தப்புக்கம் இல்னா , ந் சந்ர்ப்தத்ிலும் தத் ாள்களப தன்தடுத்ா

, சமுாம் ஒன்ளந

காட்ட முடிமா ? கிரக்கத்ில் அப்தடிாண சமூகம் ஒன்று உமாகிக் ககாண்டிமக்கின்நது
க்கள், ீளின் அாாண தத்ள , து ாழ்க்ளகில் கறுத்து ஒதுக்கி
கிரக்க ாடு ,

மரா ாத்ள தன்தாட்டில் ககாண்டுள்பது

.

. கிரக்க

மகின்நணர்.

கடந் சின மடங்கபாக

,

ிி

கமக்கடி காாக , க்கபிடம் மராின் ளகிமப்பு குளநந்து ககாண்ரட கசல்கின்நது . ளகில்
காசில்னால் றுளில் ாழ்ந்து ககாண்டிமந் க்கள்

, ற்கதாளது ஒம ாற்றுப் கதாம பாா

சமூகத்ள உமாக்கி உள்பணர் .
இந் சமூகத்ள , கிாி, அல்னது க ட்டத்ில் , ீங்களும் உமாக்கிக் ககாள்பனாம் . குநிப்தாக
ளகள் ிளநந் , இந்ிா, இனங்ளக ரதான்ந ாடுகபில் , ாற்றுப் கதாமபாாத்ின் அசிம்
காப்தடுகின்நது.

அற்கு முல் ,

கிரக்க க்கள் ,

தின்நி ப்தடி ாழ்கின்நார்கள் ன்தள

ிரிாகப் தார்ப்ரதாம் . அர்கபிடம் இமந்து கற்றுக் ககாள்ராம் .
கிரக்க ாட்டுப்புநங்கபில் ,

ாற்று ா ளனளப்பு

(Alternative Currency Network

கட்டளப்பு இங்கிக் ககாண்டிமக்கின்நது . அில் உறுப்திணாக ரசமம் ஒம
தண்டத்ள உற்தத்ி கசய் ரண்டும்

.

உாத்ிற்கு,

)

ன்கநாம

ர், ணக்குத் கரிந்

ஒமர் ட்டில்
ீ
சர்க்காம் கசய்மம்

ளகத்காிளன கரிந்து ளத்ிமக்கிநார் . அர் உற்தத்ி கசய் சர்க்காத்ிற்கு ிளன ிர்ம்
கசய்கின்நார். ஒம சர்க்காத்ின் ிளன 1 ககட்டி (kaereti). ளனளப்ளத ரசர்ந் தர்கள் , ந்து
ாங்கிச் கசல்ார்கள் . அற்குப் தினாக , அர் த்ளண ககட்டிக்கு சர்க்காம் ிற்கின்ாரா
அந் அபவுக்கு , ிமம்தி கதாமட்களப தண்டாற்நாக கதற்றுக் ககாள்பனாம்
காய்கநி,

இளநச்சி,

து ரண்டுாணாலும் இமக்கனாம்

வ்பவு ககட்டிக்கு கதாமட்களப ாங்கிணார்

,

. அது ரன் , தம்,

. ஒமர் வ்பவு ககட்டிக்கு ிற்நார்

,

, ன்தண ரதான்ந ிதங்கள் கணிில் குநித்து

ளக்கப் தடும் . அளப்தில் உள்ப உறுப்திணர்கபின் , அத்ளண கக்கு க்குகளும் , த்ி கி
ஒன்நில் திவு கசய்ப் தட்டு மகின்நண

.

இந்ப் தப்

தரிாற்நத்ில்,

மரா ாங்கள்

தாளணில் இல்னாால் , ாமம் ஊல் கசய்து தம் ரசர்க்க முடிாது .
இந் சமூக ளனளப்தில் உள்ப உறுப்திணர்கரப

, க்கு ந்ப் கதாமள் ரள ன்தளமம்

,

ிளனளமம் ீர்ாணிக்கின்நணர் . ஓரிடத்ில் தண்டாற்று ளடகதற்நால் , அிரன சம்தந் ப்தட்ட
இண்டு உறுப்திணர்களும் , கதாமபின் ிளனள ற்றுக் ககாள்ப ரண்டும் . அன் திநகு , ாப்
தரிாற்நத்ில் ிச்சிக்கப் தட்ட காளகள , ஒமர் ற்நது கக்கில் குநித்துக் ககாள்ார்கள் .
"சமூக ாம்" ன்நளக்கப் தடும் ககட்டி ட்டுர ற்றுக் ககாள்பப்தடும் . மரா, டானர் அல்னது
ரறு ாத்ள தன்தடுத்துது ளடகசய்ப் தட்டுள்பது
காிில் ன்ண அர்த்ம் கரிமா

?

