνςε ζχκθσλα κε ηελ αλαθνξά ηνπ The 

Global Financial Centres Index 26 (GFCI 26) γηα ην δείθηε παγθφζκηαο νηθνλνκηθήο 

ηζρχνο (πίλαθαο 3.2).  

Τα ρξεκαηηζηήξηα Nyse θαη Nasdaq πνπ απαξηίδνπλ ην ρξεκαηηζηήξην ηεο Wall 

Street, έρνπλ θαηαζηήζεη ηε Νέα Υφξθε έλαλ παγθφζκην θφκβν ρξεκαηνδφηεζεο θαη 

αζθάιηζεο. Ζ πφιε ηεο Νέαο Υφξθεο έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα πξνζειθχεη ηνπο 

επαγγεικαηίεο ηεο νηθνλνκίαο απφ φιν ηνλ θφζκν. Απφ ηηο αξρέο ηνπ 20
νπ 

αηψλα, ην 

Μαλράηαλ έρεη κεηαηξαπεί ζε έλαλ πνιχπινθν ζρεκαηηζκφ επελδπηηθψλ θαη 

εκπνξηθψλ ηξαπεδψλ, ρξεκαηηζηεξίσλ, λνκηθψλ ππεξεζηψλ, αζθαιηζηηθψλ 

εηαηξεηψλ, γξαθείσλ κηθξψλ θαη κεγάισλ επηρεηξήζεσλ. Σηελ πεξηνρή ππάξρεη 

κεγάιε ζπγθέληξσζε θεληξηθψλ γξαθείσλ δηεζληθψλ εηαηξηψλ θαη πνιιέο απφ ηηο 500 

κεγαιχηεξεο εηαηξίεο ηνπ θφζκνπ έρνπλ ηελ έδξα ηνπο ζηε Νέα Υφξθε· γξαθεία 

ηξαπεδψλ, ρξεκαηνπηζησηηθέο ππεξεζίεο, εηαηξείεο κέζσλ ελεκέξσζεο θαη 

ηειεπηθνηλσληψλ, αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο, θνζκεκαηνπσιεία, εηαηξείεο ζρεδηαζκνχ 

θ.ά.. Ζ Νέα Υφξθε πξνζθέξεη έλα επξχ θάζκα εμεηδηθεπκέλσλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ 

ππεξεζηψλ, ην νπνίν ηεο δίλεη αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα έλαληη πνιιψλ 

αληαγσληζηψλ ηεο
64

. 

                                                           
63

 SUNY LEVIN Institute, New York in the World: The Impact of the Global Economy on New York 

State and City, 2011, p. 48, δηαζέζηκν ζηε δηεχζπλζε 

https://nycfuture.org/pdf/New_York_in_the_World.pdf  (εκεξνκελία επίζθεςεο:4/11/2019) 
64

 SUNY LEVIN Institute ζην ίδην, ζει 24-31 

https://nycfuture.org/pdf/New_York_in_the_World.pdf
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Δπίζεο, Ζ παγθφζκηα επηξξνή ηεο Νέαο Υφξθεο είλαη θαη δηπισκαηηθή, ράξε ζηελ 

παξνπζία ζηελ πφιε δηεζλψλ νξγαληζκψλ φπσο, γηα παξάδεηγκα, ε έδξα ηνπ ΟΖΔ  

ζην Μαλράηαλ. 

 

Πίλαθαο 3.2: Γείθηεο παγθφζκηαο νηθνλνκηθήο ηζρχνο 

Πόιε Καηάηαμε Βαζκνινγία 

Νέα Υφξθε 1 790 

Λνλδίλν  2 773 

Φνλγθ Κνλγθ 3 771 

Σηγθαπνχξε 4 762 

Σαγθάε 5 761 

 

Πεγή: The Global Financial Centres Index 26, Σεπηέκβξηνο 2019, δηαζέζηκν ζηε δηεχζπλζε 

https://www.longfinance.net/media/documents/GFCI_26_Report_v1.0.pdf (εκεξνκελία 

επίζθεςεο:14/11/2019) 

 Τςειή εθπαίδεπζε, έξεπλα θαη αλάπηπμε 

Ζ Νέα Υφξθε δηαζέηεη πνιιά δηάζεκα παλεπηζηήκηα πνπ βξίζθνληαη κέζα θαη γχξσ 

απφ ηελ πφιε, ηα νπνία πξνζειθχνπλ ρηιηάδεο δηεζλείο θνηηεηέο πνπ αλαδεηνχλ 

πςεινχ επηπέδνπ ζπνπδέο. Με εηδηθφηεηεο, απφ ηελ αξρηηεθηνληθή θαη ηηο ηέρλεο έσο 

ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά θαη ηελ θαηλνηνκία, ε Νέα Υφξθε είλαη κία απφ ηηο πφιεηο κε 

ηελ πςειφηεξε ζπγθέληξσζε παλεπηζηεκίσλ παγθνζκίνπ θχξνπο φπσο ην 

παλεπηζηήκην ηεο Columbia, ην παλεπηζηήκην Fordham, ην Τερλνινγηθφ Ηλζηηηνχην 

Stevens, ην Γεκφζην Παλεπηζηήκην ηεο Νέαο Υφξθεο (SUNY) θαη ην Παλεπηζηήκην 

ηεο Νέαο Υφξθεο (NYU)
65

. Ζ Νέα Υφξθε βξίζθεηαη ζηελ 18
ε 

ζέζε ηεο παγθφζκηαο 

θαηάηαμεο ηνπ QS World University Rankings 2020
66

 θαη ν θπξηφηεξνο παξάγνληαο 

πνπ ηελ εκπνδίδεη λα απνθηήζεη πςειφηεξε βαζκνινγία είλαη ν ζπλδπαζκφο πςειψλ 

δηδάθηξσλ ζηα παλεπηζηήκηα κε ην πνιχ κεγάιν θφζηνο δηαβίσζεο ζηελ πφιε, 

παξάγνληεο νη νπνίνη θαζηζηνχλ ηε Νέα Υφξθε κία απφ ηηο αθξηβφηεξεο πφιεηο γηα 

ζπνπδέο ζηνλ θφζκν. 

Δπίζεο, ζχκθσλα κε ην δείθηε GPCI 2018, ε Νέα Υφξθε βξίζθεηαη ζηελ πξψηε ζέζε 

ηεο παγθφζκηαο θαηάηαμεο ζηνλ ηνκέα ηεο Έξεπλαο θαη Αλάπηπμεο (δαπάλεο γηα 

Έξεπλα θαη Αλάπηπμε θαη βξαβεία ζηελ επηζηήκε θαη ηελ ηερλνινγία),  (πίλαθαο 

3.3). 

                                                           
65

 https://www.topuniversities.com/university-rankings-articles/qs-best-student-cities/new-york 
(εκεξνκελία επίζθεςεο:20/11/2019) 
66

 https://www.topuniversities.com/city-rankings/2018 (εκεξνκελία επίζθεςεο:20/11/2019) 

https://www.longfinance.net/media/documents/GFCI_26_Report_v1.0.pdf
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Πίλαθαο 3.3: Παγθφζκηα θαηάηαμε ζε Έξεπλα θαη Αλάπηπμε 

ΚΑΣΑΣΑΞΖ ΠΟΛΖ ΒΑΘΜΟΗ 

1 Νέα Υφξθε 227,1 

2 Τφθην 189,1 

3 Λνλδίλν 188,3 

4 Λνο Άληδειεο 169,6 

5 Βνζηψλε 163,7 

6 Σενχι 155,9 

7 Σηθάγν 140,0 

8 Σηγθαπνχξε 137,8 

9 Παξίζη 135,1 

10 Σαλ Φξαλζίζθν 129,2 

Πεγή: http://mori-m-foundation.or.jp/pdf/GPCI2018_summary.pdf  (εκεξνκελία επίζθεςεο: 

20/11/2019) 

 Γηεζλήο θόκβνο κεηαθνξώλ 

Ζ Νέα Υφξθε απνηειεί έλαλ δηεζλή θφκβν κεηαθνξψλ, αθνχ απφ ηα δχν δηεζλή 

αεξνδξφκηα πνπ δηαζέηεη, ην John F. Kennedy θαη ην  Newark Liberty, 

πξαγκαηνπνηνχληαη ζπλνιηθά 379 απ’ επζείαο δηεζλείο πηήζεηο (πίλαθαο 3.4). 

