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áðüøåéò
ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ
«ΜΑΙΜΟΥΔΙΕΣ»…
Πολύ σύντομα θα αναφερθούμε σε επίσημη διάψευση, που αποτελεί συνάμα
και το πλέον επίσημο ντοκουμέντο, που
τινάζει στο τοίχο εκείνους που ακόμα
και σήμερα εξακολουθούν να πιστεύουν, τη δήθεν δήλωση του πρώην
Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών
Χένρι Κίσιγκερ, σύμφωνα με την οποία
είχε δήθεν υποστηρίξει σε μια δήθεν
ημερομηνία καθώς και σε μια δήθεν εκδήλωση, ότι η Ελλάδα για να την εξολοθρεύσεις, αρκεί να της εξαφανίσεις τη
θρησκεία, την ιστορία και τη γλώσσα…
Για το θέμα αυτό ένας από τους κορυφαίους Έλληνες δημοσιογράφους ο
Γιάννης Μαρίνος, έστειλε ο ίδιος προσωπικά επιστολή στον Κίσιγκερ μαζί με
το σχετικό απόσπασμα της εφημερίδας
«Turkish Daily News», το οποίο είχε
δημοσιεύσει κι εκείνος στο τότε περιοδικό «Οικονομικός Ταχυδρόμος», ζητώντας του να πάρει θέση.
Σας αναφέρουμε την επιστολή-απάντηση του Κίσιγκερ στον Γιάννη Μαρίνο, που υπήρξε παλιότερα και
ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας.
«Αγαπητέ κ. Μαρίνο, Ευχαριστώ για
την επιστολή σας. Όσον αφορά το απόσπασμα, ούτε τελετή βραβεύσεώς μου
υπήρξε, ούτε ομιλία μου και το προβαλλόμενο απόσπασμα είναι εξ ολοκλήρου
αναληθές. Η όλη ιστορία είναι εφεύρημα κι αναμένω να προβείτε σε διόρθωση. Καθώς είσθε ο πρώτος που με
πληροφορεί από πού που προήλθε το
δημοσιευθέν απόσπασμα, μόλις σήμερα
είχα την ευκαιρία να προβώ σε διόρθωση προς την «Turkish Daily News»
και αυτό έπραξα. Ειλικρινά δικός σας!
Χένρι Α. Κίσιγκερ»

-Γιώργος Ν. Σκλαβούνης-

/

ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 16.048

Κωδικός: 1780

/

Ευρώ: 0,29

ΡΙΣΚΑΡΕΙ ΚΑΙ ΕΠΙΤΙΘΕΤΑΙ
ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΣΥΡΙΖΑ-ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ.

Αποφασισμένος πλέον ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας κ. Αντώνης Σαμαράς να μη λάβει
τις «ήρεμες φωνές» από αρκετούς του βουλευτές και έχει ήδη εξαπολύσει «άγριο» πόλεμο
εναντίον των δυο «άκρων» όπως συνηθίζει να υποστηρίζει. Τη Χρυσή Αυγή προσπαθεί να την
απαξιώσει σε δημοκρατικό επίπεδο, λησμονώντας ότι οι περισσότεροί της ψηφοφόροι προέρχονται από το χώρο της Ν.Δ και από την άλλη συνεχίζει να θεωρεί κίνδυνο για τη χώρα τον
Σύριζα, λησμονώντας το θεσμικό ρόλο που έχει ο Σύριζα ως κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ως τώρα τα πράγματα του πηγαίνουν όπως θα τα ήθελε ο κ. Σαμαράς από τότε που
επέστρεψε στη Νέα Δημοκρατία μετά από εμπάργκο 10 χρόνων!.. Αυτή τη φορά θα του βγει
και πάλι ο διμέτωπός του αγώνας; Οι «κολλητοί» του υποστηρίζουν ότι θα τα καταφέρει…

