
Επέκταση 
ανακύκλωσης σε 
Μαΐστρο και Απαλό
Ξεκίνησε από την Δευτέρα 25 Ιουνίου και νέα επέκταση του προγράμματος 
ανακύκλωσης με την τοποθέτηση  συνολικά 40 μπλε κάδων -20 σε κάθε έναν από 
τους οικισμούς Μαΐστρου και Απαλού.
Έτσι, ύστερα από την πρώτη επέκταση στις Φέρες η ανακύκλωση λειτουργεί πλέον 
και στους πιο πάνω οικισμούς του Δήμου μας.
Ως εκ τούτου, ο δήμαρχος Αλεξ/πολης ευχαριστεί  τον Αντιδήμαρχο Πρασίνου 
Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, κ. Θεόδωρο Γιαννέλο, την Διευθύντρια, κ. Ειρήνη 
Παπαδοπούλου και όλους τους εργαζόμενους της Διεύθυνσης Καθαριότητας 
για τις άοκνες προσπάθειες που κατέβαλλαν τους τελευταίους μήνες ώστε να 
ξεπεραστούν προβλήματα τα οποία απαιτούσαν πολλαπλάσιους εργαζόμενους απ’ 
όσους απασχολεί ο Δήμος Αλεξανδρούπολης.
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Οι οικονομικοί κραδασμοί της ευρωχώρας (euroland).

Είναι αλήθεια ότι ο κάθε οικονομικός κραδασμός δημιουργεί επιμέρους επιδράσεις σε έναν οικονομικό χώρο. Επίσης είναι βέβαιο ότι οι 
επιδράσεις αυτές δεν έχουν την ίδια ένταση σε όλα τα σημεία του οικονομικού χώρου, αφού το μέγεθός της έντασης σε κάθε σημείο 
διαμορφώνεται πρωτίστως από την ισχύ του κραδασμού καθώς επίσης και από την θέση και τις συνθήκες του εκάστοτε οικονομικού σημείου. 
Με βάση αυτό τον λογισμό, οι χώρες με το κοινό νόμισμα, θα μπορούσαν να αναγνωρισθούν, οικονομολογικά, ως ένας ενιαίος οικονομικός 
χώρος ο οποίος είναι δυναμικός, και δέχεται κραδασμούς (τόσο από το εσωτερικό όσο και από το εξωτερικό, διεθνές περιβάλλον) με την 
ένταση των επιδράσεων να διαμορφώνεται διαφορετικά για κάθε μία οικονομία.
Η κρίση του δημοσίου χρέους αποτελεί την γενεσιουργό αιτία πολλών οικονομικών (και πολιτικών) κραδασμών στην ευρωχώρα. Ένας από 
αυτούς τους κραδασμούς είναι και το Ελληνικό δημοσιονομικό ζήτημα, του οποίου η εξέλιξη διοχέτευσε περισσότερη αβεβαιότητα στις αγορές, 
λόγω της ιδιόμορφης εκλογικής κατάστασης των προηγουμένων εβδομάδων. Η αντανάκλαση ήταν εμφανής τόσο στην ισοτιμία του ευρώ έναντι 

των άλλων νομισμάτων, στην νευρικότητα των διεθνών αγορών καθώς  επίσης και στο ύψος του δανεισμού σε άλλες χώρες (πχ Ισπανία, Ιταλία κ.α.). Στη συνέχεια, 
το τελικό εκλογικό αποτέλεσμα ήταν τέτοιο που καθησυχάζει τις αγορές, και το συνολικό μήνυμα των συμπολιτών μας ήταν σαφές αναφορικά με την παραμονή 
της Ελλάδας μας στην ευρωχώρα. Από την άλλη πλευρά, η απόσταση που πρέπει να διανύσει η εγχώρια οικονομία μας είναι μεγάλη και δύσκολη. Το γεγονός αυτό 
συντηρεί τις αμφιβολίες για τα αποτελέσματα και τον προβληματισμό για τους επόμενους μήνες του έτους. 