Πίλαθαο 3.4: Αεξνδξφκηα κε ηηο πεξηζζφηεξεο απ’ επζείαο δηεζλείο πηήζεηο 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πεγή:https://www.oag.com/hubfs/Free_Reports/Megahubs/2018/Megahubs_International_In

dex_2018.pdf?hsCtaTracking=cb970431-e381-4ada-b54b-b168f98d9eb7%7Cf52e0462-7e9f-

4091-a2e7-91d2eda51d07  (εκεξνκελία επίζθεςεο:20/11/2019) 

ΚΑΣΑΣΑΞΖ ΑΔΡΟΓΡΟΜΗΟ ΥΩΡΑ ΑΠΔΤΘΔΗΑ 

ΓΗΔΘΝΔΗ 

ΠΣΖΔΗ 

1 LHR United 

Kingdom 

333 

2 ORD USA 306 

3 FRA Germany 302 

4 AMS Netherlan

ds 

286 

5 YYZ Canada 271 

6 LAX USA 257 

7 ATL USA 256 

8 SIN Singapore 253 

16 JFK USA 207 

23 EWR USA 172 

https://www.oag.com/hubfs/Free_Reports/Megahubs/2018/Megahubs_International_Index_2018.pdf?hsCtaTracking=cb970431-e381-4ada-b54b-b168f98d9eb7%7Cf52e0462-7e9f-4091-a2e7-91d2eda51d07
https://www.oag.com/hubfs/Free_Reports/Megahubs/2018/Megahubs_International_Index_2018.pdf?hsCtaTracking=cb970431-e381-4ada-b54b-b168f98d9eb7%7Cf52e0462-7e9f-4091-a2e7-91d2eda51d07
https://www.oag.com/hubfs/Free_Reports/Megahubs/2018/Megahubs_International_Index_2018.pdf?hsCtaTracking=cb970431-e381-4ada-b54b-b168f98d9eb7%7Cf52e0462-7e9f-4091-a2e7-91d2eda51d07
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 Γηεζλήο ηνπξηζηηθόο πξννξηζκόο 

Ζ Νέα Υφξθε απνηειεί έλα δεκνθηιή ηνπξηζηηθφ πξννξηζκφ. Ζ πινχζηα πνιηηηζηηθή 

δσή πνπ πξνζθέξεη, νη ηζηνξηθνί ρψξνη θαη αμηνζέαηα φπσο ην Άγαικα ηεο 

Διεπζεξίαο (εηθφλα 3.3), ην Central Park (εηθφλα 3.4) θαη ε Times Square (εηθφλα 

3.5), πξνζειθχνπλ κεγάιν αξηζκφ δηεζλψλ ηνπξηζηψλ, απφ ηνπο νπνίνπο ην 84% ζα 

δεηπλήζεη ζε εζηηαηφξηα, ην 60% ζα επηζθεθζεί αμηνζέαηα, ην 60% ζα επηζθεθζεί 

ηζηνξηθνχο ρψξνπο, ην 46% ζα επηζθεθζεί γθαιεξί ηέρλεο ή κνπζεία θαη ην 33% ζα 

παξαθνινπζήζεη ζπλαπιίεο, ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο ή κηνχδηθαι
67

. Ο δείθηεο GPCI 

2018 θαηαηάζζεη ηε Νέα Υφξθε 3
ε 

πφιε παγθνζκίσο ζε αξηζκφ μέλσλ επηζθεπηψλ 

κεηά απφ ην Λνλδίλν θαη ην Τφθην
68

. 

Δηθόλα 3.3: Τν Άγαικα ηεο Διεπζεξίαο ζηε Νέα Υφξθε 

 

Πεγή: https://gr.pinterest.com/pin/402298179213799592/ (εκεξνκελία επίζθεςεο: 

28/11/2019) 

 

Δηθόλα 3.4: Τν πάξθν Central Park ζηε Νέα Υφξθε 

 

Πεγή: https://gr.pinterest.com/pin/657595983074929610/ (εκεξνκελία επίζθεςεο: 

28/11/2019) 

                                                           
67

 SUNY LEVIN Institute φ.π., ζει. 50 
68

 The Mori Memorial Foundation, φ.π., ζει. 21 

https://gr.pinterest.com/pin/402298179213799592/
https://gr.pinterest.com/pin/657595983074929610/
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Δηθόλα 3.5: Ζ πιαηεία Times Square ζηε Νέα Υφξθε 

 

Πεγή: https://gr.pinterest.com/pin/189010515596778268/ (εκεξνκελία επίζθεςεο: 

28/11/2019) 

 

3.2 ηγθαπνύξε 

 Πνηθηινκνξθία 

Ζ Σηγθαπνχξε απνηειεί, απφ θαηξφ, ζεκείν ζπλάληεζεο κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ 

πνιηηηζκψλ. Σηηο αξρέο ηνπ 19
νπ

 αηψλα έγηλε κηα βξεηαληθή απνηθία, θαη ηηο επφκελεο 

δεθαεηίεο ν πιεζπζκφο ηεο απμήζεθε κε λένπο θαηνίθνπο απφ ηε Μαιαηζία, ηε Κίλα 

θαη ηελ Ηάβα. Αλεμαξηεηνπνηήζεθε απφ ηνπο Βξεηαλνχο ην 1959, σο κέξνο ηεο 

Μαιαηζίαο, θαη έγηλε αλεμάξηεηε πφιε-θξάηνο ην 1965. Ζ Σηγθαπνχξε είλαη κηα πνιχ 

νξγαλσκέλε, πνιπεζληθή πφιε απφ ηελ επνρή ηεο απνηθηνθξαηίαο. Οη πνιηηηθέο θαη νη 

δεκφζηεο εθζηξαηείεο βαζίδνληαη ζην επίζεκν πνιχ-θπιεηηθφ κνληέιν CMIO 

(Κηλέδνη, Μαιαηζηαλνί, Ηλδνί θαη άιιεο εζληθφηεηεο), καδί κε ηελ ίδξπζε ηεζζάξσλ 

επίζεκσλ γισζζψλ (Μαιαηζηαλά, Μαλδαξηληθά, Τακίι θαη Αγγιηθά). Σήκεξα, ε 

Σηγθαπνχξε έρεη πιεζπζκφ άλσ ησλ 5,5 εθαηνκκπξίσλ, εθ ησλ νπνίσλ πεξίπνπ ην 

40% είλαη δηεζλείο κεηαλάζηεο, ε πιεηνςεθία ησλ νπνίσλ πξνέξρεηαη απφ ηελ Ηλδία, 

ην Μπαγθιαληέο, ηε Σξη Λάλθα, ηηο Φηιηππίλεο, ηε Μηαλκάξ θαη ηελ Τατιάλδε κέζσ 

δηκεξψλ ζπκθσληψλ, ελψ, παξάιιεια, ζεκαληηθά είλαη θαη ηα παιαηά ξεχκαηα 

κεηαλάζηεπζεο απφ ηελ επνρή ηεο απνηθηνθξαηίαο, εηδηθά απφ ηελ Κίλα θαη ηε 

Μαιαηζία. Ζ Σηγθαπνχξε εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηνπο εξγαδφκελνπο 