Συμβαίνουν...
×ñÞóôïõ - ×áñ. ÌÜëëéïõ
«ΠΕΘΑΝΕ» Η ΜΕΣΑΙΑ ΤΑΞΗ…
Η ελληνική μεσαία τάξη έχει ήδη διαλυθεί και βλέπει τώρα ότι κινδυνεύει να είναι
υπερ-χρεωμένη εφόρου ζωής, όταν καλείται να πληρώνει φόρους εσαεί, ακόμα και για
αγροτεμάχια που είναι αδρανή και ουδέποτε μπορούν να πουληθούν, επειδή απλούστατα ποτέ δε μπορούν να καλλιεργηθούν.
-Είναι δυνατόν να πληρώνεις φόρο για ένα αγροτεμάχιο στο Άνω Πετροχώρι;
-Είναι δυνατόν να ετοιμάζεσαι να πληρώνεις φόρο και για το σπίτι σου,
αλλά και φόρο για το οικόπεδο του σπιτιού σου
πάνω στο οποίο έχει κτισθεί η μονοκατοικία σου;
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ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣΕΠΙΣΚΕΥΕΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
«Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ- ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ»
Έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΡΙΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ ΚΕΝΟΥ», πρ/σμού 3.500
ευρώ. Λήξη προσφορών στις 30 Σεπτεμβρίου 2013 και ώρα 10.00.
Τηλ. 213 2052575.
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
«Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ- ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ»
Έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΥΟ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΕΡΑ»,
πρ/σμού 2.000 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 1 Οκτωβρίου 2013
και ώρα 10.00. Τηλ. 213 2052575.

Δ Ι Α Φ Ο ΡΑ
ΔΗΜΟΣ
ΚΑΒΑΛΑΣ
Ο Δήμος Καβάλας προκηρύσσει διαγωνισμό για το έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΟΔΩΝ», πρ/σμού 56.425,82 ευρώ. Εγγύηση 2.821,29
ευρώ. Ο διαγωνισμός θα γίνει σις 1 Οκτωβρίου 2013 και ώρα 10.00.
Δεκτοί Α1, Α2 και 1ης τάξης για Οδοποιϊας και Υδραυλικών.
Πληροφορίες στο τηλ. 2510 451337 και φάξ 2510 451326.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Έργο «ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑΣ (FAX) ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΚΜ ΚΑΙ ΤΩΝ
Δ/ΝΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»,
πρ/σμού 150.000 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 8 Οκτωβρίου 2013
και ώρα 15.00. Τηλ. 2313 319673.

ΔΝΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Προκηρύσσει διαγωνισμό για το έργο «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΜΟΥΣΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΣΤΟ ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΔΡΑΚΟΝΤΟΣ 31 ΚΑΙ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ (ΝΕΟ ΜΟΝΩΡΟΦΟ ΚΤΗΡΙΟ
ΜΟΥΣΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ)», πρ/σμού 1.050.000 ευρώ. Εγγύηση 16.603
ευρώ. Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 8 Οκτωβρίου 2013 και ώρα 10.00.
Δεκτοί στο διαγωνισμό 1ης, 2ης και 3ης τάξης
για έργα Οικοδομικά και σην Α2,
1η και 2η τάξη για έργα Ηλεκτρομηχανολογικά.
Περισσότερες πληροφορίες στο τηλ. 210 3313 460 και φάξ 210 3233 989.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Έργο «ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΤΟ ΕΟΔ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΤΕ/ ΠΚΜ»,
πρ/σμού 1.165.000 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 9 Οκτωβρίου 2013
και ώρα (;). Τηλ. 2313 331171.
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣΣ
ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
Έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ- ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ», πρ/σμού 179.000
ευρώ. Λήξη προσφορών στις 9 Οκτωβρίου 2013 και ώρα 10.00.
Τηλ. 23860 23125.

Δημήτρης Λαβράνος
Πτυχιούχος

Διαιτολόγος

Διατροφολόγος
Τ Η Λ .:

ΟΔΗΓΟΣ

όλων των κατηγοριών και με μηχανή,
προσφέρει υπηρεσίες ασφάλειας
(κάτοχος πολεμικών τε χνών).
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Τηλ. 698 44 64 634,
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690 92 09 240.

