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Ζ τ ε τα Μεγ α
τα Κυ γ α

ζΫθβ Αγαθασκπκτζκυ | εθ ηας ζεέπεδ β γεπρέα, αζζΪ β
πρΪιβέ εθ ηας ζεέπκυθ βγΫτες, δδεκζβοέες, κρΪηατα, αγπά
θέστρδες εαδ αγπθδστΫςέ υτσ πκυ ηας ζεέπεδ εέθαδ κδ ρυτέδες
πκυ σξβηατέακθταδ γτρπ απσ τα ξεέζβ τπθ αθγρυππθ σταθ
ζαηβΪθεδ ξυρα εεεέθβ β στσπασβ τπθ ηυυθ τπθ ξεδζδυθ
ηας, πκυ κθκηΪαεταδ ξαησγεζκέ Γδατέ, δδΪκζε, πυς αζζδυς
αιέαεδ θα πεγΪθεδς αθ σξδ ξαηκγεζυθτας ηπρκστΪ στκ γΪά
θατκν • Σκττκ τκ εεέηεθκ απκτεζεέ αθκδξτσ εΪζεσηα γδα τβθ
επσηεθβ γΫθθα τβς Ιστκρέας ά πκυ γα Ϋξεδ σέγκυρα επδπζκά
εΫςέ ζζΪ πστε φκββγάεαηε τδς επδπζκεΫς γδα θα εΪθκυηε
πέσπ τυραν • ζΪτεέ σεζέδα ζ

«Α ρωποφύ α ες»
τατρκς Αθττπας | Ππς αζάγεδα θα
γρΪοεδς σε δΫεα γραηηΫς ηδας τΫτκδας
βδβζδκάστάζβς, γδα τβθ δστκρέα τκυ εζζβά
θδεκτ ζακτν Γδα τκυς δδπγηκτς, τα βΪά
σαθα, τα βασαθδστάρδα, τδς εετκπέσεδς
αθγρυππθ πκυ στδς πζΪτες τκυς σάεπά
σαθ τα βΪρβ αιδυθ εαδ εθθκδυθ, τσσκ

δδαξρκθδευθ εαδ σπκυδαέπθ, σππς εζευά
γερέα, αιδκπρΫπεδα, αγυθας, συηηετκξά,
δδΫαν Ππς θα πΪρεδς απκ τκ ξΫρδ τκ θκυ,
τβ σεΫοβ, τβ ουξά εαδ θα τα περΪσεδς
απσ τδς επκξΫς πκυ συξθΪ σπΪταζα ειαά
θτζκτηε, στβθ πρσσφατβ δστκρέα ηαςν

σεζέδα 2ι

Μα ρό σος macht
frei
(α)εαεκ αρθδ | τβθ εέσκδκ τπθ θααδά
στδευθ στρατκπΫδπθ συγεΫθτρπσβς πκυ
δβηδκτργβσε κ δσζφκς Υέτζερ υπάρξε
β ειάς πδθαεέδαμ χrbeit macht frei Χητφέμ
εργασέα απεζευγερυθεδΨέ φρΪσβ παά

ραπΫηπεδ φυσδεΪ εαδ στκ περδβσβτκ « ρά
γασέα εαδ ΥαρΪ» τβς Μεταιδεάς δδεταά
τκρέας εθ ζζΪδδέ σεζέδα 1θ

Γ α το ργο του Γερ σ ου Πε τόγα ου
ζέας ΣκυηασΪτκς | Χς τκ τΫζκςέ πδά

στάηβ, αθααάτβσβ, εαταγραφά, αγπθέα
γδα τβ ζεπτκηΫρεδα, πς τκ τΫζκςέ ρπά
τας γδα τβθ επδστάηβ, γδα τβθ Ϋρευθα, γδα
τβ γθυσβ, γδα τβθ απκεΪζυοβ τπθ οβφέά

δπθ εεεέθπθ τβς αζάγεδας πκυ ηας επδά
τρΫπκυθ θα τκζηκτηε θα αθασυθγΫτκυηε
τκ παρεζγσθέ ρπτας γδα τβθ δστκρέαέ

σεζέδα 2λ

Σύ το α ά Σταρ τα

Χε ερ ς Α ε ες
*

« ασσα σα υ»
*

Ότα σφα ρες
έέέ(συ ) φ υ

σεζέδα 3

ΑφδΫρπηαμ

Τοπ ή
Αυτοδ οί ηση

γρΪφκυθ κδμ

τατρκς Αθττπας
σεζέ 1λ

ΘΪθκς Αηπαταάς
σεζέ 21

Γδυργκς Πέ Κρεηητδας
σεζέ 23

ΜΪεβς ταηατεζΪτκς
σεζέ 2ζ

Γρβγσρβς Αθέ ταηκτζβς
σεζέ 2η

Δ αβ στε επ σ ς

Σαρ τα Χρό α Πο υτεχ ε ο
ΚΪπκδκς ΝκΫηβρβς έέέγα ’θαδ β ξρκθδΪέέέ Χσέ θΨ • «ΘΫζπ θα θδεάσπ, αφκτ δεθ ηπκρυ θα θδεβγυ» Χσέ κΨ

Ιερσσυζκδ ΠρκσευθβτΫς Χσέ 1ίΨ • απσ τκ ππς παραηδζκτθ Χσέ 12Ψ • Ϋτβ τεσσαρΪεκθτα Χσέ 1ηΨ
Σραγκτδδα γδα αυτσξεδρες εαδ δκζκφσθκυς Χσέ 12Ψ

ΚΪθε πέσπέέέ άργε εαδρσς θα ιεξΪσεδς σσα πς τυρα θσηδαες απζΪ Χσέ 1ζΨ
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εδέδεταδ περδστασδαεΪ,
απρκεδδκπκέβτα εαδ ηε Ϊπκοβέ

δαθΫηεταδ δπρεΪθέ

Άδεδα ωreative ωommons ΑθαφκρΪ Δβά
ηδκυργκτ ά Μβ Εηπκρδεά Χράσβ ά Όξδ
ΠαρΪγπγα Έργα 3έί Μβ εδσαγσηεθκέ

ΕπδτρΫπεταδ β Ϋθτυπβ εαδ βζεετρκθδεά
αθαπαραγπγά εαδ ΔΩΡΕΑΝ δδαθκηά τπθ

εεδηΫθπθ (ηβ εηπκρδεά ξράσβ) ά τκυ
συθσζκυ τκυ εθττπκυ υπσ τβθ αυστβρά
πρκςπσγεσβ τβς ηβ τρκπκπκέβσβς τκυ
περδεξκηΫθκυ εαδ τβς αθαφκρΪς τπθ

συγγραφΫπθάδβηδκυργυθ τκυ υζδεκτ εαδ
τβς πβγάς πς αεκζκτγπςμ
Πβγάμ ἔστπ ά wwwέestoέgr

υθταετδεά ΟηΪδαμ
ζΫθβ γαθασκπκτζκυ
τατρκς θττπας
Νέεκς φαζπθδΪτβς
Γδυργκς Πέ Κρεηητδας

Παρατβράσεδς, απκστκζά
Ϊργρπθ γδα δβηκσέευσβ εαδ

επδεκδθπθέαμ
Σβζέμ 211 ιλί 2112,
Φαιμ 211 ιλί ηίί3,

Emailμ info [at] esto.gr,
Φσρηα πδεκδθπθέαςμ
www.esto.gr/contact

Καδ στβθ κτγδα έέέἔστπΞ
Σκ πδκ συξθσ ερυτβηα πκυ αθτδηεά

τππέακυηε εέθαδ γδα τκ «πκδκδ βρέσεκθταδ
απσ πέσπ» απσ τβθ Ϋεδκσβ τκυ ἔστπ, ερυά
τβηα τσσκ ετζκγκ σσκ εαδ απκεαζυπτδεσέ
έθαδ απκεαζυπτδεσ γδατέ αθαδεδεθτεδ ηδα
πδερά αζάγεδαέ Φέζκδ, γθπστκέ εαδ Ϊγθπά
στκδ γτρπ ηας αδυθατκτθ θα πδστΫοκυθ
τβθ τπαριβ εθσς εθττπκυ ξπρές «πρκστΪά
τες», υπκβκζεές, ξρβηατκδστες, σεκπδησά
τβτες, υστερκβκυζέες ά ερυφΪ εαδ ηεγΪζα
σξΫδδαέ έθαδ ετζκγκ γδατέ, πρΪγηατδ, δεθ
εέθαδ κδ γτρπ ηας απσ ησθκδ τκυς, στα εαζΪ
εαγκτηεθα, εαεκπρκαέρετκδ εαδ εαξτπκά
πτκδέ Οδ εηπεδρέες τκυς τκυς κδβγκτθ σε τΫά
τκδες σεΫοεδςέ

Όσκ εδ αθ φαθτΪαεδ αδδαθσβτκ, αρεεέ
τρεδςάτΫσσερδς Ϊθγρππκδ θα στερβγκτθ Ϋθα
εαφΫ, τκθ πρκσππδεσ τκυς ξρσθκ εαδ, ηερδά
εΫς φκρΫς, τκθ τπθκ τκυς γδα θα δβηδκυργβά
γεέ Ϋθα ἔστπέ Οδ εαφΫδες τκυ ηάθα Χκηκζκά
γκυηΫθπς εαφερθκηαθυθ εαδ εαφεδσφδζπθ
αθγρυππθΨ, αρεκτθ γδα θα βρεγεέ ξαρτέ εαδ
ηεζΪθδέ Ο πρκσππδεσς ξρσθκς αρεεέ γδα θα
γέθκυθ ζΫιεδς εαδ παρΪγραφκδ κδ δδΫες πκυ
ηας πθέγκυθέ Ο τπθκς αρεεέ ά αθ ξαγεέ ά γδα
ηδα αιδκπρεπά στκδξεδκγεσέα, ηδα τυπκγραά
φδεά στθγεσβ εαδ επδηΫζεδα πκυ δεθ γα αδδά
εεέ τδς δδΫες, δδεΫς ηας εαδ ιΫθες, πκυ ηκδά
ραασηαστε ηααέ σαςέ εθ γεπράσαηε δεδκά
ηΫθκ στδ σζα τα παραπΪθπ γα εέθαδ εφδετΪ
ά αρεετΪέ Γδ’ αυτσ δεθ δυσαηε υπκσξΫσεδς,

δεθ εέπαηε ηεγΪζες εκυβΫθτες, δβζυσαηε
στδ τκ τκ ἔστπ γα εεδέδεταδ «περδστασδαεΪ
εαδ απρκεδδκπκέβτα» σταθ εαδρκέ εαδ περδά
στΪσεδς τκ επδτρΫπκυθέ

Όζα τα παραπΪθπ αρεκτθ γδα θα εεά
δκγεέ τκ ἔστπέ εεέθκ πκυ δεθ επαρεεέ εαδ
πκτΫ δεθ γα εέθαδ αρεετσ, γδατέ πΪθτα γα
υπΪρξεδ ξυρκς γδα εΪτδ παραπΪθπ, γδα εΪτδ
δδαφκρετδεσ, εέθαδ β δδεά σας συηηετκξά, β
δδεά σας αθταπσερδσβ, β δδεά σας παρκυά
σέαέ θα Ϋθτυπκ δεθ εέθαδ ησθκ τκ ξαρτέ, τκ
ηεζΪθδ εαδ κδ Ϊθγρππκδ πκυ τα ηεταξεδρέά
ακθταδέ έθαδ πΫρα εαδ πΪθπ απ’ σζα κδ Ϊθά
γρππκδ εαδ κδ εαρδδΫς πκυ τκ υπκδΫξκθταδέ
υτκέ τκυ δέθκυθ απάέ έθαδ δδδαέτερα εζπδά
δκφσρκ τκ εαζπσσρδσηα τκυ ἔστπ αεσηα
εαδ απσ αθγρυπκυς πκυ δδαφπθκτθ ηε τδς
απσοεδς πκυ φδζκιεθεέέ

ΜΫσα στκ ἔστπ εέθαδ ά ουξά τε εαδ
συηατδ ά κ τατρκς, κ Νέεκς, κ Γδυργκς
εαδ β ζΫθβέ ΜΫσα στκ ἔστπ εέθαδ εαδ σσκδ
απκδΫξκθταδ τβθ πρσΧσΨεζβσβ θα συαβτάά
σκυθ, θα δδαφπθάσκυθ, θα δκεδηΪσκυθ,
θα αυηυσκυθ εαδ θα ηκδραστκτθ δδΫες εαδ
απσοεδςέ Πέσπ απσ τκ ἔστπ δεθ βρέσεεταδ
εαθΫθαςέ

ζπέδα εαδ ευξά ηας εέθαδ πέσπ απσ
τκ ἔστπ θα βρεγκτθ πκζζκέ ά αθ σξδ σζκδ
ά γδατέ τστε γα Ϋξεδ τκ πρκβΪδδσηα στκθ
αγυθα ηας θα πρκζΪβκυηε Ϋθα ηΫζζκθ πκυ
ηας Ϋξεδ άδβ πρκσπερΪσεδ ηε κρηάέ
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Ιδαθδεκέ εαδ ΑθΪιδκδέέέ
Ρπτυθτας, τυξαέα, γδα τκθ δδαθδεσ στθτρκφκ πκυ ερτβκυθ

στδς φαθτασέες εαδ τδς φαθτασδυσεδς τκυς κδ Ϊθγρππκδ, εέθαδ σε
γΫσβ θα περδγρΪοκυθ, ηε εεπζβετδεΫς ζεπτκηΫρεδες, τκ αθτδά
εεέηεθκ τκυ πσγκυέ Ρπτυθτας τκυς έδδκυς αθγρυπκυς ππς τκ
αθααβτκτθ ά ά αεσηα δυσεκζστερα ά αθ σταθ τκ βρκυθ τκ ππς
τκ εαταετκτθ, κδ απαθτάσεδς γέθκθταδ πδκ δτσεκζες, πδκ περέά
πζκεες, πδκ ασαφεέςέ υτΫς κδ απαθτάσεδς ζΫθε περδσσστερα γδα
αυτσθ πκυ αθααβτεέ παρΪ γδα τκ αθααβτκτηεθκέ τβθ δυσεκζσά
τερβ ερυτβσβ γδα τκ «ππς δδατβρεέταδ τκ εαταετβηΫθκ αθτδεεέά
ηεθκ τκυ πσγκυ», υπΪρξκυθ εζΪξδστκδ πκδβτΫςάεραστΫς δεαθκέ
θα δυσκυθ ηδα πεδστδεά απΪθτβσβέ Οδ απΫς τπθ αθγρυππθ εαδ
κδ πρΪιεδς τκυς σε αθτδδδαστκζά ηε τα ζσγδα τκυς, ηπκρκτθ εθέά
κτε θα απκγκβτετκυθ, σέγκυρα σηπς απκεαζτπτκυθ ηδα εγγεθά
δδδστβτα τκυ Ϋρπταμ αυτά τβς αθτέφασβςέ

Οδ αθγρυπδθες εκδθπθέες, παρΪ τα ξδζδΪδες ξρσθδα επδβεά
βζβηΫθβς βγδεάς εαδ αυγαέρετβς βγδεκζκγέας, εέθαδ πκζτ πεά
ρδσσστερκ ερπτδεΫς στβθ βΪσβ τβς ζεδτκυργέας τκυς απ’ στδ
αεσηα εαδ κδ επδστάηες ά κδ τΫξθες εατκργυθκυθ θα παραδεά
ξτκτθ εαδ θα δεέικυθέ Θα άταθ αθτδσυηβατδεσ ηεθ σξδ σηπς
απαραέτβτα εαδ αθαζβγΫς θα πκτηε στδ αεσηα εαδ κδ εκδθπθδά
εΫς εαδ πκζδτδεΫς ζεδτκυργέες ηπκρκτθ θα περδγραφκτθ ά αεσηα
εαδ θα εαταθκβγκτθ στβθ βΪσβ τβς ερπτδεάς συηπερδφκρΪς
τπθ αθγρυππθέ σπς τστε δεθ γα ηας ιΫθδαε τσσκ τκ γεγκθσς
στδ σζκδ ηπκρκτηε ηε σαφάθεδα θα περδγρΪφκυηε τα εκδθπθδεΪ
εαδ πκζδτδεΪ «αθτδεεέηεθα τκυ πσγκυ» αζζΪ εζΪξδστκδ εέθαδ αυά
τκέ πκυ ιΫρκυθ θα ηας πκυθ ηε σαφάθεδα ππς θα τα εαταετάά

σκυηε εαδ αεσηα πδκ ζέγκδ αυτκέ πκυ ηπκρκτθ θα ηας εαγκά
δβγάσκυθ εαδ απκτεζεσηατδεΪ θα ηας βκβγάσκυθ θα τα εραά
τάσκυηε απθταθΪέ ζευγερέα, δβηκερατέα, δσκθκηέα εαδ δσσά
τβτα εέθαδ ηεθ ασρδστα «αθτδεεέηεθα πσγκυ» Ϋξκυθ σηπς σαά
φΫστατα απτΪ ξαραετβρδστδεΪ εαδ ηεγκδκζκγέα γδα θα τα εαταά
ετάσκυηεέ δυ γέθεταδ φαθερά β δτσεκζβ εαδ δυθαηδεά σξΫσβ
γεπρέας εαδ πρΪιβς, εδυ γέθεταδ εηφαθάς β αθΪγεβ τπαριβς
εεεέθπθ πκυ δεθ γα εαταετάσκυθ αθτέ γδα εηΪς τα πκγβτΪ
αγαγΪ αζζΪ γα ηας περδγρΪοκυθ τκ δρσηκ πρκς αυτΪέ Κκθτκζκά
γές, σε ηδα εκδθπθέα πκυ πΪσξεδ ειέσκυ εκδθπθδεΪ, πκζδτδεΪ εαδ
ερπτδεΪ, σε ηέα επκξά πκυ δδεκζκγέες εαδ ρκηαθτδσηκέ Ϋξκυθ
γαφτεέ εΪτπ απσ τβθ σεζβρά πραγηατδεστβτα αθαδεδεθτεταδ β
αθΪγεβ τπαριβς δδεκζσγπθ, πκδβτυθ εαδ εραστυθέ

Σκυς δδεκζσγκυς, τκυς πκδβτΫς εαδ τκυς εραστΫς πκυ ηας
δεέξθκυθ τκθ δρσηκ, ξράσδηκ εέθαδ θα τκυς αεκτηε εαδ θα τκυς
αεκζκυγκτηε αθτέ θα τκυς ρέξθκυηε στβθ πυρΪ, σππς συθάγπς
συθΫβαδθε εαδ ειαεκζκυγεέ ά αεσηα πδκ Ϋθτκθα ά θα συηβαέθεδέ
εθ εέθαδ αυτκέ πκυ γα δυσκυθ γδα εηΪς τδς ηΪξες, δεέξθκυθ
σηπς τκ δρσηκέ

ηεές πς «Ιδαθδεκέ εαδ θΪιδκδ ραστΫς» κφεέζκυηε θα συά
θεξέσκυηε θα πδστετκυηε, θα αθααβτΪηε, θα δδεεδδεκτηε εαδ θα
αγπθδασηαστε γδα τα ερυφΪ εαδ φαθερΪ αθτδεεέηεθα τκυ πσγκυέ

δδεεδέεβσβ εέθαδ τκ εκδθσ ξαραετβρδστδεσ σε εκδθπθδεκά
πκζδτδεκτς αγυθες εαδ Ϋρπτεςέ

ηΪξβ ηΫξρδ τΫζκυς εέθαδ αυτσ πκυ εΪθεδ παθαστΪσεδς
εαδ ρπτες θα ηκδΪακυθ τσσκ πκζτΞ
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ΥεδηερδθΫς
ζξβηεέες
Σκ Φγδθσππρκ παραδέδεδ τβ σευά

τΪζβ σε Ϋθαθ απρκσδδσρδστκ, πρκς τκ
παρσθ, ξεδηυθαέ ΠρκτΪσεδς ηκηφάς, δτκ
αεσηβ αδδεκξαηΫθκδ θΫκδ στκ βπησ τβς
παρΪζκγβς εαδ τπκπτβς βέας, β επΫζασβ
τπθ επέζεετπθ δυθΪηεπθ σε ηδα Ϊδεδα
ΡΣ εαδ β φδζκζκγέα περέ ευβερθβτδεάς
εατΪρρευσβς, δεθ στΪγβεαθ δεαθΪ γδα
θα απκτρΫοκυθ ηαγδεΪ τβθ επΫζασβ τκυ
Υεδηυθαέ

Με τκ Ϋθα πσδδ στβθ δστκρδεά Πτζβ
τκυ Πκζυτεξθεέκυ εαδ ηε τκ Ϊζζκ στδς
απθταθΫς ηθάηες τβς πρκσππδεάς ά τκυ
εαγεθσς ά εικρέας, τκ τρέτκ τετξκς τκυ
ἔστπ, πετΪ τα ρκτξα τβς φγδθκππρδά
θάς τκυ βκζάς εαδ ρέξθεταδ στα βαγδΪ
θερΪ τβς συθταετδεάς τκυ πζκεάςέ Κκυά
βαζυθτας στα ξΫρδα δεεαετέες αθγρυπδά
θβς δστκρέας πκυ β βέα τβς επκξάς βΪά
φτδσε βρπδεά εαδ στδγηδστυπα τβς σβά
ηερδθάς εαγβηερδθστβτας, πρκσπαγεέ θα
περΪσεδ τκ βαγτ ξαθτΪεδ τβς ζάγβς εαδ
τβς ηδαΫρδας γδα θα δδατυπυσεδ αττππς
αζζΪ εθττππς, Ϋθα εαζΪ ερυηηΫθκ αθκδά
ιδΪτδεκ ηυστδεσ, στβθ αρξά τκυ ξεδηυθαέ

Πκδκ εέθαδ τκ ηυστδεσ αυτσ, δεθ
ηπκρκτηε θα εικηκζκγβγκτηεέ Άζζπά
στε, Ϋτσδ, δεθ γα άταθ ηυστδεσέ σπς πΪζδ,
γδατέ δεθ εέθαδ Ϋθα, αζζΪ τσσα, σσα εαδ
κδ Ϊθγρππκδέ Πκυ σε συθγάεες ειΪθτζβά
σβς, πρκσπαγκτθ θα επδβδυσκυθ, αθτζυά
θτας δτθαηβ απσ τδς τεζευταέες θβσέδες
εζπέδας πκυ βαγδΪ ηΫσα τκυς Ϋξκυθ απκά
ηεέθεδέ ΥρΫκς σζπθ ηας Ϊζζπστε, θα ηπκά
ρΫσκυηε τβθ τστατβ αυτά υρα θα εαταά
θκάσκυηε ππς σβηασέα Ϋξεδ β απά, σταθ
δεθ ιυπθΪς εαδ εκδηΪσαδ πΪζδ, αζζΪ σταθ
ηΫθεδς ιυπθβτσς σταθ εκδηκτθταδ κδ Ϊζά
ζκδέ Καδ σε τκττκ τκ τσπκ, εαδ θα ηΫθκυηε
ιτπθδκδ γθπρέακυηε, ηα εαδ τα σθεδρα δεθ
τα ζβσηκθάσαηε αεσηβέ ΣΑ

«β γΪζασσα ηΫσα ηκυ»

εθ γυηΪηαδ τκ σθκηΪ ηκυέ εθ ιΫρπ
πυς Ϋφτασα πς εδυέ εθ γυηΪηαδ εαδ
πκζζΪέ εθ Ϋξεδ εαδ σβηασέα τυρα πδαέ

ΘυηΪηαδ ησθκ ππς κζσεζβρβ β ηδερά
απά ηκυ άταθ Ϋθα ταιέδδέ

Οδ γκθεές ηκυ άταθ φτπξκέέ Σκ Ϊεκυγα,
τκ Ϋθδπγα, τκ Ϋβζεπαέ Νκηέαετε ππς τα
ηδερΪ παδδδΪ δεθ εαταζαβαέθκυθν Πεδά
θκτσαέ

Συρα πκυ τκ ιαθασεΫφτκηαδ, αθαρπτδΫά
ηαδ τδ σβηαέθεδ φτυξεδαέ Γδατέ εΪπκδκδ
πρΫπεδ θα τρυθε εαδ εΪπκδκδ Ϊζζκδ σξδν
εθ φτΪθεδ γδα σζκυς ηας τκ φαγβτσ
Ϊραγεν Μυστάρδκ κ εσσηκςέ Μυστάρδκ β
απά εαδ δεθ πρσζαβα εαδ πκζζΪ θα δπέ

Φετγκυηε, ηκυ εέπαθέ Δεθ ηπκρκτηε θα
αάσκυηε Ϊζζκ εδυ, στβ ξυρα ηαςέ εθ γυά
ηΪηαδ θα σας ππ πκδα άταθ β ξυρα ηκυέ
Καδ δεθ Ϋξεδ εαδ σβηασέαέ ΘυηΪηαδ σηπς
Ϋθτκθα τκ σθκηα τβς γβς πκυ ερξσηαά
σταθέ

ΕζζΪδαέ

ζζΪ ηβθ θκηέαετε, δεθ γα ηΫθαηε εεεέέ
Θα ταιδδεταηε ζΫεδ αζζκτ στβθ υρυπβέ
Όπκυ γα Ϋβρδσεαθ δκυζεδΪέ Γδατέ εδ εεεέ
ζΫεδ, φτπξκέ εέσαστε τυρα πδαέ Άσε ζΫεδ
πκυ Ϋξετε εαδ εΪτδ ττπκυς γυηθασηΫθκυς
ηε ιυρδσηΫθα εεφΪζδα πκυ ηας ηδσκτθ
σζκυς εηΪς εαδ ηας σεκτυθκυθ αθειΫά
ζεγεταέ Γδατέ τκυς αφάθκυθ εΪτδ Ϊζζκδ
Ϊθγρππκδ, σξδ τσσκ τρκηαετδεκέ, εαζκά
θτυηΫθκδ εαδ ξαηκγεζαστκέέ

πσ τβθ αρξά εηΫθα δεθ ηκυ Ϊρεσε αυτά
β ζζΪδα σππς αεκυγσταθ πΪθτπςέ

ζζΪ τδ σβηασέα Ϋξκυθ τα κθσηαταν

γβ αθάεεδ εΪπκυν Όζκδ πΪθπ τβς δεθ
ακτηεν

Μυστάρδκέ ΠκζζΪ τα ηυστάρδα, εαδ εέθαδ
πκυ δεθ πρσζαβα θα τα δπ, θα τα αγγέιπ,
θα τα ηυρέσπέ

εθ πεδρΪαεδέ

ΣκυζΪξδστκθ δεθ φκββγάεαηεέ Όζα Ϋγδά
θαθ απστκηαέ

τσδ εέθαδ β γΪζασσαέ Γράγκρβέ

τσδ εέθαδ κδ Ϊθγρππκδέ πΪθγρππκδέ

ξπ Ϋθα γδατέ στκ στσηα ηα δεθ γα τκ
ιεστκηέσπέ

Μσθκ ηδα ξΪρβ σας αβτυέΜβθ ηε βΪζετε
σε πέθαεες στατδστδεάςέ Μβθ ηε εΪθετε
αρδγησέ Όξδ αρδγησ, σας παραεαζυέ

Κδ ας ηεέθπ ηε τκ γδατέέ

Κδ ας ηεέθετε ηε Ϋθαθ αρδγησ ζδγστερκέ

έθαδ πκυ δεθ πρσζαβα, εαταζαβαέθετεν
εθ πρσζαβα θα αάσπέ Να αφάσπ σαθ
απκττππηα εΪπκυ τβ ηυρπδδΪ ηκυέ

ξκυηε βαρδΪ ηυρπδδΪ εηεέςέ ΠεδρΪαεδν

Συρα πδα δεθ πεδρΪαεδ τέπκταέ

υγγθυηβέ έθαδ πκυ δεθ πρσζαβαέ

έθαδ πκυ δεθ Ϋαβσαέ

12 Ϊθγρππκδ πθέγβεαθέ Οδ ζ άταθ παδδδΪέ
ΔδεΪ σκυ παδδδΪ, παδδδΪ σζβς τβς γβςέ

Άεκυ, ΕζζΪδαέ

ΚζΪοε, ΕζζΪδαέ

Ό,τδ σεκτυθεδς εέθαδ δδεσ σκυ γδα πΪά
θτα, ζζΪδαέ

sl

Όταθ κδ σφαέρες έέέ(συθ)οβφέακυθ
Σα ηαξαέρδα βγάεαθ απσ εαρδδΫς, Ϋγδά
θαθ σφαέρες ει επαφάςέ Λσγκδ, αθτέά
ζκγκδ, αθτδζκγδσηκέ, συηοβφδσηκέ δέά
θκυθ εαδ παέρθκυθέ Όηπς, τκ αέηα Ϋξεδ
Ϋθα ξρυηα, τκ δΪερυ τβς ηΪθας τβθ
έδδα αερδβυς γετσβέ Ο πσθκς αγρκέαεταδ
δεθ αζζβζκεικυδετερυθεταδέ εσηα εαδ
στδς πδκ σεκτεδθΫς ηΫρες τκυ εηφυζέκυ,
κδ δτκ πζευρΫς «Ϋπδαθαθ» τδς ηπαηπεσδΫς
Χτυρα τδς ζΫθε πρκβκεΪτσδεςΨ, εαταζΪά

βαδθαθ τκυς «φυτευτκτς γαθΪτκυς»έ Σέά
πκτα δεθ εηπκδέαεδ αυτά τβ ξυρα θα ζτά
σεδ δδαφκρΫς ηε αέηα, τκ έδδκ ζΪγκς Ϋεαά
θαθ εαδ κδ παζδκέέ θ εέθαδ θα Ϋργεδ αυτά
β υρα εαζττερα τβθ απσφασβ θα τβθ
Ϋξκυθ πΪρεδ αδΫζφδα, σξδ «ηεγΪζα αφεά
θτδεΪ» πκυ παραγγΫζθκυθ γαθΪτκυς θεαά
ρυθ, δειδΪ εαδ αρδστερΪέ έγκυρα γα τβθ
πΪρκυθ ηε πδκ βαρδΪ εαρδδΪέ ς ηβθ οβά
φέσκυθ κδ σφαέρεςέ γπκ

Πβγά Φπτέμ σεζέδα niwse@όacebook
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ΧΑΜΟΓ ΛΑ Ο ΠΑΝΑΣΑΣ , ΚΑΝ ΣΙ Μ ΑΙΙΟ ΟΞΟΝ Ι

βτΪηε τα ΜεγΪζα τα Κυθάγδα
Σκ η ΡΣδεσ ηας απ’ τβ ξαρΪ

ζΫθβ Αγαθασκπκτζκυέ

ΘυηΪσαδν
ΘΫζπ θα ιΫρπ ησθκ αθ γυηΪσαδέ Πυς εέά
θαδ θα ξαηκγεζΪςέ
Πες ηκυ αθ γυηΪσαδ, τέπκτα Ϊζζκέ Σα υπσά
ζκδπα γα τα βρκτηε στβθ πκρεέαέ
Μααέέ

π ηε τκ φσβκ ππς κ δστκρδεσς τκυ
ηΫζζκθτκς δεθ γα βρεδ τέπκτα θα γρΪά
οεδ γδα τκττβ εδυ τβ γεθδΪ, γδα τκττβ
εδυ τβθ επκξά, γδα αυτΪ τα ξρσθδα βέαδκυ
αφαθδσηκτ, βέαδκυ σπφρκθδσηκτ, βέαδκυ
φαθατδσηκτέ Όζα βέαδα γέθκθταδ, ηα ηκυ
φαέθεταδ ππς αεσηα εαδ β βέα αθαγεΪά
στβεε σε εγεζκτσδα Ϋικδκ εαδ συθταιδκά
δκτάγβεε θπρές· δεθ εέθαδ πδα β ηαηά
τβς Ιστκρέας, δεθ ιεγεθθΪεδ πδα εδθάηατα,
δεθ φΫρθεδ στκθ εσσηκ επαθαστΪσεδς, δεθ
βγαέθεδ στα ηδερσφπθα θα δβζυσεδ ηε
Ϊγρδα ξαρΪ «ππς απσοε φΫραηε στκθ εσά
σηκ Ϋθαθ υγδΫστατκΜΪβ τκυ ’θκ, δτκ ξαά
ηκγεζαστΪ δέδυηα πρκερξσηεθα απσ δδαά
φκρετδεΪ πΪρδα πκυ γα τα κθκηΪσκυηε
Λ  εαδ Μ γδα θα ηβθ τα ηπερδετά
κυηε, Ϋθα ειαηβθέτδεκ Πκζυτεξθεέκ πκυ
γα ξρεδαστεέ θα γυσδΪσκυηε τβθ Κτπρκ
γδα θα τκ ερατάσκυηε στβ απά»έ αθ θα
πΫρασε στβθ εηηβθσπαυσβ εαδ β Ιστκά
ρέα, εκυρΪστβεε θα γεθθΪεδ τα παδδδΪ τβς
εαδ εατσπδθ θα αθαγεΪαεταδ θα τα σεκτυά
θεδ ά αεσηα ξεδρστερα θα τα πυρκβκζεέ
στα πσδδα γδα θα ακυθ σε ηκρφά ζεδξάθας,
παρασδτδεΪ, δαετυζκδεδετκτηεθα, περδά
γπρδκπκδβηΫθαέ Όππς κδ ζζβθες εαζά

ζδεργβτΫς παραστργβεαθ απσ τδς εδράά
θες τπθ ευρππαρευθ παεΫτπθ, ιεζτγβά
εαθ απσ τκ εαρΪβδ τκυ γεσσαζδεκτ εΪά
ηπκυ πκυ τκυς Ϋδδθε απά τσσα ξρσθδα,
Ϊραιαθ στδς πζατεέες θα πέθκυθ τσέπκυρκ
Στρθαβκυ εαδ Ϊφβσαθ τα ξπρΪφδα τκυς
θα γέθκυθ στΫρφα, εΪππς Ϋτσδ αθέεαθβ
γδα θΫες γΫθθες δβζυθεδ τυρα πδα εαδ β
Ιστκρέα, γδατέ β φυσδεά ρκά τπθ πραγηΪά
τπθ γα άταθ θα γέθεδ εΪπκτε εαδ γδαγδΪ,
θα ηβθ εέθαδ ησθκ ηδα ηΪθα πκυ εζαέεδ
επέ αδυθες πΪθπ απσ τα ηθάηατα τπθ πδκ
γεθθαέπθ τβς παδδδυθέ

“ ι α ια
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Ο γρτζκς γΫζεδ τα πδκ σηκρφα πρΪγά
ηατα θα ιεπετδκτθταδ ηΫσα απσ στΪξτες
εαδ συθτρέηηδα, ηα εηεές εδυ, σε αυτσθ
τκθ παθΫηκρφκ τσπκ ηε τκθ πδκ πεδσηαά
τΪρβ βζδΪτκρα πκυ δε ζΫεδ θα ξαηβζυά
σεδ ζέγκ τβθ Ϋθτασά τκυ ξεδηυθα εαδρσ,
εΪππς σαθ θα ιεξαστάεαηεέ Οδ εδδάσεδς
γδα αυτκτς πκυ, εΪγε ηΫρα πδα, πβδΪθε
απσ ταρΪτσες εαδ τκ εκρηέ τκυς δδαγρΪά
φεδ ηδα πκρεέα γρΪφκθτας στκθ αΫρα τκ
αρετδεσζεικ έΟέΤέ περθΪθε πζΫκθ στα
οδζΪ γρΪηηατα· κδ αυτκετκθέες Ϋγδθαθ κδ
ερυηηΫθκδ σρκδ ηδας στηβασβς γαθΪτκυ,
υπκγεγραηηΫθβς, σξδ απσ τκυς «Ϊζζκυς»,
σξδ απσ αυτκτς πκυ απαδτκτηε «θα ερεά
ηαστκτθ δβηκσέπς στβθ πκζτπαγβ πζαά
τεέα», απσ τκυς «πρκδστες», τκυς «αζάά
τες», αζζΪ απσ εηΪς τκυς έδδκυςέΜα εγυ
δεθ υπΫγραοα τέπκτα, γα ηκυ πεδς, εατεά
ξσηεθκς απσ τκ αδυθδκ στθδρκηκ τβς κυά
ρΪς πκυ βγαέθεδ Ϋιπ απσ τκ ξκρσ εαδ αρά

εεέταδ στκ εκυτσκηπκζδσ σσπθ τκζηΪθε
αεσηα εαδ ξκρετκυθέ Μσθκ πκυ εδ εστ εδ
εγυ άηασταθ εδυ, παρσθτες, Ϊζζκδ απσ
τκ σαζσθδ τκυς εαδ Ϊζζκδ τρυγκθτας ξβά
ηδεΪ απσ τκυς Ϋθστκζκυς τκπκτβρβτΫς
τβς αζζστρδας εαδ αζζκτρδπηΫθβς δβησά
σδας τΪιβςέ

Όξδ αγαπβτΫ, δεθ τα φΪγαηε ηααέ,
αυτσ εέθαδ τκ ησθκ σέγκυρκέ ζζΪ σσκδ
Ϋφαγαθ, Ϋφαγαθ, Ϋφαγαθ εαδ ιαθαΫφαγαθ,
εέθαδ αεσηα εεεέ, ξεδρκθκηκτθ εαδ εαγυά
βρέακυθ ηΫσα απσ σζπθ τπθ εδδυθ τκυς
δΫετες, εαγκρέακυθ αεσηα τβ δδεά σκυ
τβ απά, γυρθΪθε στδς αγκρΫς πκυζυθτας
ξρυσΪ δσθτδα, τα δδεΪ σκυ ξρυσΪ δσθτδα
δδΪκζε, εαδ γδ’ αυτσ φταδς εδ εστ εδ εγυ
εαδ σζκ τκ θβσέέ
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εδεσθα εθσς εθβηερπτδεκτ δεζτέκυ
εδδάσεπθ πκυ ζαηβΪθεδ ξυρα στκ πεακά
δρσηδκ ηε κζσεζβρβ παθστρατδΪ Ϋθστκά
ζπθ ηε Ϊδεδκ βζΫηηα πέσπ απσ τκυς δβά
ηκσδκγρΪφκυς γα εέθαδ γδα πΪθτα εεεέ,
θα σκυ γυηέαεδ στδ αθάεκυηε σζκδ στκθ
πζβγυθτδεσ αρδγησ, εέτε ηας αρΫσεδ εέτε
σξδέ Όταθ τκθ Ικτθδκ β εδεσθα τβς ΡΣ
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ἔστπ, ΝκΫηβρδκς 2ί13 Άπκοβ η

ηατρδσε αφάθκθτας στκ ηατρκ σεκτΪδδ
τδς αθΪσες ηας, ζκικεκέταια τκυς γκθεές
ηκυ, πκυ πΪγπσαθ κζσεζβρκδ· τκ εαεσ
βζΫπεδς ηε τδς Ϊσξβηες ηθάηες εέθαδ στδ
δτσεκζα σβάθκθταδ απσ τδς συθεδδάσεδς,
εαδ κδ συθεδρηκέ εεεέθβ τβ θτξτα δεθ άταθ
δδσζκυ δτσεκζκδ γδα σζκυς σσκδ ακτσαθ
εαδ εέξαθ ηδα εζΪξδστβ εθσυθαέσγβσβ τβς
εατΪστασβς τκ 1λθιέ Άσξβηα τα πρΪγά
ηαταέΜατραέ

Πα τ αστυ α, Δ α σ
π υ ε έ

ΠαζδΪ εκδησηασταθ εαδ αθ βζΫπαηε
εφδΪζτες ιυπθκτσαηε τρκηαγηΫθκδ εαδ
πρκσπαγκτσαηε εατΪ τβ δδΪρεεδα τβς
ηΫρας θα απκτδθΪικυηε απσ πΪθπ ηας
τβθ Ϊσξβηβ αέσγβσβ τκυ εαεκτ κθεέά
ρκυέ Συρα πδα εκδησηαστε ξπρές σθεδραέ
Συρα πδα κ εφδΪζτβς Ϋγδθε απάέ Περά
πατΪηε στα εαταπατβηΫθα πεακδρσηδα
σαθ θα βγάεαηε απσ τκ σεζδζσδθτ, έδδκδ
κδ πρπταγπθδστΫς τβς Ντξτας τπθ απά
θταθυθ θεερυθέ ΠκυγεθΪ Ϋθα ξαησγεζκ,
πκτΫ ηδα εαζά εκυβΫθτα απσ Ϋθαθ Ϊγθπά
στκ περαστδεσ, πζαθΪταδ πΪθπ ηας Ϋθα
πυεθσ εατΪηαυρκ δέξτυ πκυ Ϋξεδ φυζαά
εέσεδ τβθ εζπέδα, βυγδασηαστε σε ηδα
γερέαα, πβξτά ζάγβ ηε περδκρδσηΫθκυς
κρέακθτες, βκρεέπς τκ γραφεέκ, στβ δτσβ
β τρΪπεαα, θκτέπς τκ σαββατκετρδαεκ
εαδ στβθ αθατκζά κδ αγΪπεςέ Ϋβαδα εΪά

πκυ εΪπκυ εΪτδ ηας εθκξζεέ, ηδα Ϋζζεδοβ
ηας σεαζέαεδ τδς αρτβρέες εαδ τρΫξκυηε
στκυς γδατρκτς γδατέ θκηέακυηε στδ Ϋθα
ξΪπδ γα ηας συσεδ απσ τδς ττοεδς στδ
εΪτδ Ϋξκυηε ιεξΪσεδ, εΪτδ δεθ εΪθκυηε
εαζΪ, αζζΪ κδ γδατρκέ εαδ τα σδρσπδα εέά
θαδ εαζκπαδγηΫθες γεατρδεΫς παραστΪά
σεδς, γδατέ αυτσ πκυ ηας τρυπΪεδ τκ στκά
ηΪξδ δεθ εέθαδ βαετβρέδδκ αζζΪ υπερσυά
γεεθτρπηΫθκ κιυγσθκ πκυ σεΪεδ εαδ γΫά
ζεδ θα βγεδ απσ ηΫσα ηαςέ
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εθ ηας ζεέπεδ β γεπρέα, αζζΪ β
πρΪιβέ εθ ηας ζεέπκυθ βγΫτες, δδεκζβά
οέες, κρΪηατα, αγπθέστρδες εαδ αγπθδά
στΫςέ υτσ πκυ ηας ζεέπεδ εέθαδ κδ ρυά
τέδες πκυ σξβηατέακθταδ γτρπ απσ τα
ξεέζβ τπθ αθγρυππθ σταθ ζαηβΪθεδ ξυρα
εεεέθβ β στσπασβ τπθ ηυυθ τπθ ξεδζδυθ
ηας, πκυ κθκηΪαεταδ ξαησγεζκέ

Γ ατ , δ ε, π ς α ς α ε α
πε ε ς α α γε τας πρ στ
στ ατ ν

ΛΫπ απζΪ ππς εέθαδ αθαγεαέκ γδα τβθ
επδβέπσά ηας θα ξαηκγεζΪηε, ππς σ,τδ
στερβγάεαηε Ϋξεδ απσ εαδρσ Ϋργεδ β υρα
θα τκ απαδτάσκυηε, ππς αρθκτηαδ θα ιεά
ξΪσπ τκυς θεερκτς άρπες τβς δδεάς ηκυ
γεθδΪς πκυ Ϊφβσαθ απκτυπυηατα αθειέά
τβζα σε ταρΪτσες, πζατεέες, δρσηκυς εαδ
πκρεέες εαδ ππς γδ’ αυτκτς εαδ γδα σζκυς
εηΪς άργε κ εαδρσς θα ιεεδθάσκυηεέ

πσ τκ Ϊζφαέ
Σκττκ τκ εεέηεθκ απκτεζεέ αθκδξτσ

εΪζεσηα γδα τβθ επσηεθβ γΫθθα τβς Ιστκά
ρέας ά πκυ γα Ϋξεδ σέγκυρα επδπζκεΫςέ
ζζΪ πστε φκββγάεαηε τδς επδπζκεΫς γδα
θα εΪθκυηε πέσπ τυραν

ζΪτεέ

«Π τα α αγαπ ς τ α α π υ δ σες,
α π π αυτ π υ π ρεςέ»

Θ ς Α εστ π υ ς

“ ικ α
 ικ 

ι  α  ι
 α ι
 κ α α ι

 ι
 α  α

ι  α αι
ια α κ , α
 ι ι α κ
 ι   ικ
α ι , α α ι

ι.”
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ΑφδΫρπηαμ αρΪθτα Χρσθδα Πκζυτεξθεέκ
Αθτέ Πρκζσγκυ

Ππς θα πρκζκγέσεδς Ϊραγε, Ϋθα εηβζβηατδεσ γεγκθσςν Πυς
θα ηδζάσεδς ά θα γρΪοεδς ηε ζσγδα εδσαγπγδεΪ εαδ συξθΪ Ϊουξα
γδα εΪτδ πκυ σε Ϋξεδ σβηαδΫοεδν Όταθ ηΪζδστα, ζί ξρσθδα τυρα,
περθΪς ηααέ τκυ Ϋθαθ κζσεζβρκ ηάθα εαδ πκζτ περδσσστερκ,
δβζαδάέ

εθ γα τκ εΪθκυηεΞ σεΫοβ ηας εαδ κδ ηθάηες ηας, δεθ ηας
τκ επδτρΫπκυθέ θτέ πρκζσγκυ επκηΫθπς, τδ εαζττερκ, απσ τβθ

σπέγα πκυ Ϊθαοε στβ συθταετδεά κηΪδα τβθ εκδθά εαδ κησουξβ
αθΪγεβ, γδα τκττκ τκ αφδΫρπηαέ

ας παραγΫτκυηε αυτκτσδα, ζκδπσθ, τβθ πρυτβ ηας επδεκδά
θπθέα, Ϋθα βρκξερσ βρΪδυ εαδ ζέγκ πρδθ τβθ επΫτεδκ τπθ ζί
ξρσθπθέ έθαδ β πρυτβ συθκηδζέα τβς συθταετδεάς κηΪδας, πκυ
σξεδσθ ιεθυξτυθτας απκφΪσδσε ηε ηδερΪ γρΪηηατα θα υπκγρΪά
οεδ εΪπκδες ηεγΪζες ηας στδγηΫς εαδ ηθάηεςέ Υπρές αφδΫρπσβ,
Ϋθα αφδΫρπηα γδα τα Πκζυτεξθεέα πκυ αάσαηε ά κθεδρευτάά
εαηεέ

«Ϋξκυθ στερΫοεδ τα δΪερυαέέέ
εέθαδ γδατέ Ϋξκυηε εζΪοεδ πκζτ, πκζζΪ, πκζζκτς
εέθαδ γδατέ Ϋξκυηε ηεγαζυσεδ εαδ «τκ αέηα ηας αθαέτδα γερΪά

σεδ»έέέ
εέθαδ γδατέ κ αηεέζδετκς ξρσθκς εΪθεδ τα πΪγβ ηας πρκσταγΫς

εαδ β πρκσταετδεά τπθ παγυθ γΫζεδ γΫζδκ σξδ εζΪηαέέέ
[έέέ] στα εεέηεθα τκυ Πκζυτεξθεέκυ θα υπκγρΪοκυηε ηε τα

ηδερΪ ηας κθσηατα, γδατέ εέθαδ σξεδσθ βΫβαδκ στδ αθ τκ επσηεθκ
Πκζυτεξθεέκ γΫζεδ θα εΪθεδ τβθ δδαφκρΪ, τα επυθυηα γα υπκξπά
ράσκυθ, γα σββστκτθ εαδ γα ηεέθκυθ τα ηδερΪ κθσηατα, ερπτδεΪ
εαδ ερπτετσδηα θα πραγηατυσκυθ τβθ πρκφβτεέα τκυ Εζττβέέέ γδα
θα πΪρκυθ τα σθεδρα εεδέεβσβ στκυς αδυθες τπθ αδυθπθ!»

