Η ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΒΥΤΙΝΑΣ
Του Τάκη Καψάλη: Επιχειρηματική Στρατηγική και Εφαρμογές
Η περίοδος συζητήσεων, ανταλλαγής απόψεων, διερεύνησης του βαθµού
αποδοχής απο τους Βυτιναίους της ιδέας για µια Βιώσιµη Ανάπτυξη της Βυτίνας ( και
της ευρύτερης περιοχής), µε άξονα τη προσέγγιση που προτείνεται στο σχέδιο "Β 2040: ο δρόµος του µέλλοντος" και που δηµοσιεύεται στο φύλο "ΒΥΤΙΝΑ" σε
συνέχειες, οδήγησε στην οµιλία µου της 11ης Αυγούστου 2012 όπου
παρουσιάσθηκε το σχέδιο αυτό στους Βυτιναίους. Εκεί ανεδείχθησαν και οι δύο
κύριοι στόχοι της προσέγγισης του σχεδίου:
1. Να βοηθήσει τους ανθρώπους να αναπτύξουν αρχές για βιωσιµότητα, κτίζοντας
στα δυνατά σηµεία της κοινότητας.
2. Να µειώσει την αβεβαιότητα που συνδέεται µε τη συµµετοχή του κοινού
στην ανάπτυξη βιώσιµων πολιτικών και προγραµµάτων.
Η προκαταρκτική αυτή περίοδος έληξε µε την εθελοντική δήλωση συµµετοχής
στην Ο∆ΒΑ (Οµάδα ∆ράσης για Βιώσιµη Ανάπτυξη), που αρκετά σύντοµα θα έχει
την πρώτη συνάντηση µε σκοπό την υλοποίηση του ως άνω σχεδίου µαζί µε τους
κατοίκους.
Για να επιτύχει όµως ένα τέτοιο φιλόδοξο σχέδιο, όλοι πρέπει να ξεκινήσουµε
από το αυτό σηµείο εκκίνησης αλλιώς ποτέ δεν θα καταλήξουµε στους κοινούς
αναµενόµενους στόχους. Γι' αυτό το λόγο πραγµατοποιήθηκε µια έρευνα που
απευθύνθηκε στους Βυτιναίους µε θέµα το "τι κάνει µία κοινότητα βιώσιµη". Αφού
η βιώσιµη ΒΥΤΙΝΑ είναι ο στόχος µας, από εκεί πρέπει να αρχίσουµε: να
καταγράψουµε το τι εµείς θεωρούµε βιώσιµη κοινότητα, να συµφωνήσουµε και εν
συνεχεία να καταστρώσουµε το σχέδιο το πως θα φθάσουµε εκεί.
Αυτή την έρευνα και τα αποτελέσµατά της επισυνάπτω, µε τις εξής
παρατηρήσεις:
1. Το ερωτηµατολόγιο αναρτήθηκε σε ιστοσελίδα όπου οι απαντήσεις εδίδοντο
on-line. Η ενηµέρωση για την ύπαρξη του ερωτηµατολογίου στους
ενδιαφεροµένους έγινε µε emails που έπρεπε να ανευρεθούν και αποσταλούν.
Για ενδιαφεροµένους χωρίς δυνατότητα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, εδίδετο
αντίγραφο του ερωτηµατολογίου, το συµπληρώνανε, το επιστρέφανε και το
περνούσαµε στην ιστοσελίδα!
2. Το σηµαντικό δεν είναι η Στατιστική σηµαντικότητα των αποτελεσµάτων αλλά
η ευκαιρία για κοινή κατανόηση του σε τι κοινότητα θέλουµε να φτάσουµε. Και
η κοινή αντίληψη αναδεικνύεται από την ισχυρή σύγκλιση των απόψεων
αυτών που συµµετείχαν στην έρευνα (30 άτοµα από όλο το κοινωνικό
φάσµα). Έτσι και αλλιώς, ούτε οι απόψεις, ούτε οι προτεραιότητες που
διαφαίνονται από τα ποσοστά συµφωνίας, είναι τελικές. Θα συνεχίσουν να
διαµορφώνονται µε την εξέλιξη του σχεδίου.
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3. Αξιοσηµείωτη παρατήρηση:
 Το 75% έχουν τη άποψη ότι µια βιώσιµη κοινότητα υποστηρίζει την δια βίου
εκπαίδευση. Ακούγεται εξωπραγµατικό για την Βυτίνα; Και όµως όχι. Ήδη
δεκάξι γίγαντες της παγκόσµιας εκπαίδευσης προσφέρουν δωρεάν µαθήµατα
στο Ίντερνετ. Όπως Καλτέκ, Τζόν Χοπκινς, Μίσιγκαν, Πέν, Ντιόύκ, ΜΙΤ, κλπ.
Αρκεί να ξέρει κάποιος Αγγλικά.
 Το 81% έχει την άποψη ότι είναι απαραίτητη η συνεργασία µε το ∆ήµο και την
Περιφέρεια.
 Το 89% πιστεύει στο µακροχρόνιο σχεδιασµό.
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