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Μην διστάζεις να το λες!!!
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Ç κρßση της οικονοìßας και η οικονοìική κρßση
τοõ Åëëηνικοý νοικοκõριοý.
Η ανταλλαγή των Ελληνικών ομολόγων υλοποιήθηκε και ήδη, οι διαδικασίες
για την εκταμίευση της πρώτης δόσης του δανείου των 130 δις ευρώ
βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο. Είναι γεγονός ότι αυτό το οικονομικό
συμβάν της απομείωσης του δημοσίου χρέους, το οποίο είναι σχετικά
πρωτόγνωρο στην Ευρωπαϊκή οικονομική ιστορία, έγινε αποδεικτό με
ιδιαίτερα ικανοποίηση από επιμέρους οικονομικούς κύκλους. Από την μία
πλευρά η ικανοποίηση αυτή εμφανίζεται δικαιολογημένη, αν ληφθούν υπόψη
τα επιχειρήματα που αφορούν την επακόλουθη χρεοκοπία, την στάση
πληρωμών και όλες εκείνες τις αρνητικές συνέπειες που θα είχε υποστεί η
εγχώρια οικονομία στην περίπτωση της αποτυχίας στην διαδικασία ανταλλαγής των Ελληνικών
ομολόγων. Από την άλλη πλευρά όμως, δεν δύναται, δεν μπορεί να απορρέει ικανοποίηση, για
το γεγονός ότι η Ελληνική οικονομία βρέθηκε (είτε τεχνικά και τεχνητά, είτε σκόπιμα) στο
σημείο να διαπραγματεύεται την οικονομική βιωσιμότητά της, όταν κατά την διάρκεια των
προηγούμενων τριάντα ετών, εισέρευσαν στην χώρα πακτωλός τρισεκατομμυρίων δραχμών και
δισεκατομμυρίων ευρώ. Αντίθετα, δημιουργείται έντονος προβληματισμός, ο οποίος ξεπερνά τα
όρια των «ειδικών», και των πολιτικών, και κυριαρχεί πλέον σε κάθε νοικοκυριό, σε κάθε κύτταρο
της οικονομίας μας.
Είναι αλήθεια ότι, εκτός από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, και κάθε νοικοκυριό της Ελληνικής
οικονομίας έχει υποστεί τις επιδράσεις της τρέχουσας οικονομικής κρίσης. Οι επιδράσεις
αυτές προέκυψαν από την μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος στα νοικοκυριά, μέσα από ένα
στοχευμένο μίγμα επιλογών που περιλάμβανε συνολικά, μειώσεις στις αποδοχές και αυξήσεις
στην άμεση και έμμεση φορολογία (αύξηση στο ΦΠΑ, στα καύσιμα, έκτακτη εισφορά, χαράτσι
ΔΕΗ κ.α.). Συνέπεια των επιλογών αυτών, το σπιράλ της ύφεσης το οποίο οδηγεί την οικονομική
δραστηριότητα σε ολοένα χαμηλότερα επίπεδα.
Το καθοδικό σπιράλ της οικονομικής δραστηριότητας, εκτόξευσε τα ποσοστά ανεργίας, με τον
αριθμό των επίσημα εγγεγραμμένων ανέργων να ξεπερνά το 1 εκατ. ενώ τα πραγματικά στοιχεία
να είναι πολύ μεγαλύτερα. Έτσι από τον στόχο του «κάθε νοικοκυριό και ένας μισθός», η Ελληνική
κοινωνία βιώνει την κατάσταση όπου κάθε νοικοκυριό έχει τουλάχιστον ένα άνεργο μέλος. Η
κατάσταση αυτή, λόγω της αυξημένης χρονικής διάρκειας της, έχει περιορίσει σε σημαντικό
βαθμό τους οικονομικούς πόρους του μέσου νοικοκυριού και έχει μεταβάλλει την οικονομική
συμπεριφορά και τις προτεραιότητές του. Έτσι συχνά παρατηρούνται αναπροσαρμογές στους
οικογενειακούς προϋπολογισμούς, με κυρίαρχη την τάση της περιστολής των δαπανών. Ιδιαίτερα
οι δαπάνες που αφορούν την ένδυση, υπόδηση, αλλά και τα διαρκή καταναλωτικά αγαθά, όπως
ηλεκτρικές συσκευές, έπιπλα, αυτοκίνητα κ.α. έχουν υποστεί τις μεγαλύτερες μειώσεις. Είναι
επίσης εμφανής και οι μειώσεις στις δαπάνες για φροντιστήρια, για διασκέδαση, μετακινήσεις,
ταξίδια, τουρισμό και αναψυχή.
