
Οι έμποροι στο πλευρό του 
Πολυκοινωνικού Κέντρου 
Αλεξ/πολης 
Ο Εμπορικός Σύλλογος Αλεξανδρούπολης χαιρετίζει 
την πρωτοβουλία του Δήμου Αλεξανδρούπολης  για τη 
δημιουργία του «ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ» ενός προνοιακού φορέα 
,με σκοπό κοινωνικές και προνοιακές παρεμβάσεις σε 
συμπολίτες μας έχουν βασικές ανάγκες. 
Ο Εμπορικός Σύλλογος Αλεξανδρούπολης  καλεί τα μέλη 
του – επιχειρηματίες να ενισχύσουν, στον βαθμό που 
δύνανται, τις δράσεις του νέου φορέα, προμηθεύοντας  
δωρεάν βασικά είδη ένδυσης & υπόδησης, έπιπλα, είδη 
οικιακής χρήσεως ,τρόφιμα ή οτιδήποτε άλλο υπέρ των 
συμπολιτών μας απόρων.
Μπορείτε να επικοινωνείτε απευθείας στη διεύθυνση 
ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ του Δήμου Αλεξανδρούπολης, Καρτάλη 2, 
Αλεξανδρούπολη
(φαξ: 25510 21343 & mail: kepakyalexpoli@yahoo.gr).

Μαθήματα γραφής Braille 
στην Αλεξανδρούπολη 
Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Τυφλών, παράρτημα Αλεξανδρού-
πολης, πραγματοποιεί μαθήματα γραφής Braille, από 
26 Μαρτίου 2012. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει και 
δημιουργούνται πρωινά και απογευματινά τμήματα. Οι 
ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον κ. Σταύρο 
Κουδουμάκη, οργανωτικό γραμματέα της Περιφερειακής 
Ένωσης Τυφλών Θράκης, στη διεύθυνση Ζυμβρακάκη 
18 & Φυλής, 68100 – Αλεξανδρούπολη, ή στο τηλέφωνο 
6944818798
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Μην διστάζεις να το λες!!!
                        Διαβάζω Θράκη Press

Η μετά από το PSI και την Δανειακή Σύμβαση,
πορεία της Ελληνικής Οικονομίας.

Η ολοκλήρωση για την συμφωνία της ανταλλαγής των Ελληνικών ομολόγων, 
με νέα ομόλογα μειωμένης αξίας (το κακώς ονομαζόμενο κούρεμα), καθώς 
και η επικύρωση της νέας δανειακής σύμβασης των €130 δις με το νέο 
μνημόνιο, αποτελούν τα δύο ιδιαίτερα σημαντικά γεγονότα, που αναμένεται 
να επηρεάσουν την μέσο-μακροπρόθεσμη πορεία της χώρας. Αναφορικά με 
τα γεγονότα αυτά, η στήλη είχε προηγηθεί και εγκαίρως είχε δημοσιεύσει  
σχετικό άρθρο με τίτλο «το διαρθρωτικό μίγμα του επερχόμενου, νέου 
μνημονίου», Θράκη Press, 23.12.2011. 
Παράλληλα με την ανταλλαγή των ομολόγων και το νέο δάνειο, προέκυψε 

