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Γδυργκς Πέ Κρεηητδας | « θ κδ εεζκγΫς Ϊζζαααθ εΪτδ
γα άταθ παρΪθκηες» ζΫεδ Ϋθα ξδζδκγραηηΫθκ στθγβηαέ Καδ
αυτσ πκυ γδα τκθ αθτδεικυσδαστδεσ ξυρκ απκτεζεέ ηαγβηαά
τδεσ αιέπηα ξπρές αηφδσββτάσεδς, αρξέαεδ πζΫκθ θα δδεεά
δδεεέ ηε αιδυσεδς τκ ετρκς γεθδεάς αζάγεδας, δδδαέτερα αθ
πρκσπαγάσεδ θα εκδτΪιεδ εαθεές τβθ εαγβηερδθστβτα τκυ
ηε αθεπβρΫαστκ εαδ αθτδεεδηεθδεσ βζΫηηα τβθ επατρδκ ηδας
εεζκγδεάς αθαηΫτρβσβςέ
σεζέδα 12
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του εγ

αδου πα δ

Sine Lege | παρΪγυρκ στκθ κυραθσ εαδ Ϋγεατα παζετκυθ κδ γεκέ σκυ Χ•Ψ πκδκς γα
γτρα στκ αδυθδκ Χ•Ψ αγΫρπξβ εαδ σηκρφβ σε εΪηεδ θα τκυ πεδς τυρα εέηαδ δδεά σκυ
στκζέαεδς τκ Ισθδκ Χ•Ψ ηΫσα στβς γβς τα
σεζέδα 1ί

Π σ ς φύσεως
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ο α υ

τατρκς Αθττπας |
ρξά τβς Υρκά
θδΪς βράεε αθγρυπκυς, κδεκγΫθεδες εαδ
«γεθδΫς» εεεέ αερδβυς πκυ τκυς Ϊφβσε
τκ τΫζκς τβς πρκβγκτηεθβςέ Σκ ησθκ πκυ
φαέθεταδ θα απκετΪ Ϋθα δστκρδεσ εθδδαά
φΫρκθ, εέθαδ κδ πρκσεξεές εεζκγδεΫς δδαά
δδεασέεςέ
σεζέδα η

Πα δ , σ

ω ε τε

ζΫθβ Αγαθασκπκτζκυ | Φέζες εαδ φέά
ζκδ, στβ θΫα αυγά πκυ ιβηερυθεδ γδα τβ
ξυρα αζζΪ εαδ γδα κζσεζβρκ τκθ εζζβά
θδσησ πκυ βρέσεεταδ δδασεκρπδσηΫθκς σε
σζα τα ηάεβ εαδ τα πζΪτβ τβς γβς, αδσγαά
θσηαστε τβθ αθΪγεβ θα αβτάσκυηε ηδα
ηεγΪζβ συγγθυηβ γδα τα ζΪγβ ηας, γδα

Σύ το α από
αρδ ς
Χσεζέδα ζΨ

*

ε έ ω από έ ε ς
Νέεκς ΑφαζπθδΪτβς

*

σε σέ α...

τατρκς Αθττπας

τδς υπερβκζΫς ηας, γδα τβ δυσπδστέα ηας
απΫθαθτδ σε γεσηκτς εαδ εσηηατα, γδα
σζα αυτΪ τα σφΪζηατα πκυ εηεές δδαπρΪά
ιαηε τσσα ξρσθδα στΫζθκθτας τβ ξυρα
στκθ ΚαδΪδα άηεταφκρδευς εαδ ευρδκζεά
ετδευςέ
σεζέδα θ

βηκτδεΫς εζκγΫςμ

10+1 εγά ες
προσδο ίες
γ α τη
Τοπ ή
Αυτοδ οί ηση
συθταετδεά κηΪδα εαδ τα ηΫζβ τκυ
ἔστω απκφΪσδσαθ θα συηηετΫξκυθ
στδς εζκγΫς γδα τβθ Σκπδεά
Αυτκδδκέεβσβ ηε επκδεκδκηβτδεσ
τρσπκ, αθκέγκθτας τβθ πκζδτδεά
συαάτβσβ πΪθπ στα εεθτρδεΪ
αβτάηατα πκυ, εατΪ τβθ Ϊπκοβ τκυς,
γα εέθαδ απτδεάς σβηασέας γδα τβθ
τκπδεά εκδθπθέα στβθ δδΪρεεδα τβς
θΫας δβηκτδεάς γβτεέαςέ Γδα τκ
σεκπσ αυτσ απευγτθεταδ στδς
δβηκτδεΫς παρατΪιεδς εαδ τκυς
επδεεφαζάς τκυς πκυ γα
δδεεδδεάσκυθ τβθ οάφκ τπθ
δβηκτυθ στδς επσηεθες εεζκγΫς εαδ
τκυς αβτΪεδ θα δδευερδθέσκυθ τδς
γΫσεδς τκυς πΪθπ σε εεθτρδεΪ
αβτάηαταέ σεζέ 13
Δ αβ στε επ σ ς