κεηαλάζηεο γηα ηε ζπλερηδφκελε νηθνλνκηθή ηεο αλάπηπμε. Σε αληίζεζε φκσο κε ηελ 

πφιε ηεο Νέαο Υφξθεο, απηή ε κεηαλάζηεπζε ειέγρεηαη απφ έλα πεξηνξηζηηθφ 

ζχζηεκα άδεηαο εξγαζίαο γηα εξγαδφκελνπο κε ρακειή εηδίθεπζε, ελψ ππάξρνπλ 

επίζεο κεγάινη αξηζκνί εμεηδηθεπκέλσλ αιινδαπψλ εξγαδνκέλσλ θαη θνηηεηψλ. Έλα 

ζεκαληηθφ κέιεκα ηεο θπβέξλεζεο ζηε Σηγθαπνχξε είλαη λα εμαζθαιίζεη φηη ν 

αιινδαπφο εξγαδφκελνο ζα παξακείλεη πξνζσξηλφο. Ζ πνηθηινκνξθία πεξηνξίδεηαη 

απφ δηθνξνχκελεο θαηεγνξίεο φπσο νη πνιίηεο / κε-πνιίηεο θαη νη θάηνηθνη / κε- 

https://gr.pinterest.com/pin/189010515596778268/
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θάηνηθνη, ελψ πνιιέο θξαηηθέο πνιηηηθέο εκπνδίδνπλ ηνπο κεηαλάζηεο λα απνθηήζνπλ 

ζεκαληηθή ζέζε ζηελ θνηλσλία ηεο Σηγθαπνχξεο
69

. 

 Πνιηηηζκόο  

Ωο λέα ρψξα, ε πνιηηηζηηθή ηαπηφηεηα ηεο Σηγθαπνχξεο εμαθνινπζεί λα 

αλαπηχζζεηαη. Ζ πνιππνιηηηζκηθφηεηα ηεο πφιεο νδεγεί ζε κηα εθιεθηηθή ζθελή 

ηέρλεο, εκπλεπζκέλε απφ έλα κνλαδηθφ κείγκα επηξξνψλ. Ζ πνιηηηζηηθή πνιηηηθή ηεο 

Σηγθαπνχξεο δίλεη ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ νηθνδφκεζε ηνπ θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ θαη 

ζηε δεκηνπξγία κηαο αίζζεζεο εζληθήο ηαπηφηεηαο θαη αλεμαξηεζίαο.  Ζ πξφζθαηε 

Σηξαηεγηθή Δπηζθφπεζε ησλ Τερλψλ θαη ηνπ Πνιηηηζκνχ πνπ δεκνζηεχζεθε ην 2011, 

επηθεληξψλεηαη ζην λα θέξεη ηνλ πνιηηηζκφ ζε φινπο, παληνχ· ζηφρνο ηεο είλαη λα 

δηαιχζεη ηελ αληίιεςε φηη ν πνιηηηζκφο πεξηνξίδεηαη ζηα παξαδνζηαθά είδε «πςειήο 

θνπιηνχξαο», φπσο ε φπεξα ή ην κπαιέην, δηεπξχλνληαο ηνλ νξηζκφ, ψζηε λα 

πεξηιακβάλεη ηα ρφκπη θαη ηηο ρεηξνηερλίεο, ηελ θνπιηνχξα ηνπ δξφκνπ, ηε ιατθή 

ςπραγσγία θαη ηηο θνηλνηηθέο δξαζηεξηφηεηεο κε πνιηηηζηηθέο ξίδεο. Οη πνιηηηζηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο γηα ηελ 50
ε
 επέηεην ηεο αλεμαξηεζίαο ηεο  Σηγθαπνχξεο ην 2015 

βνήζεζαλ ζην ρηίζηκν ηεο εζληθήο ηεο ηαπηφηεηαο. Μεηαμχ άιισλ, 

πξαγκαηνπνηήζεθε αλαδηακφξθσζε ηνπ Δζληθνχ Μνπζείνπ ηεο Σηγθαπνχξεο (εηθφλα 

3.6) θαη ηνπ Μνπζείνπ Αζηαηηθψλ Πνιηηηζκψλ. Τελ ίδηα ρξνληά, νη Βνηαληθνί Κήπνη 

ηεο Σηγθαπνχξεο έγηλε ν πξψηνο ρψξνο παγθφζκηαο θιεξνλνκηάο ηεο UNESCO
70

. 

 

Δηθόλα 3.6: Τν Δζληθφ Μνπζείν ηεο Σηγθαπνχξεο 

 

Πεγή: https://gr.pinterest.com/pin/591941944755324984/ (εκεξνκελία επίζθεςεο: 

28/11/2019) 
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 https://www.mpg.de/9143417/globaldiversities  (εκεξνκελία επίζθεςεο:6/11/2019) 
70 http://www.worldcitiescultureforum.com/cities/singapore/(εκεξνκελία επίζθεςεο:10/11/2019) 

 

https://gr.pinterest.com/pin/591941944755324984/
https://www.mpg.de/9143417/globaldiversities
http://www.worldcitiescultureforum.com/cities/singapore/
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Πίλαθαο 3.5: Ο πνιηηηζκφο ζε αξηζκνχο ζηε Σηγθαπνχξε 

 Αξηζκόο Υξνλνινγία Πεγή 

Γεκόζηεο βηβιηνζήθεο 27 2018 National Library 

Board 

Μεγάιεο αίζνπζεο 

ζπλαπιηώλ 

5 2018 National Arts Council 

Υνξεπηηθέο 

παξαζηάζεηο/έηνο 

1.035 2012 Singapore Cultural 

Statistics 

Θέαηξα 14 2014 National Arts Council 

Μνπζεία 54 2017 Singapore Cultural 

Statistics/ National 

Heritage Board 

Γθαιεξί ηέρλεο 225 2016 Eguide Singapore 

Business Directory 

Κηλεκαηνγξαθηθέο 

νζόλεο 

235 2016 Info-communications 

Media Development 

Authority 

Bars 660 2016 Eguide Singapore 

Business Directory – 

Bars and Pubs 

Δζηηαηόξηα 1.390 2016 Eguide Singapore 

Business Directory 

Δζηηαηόξηα 

βξαβεπκέλα κε αζηέξη 

Michelin 

38 2018 Michelin Guide 

Πνζνζηό 

απαζρόιεζεο ζηηο 

δεκηνπξγηθέο 

βηνκεραλίεο 

1,5 % 2017 Ministry of 

Manpower 

 

Πεγή: http://www.worldcitiescultureforum.com/cities/singapore/data (εκεξνκελία 

επίζθεςεο:10/11/2019) 

 Οηθνλνκία  

Ζ Σηγθαπνχξε είλαη κηα νηθνλνκία πςεινχ εηζνδήκαηνο κε αθαζάξηζην θαηά θεθαιή 

εζληθφ εηζφδεκα 54.530 δνιαξίσλ ΖΠΑ ην 2017. Ζ ρψξα παξέρεη έλα απφ ηα πην 

θηιηθά πξνο ηηο επηρεηξήζεηο πεξηβάιινλ θαη θαηαηάζζεηαη ζηηο πην αληαγσληζηηθέο 

νηθνλνκίεο παγθνζκίσο θαη ηέηαξηε ζην δείθηε παγθφζκηαο νηθνλνκηθήο ηζρχνο GFCI 

26 (βι. παξαπάλσ, πίλαθαο 3.2). 

http://www.worldcitiescultureforum.com/cities/singapore/data
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Τηο δεθαεηίεο κεηά ηελ αλεμαξηεζία ηεο, ε Σηγθαπνχξε αλαπηχρζεθε γξήγνξα απφ 