ÇÌÅÑÇÓÉÁ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÇ ÊÁÉ ÔÅ×ÍÉÊÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ

-ÅÔÏÓ ÉÄÑÕÓÇÓ: 1946-

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

•ÉÄÉÏÊÔÇÔÇÓ - ÅÊÄÏÔÇÓ: ×ñÞóôïò - ×áñÜëáìðïò ÌÜëëéïò

Ετήσιες

•Óýìâïõëïò Åðéêïéíùíßáò: ÄÞìçôñá Óêëáâïýíç
•ÕÐÅÕÈÕÍÏÓ ÔÕÐÏÃÑÁÖÅÉÏÕ: Κρέτσης - Πανεπιστημίου 59 & Εμμ. Μπενάκη 5
- Αθήνα -Τ.Κ. 105 64 -Ôçë.: 210- 3215578.

•ÄÉÏÉÊÇÓÇ - ÓÕÍÔÁÎÇ: Âåúêïõ 25 - ÃáëÜôóé - Ô.Ê.: 111 46 - Ôçë.- Fax: 210- 2130664 •ÄÉÅÊÐÅÑÁÉÙÓÇ: Ôçë.:210 - 2130664

e-mail.: info@efimerisdiakirixeon.gr

site: www.efimerisdiakirixeon.gr

Ç “Åöçìåñßò Äéáêçñýîåùí”
åßíáé ìÝëïò ôçò ¸íùóçò Áíôáðïêñéôþí Åëëçíéêïý Ôýðïõ Åîùôåñéêïý

• ×åéñüãñáöá êáé åðéóôïëÝò ðñïò ôçí Åöçìåñßäá äåí åðéóôñÝöïíôáé

Ιδιώτες:
Εταιρίες:
Οργανισμοί – Τράπεζες:

80 Ε internet – 95 E έντυπη.
90 Ε internet – 105 Ε έντυπη.
100 Ε internet – 115 Ε έντυπη.

Εξάμηνες
Ιδιώτες:
Εταιρίες:
Οργανισμοί – Τράπεζες:

45 Ε internet – 60 E έντυπη.
55 Ε internet – 70 Ε έντυπη.
65 Ε internet – 80 Ε έντυπη.

Οι ανωτέρω τιμές επιβαρύνονται με 6.5% Φ.Π.Α.

ÅÖÇÌÅÑÉÓ ÄÉÁÊÇÑÕÎÅÙÍ
ÏËÅÓ ÏÉ ÄÉÁÊÇÑÕÎÅÉÓ
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Ε Κ Π Ο Ι Η Σ Ε Ι Σ
OΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
& ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
& ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ: ΚΩΣΠ
Ταχ. Δ/νση: Καρόλου 1-3
104 37 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Ι. Αντύπας
Τηλέφωνο: 210-5297229-30
TELEFAX: 21-5225770
TELEX: 215187 CH GR.
Α.Φ.Μ. 094038689

σφράγιση των προσφορών στο κτίριο του ΟΣΕ στον 9ο όροφο, οδός Καρόλου 1-3, Αθήνα.
ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ-ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ, καθημερινώς από 11.00-13.00 σε:
1)AΘΗΝΑ: Καρόλου 1-3, γραφείο 229, τηλ. 210-5297229-230.
2)ΘΕΣ/ΝΙΚΗ: Μαργαροπούλου 7, τηλ. 2310-599117, 599122.