Κζδηατδεά αζζαγά Τ ΚζασηατδεΫς απυζεδες στβθ ζζΪδα Χσέ ιΨ • εδσησς, εδσησς, κσδαζδσησς Χσέ λΨ
Απσ τα τβζεκπτδεΪ σαζσθδα τβς Πρκεδρέαςέέέ στα πραγηατδεΪ αζυθδα τβς φτυξεδαςέ Χσέ 1ίΨ • εθσς ζεπτκτ
εραυγά Χσέ 1ιΨ • Νυθ απκζτεδς τδς οάφκυς σκυ, Ϋσπκτα Χσέ 1κΨ • persona non grata Χσέ 1λΨ • «γζυεδΪ β
απά εδ κ γΪθατκς ηαυρέζα» Χσέ 21Ψ • Φδζκσκφδεά ΠρκσΫγγδσβ στβθ ωantata ψWV 1ηθ, δεττερκ ηΫρκς
(χdaggio) τκυ JέSέ ψach Χσέ 22Ψ • επκξά τκυ εκυάδκυάθδκυέ Χσέ 2ζΨ

Ιαθέ ά Απρέ 2ί1ζ, ἔστω

Σβς τθταιβς
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Ιαθέ ά πρέ 2ί1ζ ∥ Σετχκς ζ
εδέδεταδ περδστασδαεΪ,
απρκεδδκπκέβτα εαδ ηε Ϊπκοβέ
δαθΫηεταδ δπρεΪθέ
Άδεδα ωreative ωommons ΑθαφκρΪ βά
ηδκυργκτ ά Μβ ηπκρδεά Χράσβ ά Όξδ
ΠαρΪγπγα Έργα 3έί Μβ εδσαγσηεθκέ

πδτρΫπεταδ β Ϋθτυπβ εαδ
βζεετρκθδεά αθαπαραγπγά εαδ
ΩΡ ΑΝ 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

τβ ρπγηά τκυ ξρσθκυ
ΠΫρασαθ κδ ηάθεςέ Οττε πκυ τκ εαταζΪά
βαηεέ τεζευταέα ηας συθΪθτβσβ, εΪπκυ
εεεέ στα ηΫσα τκυ φγδθκπυρκυ, Ϋδδθε τβθ
εθττππσβ ππς πκζτ στθτκηα γα τα “ζΫά
γαηε” απσ τα έδδα πΪθτα ηετερέαδα εδ ας
Ϋηπαδθε κ τσπκς, δεδζΪ εαδ δδαερδτδεΪ τστε,
στβθ πρυδηβ πρκεεζκγδεά επκξά τκυέ Κδ
τστερα, άργαθ κδ σεδσηκέέ Κδ Ϋγδθε β αγπά
θέα εαδ β αθαηκθά ηεγαζττερβέ Σκ πρκεαά
γκρδσηΫθκ ραθτεβκτ ηας ηε τκ τετξκς, εέξε
γδα τα εαζΪ δυσεδ τβ γΫσβ τκυ στδς σεδά
σηδεΫς πρκτεραδστβτεςέ εθ γα ηπκρκτσε
θα υπΪρξεδ β πκζυτΫζεδα τβς Ϋεδκσβς, σταθ
κδ εΪτκδεκδ τκυ θβσδκτ Ϋπρεπε θα πρκσπαά
γάσκυθ γδα τα αυτκθσβταέ Κδ ας άταθ γδα
εηΪς, συθτΪετες εαδ φέζκυς τκυ ἔστω, β
Ϋεδκσβ τκυ απαραέτβτβ πρκςπσγεσβ γδα
τβθ επαθαφκρΪ τκυ τσπκυ στκυς φυσδκζκά