ρψξα ρακεινχ εηζνδήκαηνο ζε ρψξα πςεινχ εηζνδήκαηνο. Ζ αχμεζε ηνπ ΑΔΠ ζηελ 

πφιε-θξάηνο ήηαλ κεηαμχ ησλ πςειφηεξσλ παγθνζκίσο, κε κέζν φξν 7,7% απφ ηελ 

αλεμαξηεζία θαη θζάλνληαο ην 9,2% ηα πξψηα 25 ρξφληα. Μεηά απφ ηελ ηαρεία 

εθβηνκεράληζε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1960, ε βηνκεραλία έγηλε ν θχξηνο κνριφο 

αλάπηπμεο. Σηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970, ε Σηγθαπνχξε έθηαζε ζε θαζεζηψο 

πιήξνπο απαζρφιεζεο. Ζ παξαγσγή πξνζηηζέκελεο αμίαο, ηδίσο ζηνπο θιάδνπο ηεο 

ειεθηξνληθήο θαη ηεο κεραληθήο αθξηβείαο, παξακέλνπλ βαζηθνί θηλεηήξηνη κνρινί 

αλάπηπμεο, φπσο θαη ν ηνκέαο ησλ ππεξεζηψλ, ηδίσο νη βηνκεραλίεο πιεξνθνξηθήο 

θαη επηθνηλσληψλ, νη νπνίνη απμήζεθαλ θαηά 6,0% ζε εηήζηα βάζε, ελψ νη 

ρξεκαηννηθνλνκηθνί θαη αζθαιηζηηθνί θιάδνη απμήζεθαλ 5,9% ζε εηήζηα βάζε. 

Πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγήζεη αθφκε πην επλντθέο ζπλζήθεο γηα ηελ 

επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη λα πξνζειθχζεη πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο, ην 2017 ε 

Σηγθαπνχξε μεθίλεζε ηνλ πεξηθεξεηαθφ ρξεκαηννηθνλνκηθφ θφκβν «Asia’s In 

frastructure Exchange
71

» φπνπ κπνξεί λα ζπλδεζεί ε δήηεζε θαη ε πξνζθνξά ησλ 

ππνδνκψλ, κπνξεί λα ζπλππάξμεη ε εκπεηξνγλσκνζχλε θαη ε ρξεκαηνδφηεζε ηεο 

ππνδνκήο θαη λα ηθαλνπνηεζνχλ φιεο νη αλάγθεο κηαο ππνδνκήο. Απηφ έρεη σο 

απνηέιεζκα ηε κεγαιχηεξε ζπγθέληξσζε ζηελ πφιε ηξαπεδψλ, επελδπηψλ, 

δηθεγνξηθψλ γξαθείσλ, κεραληθψλ θαη, ινγηζηηθψλ, αζθαιηζηηθψλ θαη άιισλ 

επαγγεικαηηθψλ ππεξεζηψλ
72

. 

Τν πνιχ θαιφ επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ ζηε Σηγθαπνχξε εληζρχζεθε αθφκε 

πεξηζζφηεξν κε ην άκεζν κάξθεηηλγθ πνπ εθαξκφδνπλ ην Σπκβνχιην Οηθνλνκηθήο 

Αλάπηπμεο θαη ην Σπκβνχιην Αλάπηπμεο Δκπνξίνπ θαη, απφ ηφηε, ιεηηνπξγνχλ 

πεξηζζφηεξεο απφ 5000 δηεζλείο εηαηξείεο ζηε Σηγθαπνχξε. Τα ζεζκηθά φξγαλα ηεο 

Σηγθαπνχξεο έρνπλ κεγάιε ηθαλφηεηα ζην λα δηαηεξνχλ κηα επηηπρεκέλε θαη 

αληαγσληζηηθή νηθνλνκία, δίλνληαο έκθαζε θαη πξνηεξαηφηεηα ζηηο πξννπηηθέο ησλ 

δηαθφξσλ επηρεηξήζεσλ θαη επηρεηξεκαηηθψλ νκάδσλ
73

. 

 Τςειή εθπαίδεπζε, έξεπλα θαη αλάπηπμε 

Ζ Σηγθαπνχξε δηαζέηεη έλα απφ ηα θαιχηεξα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα θαη δίλεη 

ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ αλάπηπμε ηνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ, ζηελ πξνζπάζεηά ηεο 

λα απμήζεη ηελ παγθφζκηα νηθνλνκηθή επηξξνή ηεο. Γηαζέηεη θνξπθαία παλεπηζηήκηα 

φπσο ην Τερλνινγηθφ Παλεπηζηήκην ηνπ Nanyang θαη ην Δζληθφ Παλεπηζηήκην ηεο 

Σηγθαπνχξεο θαη είλαη απφ ηνπο πην επηζπκεηνχο πξννξηζκνχο γηα ζπνπδαζηέο απφ 

                                                           
71

 https://sbr.com.sg/building-engineering/news/singapore-working-become-%E2%80%98asias-
infrastructure-exchange (εκεξνκελία επίζθεςεο:14/11/2019) 
72 https://www.worldbank.org/en/country/singapore/overview (εκεξνκελία επίζθεςεο:14/11/2019) 

73
 Loo-Lee Sim et al., «Singapore’s competitiveness as a global city: development strategy, institutions 

and business environment», Cities, Vol. 20, no. 2, 2003, p. 118 

https://sbr.com.sg/building-engineering/news/singapore-working-become-%E2%80%98asias-infrastructure-exchange
https://sbr.com.sg/building-engineering/news/singapore-working-become-%E2%80%98asias-infrastructure-exchange
https://www.worldbank.org/en/country/singapore/overview
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ηελ Αζία θαη απφ φιν ηνλ θφζκν θαηαιακβάλνληαο ηελ 11
ε 

ζέζε ηεο παγθφζκηαο 

θαηάηαμεο ηνπ QS World University Rankings 2020
74

. 

Σηνλ ηνκέα ηεο Έξεπλαο θαη Αλάπηπμεο (δαπάλεο γηα Έξεπλα θαη Αλάπηπμε θαη 

βξαβεία ζηελ επηζηήκε θαη ηελ ηερλνινγία), ε Σηγθαπνχξε βξίζθεηαη ζηελ 8
ε 

ζέζε 

ζχκθσλα κε ην δείθηε GPCI 2018 (βι. παξαπάλσ, πίλαθαο 3.3). 

Σηνλ πην πξφζθαην δείθηε αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ ηεο Παγθφζκηαο Τξάπεδαο, ε 

Σηγθαπνχξε θαηαηάζζεηαη σο ε  θαιχηεξε ρψξα ηνπ θφζκνπ ζηελ αλάπηπμε ηνπ 

αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ. Απηφ ζεκαίλεη φηη έλα παηδί πνπ γελληέηαη ζήκεξα ζηε 

Σηγθαπνχξε ζα είλαη 88% παξαγσγηθφ φηαλ κεγαιψζεη, ζαλ λα έρεη απνιαχζεη πιήξε 

εθπαίδεπζε θαη πιήξε πγεία θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ. Μαδί κε ηελ ηζρπξή 

νηθνλνκηθή ζηήξημε ηεο θπβέξλεζεο, ε ρψξα ζπλερίδεη λα εληζρχεη ηελ 

πξνζαξκνζηηθφηεηα θαη ηελ επειημία ηνπ εξγαηηθνχ ηεο δπλακηθνχ παξέρνληαο 

ζπλερή εθπαίδεπζε φπσο ε εθπαηδεπηηθή πξσηνβνπιία Skillsfuture
75

. Οη 

θπβεξλεηηθέο δαπάλεο γηα ηε ζπλερηδφκελε εθπαίδεπζε ζρεδφλ δηπιαζηάδνληαη ζε 

πάλσ απφ 1 δηζεθαηνκκχξην δνιάξηα εηεζίσο
76

. 

 Γηεζλήο θόκβνο κεηαθνξώλ 

Όπσο ε Νέα Υφξθε, έηζη θαη ε Σηγθαπνχξε είλαη έλαο δηεζλήο θφκβνο κεηαθνξψλ. 