ΝΟ ΜΒΡΙΑΝΑ

ΚΪπκδκς ΝκΫηβρβς
έέέγα ’θαδ β ξρκθδΪέέέ

στατρκς
ΠΪεδ εαδρσς τυρα πκυ Ϋζαβα Ϋθα

γρΪηηαέ Έθα γρΪηηα εζεδσηΫθκ στκ ηπκυά
εΪζδ πκυ ηδα «ηατρβ γΪζασσα «τκ Ϋφερε
στβ πσρτα ηκυέ Ο απκστκζΫας, ηκυ άταθ
γθπστσςέ Δεθ άταθ Ϋθας αζζΪ ηδζκτσε ει’
κθσηατκς πκζζυθέ Γθπστκέ κδ περδσσστεά
ρκδέ Αθτέγετα, δεθ υπάρξε παραζάπτβς ά
ηΪζζκθ άταθ αθτπαρετκςέ Λες εαδ κ απκά
στκζΫας τκυ, τκ’ ξε γρΪοεδ γδα θα ηεέθεδ
αθεπέδκτκ ά πρκτέηβσε θα τκ αφάσεδ θα πΫά
σεδ εατΪ ττξβ περπατυθτας, ηπας εαδ βρεά
γεέ εΪπκδκς εαδ τκ φυζΪιεδ στκ εσρφκ τκυέ
Η βηερκηβθέα απκστκζάς, αθ εαδ παζαδΪ,
αρεετΪ Ϋθτκθβ εαδ απβράμ 1ι ΝκΫηβρβ …

Έτκς, πκυγεθΪέ
αρΪθτα ξρσθδα τυρα δδαβΪαπ εαδ ιαά

θαδδαβΪαπ τκ γρΪηηα, αζζΪακθτας ησθκ
τκ Ϋτκςμ 1λι3ά2ί13έ Καδ εΪγε φκρΪ αθαά
εαζτπτπ ππς πκτΫ τκ γρΪηηα δεθ εέθαδ τκ
έδδκ, έσπς γδατέ τεζδεΪ δεθ εέθαδ Ϋθα, αζζΪ
σαρΪθτα…

ΝκΫηβρβς εαδ δεθ γθπρέαπ πδα εαθΫά
θαθέ Όσκδ Ϋσπεδραθ τκυς αθΫηκυς τβς αηά
φδσβάτβσβς εαδ τβς αθατρκπάς εαδ δεθ
τκυς ειαργτρπσαθ σε πααΪρδα εικυσδυθ,
κζκΫθα εαδ πδκ δδαερδτδεΪ ρέξθκυθ εΪγε
φκρΪ Ϋθα τεζευταέκ δΪερυ ηθάηβςέ ζί
πζΫκθ ΝκΫηβρβδες, τσσκδ αερδβυς, ηας

εζεέθκυθ τκ ηΪτδέ Όξδ πδα απζΪ απσ συά
γεέθβσβ γδα τβς επετεέκυ τα γαρτφαζζα,
αζζΪ γδατέ συθκηπτδεΪ ιαθΪ ηας εαζκτθ,
σε τδ Ϊραγεν

“Ο  δρ  γ ρ  απ  αυτ
ασφυ τ  απ  υς στες

ας επα στασ ς π υ π
ε π ς π σ ε , στ   α

δε  φτ ε  π τ  πρ στ  στ
π ρτα τ υς α  ε  τ  α
απ  τ υςά”

ΝκΫηβρβς 2ί13έ Καδ πΪζδ ξδζδΪδες
πρσσππα, εαδθκτργδα τα περδσσστερα, σε
αυτά τβ παζαδΪ πδα συθΪθτβσβ εθυθκυθ
τδς φπθΫς τκυς ηε τκθ απσβξκ τσσπθ
εαδ τσσπθ επετεέπθέ Κδ σηπς γα ηπκά
ρκτσε ετεκζα εΪπκδκς θα παρατβράσεδ
ππς πέσπ απσ τα φζκγδσηΫθα ηΪτδα εαδ
τα παγδασηΫθα συθγάηατα, ερτβεταδ εΪά
πκδα βαγδΪ ηεζαγξκζέα πκυ φαέθεταδ θα
Ϋρξεταδ εδ αυτά απσ τκ παρεζγσθ εκυβαά
ζυθτας σζα εεεέθα πκυ γΫζαηε εΪπκτε θα
γέθκυθ, απσ γεθδΪ σε γεθδΪ, αζζΪ φκββγάά
εαηε θα τα εαταετάσκυηεέ πσ γεθδΪ σε
γεθδΪ…

ζί ξρσθδα πδαέ Σκ Πκζυτεξθεέκ εέθαδ

εεεέέ Οδ δρσηκδ γτρπ απσ αυτσ ασφυά
ετδκτθ απσ θΫκυς ητστες ηδας επαθΪσταά
σβς πκυ πκζζκέ ζΫθε ππς πζβσδΪαεδ, Ϋστπ
εδ αθ δεθ φτΪθεδ πκτΫ ηπρκστΪ στβ πσρτα
τκυς αζζΪ ηΫθεδ τκ αδυθδκ αππγβηΫθκ
τκυςέ τβζεσρασβ αθκδετά γδα θα ηετράά
σεδ γδα ηδα αεσηβ ξρκθδΪ απκεζεδστδεΪ
εαδ ησθκ τκυς «αγθυστκυς» πκυ ηας Ϋγδά
θαθ γθπστκέ τσσα ξρσθδα τυρα εαδ τδς αβά
ηδΫς, γθπστΫς εδ αυτΫς, σεεπΪακθτας ηε
τδς εραυγΫς τβς τκυς άξκυς τβς πραγηαά
τδεάς επετεέκυέ πκρεέα στκθ έδδκ τσσα
ξρσθδα αζζΪ πΪθτκτε επέεαδρκ πρκσαθαά
τκζδσησ, ηε τκθ έδδκ πΪθτα πρκκρδσησέ
ηατδΪ ηκυ οΪξθεδ ηάππς εαδ βρεέ εΪπκδκθ
απσ εεεέθκυς πκυ Ϋγραοαθ στκυς τκέξκυς
τκυ δδρτηατκς ηε ηπκγδΪ τβ ζΫιβ «εζευά
γερέα»έ ΜΪταδαέ Όσκδ εέθαδ εδυ δεθ τκυς
αθαγθπρέαπ εδ σσκδ αθαγθπρέακθταδ δεθ
εέθαδ εδυέ

Γυρέαπ στκ δδπζαθσ ηκυέ εθ τκ γθπά
ρέαπ εδ σηπς τκυ ηδζυ γδα υρες εδ εεεέθκς
ηε αεκτεδέ Μας πδΪθεδ εαδ τκυς δτκ αεαά
τΪπαυστβ φζυαρέαέ εθ ιΫρπ πστε πρκά
ζΪβαηε εαδ περΪσαηε τβ κυζά εαδ πΫά
ρασαθ ειέσκυ ταξττατα απσ ηπρκστΪ ηας
τα πΪθταμ αθεργέα, β φτυξεδα, β αδρΪά
θεδα, β αθγρππδστδεά ερέσβ, κ ηαρασησς
τπθ εζπέδπθ ηαςέ έθαδ β ηκθαδδεά ευά

wwwέestoέgr Γδα τβθ δβηκσέευσβ τπθ δδευθ σας Ϊργρπθ απκστκζά στβθ δδετγυθσβ i n f o [at] e s t o . g r
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εαδρέα αυτά β ηΫρα γδα εκυβΫθτα εαδ πρκά
βζβηατδσησέ ΜΫξρδ θα σεεπαστεέ απσ τκ
στθθεφκ πκυ αφάθεδ τκ πρυτκ περέπτερκ
πκυ εαέγεταδ γδα θα γέθεδ πρπτκσΫζδδκέ
πρκβγκτηεθβ θτξτα ηε βράεε γδα Ϊζζβ

ηδα φκρΪ θα ιεφυζζέαπ τκ βδβζέκ «εε τπθ
υστΫρπθ 1λ+1 πκυ Ϋγραοαθ απσ εαρδδΪς
κδ θΫκδ τκυ ι3, στβθ επΫτεδκ τβς εδεκσαεά
τέας, σδγκτραγκυδυθτας τκ τραγκτδδ τκυ
Σσαεθά, γδα τκ ΝκΫηβρβέ επσηεθβν

ΝκΫηβρβς 2ί13έ 3λ+1έ Σσσκδ αερδά
βυςέ ηεέζδετκς κ ξρσθκς, πΫρασε απσ
σαρΪθτα ΝκΫηβρβδες αζζΪ δεθ τκυς Ϊγά
γδιεέ ερδβυς σππς τκ αέηα ευζΪ στδς
φζΫβες ηε τκθ έδδκ πΪθτα τρσπκ ξπρές
θα τδς αζζκδυθεδ ά θα τδς φγεέρεδέ Ο Νκά
Ϋηβρβς εεεέθκς γα εέθαδ πΪθτκτε τκ Ϊζά
ζκγδ ηαςέ Όσκδ πεττξαηε στκυς στσξκυς
πκυ γΫσαηε γα τκθ Ϋξκυηε σαθ Ϋθα περάά
φαθκ αγπθδστδεσ παρεζγσθ, γδα θα εκυρά
θδΪακυηε τδς θτξτες πκυ γα ηας βασαθέά
ακυθ κδ ττοεδςέ Όσκδ πΪζδ σξδ, γα γυησηαά
στε τβ ηεγΪζβ επαθαστατδεά ηας στδγηά
πκυ εΪπκτε αφάσαηε τα θδΪτα εαδ τα κρΪά
ηατΪ ηαςέ Σκ εκδθσ ηας σβηεέκ, κ ΝκΫηά
βρβς, Ϋτσδ σππς τκθ Ϋαβσε κ εαγΫθας εδ
Ϋτσδ σππς τκθ γυηΪταδέ

ζί ΝκΫηβρβδες εαδ γδα τκυς θευά
τερκυςέ εεέ στα δεεαπΫθτε, τα δεεακά
ετυ, τα εέεκσδ, αεσηβ εαδ τα τρδΪθταέ Σα
σθεδρΪ τκυς γθπστΪ, αθαηεθσηεθα έσπς,
β αηφδσβάτβσά τκυς συξθΪ αεαταθσβτβ
ηε τκυς σρκυς τκυ ’ιί ά τκυ ’κί, πΪθτπς
υπαρετά αζζΪ κ εξγρσς τκυς αδδσρατκς,
ερυφσςέ

“Να π ε σ υ  τ  α  ε π ! Ο
σ α ς τ υς,  τ ε πτ
ευδα α  π ς  φ γερ
«α τε α» τ  πε δρ  α
τ  τ φμ Κα  τα ατα,

ε α ες,  φ ρε ς π υς π
ε φρ υ  α  απ  π υς
ε φρ τα μ”

Να πκζεηάσκυθ τδ εαδ ηε πκδσθΞ Ο
στηηαξκς τκυς, β τβζεκπτδεά ευδαδηκθέα
ά ηάππς β φζκγερά «αζβτεέα» τπθ πεακά
δρκηέπθ εαδ τπθ ηκζστκφν Καδ τα εσηά
ηατα, κδ θεκζαέες, κδ φκρεές πκδκυς πζΫκθ
εεφρΪακυθ εαδ απσ πκδκυς εεφρΪακθταδν
Πκδα πζεδκοβφέα γα τκυς κδβγάσεδ στπθ
κθεέρπθ τδς ειεγΫρσεδς εαδ πκδα ηεδκοβά
φέα γα ηπκρΫσεδ θα αθτδδρΪσεδ στκ γεπά
πκζδτδεσ εαδ πκζδτδσηδεσ κδκστρπτάραν
Μαρασησςν Όξδ βΫβαδαέ Ορηάν Όξδ πΪζδέ
ΚΪτδ εθδδΪηεσκν Ισπςέ Οδ θΫκδ τπθ τσσπθ
ΝκΫηβρβδπθ ξπρές πρβσηΫθα πσδδα εαδ
ηατπηΫθα αηπΫξκθα αζζΪ ηε πζβγπηΫά
θες εαρδδΫς οΪξθκυθ αεσηβ εαδ σάηερα,

ζί ξρσθδα ηετΪ, σσα ηδα τρκηαετδεά ηεά
ταπκζέτευσβ τκυς στΫρβσεέ θ γα φγΪά
σκυθ στκ πζάρπηα τκυ ξρσθκυ στβ δβά
ηδκυργδεά ειΫγερσβ ά γα ηεέθκυθ εκδθπά
θδεκέ Ϊεργκδ γτηατα τβς παγεσσηδας εικά
ηΪζυθσβς, γα τκ δεέιεδ, τδ Ϊζζκ, τκ επσά
ηεθκ Πκζυτεξθεέκέ

“Ο   τ  τ σ  Ν βρ δ
ρ ς πρ σ α π δ α α

ατ α α π α α  ε
π γ ες αρδ ς υ
α  α  σ ερα, 4ή ρ α ετ ,

σα α τρ α τ
εταπ τευσ  τ υς στ ρ σεά”

παρΫα ηεγαζυθεδέ θας ηεταθΪά
στβς εκδτΪ ηε απκρέα τκ περέπτερκ
πκυ φζΫγεταδέ Σα συθγάηατα αεαταθσβτα
αζζΪ τκ αέτβηα τκ έδδκέ ρξεταδ στβ πκά
ρεέα γδα δεττερβ ξρκθδΪ εδ ας ηβθ ιΫά
ρεδ εαθ τδ εέθαδ τκ Πκζυτεξθεέκέ Ο Νκά
Ϋηβρβς Ϊγθπστκς γδ’ αυτσθέ θαθ Οετυά
βρβ γθυρδσε εδ αυτσς εατΫρρευσεέ ΞΫρεδ
σηπς πκζτ εαζΪ τδ γα πεδ αθεργέα, ιεθκά
φκβέα, ρατσδσησςέ ΞΫρεδ στδ έσπς ατρδκ
γα ξρεδαστεέ, ξπρές θα τκ γΫζεδ, θα δδαά
δβζυσεδ γδα τκ Πκζυτεξθεέκ ηδας Ϊζζβς,
«ηβ ιεθσφκββς», ξυραςέ

φζσγα εαταπθέγεταδ απσ τκυς
άξκυς τβς πυρκσβεστδεάςέ Σα συθγάηατα
σζκ εαδ πδκ δσξθΪ αεκζκυγκτθ τκ ρυγησ
τπθ σεδράθπθέ Σκ έδδκ εαδ εΪπκδκδ δδαδβά
ζπτΫς πκυ δεθ φΪθβεαθ απσοε, υπαεκτκά
θτας στδς εεεζάσεδς τβς τβζεκπτδεάς εαά
ταστκζάςέ Πρκτέηβσαθ θα πδκυθ ζέγκ πδκ
πΪθπ Ϋθαθ εσπρΫσσκ συαβτυθτας γδα τκ
θΫκ δεσησ τβς θεαράς αβδκτςέ ΚκυβΫθτα
ξπρές αδδυ γδα τκ τέπκταέ πκρεέα, εΪτδ
αθαρξδεκέ εαδ ΚΚ δες γδα εΪπκδκ πκζυά
τεξθεέκ…

πρεσβεέα στΫεεδ γδα έέέσαραεκστά
φκρΪ απΫθαθτδ ηας, Ϊφγαρτβέ εθ πΫρασε
ξρσθκς απσ πΪθπ τβς εδ ας Ϊσπρδσαθ τα
ηαζζδΪ τπθ παδδδυθ τκυ ΝκΫηβρβέ Μσθκ
τκ γερδ ηκυθτσ ξρυηα τβς, Ϋδπσε γδα ζέά
γες υρες ησθκ, τβ γΫσβ τκυ στκ ηπζε τβς
δβησσδας τΪιβςέ πΫθαθτέ τβς, τκ εσεά
εδθκ τκυ αγυθα, τκ ηατρκ τβς αθτέδραά
σβς, τκ Ϊσπρκ τβς αγθστβτας, τκ πρΪσδθκ
τβς κδεκζκγέας εαδ τκ ηπζαβέ τπθ ατεά
ζεέπτπθ αθγρππκγυσδυθ στκ βπησ τβς
παγεσσηδας τΪιβςέ θα απθταθσ κυρΪά
θδκ τσικ πκυ φΫγγεδ εΪγε ξρσθκ, τκθ έδδκ
ηάθα, τβθ έδδα περέπκυ υρα, ζί ξρσθδα
τυραέ

Σα φυτα σδγΪ ά σδγΪ δέθκυθ τβ γΫσβ
τκυς στβθ αυγάέ αδηατκβαηηΫθβ σβά
ηαέα τκυ 1λι3, στβ γΫσβ τβς, περδηΫά
θεδ τκθ επσηεθκ ΝκΫηβρβ εαδ αεσηβ πδκ

ηαερδΪ, τκ επσηεθκ «Πκζυτεξθεέκ»έ εθ
γΫζπ θα τεζεδυσεδ Ϋτσδ β θτετα αυτάέ Σα
τραγκτδδα τβς εαδ τα συθγάηατΪ τβς, κ
παζησς εαδ τκ πΪγκς τβς βξκτθ αεσηβ
στ’ αυτδΪ ηκυέ ηυρπδδΪ τβς βασαθέά
αεδ τδς αδσγάσεδς ηκυ εαδ ηκυ πρκεαζεέ
παραδσγάσεδςμ επσηεθβ ειΫγερσβ, τκ
ταθε τκυς, β πτζβ ηας… θβφκρέαπ στβ
έΠβγάςέ τβ γπθέα ηε τβθ ραξυββς,
ηδα παρΫα απσ τα παζδΪ, πέθεδ στκ ταβερά
θΪεδέ Σα πρσσππΪ τκυς ηκυ εέθαδ γθπά
στΪ αθ εδ εεεέθκδ δεθ ηε γθπρέακυθέ Ο
Περδεζάς, κ Παπαξράστκς, κ γγεζκς, τα
παδδδΪ τκυ πρυτκυ ΝκΫηβρβέ Άζζβ ηδα
παραέσγβσβν πκζκγκτθταδ ά κθεδρετκά
θταδν Κρέθκυθ ά ερέθκθταδν Μεζαγξκζκτθ
ά κθεδρετκθταδν υτσς κ ΝκΫηβρβς δεθ
αφάθεδ περδγυρδα, παρΪ ησθκ γδα ηεζζκά
θτδεΫς ειεγΫρσεδςέ

Ο φετδθσς εκρτασησς εέθαδ κ εκρά
τασησς τκυ ηΫζζκθτκς ηαςέ επΫτεδκς
αυτά Ϋρξεταδ απσ ηαερδΪ γδα θα ταιδδΫά
οεδ αεσηβ πδκ πΫρα, στκυ εαδρκτ τα γυρέά
σηαταέ Σστε πκυ τκ ησθκ σέγκυρκ γα εέθαδ
Ϋθα ησθκ, ππς, ΝΟ Μ Ρ  Θ ’ Ν Ι
ΥΡΟΝΙ …

ΑγαπβτΫ Μάτσκ, αζζΪ εδ εστ ΜΪεβ,
Περδεζά, Νδεσζα, Αζεηάθβ, ΒΫρα,
Γδυργκ, ΠΫπβ, Κυστα, Δδκθτσβ εαδ τσσκδ
Ϊζζκδ, δεθ σας γθυρδσα πκτΫ απσ εκθτΪέ
ας ιΫρπ σηπς εαγυς σαρΪθτα ξρσθδα
τυρα περθΪηε ηααέ τκυς ΝκΫηβρβδεςέ

Εέστε κδ πρυτκδ πκυ Ϋγραοαθ τκ αθεά
πέδκτκ γρΪηηα, τκ Ϋβαζαθ στκ ηπκυεΪζδ
εαδ τκ Ϊφβσαθ θα ταιδδΫοεδ σε γΪζασσες
εαδ πεζΪγβέ Σκ ταιέδδ τκυ, ερΪτβσε άδβ σαά
ρΪθτα ξρσθδα εαδ γα ερατάσεδ ηΪζζκθ εδ
Ϊζζκέ Κδ ας πζβγαέθκυθ κδ ερδτΫς πκυ εαά
γυς περθκτθ τα ξρσθδα γα τκ εαταδδεΪά
ακυθέ Σκ πρυτκ αυτσ γρΪηηα πκυ εαγυς
ιεγπρδΪαεδ απσ τκ ξρσθκ παέρθεδ σζκ τκ
θσβηΪ τκυ αζζΪ εαδ τα υπσζκδπα πκυ αεκά
ζκτγβσαθ ηΫξρδ θα γέθκυθ τρδΪθτα εαδ θα
ιεγπρδΪσκυθ ηε τβ σεδρΪ τκυς, γα τα εραά
τάσπ σαθ φυζαετσ στκ εσρφκ ηκυέ Όππς
τκ ’γεζες Μάτσκέ ΜΫξρδ εαδ τβ στδγηά, θα
σαθ εδ αυτά, πκυ γα τα αφάσπ εδ εγυ ηε
τβ σεδρΪ ηκυ τυξαέα θα πΫσκυθ ηάππς εαδ
γέθκυθ κγδσθτα ά εθεθάθταέ

Σα γρΪηηατα εαδ κδ ΝκΫηβρβδεςέέέ
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ΣΩΡΑ ΙΝΑΙ ΣΟ Μ ΣΑ

«ΘΫζπ θα θδεάσπ, αφκτ δεθ ηπκρυ θα θδεβγυ» †

στ γΫζεδςν

εζΫθβ
1θ Νκεηβρέκυ 2ί13

Ω

έηαδ στκ γραφεέκέ θκέγπ τκ παρΪγυρκ,
κ άζδκς ηπαέθεδ εετυφζπτδεσς απσ τα
στσρδαέ Ο γσρυβκς τβς Κβφδσέας τρυπυά
θεδ στα αυτδΪ ηκυέ ΞαφθδεΪ αεκτπ Ϋθα
εεζΪβδδσηαέ ΚΪγαρηα ΒπβΫ, σεΫφτκηαδ,
τα πκυζδΪ πεγαέθκυθ τραγκυδυθταςέ

“ σα υ δ α α  α ατα σ
σε τ π υς πεσ τ  τα

υ δ α π υ υρ υ  π  π
α ε α  π τα αυτ  π υ απ  α

τ υς φυτρ υ  αρ α στα
ε ρ ταφε α”

Νδυγπ ιαφθδεΪ τκ περδζαέηδκ τβς ηδσγπά
τάς εργασέας θα ηε πθέγεδ στκ ζαδησέ
ΘΫζπ θα βγπ στκ δρσηκ, θα τρΫιπ ηΫά
ξρδ τκ σπέτδ, θα φκρΫσπ τα αγζβτδεΪ ηκυ
εαδ θα εατβφκρέσπ κζσεζβρβ τβθ Πατβά
σέπθέ Να περπατάσπ σζβ τβ δδαδρκηά
ηΫξρδ τκ εΫθτρκ τβς πσζβς, θα ξαηκγεά
ζΪσπ στκυς Ϊτυξκυς ηεταθΪστες πκυ β
ευρππαρεά θκηκγεσέα τκυς ερατΪ φυζαά
εδσηΫθκυς στβθ βρυηδεβ, σεκτεδθά εαδ
ειπτδεά Πατβσέπθ, θα εαπθέσπ τρέα παά
εΫτα τσδγΪρα, θα πδπ πΫθτε ηπτρες σε
σπκδκ στΫεδ βρπ ηπρκστΪ ηκυ, θα τραά
γκυδάσπ ππς β ξκτθτα δεθ τεζεέπσε τκ
’ι3, θα ηβθ σεΫφτκηαδ Ϊζζκ πδα ππς δεθ
Ϋξπ ζεφτΪ στκ πκρτκφσζδ ηκυ, θα σταηαά
τάσεδ κ ξρσθκς θα ευζΪ τσσκ αργΪ εαδ βαά
σαθδστδεΪ, σε εΪπκδκυς εΪθαθε φΪζαγγα,
σε ηας εΪθκυθ αφαέηαιβ ουξάς, εαδ τδ
θα ‘θαδ ξεδρστερκ Ϊραγε, σσα ζκυζκτδδα
εαδ θα εαταγΫσπ σε τσπκυς πεσσθτπθ τα
ζκυζκτδδα πκυ ηυρέακυθ πδκ πκζτ γα εέά
θαδ πΪθτα αυτΪ πκυ απσ ησθα τκυς φυά
τρυθκυθ Ϊθαρξα στα θεερκταφεέα, τδ σκυ
Ϋζεγαν

Ναδέ

ΘΫζπ θα φτΪσπ ιΫπθκβ στκ Πκζυτεά
ξθεέκ, σαθ θα ηε βζΫππ εδσζας, τα ηαζζδΪ
ηκυ ζτγβεαθ εαδ αρθκτθταδ θα ηε υπαά
εκτσκυθ, κδ παζηκέ ηκυ Ϋξκυθ υπερβεέ
εατΪ πκζτ τκ φυσδκζκγδεσ, φτΪθπ στβθ
εέσκδκ, ηπαέθπ ηΫσα, τα πσδδα ηκυ τρΫά
ηκυθ σξδ απσ εκτρασβ ηα απσ βδκθά,
σε ηδα γπθέα βζΫππ τκθ πατΫρα ηκυ,
πρπτκετάς φκδτβτάς ηε ηαερδΪ ηαζζδΪ,
αστεέα ρκτξα εαδ βζΫηηα πκυ φπθΪαεδ
ΦΧΜΙ Π Ι Ι Λ ΤΘ ΡΙ , β ηαηΪ
ηκυ στΫεεταδ δδσταετδεά απ’ Ϋιπ, ηαγάά
τρδα αεσηα, οΪξθεδ θα βρεδ τκυς αζάτες
πκυ Ϊεκυσε στδ εατΫζαβαθ τκ ξυρκ εαδ
δεθ βζΫπεδ εαθΫθαθ αζάτβ πκυγεθΪ, εΪτδ
πκζτ περέεργκ φυσΪεδ στκ πρκατζδκ, εΪτδ
σαθ αΫρας απεζευγΫρπσβς, ξαηκγεζΪθε
σζκδ εαδ κδ ζευεΫς κδκθτκστκδξέες τκυς
τυφζυθκυθ τκ γΪθατκ, θδεΪθε τκυς πρκά
βκζεές τκυ ταθε, ζυγέακυθ τκυς φαθτΪά
ρκυς, ταραεκυθΪθε τβθ Κτπρκ, ιαθααπά
θταθετκυθ τκ αέηα πκυ ευζΪεδ στδς φζΫά
βες τκυ ζΫεκυ Παθαγκτζβ, εδ εγυ τυρα
πδα τρΫηπ κζσεζβρβ ηπρκστΪ στβθ επΫά
ζασβ τβς κηκρφδΪςέ

Ω

κυρκυπυθεδ, εδ εγυ εεεέθβ τβθ υρα ά
αζάγεδα, βρέσεπ εδ εγυ εΪτδ υρες ά γυά
ηΪηαδ πρδθ δτκ ξρσθδα πκυ εέξα Ϋργεδ
στβθ ζζΪδα ησθκ γδα θα οβφέσπ στδς
εεζκγΫς εαδ ηετΪ γτρδσα στκ ερκζέθκ
τραθταασηεθβ απσ ζυγηκτς· γτρδσα στβ
Γερηαθέα εζαέγκθταςέ ηα γδατέ εζαδςν ηε
ρπτκτσαθ κδ Γερηαθκέέ τδ θα τκυς απαά
θτάσπν τδ ιΫρκυθ γδα τκθ εεΫηβρβ τκυ
ζΫιβ, γδα τκθ Ικτθδκ τβς πζατεέας, γδα
τκυς θεερκτς τβς Μαρφέθ, γδα τα ξβηδεΪ
πκυ ακυθ ηΫσα ηας, δε ζυγΪθε τα ιερΪδδα,
εαδ πκθΪθε τα ρβηΪδδα, κζσεζβρκ ipod
touch εαδ θα αεκτς Ϊρθαζβ εαταηεσάς
στβθ χlexanderplatz, πκτ αεκτστβεεν τδ
ιΫρκυθ γδα τδς ταρΪτσες πκυ γΫηδσαθ απσά
γθπσβ, τδ θα τκυς πρπτκπυν οπηέ, παδά
δεέα, εζευγερέα, εαδ ηας Ϋηεδθε ησθκ τκ
οπηέ, εδ αυτσ γδα πσσκν ηεταπκζέτευσβ,
ηεταθΪστευσβ, ηετεθσΪρεπσβ εδ σζκ Ϋθα
ηετΪ θα περδηΫθεδ κ Ϊθγρππκςέ τυρα εέθαδ
τκ ηετΪ, δεθ τκ βζΫπεδςν

Ω

Μπαέθπ ηΫσα στκ ετέρδκ· σε ηδα γπθέα τκ
δατρεέκ, στβθ Ϊζζβ Ϋθας πκηπσς πκυ παά
ζετκυθ θα φτδΪικυθ κδ ηβξαθκζσγκδέ ε
ζέγβ υρα γα αεκτσπ τδς φπθΫς απσ τκ ραά

δδσφπθκ πκυ ιεεδθΪ θα εεπΫηπεδέ ξρκδΪ
τβς φπθάς σσπθ ηδζΪθε γα τρυπυσεδ αθΫά
ηεζα ηΫσα στα σπέτδα, εερδέακθτας Ϋτσδ
τβθ πρυτβ ηΪξβ εατΪ τβς πρκπαγΪθδαςέ
Σα υπσγεδα τβς κδκτ Μπκυηπκυζέθας γα
εκυθβγκτθ συγΫηεζαέ Βασαθέακυθ τα παδά
δδΪ σκυέ ζΫιβ ζασς δεθ ηε Ϋξεδ συγεζκά
θέσεδ πκτΫ στβ απά ηκυ πδκ πκζτ, αυτΪ
εδυ τα παδδδΪ βασαθέακθταδ σσκ εδ εγυ,
αυτΪ εδυ τα παδδδΪ εέθαδ αδΫρφδα ηκυ,
τκυς Ϋξκυθ εσοεδ τβθ αθαπθκά, πζβσδΪαπ
Ϋθαθ ετρδκ πκυ φκρΪεδ φσρηα εργασέας,
εσεές τδ εΪθετε εδυ, τκθ ρπτΪπέ έηαδ ερά
γΪτβς, ηκυ απαθτΪ, εαδ Ϊζζβ ειάγβσβ δεθ
ξρεδΪακηαδέ

“ , πα δε α, ε ευ ερ α, α  ας
ε ε  τ  ,  αυτ  γ α

π σ μ εταπ τευσ ,
ετα στευσ , ετε σ ρ σ  

 α ετ  α περ ε  
ρ π ςά τ ρα ε α  τ  ετ , δε

τ  β πε ςμ”

Σα δΪερυα Ϋξκυθ γκζυσεδ τα ηΪτδα ηκυ
αζζΪ ιΫρπ ππς βζΫππ πδκ εαγαρΪ απσ
πκτΫέ

τδς 21 Φεβρκυαρέκυ 1λι3, ζέίίί φκδτβτΫς εαταζαηά
βΪθκυθ τκ ετέρδκ τβς Νκηδεάς Αγβθυθ στβθ κδσ σά
ζπθκςέ Απσ τβθ ταρΪτσα τκυ ετδρέκυ εαζκτθ τκ ζασ
τβς Αγάθας θα συηπαρασταγεέ στκθ αγυθα τκυς γδα
δβηκερατδεΫς εζευγερέες εαδ απαγγΫζζκυθ τκθ σρεκμ
«Εηεές κδ φκδτβταέ τπθ ΑθπτΪτπθ Εεπαδδευτδευθ
ΙδρυηΪτπθ κρεδασηαστε στ’ σθκηα τβς εζευγερέας θα
αγπθδσγκτηε ηΫξρδ τΫζκυς γδα τβθ εατκξτρπσβμ α)
τπθ αεαδβηαρευθ εζευγερδυθ, β) τκυ παθεπδστβηδαά
εκτ αστζκυ, γ) τβς αθαεζάσεπς σζπθ τπθ εαταπδεά
στδευθ θσηπθ εαδ δδαταγηΪτπθ»έ

εκτπ απσ τβθ εαγεστπτδεά τβζεσρασβ
ππς κ Πατταεσς απεδζεέ ηε ηβθτσεδς τα
ιΫθα ηΫσα εθβηΫρπσβς πκυ παρκυσδΪά
ακυθ τβ ξκτθτα σαθ ξκτθτα, σαθ εΪτδ ηκυ
γυηέαεδ αυτσ, αθατρδξδΪαπ κζσεζβρβ, δεθ
γέθεταδ σζα θα ηκδΪακυθ τσσκ πκζτ, δεθ
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γέθεταδ κ δκηάδβς Κκηθβθσς θα σεκτυά
γβεε ξπρές αδτέα, πυς αθτΫξετε, ηκυ ζΫεδ
Ϋθας ηαγβτάς τβς επκξάς, πυς ηπκρεέτε
θα αεέτε Ϋτσδ πεθάθτα ξρσθδα ηετΪ, γδατέ
δεθ αεέτε τκ δδεσ σας Πκζυτεξθεέκ, τκυ
δστκρυ ππς τκ Ϊσυζκ τπθ παθεπδστβηέπθ
δεθ υπΪρξεδ πδα εαδ ηε εκδτΪαεδ Ϋεπζβά
ετκς, δβζαδά, ηκυ ζΫεδ, παθτκτ αστυθκά
ηέαν
Παθτκτ αστυθκηέα, Δδεαδκστθβ πκυγεθΪ,
τκυ απαθτΪπ εαδ αθβφκρέαπ γδα τβ Νκά
ηδεά, πβγαέθκθτας τκ ξρσθκ εδ Ϊζζκ πρκς
τα πέσπ ά έσπς εαδ πρκς τα εηπρσςέ ρέά
σεπ εσσηκ ηααεηΫθκ στβθ ταρΪτσα, εεεέ
εαδ κ αγαπβηΫθκς ηκυ δΪσεαζκς τβς θκά
ηδεάς, τβς δδεβγκρέας εαδ τβς απάς, Ϋξεδ
ηαερδΪ ηαζζδΪ εαδ τβθ έδδα απθτΪθδα στκ
βζΫηηα πκυ γα Ϋξεδ εαδ τρδΪθτα ξρσθδα

ηετΪ, τυρα, ηκυ ζΫεδ, τυρα εέθαδ β δδεά
σκυ υρα, τυρα αθΫβα σε ταρΪτσες εαδ
σε ηπαζεσθδα, συγερΪτβσε σσκυς γΫζκυθ
θα πβδάικυθ, γτηδσΫ τκυς ππς κ αγυθας
γέθεταδ ησθκ σταθ εέσαδ απθταθσς, ηβθ
τκυς πδστετετε, εέσαστε πκζζκέ, εέσαστε
πδκ απθταθκέ απσ πκτΫ, ηβθ παραδκγεέτε,
ηβθ·

Ω

πκφασέαπ θα δρΪσπέ Κατεβαέθπ στβθ
πζατεέα τβς Κατερέθας Γυγκυ τραγκυά
δυθτας Άσδηκ· γα βΪζκυηε ηπρκστΪ τβ
ηατρβ εαδ τβθ εσεεδθβ σβηαέα, γδα αγυθα
β ζευτερδΪ ηας εέθαδ αθαγεαέαέ Να τκυς
τκ τρέοκυηε στβ ηκτρβ τκ arbeit macht
frei††, θα ηβθ ζυγέσκυηε, θα ηβθ φτγκυηε,
θα ηβθ σετοκυηε Ϊζζκ πδα, φπθΪαπ εαδ
δεθ ηε θκδΪαεδ πδα πκυ γυηθυθκηαδ Ϋτσδέ

“Πα τ  αστυ α,
Δ α σ  π υ ε ”

πσ παθτκτ αεκτγκθταδ φπθΫς πκυ ζΫθε
ππς Ϋφτασε β υραέ Συρα εέθαδ τκ ηετΪ,
δεθ τκ βζΫπεδςν Οζσεζβρκ τκ δδαδέετυκ
πΪτβσε τκ πζάετρκ τκυ κφ στκθ υπκζκγδά
στά εαδ βγάεε στκυς δρσηκυςέ Μααευσά
ηαστε εσσηκςέ δΪκζε, εέηαστε ξδζδΪδες,
εεατκηητρδα, εέηαστε ζασςέ ΠκτΪηδ αθέά
εβτκέ

θέεβτκέ

ς τκυς θδεάσκυηεέ

Τ ς Ε ς συ φ σ ς ‡

Δυδεεα ηΫτρα απσ τβθ πσρτα σας
εαδ σας πΫρα βρΫξεδ
ηε τκ γθπστσ τρκπΪρδκ
τκυ ζσγκς δεθ πΫφτεδ
εδ κ ηάθας εθθδΪ
θα ’στε εαζΪ
εδ ας πΪεδ θα φΪεδ τα ηκττρα τβς
εδ ετκττβ β γεθδΪ
Βρασέδα Λκτζβ εαδ ΣΫζβ
αρεεέ θα τρυτε απ’ τκ ηΫζδ
τβς ησδας ρεηπΫτάασεΫρδ
αρεεέ θα τρυτε εαζΪ
Δυδεεα ηΫτρα απσ τβθ πσρτα σας
φπτδΪ στκ ξβηεέκ
εδ αυτκέ πκυ ιεξαστάεαθε
στκ Πκζυτεξθεέκ
φαθτΪσηατα, πδα αθτδστασδαεΪ
πζαθδυθταδ στβθ πζατεέα
πρυβθ ΕέΑέΣέάΕέέΑέ
Βρασέδα Λκτζβ εαδ ΣΫζβ
ηπκρεέ θα τρυτε απ’ τκ ηΫζδ
ηα πκυ εαδ πκυ θα σας ηΫζζεδ
αθ εΪτδ πΪεδ στραβΪ
Δυδεεα ηΫτρα απσ τβθ πσρτα σας
εδ κ θκυς ταιδδετεδ
ηπκυξτέσατε απ’ αθτέστασβ
εαδ δε σας περδσσετεδ
«Επζβρκφκράγβθ
στδ κηΪς αθαρξδευθ
εθεεζεέσγβ εδς τκ Πκζυτεξθεέκθ
ηε σεκπσ τβ δβηδκυργέα
οευδυθ εθτυπυσεπθ
σσκθ αφκρΪ τβθ τΪιδθ
ασφΪζεδαθ εαδ άπδκθ εζέηα
τπθ πκζδτυθέ»
Χρσθδα πκζζΪ, στκ σπέτδ εαζΪ
εαδ στκυ εκυφκτ τβθ πσρτα βρσθτα ιαθΪ
ηαθΪ
Βρασέδα Λκτζβ εαδ ΣΫζβ
αφκτ β ηαηΪ σας τκ γΫζεδ
θα φΪηε απ’ τκ έδδκ εαρβΫζδ
ηε τβ γεθδΪ τκυ ΕΑΜέ

† «ΘΫζπ θα θδεάσπ, αφκτ δεθ ηπκρυ θα
θδεβγυ»μ στέξκς απσ τκ πκέβηα «ΘΫζπ»
πκυ γρΪφτβεε τκ 1λι1 σταθ κ ΑζΫεκς
Παθαγκτζβς βρδσεσταθ στβ φυζαεά εαδ
άταθ άδβ εαταδδεασηΫθκς σε γΪθατκέ Σκ
πκέβηα αθάεεδ στβθ πκδβτδεά συζζκγά
«Σκ πρυτκ ΜπκγδΪτδ»έ ΜεταπκζδτευτδεΪ κ
έδδκς κ Παθαγκτζβς ηΫσπ τπθ εεδσσεπθ
Παπααάσβ επδηεζάγβεε σε Ϋθαθ τσηκ τβθ
Ϋεδκσβ εαδ τπθ τρδυθ πκδβτδευθ τκυ συζά
ζκγυθ, υπσ τκθ τέτζκ «Πκδάηατα»έ
†† ητφέμ «Η εργασέα απεζευγερυθεδ»,
βζΫπε υπκσβηεέπσβ σεζέδα 1ιέ
‡ τέξκδάΜκυσδεάάΕρηβθεέαμ Πατζκς δά
δβρσπκυζκς, απσ τκ δέσεκ «Χπρές Μαεδά
γδΪα Live», 1λκλέ

� ΣΪσκς Λεδβαδέτβς, «Αυτσ τκ αστΫρδ εέά
θαδ γδα σζκυς ηας», εεδέ ΚΫδρκς, 1λλλέ

Τ κ α ι αι α ι α ι  ι Π  
 α  α α  α  α,

α ι α ι α α  κ ι ψ  και κ ι α
ι  ικ και α   κ αι α  ικ
κ και κα  α ια  α α α ικ  ,  

    ι α αι α ια ικ α α κ ι
α ικ .

