Παπαδείγματα «εναλλακτικών μοπφών ανάπτςξηρ»1
Οηθνθνηλόηεηα «Εσή»

ηηο αλαηνιηθέο πιαγηέο ηνπ Κηζζάβνπ γελληέηαη ε πξώηε νηθνθνηλόηεηα ζηελ Διιάδα. Παξαπάλσ από 500
άηνκα έρνπλ εθδειώζεη ελδηαθέξνλ λα θαηνηθήζνπλ ζην λέν ρσξηό, ελώ εθαηνληάδεο εζεινληέο
πξνζθέξζεθαλ λα βνεζήζνπλ ζηελ θαηαζθεπή ηνπ. Σν όλνκά ηνπ Εσή!. (Κεθαιιελνύ 2011)
«Έλα λέν ρσξηό ζρεδηάδεηαη ζε ιεπθό ραξηί. Μηα λόηηα πιαγηά ζα ππνδερζεί κηα θηιόδνμε ζπιινγηθή πξνζπάζεηα
αληίζηαζεο ζηελ ππνβάζκηζε ηνπ πιαλήηε θαη ηεο αλζξώπηλεο δσήο, ζηα πιαίζηα κηαο νξγαλσκέλεο θνηλόηεηαο.
Βαζηθνί ζηόρνη γηα ηε ‘Εσή’ είλαη:
- Να αλαισζνύλ όζν ην δπλαηόλ ιηγόηεξνη θπζηθνί θαη νηθνλνκηθνί πόξνη γηα λα θηηαρηεί.
- Να ιεηηνπξγεί κε ην κηθξόηεξν δπλαηό πεξηβαιινληηθό θαη νηθνλνκηθό θόζηνο.
- Να εμαζθαιίδεη βηώζηκε αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ζηνπο θαηνίθνπο ηεο.
- Να είλαη νηθνλνκηθά απηόλνκε.
Για να επιτευχθούν τα παραπάνω:
- Ο ρσξνηαμηθόο ζρεδηαζκόο ζα είλαη αλζξσπνθεληξηθόο θαη πξνζαλαηνιηζκέλνο ζηελ εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο.
- Θα απνπζηάδνπλ από παληνύ ην ηζηκέλην θαη ηα βηνκεραληθά πιηθά.
- Σα θηίξηα ζα είλαη ρηηζκέλα κε θπζηθέο κεζόδνπο, ρξεζηκνπνηώληαο ηηο αξρέο ηεο βηνθιηκαηηθήο αξρηηεθηνληθήο.
- Θα ππάξρεη ελεξγεηαθή απηνλνκία κε ηε ρξήζε ήπησλ ηερλνινγηώλ θαη αλαλεώζηκσλ πεγώλ ελέξγεηαο.
- Θα ππάξρεη νινθιεξσκέλν ζύζηεκα γηα ηηο θαιιηέξγεηεο, ηε δηαρείξηζε ηνπ λεξνύ, ησλ ιπκάησλ, ηεο
αλαθύθισζεο.
Οι κάτοικοι του χωριού:
- Θα δνπλ ζε έλα πεξηβάιινλ εζεινληηθήο απιόηεηαο, πεξηνξίδνληαο ζην ειάρηζην ηηο ελεξγνβόξεο ζπλήζεηέο ηνπο.
- Θα ζπλεξγαζηνύλ γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ θνηλόρξεζησλ θηηξίσλ θαη ινηπώλ ππνδνκώλ.
- Θα ππάξρνπλ έζνδα από ηνλ νηθνηνπξηζκό θαη αγξνηνπξηζκό, ηελ εθπαίδεπζε, ηελ παξαγσγή θαη εκπνξία
αγξνηηθώλ πξντόλησλ πνπ ζα δηαηίζεληαη γηα ηελ θάιπςε ησλ ιεηηνπξγηθώλ εμόδσλ ηνπ ρσξηνύ.»