Απφ ην ππεξζχγρξνλν θαη εληππσζηαθφ αεξνδξφκηφ ηεο, ην Changi (εηθφλα 3.7), 

εθηεινχληαη 253 απ’ επζείαο δηεζλείο πηήζεηο, θαηαηάζζνληάο ην 1
ν 

ζηελ Αζία θαη 8
ν 

ζηνλ θφζκν  (βι. παξαπάλσ, πίλαθαο 3.4). 

Δηθόλα 3.7: Αεξνδξφκην Changi ζηε Σηγθαπνχξε 

 

Πεγή: https://gr.pinterest.com/pin/624663410797851942/ (εκεξνκελία επίζθεςεο: 

28/11/2019) 
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 https://www.topuniversities.com/university-rankings-articles/qs-best-student-cities/singapore 
(εκεξνκελία επίζθεςεο:14/11/2019) 
75

 https://www.skillsfuture.sg/ (εκεξνκελία επίζθεςεο:14/11/2019) 
76

 https://www.worldbank.org/en/country/singapore/overview (εκεξνκελία επίζθεςεο:14/11/2019) 

https://gr.pinterest.com/pin/624663410797851942/
https://www.topuniversities.com/university-rankings-articles/qs-best-student-cities/singapore
https://www.skillsfuture.sg/
https://www.worldbank.org/en/country/singapore/overview
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 Γηεζλήο ηνπξηζηηθόο πξννξηζκόο 

Ζ Σηγθαπνχξε γλσξίδεη κεγάιε ηνπξηζηηθή αλάπηπμε θαη πξνζειθχεη θάζε ρξφλν 

εθαηνκκχξηα ηνπξηζηψλ. Ζ πφιε-θξάηνο δηαζέηεη εληππσζηαθά αμηνζέαηα φπσο ην 

θνπηνπξηζηηθφ πάξθν Gardens By The Bay (εηθφλα 3.8), νη Βνηαληθνί Κήπνη ηεο 

Σηγθαπνχξεο θαη ην  επηβιεηηθφ ζπγθξφηεκα Marina Bay Sands (εηθφλα 3.9). Πφιν 

έιμεο απνηειεί θαη ην ζεκαηηθφ πάξθν Universal Studios (εηθφλα 3.10), ην νπνίν 

κπνξεί λα παξνκνηαζηεί κε ηε Disneyland θαη πξνζειθχεη εθαηνκκχξηα επηζθεπηψλ. 

Ο αξηζκφο ησλ δηεζλψλ επηζθεπηψλ έρεη απμεζεί, επίζεο, θαη ιφγσ ηνπ κεγάινπ 

αξηζκνχ ησλ δηεζλψλ ζπλεδξίσλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζηε Σηγθαπνχξε, ν νπνίνο 

πιεζηάδεη ηα 1000 εηεζίσο. Σχκθσλα κε ην δείθηε GPCI 2018, ε Σηγθαπνχξε 

θαηαιακβάλεη ηελ 5
ε 

ζέζε παγθνζκίσο ζε αξηζκφ μέλσλ επηζθεπηψλ
77

. 

 

Δηθόλα 3.8: Τν πάξθν Gardens By The Bay ζηε Σηγθαπνχξε 

 

Πεγή: https://gr.pinterest.com/pin/332844228690220335/ (εκεξνκελία επίζθεςεο: 

28/11/2019) 
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 The Mori Memorial Foundation, φ.π., ζει. 21 

https://gr.pinterest.com/pin/332844228690220335/
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Δηθόλα 3.9: Τν ζπγθξφηεκα  Marina Bay Sands ζηε Σηγθαπνχξε 

 

Πεγή: https://gr.pinterest.com/pin/762656518121932020/ (εκεξνκελία επίζθεςεο: 

28/11/2019) 

 

Δηθόλα 3.10: Τν ζεκαηηθφ πάξθν Universal Studios ζηε Σηγθαπνχξε 

 

Πεγή: https://gr.pinterest.com/pin/707065210232456906/ (εκεξνκελία επίζθεςεο: 

28/11/2019) 

https://gr.pinterest.com/pin/762656518121932020/
https://gr.pinterest.com/pin/707065210232456906/
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4 

 

 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

 

Τν θαηλφκελν ηεο παγθνζκηνπνίεζεο άξρηζε λα κειεηάηαη απφ ηνπο εξεπλεηέο θαη 

έγηλε γλσζηφ σο φξνο κεηά απφ ηελ πεηξειατθή θξίζε ηνπ 1973, φηαλ νη επηπηψζεηο 

ηεο ζηνπο αλζξψπνπο θαη ζηηο θπβεξλήζεηο ηνπο έγηλαλ ηδηαίηεξα εκθαλείο, θπξίσο, 

ιφγσ ηεο ξαγδαίαο αχμεζεο ηεο ηερλνινγίαο ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ησλ 

ηειεπηθνηλσληψλ. Ζ ψζεζε πνπ δίλεη ε ηερλνινγία ζε απηφ ην ζχγρξνλν θχκα 

παγθνζκηνπνίεζεο θαη ε βειηίσζε ησλ κεηαθνξψλ, έρνπλ δεκηνπξγήζεη εμαηξεηηθά 

επλντθέο ζπλζήθεο γηα ηελ επθνιφηεξε δηαθίλεζε θεθαιαίσλ, αγαζψλ, ππεξεζηψλ θαη 

αηφκσλ, θαζψο θαη εηθφλσλ, αληηιήςεσλ θαη ηδεψλ. 

Ζ απμαλφκελε επίδξαζε ηεο παγθνζκηνπνίεζεο έρεη απνδπλακψζεη ηηο ιεηηνπξγίεο 

ησλ εζληθψλ θξαηψλ, ησλ νπνίσλ ε θπξηαξρία πεξηνξίδεηαη ζπλερψο. Σε πνιιέο 

πεξηπηψζεηο, ε πνιηηηθή αζθείηαη ζε επίπεδν πάλσ απφ ην εζληθφ θξάηνο κέζσ 

πξνγξακκάησλ πνιηηηθήο νινθιήξσζεο φπσο ε Δπξσπατθή Έλσζε θαη κέζσ 

δηαθπβεξλεηηθψλ νξγαλψζεσλ φπσο ην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Τακείν, ε Παγθφζκηα 

Τξάπεδα, ν Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Δκπνξίνπ, ν Οξγαληζκφο Ζλσκέλσλ Δζλψλ θαη 

ε Οκάδα ησλ Δίθνζη. 

Ζ δηαδηθαζία ηεο παγθνζκηνπνίεζεο επεξεάδεη ζεκαληηθά φιεο ηηο πηπρέο ηνπ 

πνιηηηζκνχ κέζσ ηεο παγθφζκηαο θαη αλεκπφδηζηεο ξνήο εηθφλσλ, ζπκβφισλ θαη 

πιεξνθνξηψλ. Ζ απαηζηφδνμε άπνςε ηεο επίδξαζεο ηεο παγθνζκηνπνίεζεο ζηνλ 

πνιηηηζκφ είλαη φηη νδεγνχκαζηε ζηε δεκηνπξγία κηαο παγθφζκηαο καδηθήο 

θνπιηνχξαο θαζνδεγνχκελεο απφ ηα θαηαλαισηηθά πξφηππα ηνπ δπηηθνχ πνιηηηζκνχ, 

ε νπνία αλαηξέπεη ηνπο άιινπο πνιηηηζκνχο. Ζ αηζηφδνμε άπνςε δίλεη έκθαζε ζηα 

ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ησλ επηκέξνπο πνιηηηζκψλ θαη ζηνλ ηξφπν πνπ απηνί 

αιιειεπηδξνχλ κεηαμχ ηνπο θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο παγθνζκηνπνίεζεο. Ζ δηεζλήο 

θηλεηηθφηεηα ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ, νη δηαπνιηηηζκηθέο επηθνηλσλίεο, ε 

κεηαλάζηεπζε, ην δηεζλέο εκπφξην, ν ηνπξηζκφο θαη νη παγθφζκηεο επελδχζεηο, 

δεκηνπξγνχλ λέα πνιηηηζηηθά πξντφληα θαη λένπο πνιηηηζκνχο νη νπνίνη είλαη 

κνλαδηθνί θαη πεξηέρνπλ ζηνηρεία απφ φινπο ηνπο πνιηηηζκνχο πνπ αιιειεπηδξνχλ 

κεηαμχ ηνπο. 