γδεκτς ρυγηκτς τκυέ θα σβηΪδδ, δβζαδά,
ππς αθτΫιαηε, αγπθδστάεαηε, τα εαταφΫά
ραηεέ
Ο ξρσθκς πΫρασεέ Κδ άργε τκ πζάρπηΪ τκυέ
Οδ ρπγηΫς τκυ τσπκυ, σσκ επδβζβτδεΪ εδ αθ
στΫεκυθ σαθ ηθβηεέκ τραυηΪτπθ εαδ αθτκά
ξυθ, δεθ στΪγβεαθ δεαθΫς εαδ Ϊιδες θα δδεά
γεέρκυθ περαδτΫρπ τβ ρπγηά τκυ ξρσθκυέ
Σκ ἔστω, Ϋστπ εαδ ηε σεδσηδεά εαγυστΫά
ρβσβ, επαθΫρξεταδέ ε ηδα ερέσδηβ στδγηά,
δδεεδδευθτας σξδ οάφκυς εαδ αιδυηατα, ηα
εΪτδ πδκ σβηαθτδεσ, τβθ εετέηβσβ, τβθ φδά
ζέα, τβθ συαάτβσβέ θ γα τα εαταφΫρεδ, γα
τκ δεέιεδ άτδ Ϊζζκά β επδηκθάέ Σκυ Υρσθκυ
εαδ τκυ Σσπκυέ
Καζυς ας ΧιαθαΨβράεαηεΞ

Ιδδκετάτβς ά εδστβςμ

« ρές
περ π α ήσε ς»
εεφαζκθδΪς

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 πδεκδθωθέαςμ
www.esto.gr/contact

Πρκβζβγεέτε
στκ

ἔστω

Πζβρκφκρέεςμ
Σβζέμ 211 ιλί 2112,
Φαιμ 211 ιλί ηίί3,
Emailμ
info [at] esto.gr,
Φσρηα πδεκδθωθέαςμ
www.esto.gr/contact
wwwέestoέgr

αρδθΫς υηπαδγθέες

Οδ ΜΫρες τκυ ΠΪσξα, απσ ησθες τκυς ερτά
βκυθ ηδα γζυεεδΪ αθαηκθάέ έθαδ κ συηβκά
ζδσησς τΫτκδκς, αζζΪ εαδ β επκξά, πκυ στβθ
ουξά τκυς ερτβκυθ τα ηεζζκτηεθαέ Σα δεά
δκηΫθα, ζέγκ πς πκζτ γθπστΪέ Μετασεδσηδά
εΫς αεκζκυγέες, εκδθπθδεΫς εαδ κδεκθκηδά
εΫς αγπθέες, πκζδτδεΫς δδαπραγηατετσεδς,
εεζκγδεΫς γππετσεδς, συθδυασηκέ εαδ συθά
δυαασηεθκδέ Μπκρεέ κ ξρσθκς θα πΫρασε
βαρτς απσ τκ τεζευταέκ τετξκς ηας, ηπκρεέ
τα σβηΪδδα τκυ τσπκυ εαδ τκυ ξρσθκυ θα
στΫεκθταδ αθειέτβζα πΪθπ στκ θβσέ, σηπς
τκ ζκ αυτσ τετξκς τκυ ἔστω πκυ ιεεέθβσε
θα φτδΪξθεταδ ζέγκ ηετΪ τα Υρδστκτγεθθα
εαδ Ϋφτασε θα εεδκγεέ τκ ΠΪσξα, παραηΫά
θεδ επέεαδρκ σε Ϊηεσβ συηπαδγθέα ηε τκ
ξρσθκέ
ΜαγδεΫς δεαθστβτες, δεθ υπΪρξκυθέ ζά
ζδυς γα εέξαηε ειασφαζέσεδ εαδ τβθ Ϊθεσβ
τβς συθεπκτς άστκ ξρσθκά εεδσσεπςέ έά
θαδ κ σεδσησς πκυ σταηΪτβσε γδα αρεετσ
εαδρσ τδς ειεζέιεδς εδ Ϋφερε τκυς ηάθες εκά
θτΪέ τσδ, κδ ηΫσα σεζέδες ηας, κυσδαστδεΪ
φυζζκηετρκτθ τκ δδΪστβηα πκυ πΫρασε εδ