ζετγερκ Λκγδσηδεσ ή Λκγδσηδεσ Αθκδξτκτ Κυδδεα
Αθκδετά Πρσσβασβ ά Άδεδα Χράσβς

ἔστπ Σκ Ϋθτυπκ ἔστπ στκδξεδκγετάγβεε ηε XƎLχTϋX ηε
πρκσαρηκγά τβς εζΪσβς PaperTϋXέ

www.esto.gr Ο δδετυαεσς τσπκς τκυ ἔστπ βασέαεταδ σε ϊrupal, στβθ
δδαθκηά OpenPublishέ
ετσς αθ υπΪρξεδ δδαφκρετδεά σάηαθσβ σε επδηΫρκυς υζδεσ,
τκ ἔστπ δδατέγεταδ ηε Ϊδεδα ωreative ωommons θαφκρΪ
βηδκυργκτ ά Μβ ηπκρδεά Υράσβ ά Όξδ ΠαρΪγπγα ργα
3έί Μβ εδσαγσηεθκέ

Γδα τβθ δβηκσέευσβ τπθ δδευθ σας Ϊργρπθ απκστκζά στβθ δδετγυθσβ i n f o [at] e s t o . g r wwwέestoέgr

www.esto.gr
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ΜΙΑ ΒΟΛΣΑ Μ Σ Ν ΟΤΣΑ έέέΣ  ΙΣΟΡΙΑ

Ιερσσυζκδ ΠρκσευθβτΫς
Τπσγεδες δαδρκηΫςμ π’ τκθ Άβ τρΪτβ στα αρεΪ εαδ απσ τκθ ηφτζδκ στβθ Υκτθταέ

γδυργκς

ε Ϋθα «δδΪζεδηηα» απσ τβθ εικρέα στκθ
Άβ τρΪτβέ ΠερδστΫρδ 1λζιέ

“α α α 
ι  , κ ϊ ι
κ και  α α

κ ι και κα α ι
ια ια Π  

α ι ικ α
α 

α α αι α  ια
ια ι  ια

ι   και αι , ια 40
α .”

« γυ γΫζπ θα Ϋρξεσαδ θα ηε βζΫπεδς
τυραέ εθ ηε θκδΪαεδ τδ γα εΪθεδς στκθ
τΪφκ ηκυ σταθ πεγΪθπ», ηκυ Ϋζεγε πκζτ
συξθΪ κ παππκτς ηκυ σταθ άηκυθ ηδερσςέ
Ο παππκτς εέξε περΪσεδ πκζζΪ στβ απά

τκυμ αθΫξεδα, αγπθέες, αγυθες εαδ εικά
ρέεςέ Καδ αθ στβθ παδδαγπγδεά τκυ απκά
δέδπ τβθ δδδσρρυγηβ σξΫσβ ηκυ ηε ηθβά
ησσυθα, τΪφκυς εαδ ηθβηεέα, εέθαδ τα γκά
θέδδα τκυ πκυ φταέθε γδα τβθ σξΫσβ ηε τδς
ηεγΪζες πρκσππδεστβτες, τδς αυγεθτέες,
τκυς βγΫτες, τκυς εγθΪρξες, τκυς θεερκτς
εαδ τκυς άρπεςέ

“... αι   ια
α  α ,
ια κ α και

α α α ια
Χ α α αι ια

 κα   κ -
 ι κα α
- α ι 

α α και α
Α ι   κ ια.”

ε αυτά τβθ εκσηκγευρβσβ πκυ εζβά
ρκθσηβσα, κδ θεερκέ δεθ δδεαδυθκθταδ
πκτΫ απσ αυτσ εαδ ησθκ τκ γεγκθσς τκυ
γαθΪτκυ τκυςέ Όππς εαδ β παθΪρξαδα εηά
ηκθά περέ υστερκφβηέας επδτΪσσεδ, δδά
εαδυθκθταδ απσ τδς εθ απά πρΪιεδς τκυς,
αθ αυτΫς τκ επδτρΫπκυθ ερδθσηεθες ηε τβθ
δΫκυσα αυστβρστβταέ ε αυτά τβθ ζκά
γδεά, δεθ υπΪρξκυθ συγξπρκξΪρτδα εαδ
συγξπρΫσεδς εαδ πκζτ περδσσστερκ κδ θεά
ερκέ δεθ τδηυθταδ πς θεερκέ αζζΪ πς
αθ θα άταθ απθταθκέ εαδ ηε τκθ τρσπκ
πκυ πρΫπεδ σε απθταθκτςέ Με τΫτκδα βδυά
ηατα, γκθέδδα εαδ ηυαζΪ εαδ ηε αυτά τβθ
ά σξεδσθ ά δερσσυζβ αθτέζβοβ, δεθ εαά
τΪφερα πκτΫ θα γαυηΪσπ ασυαβτβτέ ά
Ϊθευ σρπθ εαδ αστερέσεπθ εΪτδ ά εΪά
πκδκθέ εθ φσρεσα επαθαστΪτες Χηε αδά
τέα ά ξπρέςΨ σε ηπζκυαΪεδα, δεθ Ϋβαζα
εκθεΪρδες στκ στάγκς, δεθ ερΫηασα πκρά
τραέτα στκυς τκέξκυς, δεθ τηθβσα σπτάά
ρεςέ

Καδ αθ ηε σζα αυτΪ ειαεκζκυγυ θα
εέηαδ συηφδζδπηΫθκς, υπΪρξεδ εΪτδ πκυ
γδα πκζζΪ ξρσθδα εΪγε ΝκΫηβρβ συθεά
ξέαεδ θα ηε ιεθέαεδ, θα ηε ηπερδετεδ εαδ
θα ηε στκδξεδυθεδέ ΜΫσα στα ζί ξρσθδα
πκυ πΫρασαθ, σε εαηέα εεδάζπσβ ά πκά
ρεέα γδα τκ Πκζυτεξθεέκ απ’ σσες συηά
ηετεέξα δεθ εατΪφερα θα θδυσπ Ϊθεταέ

ΚΪγε φκρΪ εΪτδ δεθ πάγαδθε εαζΪ, εΪτδ
δεθ ταέρδααε, εΪτδ δεθ άταθ σπστσέ Οδ θεά
ερκζκγέες Ϋηκδαααθ οεττδεες εαδ υπερβκά
ζδεΫς εθυ κδ τδηΫς πρκς τκυς απθταθκτς
τβς φκδτβτδεάς ειΫγερσβς Ϋηκδαααθ παά
ρΪταδρες, εέτε γδατέ απευγτθκθταθ σε Ϊζά
ζκυς απσ αυτκτς πκυ Ϋπρεπε, εέτε γδατέ
δσκδυθαηκτσαθ ηε ευθδεά εκρκρδέα ξπά
ρές περδεξσηεθκέ Γδατέ, ας τκ παραδεά
ξτκτηε επδτΫζκυς, εκρκρδετεδς θεερκτς
εαδ απθταθκτς σταθ εΪθεδς πκρεέες εαδ
εαταγΫτεδς στεφΪθδα γδα τκ Πκζυτεά
ξθεέκ εθυ τα πκζδτδεΪ αβτκτηεθα αυά
τάς τβς ειΫγερσβς στραπατσΪρκθταδ ηε
ασΫβεδα Ϊθευ δδαζεδηηΪτπθ γδα περδά
συζζκγά εαδ αδδυ, γδα ζί συθαπτΪ Ϋτβέ

Εφβηερέδα «Αερσπκζδς», 1κά11ά1λι3έ
αρΪθτα ξρσθδα ηετΪ β ησδα αυτά γα
επαθΫζγεδ στκ πρκσεάθδκ γδα εδδάσεδς
πκυ εθκξζκτθ τκυς «πδστπτΫς» τβς ξυρας
εαδ δδαταρΪσσκυθ τδς «δσκρρκπέες τπθ
αγκρυθ»έέέ

ζαγθεέα πκζζυθ ηε τκ Πκζυτεξθεέκ
Ϋξεδ θα εΪθεδ ηε τκ αέσγβηα θτρκπάς πκυ
Ϋπρεπε ηετΪ τβθ επταετά ξκτθτα ηε εΪά
πκδκ τρσπκ θα ιεπζυγεέέ Γδατέ εέθαδ ηεά
γΪζβ θτρκπά γδα τβθ Ιστκρέα τβς ξυρας,
β ησθβ τΫτκδας Ϋετασβς εαδ Ϋθτασβς αθτέά
στασβ εθΪθτδα στβθ Υκτθτα θα εέθαδ ηδα

wwwέestoέgr Γδα τβθ δβηκσέευσβ τπθ δδευθ σας Ϊργρπθ απκστκζά στβθ δδετγυθσβ i n f o [at] e s t o . g r
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ειΫγερσβ πκυ εατβγκράγβεε ά τκυζΪξδά
στκθ εατΪ τβθ Ϋθαριβ τβς ά απσ τβθ ειδΪ
πς αζβτεέα εαδ απσ τβθ ρδστερΪ πς πρκά
βκεΪτσδαέ Καδ τκ παρΪδκικ εέθαδ στδ αυτά
τβθ ειΫγερσβ δεθ τβθ Ϋεαθαθ κδ επζκά
πετσπηΫθκδ τβς παρΪθκηβς αθτδξκυθτδά
εάς δρΪσβς, κττε κδ θτέβες αθτδστασδαά
εκέ τκυ ειπτερδεκτέ Σβθ ειΫγερσβ αυτά
τβθ πρκεΪζεσαθ κδ Ϋφββκδ πκυ εθβζδεδυά
γβεαθ ηΫσα στβθ ξκτθτα εαδ τκ ’ι3 τκυς
βράεε φκδτβτΫςέ υτσ τκ φαδθσηεθκ γα
πρΫπεδ θα ηεζετβγεέ εαδ θα γέθεδ ηΪγβηα
εαδ γδα αυτκτς πκυ αθαρπτδσθταδ σάηερα
«γδατέ δεθ αθτδδρΪ κ εσσηκς» εαδ γδα αυά
τκτς πκυ πδστετκυθ στδ γα εατκργυσκυθ
ηΫσα απσ εετρκπΫς, αυταρξδσησ εαδ βέα
θα εζΫγικυθ τα πζάγβέ

Σκυς ηεθ πρυτκυς τα δστκρδεΪ δδδΪγά
ηατα τκυΝκΫηβρβ γα τκυς βκβγάσκυθ θα
εαταθκάσκυθ στδ συθτβρβτδσησς εαδ αρδά
στερΪ εέθαδ Ϋθθκδες αστηβατεςέ Οδ παζδκέ
αρδστερκέ, τπθ δδυιεπθ εαδ τβς εικρέας
δεθ απκρκτσαθ πκτΫ «γδατέ δεθ αθτδδρΪ κ
εσσηκς», Ϋοαξθαθ τδ δεθ Ϋεαθαθ εαζΪ εαδ
αγπθέακθταθ ηε ηεγΪζες γυσέες θα τκ εΪά
ηκυθ εαζττεραέ ΚΪππς Ϋτσδ, κδ φυζαεδά
σηΫθκδ εαδ βασαθδσηΫθκδ τβς Μεταιδεάς
δετατκρέας βγάεαθ απσ τα εεζδΪ τκυς
εαδ ξπρές θα αβτάσκυθ συγξπρκξΪρτδα
ά πδστκπκδβτδεΪ ηεταηΫζεδας απσ αυτκτς
πκυ τκυς ευθάγβσαθ ά αδδαφσρβσαθ γδα
τδς πρκσπΪγεδες εισθτπσβς τκυς, Ϋστβά
σαθ τκ έ έΜέ εαδ δδετρυθαθ τβθ δρΪσβ
τβς « γθδεάς ζζβζεγγτβς» συγεεθτρυά
θκθτας στδς τΪιεδς τκυς τβθ ηεγΪζβ πζεδκά
οβφέα τκυ εσσηκυέ παραέτβτβ αρετά
τβς ρδστερΪς εέθαδ θα Ϋξεδ τα αυτδΪ εαδ
τα ηΪτδα τβς αθκδξτΪ, θα αφκυγερΪαεταδ
τα ρετηατα τπθ εαδρυθ, θα συθδδαζΫγεά
ταδ εαδ θα αζζβζεπδδρΪ ηε τδς θΫες τΪά
σεδς εαδ τα εδθάηατα πκυ αθαπττσσκθταδ
ηΫσα στβθ εκδθπθέα εαδ ευρέπς στβθ θεκά
ζαέα εαδ σξδ θα πρκσπαγεέ θα τα εαπεζυά

σεδέ ρδστερΪ εέθαδ ει κρδσηκτ δτθαηβ
αθαθΫπσβς εαδ αθατρκπάςέ θ δεθ εέθαδ
τΫτκδα δεθ Ϋξεδ ζσγκ τπαριβςέ αθαθΫά
πσβ εαδ β αθατρκπά δεθ αθτΫξκυθ τα αρά
γρδτδεΪ κττε τβθ αρτβρδκσεζάρπσβ, ιεά
εδθΪθε πρυτα απ’ σζα απσ ηΫσα απσ τβθ
αρδστερΪ γδα θα ηπκρΫσκυθ θα εερδέσκυθ
εαδ θα πφεζάσκυθ τβθ εκδθπθέαέ

Επέ τκ Ϋργκθέέέ

Όσκδ επδζΫγκυθ τβθ πσζπσβ, τκθ αυά
ταρξδσησ εαδ τβθ βέα γα πρΫπεδ θα ιΫά
ρκυθ στδ β αθατρκπά τκυς δεθ βρέσεεά
ταδ απαραέτβτα στκθ εξγρσ πκυ επδθκά
κτθ εαδ ηε ζτσσα ευθβγΪθεέ αθατρκπά
τκυς, β αηφδσβάτβσβ εαδ β άττα τκυς εέά
θαδ εθτκδξδσηΫθβ ηΫσα στκ κδεκδσηβηα
πκυ φτδΪξθκυθέ Γδατέ δεθ υπΪρξεδ ασφαά
ζΫστερκς εαδ δσξυρστερκς εξγρσς τκυς
απσ τβ γεθδΪ πκυ ηεγαζυθεδ γεπρυθτας
αυτκθσβτβ τβθ τπαριβ τκυςέ Καδ, Ϋξπ
εαεΪ θΫα, αυτά β γεθδΪ Ϊφβσε άδβ πέσπ
τβθ εφββεέα τβς δδαηαρτυρσηεθβ γδα τκ
φσθκ τκυ ζΫιαθδρκυ Γρβγκρσπκυζκυέ
υτά τβ γεθδΪ εικδεεδυθκυθ ηε τβθ βέα

εαδ τβς ηαγαέθκυθ θα ηβθ φκβΪταδ τβθ
παρκυσέα τκυς, αυτά β γεθδΪ γα τκυς αθαά
τρΫοεδΞ εθ γα τβθ βρκυθ στδς γδΪφεες
εαδ τα ιΪρξεδα πκυ Ϊζπσαθ, δεθ τβθ
αφκρκτθ κδ αθτδτρκηκερατδεκέ θσηκδ, δεθ
τβθ Ϋξκυθ απκθευρυσεδ κδ πεδγαρξέες τπθ
εκηηατδευθ θεκζαδυθέ υτά β γεθδΪ, ηεά
ζετΪεδ, σεΫφτεταδ, δδασεεδΪαεδ, απκγκβά
τετεταδ, γυηυθεδ, σβευθεταδ εαδ ετκδηΪά
αεταδ γδα τα δδεΪ τβς Πκζυτεξθεέαέ

αρΪθτα ξρσθδα στβθ πζΪτβέ Οδ εαρά
δδΫς σφέγγκθταδ, τα πσδδα βαραέθκυθ εαδ
β δερκσυζέα εθσς αεσηα πρκσβζβτδεκτ
γδα θεερκτς εαδ απθταθκτς πρκσευθάηαά
τκς γέθεταδ αθυπσφκρκέ ε ηδα επκξά πκυ
τκ Φπηέ, β Παδδεέα εαδ β ζευγερέα γέά
θκθταδ εαδ πΪζδ τκ έδδκ επδταετδεΪ αβτκτά
ηεθα, τα παθβγυρδεΪ πρκσευθάηατα εέά
θαδ δερσσυζα εαδ πρκσβζβτδεΪέ Νεερκέ
εαδ απθταθκέ τδηυθταδ ησθκ ηε αγυθες,
σταθ κδ θεστερες γεθδΫς παέρθκυθ τβθ
σευτΪζβ εαδ συθεξέακυθέ

Σβθ βηΫρα πκυ κ παππκτς εγεατΫά
ζεδοε τκ σπέτδ γδα θα ερυφτεέ απσ τκ ευά
θβγβτσ τβς Υκτθτας γτρδσε εαδ εέπε στβθ
εσρβ τκυ ηδα εαδ ησθκ εκυβΫθταμ «ηβθ
ηε θτρκπδΪσεδς»έ Καδ τβθ εκυβΫθτα αυτά
εκυβαζΪθε σαθ σταυρσ σε αθβφσρα εαδ
σαθ φυζαξτσ δτκ γεθδΫς τυραέ εθ εέθαδ
ησθκ γδα τκθ παππκτ ηκυέ υτά β εθτκζά
ερτβεδ ηΫσα τβς τκ πσθκ εαδ τκθ εαβησ
δτκ γεθδυθ πκυ συθαθτάγβεαθ στδς φυά
ζαεΫς εαδ τα ιερκθάσδα τβς Υκτθτας,
πκυ βασαθέστβεαθ σε δδπζαθΪ εεζδΪ αθ
εαδ τα ξρσθδα πκυ τκυς ξυρδααθ ξπρκτά
σαθ Ϋθα σεβαστσ εκηηΪτδ τβς στγξρκά
θβς Ιστκρέαέ έηαδ βΫβαδκς ππς αθ ακτσε
σάηερα, πς πΪθτα αδρετδεσς εαδ «δερσά
συζκς» γα εγεατΫζεδπε στεφΪθδα, ζσγκυς
εαδ πκρεέες εαδ στκυς πραγηατδεκτς δεά
ρσσυζκυς πρκσευθβτΫς ηε τβθ έδδα βαρδΪ
φπθά, τβθ έδδα βαρδΪ εθτκζά γα Ϊφβθεμ
« γπθδστεέτε, ηβθ τκυς θτρκπδΪαετεΞ»

“Α α α α
Α ι αι α  ι α
α ι και α ια
α ι , α α κ αι
α α α  και , α

ια  αι και α
α  ι ι

ι και α κι α α
α α αι α
κ ι  α και κ 
α α και ι α α

α α κα  ι.”

“Σ ια  Ψ ,
Παι α και   α
 αι και ι ι
ι ακ ικ α, α
α  ικ κ α α
αι ι α και
 ικ . κ και

 α ι αι
α , α ι
 ι α κ 
και  .”

“ Α ι αι ι
α α α  και

α α . Α αι
ια  ι   α .
α α  και α α

α  α α  ι ικ
α ι κ  ,

κι α α ’ α α
α α α ι ια

α α κ
και α  

κ ι  α.”
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 ΧΟΛΙΚ ΓΙΟΡΣ

απσ τκ ππς παραηδζκτθ
ηαθυζβς

λ Οετπβρέκυ 2ί13
τα 1ι ηκυ δδΪβασα, ηε Ϋθα εσεεδθκ

γαρέφαζκ στκ πΫτκ, τβθ πρυτβ ηκυ κηδά
ζέα γδα τβθ βηΫρα τβς γτηβσβς τβς ειΫά
γερσβς τκυ Πκζυτεξθεέκυέ Άζζβ κηδζέα
εέξε εγερέθεδ τκ 1ηηεζΫς εδ Ϊζζβ δδΪβασα
εγυέ Ο φέζκς κ Φυτβς γα τκ γυηΪταδ
εαζΪέ

τα εαζΪ σαρΪθτα, γΫζπ αεσηα θα
γέθπ 1ιαρβς εαδ θα ππ τα Ϊζζαέ υτΪ πκυ
τα Ϋγραοε β δστκρέα αζζΪ εαθεές δεθ γυά
ηΪταδέ

δαβΪαπ δδΪφκρα γδα τβ γεθδΪ αυτά
πκυ ειεγΫργβεε εαδ ππς ηετΪ ειαργτά
ρπσε τβθ ειΫγερσβ αυτά γδα πκζδτδεΪ
αιδυηατα εαδ εαρδΫρεςέ Γδα ηδα γεθδΪ
φκτσεα σππς απαιδπτδεΪ τβ παρκυσδΪά
ακυθέ Σβ γεθδΪ πκυ άταθ εγεζπβδσηΫθβ
στκ ηεγΪζκ παρεζγσθ, στκ τρκηαετδεσ
παρσθ, εαδ στκ αεσηα πδκ τρκηαετδεσ
ηΫζζκθέ

τσεκζκ πρΪγηα θα ηδζΪς γδα ζαρά
εκτς αγυθες σταθ κδ περδσσστερκδ γτρπ
σκυ Ϋξκυθ οβγεέ στκ εσζπκ τβς απαιέπά
σβςέ « ζα ηπρΫ τκυς εέδαηε εδ αυτκτς

πκυ ειεγΫργβεαθέ κζεττβεαθ σζκδ τκυςέ
ιαργτρπσαθ τδς δΪφθες τκυς εαδ ηας
Ϋφεραθ εδ εηΪς σε αυτσ τκ ξΪζδ»

Πκζζκέ ζΫθε ππς β ειΫγερσβ τκυ Πκά
ζυτεξθεέκυ δεθ Ϋρδιε τβ ξκτθταέ Καδ δστκά
ρδεΪ Ϋξκυθ δέεδκέ τβθ πρκσπΪγεδα σηπς
θα απαιδυσκυθ ηδα κζσεζβρβ γεθδΪ γδα
πΫθτε ά δΫεα πφεζδηδστΫς εαταφερταάδες
ιεξθκτθ θα ηας πκυθ τβθ αζάγεδαέ Μδα
αζάγεδα πκυ σππς γα ππ παραεΪτπ εέθαδ
πδκ επέεαδρβ παρΪ πκτΫέ

“40  ια ι   ι

Πα α  Πα ακ
Χ α και κα
21 Α ι αι

κ  . Χ αϊκ
 ,  κ α ικ
ι . Τ  ι
αι  κ 

κ ι α  .
Α α   κα

. Τ α α α κ
ι και α ι ι
 α 2013.”

Σδ αερδβυς Ϋεαθε εεεέθβ β ειΫγερσβν
βγαζε τβ ηΪσεα τβς σξεδδαασηεθβς
«δβηκερατέας» ηε τκ σξΫδδκ Μαρεεαέθβ
Χκ ηπαηπΪεας τκυ sir MarkezinisΨέ

ΞεηασεΪρπσε Ϋθα φασδστδεσ εαά
γεστυς πκυ άγεζε θα απκετάσεδ ηε
τκθ Μαρεεαέθβ δβηκερατδεά θκηδηκά

πκέβσβέ Καδ τα εατΪφερεέ
ζί ξρσθδα ηετΪ κδ Ϊθγρππκδ πκυ

υηθκτθ τκθ Παπαδσπκυζκ τκθ Πατταεσ
τβ Υκτθτα εαδ τκ εαγεστυς τβς 21βς
πρδζέκυ εέθαδ στβθ ευβΫρθβσβέ Υπρές
ζαρεά εθτκζά, ξπρές δβηκερατδεά θκηδά
ηκπκέβσβέ Σκ ξεδρστερκ εέθαδ ππς συά
γευβερθκτθ ηε εΪπκδκυς απσ τκυς Ϊζά
ζκυςέ πσ αυτκτς πκυ ειεγΫργβεαθ τστεέ
Σκ πεέραηα Μαρεεαέθβ αεδ εαδ βασδζετεδ
στβθ ζζΪδα τκυ 2ί13έ

εθ ηασΪπέ Οττε β στΪσβ τκυ Παά
πκυτσά κττε τβς αηαθΪεβ κττε τκυ Λαά
ζδυτβ εέθαδ δεαθά θα απαιδυσεδ ηδα ειΫά
γερσβέ θ αυτκέ γΫζκυθ θα απαιδυσκυθ
τκθ εαυτσ τκυς ηε γεδα τκυς ηε ξαρΪ τκυςέ

ΥδζδΪδες θΫες εαδ θΫκδ πΫρασαθ απ’
τδς κργαθυσεδς εαδ τδς κηΪδες τβς ρδά
στερΪς στβ ηεταπκζέτευσβέ συθτρδά
πτδεά τκυς πζεδκοβφέα εέθαδ σάηερα αθΫά
θταξτκδέ πδκ ηκρφπηΫθβ, β πζΫκθ πκά
ζδτδεκπκδβηΫθβ γεθδΪέ Καδ β πδκ απαδτβά
τδεάέΜπκρεέ θα οβφέακυθ κτδδάπκτε ά θα
ηβθ οβφέακυθ τέπκτα, Ϋξκυθ πρκσππδεά
Ϊπκοβ σηπςέ Καδ γθυηβ γδα σζαέ

Οδ πρπταγπθδστΫς αυτκτ τκυ, σβά
ηαθτδεστερκυ έσπς, θεαθδεκτ εδθάηαά
τκς τβς θεστερβς ζζΪδας, δεθ γκυστΪά
ρκυθ κττε θα ηδζκτθέ Κδ αθ τκυς δεέτε
πκτΫ γα τκυς εαταζΪβετεέ Όξδ απσ τκ
ππς ηδζκτθ αζζΪ απσ τκ ππς παραηδά
ζκτθέ

Πβγάμ Ιστκζσγδκ « ικηκζκγάσεδς Καθδά
βΪζπθ» τκυ SykoόantiS ψastoyni,
www.e-cannibals.grέ

ΑΝ ΞΟΦΛ ΣΑ ΛΟΓΙΑ

Σραγκτδδα γδα αυτσξεδρες εαδ δκζκφσθκυς
β Ϊζζβέέέ εζΫθβ

εθ Ϋαβσα τβ ξκτθταέ αθ σε σθεδρκ
γυηΪηαδ Ϋθα ζκυζκυδΪτκ φαρδτ εαζκά
εαδρδθσ φσρεηα ά β ηΪθα ηκυ Ϋγευκς στκθ
αδεζφσ ηκυν ά θα περδφΫρεταδ φκυρδσά
αδεκ εθυ επαθαζαηβαθσταθ β ζΫιβ «Κτά
πρκς»έ ηυδρΪ αθαεαζυ τκ ξπρκφτζαεα
θα ’ρξεταδ στκ σπέτδ εαδ θα ζΫεδ εΪτδ στκθ
πατΫρα ηκυ γδα συθγάηατα σε τκέξκυς εαδ
θα ηβθ ιαθαγέθεδέ ΜετΪ βαζέτσες, αερκά
δρσηδα, φευγδσέ

Οδ αθαηθάσεδς ηκυ πυεθυθκυθ τβθ
πεθταετέα 1λιηάκί, εαδ συθκοέακθταδ
στδς Ϋθθκδες αθΪτασβ εδ εζπέδαέ ΘυηΪά

ηαδ εΪτδ ξαηβζσφπθες εκυβΫθτες τπθ
ηεγΪζπθ πκυ παρστδ τκ συθκφρυπηΫθκ
τκυς τφκς τδς Ϋεαθε θα ηκδΪακυθ συθπά
ηκτδεΫς, ηκυ Ϋδδθαθ τβθ εθττππσβ στδ
εΪτδ εαζσ ετκδηΪακυθ εαγυς στκθ απσά
βξσ τκυς Ϊξθδαε Ϋθα παδξθδδδΪρδεκ υπκά
ηεδδέαηαέ

τδς σξκζδεΫς γδκρτΫς ετκδηΪααηε πΪά
θτα φαθτασηαγκρδεσ πρσγραηηαμ πκδάά
ηατα, τραγκτδδα, σεετς, γαζαθσζευεες
παθτκτέ ΠαρΪ τβθ Ϋζζεδοβ εδεαστδεάς
πζαδσέπσβς Χαυτά β στκζά ηαζέας ηε
τα βεζκτδα εαδ τδς πκτζδες τβς άταθ ασυά
θαγυθδστβ στα ηΪτδα εθσς εκρδτσδκτΨ, β

αγαπβηΫθβ ηκυ επΫτεδκς άταθ αυτά τκυ
Πκζυτεξθεέκυέ εθ ιΫρπ αθ αυτσ κφεδζσά
ταθ στα ηκυσδεΪ αεκτσηατα τβς κδεκγΫά
θεδας πκυ ταέρδαααθ ηε τα σσα ηαγαέθαηε
στκ σξκζεέκ, ά β ασρδστβ αέσγβσβ στδ κδ
άρπες τβς 1ιβς ΝκΫηβρβ άταθ πδκ θΫκδ
απσ εεεέθκυς τκυς εαεκτρΪξαζκυς α ζα
ΠρΫεας τβς 2κβς εδ αεσηα περδσσστερκ
απσ τκυς βζκσυρκτς γΫρκθτες τβς 2ηβς,
πΪθτπς τραγκυδκτσα ηε περέσσδκ πΪγκς
τα εθδεδεδγηΫθα γδα τβ ηΫρα τραγκτδδαέ
Νκηέαπ στδ τβθ πρυτβ φκρΪ πκυ εατΪά
ζαβα τδ σβηαέθεδ «φρσθβηα» άταθ εαγυς
τραγκυδκτσα τκυς στέξκυς «…γΫζεδ θεά
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ερκέ ξδζδΪδες θα ‘θαδ στκυς τρκξκτς, γΫά
ζεδ εδ κδ απθταθκέ θα δέθκυθ τκ αέηα τκυς»
εδ Ϊεκυγα θα τκυς τραγκυδκτθ ηααέ ηκυ
κδ ζδγκστκέ συηηαγβτΫς ηκυ, κδ κπκέκδ
σηπς στ’ αυτδΪ ηκυ βξκτσαθ σαθ εεεέθκδ
κδ ξδζδΪδες πκυ γα ‘δδθαθ τκ αέηα τκυςέ

“Χ τα π ρε  α  σα,
α  π ς ε πε τ   σ ρ τ τα
ε ς τ π υ ετρ τα  ε σ ατα
τ ς Ιστ ρ αςμ”

ργστερα ά πκζτ αργστερα, αθαζκγέά
στβεα πσσκ σεζβρά, πσσκ γεθδτσΪρδεβ
εέθαδ ηδα εεπαέδευσβ σπκυ δδδΪσεεδ σε
παδδΪεδα στδ εΪγε κυσδαστδεά αζζαγά
ξρεδΪαεταδ εεατσηβεςέ Υκτθτα ηπκρεέ θα
ηβθ Ϋαβσα, αζζΪ πκδκς εέπε στδ β σεζβρσά
τβτα εθσς τσπκυ ηετρδΫταδ ηε εζΪσηατα
τβς Ιστκρέαςν Όππς Ϋεαθαθ ζκδπσθ αρά
εετΪ Ϊζζα παδδΪεδα τβς γεθδΪς ηκυ, άργε
β υρα πκυ απκδΫξτβεα πς ηκδραέα εδ
αθαπσφευετβ τβθ παδδαγπγδεά εαεκπκέά
βσβ εαδ εατΪζαβα στδ γδα θα αθτΫιεδς αυά
τσθ τκθ τσπκ, γδα θα γέθεδς ζζβθας, κφεέά
ζεδς θα Ϋξεδς πζάρβ επέγθπσβ τβς σεζβά
ρστβτας ει απαζυθ κθτξπθέ Σέπκτα δε
σκυ ξαρέαεταδ στβθ ζζΪδα ά κττε εαθ τκ
γεηεζδυδες αέσγβηα τκυ αθάεεδθέ

εθ ιΫρπ αθ κ ηεταπκζδτευτδεσς εαά
ραηαθζδσησς σάεπθε πΪζβς ιεεδθάηατα
εαδ θΫκυς αγυθες, άζδκυς θκβτκτς τβς δδά
εαδκστθβς εαδ εθ γΫθεδ πκζδτδεΫς ερηβά
θεέες τβς θΪστασβς, πΪθτπς εηεές εηπεά
δυσαηε σζκ τκ ΘεκδπρΪεβ ηΫξρδ τβθ
Ϋετβ δβηκτδεκτέ εθ άιερα τστε στδ αυτσ
άταθ τκ υπκηεδδέαηα τβς επερξσηεθβς
ζζαγάς πκυ ζΫγαηε…
τκ γυηθΪσδκ τραγκυδκτσαηε τα

έδδα, σξδ πδα ηε τβθ εατΪθυιβ τκυ ερυφκτ
σξκζεδκτ αζζΪ ηε τκθ αΫρα τκυ «σας τα
ζΫγαηε εηεές», σαθ δδεαδπηΫθκδ θδεβτΫς
ηδας αυτΪρεσεβς πζεδκοβφέαςέ ταθ β
επκξά τβς ΜεγΪζβς Παπαθδρερεάς ζά
ζαγάς, τβς εγθδεάς συηφδζέπσβς, τπθ
απζπηΫθπθ εφβηερέδπθ, τβς βαγττατβς
ευφκρέας εθσς γδκυρκυσδκτ πκυ ησζδς
Ϊρξδαεέ

τκ ζτεεδκ τραγκυδκτσαηε τα έδδα,
αζζΪ βαρδεστβηΫθα εαδ δδεεπεραδπτδεΪ,
εαγυς δε βζΫπαηε τβθ υρα θα τεζεδυσεδ
β εαεκγραηηΫθβ ξδζδκαεκυσηΫθβ εασΫτα
ηε τέτζκ « δυ Πκζυτεξθεέκ» γδα θα πΪηε
στα σπέτδα ηας θα δδαβΪσκυηε απκστάά
γδσβ ηΫξρδς εσξΪτπθ ηπας εαδ βζΫπαηε ηε
τα ηΪτδα ηας τκ πκζυπσγβτκ Πκζυτεξθεέκ
ά θα σπκυδΪσκυηε, θα βρκτηε ηδα εαζά
δκυζεδΪ, θα ηβ γέθκυηε αθεδδέεευτκδ βδκά
παζαδστΫς τκυ εζυτσκυ εαδ τκυ ηπΪτσκυ

σππς κδ γκθεές ηαςέ ταθ β επκξά τβς
ζδτστβτας, τπθ φαδδρυθ γερκθτκερυτπθ,
τπθ πΪηπερς, τβς εαζζδΫργεδας ηδας κρά
γαθπηΫθβς ζαηκγδΪς πκυ Ϋηεζζε θα εαά
ταστεέ γθδεά Νκκτρκπέαέ

τκ παθεπδστάηδκ δεθ ηας αρεκτσαθ
κδ σεσρπδκδ στέξκδ εαδ δδαβΪσαηε κρά
γαθπηΫθα τκθ ζττβέ Σστε ηΪγαηε στδ
«πρυτα γα δεδς τβθ ερβηδΪ εαδ γα τβς δυά
σεδς τκ δδεσ σκυ θσβηα»έ Φβζαφάσαηε
στα τυφζΪ τκ θσβηα τβς ερβηδΪς εαγυς κ
πζαθάτβς παθβγτρδαε τβθ πτυσβ τπθ Σεδά
ξυθ, ηαυζέακθτΪς ηας στβθ παραέσγβσβ
τβς Παγεκσηδκπκέβσβς, τΪακθτΪς ηας εγά
γυβηΫθβ δράθβ εδ ζευγερέαέ Οδ περδσά
σστερκδ τστε πεέστβεαθ θα ιεξΪσκυθ τα
τρκηαετδεΪ παδδδεΪ τραγκτδδα πκυ εαά
ζκτσαθ παζδκτς φέζκυς «ηε φκβΫρες εαδ
η’ αέηατα» εαδ εφβτραθ θΫες αθαηθάσεδς
θτυηΫθες ηε στέξκυς σππς «αθ σζα τα παδά
δδΪ τβς γβς πδΪθαθ γερΪ τα ξΫρδα» Χπκέά
βσβ ηας εέπαθ εέθαδ εδ αυτσ, εαδ δβ εφΪά
ηδζζβΨέ ΚΪτδ ζέγκδ επΫηεθαθ θα σεαζέακυθ
τα απκσδππβγΫθταμ «Σβς σέας αθ αγά
γέαεδ απσ τβ ηδα, τβς υρυπβς ζέγκ αθ
αεκυηπΪ, στκθ αδγΫρα στΫεεδ θα, εαδ στβ
γΪζασσα ησθβ τβς»έ Σσσκ ησθβ τβς, σσκ
εαγΫθας ηας στβθ πρκσπΪγεδΪ τκυ θα ζΪά
βεδ ηδα ΘΫσβέ

“αυτ   γε ,  δ  υ, τα  
γε  τ  Κ τ ρεβυ δ ,
αυτ  δ αδ  π υ  γ ε ς τ υς
τ ς π τα α  γ ατ  δε  ε α
αρ ετ  α α τ υς δ σ υ ,
ε ε  α  τ  α βρ υ  τ
δρ  τ ς επ στρ φ ς απ  τ
ατ  στ  
αραδ τας υ αά”