Όμως, η Ελληνική οικονομία δεν είναι η μοναδική που έχει προκαλέσει κραδασμούς στο ευρωσύστημα. Μεγαλύτερες οικονομίες, όπως της Ισπανίας και της 
Ιταλίας προκαλούν έντονους πονοκεφάλους στις ηγεμονικές χώρες του ευρώ, οι οποίες παρατηρούν να προστίθενται και άλλες χώρες-μέλη στον κατάλογο των 
υπερχρεωμένων κρατών-μελών (Ιρλανδία, Πορτογαλία, Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία, Κύπρος), ενώ οι υποβαθμίσεις των ισχυρών οικονομιών της ευρωζώνης (Γαλλία, 
Αυστρία, Ολλανδία) από τους διεθνούς οίκους αξιολόγησης ενισχύουν τις περαιτέρω την δυναμική των οικονομικών κραδασμών.   
Σε προηγούμενο άρθρο της στήλης (Η Ισπανική οικονομία στο δρόμο που χάραξε η Ελληνική, 30.03.2012) είχε αναφερθεί εγκαίρως η πορεία της εν λόγω οικονομίας, 
η οποία βρίσκεται στο σημείο όπου βρισκόταν η Ελληνική πριν από δυόμιση χρόνια περίπου. Τότε τα spreads του δανεισμού για την Ελλάδα ξεπερνούσαν το 
5%, και έγκριτοι οικονομολόγοι επεσήμαναν ότι η χώρα μας εισέρχεται σε μία δυσμενή και δύσκολη διαδρομή. Σήμερα, τα spreads του δανεισμού της Ισπανίας 
ξεπερνούν το 6,25%, και της Ιταλίας βρίσκονται στο 5,77%. Αυτά τα μεγέθη προκαλούν ιδιαίτερες ανησυχίες για την εξέλιξη και την διεύρυνση της κρίσης. Ήδη, 
αξιωματούχοι της Ε.Κ.Τ. και της Ε.Ε. βρίσκονται σε έντονες διαβουλεύσεις προκειμένου να καθορισθεί ένα μείγμα παρεμβάσεων που θα στοχεύει στην ανάκαμψη 
των υπερχρεωμένων κρατών, τον περιορισμό της δυναμικής και την παρεμπόδιση της εξάπλωσης της κρίσης καθώς και των επιμέρους κραδασμών της σε άλλες 
οικονομίες. Τον κεντρικό ρόλο στις διεργασίες αυτές εμφανίζεται να διαδραματίζει θεσμικά η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (Ε.Κ.Τ.) η οποία δέχεται εμφανής και 
στρεβλές παρεμβάσεις από της ηγεμονικές χώρες. 
Λαμβάνοντας υπόψη όμως την διεισδυτικότητα της κρίσης σε οικονομίες που θεωρούνταν απόρθητες, καθώς επίσης και την αναποτελεσματικότητα και τις 
αρνητικές επιδράσεις των μέχρι τώρα οικονομικών επιλογών του σκληρού πυρήνα του ευρώ, γίνεται κατανοητή η επιτακτικότητα για αλλαγή στάσης, για μεταβολή 
του μείγματος και για έμφαση στην βιώσιμη ανάπτυξη. Τα χρονικά περιθώρια έχουν αναλωθεί σημαντικά, και οι  ισχυροί της ευρωχώρας, έστω και με καθυστέρηση, 
άρχισαν να αντιλαμβάνονται ότι σε κάθε περίπτωση δεν μπορούν να αποποιηθούν το μερίδιο που τους αναλογεί στο κόστος της κρίσης, και αυτό αφορά είτε την 
διάσωση είτε την κατάρρευση του ίδιου του ευρωσυστήματος. Οι αλλαγές είναι μπροστά μας....        
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