αθαηΫθκυθ τδς ειεζέιεδςέ Με τβθ εηπεδρέα
τκυ σεδσηκτ, τβθ κηκρφδΪ τβς επκξάς, τβ
δτθαηβ τβς κηΪδας, πρκετκδηαασηαστε θα
αθαηεδξγκτηε ηε τβθ επκξά ηαςέ Σκ πρκά
σεξΫς ξρκθδεσ δδΪστβηα γα εέθαδ σέγκυρα
Ϋθτκθκ εαδ κδ εαρδθΫς συηπαδγθέες γα εαγκά
ρέσκυθ τβ απά τκυ τσπκυ εαδ τκ ηΫζζκθ τπθ
αθγρυππθ τκυ γδα τα επσηεθα ξρσθδαέ
πκζδτδεά σβηασέα τβς εεζκγδεάς αθαηΫτρβά
σβς, β πρκκπτδεά τβς αυτκδδκέεβσβς, β δβά
ηκσεκπδεά εαταγραφά τπθ εκδθπθδευθ τΪά
σεπθ, δβηδκυργκτθ απκ ησθα τκυς τβ ηαγδΪ
σβηαθτδευθ ειεζέιεπθέ ΠαρΪζζβζα, τρΫά
ξκθτα, απζΪ, εαγβηερδθΪ πρκβζάηατα εαδ
ησθδηες πζΫκθ αγπθέες, έσπς εαδ θα ηβθ
αφάθκυθ περδγυρδα γδα ηδα αφ’ υοβζκτ γεά
υρβσβ τπθ ειεζέιεπθ, πκυ γδα Ϋθα ηεγΪζκ
τηάηα τβς εκδθπθέας ερέθκθταδ επδταετδά
εΫςέ Όππς εαδ θα ’ξεδ, β αθΪγεβ γδα ηδα
γσθδηβ εαδ κυσδαστδεά συαάτβσβ, στΪγβεε
γδα σζκυς εηΪς, συθτΪετες εαδ φέζκυς τκυ
ἔστω, ηδα σηκρφβ πρκτεραδστβταέ θ τεά
ζδεΪ β σεβθά αθτΫιεδ σζες αυτΫς τδς εαρδθΫς
συηπαδγθέες, γα τκ δεέιεδ τκ ξεδρκερστβηαέ
εζκγδεσ εαδ ηβέ

Γδα τβθ δβηκσέευσβ τπθ δδευθ σας Ϊργρπθ απκστκζά στβθ δδετγυθσβ i n f o

[at]

e s t o . g r

ἔστω, Ιαθέ ά Απρέ 2ί1ζ

Άπκοβ
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απά, ζευτερδΪ εαδ τδηά τκυ ζακτ, στ
εαταεσεεδθα γαρτφαζζα παθτκτ στκθ κυραθσ
Sine Lege