Ζ ηερλνινγηθή πξφνδνο θαη ε κείσζε ηνπ θφζηνπο κεηαθνξψλ θαη επηθνηλσληψλ έρεη 

δεκηνπξγήζεη ηηο ηθαλέο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ παγθνζκηνπνίεζε ηεο νηθνλνκίαο. Οη 

πνιπεζληθέο εηαηξείεο νξγαλψλνπλ ηελ παξαγσγή ηνπο θαη θαηαλέκνπλ ηνπο πφξνπο 

ηνπο ζε παγθφζκηα θιίκαθα κε ζθνπφ ηε κεγηζηνπνίεζε ηνπ θέξδνπο ηνπο θαη, καδί 
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κε δηεζλείο νηθνλνκηθνχο ζεζκνχο θαη νξγαληζκνχο, έρνπλ αλαδεηρζεί σο ηα 

ζεκαληηθφηεξα δνκηθά ζηνηρεία ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκίαο ηεο επνρήο καο. Ο  

ρξεκαηνπηζησηηθφο ηνκέαο είλαη ν θπξηφηεξνο εθθξαζηήο ηεο νηθνλνκηθήο 

παγθνζκηνπνίεζεο, ν νπνίνο θαζνδεγείηαη απφ ηε ξαγδαία αχμεζε ηεο ηερλνινγίαο 

ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ησλ επηθνηλσληψλ. 

Ζ επίδξαζε ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο παγθνζκηνπνίεζεο ζην αζηηθφ πεξηβάιινλ είλαη 

άκεζε θαη δηεπξπκέλε. Ζ απμεκέλε θίλεζε αλζξψπσλ, θεθαιαίσλ, πξντφλησλ, ηδεψλ 

θαη εηθφλσλ, επεξεάδεη ηηο πφιεηο κέζσ ηνπηθψλ θαη παγθφζκησλ πνιηηηθψλ, 

πξνθαιψληαο νξαηέο αζηηθέο κεηαβνιέο. Οη πφιεηο βξίζθνληαη ζε έλα ζπλερή 

αληαγσληζκφ γηα ην πνηα ζα πξνζειθχζεη ηα πεξηζζφηεξα επηρεηξεκαηηθά θεθάιαηα 

θαη ηνπο πεξηζζφηεξνπο αλζξψπνπο γηα εξγαζία θαη ηνπξηζκφ, πξνθεηκέλνπ λα 

απμήζνπλ ηελ νηθνλνκηθή ηνπο ηζρχ. Ζ δηαδηθαζία ηεο παγθνζκηνπνίεζεο πνπ 

δηαλχνπκε ζπλνδεχεηαη απφ κηα πξσηνθαλή αχμεζε ηεο αζηηθνπνίεζεο. Οη πφιεηο 

πνπ θαηαθέξλνπλ λα απνθηήζνπλ αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα έλαληη ησλ 

ππνινίπσλ, είλαη απηέο πνπ γίλνληαη παγθφζκηα νηθνλνκηθά, πνιηηηθά θαη πνιηηηζηηθά 

θέληξα θαη απνθαινχληαη πφιεηο ηνπ θφζκνπ ή παγθφζκηεο πφιεηο. Τα θχξηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπο είλαη ηα εμήο: 

 Απνηεινχλ κείδνλα πνιηηηθά θέληξα ηα νπνία πεξηιακβάλνπλ δηεζλείο αξρέο 

θαη νξγαληζκνχο θαη είλαη έδξεο κεγάισλ εηαηξεηψλ. 

 Δίλαη εκπνξηθά θέληξα κε ζεκαληηθά ιηκάληα, νδηθά θαη ζηδεξνδξνκηθά 

δίθηπα θαη δηαζέηνπλ κεγάια δηεζλή αεξνδξφκηα κε πνιιέο απ’ επζείαο 

δηεζλείο δηαζπλδέζεηο. 

 Δίλαη θνξπθαία ηξαπεδηθά θαη ρξεκαηνπηζησηηθά θέληξα πνπ πεξηιακβάλνπλ 

θεληξηθέο ηξάπεδεο, κεγάιεο αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο θαη εμεηδηθεπκέλεο 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππεξεζίεο. 

 Δίλαη πξσηνπφξνη ζηελ έξεπλα θαη αλάπηπμε θαη δηαζέηνπλ θνξπθαία 

παλεπηζηήκηα. 

 Απνηεινχλ πνιπηειή θέληξα θαηαλάισζεο θαη παγθφζκηα θέληξα 

ςπραγσγίαο κε δεκνθηιείο ηνπξηζηηθνχο πξννξηζκνχο. 

Ζ Νέα Υφξθε είλαη, παξαδνζηαθά, παγθφζκην θέληξν ηεο νηθνλνκίαο θαη ηνπ 

πνιηηηζκνχ, θαζψο θαη θέληξν δηεζλνχο κεηαλάζηεπζεο. Απφ ηηο αξρέο ηνπ 20
νπ 

αηψλα 

πξνζειθχεη γξαθεία θαη έδξεο κεγάισλ δηεζληθψλ εηαηξεηψλ θαη ηξαπεδψλ, θαη 

δηαηεξεί απηή ηελ ηθαλφηεηα κέρξη θαη ζήκεξα. Απνηειεί δηεζλή θφκβν κέζσλ 

ελεκέξσζεο θαη επηθνηλσληψλ θαη είλαη παγθφζκηνο θφκβνο ρξεκαηνδφηεζεο, ιφγσ 

ηεο παξνπζίαο ζηελ πφιε ησλ δχν κεγάισλ ρξεκαηηζηεξίσλ NYSE θαη NASDAQ. 

Δίλαη πξσηνπφξα ζηελ έξεπλα θαη αλάπηπμε θαη δηαζέηεη κεξηθά απφ ηα θαιχηεξα 

παλεπηζηήκηα παγθνζκίσο, πξνζθέξνληαο ζπνπδέο πςεινχ επηπέδνπ ζε εγρψξηνπο 

θαη δηεζλείο ζπνπδαζηέο. Ζ πινχζηα πνιηηηζηηθή δσή πνπ πξνζθέξεη ε πφιε ηεο Νέαο 

Υφξθεο, ε κεγάιε αλάπηπμε ησλ δεκηνπξγηθψλ βηνκεραληψλ θαη ηα ζεκαληηθά 

ηνπξηζηηθά αμηνζέαηα πνπ δηαζέηεη, απνηεινχλ πφιν έιμεο γηα εθαηνκκχξηα δηεζλείο 

επηζθέπηεο γηα ηνπξηζκφ, αιιά θαη γηα εξγαζία. Δπίζεο, ε Νέα Υφξθε είλαη έλαο 
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παγθφζκηνο κεηαθνξηθφο θφκβνο· νη απ' επζείαο αεξνπνξηθέο δηαζπλδέζεηο κε πνιιέο 

πφιεηο ζε φιν ηνλ θφζκν, δηεπθνιχλνπλ ηηο κεηαθηλήζεηο ησλ παγθφζκησλ πνιηηψλ 

θαη κεηαηξέπνπλ ηελ πφιε ηεο Νέαο Υφξθεο ζε κία πξαγκαηηθή πφιε ηνπ θφζκνπ. 