ΜετΪ απσ σπαραετδεκτς αγυθες, τκ
θσβηα τβς ερβηδΪς απκεαζτφγβεε επδά
τΫζκυς σε εΪπκδκυςέ Μδας ερβηδΪς δέά
ξπς ΠατΫρα εαδ δέξπς Πατρέδαέ ζετγεά
ρκδ ηεθ αζζΪ κρφαθκέ θκηΪδες περδφεά
ρσθτκυσαθ ασεσππς ευθβγυθτας αθεησά
ηυζκυς, Ϊζζκτε παέακθτας ηε τκθ έζδγγκ
τβς πτυσβς εδ Ϊζζκτε φζερτΪρκθτας ηε
τκ σφετερδσησ αζζστρδπθ εστδυθ, συά
θβγΫστερα σηπς δσκρρκπυθτας επδσφαά
ζυς αθΪηεσα στβθ επδβέπσβ εαδ τβ απάέ
σπκυ άργαθ εαδρκέ εδ αθτδεαδρκέ, εαδ

τκ θσβηα Ϊρξδσε θα βρυξΪταδ εθτσς τκυς
εαδ θα αθτδζαζεέ παθτκτ γτρπ τκυςέ Σστε
ξΪγβεαθ εδ Ϊζζκδ, εΪπκδκδ στβθ Πρκσαρά
ηκγά εαδ τβθ πδτυξέα, εΪπκδκδ στκ Περδά
γυρδκ, σζκδ δΫσηδκδ ηδας αηεέζδετβς φγκά
ρΪςέ

πσ τβ γεθδΪ πκυ δε γθυρδσε τβ ξκτά

θτα, ζέγκδ επδβέπσαθ εδ αεσηα ζδγστερκδ
ακυθέ Οδ περδσσστερκδ εέθαδ θεερκέ εαδ
θεερκαυθταθκδέ Κδ αυτά β σαεατεηΫθβ
γεθδΪ, β στρδηπγηΫθβ αθΪηεσα στκυς τεά
ζευταέκυς άρπες εαδ στα παδδδΪ πκυ δεθ
Ϊεκυσαθ τρκηαετδεΪ τραγκτδδα γδατέ εέά
ξαθ parental control, στΫεεταδ τυρα πδκ
αηάξαθβ απ’ σζες, ηβθ ηπκρυθτας εαθ θα
απκτδηάσεδ τκ ηΫγεγκς τβς δδεάς τβς ευά
γτθβςέ

“Με συγ ε  ς  γ
υ γ α τ ς επ ε ες γε ς, γ α

υς αυτ ς τ υς α ρ π υς
π υ υ  ερ  τ  αδ δ ά Τ
α ταρ   ε σ πε τ ρ ,

τ  ε ρε τα  
δε απε τ ρ άάά”

Τπάρια σβηαδκφσρκς εαδ δδαδβζπά
τάς, εαταζβοέας εαδ δδδκετάτβς, αθτδρά
ρβσέας εαδ συθαδθυθέ Τπάρια παραααζδά
σηΫθκ παδδέ τβς επκξάς ηκυ, ηδας επκά
ξάς σπκυ β επδταγά θα δυσπ τκ δδεσ ηκυ
θσβηα στβθ ερβηδΪ, πετρκπζεθσταθ στβθ
δδδπτεέα τβς ηεταηκθτΫρθας συθεέδβσβςέ
Κδ αζζδυςμ αυτά β γεθδΪ, β δδεά ηκυ, άταθ
β γεθδΪ τπθ Κκθτκρεβυγκτζβδπθ, αυτυθ
δβζαδά πκυ κδ γκθεές τκυς τκτς ιππΫταά
ιαθ γδατέ δεθ εέξαθ αρεετσ θσβηα θα τκυς
δυσκυθ, εδ εεεέθκδ θσηδααθ στδ γα βρκυθ
τκ δρσηκ τβς επδστρκφάς απσ τκ ατκηδεσ
στκ εκδθπθδεσ αραδδΪακθτας οέξκυζαέ

Συρα, ηΫσα στβθ αφσρβτβ πέερα τπθ
εαδρυθ, δε ηκυ αρεεέ τκ εζΪξδστκ εΫρδκς
θα εέηαδ σε γΫσβ θα δδαβΪαπ τβ γεθδΪ ηκυ
εαδ τβ γεθδΪ τπθ γκθδυθ ηκυέ τσδ εδ αζά
ζδυς εέηαστε ιπφζβηΫθκδ, δεθ εθδδαφΫά
ρκηαδ γδα ηας, δεθ ηας ζυπΪηαδ εαδ δεθ
επδξεδρυ θα ηας δυσπ εαθΫθα Ϊζζκγδέ

Με συγεζκθέαεδ σηπς β ΪγθκδΪ ηκυ
γδα τδς επσηεθες γεθδΫς, γδα σζκυς αυά
τκτς τκυς αθγρυπκυς πκυ ακυθ εράηβθ τκ
αδδΫικδκέ Σδ ζαξταρκτθ κδ εδεκσδπεθτΪά
ξρκθκδ, τδ κθεδρετκθταδ κδ δεεαπεθτΪξρκά
θκδ, τδ δυρκ γΫζκυθ θα τκυς φΫρεδ κ Άγδκς
ασέζβς κδ πεθτΪξρκθκδν ΜερδεΫς φκρΫς
φαέθεταδ θα εεζδπαρκτθ γδα Ϋθα πατρκά
παρΪδκτκ θσβηα, γδα Ϋθαθ εσσηκ σππς
τκυς τκθ ηΪγαηε ηΫσα απσ τα RPύ στα
κπκέα εηεές δδαπρΫοαηεέ Άζζκτε φαέθκά
θταδ Ϋτκδηκδ θα ηας δκζκφκθάσκυθ εαδ
θα φττσκυθ στκυς τΪφκυς ηαςέ Όξδ ησθκ
δεθ ιΫρπ τδ γα εΪθκυθ, αζζΪ δεθ τκζηυ
θα δδαθκβγυ εαθ τδ γα άταθ εαζττερκ θα
εΪθκυθέ Με Ϋθαθ ειαδρετδεΪ ταπεδθπτδεσ
τρσπκ, θδυγπ στδ δεθ Ϋξπ πδα τκ δδεαέπηα
τβς Ϊπκοβςέ

σπς β απΪθτβσβ θα βρέσεεταδ στα

Γδα τβθ δβηκσέευσβ τπθ δδευθ σας Ϊργρπθ απκστκζά στβθ δδετγυθσβ i n f o [at] e s t o . g r wwwέestoέgr
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πδκ τρκηαετδεΪ τραγκτδδα τβς δδεάς τκυς
παδδδεάς βζδεέαςέ ε τραγκτδδα πκυ ηπκά
ρεέ θα ηκδΪακυθ ηε αυτσμ
Μκυ εέπαθ θα ηβθ εΪθπ σθεδρα τρεζΪ, θα
ηβθ τκζηάσπ θα εκδτΪιπ τα αστΫρδα, ηα
εγυ πκτΫ ηκυ δεθ τκυς πάρα σκβαρΪ, πάρα
τκθ εσσηκ κζσεζβρκ στα δυκ ηκυ ξΫρδαέ
ΘΫζκυθε τυρα θα ηκυ φτδΪικυθ ηδα φπζδΪ,

πκυ εεεέ πΪθπ τβς τκ φσβκ, τβθ ασξάηδα
εδ Ϋθα εζΪηα γκερσ εαδ ηδα αζυσέδα βαά
ρδΪ, εκυβαζΪεδ τβθ εατΪρα τπθ γευθ εαδ
τβ βζασφάηδαέ
Δε γα δαερτσπ ηδα εαδ δε γα φκββγυέ
Δε γα αφάσπ θα ηκυ εζΫοκυθ τα σθεδρα
ηκυ, εζετγερα, οβζΪ, πκζτ οβζΪ πετυ εδ
σζκδ αβζετκυθ τα περάφαθα εαδ αδΫσηευτα
φτερΪ ηκυέ

Καδ περδηΫθπ εδ Ϊζζα αδΫρφδα γδα θα
‘ργκυθ σ’ αυτάθ τβθ εκρυφά πκυ σζκυς πεά
ρδηΫθεδ, αρεεέ θα ηβ δαερτσκυθ εαδ θα ηβ
φκββγκτθ σ’ αυτάθ τβθ Ϋιυπθβ απΪτβ, τβθ
εαζκστβηΫθβέ

(Δδασεευά τκυ Πατζκυ Φτσσα στκ τραά
γκτδδ «δγΪ ηβθ εζΪοπ» τκυ ΓδΪθθβ Αγά
γεζΪεα)

ΞΟ ΤΟΝΣΑ ΠΑΡ ΛΘΟΝ ΓΙΑ ΝΑ ΑΓΟΡΑΟΤΜ Μ ΛΛΟΝέέέ

ΚΪθε πέσπέέέ
έέέάργε εαδρσς θα ιεξΪσεδς σσα πς τυρα θσηδαες απζΪ

θέεκς 1
«Σκ πκζυτεξθεέκ πΫγαθε», γα σκυ

πκυθέ Γδατέ θα ικδευτεέςν
Οδ γδκρτΫς εαδ κδ παρΪτες Ϋξκυθ πδα

εαταθτάσεδ ηδα φεθΪεβ, ηδα κδυθβρά
ειαπΪτβσβ, ηδα κφγαζηαπΪτβέ Γδατέ θα
ικδευτεέςν

ΚΪπκδκδ αγπθδστΫς Ϊζζπστε Ϋεαθαθ
ταηεέκ εαδ ρευστκπκέβσαθ τκυς αγυθες
τκυ ΝκΫηβρβ τκυ ι3 πρκς έδδκθ σφεζκςέ
ιαργτρπσαθ τκθ επαθαστατδεσ αγυθα
ηε πΫτσδθες, ζευεΫς δδεκζκγδεΫς επδταγΫς
πκζυτεξθεέκυ, πκυ ησθκδ τκυς ειΫδπσαθ
εδς δδαταγάθ υηυθ τπθ δδέπθέΓδατέ θα ικά
δευτεέςν

Σκ πκζυτεξθεέκ υπάριε β δδεκζκά
γδεά ηάτρα τκυ ηεταπκζδτευτδεκτ τεραά
τκυργάηατκς, πκυ ουξκρραγεέέ Μδα ηεά
ρέδα σσπθ συηηετεέξαθ στβθ εατΪζβοβ
υπάριαθ κδ πρσγυηκδ βζέγδκδ θερκεκυβαά
ζβτΫς τβς ηεταπκζδτευτδεάς «δβηκεραά
τέας»έ αρΪθτα ξρσθδα τυρα ηας Ϋβγαζε
τβθ ουξά αυτσ τκ πκυταθΪεδέ Γαηάγβεε
Ϊγρδα ηε εΪγε θταβαταά ηε σζα τα θτσπδα
εαδ ιΫθα συηφΫρκθταέ θ δεθ άταθ τκ πκά

ζυτεξθεέκ δεθ γα τα’ξαηε αυτΪέ Γδατέ θα
ικδευτεέςν

εατσ ά τκ πκζτ δδαεσσδκδ ά ειεγερηΫά
θκδ, απσ τδς ξδζδΪδες πκυ τρυγαθε τδς εαρά
πααδΫς στα αστυθκηδεΪ τηάηατα, αθεζετά
στβεαθ ιαφθδεΪ απσ τα αθάζδαγα υπσγεδα
τκυ Σ ά  στα ρετδρΫ τβς εικυσέας,
επΫστρεοαθ πρυτβ γΫσβ απσ τα ιερκθάά
σδα, Ϋσεδσαθ τκ δδεσ τκυς «φΪεεζκ» εαδ
ηδσγυσαθ ξυρκυς γδα τκ δδεΪ ηας «φαεεά
ζυηατα», εατάργβσαθ τα πδστκπκδβτδεΪ
εγθδεκφρκστθβς εαδ εκδθπθδευθ φρκθβά
ηΪτπθ εαδ τα αθτδεατΫστβσαθ ηε ηπζε
εαδ πρΪσδθα πζαστδεΪ σβηαδΪεδαέ Γδατέ
θα ικδευτεέςν

Οδ εαταζβοέες τκυ ξγες εέθαδ κδ εικυά
σδκζΪγθκδ τπθ σαρΪθτα ετυθ τβς ηεταά
πκζδτευτδεάς ηας δστκρέαςέ Οφέτσδα, εαά
ρΫεζες, επδδκτάσεδςέ θΪπτυιβ ηε τσδηΫά
θτκ εαδ Ϊσφαζτκέ ΠεδθασηΫθκδ τστε, αδβά
φΪγκδ ηετΪέ έξπς αιδαεσ στστβηα, ξπά
ρές δδεκζκγδεΫς σταγερΫς, αδέσταετκδ εαδ
επδεέθδυθκδέ ΚκδθπθδεΪ ζδγκτρβδες, εαά
τασπΪραιαθ βκυζδηδεΪ εδ αξσρταγα τκ
ηΫζζκθ ηαςέ ΠαραδκηΫθκδ σε Ϋθα kitch

αστδσησ, αθΫββεαθ δζδγγδπδυς τβθ πυραά
ηέδα εαδ ιεγεηεζέπσαθ τα πΪθταέ Γδατέ
θα ικδευτεέςν

Άθτε θα τεζεδυθκυηε σδγΪάσδγΪ ηε
δαττκυςέ Γδατέ θα ικδευτεέςν

Μααέ σηπς θα τεζεδυθκυηε εαδ ηε τκ
«πκζυτεξθεέκ»έ ε εδσαγπγδεΪ θα ηπαέθεδ
κ σρκςέ Να συθδβζυθεδ τκ εαεσ, τκ οΫηα,
τβθ απΪτβέ Να ιαθαγρΪοκυθ τβθ δστκρέα
κδ ηεζετβρκέέ Όσκδ τστε «δδΪβαααθ»έ Να
ιαστκξάσκυηε εαδ ζέγκ, δεθ πεδρΪαεδέ θ
αθΪγεβ θα τβθ πζαστκγραφάσκυηε τβθ
δστκρέα βρε αδερφΫέ Οδ θΫκδ θα συηηκρά
φυθκθταδ πδκ ετεκζαέ Να εΪγκθταδ φρσά
θδηα, θα απκδΫξκθταδ, θα αθαγθπρέακυθ
τκ εαγεστυς, θα ηβθ πρκβΪζζκυθ αθτέά
στασβέ τσδ θα πκρευγκτηε απσ δπ εαδ
πΫραμ ΚυθδεΪ εαδ σηκρφαέ Γδατέ θα ικά
δευτεέςν

Σα παδδδΪ ηας θα ηΪγκυθ τβθ Ϊζζβ
δστκρδεά αζάγεδαμ

Ότδ τκ «πκζυτεξθεέκ» άταθ τκ τέπκταέ
Σκ ηβδΫθέ

Να ηβθ ικδετκθταδ αυτΪ, θα ηβθ ικά
δευσηαστε εαδ ηεδςέ

Να ικδευσηαστε υπΫρ τκυ ηβδεθσς
γδα θα ηβθ στκ ηβδΫθ υπκξπράσκυηε
ΛΫιεδς απσ τκ πΫθγκς ηας
θα εζΫβκυηε αθκδξτΫς
γδα θα ηβθ στκ πΫθγκς εζεδστκτηε
Να ηεταφρΪακυηε τβθ απεζπδσέα σε σρειβ,
τβς ουξάς ηας τβ σΪρεα θα δεδπθκτηε
γδα θα ηβθ τκ εεθσ ηας βρκξέσεδ
Μπαέγθδκ τκυ ξρσθκυ ηβθ ιεπΫσκυηε
Σκυ ευθδσηκτ
εσεαζκ
ηβθ αφεγκτηε

Παντε ής Μπου ά ας,
Στον αστερισμό του κυνός,
(Σήματα Λυγρά, 1992).

«ΘΕΛΕΙ ΑΡΕΣΗΝ ΚΑΙ ΣΟΛΜΗΝ Η ΕΛΕΤΘΕΡΙΑ» ζΫεδ β επδά
γραφά ηπρκστΪ στκ γζυπτσ τκυ ΜΫηκυ Μαερά πκυ βρέσεεταδ στκ
πρκατζδκ τκυ Πκζυτεξθεέκυέ

wwwέestoέgr Γδα τβθ δβηκσέευσβ τπθ δδευθ σας Ϊργρπθ απκστκζά στβθ δδετγυθσβ i n f o [at] e s t o . g r
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Ϋτβ τεσσαρΪεκθτα
sine lege

ήή γΫζπ θα φτγπ ήή θα φτγπ ήή θα φτγπ ήή ηαερδΪ απσ τκττκ
τκθ τσπκ ήή ηε τκυς ηπζε εαδ τκυς πρΪσδθκυς αθγρυπκυς ήή ηαά
ερδΪ απσ τα δβηκερατδεΪ ξαστκτεδα ήή θα ηβθ ιαθαεκτσπ τκυς
συγξαρβτάρδκυς υπκυργκτς ήή θα ηβθ ιαθαδυ τκυς αζβτάρδκυς
φκθδΪδες ήή θα αάσπ εΪπκυ εζετγερα ήή

ήή τδ πΪεδ θα πεδ εζετγερα ήή

ήή εζευγερέα σβηαέθεδ θα γεθθάσπ τα παδδδΪ ηκυ ήή ξπρές θα πζβά
ρυσπ τρεδς ηδσγκτς σε γδατρκτς ήή θα τκυς δδαβΪαπ γυγκυ τδς
θτξτες γδα θα εκδηβγκτθ ήή θα βρέσεπ ζσγκυς θα ξαηκγεζΪπ
εΪγε πρπέ ήή θα ηβθ ηετρΪπ τα πεθβθτΪζεπτα ήή γδα θα βγεδ κ
ηάθας ήή

ήή πκτ πΪθε κδ ηάθες σταθ φετγκυθ ήή

ήή Ϋηαγα τκυς γαηβηΫθκυς τκυς θσηκυς ήή τσσα ξρσθδα ήή σταθ
κρεέστβεα ήή Ϋδπσα σρεκ ηπρκστΪ σε δδεαστά ήή εδ άηκυθ β
ησθβ αθΪηεσα σε δΫεα ήή εεεέθβ τβ ηΫρα ήή πκυ Ϋδπσα υπσσξεσβ
σε ηΫθα ήή εαδ σξδ σε γεσ ξρδστδαθδεσ ήή ηδα υπσσξεσβ απζά ήή
θα εκδηΪηαδ άσυξβ τδς θτξτες ήή εαδ θα περπατΪπ ηε τκ εεφΪζδ
ηκυ οβζΪ τα πρπδθΪ ήή ηα πΪθπ απσ σζα ήή θα βκβγΪπ ήή

ήή αζζβζεγγτβ ήή

ήή εεεέθβ τβ ηΫρα ήή εαθΫθας δεθ άιερε ήή εέξαθ ιεηεέθεδ βζΫά
πεδς κδ συθγάεες απσ εέθβτρα ήή ηΪζζκθ εέξαθ πεγΪθεδ σε εΪά
πκδκ υπσγεδκ τβς κδκτ ηπκυηπκυζέθας ήή τκ ησθκ πκυ ιΫραθε ήή
άταθ αυτσ ήή

ήή οπηέ ήή παδδεέα ήή εζευγερέα ήή

ήή Ϋθα ήή Ϋθα ήή τΫσσερα ήή

ήή πΫρασαθ σαρΪθτα ξρσθδα ήή πες ηκυ πΪζδ πατΫρα γδα εεέθες
τδς ηΫρες ήή ρκυφκτσα βδκθδεΪ τδς αφβγάσεδς ήή εΪπκδκς πκδβά
τάς Ϋγραφε πκδάηατα στκυς τκέξκυς τκυ εεζδκτ τκυ ήή ηε τκ αέηα
τκυ ήή Ϊγρδα ξρσθδα ήή εαδ ηε βεβαρυηΫθκθ παρεζγσθ κ δδκηάδβς
ήή εδ Ϋθας Ϊζζκς θΫκς ήή πάρε Ϊθπγεθ εθτκζά ήή θα πΪρεδ τκ ταθε
ήή εαδ θα κργπγεέ ηπρκστΪ σε Ϊζζκυς θΫκυς ήή

ήή κδ αφβγάσεδς τκυ δεθ ηε πεέγκυθ ήή

ήή β απεέγεδα γα άταθ εαδ γα εέθαδ γδα πΪθτα β ηκθαδδεά τκυ
επδζκγά ήή

ήή σζκ γδατέ ρπτΪπ ήή εδ απΪθτβσβ δεθ παέρθπ ήή θα αζζΪικυηε
τα γδατέ ήή θα ηβ ρπτΪηε πδα ήή θα ηΪγκυηε θα ακτηε ηε τα επεδδά
ήή ησθκδ ηας θα δυσκυηε τδς απαθτάσεδς ήή τρέα ξρσθδα τυρα ήή
ηε εέπες αστεέα ήή ηε εέπες γραφδεά ήή ηε εέπες αζζκπαρηΫθβ ήή
ηα εΪπκυ ηΫσα σκυ ήή τκ θδυγεδς ήή δεθ ηπκρεέ ήή τκυς αφάθεδς
ήή θα ηβθ σε αφάθκυθ ήή θα αάσεδς ήή

ήή τρέα ξρσθδα ήή εαδ τκ απκεκρτφπηα ήή ηδα τερΪστδα σβΪστδεα
αθεηέαεδ απσ πΪθπ ηας ήή εδ σζκδ ηας ήή δεθ ιΫρκυηε ήή δεθ εέά
δαηε ήή δδαβΪααηε τστε ήή δεθ εαταζΪβαηε πυς Ϋγδθε ήή δεθ ηας
αφκρΪ ήή ηΫξρδ τκ επσηεθκ ηαξαέρδ ήή ηετΪ τκ ξΪκς ήή

ήή ηας ευβερθΪθε ήή τα ηαξαέρδα ήή κδ ταρΪτσες ήή κδ γραβΪτες ήή
τα εζκηπς ήή

ήή τδ Ϊραγε ήή πκδα αδτέα ήή θα κδβγεέ εΪπκδκθ ήή θα γέθεδ αστυθκά
ηέα ήή

ήή κ πκδβτάς Ϋγραφε ήή ππς γΫζεδ θα θδεάσεδ ήή γδατέ δεθ ηπκρεέ θα
θδεβγεέ ήή εγυ ιΫρπ ησθκ ήή ππς εαδ σάηερα ήή σαρΪθτα ξρσθδα
ηετΪ ήή κδ Ϊθπγεθ εθτκζΫς ήή αζπθέακυθ στδς απΫς ηας ήή

ήή γα σκυ ππ Ϋθα ηυστδεσ ήή δεθ γα φτγπ ήή υπκσξΫγβεα ππς
δεθ γα σετοπ τκ εεφΪζδ ήή γα ηεέθπ εδυ ήή φτπξά ήή πκτΫ δεθ
ηε Ϋθκδαιε ήή γα εέηαδ εδυ ήή ηπρκστΪ σε εΪγε ταθε ήή γα εέηαδ
εδυ ήή ηε Ϊδεδκ πκρτκφσζδ ήή γδατέ κ αγυθας ήή δεθ γέθεταδ γδα
τδς τσΫπες ήή κ αγυθας συθεξέαεταδ γδα τκ ηυαζσ ήή γα εέηαδ εδυ
ήή γδατέ κ πατζκς φτσσας εαδ κ σαξταΪτ ζκυεηΪθ ήή εέθαδ αδΫρά
φδα ηκυ ήή εδ ας ηβθ τκυς γθυρδσα πκτΫ ήή γα εέηαδ εδυ ήή γδατέ
αθατρδξδΪαεδ εΪγε εττταρσ ηκυ ήή ηπρκστΪ στβ ηΪξβ ήή γδα τβ
ζευτερδΪ ήή γα εέηαδ εδυ ήή γδατέ γα ξαρέακυηε ήή κ Ϋθας στκθ Ϊζά
ζκθ ήή αρετά εαδ τσζηβ ήή εαδ γδατέ ήή στκ τΫζκς ήή γα θδεάσκυηε
ήή εαδ γα ηας τραγκυδΪεδ κ θδεσζας ήή

ήή venceremos ήή

Σα εθυπσγραφα εεέηεθαήΪργρα πκυ δβηκσδετκθταδ
εεφρΪακυθ τδς πρκσππδεΫς απσοεδς τπθ συγγραά
φΫπθ, αεσηβ εδ αθ εέθαδ ηΫζβ τβς συθταετδεάς κηΪά
δας εαδ δεθ απβξκτθ απαραέτβτα τδς απσοεδς τκυ
ἔστ έ

ΚαθΫθα ηΫρκς τκυ παρεξκηΫθκυ στκυς αθαγθυστες
περδεξκηΫθκυ τκυ εθττπκυ δεθ απκτεζεέ εαδ δεθ ηπκά
ρεέ θα γεπρβγεέ σε εαηέα περέπτπσβ, ευγΫπς ά εηά
ηΫσπς, παρστρυθσβ, κδβγέα, συηβκυζά ά πρκτρκπά
γδα κπκδαδάπκτε πρΪιβ ά παρΪζεδοβ, αθτδγΫτπς

εθαπσεεδταδ στβ δδαερδτδεά ευξΫρεδα τπθ αθαγθπά
στυθ εατσπδθ πρκσππδεάς αιδκζσγβσβς θα εθεργάά
σκυθ ηε βΪσβ τβ δδεά τκυς βκτζβσβ, απκεζεδκηΫθβς
κδασδάπκτε ευγτθβς ηαςέ

Ο στέξκς τβς πρκηετππέδας τκυ ἔστπ «ΜδερΫς περδπζαθάσεδς η’ εεεέθκυς πκυ δεθ άργαθέέέ»
πρκΫρξεταδ απσ τκ τραγκτδδΜδερΫς Περδπζαθάσεδς Χ1λλ2Ψ, τέξκδμ τΫργκς Παπαπκστσζκυ, Μκυσδεάμ Νέεκς ρηπδζδΪςέ
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Οδ Εικρέες Εθτσς εαδ Εετσς Μας
παρΫα τκυ ἔστπ Ϋξεδ ηδα δδδαέτερβ

σξΫσβ ηε τδς εικρέεςέ σπς θα φταέεδ κ
Άζθτκυς πκυ πρκσπαγεέ θα ηας πεέσεδ στδ
τκ θα σε στΫζθκυθ σε Ϋθα θβσέ πς εισά
ρδστκ εέθαδ ηεγΪζβ ττξβ Χβζέ σεζέδα 1κΨέ
ε αυτΫς τδς εικρέες ά επδηΫθεδ ά συθαά
θτΪς τκυς πδκ εθδδαφΫρκθτες αθγρυπκυς
πκυ ηπκρεέ εαθεές θα βρεδ στκθ εσσηκέ
«Όζκυς εεεέθκυς πκυ δεθ εέθαδ δεαθκά
πκδβηΫθκδ απσ τβθ κργκδκιέα, εαδ πκυ
Ϋξκυθ αθειΪρτβτες δδεΫς τκυς δδΫεςέ Μ’
Ϊζζα ζσγδα, σζκυς σσκδ Ϋξκυθ εΪπκδα
αιέαέ»

Μπκρεέ απσ τβθ Ϊζζβ θα ηας παραά
στρκυθ τα βηερκζσγδα τκυ Ρέτσκυ πκυ
σε τσπκυς εικρέας γρΪφεδ πκδάηατα «ὄξδ
ηὲ ζΫιεδς, ὅζκ ηε εέτρδθα ερδθΪεδα», ά κ
ΘαθΪσβς Ϋγγκς ηααέ ηε τκ Νέεκ Κκτθά
δκυρκ πκυ κ δδεσς τκυς δρσηκς γδα τβθ
τΫξθβ πΫρασε αθαγεαστδεΪ απσ τβ Μαά
ερσθβσκ επδβεβαδυθκθτας, Ϊγεζα τκυς,
τα ζσγδα πκυ δεεαετέες πρδθ Ϋγραφε κ Άζά
θτκυςέ

εέτσκ τκυ ΘαθΪσβ ΒΫγγκυ απσ τκθ Νέεκ
Κκτθδκυρκ στβθ Μαερσθβσκέ

Μα πδκ πκζτ απ’ σζα ηας παραστρεδ
τκ δδεσ ηας (α)εαεκ αρθδ πκυ τκυ αρά
εεέ ηδα εκυβΫθτα γδα θα αρξέσεδ τκ αθάά
συξκ εαδ Ϊταετκ ηυαζσ τκυ τα ταιέδδα
απσ τβθ παζδΪ στβθ θΫα ηκρφά εικρέας

«πκυ αργΪ εαδ εατσπδθ σξεδέκυ επδβΪζά
ζεταδ σε κπκδαδάπκτε φπθά αθτέδρασβς»έ
ΚΪπκυ εεεέ Ϋρξκθταδ στκ ηυαζσ κδ στέξκδ
τκυΝεγρεπσθτβ ηε τβθ φπθά τκυΚβζαβά
δσθβ γδα θα ηας γυηέσκυθ ππς εατΪ πΪσα
πδγαθστβτα στδ άταθ «τκυ παππκτ κ παπά
πκτς» ηΪζζκθ γα γέθεδ εαδ «τκυ πατΫρα κ
γδκς»έ

Καδ πρδθ πρκζΪβεδ β ευξΪρδστβ πρκά
κπτδεά τπθ «δδαεκπυθ» θα ηας γζυτυά
σεδ απσ τκ στρες τβς σεζβράς εαγβηερδά
θστβτας, πρδθ εαθ πρκζΪβκυηε θα παθβά
γυρέσκυηε, β ΜαηΪ Πραγηατδεστβτα Ϋρά
ξεταδ θα ηας πρκσγεδυσεδέ ικρέες βρέά
σεκθταδ παθτκτΞ τβθ Ιστκρέα, σε αθαά
ηθάσεδς, στκ παρεζγσθ, στκ ηΫζζκθ, Ϋιπ
απσ εηΪς ηα πΪθπ εαδ πΫρα απ’ σζα ηΫσα
ηαςΞ Γδα σζες τδς Ϊζζες εικρέες υπΪρξκυθ
ζσγκδ, υπΪρξκυθ τρσπκδ, υπΪρξκυθ δδαά
φυγΫςέ Σδς ηΫσα ηας εικρέες τδς εκυβαά
ζΪηε ηααέ σπκυ εδ αθ πΪηεέ ζζΪ αυτά
εέθαδ ηδα Ϊζζβ δστκρέαέέέ

Θα επαθΫζγκυηε έέέστδς ικρέεςέέέ

Σ ΓΤΑΡΟ Α ΛΦ  ΜΟΤ, Σ ΓΤΑΡΟ

Μαερσθβσκς macht frei ∗
ΤπΪρξεδ εαζττερβ δζΪδδα, εαδ τβ γΫζκυηε

γρΪφεδ τκ
(α)εαεκ αρθδέ
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Πατρδυτες εαδ πατρδυτδσσεςΞ
σα πκυ πρκζαβαέθετε τβ θΫα, ηεά

γΪζβ πρκσφκρΪ τβς αιδκτέηκυ εζζβθδεάς
συγευβερθάσεπςέ δαβΪστε πρκσεετδεΪ
τδς απκεζεδστδεΫς εδδάσεδς πκυ ταΪηπα
εαδ βερεσΫ σας πρκσφΫρεδ β στάζβ ηας
εαδ γέθετε Ϋθας απσ τκυς πρυτκυς τυξεά
ρκτς τβς θΫας, εαάταάπζβάετδάεάς ξρκά
θδΪς πκυ βρέσεεταδ άδβ πρκ τπθ πυζυθέ
ας παρκυσδΪακυηε σάηερα απσρρβτα
Ϋγγραφα τπθ συθκηδζδυθ τπθ ευβερά
θβτδευθ στεζεξυθ πρκδκτυθ ηε τκυς
τραπεαέτεςάεθπηΫθκυςάπκτΫάθδεβηΫθκυςέ

πρκσφκρΪ τπθ εγγρΪφπθ απκτεζεέ ευά
γεθδεά ξκρβγέα τκυ αιδστδηκυ ηαρθταθκτά
δκυζεδΪάδεθάεέξεάκάδδΪκζκςάγαηκτσεά
ταάπαδδδΪάτκυ, ευρέκυ ΠΪγεαζκυέ

θυ τα εαταστάηατα ιεεδθκτθ άδβ
τδς πυρετυδεδς πρκετκδηασέες γδα τδς
Ϊγδες ηΫρες τπθ ΥρδστκυγΫθθπθ εαδ κδ
εαταστβηατΪρξες δεσηετκθταδ θα παά
ραηεέθκυθ τα ηαγααδΪ αθκδξτΪ σζκ τκ
2ζπρκ, πρκεεδηΫθκυ θα ειυπβρετβγκτθ
κδ ξδζδΪδες αγκραστυθ πκυ αθαηΫθεταδ
θα συρρετσκυθ στκ εΫθτρκ αζζΪ εαδ τα
πρκΪστδα τβς πσζβς εαδ θα ηβθ αγκρΪά
σκυθ τέπκτα απκζττπς γδατέ κττε πεθάά
θτα ζεπτΪ γδα εκυζκτρδ δεθ υπΪρξκυθ εδς
τας τσΫπας τπθ, κ ηεγΪζκς αγπθδστάς τκυ
γθκυς εαδ αρδστκτξκSS απσφκδτκς τβς
ΜεγΪζβς τπθ ΜπΪτσπθ ξκζάς εέ θτυά
θδκς αηαρΪς Ϋξεδ άδβ απσ ηβθυθ ιεά
εδθάσεδ δδαβκυζετσεδς ηε τα συθτρσφδα
τκυ τα εγθέεδα, πρκεεδηΫθκυ θα ειασφαά
ζέσεδ τβθ Ϊδεδα τπθ ΜεγΪζπθ υθΪηεπθ
γδα δβηδκυργέα εζετγερκυ εΪηπδθγε εδς
τας θάσκυς ΓυΪρκ, Μαερσθβσκ εαδ Άβά
τρΪτβέ Γδα θα ηπκρΫσεδ β αιδκσΫβαστβ
συγευβΫρθβσές ηας θα εεηεταζζευτεέ κδά
εκθκηδευς τας περδκξΪς αυτΪς πρκαπαδά
τεέταδ φυσδευς β συγεατΪγεσδς τπθ ξπά

ρυθ πκυ Ϋξκυθ στβθ πζάρβ ευρδστβτΪ
τκυς τκυς τσπκυς αυτκτςέ

τκ πζαέσδκ ζκδπσθ τπθ κδβγδυθ τβς
Σρσδεα πκυ απκφασέαεδ εαδ δδατΪσσεδ δδα
τα πΪθτα, β αδζυθθβεέ ΚυβΫρθβσδς υπκά
ξρεκτταδ, στηφπθα ηε τα επέσβηα Ϋγά
γραφα, δδα τα ειάςμ Ϊπασαδ αδ εθ ζά
ζΪδδ περδκξαέ δΫκθ σππς υπαξγκτθ εδς
εαγεστυς κδεκθκηδεάς εεηεταζζετσεπς,
ηβ ειαδρκυηΫθπθ εαδ τπθ δστκρδευθ θάά
σπθ ηαρτυρδευθ εικρδυθέ ΜετΪ τδς απαά
ραέτβτες θκηδεΫς δδαδδεασέες ά σπερ ηεά
γερηβθευσηεθκθ εστέθ β απκοέζπσβ τβς
πζάρκυς ευρδστβτας τπθ ΜεγΪζπθ υά
θΪηεπθ εαδ β ηεταβέβασβ τβς επδεαρά
πέας τπθ εδς ξεέρας τβς Κυβερθάσεπς ά
κ αιδστδηκς Πρπγυπκυργσς πκρεέάεαδά
κάέδδκςάπυςάΫγδθεάΠρπγυπκυργσς εαταά
στρυθεδ ζαηπρΪ σξΫδδα γδα τα θβσδΪ ηας,
εαγυς σεκπετεδ θα αθεγεέρεδ εεεέ ζαά
ηπρΪ θεερκταφεέα δδευθ εαδ αθτέγετπθ
απσοεπθέ «τσξκς ηας εέθαδ θα ιεπερΪά
σκυηε σε βδαδστβτα εαδ πηστβτα αεσηα
εαδ τκθ ζαηπρσθ βγΫτβθ τκυ γθκυς,
ετρδκ ΙπΪθθβ ΜεταιΪ, εαγυς εαδ τκυς
αιδστδηκυς ετρδκυς υθταγηατΪρξες τβς
Υκτθταςέ Μααέ ηπκρκτηε θα τα εαταά
φΫρκυηεέ», δάζπσε πρκ κζέγκυ Ϋιπ απσ
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τκ ΜΫγαρκ Μαιέηκυ, εθυ πέσπ τκυ ξαά
ρδεθτδασταθ on camera κ ειέσκυ αιδστδά
ηκς ετρδκς Κεδέεκγζκυ ηετΪ ηδας ιαθγάς
υπΪριεπς πκυ δδσζκυ απέγαθκ θα δκυά
ζετεδ σε εαθΪ Τπκυργεέκ ζδηΪρκθτας θτά
ξδα εαδ θα τσεπυθεδ εαθΪ τρδξέζδαρκ ηβά
θδαέπςέ

Οδ θΫες εατασεβθυσεδς γα απευγτά
θκθταδ απκεζεδστδευς εδς αθαρξκΪπζυτα
στκδξεέα ηε ηκτσδα εαδ δδδαέτερβ εδθβά
τδεστβτα εδς τα σσσδαζ ητδδα, πς Ϋθά
δεδιβ ηεγαζκουξέας τκυ Καγεστυτκςέ
«Να τκυς πΪηε εεεέ, θα τκυς αφάσκυηε
Ϊθευ δδαδδεττκυ, πκυ Ϋξεδ απκδεδξγεέ
δδδαδτΫρπς επδεέθδυθκ γδα τβθ επδβέπσβ

τκυ ζβστρδεκτ ηας συστάηατκς, θα τκυς
δέθκυηε εαδ εαηδΪ ρδακγεκφρΫτα τκ ηάθα,
εδ Ϊστκυς θα ξτυπδκτθταδ» σππς αφάθκυθ
θα δδαρρετσεδ επέσβηκδ ευβερθβτδεκέ ετά
εζκδέ

ΛαΫ, τυρα πδα ηπκρεές εδ εστ θα
συηηετΫξεδς εθεργΪ στβ πτβρέα τβς
Πατρέδκς ΜπΫζζκυέ ΚατΪδπσε εδ εστ
Ϋθαθ αθτδεαγεστπτδεσ πκυ γθπρέαεδς,
στεέζε εδ εστ Ϋθαθ αθτδδραστδεσ στα
ιερκθάσδα, απΪζζαιε εδ εστ τκθ τσπκ
απσ τκυς εκηηκυθδστΪςέ Συρα, σζκδ ηααέ
ηπκρκτηε θα ξτέσκυηε τβθ δζΪδα τκυ
ΜΫζζκθτκς ΘαθΪτκυέ

υέγέ 1μ ΜΫσα σε σκτπερ ηΪρεετ

γα ηπκρκτθ πζΫκθ κδ ηαυραγκρέτες τκυ
γθκυς θα επδτεζκτθ τκ γεΪρεστκθ Ϋργκ
τκυςέ έσαδ στκ σκτπερ ηΪρεετν ΘΫζεδς
θα αγκρΪσεδς γΪζα γδα τκ παδδέ σκυ εαδ
δεθ Ϋξεδς δτκ ευρυν Ο ηαυραγκρέτβς τβς
γεδτκθδΪς σκυ εέθαδ εδυ γδα σΫθαέ ΠδΪσε
ηδα πΫθσα, ιερέαπσε τκ ξρυσσ σκυ δσθτδ
εαδ πΪρε Ϋθα εκυτέ γΪζαέ υτά εέθαδ β
αζβγδθά αθΪπτυιβ εατΪθτδα πκυ ηας υπκά
σξΫγβεαθ, εαδ αυτάθ γα Ϋξκυηεέ

υέγέ 2μ Παέδες, τα ζΫηε στα ιερκθάά
σδαέ Σκ θκυ σαςέ

ΜετΪ τδηάς βδεζυγηέας,
ΧaΨkako arni

∗ τβθ εέσκδκ τπθ θααδστδευθ στρατκπΫά
δπθ συγεΫθτρπσβς πκυ δβηδκτργβσε κ
δσζφκς Υέτζερ υπάρξε β ειάς πδθαεέδαμ
χrbeit macht frei Χητφέμ εργασέα απεά
ζευγερυθεδΨέ φρΪσβ αυτά, παραστρκά
θτας Ϋστπ εαδ παρκδδεΪ τδς εκδθπθέες ά
εαδ ευρέπς τβ γερηαθδεά ά δβηδκυργκτσε
τβθ εθττππσβ ππς κδ ξυρκδ αυτκέ εέθαδ
ξυρκδ εργασέας εαδ τέπκτα Ϊζζκ, εθυ ταυά
τσξρκθα ειυηθκτσε τβθ αιέα τβς εργαά
σέαςέ φρΪσβ παραπΫηπεδ φυσδεΪ εαδ
στκ περδβσβτκ « ργασέα εαδ ΥαρΪ» τβς
Μεταιδεάς δδετατκρέας εθ ζζΪδδ, γεγκά
θσς πκυ απκδεδεθτεδ δστκρδεΪ τβθ τΪσβ
τπθ φασδστδευθ εαδ δδετατκρδευθ εαγεά
στυτπθ θα υηθκτθ τβθ εργασέα σζπθ τπθ
ηκρφυθ, θα εαζτπτκθταδ πέσπ απσ τβ φεά
θΪεβ τβς δάγεθ αθΪπτυιβς εαδ θα παρκυά
σδΪακυθ στκ εκδθσ Ϋθα τεζεέπς δδαφκρεά
τδεσ πρκσππεέκ απσ αυτσ πκυ στβθ πραγά

ηατδεστβτα εέξαθέ

ΛεπτκηΫρεδα τβς εεθτρδεάς πτζβς στκ
στρατσπεδκ συγεΫθτρπσβς ΝταξΪκυ στβ
Γερηαθέα σπκυ φαέθεταδ τκ γθπστσ στθά
γβηα «χrbeit Macht όrei»έ

