ΤΟΠΙΚΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΝΟΜΙΣΜΑ
ΑΠΟ 8 ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ! (της
Βιβής Συργκάνη)
«Απεξάρτηση» από το ευρώ προώθησαν οκτώ δήμοι στην Κύπρο
που θα βασίζεται στην ανταλλαγή προϊόντων και υπηρεσιών
μέσω του «εναλλακτικού νομίσματος». Οι Κύπριοι θα μπορούν να
χρησιμοποιούν μονάδες ΤΟ.Μ.
για να αγοράσουν υπηρεσίες ή
προϊόντα που έχουν ανάγκη και δεν έχουν τη δυνατότητα να τα
εξασφαλίσουν διαφορετικά.
Η ιδέα για τη δημιουργία

του

“Προγράμματος

Κοινωνικής

Αλληλεγγύης” προέρχεται από το Διοικητικό Συμβούλιο
της Αναπτυξιακής Εταιρείας Λευκωσίας (ΑΝΕΛ) και αποτελεί μια
ξεχωριστή υπηρεσία που η Εταιρεία θα προσφέρει στους δημότες.
Από την υπηρεσία αυτή μπορούν να επωφεληθούν δημότες των Δήμων
που είναι μέλη της ΑΝΕΛ, δηλαδή οι δημότες των Δήμων: Λατσιών,
Στροβόλου, Ιδαλίου, Γερίου, Τσερίου, Έγκωμης, Λακατάμιας και
Αγλαντζιάς. Στο Πρόγραμμα συμμετέχει επίσης και ο Δήμος
Λευκωσίας.
“Δε χρειάζεται δηλαδή κάποιος ο οποίος είναι άνεργος να
παραμένει άπραγος στο σπίτι, χωρίς εισόδημα, περιμένοντας τη
μέρα που θα βρει δουλειά, αλλά με αυτό τον τρόπο τού δίνεται η
ευκαιρία όχι μόνο να γίνει ενεργό μέλος της κοινωνίας, αλλά
ακόμα και να εξασφαλίσει κάποιου είδους εισόδημα, όχι σε χρήμα
αλλά σε μονάδες ΤΟ.Μ., τις οποίες όμως μπορεί να
χρησιμοποιήσει για να αγοράσει υπηρεσίες ή προϊόντα που έχει
ανάγκη και δεν έχει τη δυνατότητα να τα εξασφαλίσει
διαφορετικά.” αναφέρει η ανακοίνωση της ΑΝΕΛ.
Ιδού ολόκληρη η ανακοίνωση:
“Η παγκόσμια οικονομική κρίση έχει επηρεάσει και την Κύπρο, με
πολύ αρνητικές συνέπειες τόσο για την οικονομία της χώρας όσο
και για την κοινωνία γενικότερα. Αρκετές πτυχές της προσωπικής

ζωής του κάθε Κύπριου πολίτη έχουν επηρεαστεί.
Για το λόγο αυτό, η Αναπτυξιακή Εταιρεία Λευκωσίας (ΑΝΕΛ) έχει
αποφασίσει να δραστηριοποιηθεί προς όφελος των δημοτών των
Δήμων που είναι μέλη της, αναλαμβάνοντας μια πρωτοβουλία που
αποτελεί καινοτομία για τα δεδομένα της Κύπρου. Συγκεκριμένα,
έχει δημιουργήσει μια υποστηρικτική, προς το δημότη, υπηρεσία
στην Επαρχία Λευκωσίας η οποία προσφέρει στους δημότες νέες
ευκαιρίες και προοπτικές για αντιμετώπιση κάποιων από τις
δυσκολίες που η οικονομική κρίση έχει προκαλέσει. Η υπηρεσία
αυτή έχει ονομαστεί “Πρόγραμμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης”.
Η δημιουργία του “Προγράμματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης”
εντάσσεται στο πλαίσιο της κοινωνικής οικονομίας. Ο όρος
“κοινωνική οικονομία” αφορά οικονομικές δραστηριότητες που
αναλαμβάνονται από διάφορους φορείς της κοινωνίας (π.χ.
επιχειρήσεις, οργανισμούς, συνεταιρισμούς, σωματεία κτλ) που
σκοπό έχουν κυρίως την παροχή υπηρεσιών προς τα μέλη τους ή
την κοινωνία χωρίς την επιδίωξη κέρδους.
Η ιδέα για τη δημιουργία του “Προγράμματος Κοινωνικής
Αλληλεγγύης” προέρχεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της
Αναπτυξιακής Εταιρείας Λευκωσίας (ΑΝΕΛ) και αποτελεί μια
ξεχωριστή υπηρεσία που η Εταιρεία θα προσφέρει στους δημότες.
Από την υπηρεσία αυτή μπορούν να επωφεληθούν δημότες των Δήμων
που είναι μέλη της ΑΝΕΛ, δηλαδή οι δημότες των Δήμων: Λατσιών,
Στροβόλου, Ιδαλίου, Γερίου, Τσερίου, Έγκωμης, Λακατάμιας και
Αγλαντζιάς. Στο Πρόγραμμα συμμετέχει επίσης και ο Δήμος
Λευκωσίας.
Το “Πρόγραμμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης” εκτιμάται ότι θα
επιφέρει θετικά αποτελέσματα στην τοπική κοινωνία αφού
δημιουργεί ευκαιρίες απασχόλησης, προσδίδει σημασία και αξία
στα τοπικά προϊόντα και βοηθά δημότες ώστε να
δραστηριοποιηθούν συμμετέχοντας ενεργά στο παζάρι (στην αγορά
εργασίας). Δε χρειάζεται δηλαδή κάποιος ο οποίος είναι άνεργος
να παραμένει άπραγος στο σπίτι, χωρίς εισόδημα, περιμένοντας
τη μέρα που θα βρει δουλειά, αλλά με αυτό τον τρόπο τού

δίνεται η ευκαιρία όχι μόνο να γίνει ενεργό μέλος της
κοινωνίας, αλλά ακόμα και να εξασφαλίσει κάποιου είδους
εισόδημα, όχι σε χρήμα αλλά σε μονάδες ΤΟ.Μ., τις οποίες όμως
μπορεί να χρησιμοποιήσει για να αγοράσει υπηρεσίες ή προϊόντα
που έχει ανάγκη και δεν έχει τη δυνατότητα να τα εξασφαλίσει
διαφορετικά.
Απώτερος σκοπός της δημιουργίας του “Προγράμματος Κοινωνικής
Αλληλεγγύης” είναι η δημιουργία ενός διαφορετικού τρόπου ζωής
και τύπου σχέσεων μεταξύ των ανθρώπων. Προσφέρεται η ευκαιρία
διασφάλισης τόσο ατομικής όσο και κοινωνικής αυτάρκειας αλλά
και δημιουργίας μιας ηθικής και ισότιμης τοπικής κοινωνίας και
οικονομίας.”

Πηγή: Εναλλακτικός, enallaktikos.gr