Εκτός όμως από την οικονομική συμπεριφορά του νοικοκυριού, η κρίση έχει επηρεάσει και
την ευρύτερη κοινωνική δραστηριότητά του. Έτσι, η συμμετοχή σε κοινωνικές εκδηλώσεις
παρουσιάζεται να είναι ολοένα και μειούμενη, ενώ δεν λείπουν και οι επιδράσεις που αφορούν
την ενδοοικογενειακές σχέσεις και συναναστροφές. Έτσι οι ηλικιωμένοι γονείς με την σύνταξη
ως βοήθημα, έρχονται στο επίκεντρο, ή διαφορετικά τείνουν να απομονώνονται όταν χρήζουν
οικονομικής βοήθειας από άλλα συγγενή νοικοκυριά. Ανάλογα είναι και τα φαινόμενα που
παρατηρούνται και στο εσωτερικό των νοικοκυριών, όπου η κρίση έχει επιφέρει σημαντική
επίδραση στις ενδοοικογενειακές οικονομικές ισορροπίες, επηρεάζοντας σχέσεις συζύγων,
γονέων, αδελφών, κ.α.
Είναι γεγονός ότι οι συνθήκες αυτές μαρτυρούν ότι η αρχική κρίση του δημόσιου χρέους της
οικονομίας, η οποία φάνταζε να είναι μακρινή για κάθε νοικοκυριό (του δημόσιου ή του ιδιωτικού
τομέα), έχει λάβει ανησυχητικές διαστάσεις, και έχει προσβάλλει τα ίδια τα νοικοκυριά που
αποτελούν τα ζωτικά κύτταρα του εγχώριου οικονομικού μας οργανισμού. Ταυτόχρονα, το
κεντρικός πολιτικό-οικονομικός οργανισμός, με την υπάρχουσα δομή του, παρουσιάζεται
αδύναμος να βοηθήσει τα ίδια τα κύτταρα. Αυτό συνεπάγεται ότι ίσως η ίαση της κρίσης και
της οικονομίας, θα πρέπει να ξεκινήσει από τα ίδια τα νοικοκυριά, τις γενεσιουργές οικονομικές
μονάδες, τα οποία με τις υγιείς δυνάμεις και αποθέματα που διατηρούν, μπορούν να εξαλείψουν
πρακτικές, μεθόδους και τεχνικές που οδήγησαν στην κρίση αυτή, και να επιβάλουν νέους
κανόνες και να προσδώσουν νέα δυναμική και προοπτική στην Ελληνική οικονομία. Το κίνημα
της πατάτας, το μαρτυρεί…..
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Το Δασαρχείο Αλεξ/πολης έχοντας υπόψη:
- Τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 998/1979
- Την 87234/7539/3-9-1997 εντολή του Υπ. Γεωργίας
- Τις από 18-01-2012 & 13-02-2012 αιτήσεις öõσικοý προσώπου
Εξέδωσε την ταõτάριèìη πράξη χαρακτηρισμού 282,07 τ.ì.
στην περιοχή Êαëëιèέας Í. ×ιëής του Äήìοõ
Áëεîανδροýποëης του Í. ¸âροõ
Η έκταση αυτή αποτελεί τμήμα του υπ’ αριθμ 95 τεμαχίου, βάση
του κτηματολογικού πίνακα αγροκτήματος Êαëëιèέας Í. ×ιëής,
και δεν ανήκει στην κατηγορία των δασών ή δασικών εκτάσεων
ή δασικών εδαφών ή των αναδασωτέων εκτάσεων, κατά την
έννοια των παραγράφων 1 έως 5 του άρθρου 3 του Ν. 998/79,
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 3208/03 & με το
άρθρο 9 του Ν. 3818/2010 και του άρθρου 38 του Ν. 998/79. Επ’
αυτής δεν έ÷οõν εφαρμογή οι προστατευτικές διατάξεις του Ν.
998/79 περί προστασίας των Δασών.
Η πράξη αυτή εκτίθεται επί ένα (1) μήνα στο Δημοτικό
κατάστημα του Äήìοõ Áëεîανδροýποëης και οι αντιρρήσεις
κατ’ αυτής από τους έχοντες έννομο συμφέρον κατατίθεται
εντός (2) μηνών ενώπιων της επιτροπής του άρθρου 10
(παράγραφος 3) του Ν. 998/1979 που εδρεύει στην Δ/νση
Δασών Ν. Έβρου.
Αλεξ/πολη 29-02-2012
Ο Δασάρχης
Ζαχαρίας Α. Μπακλαγής
ΠΕ Γεωτεχνικός (Δασολόγος) με Β’ Βαθμό