Ζ πφιε-θξάηνο ηεο Σηγθαπνχξεο έρεη επηδείμεη κηα αμηνζαχκαζηε πνξεία θαη εμέιημε 

απφ ην 1965 θαη κεηά, φηαλ θαη αλεμαξηεηνπνηήζεθε. Μέζα ζε πνιχ ιίγα ρξφληα, 

θαηάθεξε λα κεηαηξαπεί απφ κία ρψξα ρακειψλ εηζνδεκάησλ ζε κία ρψξα πςειψλ 

εηζνδεκάησλ θαη λα πξνθαιέζεη ην παγθφζκην ελδηαθέξνλ. Με θξαηηθέο πνιηηηθέο 

απφιπηα πξνζεισκέλεο ζηελ αλάπηπμε ηνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ θαη ζηε 

δεκηνπξγία επλντθνχ επηρεηξεκαηηθνχ πεξηβάιινληνο, έρεη πξνζειθχζεη πνιιέο 

κηθξέο θαη κεγάιεο επηρεηξήζεηο, κε απνηέιεζκα ζήκεξα λα θηινμελεί πεξηζζφηεξεο 

απφ 5000 δηεζλείο εηαηξείεο. Με 253 απ’ επζείαο δηεζλείο πηήζεηο απφ ην 

ππεξζχγρξνλν αεξνδξφκηφ ηεο, ην Changi, ε Σηγθαπνχξε έρεη γίλεη έλαο παγθφζκηνο 

θφκβνο κεηαθνξψλ θαη πξψηνο ζηελ Αζία. Όπσο ε Νέα Υφξθε, έηζη θαη ε 

Σηγθαπνχξε δηαζέηεη ζεκαληηθά παλεπηζηήκηα θαη έρεη επηηχρεη κεγάιε πξφνδν ζηνλ 

ηνκέα ηεο έξεπλαο θαη αλάπηπμεο. Ζ πνιηηηζηηθή δσή ηεο αλαπηχζζεηαη δηαξθψο θαη 

ν ππεξζχγρξνλνο ζρεδηαζκφο ηεο πφιεο, θαζψο θαη ηα εληππσζηαθά θνπηνπξηζηηθά 

αμηνζέαηα πνπ δηαζέηεη, έρνπλ νδεγήζεη ζε κηα ζεακαηηθή αχμεζε ηνπ δηεζλνχο 

ηνπξηζκνχ ηα ηειεπηαία ρξφληα. Ζ Σηγθαπνχξε έρεη θαηαθέξεη κέζα ζε πνιχ κηθξφ 

ρξνληθφ δηάζηεκα λα γίλεη κία πφιε ηνπ θφζκνπ θαη λα εδξαησζεί ζηελ πξψηε 

πεληάδα ηεο θαηάηαμεο ησλ παγθφζκησλ πφιεσλ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 
 

ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 

 

Ξελόγισζζε Βηβιηνγξαθία 

 Beaverstock J., Smith R. & Taylor, P., «A roster of world cities», Cities, Vol. 16, no. 

6, 1999, pp. 445-448 

 Castells Μ., The Informational City. Economic Restructuring and Urban 

Development, Blackwell Publishers, Oxford 1989 

 Abderrahman Hassi and Giovanna Storti, «Globalization and Culture: The Three H 

Scenarios», Globalization-Approaches to Diversity, Intech Open, 2012 

https://www.intechopen.co m/books/globalization-approaches-to-

diversity/globalization-and-culture-the-three-h-scenarios 

 Beyhan Kara, «The Impact of Globalization on Cities», Contemporary Urban Affairs, 

Volume 3, Number 2, 2019, pp. 108-113 

 Richard C. Longworth, «On Global Cities», The Chicago Council on Global Affairs, 

Chicago, 2015  

 https://www.thechicagocouncil.org/sites/default/files/On_Global_Cities.pdf 

 The Mori Memorial Foundation, Global Power City Index 2018, 2018 

http://mori-m-foundation.or.jp/pdf/GPCI2018_summary.pdf 

 Sadykova Raikhana et al., «The interaction of globalization and culture in the modern 

world», Procedia - Social and Behavioral Sciences 122 (2014), pp. 8-14 

 Roland Robertson, Globalization.  Social Theory and Global Culture, SAGE 

Publications Ltd, London 1992 

 Saskia Sassen, «Globalization or denationalization?», Review of International 

Political Economy, Vol. 10, no. 1, pp. 1-22, 2003   

http://www.saskiasassen.com/PDFs/publications/Globalization-or-

Denationalization.pdf 

 Saskia Sassen, The global city: New York, London, Tokyo,  2
ε
 έθδνζε, Princeton 

University Press, New Jersey 2002 

 Saskia Sassen, «The Global City: introducing a Concept», The Brown Journal of 

World Affairs, Vo. Xi, Issue 2, pp. 27-43, 2005 

http://www.saskiasassen.com/PDFs/publications/The-Global-City-Brown.pdf 

 Gao Shangquan, «Economic Globalization: Trends, Risks and Risk Prevention», 

United Nations Department of Economic & Social Affairs, Paper no. 1, New York 

2000, pp. 1-8 

https://www.un.org/en/development/desa/policy/cdp/cdp_background_papers/bp2000

_1.pdf 

 Loo-Lee Sim et al., «Singapore’s competitiveness as a global city: development 

strategy, institutions and business environment», Cities, Vol. 20, no. 2, 2003, pp. 115-

127 

 Manfred B. Steger, Globalization: A Very Short Introduction, Oxford University 

Press, New York 2003    

https://www.academia.edu/7176061/Steger_Manfred._2003_._Globalization_A_very

_short_introduction 

https://www.thechicagocouncil.org/sites/default/files/On_Global_Cities.pdf
http://mori-m-foundation.or.jp/pdf/GPCI2018_summary.pdf
http://www.saskiasassen.com/PDFs/publications/Globalization-or-Denationalization.pdf
http://www.saskiasassen.com/PDFs/publications/Globalization-or-Denationalization.pdf
http://www.saskiasassen.com/PDFs/publications/The-Global-City-Brown.pdf
https://www.un.org/en/development/desa/policy/cdp/cdp_background_papers/bp2000_1.pdf
https://www.un.org/en/development/desa/policy/cdp/cdp_background_papers/bp2000_1.pdf
https://www.academia.edu/7176061/Steger_Manfred._2003_._Globalization_A_very_short_introduction
https://www.academia.edu/7176061/Steger_Manfred._2003_._Globalization_A_very_short_introduction


44 
 

 SUNY LEVIN Institute, New York in the World: The Impact of the Global Economy 

on New York State and City, 2011 

https://nycfuture.org/pdf/New_York_in_the_World.pdf 

 P.J. Taylor, The Remarkable Legacy of Peter Hall’s (1966) The World Cities    

https://www.lboro.ac.uk/gawc/rb/rb423.html 

 United Nations Centre for Human Settlements (Habitat), Cities in a Globalizing 

World: Global Report on Human Settlements 2001 

https://www.un.org/en/events/pastevents/pdfs/Cities_in_a_globalizing_world_2001.p

df 

 Hilal Ahmad Wani, «Impact of Globalization on World Culture», Research Journal 

οf Humanities and Social Sciences, Vol. 2, no. 2, 2011, pp. 33-39 

 

 

 

Διιελόγισζζε   Βηβιηνγξαθία 

 Δπζηξάηηνο Αικπάλεο, Παγκοζμιοποίηζη, εθδφζεηο Libro,  Αζήλα 2003 

 Βιάρνο Απγεξηλφο, εξεπλεηηθή εξγαζία, «Παγθφζκηεο Πφιεηο & Πφιεηο ηνπ Κφζκνπ: 