ΑΘΗΝΑ 20-9-2013
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ: ΒΛ9Θ46ΨΧΕΔ-Γ13
Αρ. Πρωτ. 489233
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ανακοινώνουμε ότι ο ΟΣΕ Α.Ε. διενεργεί τους παρακάτω ανοικτούς διαγωνισμούς:
1)Αριθμός Διακήρυξης : 13064-ΘΕΜΑ: Εκποίηση Παλαιού και Αχρήστου
Σιδηροδρομικού Μη Τροχαίου υλικού (Καλωδίων Χαλκού) της Κεντρικής
Αποθήκης Υλικών Αθηνών, ΔΙΠΕΦ/ΥΑΠ/ΚΑΥΛ). Προϋπολογιζόμενης ποσότητας 59.230 κιλών, ως αναφέρονται στον συνημμένο πίνακα μίας (1)
σελίδας. Ελαχίστης ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ #284.304,00#
ΕΥΡΩ χωρίς Φ.Π.Α. και ΕΥΡΩ #349.693,92# συμπεριλαμβανομένου του
Φ.Π.Α.23%, με κριτήριο κατακύρωσης την υψηλότερη τιμή σε ΕΥΡΩ άνω
της προϋπολογισθείσας. Υποβολή προσφορών έως την 29η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013.
Την 29-10-2013 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 10.30 π.μ. ακριβώς θα γίνει η αποσφράγιση των προσφορών στο κτίριο του ΟΣΕ στον 9ο όροφο, οδός Καρόλου1-3 Αθήνα.
2)Αριθμός Διακήρυξης: 13066-ΘΕΜΑ: Eκποίηση Παλαιού και Αχρήστου
Σιδηροδρομικού Μη Τροχαίου υλικού της Κεντρικής Αποθήκης Υλικού
στην Θεσσαλονίκη ΔΙΠΕ/ΥΑΠ/ΑΥΘ, Προϋπολογιζόμενης ποσότητας
371.600 κιλών (ΕΠΙΣΩΤΡΑ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΑ, ΣΩΤΡΑ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΑ &
ΤΡΟΧΟΙ ΟΛΟΣΩΜΟΙ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΟΙ) ως τον συνημμένο πίνακα μίας
σελίδας, Ελαχίστης ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ #85.468,00#
ΕΥΡΩ, χωρίς Φ.Π.Α. και ΕΥΡΩ #105.125,64# συμπεριλαμβανομένου του
Φ.Π.Α.23%, με κριτήριο κατακύρωσης την υψηλότερη τιμή σε ΕΥΡΩ άνω
της προϋπολογισθείσας.
Υποβολή προσφορών έως την 29η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013.
Την 29-10-2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.30 π.μ. ακριβώς θα γίνει η απο-

ÄÇÌÇÔÑÉÏÓ ÐÅÔÓÏÕËÁÓ & ÓÉÁ Å.Å.

ÍÅÁ ÌÅÈÏÄÏÓ !!!
Ïñéæüíôéá äéÜôñçóç ìå çëåêôñïíéêÞ ìïíÜäá
åëÝã÷ïõ êáôåýèõíóçò ôþñá êáé óôçí ÅëëÜäá
ÔïðïèÝôçóç óùëçíþóåùí ÷ùñßò åðéöáíåéáêÞ ôïìÞ.
¸ñãá áðï÷Ýôåõóçò, ýäñåõóçò, Üäñåõóçò,
öõóéêïý áåñßïõ, ÄÅÇ, ôçëåðéêïéíùíéþí ê.ë.ð.
Ðéóôïðïßçóç ISO 9001:2008/ÅÍ ISO 9001:2008
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Ç ÅÐÉÊÁÉÑÏÔÇÔÁ ÏÄÇÃÅÉ ÊÁÉ ÓÔÉÓ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÅÓ ÅÎÅËÉÎÅÉÓ
ÔÏ... ÁËËÏ ÖËÁÓ!..

Ο ΠΑΛΜΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
Όλα του γάμου πλέον δύσκολα σε αυτή τα χώρα όπου χάνει η μάνα το παιδί
και το παιδί τη μάνα • Ή αν θέλετε, τρώει η μάνα παγωτό και του παιδιού δε
δίνει… • Χαμός στο ίσωμα σας λέω κι από την άλλη συνεχίζουν να φυτρώνουν
σα τα μανιτάρια τα καταστήματα πώλησης και αγοράς χρυσού και ασημικών…
• Τα βάλαμε όλα στο σφυρί και δεν το έχουμε πάρει πρέφα φίλοι μου αγαπημένοι που να με πάρει και να με σηκώσει γκαμώ το κεφάλι μου ο μαλθάκας…
• Αυτό το μέτρο με τα αγροτεμάχια είναι καθόλα πρόστυχο, ανέντιμο και γενικά αίσχος και χείριστο… • Να έχουμε δηλαδή, αγροτεμάχια στα οποία βόσκουν σκυλιά και γατιά και να τα πληρώνουμε κι από πάνω; • Τι θεό πιστεύουν
εκεί στο οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης; • Που στο διάβολο θα βρίσκουμε από εδώ και πέρα και κάθε χρόνο τα χρήματα για να πληρώνουμε φόρους στα αγροτεμάχια που τίποτα δεν περιέχουν;• Μιλάμε για σκέτη τρέλα και
τίποτα άλλο… • Για να βγάλουν, δηλαδή, πρωτογενές πλεόνασμα είναι αποφασισμένοι να μας φορολογήσουν ακόμα και τα ρούχα που φοράμε… • Αυτή
είναι η περίφημή σας πολιτική ρε χαϊβάνια; • Και νομίζετε ότι δε θα σας τιμωρήσει μεθαύριο ο λαός; Μαύρα πουλιά στη ράχη σας με ατσαλένιο ράμφος …
• Είμαστε για το φούντο όλοι μας… • Και καλά εκείνοι έχουν το παραδάκι για
το σπίτι τους και την οικογένειά τους … •Εμείς; •Τι να πούμε και τι να υποθέσουμε που να με πάρει και να με σηκώσει… •Πάμε κατά διαόλου και εκείνοι
το καλαμπουρίζουν για να βρίσκονται στις πολιτικές τους καρέκλες… • Η κατάσταση δε τραβάει πλέον ρε νούμερα… •Φύγετε… •Αδειάστε μας τη γωνιά…
•Ούστ!..
-Ο Παλμογράφος-