(http://cob.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=84&Itemid=172&lang=el)
Παξάδεηγκα παξόκνηαο ινγηθήο, απνηειεί ε Marinaleda, ηεο Αλδαινπζίαο θαη ν ζπλεηαηξηζκόο Δl Ζumoso, ζηνλ νπνίν
ηα έζνδα δελ κνηξάδνληαη, αιιά επελδύνληαη θαη πάιη ζηνλ ζπλεηαηξηζκό γηα λα δεκηνπξγεζνύλ δνπιεηέο.
Ζ ζπγθεθξηκέλε πξνζπάζεηα γηα ηε δεκηνπξγία νηθνθνηλόηεηαο ζηνλ Κίζζαβν, μεθίλεζε από ηνλ νηθνλνκνιόγν, Κώζηα
Κνληνκάλν θαη εληάρζεθε ζην πιαίζην ηνπ θηλήκαηνο ησλ νηθνθνηλνηήησλ, ην νπνίν αλαπηύρζεθε θπξίσο ζηε Β.
Ακεξηθή θαη ηε Γ.Δπξώπε θαη «γλσξίδεη ξαγδαία άλζεζε θπξίσο σο αληίδξαζε ζηηο δηεζλείο θαηαζηξνθηθέο , πνιηηηθέο,
νηθνλνκηθέο θαη πεξηβαιινληηθέο εμειίμεηο» (Κεθαιιελνύ 2011).
Σα θηήξηα ζα θαηαζθεπαζηνύλ κε ηε κέζνδν ηεο θπζηθήο δόκεζεο cob (www.cob.gr) ηερληθή, ε νπνία έρεη
ρξεζηκνπνηεζεί ζε αξθεηά ζπίηηα ζηελ Διιάδα πρ. ηε Λέζβν ρηίζηεθε cob κε 100€ ζε 10 κόλν κέξεο.
Σν εγρείξεκα απηό ζηεξίδεηαη ζηελ εζεινληηθή πξνζθνξά, ζηελ ηζνδίθαηε αλαδηαλνκή αγαζώλ θαη ππεξεζηώλ, ζε
ζπιινγηθέο δηαδηθαζίεο θαη νκόθσλεο απνθάζεηο. Ο Γήκνο Αγηάο πξόθεηηαη λα παξαρσξήζεη 160 ζηξέκκαηα γηα λα
θαηαζθεπαζηεί ην ρσξηό, ελώ ζε πεξίπησζε γξαθεηνθξαηηθώλ θαη άιισλ δηνηθεηηθώλ πξνβιεκάησλ, νη θάηνηθνη
εθδήισζαλ ηελ πξόζεζε λα αγνξάζνπλ κηα έθηαζε 40 ζηξεκκάησλ θαη κέζα ζηα επόκελα 2 ρξόληα λα μεθηλήζνπλ ην
ρηίζηκν.
Αιιειέγγπα νηθνλνκία. Δλαιιαθηηθά λνκίζκαηα.
Σέηνηα εγρεηξήκαηα βαζίδνληαη ζηηο αξρέο ηεο αιιειέγγπαο νηθνλνκίαο, ζην κνληέιν ζπκκεηνρηθήο ηδηνθηεζίαο, ζηα
πξόηππα θνηλσληθώλ ζπλεηαηξηζηηθώλ επηρεηξήζεσλ (πρ. ηε Γαιιία SCOP, ζηελ Ηζπαλία θαη ην Μεμηθό Sociedades
Laborales, ζηε Μ. Βξεηαλία ην δίθηπν θαηαζηεκάησλ JL (John Lewis)).