Αζηηθνπνίεζε, Παγθνζκηνπνίεζε θαη Αλάπηπμε», ΑΠΘ, Θεζζαινλίθε 2015 

https://ikee.lib.auth.gr/record/281306/files/VLACHOS_AVGERINOS_EE.pdf 

 Peter Burke, Πολιηιζηικός Υβριδιζμός, εθδφζεηο Μεηαίρκην, Αζήλα 2010  

 Robin Cohen, Παγκόζμια Διαζπορά, εθδ. Παπαδήζε, Αζήλα 2003 

 Anthony Giddens, Οι σνέπειες ηης Νεωηερικόηηηας, εθδφζεηο Κξηηηθή, Αζήλα 2001  

 Anthony Giddens, Ο Κόζμος ηων Ραγδαίων Αλλαγών, εθδφζεηο Μεηαίρκην, Αζήλα 

2002 

 Paul Knox & Steven Pinch, Κοινωνική Γεωγραθία ηων Πόλεων, εθδ. Σαββάιαο, 

Αζήλα 2009 

 K. Marx, F. Engels, Μανιθέζηο ηοσ Κομμοσνιζηικού Κόμμαηος, εθδφζεηο Σχγρξνλε 

Δπνρή, Αζήλα 1994 

 Philip Smith, Πολιηιζμική Θεωρία: Μία ειζαγωγή, εθδφζεηο Κξηηηθή, Αζήλα 2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://nycfuture.org/pdf/New_York_in_the_World.pdf
https://www.lboro.ac.uk/gawc/rb/rb423.html
https://www.un.org/en/events/pastevents/pdfs/Cities_in_a_globalizing_world_2001.pdf
https://www.un.org/en/events/pastevents/pdfs/Cities_in_a_globalizing_world_2001.pdf
https://ikee.lib.auth.gr/record/281306/files/VLACHOS_AVGERINOS_EE.pdf


45 
 

Γηαδηθηπαθέο πεγέο 

 https://www.thebalance.com/bretton-woods-system-and-1944-agreement-3306133  

 https://www.globalpolicy.org/globalization/globalization-of-politics.html  

 https://www.globalpolicy.org/globalization/globalization-of-culture.html  

 https://www.unric.org/el/index.php?option=com_content&view=article&id=16&Item

id=10  

 http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/culture-and-development/the-future-

we-want-the-role-of-culture/globalization-and-culture/  

 https://www.vice.com/gr/article/3b7vyn/santeria-in-cuba-phil-clarke-hill  

 https://www.hiscox.co.uk/online-art-trade-report  

 http://www.artmag.gr/articles/art-thinking/item/4780-technology_changing_art  

 https://ourworldindata.org/urbanization 

 https://www.euro2day.gr/-/article-folder-item/4604/1973-1979-h-diethnhs-

oikonomia-se-sok.html 

 https://archive.org/details/citiesinevolutio00gedduoft/page/n9 

 https://www.mpg.de/9143417/globaldiversities 

 http://www.worldcitiescultureforum.com/cities/new-york/ 

 http://www.worldcitiescultureforum.com/cities/singapore/ 

 http://www.worldcitiescultureforum.com/cities/new-york/data 

 http://www.worldcitiescultureforum.com/cities/singapore/data 

 https://www.longfinance.net/media/documents/GFCI_26_Report_v1.0.pdf 

 https://www.topuniversities.com/university-rankings-articles/qs-best-student-

cities/new-york 

 https://www.topuniversities.com/city-rankings/2018 

 https://www.oag.com/hubfs/Free_Reports/Megahubs/2018/Megahubs_International_I

ndex_2018.pdf?hsCtaTracking=cb970431-e381-4ada-b54b-

b168f98d9eb7%7Cf52e0462-7e9f-4091-a2e7-91d2eda51d07 

 https://sbr.com.sg/building-engineering/news/singapore-working-become-

%E2%80%98asias-infrastructure-exchange 

 https://www.worldbank.org/en/country/singapore/overview 

 https://www.topuniversities.com/university-rankings-articles/qs-best-student-

cities/singapore 

 https://www.skillsfuture.sg/ 

 https://www.theguardian.com/cities/2016/dec/01/how-cities-took-over-the-world-a-

history-of-globalisation-spanning-4000-years 

 https://www.globalization101.org/what-is-globalization/  

 https://www.globalization101.org/globalization-and-art-2/ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

https://www.thebalance.com/bretton-woods-system-and-1944-agreement-3306133
https://www.globalpolicy.org/globalization/globalization-of-politics.html
https://www.globalpolicy.org/globalization/globalization-of-culture.html
https://www.unric.org/el/index.php?option=com_content&view=article&id=16&Itemid=10
https://www.unric.org/el/index.php?option=com_content&view=article&id=16&Itemid=10
http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/culture-and-development/the-future-we-want-the-role-of-culture/globalization-and-culture/
http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/culture-and-development/the-future-we-want-the-role-of-culture/globalization-and-culture/
https://www.vice.com/gr/article/3b7vyn/santeria-in-cuba-phil-clarke-hill
https://www.hiscox.co.uk/online-art-trade-report
http://www.artmag.gr/articles/art-thinking/item/4780-technology_changing_art
https://ourworldindata.org/urbanization
https://www.euro2day.gr/-/article-folder-item/4604/1973-1979-h-diethnhs-oikonomia-se-sok.html
https://www.euro2day.gr/-/article-folder-item/4604/1973-1979-h-diethnhs-oikonomia-se-sok.html
https://archive.org/details/citiesinevolutio00gedduoft/page/n9
https://www.mpg.de/9143417/globaldiversities
http://www.worldcitiescultureforum.com/cities/new-york/
http://www.worldcitiescultureforum.com/cities/singapore/
http://www.worldcitiescultureforum.com/cities/new-york/data
http://www.worldcitiescultureforum.com/cities/singapore/data
https://www.longfinance.net/media/documents/GFCI_26_Report_v1.0.pdf
https://www.topuniversities.com/university-rankings-articles/qs-best-student-cities/new-york
https://www.topuniversities.com/university-rankings-articles/qs-best-student-cities/new-york
https://www.topuniversities.com/city-rankings/2018
https://www.oag.com/hubfs/Free_Reports/Megahubs/2018/Megahubs_International_Index_2018.pdf?hsCtaTracking=cb970431-e381-4ada-b54b-b168f98d9eb7%7Cf52e0462-7e9f-4091-a2e7-91d2eda51d07
https://www.oag.com/hubfs/Free_Reports/Megahubs/2018/Megahubs_International_Index_2018.pdf?hsCtaTracking=cb970431-e381-4ada-b54b-b168f98d9eb7%7Cf52e0462-7e9f-4091-a2e7-91d2eda51d07
https://www.oag.com/hubfs/Free_Reports/Megahubs/2018/Megahubs_International_Index_2018.pdf?hsCtaTracking=cb970431-e381-4ada-b54b-b168f98d9eb7%7Cf52e0462-7e9f-4091-a2e7-91d2eda51d07
https://sbr.com.sg/building-engineering/news/singapore-working-become-%E2%80%98asias-infrastructure-exchange
https://sbr.com.sg/building-engineering/news/singapore-working-become-%E2%80%98asias-infrastructure-exchange
https://www.worldbank.org/en/country/singapore/overview
https://www.topuniversities.com/university-rankings-articles/qs-best-student-cities/singapore
https://www.topuniversities.com/university-rankings-articles/qs-best-student-cities/singapore
https://www.skillsfuture.sg/
https://www.theguardian.com/cities/2016/dec/01/how-cities-took-over-the-world-a-history-of-globalisation-spanning-4000-years
https://www.theguardian.com/cities/2016/dec/01/how-cities-took-over-the-world-a-history-of-globalisation-spanning-4000-years
https://www.globalization101.org/what-is-globalization/
https://www.globalization101.org/globalization-and-art-2/