Σκ ΧaΨkako arni πάρε αφκρηά απσ
τβ φρΪσβ αυτά γδα θα περδγρΪοεδ τκ

«γατηα πκυ συθτεζεέταδ στβ σβηερδθά
εζζβθδεά εκδθπθέα», γδα θα γυηβγεέ τα
αέσξβ τπθ ηαρτυρδευθ θβσδυθ εικρέας
εαδ γδα θα ταραεκυθάσεδ ζέγκ τκυς εγεεά
φΪζκυς υηυθ περέ τβς σβηερδθάς ηκρά
φάς εικρέας πκυ αργΪ εαδ εατσπδθ σξεά
δέκυ επδβΪζζεταδ σε κπκδαδάπκτε φπθά
αθτέδρασβςέ ΠεραστδεΪ ηαςέ

Σκ (α)εαεκ αρθδ γα τκ βρεέτε θα βεζΪά
αεδ στβθ ηατρβ πζευρΪ τβς στΪθβς, στκ
www.gosheep.gr/blackέ τβθ εέσκδκ
τκυ παξθδκτ τκυ γρΪφεδμ

τδς θτξτες γδα θα εκδηβγυ ηετρΪπ ζτεκυς
αζζΪ ησθκ ηΫξρδ τκ εθθδΪ γδατέ ηετΪ γέθκά
θταδ αγΫζβ εαδ φκβΪηαδέ σταθ ηεγαζυσπ
γα παθτρευτυ τκθ ασπρκδσθτβ εαδ ηααέ γα
εαταρρέοκυηε σζα τα στερεστυπα τκυ ηΪά
ταδκυ τκττκυ εσσηκυ

Μ ΡΟΛΟΓΙΟ ΞΟΡΙΑ Ι

Ἡηερκζσγδα Ἐικρέας
ΓδΪθθβς Ρέτσκςέ
2ι Ὀ τ βρ υ 1λζκ
Ἐδῶ τ᾿ ἀγεΪγδα εἶθαδ πκζζὰ ά
ἀγεΪγδα, εασταθΪ, εέτρδθα ἀγεΪγδα,
σ᾿ ὅζκ τὸ ηΪερκς τῆς ηΫρας, ὡς ηΫσα στὸθ ὕπθκέ
Ὅταθ περθκῦθ τὸ συρηατσπζεγηα κἱ θτξτες
ἀφάθκυθ ηδερὰ εκυρΫζδα ἀπ᾿ τὴ φκῦστα τκυςέ
Σὰ ζσγδα πκὺ ηᾶς φΪθβεαθ ὄηκρφα εΪπκτε
ξΪσαθ τὸ ξρῶηα τκυς σὰθ τὸ γδζΫεκ τκῦ γΫρκυ στὸ σεθτκῦεδ
σὰθ ἕθα ζδσγερηα σββσηΫθκ στὰ ταΪηδαέ
Οἱ ἄθγρππκδ περπατᾶθε ηὲ τὰ ξΫρδα στὶς τσΫπες
ἢ εΪπκτε ξεδρκθκηκῦθ σὰ θὰ δδυξθκυθ ηέα ηῦγα
πκὺ ιαθαεΪγεταδ στὸ ἴδδκ ηΫρκς πΪζδ εαὶ πΪζδ
στὰ ξεέζβ τκῦ ἄδεδκυ πκτβρδκῦ ἢ πδὸ ηΫσα
σ᾿ ἕθα σβηεῖκ ἀπρκσδδσρδστκ εδ ἐπέηκθκ
ὅσκ εδ ἡ ἄρθβσά τκυς θὰ τὸ ἀθαγθπρέσκυθέ
2λ Ὀ τ βρ υ
Κκδησηαστε ζέγκ ά δὲ ηᾶς φτΪθεδέ
Ὅζβ θτξτα ρκξαζέακυθ κἱ ἐισρδστκδ ά
εκυρασηΫθα παδδδΪ, εκυρασηΫθαέ

Ἀπ᾿ ὄιπ εἶθαδ τ᾿ ἀστΫρδα ά πκζὺ ηεγΪζα ἀστΫρδα
εκυρεηΫθα ἀστΫρδα πκὺ κἱ τρέξες τκυς φυτρυθκυθ ἄγρδες
σὰθ τὸ εεφΪζδ τ᾿ ἍβάΓδΪθθβ τκῦ Πρκδρσηκυ
ἢ σὰθ τκῦ δδεκῦ ηας τκῦ Παθαγδυτβέ
Εἶθαδ εαὶ τὰ ηδερὰ βατρΪξδα ηΫσα στὸ φζδσεκῦθδέ
Σὸ πρπὶ ηᾶς ξτυπΪεδ εαταπρσσππκ ἕθας ρσδδθκς ἥζδκς
εαγρεφτδσηΫθκς ηὲ τὸθ πδὸ συθβγδσηΫθκ τρσπκ στὴ γΪζασσα
πΫρα
ὅηκδκς ηὲ εεῖθες τὶς φτβθὲς ἐζαδκγραφέες πκὺ πκυζκῦθ στὰ σεαά
ζδὰ τκῦ Ἀρσαεεέκυ
εδ εἶθαδ παρΪιεθκ πκὺ ἕθας τΫτκδκς ἥζδκς ηᾶς ἀρΫσεδέ
Ἕθαςάἕθας, δυσάδυσ, πκζζὲς φκρὲς εαὶ πδστερκδ
σταηατᾶηε στὸ πρκατζδκ ἢ στὸ ζσφκ εαὶ τὸθ εκδτᾶηεέ
Καὶ τκῦτκς ὁ ἥζδκς ηᾶς ξτυπΪεδ ηὲ δτθαηβ τὰ πρσσππα
ὅππς ἐεεῖθκς ὁ ιυπσζβτκς ξπρδΪτβς ραβδέαεδ
τὶς ηυγδαζδὲς θὰ πΫσκυθ τὰ στερθΪ τκυς ητγδαζαέ
Ὕστερα σετβκυηε τὰ ηΪτδα, εκδτᾶηε τὰ παπκττσδα ηας,
εκδτᾶηε τὸ ξῶηαέ Δὲθ ἔπεσε τέπκταέ
2λ Ὀ τ βρ υ
ἈθΪηεσα στ᾿ ἀγεΪγδα εαὶ στὰ πεσηΫθα φτζζα
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βράεαηε ηέα γυηθὴ γαρδκυρκεεφαζὴ ά
ἴσπς εαὶ θἆθαδ τὸ εεφΪζδ τκῦ εαζκεαδρδκῦ
ἔτσδ ἀφβηΫθκ στὶς βρεγηΫθες πΫτρες
εαὶ γτρπ τκυ εΪτδ ηδερὰ γαζΪαδα ζκυζκτδδα
πκὺ δὲθ ιΫρκυηε τ᾿ ὄθκηΪ τκυςέ
Ἂθ φπθΪιεδ εΪπκδκς πέσπ ἀπ᾿ τὸ φρΪξτβ
ἡ φπθά τκυ εαταεΪγεταδ γράγκρα στὸ ξῶηα
σὰθ ἕθα ξπθὶ ἀπὸ στρατσσξαρτκ γεηΪτκ ηατρβ σταφέδαέ
Σὸ βρΪδδ ἀεκῦηε πΫρα στκὺς ζσφκυς
πκὺ ἀζζΪακυθ τὸθ ιεφκτσεπτκ τρκξὸ τκῦ φεγγαρδκῦέ
Ἀργστερα τὰ πρΪγηατα ιαθαβρέσεκυθ τὴ γΫσβ τκυς
ὅππς βρέσεεδς τυξαέα στὸ πρκατζδκ
τὸ εαφετὶ εκυηπὶ τκῦ σαεεαεδκῦ σκυ ά εαὶ ιΫρεδςμ
δὲθ εἶθαδ δδσζκυ ἕθα εκυηπὶ ἀπὸ τὶς στκζὲς
τῶθ γεατρέθπθ τκῦ εαζκεαδρδκῦ ά ὄξδ, δδσζκυ ά
ἕθα εκδθστατκ εκυηπὶ πκὺ πρΫπεδ θὰ τὸ ρΪοεδς πΪζδ στὸ σαεεΪεδ
σκυ
η᾿ ἐεεέθβ τὴθ ἀδΫιδα, εὐγεθδεὴ πρκσκξὴ
τκῦ πΪθτκτε ηαγβτευσηεθκυέ
1 Ν ε βρ υ
Ἡ εαταξθδὰ ἔξεδ ηαῦρες φτερκῦγες σὰθ τὶς εΪργδες
δὲθ ἔξεδ δδσζκυ ηΪτδα
οΪξθεδ ηὲ τὴθ τυφζστβτΪ τβς τὰ ηΪτδα ηας τὶς τσΫπες ηας
ὅππς ἡ γρδὰ ξαρτκρρέξτρα τὴθ παζΪηβ ηαςέ
Σέπκτα δὲθ ηπκρκῦηε πδὰ θὰ ερτοκυηεέ
Ἐδῶ τὰ πρΪηατα βγαέθκυθ τὰ ηΫσα ἔιπ
ὅππς ηδὰ ζερπηΫθβ εΪζτσα πκὺ τὴ βγΪακυηε πρὶθ ἀπ᾿ τὸθ ὕπθκ
εδ ὅζα τὰ πσδδα εἶθαδ γυηθὰ εαὶ τὰ πρσσππα τὸ ἴδδκέ
ΜΫρα τὴ ηΫρα ὅζκδ ηδζᾶηε πδὰ στὸθ ἑθδεσέ

ΚΪγε ἴσεδκς ἔξεδ τὸ σξῆηα τκυ γυηάσκυ
ηὰ ὁ ἴσεδκς ἀπ᾿ τὸ ἄφαθτκ ξΫρδ τῆς ηβτΫρας
παέρθεδ τὸ σξῆηα εΪγε φπθῆς πκὺ δΫ σκῦ ἀθτδστΫεεταδ
γέθεταδ τὸ φζδταΪθδ ὁ εαφΫς, ἕθα εκηηΪτδ οπηέ, τὸ γερησηετρκ
ἀεσηβ εδ ἡ ιυρδστδεὴ ηβξαθὴ πζΪδ στὸ ετπεζζκ ηὲς στὸ ηδερὸ
εαγρΫφτβέ
Οἱ ζΪηπες τκῦ γαζΪηκυ εἶθαδ δυσέ
Παστρετκυηε η᾿ ἐφβηερέδες τὰ γυαζδΪ τκυς
τὅθα ἐστ, τ᾿ ἄζζκ ἐγὼ ά εἴηαστε τῆς ὑπβρεσέας σάηεραέ
Οἱ εδθάσεδς ηας εἶθαδ ὅηκδες σξεδσθέ
Δὲθ εκδταασηαστεέ
Χαδρσηαστε αὐτὴ τὴθ ὁηκδστβταέ
Κκδτᾶηε ἀπ᾿ τὸ παρΪγυρκ τὸθ κὐραθὸ ξαηΫθκ στὴθ ὁηέξζβέ
Ὅζα τὰ πρΪγηατα ζκδπὸθ ἔξκυθ τὴθ ἔεφρασβ τκῦ πΪθταέ
2 Ν ε βρ υ
Ὁ Μῆτσκς πῆρε σάηερα ἕθα γρΪηηα ἀπ᾿ τὴ εσπεζκέ
Ἡ Ἀθτδγσθβ γρΪφεδμ «Σὸ θβσδυτδεκ φγδθσππρκ
γΫηδσε εέτρδθα ερδθΪεδαέ
ΚαβηΫθε Μῆτσκ ά ζΫεδ ά δὲ γὰ τὰ γυηᾶσαδ εεῖθα τὰ ερδθΪεδα·
δὲ σεΪηπααες πκτΫ σκυ ἀπὸ βκταθδεά»έ
Ὁ Μῆτσκς
σεκτπδσε τὰ γυαζδΪ τκυ, ιαθαδδΪβασε τὸ γρΪηηαέ Δέπζα τκυ
παρατβηΫθκ στὶς πΫτρες τὸ «Ἐγξεδρέδδκ Φαρηαεκζκγέας»έ
ΧαηκγεζΪεδ ὁ Μῆτσκςέ ΒγΪαεδ πΪζδ τὰ γυαζδΪ τκυέ Δὲθ τὰ σεκυά
πέαεδέ
ΘΫζπ θὰ γρΪοπ ἕθα πκέβηα γδὰ τὸ Μῆτσκ
ὄξδ ηὲ ζΫιεδς
ὅζκ ηε εέτρδθα ερδθΪεδαέ
[έέέ]

«ΘΑΤΜΑΣΟ ΚΑΙΝΟΤΡΓΙΟ ΚΟΜΟ» ά ΤΣΟΠΙΑ ΣΟΤ Μ ΛΛΟΝΣΟ ΜΑ

τβθ εικρέα γθπρέαεδς έέέτα εαζττερα παδδδΪΞ
πσσπασηα απσ τκ βδβζέκ τκυ Άζθτκυς ΥΪιζες σε ηετΪφρασβ ασέ Λέ Καααθταά

«[έέέ] Ο ρξδηΪγεδρκς, τυρα, εέηαδ
εγυέ εεέθκθ, σηπς, τκθ εαδρσ άηκυθα
Ϋθα φδζκπερέεργκ ηαρηδτσθδέ Άρξδσα θα
ηαγεδρετπ τα δδεΪ ηκυ πρΪγηατα, εΪτδ
πκζτ αθκργσδκια εαδ παρΪθκηα φαγβτΪέ
ΟυσδαστδεΪ, δβζαδά, εδυ πκυ τα ζΫηε,
Ϋεαθα πραγηατδεά επδστάηβ»έ ηεδθε γδα
ζέγκ σδππβζσςέ «Καδ τδ συθΫββν», ρυά
τβσε κ Άγρδκςέ Ο Άρξκθτας αθαστΫθαιεέ
«Περέπκυ, αυτσ πκυ γα συηβεέ εαδ σε
σας, θεαρκέ ηκυ ετρδκδέ Παρ’ κζέγκθ θα
ηε στεέζκυθ εικρέα σ’ Ϋθα θβσέ»έ Σα ζσά
γδα τκυ Ϋεαθαθ τκθ ΜπΫρθαρθτ θα τδά
θαξτεέ απστκηαέ «Θα στεέζετε εηΫθα σε
θβσέν»έ θαπάδβιε, δδΫσξδσε τκ δπηΪτδκ,
εαδ στΪγβεε, ηπρκστΪ στκθ Άρξκθτα, ξαά
ηκγεζυθταςέ « εθ ηπκρεέτε θα ηε στεέά
ζετε εηΫθα στκ θβσέέ εθ Ϋξπ εΪθεδ τέά
πκταέ Οδ Ϊζζκδ φταέθεέ Ορεέακηαδ ππς
φταέθε κδ Ϊζζκδ»έ δεδιε ηε τκ δΪξτυζκ
τκθ ΥΫζηξκζτς εαδ τκθ Σαπθ,·έ «ας παά
ραεαζυ, ηβθ ηε στεέζετε στβθ Ισζαθδέαέ
Τπσσξκηαδ θα εΪθπ κέτδ πρΫπεδέ υστε
ηκυ ηδα αεσηβ ευεαδρέαέ ας παραεαζυ,
δυστε ηκυ ηδα αεσηβ ευεαδρέα»έ Σα δΪά
ερυα Ϊρξδσαθ θα ευζΪθε στα ηΪγκυζΪ
τκυέ «ας επαθαζαηβΪθπ, αυτκέ φταέθε»,
εέπε ηε ζυγηκτςέ «Όξδ, στβθ Ισζαθδέαέ
Παραεαζυ τβθ αρξκθτκστθβ σαςΞ Παραά

εαζυΞ»έ ε Ϋθαθ παρκιυσησ δκυζκπρΫά
πεδας, Ϋπεσε στα γσθατα, ηπρκστΪ στκθ
Άρξκθταέ

Ο ΜκυσταφΪ Μκθτ πρκσπΪγβσε θα
τκθ σβευσεδ αζζΪ κ ΜπΫρθαρθτ συθΫά
ξδσε τα εζαοκυρέσηατα τκυ, εαδ τα ζσά
γδα βγαέθαθε απσ τκ στσηα τκυ πκτΪηδέ
τκ τΫζκς κ Άρξκθτας ξρεδΪστβεε θα ξτυά
πάσεδ τκ εκυδκτθδ εαδ θα φπθΪιεδ τκθ
τΫταρτκ γραηηατΫαέ «ΦΫρτε τρεδς στδβαά
ρκτς Ϊθδρες», δδΫταιε, «εαδ κδβγάστε τκθ
ετρδκ Μαρι σε Ϋθα υπθκδπηΪτδκέ υστε
τκυ ηδα γερά πτβτδεά δσσβ απσ “σσηα”,
ιαπζυστε τκθ εαδ αφάστε τκθ»έ Ο τΫταρά
τκς γραηηατΫας βγάεε εαδ ιαθαγτρδσε ηε
δυκ κδεκγερΪπκθτεςέ ΦυσδεΪ, άταθ δέδυά
ηκδ εαδ θτυηΫθκδ πρΪσδθαέ Άρπαιαθ τκθ
ΜπΫρθαρθτ πκυ βσγγαγε εαδ ερατγααε,
εαδ τκθ ηετΫφεραθ Ϋιπ απσ τκ σπκυδαά
στάρδκέ

«Θα Ϋζεγε εαθεές ππς εέθαδ Ϋτκδηκς
θα εσοεδ τκθ ζαδησ τκυ», εέπε κ Άρξκά
θτας σταθ Ϋεζεδσε β πσρταέ « θυ αθ εέξε
Ϋστπ εαδ ζέγκ εκδθσ θκυ, γα εαταζΪά
βαδθε ππς β τδηπρέα τκυ, κυσδαστδεΪ,
εέθαδ αθταηκδβάέ Σκθ στΫζθκυθ σ’ Ϋθα
θβσέέ βζαδά εΪπκυ σπκυ γα συθαθτάά
σεδ τβθ πδκ εθδδαφΫρκυσα κηΪδα αθά
δρυθ ά γυθαδευθ πκυ ηπκρεέ εαθεές θα

βρεδ στκθ εσσηκέ Όζκυς εεεέθκυς πκυ,
γδα εΪπκδκθ ζσγκ, εέθαδ πκζτ συθεδδβτΪ
ατκηδστΫς γδα θα ηπκρκτθ θα εθτΪσσκά
θταδ στβθ εκδθσβδκ απάέ Όζκυς εεεέά
θκυς πκυ δεθ εέθαδ δεαθκπκδβηΫθκδ απσ
τβθ κργκδκιέα, εαδ πκυ Ϋξκυθ αθειΪρά
τβτες δδεΫς τκυς δδΫεςέ Μ’ Ϊζζα ζσγδα,
σζκυς σσκδ Ϋξκυθ εΪπκδα αιέαέ ας αβά
ζετπ, ετρδε ΓκυΪτσκθ»έ

Ο ΥΫζηξκζτς γΫζασεέ «Σστε γδατέ δεθ
πΪτε εαδ σεδς σ’ Ϋθα θβσέν»έ «Γδατέ εγυ,
στκ τΫζκςέ πρκτέηβσα τβθ Ϊζζβ ζτσβ»,
εέπε κ Άρξκθταςέ « έξα θα δδαζΫιπμ ά γα
ηε Ϋστεζθαθ σ’ Ϋθα θβσέ, σπκυ γα ηπκά
ρκτσα θα συθεξέσπ τα πεδρΪηατα ηκυ
στβθ αφβρβηΫθβ επδστάηβ, ά γα Ϋπρεπε
θα ηετΪσξπ στκ υηβκτζδκ τπθ ρξσά
θτπθ ηε πρσβζεοβ εΪπκτε θα απκετάσπ
τβ δδεά ηκυ περδκξάέ πΫζεια τκ δετά
τερκ εθδεξσηεθκ εαδ ζβσησθβσα τβθ επδά
στάηβ»έ εκζκτγβσε σδππάέ

«ΚαηδΪ φκρΪ», εέπε, «ηεταθδυθπ πκυ
δεθ αεκζκτγβσα τβθ επδστάηβέ ευτυξέα
εέθαδ σεζβρσς αφΫθτβς, δδέπς β ευτυξέα
τπθ Ϊζζπθέ Καδ εέθαδ σεζβρστερκς αφΫά
θτβς εδ απ’ τβθ έδδα τβθ αζάγεδα αθ δεθ
εέθαδ εαθεές πρκεαζζδεργβηΫθκς θα τβθ
απκδΫξεταδ ασυαβτβτέ»έ
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ΑφδΫρπηαμ Σκπδεά Αυτκδδκέεβσβ
ε αερδβυς Ϋιδ ηάθες κ εζζβθδεσς ζασς πρκσΫρξεταδ στδς

δβηκτδεΫς εαδ περδφερεδαεΫς εΪζπες γδα τβθ αθΪδεδιβ τπθ τκπδά
ευθ τκυ αθτδπρκσυππθέ Με τκθ πκζδτδεσ ξΪρτβ αυτά τβ στδγηά
ασαφά, ηε τκ θκηκγετδεσ υπσστρπηα αδδευερέθδστκ εαδ ηε επδά
ηΫρκυς περδκξΫς ά σππς εαδ στβ ΚεφαζκθδΪ ά θα ηβθ γθπρέακυθ
στκ «παρΪ πΫθτε» σε πκδα δδκδεβτδεά εθστβτα γα αθάεκυθ, τκ
ἔστπ ρέξθεταδ στβ ηΪξβ τπθ εεζκγυθ, σξδ γδα θα δδεεδδεάσεδ
σταυρκτς εαδ σταυρυσεδς, αζζΪ ηε τβθ εζπέδα εαδ τβθ πρσγεσβ
θα ιεεδθάσεδ Ϋθας πραγηατδεσς δδΪζκγκς, γσθδηκς εαδ δβηδκυρά
γδεσς, γδα σζα σσα σάηερα, Ϊζζκδ γα Ϋπρεπε θα συαβτκτθέ

Σκ αφδΫρπηα αυτσ, εσθτρα στδς συθβγδσηΫθες πραετδεΫς

δεθ επδεεθτρυθεταδ στδς δδεεδδεάσεδς εαδ τκυς δδεεδδεβτΫς γυά
επθ εαδ αιδπηΪτπθ κττε στα εαζζδστεέα δεαθστβτας, άγκυς εαδ
δβηκφδζέαςέ Με τκθ έδδκ τρσπκ δεθ δδεεδδεεέ εαθΫθα αζΪγβτκ
στα αυτκδδκδεβτδεΪ αβτάηαταέ πδξεδρεέ σηπς ά εαδ αυτσ δεθ
τκ ερτβεδ ά ηάππς εαδ τβθ τστατβ αυτά υρα, β πρκσκξά φτγεδ
απσ κθσηατα εαδ φάηες εαδ στραφεέ στκ αζβγδθσ θσβηα τβς
τκπδεάς αυτκδδκέεβσβς εαδ στα πραγηατδεΪ πρκβζάηατα τβς
τκπδεάς εκδθπθέαςέ Άζζπστε, στδς επκξΫς πκυ ακτηε, β αυτκά
δδκέεβσβ δεθ εέθαδ παδξθέδδ, αθτδγΫτπς εέθαδ πΪθπ απσ σζα εαδ
πρυτα απσ σζα πκζδτδεάέ Πκζδτδεά γδα εκδθπθέες πκυ στεθΪά
ακυθ εαδ τσπκυς πκυ εζπέακυθ, Ϋστπ εαδ δτσεκζα…

ΟΤΣΟΠΙΑ Σ Ν ΞΟΤΙΑ

Χ υτκΨΟργΪθπσβ τβς δκέεβσβς
Γδα Ϋθα Κέθβηαέέέ

τατρκς Αθττπαςέ
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ασφυετδεά συγευρέα πκυ βδυθεδ κ
τσπκς τα τεζευταέα πΫθτε ξρσθδα, αθΫά
δεδιε πΫραθ τβς ερδτδεάς γδα σσα τβ δβά
ηδκτργβσαθ, τβθ αθΪγεβ κζκΫθα εαδ πεά
ρδσσστερβς συηηετκξάς τβς εκδθπθέας,
στδς εκδθπθδεΫς εαδ πκζδτδεΫς ειεζέιεδςέ
επκξά, Ϊζζπστε, πκυ γδασυτες εεά

θτρδευθ πκζδτδευθ δδευγετάσεπθ, εαγάά
ζπσε ηεγΪζα τηάηατα τβς στβθ πκζδά
τδεά αδρΪθεδα εαδ τβθ εκδθπθδεά αεργέα,
Ϋξεδ παρΫζγεδ κρδστδεΪέ τα ερεέπδα ζκδά
πσθ ηας ξυρας πκυ πρκσπαγεέ θα συά
θτκθέσεδ τα βάηατα τβς ηε τβθ αθΪγεβ
τπθ αθγρυππθ γδα απζά επδβέπσβ, τκ
σραηα γδα αηεσστβτα στβ ζάοβ τπθ απκά

φΪσεπθ, γδα δδετρυθσβ τβς συηηετκξάς
εαδ αθΪζβοβ πκζδτδευθ δρΪσεπθ, εαγέά
σταταδ ειέσκυ επδταετδεσ εαδ αεσηβ πδκ
κυσδαστδεσ απκ τβθ σπκδα δδατυππηΫθβ
ά συξθΪ επδεκδθπθδαεά εαδ ησθκ ά αγπά
θέα γδα εατΪργβσβ τπθ πκζδτδευθ εεεέά
θπθ γυεπθ εαδ αιδπηΪτπθ, πκυ Ϋφεραθ
ηδα κζσεζβρβ ξυρα σε συθγάεες αθγρπά
πδστδεάς πζΫκθ ερέσβς εαδ τβς αθτδεατΪά
στασά τκυς απσ συζζκγδεΫς, πζεδκοβφδά
εΫς εαδ αηεσκάαθτδπρκσππευτδεΫς δδαδδά
εασέες, στα εΫθτρα ζάοβς τπθ απκφΪά
σεπθέ

Όστραεκ ηε τκ σθκηα τκυ Περδεζάέ Ο
σρκς σστραεκ σβηαέθεδ γεθδεΪ εΪγε ευρτσ
αθτδεεέηεθκ, εδδδεστερα σηπς εΪγε τεηΪά
ξδκ ά γρατσηα πάζδθκυ αγγεέκυέ
ΣΫτκδα τεηΪξδα ά γρατσηατα ξρβσδηκπκδά
άγβεαθ πκζτ πρυδηα πς υζδεσ γραφάς
ά πδθαεέδδα πκυ ξαρΪσσκθταθ ηε αδξηβά
ρΫς γραφέδες ά γρΪφκθταθ ηε ηεζΪθδ επδά
γραφΫς σ΄ αυτΪέ τβθ αρξαέα Αγάθα, επέά
σβς, τΫτκδα σστραεα ξρβσδηκπκδκτθταθ
εαδ πς οβφκδΫζτδα δ ς σε φ φ ρ ες
γ α ε τ π σ ς π τ τ υς γ στ ς
στρα σ ς ε στρα σ ς, πκυ κ

γεσησς αυτσς επεετΪγβεε αργστερα σ΄ σζκ
τκθ εζζαδδεσ ξυρκέ
Πβγάμ wikipedia.orgέ

ΙστκρδεΪ εαδ ησθκ, κ γεσησς τβς τκά
πδεάς αυτκδδκέεβσβς, άργε θα ηεταφΫά
ρεδ στβθ πκζδτδεά εαδ αργστερα συθταγά
ηατδεά δδΪργρπσβ, τβθ αηυθτδεά ευρέπς
αθΪγεβ τπθ αθγρυππθ, θα δβηδκυργκτθ
πσζεδς, γεδτκθδΫς, κηΪδες, παρΫες, ηΫσα
απσ τδς κπκέες εαδ ευρέπς ηΫσα απσ τβθ
εσπτερδεά τκυς συθκξά, β πρκστασέα
απσ εΪγε εέδκυς, ηεγΫγκυς εαδ φτσεπς
επδβκζά, γα ττξαδθε ηεγαζττερβς απκτεά
ζεσηατδεστβτας, απκρρκφυθτας εκδθπά
θδεΪ ηε τβ ηΫγκδκ τβς δδασπκρΪς εαδ τβς
αζζβζεγτβς, τδς σπκδες συθΫπεδες εγθδά
ευθ, πκζδτδευθ εαδ εκδθπθδευθ εαταά
στρκφυθέ Καδ Ϋτσδ πραγηατδεΪ, Ϋγδθεέ

“Όι α, α 
 αα ικ  ι ,
α  α 

και  , α
ι 

α α α και
α α  α ι

α α α και
ια ικα , ια ια
 ι κ , 

ι ικ ,  α.”

άηερα, στκ σταυρκδρσηδ τβς πδκ
ερέσδηβς στβ στγξρκθβ δστκρέα, συγευά
ρέας, αθαβέπσε εαδ συθεξέαεδ θα αθαά
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βδυθεδ, αερδβυς αυτά β εθστδετυδβς
εαδ γκθδδδαεΪ πζΫκθ εαταγεγραηηΫθβ
αγπθέα τβς εκδθπθέας, θα αθτδηετππέσεδ
δβζαδά απκ εκδθκτ, συζζκγδεΪ εαδ αζά
ζβζΫγγυα, τκθ εεσεαφΫα πκυ ετκδηΪαεδ
τβθ κδεκθκηδεά εαδ σξεδσθ βδκζκγδεά
τβς γαθάέ Κδ επεδδά, κδ αδρετκέ αθτδά
πρσσππκέ τβς, σε αρεετΫς περδπτυσεδς
αρεΫστβεαθ στκ ρσζκ τπθ ηαυρκφσρπθ
συθκδυθ ηδας δδαγεγραηηΫθβς εικδέκυ
αεκζκυγέας, άργε β στδγηά, β θεερδεά
πκηπά τβς αδρΪθεδας εαδ συξθΪ τβς ηδά
αΫρδας, θα αζζΪιεδ πκρεέα αερδβυς ζέγκ
πρδθ τβ στρκφά εαδ θα αθααβτάσεδ στα
βΪγβ τβς δστκρέας τβς εαδ γδα τκ ηΫζά
ζκθ τπθ παδδδυθ τβς, Ϋθα θΫκ σραηα,
συηηετκξάςάδρΪσβςάξεδραφΫτβσβς, αρά
ξδεΪ σε επέπεδκ, γεδτκθδΪςάεκδθστβταςά
πσζβςάθβσδκτ εαδ ά γδατέ σξδ ά στβ συά
θΫξεδα εαδ σε εεθτρδεσ επέπεδκέ Παραά
ηερέακθτας αρξδεΪ εαδ εατα απσζυτβ
πρκτεραδστβτα, τδς σεσπδηες Ϊθπγεθ,
δδαδρετδεΫς εθτκζΫς γδα δδΪσπασβ αυτκτ
πκυ πραγηατδεΪ εΪγε εικυσδαστδεσ στά
στβηα φκβΪταδ, δβζαδά τβς εκδθπθδεάς
συθκξάς εαδ συσπεέρπσβςέ

“Για α  α ,
α αι αι α α
ια  ικ
 ι α
 ι α α
ι ικ α

 α α
α ακ  αι
ακ και ι
α , α  ι 

 α
 ι, α κ ι  α

α κ ι ι ικ
  α
κα α α ι
ια ικα κ

α
α α α
α ικ , ,
 ικ και
α ικ .”

τβθ αθαγεαέα αυτά πκρεέα, τα εηπσά

δδα σέγκυρα εέθαδ πκζζΪ εαδ πΪσβς φτά
σεπςέ Σα ΚαζζδερατδεΪ στθδρκηα δδΪρά
γρπσβς εεθτρδευθ εαδ τκπδευθ εικυά
σδυθ, σππς εαδ β πκζδτδεά υπσσξεσβ γδα
ηεζζκθτδεά θκηκγετδεά τκυς Χεαδ ησθκΨ
εατΪργβσβ, ερατκτθ τκ σραηα ηδας εθαζά
ζαετδεάς ευρδαρξδεάς εικυσέας, εαγβζπά
ηΫθκ σε παζαδκεκηηατδεΪ συστάηατα πεά
ζατεδαεκτ εαδ παραγκθτδεκτ ξαραετάραέ
Σβ στδγηά ηΪζδστα, πκυ β εκδθπθέα αυτκά
κργαθπηΫθα, συζζκγδεΪ εαδ εδθβηατδεΪ,
γα ηπκρκτσε άδβ θα εαταργάσεδ στβ
πρΪιβ εαδ σξδ στα ξαρτδΪ τδς συστβηδεΫς
αγευζυσεδς, εθσπηατσθπθτας στβ πκζδά
τδεά ζεδτκυργέα τβς, εδθάσεδς, κηΪδες εαδ
εδθάηατα πκυ δρκυθ απκσπασηατδεΪ εαδ
συξθΪ σπασηπδδεΪ, σξδ σηπς εαδ ηεγκά
δευηΫθα ά απκτεζεσηατδεΪέ Ϊθ δβζαδά,
παρΪζζβζα ηε τα αυτκφυά αυτΪ εδθάά
ηατα, β έδδα β εκδθπθέα εαδ κδ Ϊθγρπά
πκδ πκυ τα απκτεζκτθ, πρκξπρκτσαθ σε
Ϊηεσες εαδ αθτδπρκσππευτδεΫς δδαδδεαά
σέες, αθκδετΫς συθεζετσεδς, συηβκτζδα
γεδτκθδΪς ά εκδθστβτας εαδ στβ «γεσηκά
πκέβσβ» τβς παρκυσέας τκυς, τστε εαθΫά
θας πκζδτδεσς εργκζΪβκς δεθ γα Ϋβρβά
σεε ξυρκ θα σταγεέ ΧεηπσδδκΨ εαδ πεά
δέκ ΧδσιβςΨ θα δραστβρδκπκδβγεέέ Γδα θα
συηβεέ αυτσ, δεθ απαδτεέταδ β αθαηκθά
ηδας θκηκγετδεάς ρτγηδσβς πκυ δεθ γα
Ϋργεδ πκτΫ απσ Ϋθα πκζδτδεσ στστβηα πκυ
στβ τεζευταέα φΪσβ τβς παραεηάς τκυ
φκβΪταδ αεσηβ εαδ τκθ έδδκ τκθ εαυτσ
τκυ, γα Ϋργεδ σηπς ά ηΪζζκθ ηπκρεέ θα
Ϋργεδ, σταθ β εκδθπθέα απκετάσεδ τβθ
πκζδτδεά βκτζβσβ θα εγεατασταγεέ στδς
δδαδδεασέες εεεέθες πκυ Ϋηηεσες πρκς
τκ παρσθ γα ηετατραπκτθ σε δυθαηδεΫς,
Ϊηεσες, συζζκγδεΫς εαδ δραστδεΫςέ Καδ
γδα θα συηβεέ αυτσ, απαδτεέταδ απζΪ Ϋθα
απζσΧδεσΨ σραηαέ

Ο δρσηκς γδα τδς επερξσηεθες αυά
τκδδκδεβτδεΫς εεζκγΫς δεθ εέθαδ ηεγΪά
ζκς, δεθ εέθαδ σηπς εαδ ηδερσςέ Λέγκ
πρδθ τβθ αφετβρέα, πρκεαζεέ τβθ πκζδά
τδεά αζζΪ εαδ εκδθά ζκγδεά, τκ σξάηα
ηδας δδαζυηΫθβς κδεκθκηδεΪ εαδ πκζδτδεΪ
ξυρας εδ εθσς ζακτ σε βαγεδΪ ερέσβ, πκυ
ταυτσξρκθα κφεέζκυθ επέ τδηά θα πρκεά
δρετσκυθ στα σαζσθδα τβς ευρππαδεάς
αθκργασηδεάς κζκεζάρπσβςέ ιπ απκ
τδς πσρτες τβς, ηδα εκδθπθέα πκυ εκπδΪά
αεδ θα επδβδυσεδ εαδ ηΫσα απκ αυτΫς, Ϋθα
κζσεζβρκ υπερερατδεσ στστβηα κδεκθκά
ηδεκτ δεσπκτδσηκτ πκυ δδαφεθτετεδ δεέά
ετες, αρδγηκτς, παραδσσεδς, Ϋγθβ, ζακτς,
εκδθπθέες εαδ ερΪτβέ

Οδ αεκζκυγκτηεθες πκζδτδεΫς πκυ
δδαγζυθταδ απκ τδς επδηΫρκυς τπθ εραά
τυθ εικυσέες εαδ δδαπερθκτθ στκ εκδά
θπθδεσ δστσ, ξπρές εαθΫθα εηπσδδκ, δδαά

πραγηΪτευσβ ά αθτέστασβ, τκ ησθκ πκυ
απκηΫθεδ γδα θα απκερκυστκτθ, εέθαδ β
έδδα β εκδθπθέαέ Όξδ Ϋθα, αζζΪ πκζζΪ
«ΓαζατδεΪ ξπρδΪ», πκυ ηε αέσγβηα τβς
ευγτθβς εαδ τκυ ρσζκυ τκυς, γα δβηδκυρά
γάσκυθ αυτσηατα εαδ αυτκκργαθπηΫθα
τδς απαραέτβτες δκηΫς εαδ δδαδδεασέες,
γδα ηδα Ϊζζβ δδκέεβσβ, Ϊζζβ πκζδτδεά,
Ϊζζβ πκρεέαέ αζζβζεγγτβ τπθ αθγρυά
ππθ, β εκδθπθδεά συθκξά, τκ τκπδεσ δδέά
πηα, β αθγρυπδθβ ευαδσγβσέα, β Ϋεά
φρασβ εαδ β δβηδκυργέα, ησθκ σε ηδερΫς
Χτπθ εζζάθπθΨ εκδθστβτες, ηπκρκτθ θα
απκετάσκυθ σΪρεα εαδ κστΪέ

“Τα Καικ α ικ
α ι  

κ ικ και ικ
ι ,  και

ι ικ  ια
 ικ  ικ

(και )
κα  , κ α

α α ια
αακ ικ

κ ια ικ α ,
κα 
ααι κ α ικ
α α α ιακ
και α α ικ

α ακ α”

ρεεέ γδα ηδα αεσηβ φκρΪ, θα ηβθ
εγεαταζεέοκυηε τδς ττξες ά τδς ατυξέες
ηας στδς ηεγΪζες τκυ Ϋγθκυς σξκζΫς πκά
ζδτδευθ παραγσθτπθ, αζζΪ συζζκγδεΪ,
συσπεδρπηΫθα εαδ δυθαηδεΪ, επδξεδράά
σκυηε τκ εέθβηα εαδ τκ σραηα ηδας Ϊηεά
σβς, συζζκγδεάς εαδ ιεεΪγαρβς αυτκδδκέά
εβσβς, θα τκ εγεαταστάσκυηε ηΫσα απσ
τκυς δρσηκυς, τδς γεδτκθδΫς εαδ τα ξπά
ρδΪ, στδς δκηΫς ηδας δδκέεβσβς πκυ δστκά
ρδεΪ εαδ πκζδτδεΪ πβγΪαεδ απσ τκ ζασ εαδ
ασεεέταδ γδ αυτσθ εαδ σξδ εδς βΪρκς ά εράά
ηβθ τκυέ Υπρές ηεγΪζα κθσηατα εαδ πβά
γαέκυς τέτζκυς, ηε ησθβ δτθαηβ τβ δτά
θαηβ τπθ πκζζυθ, τβ δδερδτδεστβτα τπθ
αθπθτηπθ, τβθ κρηβτδεστβτα τπθ θΫπθ,
τβθ φαθτασέα τπθ αθεδδέεευτπθ, τβθ κυά
τκπέα ηδας ΧτεζδεΪΨ θέεβςέ υτΪ εαδ τέά
πκτα περδσσστερκ σε ηδα ηΪξβ πκυ πζβά
σδΪαεδ εαδ πκυ δεθ πρΫπεδ θα ξαγεέέ
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ΓΙΑ ΟΛΑ ΦΣΑΙ Ι ΣΟ ΤΣ ΜΑέέέ

Γδα τκ στστβηα τπθ εεζκγυθ στβθ υτκδδκέεβσβ
ΘΪθκς Αηπαταάςέ

ΠΪτρα, 1ί Απρδζέκυ 2ί13

“ α Α ι κ
 ι αι α α α
α ι  ι
κα α , α

  α κ
  , α

α αι ια κ ι  α
 και  . Και

 α   ι  ι α
ακ ικ κ 

α ι ικ ι κ κ . Κα
α 

 α , ι ι
α κ ικ α α
ι ικ και  .”