Οη ελαιιαθηηθέο απηέο κνξθέο νηθνλνκίαο έθαλαλ ηελ εκθάληζή ηνπο ζε πνιιά κέξε ηνπ πιαλήηε ζε πεξηόδνπο θξίζεο
(νηθνλνκηθήο, επηζηηηζηηθήο, θνηλσληθήο, πεξηβαιινληηθήο, εζηθήο, πνιηηηθήο...). Όπσο γηα παξάδεηγκα ζηελ Αξγεληηλή,
όπνπ δεκηνπξγήζεθε ην «Σξνπέθε», έλα κεγάιν αληαιιαθηηθό παδάξη αγαζώλ θαη ππεξεζηώλ, ζην νπνίν ππνινγίδεηαη
όηη θαηέθπγαλ, 10 εθαηνκκύξηα θάηνηθνη θαη επηβίσζαλ ράξε ζε απηό. Ζ βαζηθή αξρή ιεηηνπξγίαο κηαο νκάδαο Σξνπέθε
είλαη όηη ην θάζε κέινο ηεο είλαη ηαπηόρξνλα παξαγσγόο θαη θαηαλαισηήο (prosumidores: productores (παξαγσγνί) +
consumidores (θαηαλαισηέο)). Καζώο όια ηα κέιε είλαη ηαπηόρξνλα παξαγσγνί θαη θαηαλαισηέο, θαλείο δελ επηδηώθεη
ην θέξδνο, αιιά πξνζπαζεί κέζσ ηεο αληαιιαγήο λα θαιύςεη πξαγκαηηθέο ηνπ αλάγθεο. (Υαηδεαξγπξνπνύινπ 2011).
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Με ηε ζπλδξνκή ηεο επηζηεκνληθήο ζπλεξγάηηδαο ηνπ ΜΔ.Κ.Γ.Δ. ηνπ Δ.Μ.Π., Αγγειηθήο Γεξνληέιε, Πεξηβαιινληνιόγνπ, ΜΓΔ
«Πεξηβάιινλ θαη Αλάπηπμε» ηνπ Δ.Μ.Π.

Γ.Π.Μ.. ΣΟΤ Δ.Μ.Π. «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ

2012 Γ.Ρ.

Αληίζηνηρεο πξσηνβνπιίεο εθδειώλνληαη θαη ζε άιιεο ρώξεο ηεο Λ. Ακεξηθήο, ηεο Δπξώπεο ηεο Αζίαο, ηεο
Απζηξαιίαο.
Από ηηο πξώηεο, αλ όρη ε πξώηε, πξνζπάζεηα εθαξκνγήο ελόο πγηνύο θαη αμηνβίσηνπ κνληέινπ αλάπηπμεο, είλαη ε
πεξίπησζε ηεο πόιεο Wörgl (Βεξγθι) ζηελ Απζηξία όπνπ δηεμήρζε έλα θαηλνηόκν νηθνλνκηθό πείξακα ην 1932.
(http://dimoskaipoliteia.blogspot.com/2011/10/worgl.html). Πξόθεηηαη γηα έλα ζύζηεκα αληαιιαγήο ππεξεζηώλ, κέζα
από έλα «λέν νηθνλνκηθό ζύζηεκα». Οη πιεξσκέο-αληαιιαγέο γίλνληαλ κε ηε ρξήζε ελόο λνκίζκαηνο ην νπνίν
εθηππσλόηαλ όρη από ηελ Δζληθή Σξάπεδα ηεο ρώξαο, αιιά από ηνλ Γήκν ηνπ Wörgl. Απνηεινύζε δειαδή κηα κνξθή
δσξεάλ ρξήκαηνο, ρσξίο αληίθξηζκα ζε ρξπζό, ην νπνίν πηζηνπνηνύζε ηελ παξνρή έξγνπ πξνο ηελ Κνηλόηεηα. Ζ
