
Ï Ó÷ïëéáóôÞò
Μάϊος
2013

Ýôïò 12  áñ. 136

ÄéáíÝìåôáé
ÄùñåÜí Ìçíéáßá ÐïëéôéêÞ - ÓáôéñéêÞ êáé ÁðïêáëõðôéêÞ Åöçìåñßäá ôçò Áã. ÐáñáóêåõÞò

ÅÓÑ: Á.Ì. 1008

Νίκος 

Σόβολος

πολιτικός 

επιστήμονας

οικονομολόγος 

Ανατολικά της…

Αγίου Ιωάννου

σελ. 14

210- 6009639 - www.osxoliastis.gr - e-mail: osxoliastis@hotmail.com

Η πλειοψηφία αποφάσισε ότι:

σελ. 6 

Μάκης Χάρχαρος

Πρόεδρος ΕΝΕΒΑΠ

π.Δημ. Σύμβουλος

Σωτήρης 

Παπαμιχαήλ

Δικηγόρος

π. Δημοτικός

Σύμβουλος

π. πρόεδρος

ΔΗΠΕΑΠ 

“Η πόλη συνεχίζει να 

παρακμάζει και με 

τον Βασίλη Ζορμπά”!

σελ. 10

Αγίου Ιωάννου

σελ. 5

Μάκης Χάρχαρος: 

Ναί στο έργο! 

Όχι στην αυθαιρεσία!

Βασίλης Ζορμπάς: 

Δεν θα εκτελέσω

απόφαση του Δ.Σ. ακόμα 

κι αν ψηφιστεί!!

Βασίλης Ζορμπάς

Δήμαρχος

Αγίας Παρασκευής

Ο Σωτήρης Ησαΐας

στο συνέδριο 

του Economist
σελ. 15

mais_2013_mais_2012.qxd  20/5/2013  1:07 μμ  Page 1



Γ Γ
ν ν

ώ ώ
μ μ

ε ε
ς ς

/ /
Α Α

π π
ό ό

ψ ψ
ε ε

ι ις ς
. .. .. .

1515

210- 6009639 - www.osxoliastis.gr - e-mail: osxoliastis@hotmail.com

Ο Σωτήρης Ησαΐας 
στο συνέδριο του Εconomist

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος, ο κ.
Σωτήρης Ησαΐας (Πολιτικός Επιστή-
μων - Διεθνολόγος) μετείχε στο φετινό
συνέδριο του Economist.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος της πόλης μας  και
τεχνοκράτης της Ελεύθερης Οικονομίας,
είχε την ευκαιρία να  συζητήσει , ν’ ανταλλά-
ξει απόψεις και να ενημερωθεί από τους
υπουργούς της κυβέρνησης ,στελέχη της
Διεθνούς Χρηματοπιστωτικής αγοράς
καθώς και από καθηγητές ξένων Πανεπι-
στημίων για θέματα της Παγκόσμιας  Οικο-
νομίας, της νομισματικής ένωσης της Ευρ-
ωζώνης, των προοπτικών αναπτυξιακής
πολιτικής της Ελληνικής οικονομίας ενώ παράλληλα του δόθηκε η δυνατότητα να
μεταφέρει στον αρμόδιο Υπουργό για οικονομίας θέματα οικονομικής διαχείρισης της
τοπικής αυτοδιοίκησης, προβλήματα που αντιμετωπίζει η τοπική κοινωνία της
Αγ.Παρασκευής.
Από τις εισηγήσεις των ομιλητών  που συμμετείχαν στο  πάνελ, τα κυριότερα σημεία
που αφορούσαν την ελληνική οικονομία ήταν η δυσοίωνη πρόβλεψη ότι το 2013 η
ύφεση θα ανέλθει στο 4,2% περίπου ενώ η ανεργία  θα κυμανθεί γύρω στο 27%.
Παράλληλα το έλλειμμα του 2013, σύμφωνα με τους ομιλητές θα κυμανθεί στο 3,8%
του ΑΕΠ ενώ  το 2014 θα υποχωρήσει στο 2,6%, ποσοστό που συμπίπτει και με την
πρόβλεψη της κομισιόν. 
Όπως επιτυχημένα είχε προβλέψει σε τηλεο-
πτικό πάνελ με θέμα τις εξελίξεις στην
ελληνική οικονομία αναφορικά με το «κούρ-
εμα» του χρέους, ο κ. Ησαΐας επανα-
διατύπωσε την πρόβλεψη του ότι το προ-
σεχές φθινόπωρο θεωρεί ως δεδομένο
ένα δημοσιονομικό πλεόνασμα της
τάξεως του 2%, το οποίο αυτομάτως θα
ενεργοποιήσει άμεσα τη ρήτρα με τους
δανειστές μας. Δηλαδή, η εξέλιξη αυτή θα
επιφέρει  την επιπρόσθετη δραστική μείωση
του χρέους,  μια εξέλιξη την οποία ο κ. Ησαΐ-
ας  υπολογίζει να λάβει χώρα μετά τις Εθνι-
κές εκλογές στη Γερμανία το φθινόπωρο του
2013.
Ο κ. Ησαίας  εκτιμά απερίφραστα ότι το 2014 θα υπάρξει ανάκαμψη της
ελληνικής οικονομίας, αύξηση των επενδύσεων και μηδενισμός του
ελλείμματος στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών για πρώτη φορά μετά
από πολλά χρόνια. 
Στο συνέδριο του Economist μίλησαν μεταξύ άλλων, ο πρωθυπουργός Αντώνης Σαμα-
ράς,
ο Αρχηγός Αξιωματικής αντιπολίτευσης  Αλέξης Τσίπρας, ο Αναπληρωτής Διευθυντής
Ευρωπαϊκού τμήματος ΔΝΤ Paul Thomsen, ο διευθυντής Ευρώπης Economist
Intelligence Unit LAZA KEKIC, ο εκπρόσωπος του εργατικού κόμματος του Ηνωμέ-
νου Βασιλείου Lord Peter Mandelson, ο Υπουργός Εθν. Οικονομίας Γιάννης Στο-
υρνάρας , ο  Υπουργός Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών Μεταφορών και
Δικτύων Κωστής Χατζηδάκης,
ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής διακυβέρνησης Αντώνης
Μανιτάκης,  και ο Πρόεδρος Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών Γεώργιος Ζανιάς.
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