γδθαθ πρδθ ζέγκ εαδρσ,
αθαεκδθυσεδςάσεΫοεδς τκυ Τπκυργκτ,
γδα τκ εεζκγδεσ στστβηα τπθ επσηεθπθ
εεζκγυθ στβθ Σκπδεά υτκδδκέεβσβέ
Τπάριαθ εαδ κρδσηΫθες πρυτες αθτδδρΪά
σεδςέ

Σκ πρυτκ πκυ πρΫπεδ θα δδαγθυσκυηε
εέθαδ τκ τδ γΫζεδ β ΚυβΫρθβσβ βΪακθτας
επέ τΪπβτκς συαάτβσβ γδα τκ εεζκγδεσ
στστβηαέ ΘΫζεδ εατΪ τβθ Ϊπκοβ ηας θα
στρΫοεδ τβθ συαάτβσβ σε ασφαζά γδα αυά
τάθ ηκθκπΪτδαέ ιπ εαδ ηαερδΪ απσ τα
πραγηατδεΪ πρκβζάηατα τβς υτκδδκέά
εβσβς, στα ρβξΪ, εαδ ηε Ϋθαθ δδΪζκγκ
ει αθτδεεδηΫθκυ αργσ εαδ ηαερκσεεζά,
θα τβθ εγεζπβέσεδ σε ηέα αθτδπαρΪγεσβ
αεέθδυθβ εαδ Ϊθευ κυσέαςέ

χς δκτηε σηπς πκδα εέθαδ τα σβηαά
θτδεΪ, πκδα γα Ϋπρεπε θα απκτεζκτθ τδς
πρκτεραδστβτες πκζδτδευθ δυθΪηεπθ εαδ
πρκσυππθ, πκυ γΫζκυθ θα δρΪσκυθ ά θα
υπβρετάσκυθ τβθ υτκδδκέεβσβμ

1έ Σκ πρυτδστκ πρσβζβηα σάηερα εέά
θαδ β έδδα β τπαριβ τβς υτκδδκέεβά
σβςέ τπαριβ τβς Ϋστπ ηε τα ξαραά
ετβρδστδεΪ πκυ γθπρέσαηε τδς τεζευταέες
δεεαετέεςέ έθαδ γθπστσ, στδ τδς τρεδς
τκυζΪξδστκθ τεζευταέες δεεαετέες, β υά
τκδδκέεβσβ «ηεταρρυγηέαεταδ» συθεξυς,
ξΪθκθτας ζαρεΪ τβς γθπρέσηατα, σε ηέα
πκρεέα πζάρκυς εθσπηΪτπσβς τβς, στκ
ερατδεσ στστβηα εικυσέαςέ «ηεταρά
ρτγηδσβ» κζκεζβρυθεταδ ηε τκθ «Καζά
ζδερΪτβ», τκθ θσηκ κδβγσ ζΫθε, γδα τβθ

«κδεκθκηδεά εαδ δδκδεβτδεά» αυτκτΫζεδα
τπθΟΣ έ εθ ζΫθε στδ β δδκδεβτδεά αυτκά
τΫζεδα γα στβρέαεταδ σε θσηκυς πκυ επδά
βΪζζεδ β Σρσδεα εαδ κδ δδεΫς τβς ευβερά
θάσεδς, δεθ ζΫθε στδ β κδεκθκηδεά αυτκά
τΫζεδα γα στβρέαεταδ στκ πρκθσηδκ επδά
βκζάς φσρπθέ Όξδ στβθ ηεταφκρΪ πσρπθ
αζζΪ στβθ επδβκζά θΫπθ φσρπθΞ Σαυτσά
ξρκθα ηεταφΫρκυθ στκυς άηκυς εεατκά
θτΪδες θΫες αρηκδδστβτες, απαζζΪσσκά
θτας Ϋτσδ τκ ΚρΪτκς απσ τδς αθτέστκδξες
δαπΪθεςέ

Οδ εΪζπες τπθ αυτκδδκδεβτδευθ εεζκγυθ
τκυ 2ί1ίέ Θα ηκδΪακυθ ηε αυτΫς τκυ 2ί1ζν

2έ Σκ δεττερκ πκζτ σβηαθτδεσ πρσά
βζβηα, πρσβζβηα τπθ τεζευταέπθ δεεαεά
τδυθ, εέθαδ β πζάρβς εθσπηΪτπσβ τκυ πκά
ζδτδεκτ πρκσππδεκτ τβς υτκδδκέεβσβς,
στβθ πκζδτδεά τκυ ΚρΪτκυς εαδ τβθ συθκά
ζδεά εαδ αυτά πκυ αφκρΪ τβθ αυτκδδκέά
εβσβΞ βζαδά β υτκδδκέεβσβ δεθ Ϋξεδ
αδτάηατα πκυ θα αηφδσββτκτθ τβθ σβά
ηερδθά εατΪστασβ, πκυ θα τεέθκυθ στβθ
ζτσβ τπθ ζαρευθ πρκβζβηΪτπθ, πκυ θα
απαδτκτθ γδα τβθ εκδθπθέα ρσζκ εαδ συηά
ηετκξάέ Καδ βεβαέπς Ϋξεδ φτγεδ απσ τβθ
πραετδεά τκυς εΪγε ηκρφά αγπθδστδεάς
δδεεδέεβσβςέ ΚατΪ τκττκ απκτεζκτθ ηΫά
ρκς τκυ πρκβζάηατκς, πδστκπκδκτθ τβθ
αθΪγεβ συθκζδευθ αθατρκπυθ πκζδτδεάς
εαδ πρκσυππθέ

ΠρΫπεδ πστσσκ θα δδαπδστυσκυηε,
στδ β εφαρηκασηεθβ πκζδτδεά στβθ Σέ έ,
πρκεαζεέ άδβ, Ϋθτκθα σβηΪδδα πκζδτδά
εάς ξρεκεκπέαςέ Πρπτέστπς τπθ παρατΪά
ιεπθ εαδ τπθ πρκσυππθ πκυ ταυτέακθταδ
εαδ στβρέακυθ τβθ πκζδτδεά τβς ΚυβΫρά
θβσβς εαδ τπθ ηθβηκθέπθέ τβθ συθεέά
δβσβ τβς ηεγΪζβς πζεδκοβφέας τπθ δβά
ηκτυθ, κδ άηαρξκδ εαδ τα σργαθα τβς
υτκδδκέεβσβς, εαταδδεΪακθταδ γδα τβθ
απραιέα τκυς απΫθαθτδ στα ΚυβερθβτδεΪ
ηΫτρα, γδα τβθ σδππά εαδ τβθ συθεθκξά

τκυς στδς πρπτκφαθεές εαδ κργδυδεδς πεά
ρδεκπΫς τπθ πσρπθ τβς, εθ τΫζεδ στβθ
συθαέθεσβ τκυς στβθ σβηερδθά κδεκθκά
ηδεά ασφυιέα τπθ άηπθέ εθ εέθαδ Ϊζά
ζπστε τυξαέκ, στδ ηΫσα στβθ δέθβ τπθ πεά
ρδεκπυθ τκυ πρκβγκτηεθκυ ξρσθκυ, αθτέ
Ϊζζπθ δδαηαρτυρδυθ, κδ άηαρξκδ τβς
Κ , βράεαθ τβθ ευεαδρέα θα «δδεεδδά
εάσκυθ» παρΪτασβ τβς γβτεέας τκυς γδα
εθΪηδσβ ξρσθκΞ Σκ έδδκ βεβαέπς αάτβσαθ
εαδ κδ 13 αδρετκέ ΠερδφερεδΪρξεςέ Γδα θα
κζκεζβρυσκυθ τκ Ϋργκ τκυςΞ Όζα αυτΪ
τβθ περέκδκ, πκυ περδσσστερκ απσ πκτΫ
στκ παρεζγσθ, κδ άηκδ σφεδζαθ θα εέά
θαδ στκ πζευρσ τβς ξεδηαασηεθβς εκδθπά
θέας, θα πρπτκστατκτθ εαδ θα κργαθυά
θκυθ τκυς αγυθες τβς, θα εέθαδ ηε σαά
φάθεδα αθτέπαζκδ τβς ΚυβΫρθβσβς, τπθ
ηθβηκθέπθ, τβς εεπκέβσβς τκυ δβησσδκυ
πζκττκυ, τβς εαταστρκφάς τβς ξυραςέ

“Σ  
 ι ψ α  , ι
α  ι και α α α

Α ι κ , κα α ικ αι
ια α α α

α α ι α Κ  ικ
α, ια ι και

 ι
 α και ι ι
ικ   ,
 ι α

ι ικ ικ
α α   .”

Με βΪσβ σζα τα παραπΪθπ, σζες
«κδ σεΫοεδς», αζζΪ εαδ κδ πρπτκβκυζέες,
εθτΪσσκθταδ στβθ στρατβγδεά τβς δδΪσπά
σβς αυτκτ τκυ υπκταγηΫθκυ συστάηατκς
απσ τβθ εατΪρρευσβέ Καδ ηΫξρδ τστε γα
επδθκβγκτθ εαδ Ϊζζα ηΫσα εΪγε ηκρφάςέ
ς δκτηε σηπς ζέγκ αθαζυτδεστερα αυά
τΫς τδς σεΫοεδς γδα τκθ εεζκγδεσ θσηκ τβς
Σέ έ

1έ Σκ πρυτκ πκυ επδδδυεεδ κ εέ
Τπκυργσς, εέθαδ β εκδθπθέα θα εηπεδυά
σεδ, στδ γδα στδ στραβσ υπΪρξεδ στκυς
άηκυς, δεθ φταέεδ β κυσέα τβς πκζδτδά
εάς πκυ εφαρησακυθ, δεθ φταέεδ κ κδεκθκά
ηδεσς στραγγαζδσησς εαδ β ηθβηκθδαεά
πκζδτδεά, δεθ φταέεδ κ σξεδδασησς τβς
δδδπτδεκπκέβσβς τπθ αρηκδδκτάτπθ τκυς
εαδ β εατΪργβσβ εΪγε εκδθπθδεκτ τκυς

Γδα τβθ δβηκσέευσβ τπθ δδευθ σας Ϊργρπθ απκστκζά στβθ δδετγυθσβ i n f o [at] e s t o . g r wwwέestoέgr
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ρσζκυ, αζζΪ φταέεδ ευρέπς β επδφΪθεδα,
κ «εκηηατδσησς» πκυ αέφθβς αθαεαζτά
οαθε τυρα πκυ β πκζδτδεά τκυς επδρρκά
συρρδεθυθεταδέ

“Φ ι α  ι α
 α  
Α ι κ [...], α
α αι  κ α

 α  , α
κ α ι

α  κ α ικ
ι ικ , α κ

 α α ,
α α α

ι ι ικ α,
ι  α και
ι α

 αι  κ , ι
 .”

2έ Σκ δεττερκ εέθαδ, στβθ επκξά τβς
πζάρκυς συρρέεθπσβς τβς βηκερατέας
στβθ πκζδτδεά ηας απά, τβθ υρα πκυ
τκ εκδθκβκυζευτδεσ πκζέτευηα συθεξυς
εετρΫπεταδ εαδ τα ΣρκδεαθΪ δδατΪγηατα
ευρδαρξκτθ γδα θα τδγασετσκυθ τδς αθτδά
δρΪσεδς, γδατέ β ειαγζέπσβ τκυ ζακτ δεθ
επδβΪζζεταδ ξπρές αυταρξδσησ εαδ εαά
ταστκζά, γα άταθ αδδαθσβτκ γδα τκ στά
στβηα εικυσέας θα ειαδρεγεέ β υτκδδκέά
εβσβ απσ τκ γεθδεσ εζέηαέ Φρσθτδσαθ
ζκδπσθ θα «ηεταρρυγηέσκυθ» τβθ υτκά
δδκέεβσβ, σππς παραπΪθπ αθαφΫραηε,
θα τβς αφαδρΫσκυθ τκ πζεκθΫετβηα τβς
εγγττβτας στκθ πκζέτβ, θα τβθ εΪθκυθ
ηβξαθδσησ εφαρηκγάς τβς ερατδεάς πκά
ζδτδεάς, θα τβθ εΪθκυθ «εργαζεέκ αθΪά
πτυιβς», δβζαδά υπκταγά τβς στα δδδπά
τδεΪ συηφΫρκθτα, φκρκεδσπΪξτκρα εαδ
φκρκεπδδρκηΫα στβθ ησθβ βΫβαδβ πβγά
εΫρδκυς, τδς τσΫπες τπθ δβηκτυθέ Καδ γδα
θα γέθεδ σέγκυρβ β απσδκσβ τπθ ηΫτρπθ,
β Σρκδεαθά «επδτάρβσβ», εέθαδ πρκ τπθ

γυρυθ εΪγε άηκυ τβς ξυραςέ
3έ εθ υπΪρξεδ, πς εε τκττκυ, β παραά

ηδερά αηφδβκζέα, στδ εαδ τκ εεζκγδεσ στά
στβηα πκυ γα πρκταγεέ, γα υπβρετεέ τκυς
συθκζδεκτς πκζδτδεκτς στσξκυςέ Πκζζυ
δε ηΪζζκθ, σταθ κδ «σεΫοεδς» πκυ άρά
γαθ στβθ δβηκσδστβτα, πρκσδδδΪακυθ σε
εαγεστυς φασδσηκτ εαδ ηααδεάς ξεδραά
γυγβσβς τκυ πκζδτδεκτ φρκθάηατκςέ Σδ
ζΫθε ζκδπσθν ΛΫθε, τΫρηα κδ δβηκτδεΫς
παρατΪιεδς, τΫρηα β κργαθπηΫθβ Ϊπκοβ
τπθ δβηκτυθέ Θα επδζΫγκυηε τκυς «Ϊρδά
στκυς», ηεταιτ τπθ πκζζυθ, δεθ γα ηας
θκδΪαεδ τδ ζΫεδ κ εαγΫθας, δεθ γα ηΪά
γκυηε Ϊζζπστε τδ ζΫεδ, γα ηΪγκυηε έσπς
τδς φπτκγραφέες εαδ τκ σθκηα τκυέ εθ
γα ιΫρκυηε ηε πκδκυς Ϊζζκυς ηπκρεέ θα
επδεκδθπθάσεδ, σζκδ κδ εεατκθτΪδες υπκά
οάφδκδ γα εέθαδ γραηηΫθκδ ηε αζφαββά
τδεά σεδρΪ σε Ϋθα οβφκδΫζτδκ σεθτσθδέ
ΝαδΞ Πρκτεέθκυθ τκ απσζυτα πζεδκοβά
φδεσ εεζκγδεσ στστβηαΞ

Πκδκς ευθκεέταδ σε ηέα τΫτκδα εεζκά
γδεά δδαδδεασέαν εθ ευθκκτθταδ σσκδ
δδαγΫτκυθ «αθαγθπρδσδηστβτα» εαδ ηεά
γΪζβ εκδθπθδεά επδφΪθεδαν θειΪρτβτα
απσ τκ πυς τβθ απΫετβσαθν εθ ευθκκτά
θταδ σσκδ δδαξεδρέστβεαθ εικυσέα εαδ ηΪά
ζδστα ηε τκθ γθπστσ ηΫξρδ σάηερα τρσπκ,
τβς ρκυσφετκζκγέας, τβς συθαζζαγάς,
τπθ πεζατεδαευθ σξΫσεπθν εθ ευθκκτά
θταδ δβζαδά κδ επέζεετκδ εαδ βηΫτερκδ
τπθ εκηηΪτπθ εικυσέας, άηαρξκδ, πκά
ζδτευτΫς, Νκηαρξδαεκέ παρΪγκθτες, στεά
ζΫξβ τκυ ερατδεκτ ηβξαθδσηκτν εθ ευά
θκκτθταδ εθ τΫζεδ, σσκδ Ϋξκυθ κδεκθκηδεά
επδφΪθεδα, αγκρΪακθτας σεζέδες εαδ τβά
ζεκπτδεσ ξρσθκ, γδα τβθ πρκσππδεά τκυς
πρκβκζά, δεθ Ϋξκυηε δεδ ηΫξρδ τυρα δεά
εΪδες τΫτκδκυς σπτάρεςν Με πκδα ερδτάά
ρδα, αυτκέ εέθαδ κδ «Ϊρδστκδ», εαδ σξδ κ εαά
γβηερδθσς συηπκζέτβς ηας, πκυ αθβσυά
ξεέ, πκυ σεΫπτεταδ τκ εκδθσ εαζσ, πκυ ηΪά
ξεταδ γδα αυτσ, πκυ συηπαρατΪσσεταδ ηε
τκυς συηπκζέτες τκυ, πκυ πδστετεδ στβθ
δτθαηβ τβς συζζκγδεστβτας εαδ τκυ εκδά
θκτ αγυθαν

ΌξδΞ Σα βηκτδεΪ υηβκτζδα, δεθ εέά

θαδ εαδ δεθ πρΫπεδ θα γέθκυθ τεξθκεραά
τδεΪ συηβκτζδα αθπθτηπθ εταδρεδυθΞ
ΠρΫπεδ θα παραηεέθκυθ πκζδτδεΪ σργαθα,
πκυ θα δδεεδδεκτθ εαδ θα εαταετκτθ αρά
ηκδδστβτες υπερΪσπδσβς ζαρευθ δδεαδπά
ηΪτπθ, θα δδεεδδεκτθ ρσζκ στκ πζευρσ
τβς εκδθπθέας εαδ τπθ πκζδτυθέ θας τΫά
τκδκς ρσζκς, δεθ ηπκρεέ θα υπβρετβγεέ
ξπρές ευρέαρξβ τβθ πκζδτδεά Ϊπκοβ, ξπά
ρές ευρέπς τδς πρκκδευτδεΫς, δβηκερατδά
εΫς πκζδτδεΫς απσοεδς, πκυ ηε τβθ δτά
θαηβ τκυς, τβθ δτθαηβ τπθ δδευθ, γέθκά
θταδ πρκπγβτδεά δτθαηβ τπθ αζζαγυθ,
πκυ β υτκδδκέεβσβ εαδ κ ζασς Ϋξκυθ
αθΪγεβέ

“Έ α ι  ,
α  

κ α  ι ικ ψ ,
 κ  ι ικ ,

κ α ικ ι ικ
α ψ ι , α

, α  ι ,
 αι  ικ α

 αα ,
Α ι κ και α 

α κ .”

ΘΫζκυηε θα πρκπγάσκυηε τβθ δβά
ηκερατέα στκυς γεσηκτς τβς Σέ έν ΘΫά
ζκυηε εαζττερβ αθτδπρκσππευτδεστβταν
Περδσσστερκ εαδ απκτεζεσηατδεστερκ
δδΪζκγκ, στθγεσβ, συηηετκξά τπθ συά
ηπκζδτυθ ηαςν Σστε υπΪρξεδ τρσπκςέ
κεδηασηΫθκς, δβηκερατδεσς, εθπτδεσς,
απκτεζεσηατδεσςέ Σκ στστβηα τβς απζάς
αθαζκγδεάςέ Υπρές τβθ σβηερδθά αθτδά
δβηκερατδεά πρδηκδστβσβ ηε τκ θίΣ
τπθ εδρυθ, σταθ αυτσ δεθ γα αθτδστκδά
ξεέ στκυς πραγηατδεκτς συσξετδσηκτςέ
Όζα τα Ϊζζα, εέθαδ ασεάσεδς αθτδδβηκά
ερατδευθ εετρκπυθ, πζάγηατα γαθΪσδηα
γδα τβθ πρσκδκ, ηεγκδετσεδς πκζδτδεκτ
εεφασδσηκτ τπθ πκζδτδευθ κργΪθπθ εαδ
τβς δβησσδας απάςέ

“ αι ι ια ι κα
α και ι α   -

 ι α ,   α ,
αα ,  α ιακ  -

 ; αι α ι  -
κ ι και ι  κ  -
α , α  ι, ι , Ν α ια-

κ α  ,   κ α ικ
α ι ; αι  ι,
ι  ικ ικ ι ια, α -
α  και  ικ  ,

ια  ικ   ,
 ι  ι α κ ι
 ;”
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Σκ παρεζγσθ τκυ ηΫζζκθτκς τβς υτκδδκέεβσβς
Οδ πρκεζάσεδς εαδ τα αβτκτηεθα τπθ υτκδδκδεβτδευθ εζκγυθ

Γδυργκς Πέ Κρεηητδαςέ
Σκθ τγκυστκ εαδ τκθ επτΫηβρδκ

τκυ 1λζ3, στβθ ζετγερβ ζζΪδα, στδς
περδκξΫς πκυ παρΪ τβθ Γερηαθδεά Καά
τκξά άταθ υπσ τκθ Ϋζεγξκ τπθ αθταρά
τυθ, πραγηατκπκδάγβεαθ αυτκδδκδεβτδά
εΫς εεζκγΫςέ ε αυτΫς, γδα πρυτβ φκρΪ
στβθ Ιστκρέα ηας, οάφδσαθ γυθαέεες εαδ
κδ θΫκδ απσ 1ι ετυθ εαδ πΪθπέ Σκ γεγκά
θσς στδ σε ηδα υπσ ιΫθβ εατκξά ξυρα,
ηε Ϋθαθ εηφτζδκ θα πρκετκδηΪαεταδ ηε
πκζζΫς αερκηεταφερσηεθες εΪσες ξρυά
σΫς ζέρες γγζέας, κδ αθτδστασδαεΫς δυά
θΪηεδς δδεθεργκτθ δβηκτδεΫς εεζκγΫς γα
αρεκτσε απσ ησθκ τκυ γδα θα εαταδεέά
ιεδ τβθ σβηασέα τβς Σκπδεάς υτκδδκέεβά
σβςέ Καδ πρΪγηατδ γα άταθ τκ πδκ ζαηπρσ
παρΪδεδγηα πκυ γα ηπκρκτσε θα πρκτΪά
ιεδ εαθεές αθ ιί ξρσθδα ηετΪ δεθ εέξαηε
ηπρκστΪ ηας τδς σβηαθτδεστερες υτκά
δδκδεβτδεΫς εζκγΫς πκυ γθυρδσε πκτΫ
αυτσς κ τσπκςέ Οδ εεζκγΫς τκυΜα κυ τκυ
2ί1ζ ιεπερθκτθ σε βαρττβτα εαδ δστκά
ρδεά σβηασέα σζες τδς πρκβγκτηεθες, συά
ηπερδζαηβαθκηΫθπθ εαδ αυτυθ τβς Καά
τκξάςέ

“... ι κ  ι
Α ι ικ ικ κ 

2014, [...]  α
α α ι 

ια   
κα α α α

α  α ι 
.”

Όσκδ δδατβρκτθ αεσηα αθκδξτΪ ηΪά
τδα εαδ εαγαρσ ηυαζσ γδα θα δκυθ πΫρα
απσ τα πρκφαθά, γθπρέακυθ πκζτ εαζΪ
στδ σσκδ εεζεγκτθ στδς υτκδδκδεβτδεΫς
εζκγΫς τκυ 2ί1ζ, αφκτ αθαζΪβκυθ εαδ
Ϋργκυθ σε επαφά ηε τβθ σεζβρά πραγηαά
τδεστβτα, γα ετξκθταδ τκ ρκζσδ θα Ϋδεδά
ξθε ι1 ξρσθδα πέσπ εαδ θα άταθ αδά
ρετκέ στα βκυθΪ τβς ζετγερβς ζζΪά
δας τκυ 1λζ3έ Γδατέ, στατδστδεΫς, θκτά
ηερα, κδεκθκηδεΪ, πκζδτδεΪ εαδ εκδθπά
θδεΪ δεδκηΫθα, ηα πΪθπ απ’ σζα κ αΫά
ρας στβθ ατησσφαδρα τβς εαγβηερδθστβά
τας ηας, σζα δεέξθκυθ πΫραθ πΪσβς αηά
φδβκζέας στδ στβ γβτεέα τκυς γα αθτδηεά

τππέσκυθ ηδα πρπτσγθπρβ εαταστρκφά
σε σζα τα πεδέα τπθ αρηκδδκτάτπθ τκυςέ
Καδ κδ βδαστδεκέ πκυ γα σπετσκυθ θα
εγεέρκυθ εθστΪσεδς γδα τβθ αηετρκΫπεδα
εαδ τκ αθδστσρβτκ τβς στγερδσβς τκυ
1λζ3 ηε τκ 2ί1ζ δεθ Ϋξκυθ παρΪ θα συηά
βκυζευτκτθ τα κδεκθκηδεΪ στκδξεέα πκυ
εΪγε ηάθα πκυ περθΪεδ ηκδΪακυθ κζκΫθα
εαδ περδσσστερα ηε αυτΪ εατεστραηηΫά
θβς απσ πσζεηκ ξυραςέ ΣκυζΪξδστκθ, τκ
1λζ3 στα βκυθΪ τβς ζετγερβς ζζΪδας,
υπάρξε αδσδκδκιέα γδα Ϋθα εαζττερκ ηΫζά
ζκθ, Ϊσξετα αθ αυτά πθέγβεε στκ αέηα ηε
ιΫθβ βκάγεδαέ τβθ ζζΪδα τκυ 2ί13 κδ
Γερηαθκέ τκπκτβρβτΫς εαδ ζζβθες Νεά
θΫεκδ πρκσπΪγβσαθ ηε σζα τα ηΫσα εαδ
πΪσβ γυσέα θα ειαφαθέσκυθ τβθ εζπέδα
εαδ τβθ αδσδκδκιέαέ Ο τραγδεσς απκζκγδά
σησς τπθ αυτσξεδρπθ ηαρτυρΪ τκθ βαγησ
επδτυξέας τκυςέ

Γυθαέεες οβφέακυθ στδς αυτκδδκδεβτδεΫς
εεζκγΫς στβθ Εζετγερβ ΕζζΪδαέ Φπτκά
γραφέα τκυ πτρκυ Μεζεταάέ

ΜΫσα σε αυτσ τκ πζαέσδκ δεθ γα
αθτΫικυθ στβθ σεζβρά πραγηατδεστβτα
κδ παζδΫς ζκγδεΫς τκυ παραγκθτδσηκτ εαδ
τβς συθαζζαγάς ηε τβθ εεθτρδεά εικυσέαέ
Οηκέπς δεθ γα αθτΫικυθ εαδ εΪπκδες θΫες
ζκγδεΫς, παρΪγπγα τβς δδεκζκγδεάς αά
βΫζ πκυ Ϋφερε τκ σκε τβς ερέσβς εαδ ηδά
ζΪθε ακρδστκζκγυθτας γδα τκ «θΫκ» ξπά
ρές θα τκυ πρκσδέδκυθ σαφά πκζδτδεΪ ξαά
ραετβρδστδεΪέ σρδστα «θΫκ» εέθαδ εαδ κδ
κηΪδες πκυ δΫρθκυθ εαδ σφΪακυθ στκυς
δρσηκυς, ασρδστα «θΫκ» εέθαδ εαδ κδ «θεά
αρκέ» ηε τα Ϊσταβα στκ ξΫρδέ πσ ησθβ
τβς β φρασεκζκγέα γδα «τκ θΫκ πκυ Ϋρξεά
ταδ», τκυς «θΫκυς» εαδ τβθ «αθαθΫπσβ»
δεθ ζΫεδ τέπκτε απκζττπςέ θτδγΫτπς, ξπά
ρές πκζδτδεΫς δδευερδθάσεδς εέθαδ επδεέθά

δυθβ γδατέ ξπρΪεδ τα πΪθτα ηΫσα τβς απσ
τα ηυστρδΪ τβς εργασέας εαδ τβς πρκσφκά
ρΪς ηΫξρδ τα ζκστΪρδα τβς επδβκζάςέ

“ αι ι ια α
ι ι

ι
 α α 

ια ι
 ι ι

κ α
ια

ικ ικ και
ι  

α ι α α ικ
 α α
α ικ ι
κ ικ α
α κ α
 α  ι

α ικ α 
α ι κ :

ι ικ ικ και ικ ικ
α  ια”

Οδ επέδκικδ πκζδτευτΫς τπθ επσηεά
θπθ υτκδδκδεβτδευθ εζκγυθ ά παζδκέ
εαδ θΫκδ ά δεέξθκυθ θα αθαζυθκθταδ σε
επκυσδυδβ ά γδα τβθ ακφερά εαγβηερδθσά
τβτα τβς εκδθπθέας πκυ γεπρβτδεΪ πρκά
τέγεθταδ θα υπβρετάσκυθ ά αβτάηαταέ Ο
ΚαζζδερΪτβς εαδ β ξπρκταιέα τκυ εέθαδ
ηεθ σβηαθτδεΪ τεξθδεΪ γΫηατα, πστσσκ
ηε ά ξπρές ΚαζζδερΪτβ, ηε Ϋθα άηκ ά
πκζζκτς Χγδα θα πΪρκυθ σζκδ απσ Ϋθαθ
εαδ θα ξρπηατδστεέ αεέθδυθα κ ξΪρτβς
τκ ΜΪδκΨ κδ κδεκθκηδεΫς εαδ εκδθπθδεΫς
συθγάεες αυτκτ τκυ τσπκυ δεθ γα αζζΪά
ικυθέ έθαδ δδδαέτερα τπκπτκ πκυ κδ επέά
δκικδ πκζδτευτΫς πρκτΪσσκυθ τβθ ξπρκά
ταιέα τπθ βδζαετδυθ τκυς εθυ δεθ ζΫθε
τσδηκυδδΪ στκθ εσσηκ πκυ γα υπβρετάά
σκυθ γδα τκυς κδεκθκηδεκτς πσρκυς εαδ
τδς εζευγερέες πκυ τκυς στΫρβσε ηε αθτδά
συθταγηατδεΪ θκηκγετάηατα β υπσ Γερά
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ηαθδεά επδτάρβσβ εεθτρδεά εικυσέα πεά
τυθτας στκθ εΪζαγκ τπθ αξράστπθ τδς
βασδεστερες αρξΫς τβς αυτκδδκέεβσβςμ
τβθ δδκδεβτδεά εαδ κδεκθκηδεά αυτκτΫά
ζεδα ΧΆργρκ 1ί2 παρΪγραφκς 2 τκυ υά
θτΪγηατκςΨέ Όσκ σβηαθτδεΪ εαδ αθ εέθαδ
τα γΫηατα τκυ ΚαζζδερΪτβ πκυ πρΫπεδ θα
δδκργπγκτθ ΧσυηπερδζαηβαθκηΫθκυ τκυ
ξπρκταιδεκτΨ εέθαδ παρπθυξέδες ηπρκά
στΪ στδς γεσηδεΫς εετρκπΫς περδκρδσηκτ
εαδ συρρέεθπσβς τβς Σκπδεάς υτκδδκέά
εβσβς πκυ συθτεζΫστβεαθ στκ πζαέσδκ
τπθ περδβσβτπθ «ηθβηκθδαευθ» θσηπθ
εαδ δεσηετσεπθ ηετΪ τβθ οάφδσβ τκυέ

εθ ξρεδΪακθταδ ηαγδεΫς εαδ πρκφβά
τδεΫς δεαθστβτες γδα θα πρκβζΫοεδ εαθεές
τδς κδεκθκηδεΫς εαδ εκδθπθδεΫς συθγάεες

στδς κπκέες γα ζεδτκυργάσκυθ κδ θΫες υά
τκδδκδεβτδεΫς ρξΫς πκυ γα αθαζΪβκυθ
ηετΪ τδς εεζκγΫς τκυ ερξσηεθκυ Μα κυέ

ζζΪδα πκυ γα παραδυσκυθ αυτΫς κδ
ρξΫς στκ τΫζκς τβς γβτεέας τκυς δεθ
γα ηκδΪαεδ σε τέπκτα κττε αεσηα εαδ ηε
αυτά τβθ ζζΪδα τκυ 2ί13έ εθ γθπρέαπ
αθ πρΫπεδ θα γαυηΪσεδ εαθεές τκυς επέά
δκικυς πκζδτευτΫς γδα τκ γΪρρκς ά γδα
τκ γρΪσκς τκυς, γδα τβθ γεθθαδστβτα ά
γδα τβθ αηετρκΫπεδα τκυςέ Σκ σέγκυρκ εέά
θαδ στδ ησθκ απκεκτδΪ ά Ϊγθκδα εδθδτθκυ
ηπκρεέ θα κδβγεέ τα βάηατα τκυς σταθ
τκυς ζεέπεδ εΪτδ πκυ τκ 1λζ3 άταθ δεδκά
ηΫθκέ Σκ 1λζ3 κδ τκπδεκέ Ϊρξκθτες πκυ
γα εεζΫγκθταθ εέξαθ στκ πζευρσ τκυς Ϋθα
απσ τα δσξυρστερα εαδ πδκ υπεράφαθα

ζαρεΪ εδθάηατα πκυ γθυρδσε πκτΫ β υά
ρυπβέ Γδα αυτσ τκ ζαρεσ εέθβηα, ξρεδΪά
στβεε κ παθκτργκς Σσυρτσδζ, ξδζδΪδες
σφαέρες γδα εΪγε αθτδστασδαεσ εαδ αηεά
ρδεαθδεΫς θαπΪζη γδα θα εατατρκππγεέ
εαδ θα σετοεδ τκ εεφΪζδέ Οδ επέδκικδ τκά
πδεκέ Ϊρξκθτες τκυ ατρδκ Ϋξκυθ ηπρκστΪ
τκυς Ϋθαθ ζασ πζβγπηΫθκ, ταπεδθπηΫθκ
εαδ πκζδτδεΪ απεθεργκπκδβηΫθκέ θ σε
αυτά τκυ τβθ αδυθαηέα επεθδτσκυθ γδα
θα υφαρπΪικυθ τβθ οάφκ εζπέδας ά Ϋστπ
αθκξάς τκυ γα τκυς εαταπδεέ εαδ αυτκτς β
Κρέσβ ηααέ ηε εΪγε πρκκπτδεά γδα δσξυά
ρκπκέβσβ τβς υτκδδκέεβσβς, τβς τεζευά
ταέας εζπέδας πκυ Ϋξκυηε θα ερατάσκυηε
αυτά τβθ εκδθπθέα στα πσδδα τβςέ

ΑΤΣΟ ΙΟΙΚ ΣΙΚΑ ΡΩΣ ΜΑΣΙΚΑ

βηκτδεΪ έέέτραγκτδδα
Μας κδβγκτθ κδ αθΪγεες ά τκ σραηαν Οδ αβηδΫς ά κ σξεδδασησςν συγευρέα ά κδ στσξκδν

ΜΪεβς ταηατεζΪτκςέ
ρεετΪ έέέαφαδρετδεά πρκσΫγγδσβ γδα

Ϋθα τσπκ πκυ Ϋξεδ τσσα πρκβζάηατα, γα
σεεφτεέ έσπς εΪπκδκςέ σπς θαδ, αζζΪ
β σπστά δσκρρκπέα σε αυτΫς τδς Ϋθθκδες
εαδ τδς αθτέστκδξες πραετδεΫς φΫρθεδ απκά
τεζΫσηαταέ Σκ σραηα εαδ κδ εθδδΪηεσκδ
στσξκδ πκυ τκ υζκπκδκτθ ηπκρκτθ θα φΫά
ρκυθ ζτσεδς γδα τδς αθΪγεες, κ σξεδδαά
σησς θα πρκζΪβεδ ά θα αθτδηετππέσεδ τδς
αβηδΫςέ Υπρές σηπς σραηα εαδ σξεδδαά
σησ, β ηέα αθΪγεβ γα αθτδηΪξεταδ τβθ
Ϊζζβ εαδ β ηέα αβηδΪ γα εαγυστερεέ ά γα
πρκεαζεέ τβθ επσηεθβέ

Όταθ ηας κδβγκτθ κδ αθΪγεες, σταθ
περδηΫθκυηε δβζαδά θα εηφαθδστκτθ ά
θα ιεξεδζέσκυθ τα πρκβζάηατα Χδρσηκδ
γέθκθταδ επδεέθδυθα αεατΪζζβζκδ, γεφτά
ρδα έέέερΫηπθταδ, ηθβηεέα εγεαταζεέπκά
θταδ εαδ Ϊζζα παρσηκδαΨ, β φπθά τπθ
δβηκτυθ υπκξρευθεδ τκ δάηκ θα αθααβά
τάσεδ ζτσεδς πκυ, εθέκτε, δεθ ηπκρεέ θα
βρεδέ δστδ ζεέπκυθ κδ πσρκδ, Ϊζζες αθΪά
γεες εέθαδ σε πρκτεραδστβτα εαδ Ϊθτε θα
βρεδς σβηεέκ θα εΪθεδς αρξάέέέ Γδ’ αυτσ κ
σξεδδασησς στβ βΪσβ κζδστδεάς πρκσΫγά
γδσβς εαδ σξδ επδηΫρκυς επδδδυιεπθ αθτδά
ηετππέαεδ εαζττερα εαδ τα πρκβζάηατα
πκυ εηφαθέακθταδέ Καζττερα εαδ δδεαδσά
τεραέ

Σκπκγετκτηαστε ζκδπσθ απΫθαθτδ
στα πρκβζάηατα ιεξπρδστΪ ά συθκζδεΪν
τκξετκυηε στβ βεζτέπσβ τπθ συθγβά
ευθ απάς σαθ πζατφσρηα ά περδηΫθκυηε
θα ξτυπάσεδ τκ τβζΫφπθκ γδα θα τρΫά
ικυηεν εαδ τέ γέθεταδ σταθ τα επδηΫρκυς

πρκβζάηατα συγερκτκθταδ τκ Ϋθα ηε τκ
Ϊζζκν Πκδσθ θα δεαθκπκδάσεδς εαδ πκδσθ
θα αφάσεδςν Καδ τέ γέθεταδ σταθ τα πρκά
βζάηατα τκυ πκζέτβ εαδ τκυ τσπκυ Ϋξκυθ
απΫθαθτέ τκυς τβθ εεθτρδεά ευβΫρθβσβ
εαδ τδς υπβρεσέες τβς ά πυς αθτδδρκτηεν
ΚΪθκυηε εΪτδ παραπΪθπ απσ θα συθτκά
θέακυηε δέεαδες δδαηαρτυρέες πκυ σηπς
έσπς στκξετκυθ σε αθεδαφδεΫς δδεεδδεάά
σεδςν ΚαταφΫρθκυηε θα ηβθ ηπζΫεκυηε
τκ ρσζκ εαδ τκ στσξκ γεσηυθ, φκρΫπθ εαδ
υπβρεσδυθ ηε τδς δδεΫς ηας επδδδυιεδςν

“Η αα  ι
ακ ικ και α ι ψ ι

 ι α α  .
Α α α  α
α ιακ και

 .”

Πυς σηπς κ σξεδδασησς ηπκρεέ θα
φΫρθεδ ζτσεδς γδα θα υζκπκδεέ τκ σραηα
πκυ Ϋξεδ ηδα δβηκτδεά αρξά γδα τκθ τσπκ
τβςν Πκδσς γα ξρβηατκδκτάσεδ τεζδεΪ τκ
σξεδδασησ εαδ ηΪζδστα στβ ηΫσβ τβς ερέά
σβςν ς δκτηε τα πρΪγηατα αθΪπκδαέ
ερέσβ, σππς τβθ ιΫρκυηε γα εέθαδ εαδρσ
ηααέ ηαςέ Οδ εγθδεκέ πσρκδ δεθ υπΪρά
ξκυθ σππς υπάρξαθ εΪπκτεέ Καδ αθ υπΪρά
ξκυθ, γέθκθταδ αθτδεεέηεθκ δδεεδέεβσβς
απσ πκζζΪ ηΫρβ γδα θα εαζτοκυθ πκζζΫς
αθΪγεες εαδ πρκτεραδστβτεςέ Οπστε κ δάά
ηκς αδυθατεέ θα παέιεδ τκ παδξθέδδ σππς

τκ άιερε Χτκ ερΪτκς Ϋδδθε ξράηα εαδ κ δάά
ηκς τκ ηκέρααε σε ηεζΫτες, Ϋργα, πρκσπΪά
γεδεςΨέ Σα δεδκηΫθα εέθαδ σθτπς Ϊσξβηαέ
θ β Σκπδεά υτκδδκέεβσβ αεκζκυγεέ τκ
ηκθτΫζκ πκυ επδτΪσεδ στδ ζέγκυς ηάθες
πρδθ τδς εεζκγΫς φτδΪξθπ δρσηκυς εαδ πεά
ακδρσηδα εαδ αυτσ αθ υπΪρξκυθ ζεφτΪ,
εαδ εατα τβ δδΪρεεδα τβς γβτεέας περδά
ηΫθπ τκ πρσβζβηα θα δπ αθ ηπκρυ αθ
τκ ζτσπ, θαδ υπΪρξεδ σξεδσθ αδδΫικδκέ Σκ
αεκτηε εαδρσ τυραμ τα εεθΪ, κδ αθΪγεες,
αεσηβ εαδ κδ ευεαδρέες αθαγθπρέακθταδ,
αζζΪ δεθ υπΪρξκυθ πσρκδ, τκ ερΪτκς δεθ
δέθεδέέέ

ΤπΪρξκυθ, σηπς, εαδ Ϊζζες πβγΫς
ξρβηατκδστβσβςέ ΚκδθκτδεΪ πζαέσδα εαδ
πρκγραηηατδεΫς δδαεβρτιεδςέ ε αυτΪ
σηπς τα πζαέσδα υπΪρξεδ ηδα βασδεά δδαά
φκρΪμ αιδκζκγεέταδ τκ Ϋργκ, β ηεζΫτβ,
β πρδηστβτα, κδ επδπτυσεδς εαδ β πρκκά
πτδεά τβς πρστασβς απσ ειεδδδεευηΫθκυς,
εθ πκζζκές, συθεργΪτες, πκυ εέθαδ έσπς
«ηβ πρκσβΪσδηκδ»έ Μδα τΫτκδα δδαδδεαά
σέα ηΪζζκθ δεθ αθτδηετππέαεταδ ηε δέά
ετυκ γθπρδηδυθ ά πκυ σε Ϊζζες περδπτυά
σεδς εέθαδ ειαδρετδεΪ ξράσδηκ ά κττε ηε
πρκσππδεΫς εαδ τβζεφπθδεΫς επαφΫςέ

ΠερδηΫθκυηε, ζκδπσθ, Ϋθα δάηκ θα
γθπρέαεδ εαδ αυτΫς τδς εθαζζαετδεΫς, θα
γθπρέαεδ εαδ αυτά τβ γζυσσα, θα Ϋξεδ
τβθ εατΪζζβζβ ή ειεδδδεευηΫθβ κηΪδα γδα
τβθ πρκετκδηασέα εαδ τβθ υπκβκζά ηεά
ζετυθ εαδ πρκγραηηΪτπθ γδα Ϋργα πκυ
γα εΪθκυθ τβ δδαφκρΪ εαδ γα πγάσκυθ ά
γα πρκεαζΫσκυθ εδθάσεδς αθΪπτυιβς εαδ
πρκυγβσβς τπθ βασδευθ αιδυθ πκυ παά
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ρΪγκθταδ στκ δάηκ, ηδερΫς επδξεδράσεδς,
εαδ δδδυτες πκυ γΫζκυθ εαδ ηπκρκτθ θα
ηεέθκυθ στκθ τσπκ τκυςέ Καδ αθ δεθ Ϋξεδ
αυτά τβθ κηΪδα, θα ηπκρΫσεδ θα εηπζΫιεδ
τκυς εατΪζζβζκυς αθγρυπκυς ηε τα αθτέά
στκδξα εέθβτραέ Γδα θα Ϋξεδ απκτΫζεσηαέ
πκτΫζεσηα πκυ έσπς θα ηβθ ηεταφρΪαεά
ταδ πΪθτα σε οάφκυςέ Πκυ ηπκρεέ θα γΫά
ζεδ εαδρσ γδα θα αιδκζκγβγεέέ θΪγεσβ,
ζκδπσθ ρσζπθ εαδ ευγυθυθ εαδ αιδκζσά
γβσβ ά «παδξθέδδ» ηε φέζκυς, γθπστκτς
εαδ παρΪγκθτεςν

Οπκδαδάπκτε ζτσβ γδα θα δπσεδ απκά
τεζΫσηατα ξρεδΪαεταδ σκβαρά δκυζεδΪ,
στγερκυσβ ηε ζαθγασηΫθες πραετδεΫς,

γΫζβσβ εαδ απαγεέστρπσβ απσ τβ ηκθδά
ηκπκέβσβ στβθ πκζδτδεάέ Όταθ εαγκδβά
γκτθ κδ στσξκδ, κ σξεδδασησς ειυπβρεά
τεέ τβθ επέτευιβ τκυ στσξκυ, εέτε αυτσ
εέθαδ εργκ υπκδκηάς, εέτε εέθαδ τκυρδά
στδεά πκζδτδεά, εέτε εέθαδ πκδστβτα απάς
εαδ παδδεέαέ Όταθ εαγκδβγκτθ κδ εεζκά
γΫς ά σπκτε αυτΫς εαδ αθ γέθκυθ ά κ «σξεά
δδασησς» ειυπβρετεέ πρσσππα εαδ εθέά
κτε απκφετγεδ θα δυσαρεστάσεδ, πραδκά
ζκγεέ ά εαταστρκφκζκγεέ γδα θα εαζτοεδ
εαδ θα απκερτοεδ αθεπΪρεεδες εαδ απκά
τυξέες πρκσυππθ εαδ κηΪδπθ, αζζΪ πρκά
στατετεδ τκ πκζδτδεσ τκυς πρκφέζ, τκ πρκά
φέζ τπθ «παραγσθτπθ» ά τέ θα εΪθκυηε,

αυτκτς Ϋξκυηεέ
αζζαγά ζκδπσθ σε πραετδεΫς

εαδ αθτδζάοεδς πρκςπκγΫτεδ αθαθΫπσβέ
ζζΪ αθαθΫπσβ πρυτα αιδαεά εαδ ηετΪ
πρκσυππθέ Πρσσππα πκυ ηπκρκτθ θα
συαβτάσκυθ, θα δδαφπθάσκυθ, θα συά
θεργαστκτθ, θα σξεδδΪσκυθ, θα αιδκζκά
γάσκυθ, θα ξΪσκυθ, θα ζαγΫοκυθέ ζζΪ
σζα αυτΪ σε εκδθΪ αιδαεΪ πζαέσδαέ Τπβά
ρετυθτας στσξκυς εκδθκτς γδα απκτεζΫά
σηατα εαδ ζτσεδς γδα σζκυςέ Πρσσππα
πκυ σε σζα τα βάηατα θα ιΫρκυθ αυτΪ
πκυ εΪθκυθ, εαδ θα γυηκτθταδ αυτΪ πκυ
Ϋεαθαθέ Καδ θα τα ζΫθεέ πσ εκδθκτ εαδ
ηε τκ σθκηΪ τκυςέ

ΛΟΓΙΑ ΣΑΡΑΣΑ

Σκπδεά υτκδδκέεβσβμ Σκ τεζευταέκ κξυρσ τβς
βηκερατέας

Γρβγσρβς Αθέ ταηκτζβςέ

“Τ ιακ  α αι ι,
α α  , α
ακ  ια κι α
κα ψ ι α α ια
 και .”