αξρηθή ζθέςε ήηαλ όηη «ε αξγή θπθινθνξία ηνπ ρξήκαηνο είλαη ε θύξηα αηηία γηα ηελ παξαπαίνπζα νηθνλνκία. Σν ρξήκα
σο κέζν ζπλαιιαγήο νινέλα εμαθαλίδεηαη από ηα ρέξηα ησλ εξγαηώλ – παξαγσγώλ θαη καδεύεηαη ζηα ρέξηα ησλ ιίγσλ πνπ
ην ζπζζσξεύνπλ, εθκεηαιιεύνληαη ηνπο ηόθνπο, θαη δελ ην επηζηξέθνπλ πίζσ ζηελ αγνξά. ύκθσλα κε απηό ην ζθεπηηθό
δειαδή, όζν πεξηζζόηεξν ρξήκα ππάξρεη θαη όζν πεξηζζόηεξνη άλζξσπνη ην θπθινθνξνύλ ζπλερώο, ηόζν πην πγηή
αλάπηπμε θαη επεκεξία ζα έρεη ε θνηλσλία».Έηζη
ζε πεξίνδν 13 κελώλ, ν Γήκαξρνο εθηέιεζε όια ηα έξγα ππνδνκώλ πνπ είρε ζρεδηάζεη αιιά θαη άιια πνπ πξνέθπςαλ
από πξσηνβνπιίεο ησλ θαηνίθσλ θαη ην ζύζηεκα απηό επεθηάζεθε κε επηηπρία ζε έμη γεηηνληθά ρσξηά. Ζ απνδνρή ηνπ
εγρεηξήκαηνο από ηνπο θαηνίθνπο ήηαλ πνιύ ζεξκή θαη ήηαλ όινη πξόζπκνη λα βνεζήζνπλ. Ζ κόλε αληίδξαζε ήξζε από
ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα ηεο Απζηξίαο, ε νπνία θαη δηεθδίθεζε ηα κνλνπσιηαθά δηθαηώκαηα ηεο, απαγνξεύνληαο ηειηθά
ηα δσξεάλ λνκίζκαηα.
Αληίζηνηρα παξαδείγκαηα αληαιιαθηηθήο νηθνλνκίαο θαη απηνζρέδησλ ελαιιαθηηθώλ λνκηζκάησλ βξίζθνπκε:
- ζηε Βξαδηιία κε ηελ θνηλσληθή ηξάπεδα Banco Palmas www.bancopalmas.org (ηδξύζεθε ην 1997),
- ζην Νηαθάξ ηεο ελεγάιεο κε ην ηνπηθό ραξηνλόκηζκα Μπνλ (Bon, Bon d’Echange) θαη 5 ηνπηθά ζπζηήκαηα
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http://findarticles.com/p/articles/mi_hb6685/is_3_27/ai_n28859369/ )
-ζην επηηπρεκέλν δίθηπν ζπλεηαηξηζκώλ,Mondragon Corporacion Cooperativa (πλεηαηξηζηηθή Δπηρείξεζε ηνπ
Μνληξαγθόλ, 1956),
- ζηηο Αγγινζαμσληθέο ρώξεο κε ηα ηνπηθά πζηήκαηα αληαιιαθηηθνύ Δκπνξίνπ (Local Exchange Trading SystemsLETS), ιεηηνπξγνύλ κε ηνπηθό ραξαθηήξα, ζε επίπεδν γεηηνληάο, ρσξηνύ (www.lets-linkup.com , www.letslinkuk.net )
- ζηε Γεξκαλία, όπνπ ιεηηνπξγνύλ 73 πεξηθεξεηαθά ηακεία αιιεινβνήζεηαο πνπ ππνζηεξίδνπλ 30 ελεξγά λνκίζκαηα.