äçìïóéïãñáöéêü
ðïëýðëåõñï
της Δήμητρας Σκλαβούνη

ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ
ΠΟΙΗΣΗΣ ΑΘΗΝΩΝ
Για μια ολόκληρη εβδομάδα και συγκριμένα τη τρέχουσα, ο Κύκλος Ποιητών παρουσιάζει το Διεθνές Φεστιβάλ Ποίησης Αθηνών σε συνεργασία
με το Δήμο Αθηναίων, το Μέγαρο Μουσικής, το Μουσείο Μπενάκη και
άλλους φορείς Πολιτισμού και Δήμους της Αττικής με τη συμμετοχή κορυφαίων ποιητών από 22 χώρες.
Η αλήθεια είναι πως η ποίηση είναι μια μορφή έκφρασης πολλών ιδεών
και συναισθημάτων που πολλές φόρες, αν όχι τις περισσότερες, σηματοδοτούν ολόκληρες χρονικές περιόδους αποτυπώνοντας την κοινωνικοπολιτική κατάσταση μέσα από την «ματιά» τα τέχνης.
Πιο συγκεκριμένα, η ποίηση και η Ελλάδα έχουν μια ιστορία πολλών χρόνων που τα τελευταία χρόνια ίσως δεν είναι τόσο γνωστή στο ευρύτερο
κοινό εκτός της χώρα μας.
Για το λόγο αυτό ένα τέτοιου είδους διεθνές φεστιβάλ μπορεί να αναδείξει
τη σύγχρονη ποίηση της Ελλάδας και να κάνει γνωστό σε διεθνή επίπεδο
τη «δυνατή» αυτή σχέση.
Στο σύνολο, λοιπόν θα γίνουν 22 δημόσιες εκδηλώσεις οι οποίες θα περιλαμβάνουν αναγνώσεις, εκθέσεις, συζητήσεις και μουσική σε Αθήνα, Πειραιά, Καισαριανή, Νέα Ιωνία, Νέα Σμύρνη, Υμηττό και Δελφούς, ενώ
ποιητές επίσης θα διαβάσουν σε μη προσβάσιμες στο κοινό εκδηλώσεις
όπως θα είναι αυτές που θα γίνουν στις Φυλακές Ανηλίκων Αυλώνα και
στις Γυναικείες Φυλακές Κορυδαλλού.
Μια πολύ καλή προσπάθεια να έρθουμε και πάλι κοντά με τη ποίηση.

Πρόεδρε, βλέπω να έρχεται από μακριά ο Μιχαλολιάκος.
Να φορέσουμε τα παλτά;

ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÁ
ÊÉ ÁËËÁ...
ôïõ Ãéþñãïõ ÌÜëëéïõ
Σχεδόν δυόμιση ώρες η πρόσφατη συνέντευξη Τύπου του προέδρου του Σύριζα
κι που σε γενικές γραμμές ήταν αρκετά ενδιαφέρουσα και της οποίας καταγράφουμε
τα σημαντικότερά της σημεία: Στηλίτευσε
τη στάση του κ. Σαμαρά να μη δεχθεί να
δώσει συνέντευξη Τύπου προτιμώντας
όπως είπε να κρυφτεί από τους δημοσιογράφους, τον κατηγόρησε ότι δημιουργεί
πλασματικό πλεόνασμα, ότι διαψεύδεται
όταν υποστηρίζει ότι οι εκλογές θα πρέπει
να γίνουν όπως αναφέρει το Σύνταγμα
κάθε τέσσερα χρόνια, όταν εκείνος δεν το
έκανε όταν ήταν στην εξουσία οι κ. Παπανδρέου και Παπαδήμος, υποστήριξε ότι
το κόμμα του θα έχει αυτοδυναμία, δε θα
πάει σε νέες εκλογές, αλλά θα προσπαθήσει να συνεργαστεί με όσα κόμματα θα θελήσουν να συνεργαστούν για μια
κυβέρνηση Κοινωνικής Σωτηρίας, υπογράμμισε ότι θα ζητήσει σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο και τη συνεργασία βουλευτών
από διάφορα κόμματα, δεσμεύτηκε ότι θα
επαναφέρει στη θέση τους διωχθέντες δημοσίους υπαλλήλους με αποφάσεις που
έχουν κριθεί ήδη αντισυνταγματικές, επιδοκίμασε την άποψη του κ. Δημήτρη
Αβραμόπουλου, ότι η χώρα χρειάζεται τη
συνδρομή διαφόρων προσωπικοτήτων σε
μια κυβέρνηση, μέμφθηκε την κυβέρνηση
που δέχθηκε να νοικιάσει δυο γαλλικές πολεμικές φρεγάτες με 200 εκ. ευρώ κάθε
χρόνο και για 5 συνεχή χρόνια σε μια χρονική περίοδο που ο λαός θυσιάζει το νοικοκυριό του, φάνηκε αδιάβαστος όταν είπε
ότι το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου

δικαίου, ενώ είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου κι έκανε γνωστό ότι η φιλοσοφία του κόμματος του όταν έρθει στην
εξουσία, είναι να αλλάξει το καθεστώς της
μεταπολίτευσης. •Τελευταία δημοσκόπηση πριν από τις ομιλίες των πολιτικών
αρχηγών στη ΔΕΘ, δείχνει τη Νέα Δημοκρατία να προηγείται μισή μονάδα από το
Σύριζα. • Ο πρώην υπουργός του Πασόκ
κ. Λοβέρδος, προτίθεται να συνεργαστεί
με τη Δημοκρατική Αριστερά . • Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας κ. Αβραμόπουλος
κοντράρει την πολιτική του υπουργού Οικονομικών κ. Στουρνάρα στο θέμα των
αμυντικών βιομηχανιών και ζητάει την ένταξή τους στο υπουργείο του. Αντίθετος
και ο γενικός γραμματέας της κυβέρνησης
κ Μπαλτάκος. • «Δεν υπάρχουν σχέδια
εκλογών, ούτε για το Μάιο, ούτε για νωρίτερα», δηλώνει ο υπουργός Εσωτερικών
κ. Γιάννης Μιχελάκης. •Επίδομα 200 ευρώ
θα δοθεί σε 11.000 ανέργους. •Τη 3η θέση
στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Πληροφορικής «Μάικροσόφτ» 2013 και την 1η θέση
στην Ευρώπη κατέλαβε ο μαθητής της 3ης
Δημοτικού Χρήστος Φιαμέγκος • Αφόρητη πλέον η κατάσταση στο κέντρο της
Αθήνας από τις διάφορες και συνεχείς κινητοποιήσεις… •Συνεχίζει η αγορά να εμφανίζει καθοδική πορεία παρά τις
εκπτώσεις και τις προσφορές… •Σε αναμονή του Νέου Φόρου Ακινήτων με τον
οποίο θα φορολογούνται και τα αγροτεμάχια κάθε είδους, ακόμα και τα
αδρανή!!!• Μεγεθύνεται σε όλη τη χώρα η
εγκληματικότητας, η ανεργία και η λαθρομετανάστευση…

Ο Κ ΑΘ Ε Ν Α Σ Σ Τ Ο Ε Ι Δ Ο Σ Τ Ο Υ Κ Α Ι Η Ε Φ Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α Μ Α Σ Σ Τ Ι Σ … Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Ε Ι Σ !

