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Μάρτης
2014

ÄéáíÝìåôáé
ÄùñåÜí

Ï Ó÷ïëéáóôÞò
ÅÓÑ: Á.Ì. 1008

Ýôïò 13 áñ. 145

Ìçíéáßá ÐïëéôéêÞ - ÓáôéñéêÞ êáé ÁðïêáëõðôéêÞ Åöçìåñßäá ôçò Áã. ÐáñáóêåõÞò

Η Κινδυνολογία του
Βασίλη Ζορμπά και
τα πολιτικά κότσια του
Γιάννη Σταθόπουλου
σελ. 6 - 7

Σωτήρης Ησαΐας:
“Το 2014 τα ποσοστά της
ανεργίας θα μειωθούν!”
σελ.13
Τιμολέων (Τίμος) Κωστόπουλος
Αντιδήμαρχος οικονομικών

«Έτσι βελτιώσαμε τα οικονομικά του
Δήμου μας».
σελ.4 - 5

Μαργαρίτα Δημητρίου
Καβρουδάκη
Δημoτική Σύμβουλος

«Συμμαχία ευθύνης»:
Μια νέα
δημοτική παράταξη
γεννήθηκε.
σελ.3

«Γιατί με τον
Γιάννη Σταθόπουλο».
σελ.15

Ανδρέας Γκιζιώτης

Και πάλι επικεφαλής
της «Λαϊκής
Συσπείρωσης»
ο Ανδρέας Γκιζιώτης
σελ.8

Γιάννης Γουργούλης
Δημoτικός Σύμβουλος

«Γιατί συμπορεύομαι
με τον
Βασίλη Ζορμπά».
σελ.14

Οι θέσεις των υποψηφίων δημάρχων για την πόλη
σελ. 10 - 11

σελ.15
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Εκλογές για την
Τοπική Αυτοδιοίκηση

Σε τηλεοπτική εκπομπή στις 27 Φεβρουαρίου 2014 σε γνωστό κανάλι της
τηλεόρασης παραβρέθηκε ο κ. Σωτήρης Ησαΐας με θέματα συζήτησης την
οικονομία της χώρας και τον τομέα της
κρατικής υγείας και περίθαλψης.
Ο κ. Ησαΐας, Δημοτικός Σύμβουλος της
πόλης μας με την παράταξη του Βασίλη
Ζορμπά και στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας
ήρθε σε πολιτικούς διαξιφισμούς με το
δημοσιογράφο κ. Μυλωνάκη και τον επικεφαλής του κόμματος «δραχμή» και συγγραφέα κ. Κατσανέβα όσον αφορά τους
δείκτες της ανεργίας, το «πλεόνασμα», τα
προνόμια των ιατρών και την παροχή υγείας
που προσφέρεται στους πολίτες.
Πριν ένα χρόνο ο κ. Κατσανέβας έγραψε ένα βιβλίο σχετικά με την απομυθοποίηση του «ευρώ» και ο κ. Ησαΐας δήλωσε ότι μπορεί να καταρρίψει
τα επιχειρήματα του συγγραφέα γιατί έχουν διαψευστεί από το σημείο στο
οποίο βρίσκεται σήμερα η χώρα μας.
Αρχικά ο Δημοτικός Σύμβουλος υποστήριξε ότι παρά τις αντίθετες προβλέψεις για πρωτογενές πλεόνασμα της Ελλάδας εντός της ευρωζώνης, επιτεύχθηκε πρόσφατα κι ότι παρόλες τις προφητείες του κ. Κατσανέβα για
μείωση της εγχώριας παραγωγής ο κ. Ησαΐας έφερε ως παράδειγμα τα 13,2
δις ευρώ που θα εισπράξουν τα ταμεία του κράτους από τους 18,2 εκατομμύρια τουρίστες που προβλέπεται να επισκεφτούν τη χώρα μας φέτος (όταν
πέρυσι ο αριθμός των τουριστών ανερχόταν στα 17,9 εκατομμύρια).
Επιπλέον ο κ. Ησαΐας αναφέρθηκε στο παράδειγμα της Αργεντινής που
έδινε στο βιβλίο του ο κ. Κατσανέβας ο οποίος έγραφε ότι η κίνηση του εν
λόγω κράτους να προβεί σε στάση πληρωμών ήταν θετική για την πορεία
της και το στέλεχος της Ν.Δ. του διευκρίνισε ότι με την κίνηση που τη χαρακτήριζε «θετική» ο συγγραφέας, το κράτος της Αργεντίνης σημείωσε
πληθωρισμό άνω του 40% και το επίπεδο της φτώχειας έφτασε το 60%.
Ο διεθνολόγος και οικονομολόγος κ. Ησαΐας υποστήριξε ότι απέναντι στη
στεναχώρια και τη θλίψη που ισχυρίζεται ο κ. Κατσανέβας ότι αισθάνεται
πως διακατέχει την κοινωνία, ο ίδιος αντιπαραθέτει τα στοιχεία της έκθεσης της γενικής διεύθυνσης οικονομικών υποθέσεων της οποίας ο δείκτης
οικονομικού κλίματος της Ελλάδας ανέβηκε στα ποσοστά της χρονιάς του
2008.
Στο σημείο αυτό ο κ. Ησαΐας μίλησε για μείωση 1% του δείκτη
ανεργίας της χώρας μας εντός του 2014, που σήμερα καλπάζει στο
27,9 %, και ότι ο δείκτης των ρυθμών ανάπτυξης θα «κλείσει» στο
0,5 % και συνέχισε υπογραμμίζοντας ότι πρέπει να υλοποιηθεί ο
προγραμματισμός του προϋπολογισμού του κράτους, έτους 2014,
να γίνει διεύρυνση του πρωτογενούς πλεονάσματος και συνέχιση
της δημοσιονομικής προσαρμογής.
Στην παρατήρηση του δημοσιογράφου κ. Μυλωνάκη ότι ο υπουργός υγείας
«βάζει τέλος στις ειδικότητες των ιατρών με τα μέτρα που παίρνει» ο κ.
Ησαΐας τόνισε ότι δεν τον αφορούν τα προνόμια των γιατρών αλλά το
επίπεδο πρωτοβάθμιας φροντίδας των πολιτών και δήλωσε «υπέρ» της
μετατροπής του ΕΟΠΥΥ στο νέο σύστημα που έχει προγραμματιστεί.
Ο κ. Ησαΐας αιτιολόγησε τις παραπάνω απόψεις του αναφέροντας ότι από
τα 360 δις ευρώ χρέος της χώρας, τα 160 δις προέρχονται από τον τομέα
της υγείας και ιδιαίτερα τα 140 δις αφορούν «ακριβές συνταγογραφήσεις»
συμπληρώνοντας επίσης τα εξής: «Η Ελλάδα είναι από τις μικρότερες
χώρες σε πληθυσμό στην Ευρώπη και ταυτόχρονα είχε τις περισσότερες
συνταγογραφήσεις».
Τέλος ο κ. Ησαΐας δήλωσε αισιόδοξος για σταμάτημα της ύφεσης, δήλωσε
ότι οι τράπεζες είναι σε σταθερή τροχιά, οι καταθέσεις των πολιτών είναι
ασφαλείς και ότι το πρωτογενές πλεόνασμα είναι αποτέλεσμα της τελευταίας δεκαετίας του «παντρέματος» του ελλείμματος και του χρέους του
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Επικαιρότητα...

Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ στο
πλαίσιο της υπεύθυνης ενημέρωσης προς τους πολίτες και την κοινωνία της Αγίας Παρασκευής για τις επερχόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές στις 25-5-2014 γνωστοποιεί ότι:
Οι εκλογές αυτές πρέπει να αποτελέσουν
πεδίο προτάσεων και πολιτικής για τη μεταρρύθμιση και την ενίσχυση των αυτοδιοικητικών θεσμών, να αναδείξουν Δημάρχους και Δημοτικά Συμβούλια στη βάση αυτοδιοικητικών προγραμμάτων και αξιοσύνης
προσώπων. Η επιδίωξη να μετατραπούν οι
εκλογές σε δημοψήφισμα υπέρ της μιας ή της άλλης πολιτικής δύναμης
υπηρετεί μια στενά κομματική λογική, με την οποία είμαστε αντίθετοι.
Ο χώρος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι ο κατ’ εξοχήν χώρος των ενεργών πολιτών και των ευρύτερων συμπαρατάξεων στη βάση των αυτοδιοικητικών προγραμμάτων με προοδευτικό περιεχόμενο.
Προγραμμάτων που διεκδικούν την αναβάθμιση και τη μεταρρύθμιση της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, την ενίσχυση της ανάπτυξης, την αναβάθμιση της
κοινωνικής πολιτικής και αλληλεγγύης σε τοπικό επίπεδο, τη βελτίωση της
ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τον πολίτη και την ενθάρρυνση της συμμετοχής του δημότη. Ο Δήμος της πόλης πρέπει να ξαναβρεί το πολιτικό του υποκείμενο, τους ίδιους τους πολίτες.
Η ΔΗΜΑΡ υποστηρίζει τη συγκρότηση, σε όλη την Ελλάδα, ανεξάρτητων
αυτοδιοικητικών κινήσεων προοδευτικού προσανατολισμού, που
στηρίζονται στην αυτενέργεια των ενεργών πολιτών. Η δημοκρατική λειτουργία τέτοιων σχημάτων και η προγραμματική τους συνέπεια είναι απαραίτητες προϋποθέσεις για την ανταπόκριση στους στόχους τους.
Με βάση τα παραπάνω η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΑΓΙΑΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ σεβόμενη τους θεσμούς αλλά και την αυτονομία των αυτοδιοικητικών παρατάξεων, λειτούργει μαζί με άλλους ενεργούς πολίτες ισότιμα με βάση αξίες, αρχές και προγράμματα, με στόχο την «κοινωνία των
πολιτών», ενημερώνει την κοινωνία της Αγίας Παρασκευής ως οφείλει και
θα συνεχίσει να πράττει και στο μέλλον, ότι τα μέλη της ως ενεργοί πολίτες
συμμετέχουν και στηρίζουν την αυτοδιοικητική κίνηση «Νίκη των
Πολιτών», με υποψήφιο Δήμαρχο τον ΓΙΑΝΝΗ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟ.

Σωτήρης Ησαΐας:
“Το 2014 τα ποσοστά της
ανεργίας θα μειωθούν!”
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