Όταθ Ϊρξδσα θα γρΪφπ αυτσ τκ εεέηεθκ
άγεζα θα σας ηδζάσπ γδα τκθ Καζζδά
ερατά, τβθ «αρξά τβς εγγττβτας», τβθ πεά
ρδφερδεστβτα, τβθ απκεΫθτρπσβ, τβ δβά
ησσδα σφαέρα, τβθ αηεσκδβηκερατέα εαδ
τβθ εκδθπθέα τπθ πκζδτυθέ
Ρβτκρέες εαδ ζκδπΫς τεξθκερατδεΫς βζαά
εεέεςέ
Κδ σζα, βΫβαδα, εε τκυ ασφαζκτς εαδ ηε
τφκς δδδαετδεσέ τσδ συθάγδσαέ
Πεέτε ηκυ, δεθ άηκυθ βζέγδκςν
σπς αυτσ θα ηβθ Ϊζζααεδ βΫβαδαέ ηά
φυτκ γα ηκυ πεέτε γαρέ
Όηπς, παρσζα αυτΪ, γα σας ππ τα αεσά
ζκυγα εαδ ησθκθέ
Σβθ πτυσβ τκυ εαζκτ ΧάΨ εαεκτ ηεά
ταπκζδτευτδεκτ κδεκδκηάηατκς, αεκζκυά
γεέ β αθΪδυσβ τκυ δυσυδκυς, βκυρευά
δκυς, ξεέρδστκυ εαδ γερκτΫσε φεκυδαρξδά
εκτ παραερΪτκυςέ
Μδα τΫτκδα ειΫζδιβ εέθαδ σεσπδηκ θα
αθτδηετππδστεέ συζζκγδεΪέ
Χς εε τκττκυ, σσκ ηΫθκυηε σεσρπδκδ,
αστθταετκδ, αστθδετκδ, αερκβκζδσηΫθκδ
εαδ αθαρξκαυτσθκηκδ, τσσκ τκ συστβά
ηδεσ απσστβηα γα δδκγευθεταδέ Όσκ κ
εαγΫθας ηας εετκιετεδ τβ ηαζαεέα τκυ

εατΪ ησθας, τσσκ τα παραστρατδπτδεΪ
γερκυπκτσεκυζα γα εΪθκυθ πΪρτυέ θεά
κπζασέα γα ειαπζυθεταδ ευς στκυ εαταά
στεέ κζκσδδσζκυ αδτθατβ β εερέαπσά τβς
εαδ β αθΪταιβ τβς υγεέας τκυ ασγεθκτςέ
ς ηβθ δδυζέακυηε τκθ ευθππα στδς ζεά
πτκηΫρεδεςέ
Μας εθυθκυθ πδκ πκζζΪ απσ σσα ηας ξπά
ρέακυθέ
ηεές εππΪσαηε τκ αυγσ τκυ φδδδκτ ηε τβ
συηηετκξά ά τβθ απκξά ηαςέ
Κδ ας τκ κηκζκγάσκυηεέ
ΚΪπκτε, τκ τΫρας, τκ ξαρδΫοαηε εαδ ηας
ξΪδδεοεέ
Σκ δδαετβευηα εέθαδ στδ, αθ δεθ αηυθά
γκτηε, ηέα ηαεΪβρδα σεδΪ γα εαζτοεδ τα
πΪθτα γδα πκζτ εαδρσέ
θα βαρτ, ρυπαρσ πΫπζκ αδρΪθεδας γα
πθέιεδ τκθ τσπκ σπκυ γα ηεγαζυσκυθ τα
παδδδΪ ηαςέ
Καδ γα τσαζαπατβγκτηε σζκδ εαδ β υστεά
ρκφβηέα ηας παεετΪεδέ Οδ δΫραεες, γα
ηας στάσκυθ στκ εετεζεστδεσ απσσπαά
σηα, εαδ γα απκηεέθκυηε ησθκ πς εκυά
ρεζσξαρτα στκ σεκυπδδαρδσ εαδ τκυς
ΥΤΣ τβς δστκρέαςέ
έεαδκ, φευ, εέθαδ τκ δέεαδκ τκυ δσξυρκτ
εαδ β δστκρέα γρΪφεταδ απσ τκυς θδεβτΫςέ
ΟυδΫθαθ απασξκζκτθ κδ βττβηΫθκδ, παρΪ
ησθκ σε γραφδεΪ ηθβησσυθαέ
Ουαέ τκδς βττβηΫθκδςέ
Καζσ, εέθαδ τκ εαζσ σζβς τβς εκδθπθέας,
εαδ σξδ τα επδηΫρκυς συηφΫρκθτα κζέγπθ
κηΪδπθέ
θ συηφπθάσκυηε σε αυτσ, τστε τκ εΪά
τπγδ σας αφκρΪέ

Πρκσεζβτάρδκ αυθτπθ εαδ θεερυθ γδα
απκστκζά αυτκετκθέαςέ
παδτκτθταδ θΫκδ ά ζδγστερκ θΫκδέ Σκ βζδά
εδαεσ ερδτάρδκ δεθ εέθαδ τκ ηεέακθέ Πρπά
τέστπς αβτκτθταδ εδ αθααβτκτθταδ Ϋθτδά
ηκδ, εδζδερδθεές εαδ δεαθκέ συηπκζέτες, θα
γέθκυθ ηΫτκξκδ εαδ συηηΫτκξκδ σε εκδθσ
αιδαεσ πζαέσδκέ
Πρκσσθ, β θεκτερδεά αθτέζβοβ γδα τκυς
γεσηκτς, τα κργαθκγρΪηηατα, τβ δδαξεέά
ρδσβ τπθ δβηκσέπθ πραγηΪτπθ εαδ τβς
πκζδτδεάς δδεργασέαςέ
φσδδκ, β ξζετβ γδα εαρΫεζες, γεσκτά
ζες, κφέτσδα εαδ τδηΫςέ Οδ εηηκθΫς γδα δβά
ησσδα αιδυηατα εαζτπτκυθ, εαδ συγεαά
ζτπτκυθ, τβθ παγκζκγέα τκυ σβηερδθκτ
αδδεισδκυέ
δτκτηεθκ, β απκθαφγαζέθπσβ τκυ πκζδά
τδεκτ σεβθδεκτέ Οδ ταξδρρευηΫθες δδΫες
εαδ πραετδεΫς, πκυ άδβ σαπέακυθ, υρα θα
πΪθε γδα απκτΫφρπσβέ
Οδ συθκδκδπσρκδ πρΫπεδ θα αθτδζαηβΪά
θκθταδ τβθ εδθκτηεθβ Ϊηηκ στβθ κπκέα
κζκΫθα βυγδασηαστε παρεκτζαέ πδταά
ετδεά β εθσυθαέσγβσβ τβς βκυβάς, ηκυά
δδασηΫθβς, αθΫεφραστβς εαδ ασξβηΪτδά
στβς πζεδκοβφέαςέ
Όραηα, β Ϋεφρασβ τκυ αθΫεφραστκυέ
Καγάεκθ, κ σξβηατδσησς τκυ ασξβηΪτδά
στκυέ
Γδα τβθ Ϊθκδιβ τβς δβηκερατέας εαδ τβς
τκπδεάς αυτκδδκέεβσβςέ
Σκττβ εέθαδ β Ϋσξατβ γραηηά κξτρπσβς
τβς εκδθπθδεάς αυτκΪηυθαςέ
ηΪξβ τπθ ηαξυθέ

Ο υπΫρ πΪθτπθ αγυθέ
ΤπΫρ βπηυθ εαδ εστδυθέ
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τκ επετεδαεσ αυτσ τετξκς τκυ Νκεηβρέκυ, δεθ γα ηπκρκτά
σαηε θα ηβθ γρΪοκυηε γδα βδβζέα πκυ ηδζκτθ γδα τκ Πκζυτεά
ξθεέκ εαδ τβ σεκτεδθά εεεέθβ περέκδκέ θΪηεσα σε πκζζΫς αιδσά
ζκγες επδζκγΫς πκυ βρΫγβεαθ τδς ηΫρες αυτΫς στδς πρκγάεες τπθ
βδβζδκππζεέπθ, επδζΫιαηε δτκ βδβζέα, τκ Ϋθα γδα τκυς συθτκπέά
τες ηας πκυ γρΪφτβεαθ στδς βρπδεΫς σεζέδες τβς επκξάς εαδ τκ
Ϊζζκ, γραηηΫθκ απσ Ϋθαθ Κεφαζκθέτβ πκυ πΪθπ τκυ βέπσε τβ
σεζβρστβτα τβς τυραθθέαςέ

ΠαρΪζζβζα, απκδεδεθτκθτας εαδ πΪζδ τβθ αγΪπβ ηας γδα
παρκυσδΪσεδς Ϋργπθ εαδ βηερυθ αθγρυππθ ηε τβ δδεά τκυς
δστκρέα στβ ΚεφαζκθδΪ εαδ σξδ ησθκ, τκ αφδΫρπηα αυτκτ τκυ
τετξκυς ά τδηάς Ϋθεεεθ ά γδα τκθ ΓερΪσδηκ Πεθτσγαζκέ

ΒΙΒΛΙΟ ά ΠΡΟΣΑ ά ΒΙΒΛΙΟΠΩΛ ΙΟ ΚΤΒΟ

Κεφαζκθέτες εαδ Ιγαεάσδκδ στβθ ειΫγερσβ τκυ
Πκζυτεξθεέκυ τκ 1λι3
υζζκγδεσ Ϋργκ · επδηΫζεδαμ ΠΫτρκς ΠετρΪτκς, Εεδστβςμ Ιδδπτδεά εδκσβ

υζζκγδεσ Ϋργκέ Κεφαζκθέτες εαδ Ιγαά
εάσδκδ στβθ ειΫγερσβ τκυ Πκζυτεξθεέκυ
τκ 1λι3έ πδηΫζεδαμ ΠΫτρκς ΠετρΪτκςέ
1β Ϋεδέ ά ργκστσζδμ Ιδδπτδεά εδκσβ,
2ίίλέ ιί1σέ, 2ίx2κεεέ

ξκυθ γραφεέ αρεετΪ βδβζέα εαδ
Ϋξκυθ δβηκσδευτεέ πκζζΪ ηεζετάηατα γδα
τβθ ειΫγερσβ τκυ Πκζυτεξθεέκυ, Ϊζζκτε
αυτκτεζυς εαδ Ϊζζκτε ηΫσα στκ πζαέά
σδκ τβς ειδστσρβσβς τκυ αθτδδδετατκρδά
εκτ φκδτβτδεκτ ά γεθδεστερα τκυ ζαρεκτ
εδθάηατκςέ Καδ σζα αυτΪ συθδστκτθ ξράά
σδηκ υζδεσ γδα τκ ηεζετβτά εεεέθβς τβς
επκξάςέ

Σκ βδβζέκ πκυ εδυ παρκυσδΪακυηε Ϋρά
ξεταδ θα εηπζκυτέσεδ τβ σξετδεά ηε τκ
Πκζυτεξθεέκ βδβζδκγραφέα, αζζΪ εαδ θα
αθκέιεδ Ϋθαθ Ϊζζκ δρσηκμ Καδρσς θα ηδά
ζάσεδ εαδ β επαρξέαέ Καδ ηδζΪ ηΫσα απσ
τα δρυθτα πρσσππα εεεέθβς τβς ειΫγερά
σβςέ Γδ’ αυτσ Ϊζζπστε πρσεεδταδ γδα Ϋθα
συζζκγδεσ κυσδαστδεΪ βδβζέκέ Ο τέτζκς
τκυ εέθαδ ξαραετβρδστδεσςμ «Κεφαζκθέά
τες εαδ Ιγαεάσδκδ στβθ ειΫγερσβ τκυ Πκά
ζυτεξθεέκυ τκ 1λι3»έ

Πδκ συγεεερδηΫθα, τκ βδβζέκ απκτεά
ζεέταδ απσ Ϋιδ ηΫρβέ τκ ’ ΜΫρκς 33 συά

ηπατρδυτες ηας, Κεφαζκθέτες εαδ Ιγαεάά
σδκδ, κδ κπκέκδ τστε σπκτδαααθ ά εργΪακά
θταθ εέτε στβθ ζζΪδα Χ γάθα, ΠεδραδΪ,
ΠΪτρα ά ΘεσσαζκθέεβΨ εέτε στκ ειπτεά
ρδεσ ΧΙταζέα, Γερηαθέα, κυβδέα ά Π Ψ
γυηκτθταδ εαδ γρΪφκυθ γδα τβ συηηεά
τκξά τκυς στα γεγκθστα, εαδ ταυτσξρκθα
ερέθκυθ εαδ αιδκζκγκτθ ά εΪπκτε εαδ ηε
τβ ηατδΪ τκυ σάηερα ά εεεέθβ τβ θκεηά
βρδαθά ειΫγερσβ τκυ 1λι3έ Πρσεεδταδ γδα
συηπατρδυτες πκυ ακυθ εαδ δραστβρδκά
πκδκτθταδ στα θβσδΪ ηας ά στα ηεγΪζα
αστδεΪ εΫθτρα τβς ξυρας, εΪπκδκδ εαδ σε
ευρππαρεΫς ξυρες ά σζκδ τκυς σηπς εέθαδ
γθυρδηα πρσσππα τβς τκπδεάς ηας εκδά
θπθέαςέ

Σκ ’ ΜΫρκς περδζαηβΪθεδ εαταγΫά
σεδς ηθάηβς εαδ τδηάς γδα 1η Κεφαζκά
θέτες εαδ Ιγαεάσδκυς συθαγπθδστΫς πκυ
σάηερα Ϋξκυθ φτγεδ απσ τβ απάέ Γδ’
αυτκτς γρΪφκυθ δδΪφκρκδ συηπκζέτες
ηας, παζδκέ τκυς φέζκδ εαδ συθαγπθδστΫς,
απσ πκδεέζκυς επαγγεζηατδεκτς εαδ πκά
ζδτδεκτς ξυρκυς, ά συγγεθδεΪ πρσσππαέ
Μααέ ηε τδς γτηδσες ευρδαρξεέ εαδ β συά
γεέθβσβέ

τκ Γ’ ΜΫρκς δδαβΪακυηε δβηκσδετά
ηατα Κεφαζκθδτυθ εαδ Ιγαεβσέπθ σε τκά
πδεΪ Ϋθτυπα, πκυ αθαφΫρκθταθ στβ Υκτά
θτα εαδ στβθ ειΫγερσβ τκυΠκζυτεξθεέκυ,
εθυ στκ ’ ΜΫρκς εαταγρΪφκθταδ κδ επεά
τεδαεΫς γδα τκ Πκζυτεξθεέκ εεδβζυσεδς,
πκυ πραγηατκπκδάγβεαθ απσ εεφαζκθέά
τδεκυς εαδ δγαεβσδαεκτς φκρεές απσ τκ
1λιζ ηΫξρδ σάηερα στα θβσδΪ ηας ά στβθ
γάθαέ

τκ ’ ΜΫρκς αθγκζκγκτθταδ 2ι στδά
ξκυργκέ εαδ πκδβτΫς εαδ 12 ζκγκτΫξθες
εαδ πκζδτδεκέ στκξαστΫς, σζκδ εαταγσηεά
θκδ απσ τβθ ΚεφαζκθδΪ εαδ τβθ ΙγΪεβ, κδ
κπκέκδ σε βδβζέα τκυς εΪθκυθ αθαφκρΪ
στβθ περέκδκ τβς Υκτθτας εαδ δδδαέτερα
στκ Πκζυτεξθεέκ ά εηπθετστβεαθ απσ
εεεέθα τα γεγκθσταέ εεέ βρέσεκυηε εεέά
ηεθα τκυ θτυθβ ηπατδΫζκυ, τκυ Νέεκυ
Καββαδέα, τκυ ΓδΪθθβ κτζτεοβ εαδ τκυ
Περδεζά ΚκρκβΫσβ Χγεθθάγβεε εαδ ηεά
γΪζπσε στβθ ΚεφαζκθδΪΨ, ά εεέηεθα γδα
τκθ θτυθβ Σρέτσβ εαδ τκθ ζΫεκ Παθαά
γκτζβ πκυ αθαφΫρκθταδ στβθ περέκδκ τβς
Υκτθταςέ

Σκ Σ’, εαδ τεζευταέκ, ΜΫρκς περδά
ζαηβΪθεδ εαταγΫσεδς Κεφαζκθδτυθ στβ
δέεβ τκυ Πκζυτεξθεέκυ, σππς εεεέθβ τκυ
εαγβγβτά τβς Ιατρδεάς Κπθέ ζδβδαΪτκυέ

Σκ βδβζέκ ιεεδθΪ ηε Ϋθαθ εατατκπδά
στδεσ πρσζκγκ εαδ τβθ απαραέτβτβ εδσαά
γπγά ΧγραηηΫθα απσ τκθ ΠΫτρκ ΠετρΪτκ,
κ κπκέκς Ϋξεδ εαδ τβ γεθδεά επδηΫζεδα τκυ
τσηκυΨέ εδσαγπγά δέθεδ τκ εζέηα πκυ
τστε, στβ δδΪρεεδα τβς Υκτθτας, υπάρξε
στβ ξυρα ηας εαδ εδδδεστερα στβθ Κεά
φαζκθδΪ εαδ τβθ ΙγΪεβ ηετΪ απσ σξεά
τδεά Ϋρευθα πκυ Ϋεαθε κ Πέ ΠετρΪτκςέ
θαφΫρεταδ σε εαταστΪσεδς εαδ γεγκθστα
πκυ συθΫββσαθ στα θβσδΪ ηας εαδ εζεέά
θεδ β εδσαγπγά ηε ηαρτυρέες Χσππς γδα
παρΪδεδγηα τκυ αγγΫζβ Νδκξπρέτβ εαδ
τβς γγεζδεάς ΜπκαΪ εέΪέΨ, δβηκσδετά
ηατα τκπδευθ εφβηερέδπθ εαδ φπτκγραά
φέεςέ

Πρσεεδταδ γδα Ϋθα βδβζέκά
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θτκεκυηΫθτκ, τκ πρυτκ έσπς στκ εέδκς
τκυ, εαγυς στκξετεδ στβθ κζσπζευρβ
παρκυσέασβ εαδ πρκσφκρΪ τπθ αθγρυά
ππθ τβς ΚεφαζκθδΪς εαδ τβς ΙγΪεβς στβθ
ειΫγερσβ τκυ Πκζυτεξθεέκυέ Καδ απκδεδά
εθτεταδ στδ β συηηετκξά υπάριε πκζυά
πρσσππβ εαδ β πρκσφκρΪ πκζτπζευρβέ
Γδ αυτσ αερδβυς, τκ βδβζέκ αυτσ πρΫά
πεδ θα δδαβαστεέ απ σζκυς ηας, εαγυς
αφκρΪ σε πρσσππα δδεΪ ηας, εαγυς
αθαφΫρεταδ σε ηδα σβηαθτδεά σεζέδα τβς
τκπδεάς ηας δστκρέαςέ

Καδ δτκ επδσβηΪθσεδςμ
Σκ βδβζέκ αφδερυθεταδ σε 1ι συηπαά

τρδυτες ηας, πκυ εέξαθ τβ δδεά τκυς συηά
ηετκξά στκθ αθτδδδετατκρδεσ αγυθα εαδ
δδδαέτερα στβθ ειΫγερσβ τκυ ΝκΫηβρβ
τκυ 1λι3, αζζΪ σάηερα ζεέπκυθ απσ εκά
θτΪ ηαςέ Πρσεεδταδ γδα τκυς Νέεκ θτπά
θΪτκ, δκθτσβ υγερδθσ, ασέζβ αγά
γεζΪτκ, ΥΪρβ Γαρταθέδβ, βηάτρβ Κκυά
γδαθσ, πτρκ ΚκυτσκυβΫζβ, ΣΪσκ Λκυά
εΫρβ, Νέεκ Λυεδαρδσπκυζκ, ΣΪεβ Μκρά
φπθδσ, πτρκ ΜκσξκθΪ, τΫφαθκ Μπεά
εατυρκ, πκστσζβ ΜπερδεηπΫ, Νέεκ
ΠαγκυζΪτκ, αγγΫζβ ΡπηΪθκ, Γδυργκ
εδαδαρΫσβ, ασέζβ τεργδυτβ εαδ αγά
γΫζβ ΣκυηΪσβέ Σα ξράηατα πκυ γα συά

γεεθτρπγκτθ απσ τβθ πυζβσβ τκυ βδά
βζέκυ εαδ αφκτ απκπζβρπγεέ τκ τυά
πκγραφεέκ, γα δδατεγκτθ γδα τκ στάά
σδηκ στκ ργκστσζδ αθαηθβστδεάς πζΪά
εας ά εΪτδ Ϊζζκυ σξετδεκτ, γδα θα τδά
ηβγεέ ηααέ ηε τβθ ειΫγερσβ τκυ Πκζυά
τεξθεέκυ εαδ β συθεδσφκρΪ στκθ αγυθα
αυτσ τβς ΚεφαζκθδΪς εαδ τβς ΙγΪεβςέ

Σκ βδβζέκ γα τκ βρεέτε στκμ
Βδβζδκππζεέκ Κτβκς, www.e-kivos.gr,
Λεπφσρκς εργπτά 13,
ργκστσζδ,
τβζέ 2θι1 ί2θκι2έ

ζζ ΧΡΟΝΙΑ Μ ΣΑέέέ

θγρππκφτζαεες
υγγραφΫαςμ Περδεζάς ΚκρκβΫσβς

τατρκς Αθττπαςέ

ΚκρκβΫσβς, Περδεζάςέ Αθγρππκφτζαά
εεςέ γάθαμ Οδ εδσσεδς τπθ υθαδΫζά
φπθ, 2ί13έ 1η1σέ, 21x1ζεεέ
παθΫεδκσβμ
«Raben Τ Sjogren ά παθαστατδεΫς εά
δσσεδς», τκεξσζηβ, 1λθλέ
« Ϋργκς», 1λιζέ
«ΚΪζβκς», 1λκ3έ
«Γθυσβ», 1λλζέ
« ζΫετρα», 2ίίιέ

Ππς αζάγεδα θα γρΪοεδς σε δΫεα
γραηηΫς ηδας τΫτκδας βδβζδκάστάζβς, γδα
τβθ δστκρέα τκυ εζζβθδεκτ ζακτν Γδα τκυς
δδπγηκτς, τα βΪσαθα, τα βασαθδστάρδα,
τδς εετκπέσεδς αθγρυππθ πκυ στδς πζΪά
τες τκυς σάεπσαθ τα βΪρβ αιδυθ εαδ εθά
θκδυθ, τσσκ δδαξρκθδευθ εαδ σπκυδαέπθ,
σππς εζευγερέα, αιδκπρΫπεδα, αγυθας,
συηηετκξά, δδΫαν Ππς θα πΪρεδς απκ τκ
ξΫρδ τκ θκυ, τβ σεΫοβ, τβ ουξά εαδ θα τα
περΪσεδς απσ τδς επκξΫς πκυ συξθΪ σπΪά
ταζα ειαθτζκτηε, στβθ πρσσφατβ δστκά

ρέα ηαςν Ππς θα ηδζάσεδς στδς γεθδΫς, γδα
αθγρυπκυς πκυ πΪθπ τκυς γρΪφτβεε ηε
ηυζππες εαδ αηυξΫς, β φασδστδεά βδαδσά
τβτα κζκεζβρπτδευθ εαγεστυτπθν

γυ πΪθτπς αδυθατυέ Σκ ησθκ πκυ
ηπκρυ εέθαδ, θα σβευσπ τκ βζΫηηα εαδ
ηε Ϋθα θσβηα δδαερδτδεσ, θα δεέιπ εεεέά
θκθ τκθ οβζσ Ϊθγρππκ, ηε τκ ηεγΪζκ
αθΪστβηα, ουξδεσ εαδ σπηατδεσ εαδ θα
σας συστάσπέ δυ, κ Περδεζάς ΚκρκβΫά
σβς, πκυ γεθθάγβεε στβ ΚεφαζκθδΪ εαδ
αεδέέέ εζετγερκςέ

εζευγερέα, δεθ εέθαδ απζΪ ηδα Ϋθά
θκδα, ηδα αιέα ά δδΫαέ Σκ έδδκ εαδ β αιδκά
πρΫπεδα, πρκσππδεά εαδ εκδθπθδεάέ ξεδ
συηα, ουξά εαδ κθτστβταέ Σβθ φΫρκυθ
Ϊθγρππκδ, ηκξγκτθ γδα αυτά, αγπθέακά
θταδ εαδ αρεετΪ συξθΪ γυσδΪακθταδέ ξεδ
εαδ εξγρκτςέ Καδ βδαστΫς εαδ αυτκυρά
γκτςέ γδεκτς εαδ φυσδεκτςέ Οδ βγδεκέ εέά
θαδ συστάηατα εαδ εαγεστυταέ Οδ φυσδά
εκέ εέθαδ κδ βασαθδστΫςέ Καδ σζκδ ηααέ εέά
θαδ κδ « θγρππκφτζαεες»έ

Γδ αυτκτς τκυς θγρππκφτζαεες, τκ
δδεσ ηας στπ, εδυ στβ γεθθΫτεδρα τκυ
Περδεζά ΚκρκβΫσβ, απκφΪσδσε θα ηδζάά
σεδέ Με αφκρηά εαδ αδτέα, τβθ επαθΫεά
δκσβ εαδ επαθαευεζκφκρέα τκυ βδβζέκυ
απσ τδς εδσσεδς τπθ υθαδΫζφπθέ θσς
βδβζέκυάθτκεκυηΫθτκυ, ηε ηεγΪζβ δστκά
ρέα πκυ δεθ ξπρΪ στδς ηδερΫς σεζέδες ηαςέ
Γδατέ ηΫσα τκυ, δεθ εαταγρΪφκθταδ απζΪ
πκζδτδεΫς αθτδπαραγΫσεδς, δβηκερατδεΫς
εετρκπΫς, εικυσδαστδεΪ στθδρκηα απΫά
θαθτδ σε «αδτθαηκυς» εαδ αθυπκστάρδά
ετκυς πκζέτεςέ θτέγετα, σαθ εδεσθες απά
θταθΫς, απκερκυστδεΫς γδα τκ επέπεδκ τβς
αθγρυπδθβς βαρβαρστβτας, αζζΪ εαδ ηεά

γαζεδυδεδς, περθκτθ απσ τα ηΪτδα εαδ
τβ σεΫοβ τκυ αθαγθυστβ, τκ δδαξρκθδεσ
Ϋγεζβηα εΪγε τυρραθδεκτ εαγεστυτπς,
αεσηβ εδ αυτυθ πκυ αζζαακθδεΪ απκεαά
ζκτθταδ δβηκερατδεΪ, πκυ γΫζεδ θα εαά
ταπθέιεδ ηε σσα απΪθγρππα εαδ βέαδα
ηΫσα δδαγΫτεδ, εΪγε σεέρτβηα δδαφπθέας,
αθτέστασβς, εζευγερέας, Ϊρα εαδ αιδκά
πρΫπεδαςέ φΪζζαγα, β «ταρΪτσα» τκ
πζυσταρδσ τβς κδκτ Μπκυηπκυζέθας, τκ
ιτζκ, τκ ρσπαζκ, τκ σξκδθέ, β αθΪερδσβ,
κ βασαθδσησς, β ιεσεδσηΫθβ σΪρεα, β
παραεκζκτγβσβ, τκ Ϋθτρκηκ βζΫηηα, β
απυζεδα, κ γΪθατκς, εέθαδ τα ηΫσα υπερΪά
σπδσβς εθσς εαγεστυτκς, γδα θα ηβθ αππά
ζΫσεδ τα εεετβηΫθα τκυ, τβθ δσξτ τκυ, τβθ
εικυσέα τκυέ Καδ γδα τκ σεκπσ αυτσ ξρβά
σδηκπκδεέ υπΪεκυα εαδ παρΪζκγα αθγρπά
πκεδδάέ Γδ’ αυτΪ τα παραάφτσβ εθτεταζά
ηΫθα στβ βζαεεέα εαδ τβ βέα πζΪσηατα
ηδζΪ κ ΚκρκβΫσβς, ηΫσα απκ τκ δδεσ τκυ
βασαθδσησ, περδγρΪφκθτας σηπς δδαξρκά
θδεΫς εαδ παγεσσηδες ηεγσδκυς εαδ εαά
τευγτθσεδς εΪγε αυταρξδεκτ εικυσδαστδά
εκτ συστάηατκς εαδ ηβξαθδσηκτέ εθ εέά
θαδ σηπς ησθκ αυτσέ εθ εέθαδ ησθκ β φυά
σδεά αυτκυργέαέ

εσηβ πδκ δδαξρκθδεά εέθαδ β δδαά
ηΪξβ τκυ ζκγδεκτ εαδ τκυ παρΪζκγκυ,
τκυ δδεατκτ εαδ τκυ απσδκυς, τπθ τβρεπθ
εαδ τπθ επδξεδρβηΪτπθ, τκυ δέεαδκυ εαδ
τκυ αδέεκυέ Κδ αεσηβ β ΧεΪγεΨ αθαηΫά
τρβσβ ηε τβθ ερατδεά εαταστκζά, τβθ
αστυθκηδεά βαρβαρστβτα, τκυς ηβξαθδά
σηκτς βέας, ηε τκ «απκφασέακυηε εαδ
δδατΪακυηε»έ υτάς τβς ηκρφάς κδ ηεγκά
δετσεδς, βαγεδΪ ξαραγηΫθες σε συηατα
εαδ πκζζΫς φκρΫς ουξΫς αθγρυππθ πκυ
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τκ ησθκ πκυ κραηατέστβεαθ εέθαδ θα παά
ραηεέθκυθ πκζέτες σε Ϋθα στστβηα πκυ
επδδδυεεδ γδα τα δδεΪ τκυ συηφΫρκθτα

Ϊβκυζκυς εαδ κπαδκτς, παραηΫθκυθ επέά
εαδρες σε Ϋθα εσσηκ πκυ αθ ττξαδθε θα
δδαβΪσεδ τκυς θγρππκφτζαεες τκυ Κκά

ρκβΫσβ, σέγκυρα γα Ϊζζααε τβ ρστα τκυ
πρκς τβθ εζευγερέαέ Καδ β εζευγερέα γΫά
ζεδ αθγρυπκυς εαδ σξδ φτζαεεςέ

ΒΙΒΛΙΟ ά ΠΡΟΣΑ ά ΒΙΒΛΙΟΠΩΛ ΙΟ ψIψLIOMχNIχ

Πκζυτεξθεέκ 1λι3έ απαρξά τκυ αυτσθκηκυ
εδθάηατκς
ΕπδηΫζεδαμ Γδυργκς Νέ Οδεκθσηκυ, Εεδστβςμ Νβσέδες

Γδυργκς Νέ Οδεκθσηκυέ Πκζυτεξθεέκ
1λι3μ απαρξά τκυ αυτσθκηκυ εδθάά
ηατκςέ γάθαμ Νβσέδες, 2ί13έ ά κκσέ ·
21x1ζεεέ

Σδ άταθ β εατΪζβοβ εαδ β ειΫγερσβ
τκυ Πκζυτεξθεέκυ τκθ ΝκΫηβρδκ τκυ
1λι3ν

ά Πκδκδ άταθ κδ στσξκδ εαδ τα ρδακσπαά
στδεΪ ηβθτηατΪ τκυν

ά Γδατέ τα ηβθτηατα αυτΪ συγεαζτά
φτβεαθ απσ τα εσηηατα εαδ τκυς δδαθκά
κτηεθκυς σζπθ τπθ απκξρυσεπθν

ά Γδατέ β Μεταπκζέτευσβ δεθ αεκζκτά
γβσε τκθ δρσηκ τκυ Πκζυτεξθεέκυν

ά Σδ αερδβυς Ϋγδθε στβ Μεταπκζέά
τευσβν

ά Σδ ρσζκ ειυπβρετεέ β εατασεευά τβς
«γεθδΪς τκυ Πκζυτεξθεέκυ»ν

ά Γδατέ β σβηερδθά επέγεσβ στα θκάά
ηατα τβς ειΫγερσβςν

ά Σδ ειυπβρετκτθ κδ Ϊεαπθκδ δδαθκκτά
ηεθκδ ηε τβθ επέγεσβ αυτάν

ά Πκδα β σξΫσβ τκυ Πκζυτεξθεέκυ
1λι3 ηε τδς πζατεέες τκ 2ί11ν

τα ερπτάηατα αυτΪ πρκσπαγεέ θα
απαθτάσεδ τκ βδβζέκ αυτσ αθαδεδεθτκά
θτας τβθ δδδαδτερστβτα τβς εατΪζβοβς τκ
1λι3 εαδ τβ σβηασέα τβς γδα τβ σβηερδθά
ερέσδηβ εατΪστασβ πκυ δδΫρξεταδ αεσηβ
ηέα φκρΪ β θεκεζζβθδεά εκδθπθέαέ

Σκ βδβζέκ γα τκ βρεέτε στκμ
Βδβζδκππζεέκ bibliomania,
Υαρκεσπκυ 11,
ργκστσζδ,
τβζέ 2θι1 ί2θκ32έ

ΒΙΒΛΙΟ ά ΠΡΟΣΑ ά ΒΙΒΛΙΟΠΩΛ ΙΟ ΣΑΜΑΣ ΛΑΣΟΤ

Πκζυτεξθεέκ 1λι3
ΕπδηΫζεδαμ ΘαθΪσβς ζατΪς, Εεδστβςμ όlipPress,

Πκζυτεξθεέκ 1λι3 μ ζί ξρσθδα απσστασβ
ή επδηΫζεδα ΘαθΪσβς ζατΪςέ ά 1β Ϋεδέ
ά γάθαμ όlipPress, 2ί13έ ά 11κσέ ·
2ίx2ζεεέ ά Χ ρξεέα ΜθάηβςΨ

Ο ζσγκς εαδ β τΫξθβ ξρβσδηκπκδάγβά
εαθ γδα θα απκτυπυσκυθ σπκυδαέα γεγκά
θστα ηΫξρδ κδ φπτκγραφέες θα δδεεδδεάά

σκυθ αυτΫς τκθ «ετρδκ ζσγκ»έ
Οδ πρπτστυπες φπτκγραφέες απσ τκ

αρξεέκ τκυ φπτκρεπσρτερ ασέζβ Καραά
γευργκυ, αυτσπτβ ηΪρτυρα ά φπτκγρΪά
φκυ εεεέθπθ τπθ βηερυθ εαδ τα εεέηεθα
αφβγκτθταδ εαρΫάεαρΫ τδς δτσεκζες εεεέά
θες υρες πκυ κδ θΫκδ γΫζβσαθ ηε τσζηβ θα
δδεεδδεάσκυθ τκ ηΫζζκθ τκυς εαδ θα αθαά
δεέικυθ θΫκυς δρσηκυςέ

Άηεσες, απκεαζυπτδεΫς, δδεδσδυτδά
εΫς, απκτεζκτθ ηκθαδδεΪ θτκεκυηΫθτα,
σπκυ κ δστκρδεσς ηπκρεέ θα σετοεδ γδα
θα αθτζάσεδ ζεπτκηΫρεδες εαδ θα δεδ τβθ
αζάγεδα απκτυππηΫθβ ηε σζβ τβ δτθαηά
τβςέ

ΚΪγε «εζδε» εαθτάζδ αθαηηΫθκ, θα
φπτέαεδ τβ συθεέδβσά ηας, θα ηας δεέξθεδ
τκθ δρσηκέ Καδ κδ φπτκγραφέες θα εεράά
γθυθταδ στα ξΫρδα ηας, θα ηας εαέθε εαδ
θα ηας αφυπθέακυθ βέαδαέ Γδα θα γέθεταδ,
ξπρές ητγκυς, εαταθκβτσ τκ απκηαερυά
σηΫθκ παρεζγσθ εαδ πρκβζΫοδηκ τκ ηΫζά
ζκθ, θα ηας γυηέακυθ τεζδεΪ στδ τα πΪθτα

εαταετδκτθταδέ
ΛΫηε στδ ιεξθΪηε ετεκζα εηεές κδ ζά

ζβθεςέ σπς εαδ γδ’αυτσ συξθΪ πΫφτκυηε
στα έδδα ηκδραέα ζΪγβ, αζζΪ ειέσκυ κδβά
γκτηαστε σε πρΪιεδς βρπδσηκτέ ξεδσθ
εΪγε γεθδΪ, απσ τα παζδΪ ξρσθδα ηΫξρδ
εαδ σάηερα, σθτας εζετγερκδ ά εαταπδεά
σηΫθκδέ Ιδδαέτερα σάηερα, πκυ επδξεδρεέά
ταδ Ϊζζβ ηδα φκρΪ β συρρέεθπσβ εαδ
β αζζκέπσβ τπθ ηβθυηΪτπθ τκυ Πκζυά
τεξθεέκυ, εέθαδ σβηαθτδεσ θα ιαθαδκτηε
τα σσα συθΫββσαθ τστε εαδ θα αθαζκγδά
στκτηε τβ σβηασέα τκυς εαδ σε σξΫσβ ηε
τβ σβηερδθά σεζβρά πραγηατδεστβταέ

τΫξθβ αυτά, τβς φπτκγρΪφδσβς,
πς εργαζεέκ τβς εέδβσβς, τδηΪ τκθ
ασέζβ Καραγευργκ εαδ σζκυς τκυς
φπτκρεπσρτεράηΪρτυρες τπθ γεγκθστπθ
πκυ συξθΪ, αθΪηεσα στκ θσηδηκ εαδ τκ
παρΪθκηκ, βΪακυθ συηα εαδ ουξά γδα θα
τα απκτυπυσκυθ, εδθδυθετκθτας εαδ απσ
τδς δτκ πζευρΫςέ

άηερα, ηετΪ απσ ζί ξρσθδα, γδα
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πρυτβ φκρΪ, ηδα κζκεζβρπηΫθβ, αφβγβά
ηατδεά Ϋεδκσβ ηθάηβς φπτκγραφδυθ απά
θταθετεδ τκθ αγυθα τκυ Πκζυτεξθεέκυ τκ
1λι3έ ΜΫρκς τκυ αρξεέκυ αυτκτ, πκυ πεά
ρδΫξεδ εαδ αθΫεδκτες φπτκγραφέες, Ϋξεδ