(ην ξνιόλη ζηε Βξέκε ην 2001, ην chima gauer ζηε Βαπαξία, Μπεξιίλε ζην Βεξνιίλν ην 2007)
- ζηε Γαιιία, ην sol
αιιά θαη
-ζηελ Διιάδα κε ην Γίθηπν Αληαιιαγώλ θαη Αιιειεγγύεο Μαγλεζίαο (http://www.tem-magnisia.gr/index.php) θαη ηελ
ΣΔΜ (Σνπηθή Δλαιιαθηηθή Μνλάδα), ηνλ Οβνιό ζηελ Πάηξα (http://www.ovolos.gr/), ην Φαζνύιη ζηελ Αζήλα
(http://fasouli.wordpress.com/)
Πνιηηηζκόο
Ζ πξαθηηθή απηή επεθηείλεηαη θαη ζην ρώξν ηνπ πνιηηηζκνύ κε ηε δεκηνπξγία απηνδηαρεηξηδόκελσλ θαιιηηερληθώλ
νξγαληζκώλ πνπ ζθνπό έρνπλ λα πξνάγνπλ ηε ληόπηα κνπζηθή θαη θνπιηνύξα, αληαιιάζζνληαο ηελ κε αγαζά θαη άιιεο
ππεξεζίεο. Όπσο ζηελ πεξίπησζε ηεο πεξηνρήο Cuiaba,ζηε Βξαδηιία, κε ην Cubo Card, έλα ελαιιαθηηθό λόκηζκα γηα
αληαιιαγή αγαζώλ θαη ππεξεζηώλ κεηαμύ ηεο θαιιηηερληθήο θνηλόηεηαο ηεο πεξηνρήο ή ηελ πεξίπησζε ηνπ
πνιηηηζηηθνύ θάκπηλγθ ζηελ Κξήηε (http://politistikocamping.gr/), ζην νξεηλό ρσξηό Αζηξίηζη, Ζξαθιείνπ, όπνπ ε
νκάδα δηνξγάλσζεο πηζηεύεη όηη «ν πνιηηηζκόο πξέπεη λα παξέρεηαη δσξεάλ θαη λα παξάγεηαη δίρσο ηελ επηδίσμε ηνπ
θέξδνπο», δελ απνδέρεηαη ρξήκαηα από πξνγξάκκαηα ηεο Δ.Δ. θαη ρνξεγνύο ζέινληαο λα δηαηεξήζεη ηελ αλεμαξηεζία
ηεο, ελώ ζε θακία εθδήισζε δελ ππάξρεη εηζηηήξην.
Γηαηήξεζε θαη αληαιιαγή παξαδνζηαθώλ ζπόξσλ
ε κηθξόηεξε θιίκαθα, όρη όκσο θαη ζε ζεκαζία, έρνπλ αλαπηπρζεί ζηελ Διιάδα θαη πξσηνβνπιίεο ζρεηηθέο κε ηε
δηαηήξεζε θαη αληαιιαγή παξαδνζηαθώλ ζπόξσλ, κε ηε δεκηνπξγία ζπιινγηθώλ ιαραλόθεπσλ κε ζηόρν ηε ζηήξημε ηεο
ειιεληθήο παξαδνζηαθήο δηαηξνθήο θαη ησλ εγρώξησλ πξντόλησλ. Πξσηνπόξνο ζε απηήλ ηελ πξνζπάζεηα είλαη ην
Παλειιαδηθό Γίθηπν Αληαιιαγήο Αγαζώλ θαη Τπεξεζηώλ ρσξίο ρξήκαηα, ην Πειίηη.
Οη εκπλεπζηέο ηνπ δηθηύνπ πηζηεύνπλ όηη «είλαη θαηξόο λα νηθνδνκεζεί κηα θνηλνηηθή νηθνλνκία όζν ην δπλαηόλ πην
αλεμάξηεηε από ην παγθόζκην ζύζηεκα. Όζν πεξηζζόηεξν δνύκε έμσ από ην ζύζηεκα απηό, ηόζν κεηώλεηαη ε δύλακε ησλ
αλζξώπσλ πνπ ζέινπλ λα ειέγρνπλ ηε δσή καο». Άιιεο πξσηνβνπιίεο πξνο ηελ θαηεύζπλζε απηή είλαη : ν ζπιινγηθόο
ιαραλόθεπνο Κεληξ. Μαθεδνλίαο, ζηνλ νπνίν ρξεζηκνπνηνύληαη ζπόξνη από ληόπηεο πνηθηιίεο θαη νη θαιιηέξγεηεο
γίλνληαη κε βηνινγηθό ηξόπν. Σν παξάδεηγκα απηό ζύληνκα πξνβιέπεηαη λα αθνινπζήζεη θαη ε Αιεμαλδξνύπνιε κε ηε
δεκηνπξγία ηνπ πξώηνπ δεκνηηθνύ βηνινγηθνύ ιαραλόθεπνπ γηα άηνκα κε ρακειά εηζνδήκαηα θαη ζπληαμηνύρνπο.