"ான் ஒமமக்கு ,

. ககட்டி ன்ந கசால்லுக்கு கிரக்க
திிதனன் ிர்தாால் ,

சிறு உி

கசய்கிரநன்." ன்று அர்த்ம்.
கிரக்கத்ில் இன்று தல்கிப் கதமகி மம்
ளட ரதாட்டு ிடாீர்கள்
சர்க்காம்,
ளககள்...

.

ஒனிவ் ண்ள ,
இன்னும் தன

.

, ாற்றுப் கதாமபாா ளனளப்ளத சாாாக

ிசா ிளப கதாமட்கள்
ளகிளணப் கதாமட்கள் ,

,

ீ ன் ,

சாக்ரனட்,

ளன்,

த் பதாடங்கள் ,

ஆளட ளககள் ,

உங்களுக்கு ன்கணன்ண கதாமட்கள் அத்ிாசி

தடுகின்நரா, அத்ளணமம் கதற்றுக் ககாள்பனாம் .

கசமப்பு,

ாக ரளப்

அற்ளந ாங்குற்கு , ீங்கள் ஒம மரா

ாம் கூட ளகில் ளத்ிமக்கத் ரளில்ளன . அிரன கதரி சிக்கல் ஒன்றுில்ளன . ஒம
சாா ர்த்க ிளனத்ில் டப்தளப் ரதான

,

ஒவ்காம தண்டமும் ாங்கும் கதாளதும்

,

ிற்கும் கதாளதும், தரிாற்நம் துரி கிில் டக்கின்நது . அற்கு காம் , டிஜிட்டல் ப் தடுத்ப்
தட்ட ாப் தரிாற்நம்

.

கணிில் தாிக்கப்தடும் கன்கதாமள்

,

ல்னாற்ளநமம் ஒம

ற்கு,

ீங்களும் ாது ஒம

காடிில் முடித்துத் ந்து ிடுகின்நது .
உங்களுக்குத் ரளாண உள அல்னது உளடள ாங்கு

தண்டத்ள ளத்ிமக்க ரண்டுா ? இல்ளன. ல்ரனாமர உற்தத்ிாபாக இமக்க முடிாது
ாது ஒம துளநில் , காில்நுட்த அநிவு கதற்நர்கள் ிளநப் ரதர் உள்பணர்

.

. ளத்ிர்,

கக்காபர், ஆசிரிர், க்குளஞர் , கதாநிினாபர் , கி ல்லுர் , கக்காணிக், ளல்கார்,

முடி ிமத்துதர் , சளல்கார், ராட்டக்கார்.... இந்ப் தட்டில் ீண்டு ககாண்ரட கசல்கின்நது
இப்தடி ாபாண காில் ரர்ச்சி கதற்ந தர்கள்
இமக்கின்நணர்.

,

உங்களுக்கு ரகநன்ண ரண்டும்

?

.

து ரசளள ங்கத் ாாக

சுமக்காக,

இது ஒம ன்ணி

ளநவு கண்ட

சமுாம்.
ககட்டி னும் உள்ளூர் ாம்
ீில் ட்டும் ,

300

, ஆகஸ்ட் 2011 முல் புக்கத்ில் ந்துள்பது . கிரட்டா ன்ந

க்கும் அிகாரணார் அந் ாத்ள தன்தடுத்துகின்நணர்

கதாமபாாம் ிகவும் ராசளடந்து மால்

,

.

ிணசரி புி உறுப்திணர்

கிரக்கப்

கள் ரசர்ந்து

மகின்நணர். கடந் ஒம ாத்ில் ட்டும் , ாகபான்றுக்கு ஒம தரிாற்நம் ளடகதற்றுள்பாக
அளப்தாபர் ஒமர் கரிித்ார்
இமப்தால்,

.

கக்கு க்குகள் அளணமக்கும் கரிமம் தடிாக

ஊலுக்கு அங்ரக இடில்ளன

தாற்நத்ள தார்ளிடனாம் .

,

ிளன,

.

ஒவ்காம உறுப்திணமம்

,

ிணசரி டக்கும்

ிற்ந அல்னது ாங்கி கதாமட்கபின் ண்ிக்ளக

ல்னாற்ளநமம் சரி தார்க்கனாம் . ஒம காகட்டி ாத்ின் ிப்பு ஒம மரா

,

. ஆணால், மரா

ாம் தன்தடுத்துது இந் ளனளப்தில் ளட கசய்ப் தட்டுள்பது .
ாற்று ாத்ள ஆரிக்கும்
ிரிவுளாபர்

George Stathakis

,

கிரட்டா தல்களனக்ககத்ள ரசர்ந் அசில்

ளகில் இந் ாற்றுப் கதாமபாாம் அளக்கப் தட்டுள்பது
கதாமபாா கசற்தாடுகள் ஊக்குிக்கப் தடு
உமாகின்நண.