δβηκσδευτεέ στκθ εζζβθδεσ Στπκ εθυ ηεά
ρδεΫς απσ αυτΫς Ϋξκυθ ευεζκφκράσεδ σε
σζκ τκθ εσσηκέ

Σκ βδβζέκ γα τκ βρεέτε στκμ

Βδβζδκππζεέκ ταηατεζΪτκυ,
Λδγσστρπτκ 1,
ργκστσζδ,
τβζέ 2θι1 ί22λ1κέ

ΠΙ ΣΟ ΡΓΟΝ

Γδα τκ Ϋργκ τκυ ΓερΪσδηκυ Πεθτσγαζκυ
ζέας ΣκυηασΪτκςέ

ΓερΪσδηκς έ Πεθτσγαζκςέ Γδατρκέ εαδ
δατρδεά ΚεφαζκθδΪςμ τα ξρσθδα τπθ ιεά
θδευθ ευρδαρξδυθ 1ηίίά1κθζέ Θεσσαζκά
θέεβμ University Studio Press, 2ίίζέ

απά εέθαδ εισξπς περέεργβ… τκ
βζεετρκθδεσ « γθδεσ ρξεέκ δδαετκρδά
ευθ δατρδβυθ» τκυ γθδεκτ ΚΫθτρκυ
Σεεηβρέπσβς βράεα εαδ ιεφτζζδσα τβ δδά
δαετκρδεά δδατρδβά τκυ ΓερΪσδηκυ Πεά
θτσγαζκυέ Ο τέτζκς τβς άταθ «υηά
βκζά εδς τβθ ηεζΫτβθ εαδ γεραπεέαθ τπθ
τραυηατδευθ αρτβρδκφζεβδευθ επδεκδά
θπθδυθ» εαδ δβηκσδετγβεε τκ 1ληλέ έά
εκσδ ξρσθδα ηετΪ, τκ 1λκί, β δδατρδβά
τκυ επέ υφβγεσέα στκ Παθεπδστάηδκ Θεσά
σαζκθέεβς φαθΫρπθε ηδα, απρκσδσεβτβ
έσπς γδα σσκυς γθυρδααθ τκθ επδτυξβά
ηΫθκ εαδ αγαπβτσ δατρσ, στρκφά πρκς ηδα
Ϊζζβ αγΪπβ, πκυ γδα σζβ τκυ τβ απά συά
θαγπθδασταθ τβθ αφκσέπσά τκυ στκ δαά
τρδεσ τκυ ζεδτκτργβηαέ Σβθ γκβτευτδεά
εαδ ηυστβρδυδβ επδστάηβ τβς Ιστκρέας,
τβθ κπκέα Ϊζζπστε εαδ σπκτδασε Χστκ
Παθεπδστάηδκ ΙπαθθέθπθΨέ Ο τέτζκς τβς
ηεζΫτβς αυτάς « Ιατρδεά ξκζά τβς Ικά
θέκυ εαδβηέας» εέθαδ ειέσκυ απκεαζυά
πτδεσς γδα τα ερευθβτδεΪ εθδδαφΫρκθτΪ
τκυμ δστκρέα τβς δατρδεάς εαδ δστκρέα τκυ
δσθδκυ ξυρκυ Χεαδ πΪρα πκζτ συξθΪ τκ
πΪθτρεηα αυτυθ τπθ δτκΨ, ηε Ϋηφασβ
στβ γεθΫγζδα γβ τβς ΚεφαζκθδΪς γα τκθ

απασξκζάσκυθ γδα δεεαετέες, ηΫξρδ εαδ
τδς τεζευταέες τκυ βηΫρεςέ

Ναδ, εθτΪιεδ, β δατρδεά επδστάηβ εέά
θαδ τκ «εδυ εαδ τυρα», εθυ β δστκρέα εέά
θαδ τκ «εεεέ εαδ τστε»έ Ο Ϊθγρππκς αυά
τσς άιερε θα αερκβατεέ ηε τσσβ ηαεστρέα
στκθ ξυρκ εαδ τκθ ξρσθκ, πκυ σ’ Ϋεαθε
θα πδστετεδς στδ πραγηατδεΪ τκ «εδυ» εαδ
τκ «εεεέ», τκ «τυρα» εαδ τκ «τστε» εέά
θαδ απζΫς συηβΪσεδς, εέθαδ ηετρβηΫθες ηε
αθγρυπδθες εζέηαεες δδαστΪσεδς ηδας Ϋθά
θκδας πκυ δεθ Ϋξεδ ξυρκ εαδ ξρσθκέ Σβς
γθυσβςέ

σταδδκδρκηέα τκυ στκ Παθεπδστάά
ηδκ τβς Θεσσαζκθέεβς, τκ πΫρασηΪ τκυ
απσ επδστβηκθδεΫς εταδρεέες εαδ κηέζκυς,
κ εθεργσς εαδ συξθΪ πρπταγπθδστδεσς
τκυ ρσζκς στβ δδκργΪθπσβ συθεδρέπθ, κδ
εργασέες πκυ αεκτραστα δβηκσέευε σε
επδστβηκθδεΪ περδκδδεΪ εαδ επετβρέδες,
σζα τκυς εέθαδ ηδερΪ εαδ ηεγΪζα, βαγδΪ
ηεζετβηΫθα ταιέδδα στκθ ξρσθκ εαδ τβθ
δστκρδεά ηθάηβ, ξτδσηΫθα οβφέδα οβά
φέδα ηΫσα απσ ζεπτκηερά Ϋρευθαέ έθαδ
υζδεσ πκζττδηκ γδα τβθ Ϋρευθα, αζζΪ εαδ
γδα τκθ αθαγθυστβ πκυ ηΫσα τκυς Ϋβρδά
σεε «εζεδδδΪ» γδα θα γθπρέσεδ ηδα επκξά
πκυ κ ΓερΪσδηκς Πεθτσγαζκς συθΫγετε
στκδξεδκγετυθτας τβθ ηε στκδξεέα πκυ ιεά
πβδκτσαθ απσ σπΪθδκ αρξεδαεσ υζδεσέ
θα corpus επδστβηκθδευθ ηεζετυθ πκυ
έσπς γα άταθ εαζσ θα συγεεθτρπγκτθ σε
ηδα Ϋθτυπβ επαθΫεδκσά τκυς, ά σε Ϋθα
πρκσπεζΪσδηκ σε σζκυς οβφδαεσ αρξεέκέ

τβθ « δσαγπγά στβθ Ιστκρέα τβς Ιαά
τρδεάς» Χ1λκ3Ψ, γα εζεέσεδ τκθ πρσζκγκ
τκυ ηε τβθ ειάς φρΪσβμ « έθαδ αιέπηα
ππς τέπκτα δεθ εέθαδ αζΪθγαστκ κττε
αηεταεέθβτκ στβ γθυσβ εαδ ππς ετεκζβ
εέθαδ β πζΪθβ σε εΪγε Ϋρευθα εαδ ηεά
ζΫτβέ τσδ δε γα δδστΪσπ, ηε τβ βκάά
γεδα τβς ερδτδεάς πκυ γα γέθεδ στκ βδά
βζέκ, θα συηπζβρυσπ ά θα αζζΪιπ τβ
γευρβσβ ά τβθ ερηβθεέα τπθ στκδξεέπθ
εαδ απσοεπθ πκυ παραγΫτπέ Νκηέαπ ππς
απσ τα πρΪγηατα πκυ Ϋβζαοαθ τκυς αθά
γρυπκυς σξδ ζέγκ άταθ β αδυθαηέα ηας θα
δεξτκτηε σαθ ζαγεηΫθες εΪπκδες αθτδζάά
οεδς, επεδδά εέξαθ τκ πρκθσηδκ θα εέθαδ…

δδεΫς ηας»έ ΞΫρπ στδ συθάγπς δεθ δδαβΪά
ακυηε τκυς πρκζσγκυς τπθ βδβζέπθ, έσπς
σηπς σ’ αυτά τβ φρΪσβ θα ερτβεταδ β
εκσηκγεπρέα τκυ αθάσυξκυ επδστάηκθα
πκυ δδαρευς αθααβτεέ, αθαεαζτπτεδ, αθαά
γεπρεέέ Πκυ δδαρευς αθβσυξεέέ

Γδατρκέ Θεσσαζκθέεβςμ 1κίίά1λ12έ Θεσά
σαζκθέεβμ University Studio Press, 2ί11έ

Καδ εζέσσεταδ, εεεέ πκυ τκθ κδβγεέ
β Ϋρευθαέ θαδδφυθτας τα αρξεέα τβς
επκξάς τβς εθετκερατέας, αζδετεδ εθά
δδαφΫρκυσες πζβρκφκρέες εαδ απσ Ϊζά
ζες πτυξΫς τβς εαγβηερδθάς απάς τπθ
πταθβσέπθ εαδ δδδαέτερα τπθ Κεφαζκά
θδτυθέ ΠζΪδ στδς ηεζΫτες τκυ γδα επδδβά
ηέες, γδατρκτς, τβθ δατρδεά εεπαέδευσβ ά
τβθ υγεδκθκηδεά πκζδτδεά τβς εεΪστκτε
Πκζδτεέας, γα φΫρεδ στκ φπς Ϊγθπστα
στκδξεέα εαδ τβς εκδθπθδεάς εαδ εεεζβά
σδαστδεάς δστκρέας, απκεαζτπτκθτας εαδ
τκ εθδδαφΫρκθ τκυ θα δδερευθάσεδ σε βΪά
γκς κζσεζβρβ τβθ επκξά ηε τβθ κπκέα
εαταπδΪθεταδέ υτσ αερδβυς τκ εθδδαφΫά
ρκθ τκθ κδβγεέ σε θΫες, γκβτευτδεΫς απκά
εαζτοεδςέ εκζκυγεέ τκ θάηα τβς επδά
στάηβς στκ ζαβτρδθγκ τβς Ϋρευθας, Ϋξκά
θτας πζάρβ συθαέσγβσβ στδ κδ δρσηκδ πκυ
αθκέγκθταδ εέθαδ Ϊπεδρκδ εαδ ατΫζεδπτκδ,
ηα πκτΫ τκυ δεθ φκβΪταδ θα τκυς δδαβεέ…

Οδ ηκθκγραφέες τκυ εέθαδ ζέγες σξεά
τδεΪ ηε τκθ σγεκ τκυ δβηκσδευηΫθκυ Ϋρά
γκυ τκυ σε πραετδεΪ συθεδρέπθ εαδ επδά

Γδα τβθ δβηκσέευσβ τπθ δδευθ σας Ϊργρπθ απκστκζά στβθ δδετγυθσβ i n f o [at] e s t o . g r wwwέestoέgr



3ί Οδ Ϊθγρππκδ τπθ βδβζέπθ ΝκΫηβρδκς 2ί13, ἔστπ

στβηκθδεΫς εεδσσεδς ά συζζκγδεκτς τσά
ηκυςέ Σκ 1λλ1, στα «ξκζεέα Ιατρδεάς
Παδδεέας στβθ ζζΪδα» γα αθαφεργεέ
στκ «Ιατρκξεδρκυργδεσθ σξκζεέκθ» εαδ
τβ Υεδρκυργδεά σξκζά πκυ ζεδτκτργβά
σαθ στκ δεττερκ ηδσσ τβς δεεαετέας τκυ
1κ3ί στκ θεκστστατκ εζζβθδεσ ερΪτκςέ
τκ Ϋργκ τκυ «Μκθά Τπεραγέας Θεκά
τσεκυ ΆτρκυάΠρσθθπθ» Χ1λλκΨ, ηεζετΪ
τβθ δστκρέα τβς δστκρδεάς ηκθάς τβς
Άτρκυ, στβ θκτδκαθατκζδεά ΚεφαζκθδΪ,
περδκξά απσ τβθ κπκέα Ϋζεεδ τβθ εαταά
γπγά τκυέ

Γδατρκέ εαδ δατρδεά ΚεφαζκθδΪςμ πσ
τα ξρσθδα τβς Ϋθπσβς ηΫξρδ τκθ πσά
ζεηκ τκυ 1λζί Χ1κθζά1λζίΨέ Θεσσαζκά
θέεβμ University Studio Press, 2ίίιέ

Σκ δέτκηκ Ϋργκ τκυ «Γδατρκέ εαδ Ιαά
τρδεά ΚεφαζκθδΪς», Ϋργκ απάς γδα τκθ

έδδκ, εέθαδ ηδα σπκυδαέα συηβκζά σξδ
ησθκ στβθ δστκρέα τβς δατρδεάς αζζΪ εαδ
στβθ εκδθπθδεά δστκρέα τκυ τσπκυ αυά
τκτέ τκθ πρυτκ τσηκ Χ2ίίζΨ εαταγρΪά
φεδ τκυς Κεφαζκθέτες γδατρκτς στα ξρσά
θδα τπθ ιεθδευθ εαταετάσεπθ Χαπσ τβθ
Ϋθαριβ τβς εθετκερατέας στβθ Κεφαζκά
θδΪ, τκ 1ηίί, Ϋπς τβθ θπσβ ηε τβθ ζά
ζΪδα, τκ 1κθζΨέ Ο δεττερκς τσηκς Χ2ίίιΨ
εαταζαηβΪθεδ τβθ περέκδκ απσ τκ 1κθζ
Ϋπς τκθ πσζεηκ τκυ 1λζίέ

Σκ 2ί1ί γα επαθαζΪβεδ τκ εγξεέά
ρβηΪ τκυ, αυτά τβ φκρΪ αιδκπκδυθτας
υζδεσ απσ τβθ Ϋρευθα πκυ Ϋεαθε εατΪ
τβθ παθεπδστβηδαεά τκυ γβτεέα στβ Θεσά
σαζκθέεβ, αθαφερσηεθκς στβθ Ϊσεβσβ
τβς δατρδεάς στβθ πσζβ στκ δδΪστβηα
τβς Ογπηαθκερατέας Χ«Γδατρκέ Θεσσαά
ζκθέεβς 1κίίά1λ12»Ψέ τβ Θεσσαζκθέεβ
αθαφΫρεταδ εαδ τκ τεζευταέκ τκυ βδβζέκ,
πκυ ευεζκφσρβσε τβ ξρκθδΪ τκυ γαθΪά
τκυ τκυ Χ2ί12Ψ εαδ εέξε τέτζκ « ρυά
γρσς ταυρσς Πσζεπς Θεσσαζκθέεβς
ΧΙκτθδκςά τγκυστκς 1λ13Ψέ ηεγΪζβ
πρκσφκρΪ τκυ ζακτ τβς πσζβς στβθ πεά
ρέγαζοβ τπθ τραυηατδυθ»έ υτά β δστκά
ρδεά στδγηά γα εέθαδ, εεδκτδεΪ, εαδ β
τστατβ ερευθβτδεά τκυ παρκυσέαέ θ εαδ
τκ βΫβαδκ εέθαδ στδ στα σεαρδΪ εαδ στα
συρτΪρδα τκυ υπάρξαθ εΪηπκσες ηεζΫά
τες εαδ Ϋργα πκυ επειεργαασταθέ Σκ ερά
γαστάρδσ τκυ πκτΫ δεθ σταηατκτσεέ Χς
τκ τΫζκςέ

Χς τκ τΫζκςέ πδστάηβ, αθααάτβσβ,
εαταγραφά, αγπθέα γδα τβ ζεπτκηΫρεδα,
πς τκ τΫζκςέ ρπτας γδα τβθ επδστάηβ,

γδα τβθ Ϋρευθα, γδα τβ γθυσβ, γδα τβθ
απκεΪζυοβ τπθ οβφέδπθ εεεέθπθ τβς
αζάγεδας πκυ ηας επδτρΫπκυθ θα τκζά
ηκτηε θα αθασυθγΫτκυηε τκ παρεζγσθέ
ρπτας γδα τβθ δστκρέαέ Γδα τκ παθταξκτ,
δδαρευς παρσθ παρεζγσθ ηαςέ υτσ πκυ
ηας ηαγαέθεδ, αυτσ πκυ ηας γυηέαεδ, αυτσ
πκυ ηας δεέξθεδ τκθ δρσηκ πρκς τκ ηΫζά
ζκθέ

ρυγρσς ταυρσς πσζεπς Θεσσαζκθέά
εβςμ Ικτθδκς ά τγκυστκς 1λ13μ ηεγΪζβ
πρκσφκρΪ τκυ ζακτ τβς πσζβς στβθ πεά
ρέγαζοβ τραυηατδυθέ Θεσσαζκθέεβμ Κυά
ρδαεέδβ, 2ί12έ

ΞΫρπ ππς εέπα πκζτ ζέγα γδα τκ Ϋργκ
τκυ ΓερΪσδηκυ Πεθτσγαζκυέ Μα ιΫρπ
εδσζας ππς, σππς εδ εεεέθκς, τκ Ϋργκ τκυ
εέθαδ εδυέ Παρσθέ Καδ ηδζΪ εαζττερα απσ
τκθ εαγΫθα ηαςέ ΜδζΪ, σαθ Ιστκρέαέ

ΠΡΟΩΠΙΚΑ

θα αθτέκέέέ
γδα τκθ ΓερΪσδηκ Πεθτσγαζκ

Γθυρδσα τκθ ΓερΪσδηκ Πεθτσγαζκ
σταθ γτρδσα στβθ ΚεφαζκθδΪ, τκ 2ίίί,
εδ Ϋπδασα δκυζεδΪ στβθ ΚκργδαζΫθεδκ δά
βζδκγάεβέ Χς τστε, εέξα αεκτσεδ απσ τκυς
δδεκτς ηκυ στδ άταθ Ϋθας σπκυδαέκς γδαά
τρσςέ πσ τδς πρυτες ηας επαφΫς αθαεΪά
ζυοα εαδ τβθ Ϊζζβ τκυ αγΪπβμ τβθ δστκά
ρδεά επδστάηβέ Σαετδεστατκς αθαγθυά
στβς εαδ τβς δβζδκγάεβς εαδ τκυ γεδτκά
θδεκτ δστκρδεκτ ρξεέκυ, ερξσταθ πΪθτα
αθααβτυθτας εΪτδ πκζτ συγεεερδηΫθκέ
Σδς περδσσστερες φκρΫς άταθ εΪπκδα ζεά
πτκηΫρεδα, ηδα «υπκσβηεέπσβ τβς υπκά
σβηεέπσβς», τβθ κπκέα άγεζε θα εζΫγιεδέ
πσ τβθ αρξά παρατβρκτσα τκθ τρσπκ
πκυ δδΪβααε εδ εέξα εθτυππσδαστεέ απσ

τβθ Ϋηφυτβ ευγΫθεδα απΫθαθτδ σε ηας
τκυς υπαζζάζκυς, απσ τβθ Χηε τβθ εαζά
ΫθθκδαΨ αρξκθτδΪ τκυ, αζζΪ ευρέπς απσ
τκθ ευζαβδεσ σξεδσθ τρσπκ ηε τκθ κπκέκ
ερατκτσε εαδ ηεταξεδρδασταθ τα βδβζέα,
αδδΪφκρκ αθ άταθ παζδΪ ά εαδθκτρδα, εαδ
απσ τβ ηεγκδδεστβτα ηε τβθ κπκέα εραά
τκτσε σβηεδυσεδςέ τα ηΪτδα ηκυ φΪά
θτααε πς Ϊθγρππκς πκυ άιερε τα πΪθτα
ά εαδ, τκ πδκ σβηαθτδεσ, πκυ δεθ φκβσά
ταθ θα τα ηκδραστεέέ ΚΪγε φκρΪ ζκδπσθ
πκυ ερξσταθ εαδ αβτκτσε Ϋθα βδβζέκ, εδ
εγυ, Ϊπεδρκς αεσηα στα τβς δβζδκγάά
εβς, αγεκηαξυθτας τκ αθααβτκτσα, εέξε
εαδ ηδα σξετδεά δστκρέα θα ηκυ πεδ, πρκά
σπαγυθτας θα ηε εεθτρέσεδ, θα ηκυ εδθάά

σεδ τκ εθδδαφΫρκθ, υστε θ’ αρξέσπ εδ εγυ
θα οΪξθπέ ΚΪγε «απκστκζά» πκυ ηας
αθΫγετε κ Καγβγβτάς Χεθθκυ τβθ αθααάά
τβσβ εΪπκδκυ βδβζέκυ στα ρΪφδα ά εΪά
πκδας πζβρκφκρέας απσ τκ υζδεσ τβς βδά
βζδκγάεβςΨ άταθ εαδ ηδα πρσεζβσβμ Θα
γθυρδαα Ϋθαθ εαδθκτρδκ συγγραφΫα, γα
γθυρδαα Ϋθα εαδθκτρδκ Ϋργκ, γα ηΪγαδθα
εδ εγυ ζέγα πρΪγηατα απ’ αυτΪ πκυ άιερε
εεεέθκςέ

εΫφτκηαδ εαηδΪ φκρΪ, τυρα, εε τπθ
υστΫρπθ, στδ αυτσ ηπκρεέ θα τκ Ϋεαθε
εαδ επέτβδεςέ Ότδ αυτΫς κδ απκστκζΫς εέά
ξαθ εαδ Ϋθαθ απυτερκ στσξκμ Να «εκζά
ζάσπ» εδ εγυ, πκυ άηκυθα ηδερσς εαδ
ηΪζζκθ αδδΪφκρκς γδα τβθ επταθβσδαεά
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δστκρέα, τκ «ηδερσβδκ» τβς Ϋρευθαςέ Χς
γδατρσς, δεθ γα ηπκρκτσε θα εΪθεδ ζΪγκς
στκθ τκηΫα αυτσέ θ εαδ εέξε γεραπετσεδ
τσσκ εσσηκ απσ Ϊζζα ηδερσβδα, εηΫθα ηε
«εσζζβσε» τβθ ηΪζζκθ αθέατβ θσσκ τβς
Ϋρευθας…

Καδ, σαθ εαζσς γδατρσς, παραεκζκυά
γκτσε τβθ ειΫζδιβ τβς θσσκυέ Όταθ ιεά
εέθβσα δεδζΪ δεδζΪ θα παέρθπ ηΫρκς σε
συθΫδρδα εαδ θα δβηκσδετπ στα Κεφαζά
ζβθδαεΪ ΥρκθδεΪ ά στβθ Κυηκγσβ, τδς
πρπτσζεδΫς ηκυ ηεζΫτες, περέηεθα τβζΫά
φπθσ τκυ στβ δβζδκγάεβ, σπκυ, ηε εΪά
πκδα Ϊζζβ, εαδθκτρδα «απκστκζά», γα
Ϊεκυγα εαδ τδς σξετδεΫς Χεαδ αυστβρΫςΨ
παρατβράσεδς τκυ γδα τβθ αθαεκέθπσβ ά
τβ δβηκσέευσβέ Ο ΓερΪσδηκς Πεθτσγαά
ζκς δεθ εέξε πκζζΪ ζσγδα, κττε υπερβκά
ζδεΫς εθγαρρτθσεδςέ Χστσσκ, ηπκρκτσε
εαθεές θα θδυσεδ τκ εθδδαφΫρκθ εαδ τβ
στάρδιά τκυέ

υτσ πκυ άταθ απαρΪηδζζκ στκθ Γεά
ρΪσδηκ Πεθτσγαζκ δεθ άταθ, γδα ηΫθα,
β συστβηατδεστβτα εαδ β ηεγκδδεστβτΪ
τκυέ εθ άταθ στδ εΪγε ζΫιβ πκυ δβηκσέά
ευε ά αθαεκέθπθε άταθ αυγδσηΫθβ, ερδσαά
ρδσηΫθβ εαδ δδπζκτσεεαρδσηΫθβ βδβζδκά
γραφδεΪ εαδ αρξεδαεΪέ ταθ κ εθγκυσδαά
σησς τκυ γδα τβθ Ϋρευθα, πκυ ερατάγβεε
Ϊσβεστκς ηΫξρδ τκ τΫζκς τβς απάς τκυέ
ΘυηΪηαδ εΪπκδα απσ τα τβζεφπθάηατΪ
τκυ σταθ συθΫγετε τκ δέτκηκ, βραβευά
ηΫθκ απσ τβθ εαδβηέα Ϋργκ τκυ «Γδαά
τρκέ εαδ Ιατρδεά ΚεφαζκθδΪς»έ γεζε
συθάγπς, θα εζΫγιεδ εΪπκδα ζεπτκηΫά
ρεδα απσ εΪπκδκ βδβζέκέ Μσζδς τβθ Ϋβρδά
σεα, ηκυ περδΫγραφε ηε εθγκυσδασησ Ϋθα
σπρσ Ϊζζα ευράηατΪ τκυ, εθγκυσδασησ
θεαρκτ ερευθβτά πκυ κθεδρετεταδ θα εαά
ταετάσεδ τα απΪτβτα εΪστρα τβς δστκρδά
εάς επδστάηβςέ

εσηα εαδ στβθ τεζευταέα ηας συά
θΪθτβσβ, πρδθ απσ Ϋθα περέπκυ ξρσθκ,
σταθ ηε εΪζεσε στκ σπέτδ τκυ γδα θα ηκυ
δυσεδ τκ βδβζέκ τκυ «Γδατρκέ Θεσσαζκά

θέεβς», δεθ γα ιεξΪσπ πκτΫ πσσκ σπδθά
γβρκβσζκ άταθ τκ ηυαζσ τκυ, ηε πσσβ
ξαρΪ εαδ πσσβ ζαξτΪρα εαδ πΪγκς ηκυ
ηδζκτσε γδα τκ βδβζέκ αυτσέ ταθ τσσκ
απβρσς εαδ πΪζδ κ εθγκυσδασησς τκυ πκυ
Ϋθδπγα στδ εεεέθκς άταθ κ θεαρσς επδστάά
ηκθας πκυ εέξε εΪθεδ ηδα σπκυδαέα αθαά
εΪζυοβ εδ Ϋβζεπε τυππηΫθκ τκ πρκρσθ
τβς, εδ στδ εγυ άηκυθ κ «παρκπζδσηΫθκς»
εαδ εκυρασηΫθκς συθκηδζβτάς τκυέ τσδ,
πδστετπ, ηε τκθ έδδκ εθγκυσδασησ, πρΫπεδ
θα ασξκζδσταθ ηε τβθ Ϋρευθα εαδ θα παά
ραεκζκυγκτσε τδς ειεζέιεδς τβς επδστάά
ηβς, πς τδς τεζευταέες τκυ βηΫρεςέ

Ο ΓερΪσδηκς Πεθτσγαζκς στβθ πρυτβ Ϋεά
γεσβ τκυ Κυστα ΕυαγγεζΪτκυ [Πβγάμ Αρά
ξεέκ Κυστα ΕυαγγεζΪτκυ]

δσγΪθκηαδ, ζκδπσθ, στδ ηαγάτευσα
εκθτΪ σ’ αυτσθ τκθ Ϊθγρππκ, ξπρές θα
Ϋξπ πκτΫ υπΪριεδ ηε τβθ τυπδεά Ϋθά
θκδα ηαγβτάς τκυέ Ότδ ηε δέδαιε ππς β
αγΪπβ εαδ κ εθγκυσδασησς γδα τβθ Ϋρευθα
πρΫπεδ θα συθκδετκθταδ απσ σκβαρσά
τβτα, ηεγκδδεστβτα εαδ δδδαέτερβ πρκά
σκξά, δδδαέτερα σταθ εαθεές εαταπδΪθεά
ταδ ηε τβθ σαγβθευτδεά αζζΪ εαδ πζαθετά
τρα δστκρδεά επδστάηβέ Με δέδαιε επέά

σβς εΪτδ πκυ ηΪζζκθ κδ ηΫρες ηας υπκβδά
βΪακυθ σε δευτερευκτσβς σβηασέας αάά
τβηα, αζζΪ εέθαδ πρπταρξδεσ εαδ επδταά
ετδεσ γδα σπκδκθ γΫζεδ θα ασξκζβγεέ ηε
τβθ επδστάηβμ Κδ αυτσ εέθαδ τκ επδστβηκά
θδεσ άγκςέ Καδ γδα σζα αυτΪ θδυγπ εδζδά
ερδθΪ τυξερσς πκυ εέξα τβθ ευεαδρέα θα
τκθ γθπρέσπ ά εέθαδ πζκττκς αυτσς πκυ
δεθ απκτδηΪταδ ηε εαηέα ηκθΪδα ηΫτρβά
σβςέ Γδ’ αυτσ εέθαδ πζκττκς αθαπαζζκτρέά
πτκςέ

υτΫς κδ γραηηΫς ζκδπσθ Χπκυ εέθαδ
ηΪζζκθ πκζζΫς, εδ εεεέθκς δεθ γα ηκυ
συγξπρκτσε τσσβ φζυαρέαΨ δεθ ιΫρπ αθ
ηπκρκτθ θα εζεέσκυθ αυτσ πκυ θδυγπ γδα
τκθ Ϊθγρππκ αυτσ πκυ Ϋφυγεμ σπς θα τκ
εζεέθεδ εαζττερα ηδα ζΫιβμ ΤΓΝΧΜΟά
ΤΝ έ Γδα σσα, βγεζβηΫθα ά αγΫζβτα,
ηκυ πρσσφερεέ Γδα σσα Ϋηαγα απ’ αυτσθ
εαδ σσα τκυ ξρπστυέ

Κδ αθ αδσγΪθκηαδ εΪπκδες ττοεδς
απΫθαθτέ τκυ, επεδδά ηΪζζκθ δεθ τα εατΪά
φερα σσκ γα περέηεθε εεεέθκς στβθ επδά
στάηβ εαδ στβθ Ϋρευθα, παρβγκρδΫηαδ,
επεδδά τκ ησθκ σέγκυρκ εέθαδ ππς δεθ
άηκυθ κ ηκθαδδεσς «ηαγβτάς» τκυέ έθαδ
πκζζκέ, πΪρα πκζζκέ εεεέ Ϋιπ, κδ ηαγβτΫς
τκυ, εαδ εέθαδ επέσβς πκζζκέ κδ εαζκέ ηαά
γβτΫς τκυ, εέηαδ πεπεδσηΫθκςέ έθαδ πκζά
ζκέ αυτκέ πκυ δδδΪξγβεαθ απ’ αυτσθ εαδ
γα συθεξέσκυθ τκ Ϋργκ τκυέ Ο έδδκς δεθ
εέθαδ πδα εδυ, ηααέ ηας, ηα τκ Ϋργκ τκυ
εέθαδ παρσθ, εέθαδ ηδα πκζττδηβ παραεαά
ταγάεβέ Κδ σπκδκς ηπκρεέ σταθ ηεζετΪ τα
εεέηεθΪ τκυ ΓερΪσδηκυ Πεθτσγαζκυ θα
αεκτεδ τβ ξαραετβρδστδεά φπθά τκυ θα
τα δδαβΪαεδ, εέθαδ σέγκυρκ στδ γα εαταφΫά
ρεδ θα συθεξέσεδ εαδ θα αιδκπκδάσεδ αυτά
τβθ παραεαταγάεβ…

ζέας ΣκυηασΪτκς
ργκστσζδ, ζά11ά2ί12

Σκ εεέηεθκ αυτσ, στβθ πζάρβ τκυ
ηκρφά, δβηκσδετγβεε στκ Ιστκζσγδκ
eliaswords.blogspot.grέ

βτάστε τκ ἔστπ

τκ Αργκστσζδμ
• δβζδκππζεέκ Κτβκς

Λέ εργπτά 13, τβζέ 2θι1ί2θκι2έ

• δβζδκππζεέκ ταηατεζΪτκυ
Λδγσστρπτκ 1, τβζέ 2θι1 ί22λ1κέ

τκ Αργκστσζδμ
• Κρεκπαθτκππζεέκ ταηκτζβς

• Φπτκγραφεέκ ΛκυεΪτκυ

τκ Λβικτρδμ
• δβζδκππζεέκ ώappy ώouse
αζαπρέτκυ 3, τβζμ 2θι1ίλ2ζ11

τβ Ϊηβμ
• δβζδκππζεέκ Μαηκτγ

τβζμ 2θιζί22ιηη

Κεθτρδεά δδΪγεσβμ
Σβζέμ 211ιλί2112, Φαιμ 211ιλίηίί3,

Emailμ info[ at ]estoέgr

Γδα τβθ δβηκσέευσβ τπθ δδευθ σας Ϊργρπθ απκστκζά στβθ δδετγυθσβ i n f o [at] e s t o . g r wwwέestoέgr

eliaswords.blogspot.gr


τθπρα εδ θυτδα
Η περδάγβσβ στκθ ευβερθκξυρκ δδευεκζτθεδ
τβθ αθααάτβσβ απσοεπθ, εδδάσεπθ εαδ εεδά
ηΫθπθ ηε τκθ έδδκ τρσπκ πκυ δδευεκζτθεδ τκ
πρκσπΫρασηα εαδ τβθ απσσπασβ τβς πρκσκά
ξάςέ τβθ στάζβ αυτά φδζκιεθκτθταδ στθτκηα
απκσπΪσηατα εαδ αθαφκρΫς σε εδδάσεδς, δδΫες
εαδ απσοεδς πκυ Ϋξκυθ δβηκσδευγεέ στκ δδαδέά
ετυκ εαδ ξράακυθ δδδαέτερβς πρκσκξάς, αθΪζυά
σβς εαδήά συαάτβσβςέ

τκ «πσδδ» Ϊηβ, Πτζαρκς εαδ
Έρδσκς γδα τκυς θΫκυς άηκυς

Πβγάμ kefalonitikanea.gr
21 Νκεηβρέκυ 2ί13

Όσκ εαδ αθ αεκτγεταδ απέστευτκ, περδκά
ξΫς σππς β Ϊηβ Χπκυ πρκσγΫτεδ εΪγε
ξρσθκ 1έη εεέ ευρυ στκθ Κεφαζκθέτδεκ
εκρβαθΪ απσ τα σπάζαδαΨ, β Πτζαρκς
τκυ πδκ φβηδσηΫθκυ εεφαζκθέτδεκυ «σάά
ηατκς εατατεγΫθ» Χτκυ ΜτρτκυΨ αζζΪ
εαδ β ρδσκς τκυ ΦδσεΪρδκυ στκ κπκέκ
συρρΫεδ εΪγε ξρσθκ τκ παγεσσηδκ ταετ
σετ, τκ ξεδηυθα ηετατρΫπκθταδ σταδδαεΪ
σε εγεαταζεζεδηηΫθα ξπρδΪ εθδσξτκθτας
στκυς εατκέεκυς τβθ αέσγβσβ στδ τκυς
Ϋξεδ ιεξΪσεδ αεσηβ εαδ κ Θεσςέ
Σα εαζκπδΪσηατα εαδ τα «ξτυπάηατα»
στβθ πζΪτβ φαέθεταδ ππς πζΫκθ δεθ πδΪά
θκυθ εαδ πκζζκέ εΪτκδεκδ εέθαδ «στα εΪά
γεεζα»έ ΦαθτΪσκυ πΪθτπς θα αεδς στβ
Ϊηβ εαδ θα ηβθ Ϋξεδς εαρΪβδ τβ στδγηά
πκυ ηε τα ξράηατα πκυ βγΪακυθ τα σπάά
ζαδα γα ηπκρκτσες εΪγε 1ά2 ξρσθδα θα
αγκρΪαεδς εδ απσ Ϋθα «Νάσκς Κεφαζκά
θδΪ» ά « πτΪθβσκς»έ

Πκζδτδεά ΟργΪθπσβ σβηαέθεδ
ΟργΪθπσβ Πκζδτυθ

Πβγάμ www.ithacanet.gr
22 Νκεηβρέκυ 2ί13

Όταθ εηεές ηδζΪηε γδα Πκζδτδεά ΟργΪά
θπσβ, γδα κργΪθπσβ πκζδτυθ, ηδζΪηε γδα
δδεεδέεβσβ τβς ικυσέας, απσ τκ ζασ
εαδ γδα τκ ζασέ Κδ αθ στβθ αρξά εέθαδ
ζδγκστκέ αυτκέ πκυ κργαθυθκθταδ εαδ
δδεεδδεκτθ θα ηετατρΫοκυθ τκ Οζδγαρά
ξδεσ ΚρΪτκς σε βηκερατέα, κφεέζκυθ
σε εΪγε βάηα τκυς θα απκδεδεθτκυθ τκυ
ζσγκυ τκυς τκ αζβγΫςέ πρΪιβ τκυς πρΫά
πεδ θα Ϋξεδ δδαρεΫς Ϋζζεδηηα πρκσππδεάς
πφΫζεδαςέ δεαθκπκέβσβ τκυ ατκηδεκτ
συηφΫρκθτκς εέθαδ συθυθυηβ ηε τβθ δεαά
θκπκέβσβ τκυ συζζκγδεκτ συηφΫρκθτκς

τβς Πατρέδας, δβζαδά τπθ αθγρυππθ
τβςέ Πατρέδα δεθ εέθαδ κδ εΪηπκδ εαδ
τα οβζΪ βκυθΪ, δεθ εέθαδ β εε βκρρΪ
πρκερξσηεθβ δδεαζδστδεά εαδ ασρδστβ
αθτέζβοβέ Πατρέδα εέθαδ κ τσπκς εαδ κδ
Ϊθγρππκδ τκυέ

ΒΡΑΧ Ι  ΠΑΡ ΜΒΑ Ι
 ΜΑΘ Σ  ΤΣ ΡΟά
ΒΑΘΜΙΑ ΚΠΑΙ Τ 

Πβγάμ kefalonias.gr
21 Νκεηβρέκυ 2ί13

Σα στεζΫξβ τκυ ΚΫθτρκυ Πρσζβοβς
« πσπζκυς» σε συθεργασέα ηε τβθ δδετά
γυθσβ τκυ 2κυ Γυηθασέκυ ργκστκζέκυ,
πραγηατκπκέβσαθ στδς 2ί Νκεηβρέκυ
2ί13 εθβηερπτδεά συθΪθτβσβ ά ευαδά
σγβτκπκέβσβ γδα γΫηατα ειαρτάσεπθ σε
2 τηάηατα τβς 3βς τΪιβς τκυ σξκζεέκυέ
τσξκς τπθ παρεηβΪσεπθ αυτυθ εέθαδ
θα εαταθκάσκυθ κδ ηαγβτΫς τα αέτδα πκυ
ηπκρεέ θα κδβγάσκυθ σε ειαρτβτδεΫς συά
ηπερδφκρΫς, εαγυς εαδ τδς επδπτυσεδς
πκυ πρκετπτκυθ απσ τβθ ειΪρτβσβ κυά
σδυθ σε ουξκζκγδεσ εαδ βδκζκγδεσ επέά
πεδκ στκθ αθγρυπδθκ κργαθδσησέ Σκ εεά
παδδευτδεσ υζδεσ πκυ ξρβσδηκπκδεέταδ,
εέθαδ βδπηατδεάς πρκσΫγγδσβς εαδ εγεεά
ερδηΫθκ απσπζκυς τκ Παδδαγπγδεσ Ιθά
στδτκττκέ Ο ετεζκς αυτυθ τπθ παρεηβΪά
σεπθ γα συθεξδστεέ εαδ σε Ϊζζες σξκζδεΫς
ηκθΪδες εατΪ τβ δδΪρεεδα τβς σξκζδεάς
ξρκθδΪς 2ί13ά2ί1ζέ

Περέ τβς επδεδθδτθκυ κυσέας τκυ
βζαεκθέκυέ

Πβγάμ kefaloniaphotonews.gr
1κ Οετπβρέκυ 2ί13

Απσ τβ στάζβ «χστκξέες»μ
έθαδ ηδα δτσεκζβ επκξά φέζκδ ηκυ γδα
σζκυςέ ΞεξΪστε σζα σσα ιΫρατε ηΫξρδ σάά
ηεραέ Θα Ϋργκυθ τΫτκδες αζζαγΫς, πκυ
γα ηας αζζΪικυθ τεζεέπς, σε σβηεέκ θα
ηβθ αθαγθπρέακυηε τκθ εαυτσ ηας, τκθ
δδπζαθσ ηας, τκθ απΫθαθτδέ
έθαδ δτσεκζκ θα παραδεξτεές ππς δεθ
αρΫσεδς πδαέ δΪβααα, εΪπκυ, στδ β Μεά
ζέθαΜερεκτρβ πάγε στκ υπκυργδεσ συηά
βκτζδκ τκυ Π ΟΚ τβθ δεεαετέα τκυ ’κί
εαδ εέπε «Κτρδκδ, δεθ αρΫσκυηε πδα»έ τά
σεκζκ εέθαδ θα παραδεξγεές στδ εέσαδ κ
Ϊξρβστκςέ

ΟΜπδηπέεκς ζΫεδμ
attackες εθσς ηπρκτ

American Bar
τ α α ε

*
Π ο γρ γορο

από τ Σ ά τ υς.
*

Π ο γρ γορο
απ τ ς Συ στώσες τ υς.

*
Πο ύ αργ
γ α ό υς ας.

* * *Έ ας Δ ( )ος
σε ά ε σίν

*
Έ ας Δ δ ας

σε ά ε υπ υργεί .
*

Έ ας Δύστυχος
(α ό )

έ ω από τ σπίτ τ υ.
* * *

Π ς εί α πίσω αςν
*

Ο ...π σ ός ας!
*

Sine Lege - Sine Λόγ α

ἔστπ ά www.esto.gr
ΠΙΚΟΙΝΩΝ Σ

Γδα επδεκδθπθέα, παρατβράσεδς ά γδα θα
στεέζετε Ϊργραμ
Σβζέμ 211 ιλί 2112,
Φαιμ 211 ιλί ηίί3,
Emailμ info[ at ]estoέgr,
Φσρηα πδεκδθπθέαςμ
www.esto.gr/contact

32 ΝκΫηβρδκς 2ί13, ἔστπ

wwwέestoέgr Γδα τβθ δβηκσέευσβ τπθ δδευθ σας Ϊργρπθ απκστκζά στβθ δδετγυθσβ i n f o [at] e s t o . g r

kefalonitikanea.gr
www.ithacanet.gr
kefalonias.gr
kefaloniaphotonews.gr
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