ην ίδην πιαίζην δηνξγαλώλνληαη θαη γηνξηέο, ζπλαληήζεηο αληαιιαγήο παξαδνζηαθώλ ζπόξσλ θαη Νηόπησλ Πνηθηιηώλ
πρ ζην Γύζην Δπβνίαο, Μεζνρώξη Παξαλεζηίνπ Γξάκαο, κε έληνλν ελδηαθέξνλ θαη ζπκκεηνρή λέσλ πνπ δείρλνπλ λα
επηζηξέθνπλ ζηελ επαξρία θαη λα αζρνινύληαη κε ηε ληόπηα παξαγσγή.
Γ.Π.Μ.. ΣΟΤ Δ.Μ.Π. «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ
2012 Γ.Ρ.

Ζζηθό ρξεκαηνπηζησηηθό ζύζηεκα
Παξόκνηαο ινγηθήο, αλ θαη θάπσο πην δηεπξπκέλν, είλαη θαη ην ιεγόκελν, εζηθό ρξεκαηνπηζησηηθό ζύζηεκα. Πξόθεηηαη
γηα έλα ζύζηεκα πνπ ζπλίζηαηαη ζηελ νξγάλσζε θαη δηαρείξηζε δηακεζνιαβεηηθώλ πηζησηηθώλ ππεξεζηώλ,
ιεηηνπξγώληαο ζεβόκελν ζπγθεθξηκέλεο εζηθέο αξρέο θαη ζέηνληαο ζπγθεθξηκέλνπο ζηόρνπο πνπ ηνπο ζεσξεί εζηθά
δεζκεπηηθνύο. ηελ δηαθήξπμή ηνπ ζπζηήκαηνο απηνύ, ππάξρνπλ δεζκεύζεηο θαη ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα. Κξηηήξην ηεο
απνηειεζκαηηθόηεηαο ησλ δξαζηεξηνηήησλ είλαη θαη’ αξρήλ ην όθεινο πνπ απνθνκίδεη ε θνηλσλία, ε δηάζσζε ηνπ
πεξηβάιινληνο θαη ε δηεζλήο αιιειεγγύε θαη δεπηεξεπόλησο ηα νηθνλνκηθά κεγέζε. Παξαδείγκαηα Ζζηθώλ ηξαπεδώλ
ππάξρνπλ ήδε από ηηο αξρέο ηε δεθαεηίαο ηνπ ’70 ζηελ Γεξκαλία, ε Oekobank, ε νπνία ζηεξίρζεθε θπξίσο ζηα
θηλήκαηα εηξήλεο θαη ηεο νηθνινγίαο θαη ε GLS, ε Triodosbank ζηελ Οιιαλδία κε ππνθαηαζηήκαηα ζην Βέιγην θαη
ηελ Αγγιία ζήκεξα θαη ηελ Ηζπαλία θαη ε ΑSΝ, ε ABS (Alternative Bank Swisse) από ην 1990, ε Banca etica ζηελ
Ηηαιία (ηδξύζεθε από 22 καδηθέο ζπιινγηθόηεηεο ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηώλ) από ην 1999, ε NEF ζηε Γαιιία, ε FIRΔ
ζηελ Ηζπαλία, ε δαληθή Μerkur, ε βξεηαληθή Charity Βank, ε λνξβεγηθή Cultura Βank, ε ζνπεδηθή Δkobanken. Ζ
Ζζηθή ηξάπεδα, πξνσζεί δειαδή κηα κνξθή αλάπηπμεο ζηελ νπνία δελ θπξηαξρνύλ νη έλλνηεο ηνπ αληαγσληζκνύ θαη ηεο