και το προκαταρτικό πόρισμα της Διεθνής Ένωσης Συμφωνιών Ανταλλαγής Παραγώγων (ISDA) 
από το οποίο δεν προκύπτει κανένας λόγος αποζημίωσης των κατόχων CDS (ασφάλιστρα 
κινδύνου), αφού η διαδικασία του PSI δεν αποτελεί ένα πιστωτικό γεγονός χρεωκοπίας. Αυτό 
το πόρισμα αφήνει έκθετο το ποσό των 3,25 δις δολαρίων που πονταρίστηκε στην χρεωκοπία 
της Ελληνικής οικονομίας. Ωστόσο, ο κίνδυνος δεν έχει εξαλειφθεί πλήρως, αφού υφίστανται 
ακόμη – τη στιγμή που γράφεται το παρόν κείμενο – μαθηματικές πιθανότητες που μπορούν 
να οδηγήσουν στην ενεργοποίηση αυτών των ασφαλίστρων χρεωκοπίας. ‘Όμως, και σε κάθε 
περίπτωση, οι πιθανότητες δεν είναι με τους κερδοσκόπους, αλλά με την Ελληνική οικονομία 
και την βούληση της να αλλάξει το τρέχων τοπίο της συνεχούς υποτίμησης και υποβάθμισης. 
Πλέον, το ζητούμενο μετά τις εξελίξεις αυτές είναι η οικονομική ομαλότητα, με προτεραιότητα 
την άμεση σταθεροποίηση των βασικών μεγεθών της εγχώριας οικονομίας. Η προτεραιότητα 
αυτή ήδη έχει αρχίσει να διαφαίνεται στον οικονομικό και πολιτικό ορίζοντα, μέσα από την 
τάχιστη ψήφιση του εφαρμοστικού νόμου και την άμεση έκδοση και υπογραφή των σχετικών 
προεδρικών διαταγμάτων που αφορούσαν το PSI και τα πρώτα μέτρα του νέου μνημονίου. 
Υπάρχει διάχυτη η πεποίθηση, ότι με αντίστοιχους γοργούς ρυθμούς θα κινηθεί και στη συνέχεια 
η νομοθετική διαδικασία, αναφορικά με τις υποχρεώσεις της χώρας που απορρέουν από το νέο 
μνημόνιο της δανειακής σύμβασης. 
Είναι αλήθεια, ότι και σε προηγούμενα χρόνια το Ελληνικό Κοινοβούλιο έχει επιδείξει 
γρήγορα αντανακλαστικά στο νομοθετικό του έργο. Όμως η εφαρμογή των νομοθετημάτων 
του παρουσίαζε καθυστερήσεις μέσα από τις δαιδαλώδεις γραφειοκρατικές διαδικασίες της 
δημόσιας διοίκησης. Ωστόσο, αυτή την φορά παρουσιάζεται μια άλλη, διαφοροποιημένη εικόνα 
και πρακτική. Διότι, αφενός η χρηματοδότηση της χώρας πρέπει να βρίσκεται σε παράλληλη 
πορεία με την εφαρμογή των νομοθετημένων διαρθρωτικών τομών και μεταρρυθμίσεων, και 
αφετέρου, ο ρόλος των πιστωτών-δανειστών στις αποφάσεις και τις ενέργειες των πολιτικών-
αιρετών προϊσταμένων της δημόσιου βίου, είναι έντονος, ισχυρός και κυρίαρχος. 
Η συνέπεια της επιβολής των τομών και των μεταβολών από το νέο μνημόνιο, είναι οι   
θεμελιώδεις αλλαγές στη οικονομικό, πολιτικό και κοινωνικό περιβάλλον της χώρας, που υπό 
άλλες συνθήκες, είτε θα χρειάζονταν πολλά χρόνια για να γίνουν, είτε δεν θα γινόντουσαν 
καθόλου (πχ απολύσεις στον δημόσιο τομέα, μείωση των μισθών σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, 
ιδιωτικοποιήσεις κ.α.). 
Πράγματι, είναι αλήθεια, ότι από τις μεταβολές αυτές θα εξοικονομηθούν σημαντικοί οικονομικοί 
πόροι από την Ελληνικό δημόσιο, με τις λειτουργικές αλλά και τις επενδυτικές δαπάνες να 
μειώνονται, με τον περιορισμό των συνολικών εξόδων της δημόσιας διοίκησης, κ.α. Οι μειώσεις 
των δαπανών θα έχουν άμεσο θετικό αντίκτυπο στους αριθμούς και στον συνολικό ρυθμό 
αποπληρωμής των δανείων της χώρας. Είναι δυνατόν, τα μέτρα αυτά, υπό προϋποθέσεις, να 
ευνοήσουν μακροπρόθεσμα τα μακροοικονομικά μεγέθη της οικονομίας. δημιουργώντας ένα 
περιβάλλον αρκετά διαφορετικό από το σημερινό. 
Όμως στο σύγχρονο οικονομικό περιβάλλον δεν είναι συνηθισμένο το φαινόμενο να ευημερούν 
τα πάντα, χωρίς κάτι, κάποιος ή κάποιοι, να αναλαμβάνουν το κόστος της ευημερίας αυτής. 
Στην περίπτωση της Ελληνικής οικονομίας, είναι γεγονός ότι μετά το PSI και την δανειακή 
σύμβαση οι αριθμοί θα ευημερούν. Ωστόσο, το κόστος της αριθμητικής ευημερίας, μάλλον 
θα το έχει επωμιστεί το μέσο νοικοκυριό του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα, η μικρομεσαία 
επιχείρηση, ο ελεύθερος επαγγελματίας καθώς και οι νεοεισερχόμενοι μορφωμένοι νέοι στην 
αγορά εργασίας.
Αναμφίβολα, η ευημερία των αριθμών της οικονομίας είναι αναμενόμενο να διαχυθεί και στα 
ευρύτερα οικονομικά και κοινωνικά επίπεδα, όμως αυτό δεν εκτιμάται ότι θα συμβεί στο άμεσο 
μέλλον,  αλλά στο απώτερο.
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