ம்திக்ளக,

-

கதாமபாா

கூறுகின்நார். " சமூகத்ின் அடித்ட்டு ள க்களுக்கு தன்தடும்

பிள,

கின்நண.

.

இணால்,

கபிப்தளடாண ன்ள ,

தரிாற்நத்ின் அடிப்தளட . இன்று கிரக்கம் முளதும்

ந் ிளனில் இமந்

புி ரளன ாய்ப்புகளும்
இள ான்

(ககட்டி)

ா

26 ளனளப்புகள் இங்கி மகின்நண .

இந் மட இறுிக்குள், ாடு முளதும் நூறு அளப்புகள் இங்கத் காடங்கிிமக்கும் ."
உாத்ிற்கு,
ரத்ில்,

அர் ாழ்க்ளகில் டந் தரிாற்நம் ஒன்ளநப் தற்நிக் கூநிணார்

ணது ட்டுத்
ீ
ராட்டத்ில் உள்ப ஒனிவ் த்ில் இமந்து

ாரிக்கிரநன். அளண ஒம ிாதாரிக்கு ிற்நால்

,

, ரதாத்ல் ஒன்று

. " ஓய்வு

ஒனிவ் ண்ள

1 .80 மராிற்கு ிற்க

ரண்டும். ஆணால், களடில் அன் ிளன 5 மராக்கள்! ாற்று ா ளனளப்பு உறுப்திணர்
ஒமர்,

ஒனிவ் ண்ளக்கு தினாக

அமக்கு,

,

ாகணக் காப்புறுி கசய்து  ஒப்புக் ககாண்டுள்பார்

ஒம ரதாத்ல் ஒனிவ் ண்ள

ற்தாடாகிமள்பது.

2

.5

ககட்டிக்கு

(1

ககட்டி

=

து தரிாற்நத்ில் இளடத்கர் ாமம் நுளாால்

1

மரா)

,

.
ிற்க

இமமக்கும்

இனாதம்."
கதாமபாா கமக்கடிால் ,

முிரார் ான் அிகாகப் தாிக்கப் தடுகின்நணர்

ரிாமக் கட்டங்களப கட்ட முடிால் டுாறுகின்நணர்

.

இன்று,

ளனளப்ளத ரசர்ந் உறுப்திணர்கள் அற்ளநக் கட்ட உவுகின்நணர்
தாரிக்கின்நணர்.

ரளனக்கு ரதாகும் ம்திிணரின்

கிளடக்கின்நது. ட்டில்
ீ
ாது உளடந்து ிட்டால்
ங்ரகாது

,

.

ின்சாம்,

ாற்றுப் கதாமபாா 
.

முிராள

குந்ளகளப தார்த்துக் ககாள்ப ஆள்

, ாாது ந்து ிமத்ிக் ககாடுக்கிநார்கள்

.

ரதாக ரண்டுாணால் , கமில் கண்டாலும் , ாகணம் ளத்ிமப்தர்கள் ற்நிச்

கசல்கிநார்கள். க்கள் ல்ரனாமம் ஒர குடும்தம் ரதானப் தகுகின்நணர்

. அர்களுக்கு இளடர

உண்ளாண ட்பு னர்ந்துள்பது . ங்களுளட ாழ்க்ளகில் , "முல் டளாக சுந்ித்ள
அனுதிப்தாக," அளப்தின் உறுப்திணர்கள் கூறுகின்நணர் .
ாற்று ா ளனளப்தாணது உள்ளூர் ட்டத்ில் ான் சாத்ிாகின்நது
கதாமபாா திச்சிளணள ீர்க்கும் ல்னள அற்குக் கிளடாது

.

.

ரசத்ின்

ங்கிகளும்,

அச

கட்டளப்புகளும், ிி ிறுணங்களும் ட்டுர தாரி ாற்நங்களப உண்டாக் கனாம். ஒம ாட்டில்
புட்சி ற்தட்டால் ட்டுர , கதரி அிசங்களப ிகழ்த்ிக் காட்டனாம்

. அது ளில் , ாற்று

ா கதாமபாாம் , மரா ா கதாமபாாத்ிற்கு சாந்ாகர கசன்று ககாண்டிமக்கும் .
ககுஜண ஊடகங்கள் , உனக க்களுக்கு திராசணாண , இது ரதான்ந கசய்ிகளப க ரிிக்கால்
இமட்டடிப்பு கசய்கின்நண . " ிில்
ீ
இநங்கி ஆர்ப்தாட்டம் கசய்மம் ன்முளநாபர்கபாகர
அர்கள் கிரக்க க்களபக் காட்டி மகின்நணர்

.

கிரக்க க்களுக்கு ஆர்ப்தாட்டம் கசய்வும்

கரிமம், அர ரம், புிரார் உனகத்ள தளடக்கவும் கரிமம் .

",