πάιεο ζπκθεξόλησλ, όπνπ δελ θπξηαξρεί ν ηζρπξόηεξνο, αιιά δίλνληαη νηθνλνκηθέο δπλαηόηεηεο ζε επάισηεο
πιεζπζκηαθέο νκάδεο λα πξνρσξήζνπλ δεκηνπξγηθά, λα απνθηήζνπλ ηερλνγλσζία κε απόιπην ζεβαζκό όκσο ζηηο
παξαδόζεηο, ζην πεξηβάιινλ, ζηελ ηνπηθή θνηλσλία θαη ζηα δηθαηώκαηα ησλ εξγαδνκέλσλ θαη κε θπξίαξρεο έλλνηεο ηελ
αιιειεγγύε θαη ηε ζπλεξγαζία. Πξνσζνύληαη ζπλεξγαζίεο κε ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη ηελ ηνπηθή θνηλσλία θαη
έηζη δίλεηαη ε δπλαηόηεηα λα αλαδεηθλύνληαη νη πξαγκαηηθέο αλάγθεο ηνπ θάζε ηόπνπ θαη όια απηά βέβαηα κε έληνλε
ηελ εζεινληηθή ζηήξημε.
ρνιηαζκόο
Γηα κηα αθόκε θνξά επηβεβαηώλεηαη όηη κόλν κέζα από ην δηάινγν, ηε ζπλεξγαζία, ηελ εζεινληηθή πξνζθνξά θαη
εξγαζία, ηελ αμηνπνίεζε ησλ αηνκηθώλ δεμηνηήησλ, γλώζεσλ θαη ηθαλνηήησλ, ηελ αιιειεγγύε κέζα ζηα κέιε κηαο
θνηλσλίαο θαη ηε ζηαδηαθή απεμάξηεζε από ηα ρξεκαηνπηζησηηθά ζπζηήκαηα κπνξεί λα ππάξμεη πξαγκαηηθή αλάπηπμε
ελόο ηόπνπ κε ζεβαζκό ζηνλ άλζξσπν θαη ην πεξηβάιινλ, κε ζπλππνινγηζκό ησλ πξαγκαηηθώλ θαη όρη ησλ επίπιαζησλ
αλαγθώλ ηεο θνηλσλίαο θαη ηεο θάζε πεξηνρήο. Φαίλεηαη θαη κέζα από ηα παξαδείγκαηα πνπ παξνπζηάζηεθαλ, όηη
ηέηνηνπ ηύπνπ εγρεηξήκαηα αλαδύνληαη όηαλ νη άλζξσπνη ελόο ηόπνπ έρνπλ θηάζεη ζε αδηέμνδν νηθνλνκηθό, εζηθό,
θνηλσληθό θαη αλαδεηνύλ θάηη πην αγλό, πην γλήζην θάηη πνπ δελ ηνπο μεπεξλάεη. Δπαλέξρνληαη μεραζκέλεο αμίεο, αξρέο
θαη εζηθέο θαη επηρεηξείηαη κηα επαλαζύλδεζε ηνπ αλζξώπνπ κε ηε θύζε θαη ηνλ πνιηηηζκό. Απηό όκσο, δπζηπρώο,
θαίλεηαη λα κπνξεί λα έρεη κηα ζπλέρεηα κόλν ζε κηα κηθξή πεπεξαζκέλε θιίκαθα ρσξηθή θαη ρξνληθή. Όηαλ αξρίδνπλ
λα κπαίλνπλ ζηε κέζε ζπκθέξνληα κηθξά ή κεγάια θαη ην «ζαξάθη» ηνπ θέξδνπο βγαίλεη ζηελ επηθάλεηα, ηόηε
ραιαξώλνπλ νη δνκέο θαη ην εγρείξεκα γηα κηα «αμηνβίσηε αλάπηπμε» θηλδπλεύεη.
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