Νέεκς ΜπεζκγδΪθθβςέ
«σεΫφτκηαδ ππς αυτΪ τα τρέα συσταά
τδεΪ πρΫπεδ θα Ϋξεδ β απάμ τκ ΜεγΪζκ, τκ
Ωραέκ εαδ τκ υγεζκθδστδεσέ τκ ΜεγΪζκ
εέθαδ θα βρέσεεσαδ ηΫσα στβθ ΠΪζβ γδα ηδα
Καζττερβ πάέ σπκδκς δεθ τκ εΪθεδ σΫρθεά
ταδ πέσπ απσ τβ απάέ τκ Ωραέκ εέθαδ εαά
γετέ πκυ στκζέαεδ τβ απάέ β Μκυσδεά, τα
Λκυζκτδδα, β Πκέβσβέ τκ υγεζκθδστδεσ
εέθαδ β ΑγΪπβέ»
Μβ φκβΪσαδέ Κκέτα οβζΪέ άεπσε
τκ εεφΪζδ, τδ εέθαδ εαδ τκ αυξεθδεσ θκηέά
αεδς, στθδρκηκ τκυ ηυαζκτ εαδ σξδ τκυ
εκρηδκτ, εκέτα οβζΪ, σζκδ τκθ έδδκ κυά
ραθσ εκδτΪακυηε εδ σζκδ στκ έδδκ ξυηα
περπατΪηε, σεκτπθσηαστε, ηας γΪβκυθε
εδ τστερα απσ ξρσθδα ηας ιαθαθκέγκυθ
τκ ζΪεεκ γδα θα περδσυζζΫικυθε ζΫεδ τα
κστΪ ηας, θα τα πζτθκυθε, θα τα βΪζκυθε
σ’ Ϋθα εκυτέ εαδ θ’ αθαπαυτεέ β ουξά ηαςέ
Μσθκ πκυ τα ξυηατα τκττβς τβς γβς δεθ
παέρθκυθε πδα Ϊζζκυς θεερκτς, δδαηαρά
ττρκθταδ κδ θεερκγΪφτες, ηβθ πεγαέθετε
Ϊζζκ πδα γδατέ δεθ Ϋξκυηε πκτ θα σας βΪά
ακυηε, β γβ σας δεθ σας δΫξεταδ Ϊζζκ,
δεθ ζδυθκυθ τα εκρηδΪ σας αδΫρφδα, τα
σεκυζάεδα πκυ εΪπκτε εΪθαθε τκττβ τβ
δκυζεδΪ βγάεαθε απσ τκ ξυηα εαδ εαγέά
σαθε στκ σβΫρεκ σας, απσ γαδκσευζβά
εες γέθαθε Ϊρξκθτες τκυ τσπκυ, εαδ δδσά
ζκυ δεθ τκυς θκδΪαεδ πυς πεγαέθετε πδα,
δεθ πα’ θα πΫφτετε απσ ταρΪτσες, απσ γεά
φτρδα, δεθ πα’ θα σας εσβεταδ τκ θάηα
γδατέ δεθ Ϋξετε ζεφτΪ γδα τα φΪρηαεα,
ειΪζζκυ κττε εαθ κ εαρεέθκς δεθ γεπά
ρεέταδ εατΪστασβ επεέγκυσα παρΪ ησθκ
στα τεζευταέα τκυ στΪδδα, αζάγεδα σκυ
ζΫπ, τκ εέπε εεεέθκς πκυ εαηυθεταδ τκθ
ηεταρρυγηδστά τκυ ευρππαρεκτ κρΪηαά
τκς, στβθ πραγηατδεστβτα εέθαδ Ϋθα τσσκ
ηδερσ αθγρππΪεδ, τσσκ αδτθαηκ, τσσκ
εεθσ ηΫσα τκυ, φΫρετρκ πκυ κττε θεερσ

εκυφΪρδ δεθ αιδυγβεε θα δεδ, φΫρετρκ
πκυ Ϋηεδθε στ’ απκτζβτα τκυ θεερκγΪά
φτβέ
ΠΪζδ σε πκζυζσγβσα ηε τα δδεΪ ηκυ,
άγεζα θα σκυ ππ απζΪ ππς αθ σάά
ηερα εκδτΪιεδς οβζΪ στκθ κυραθσ γα
δεδς πΫταζα απσ εαταεσεεδθα γαρτφαζζα
θα στρκβδζέακθταδ ηααέ ηε τβθ αθκδιδΪά
τδεβ γτρβέ θας εσσηκς γεηΪτκς γαρτά
φαζζα εαδ κρΪηαταέ Γδα τκ δέεαδκ, γδα
τκ σηκρφκ, γδα τκ ερπτδεσ, γδα τκ ευπά
δδαστσέ Κδ εγυ εκδηάγβεα σξεδσθ ιβηεά
ρυηατα, εέδα στκθ τπθκ ηκυ ππς απσοε
γα βγκτηε στκυς δρσηκυς σζκδ ηε εσεά
εδθα γαρτφαζζα στκ πΫτκ εαδ τβ απγραά
φδΪ τκυ ΠδεΪσκ στκ ξΫρδέ Πκζδτδστδεά
επαθΪστασβέ ΓαηβηΫθβ πκζδτδστδεά επαά
θΪστασβέ
Μα σταθ ιτπθβσα, απσ τα ηεγΪφπθα
τβς πσζβς αεκτγκθταθ απεδζβτδεΪ ηβθτά
ηατα, εγυ γεθθάγβεα αθτδεκηηκυθδστάς
εαδ Ϋτσδ γα πεγΪθπ, πκδκδ εέσαστε εσεές
ρε δδαεσσδκδ τβς Καδσαρδαθάς, πκδκδ εδ
εσεές κδ τετραεσσδκδ τβς ΚκεεδθδΪς, πκδκδ
εέσαστε, εΪτσατε πκτΫ σε γυεκυς, αγγέά
ιατε πκτΫ δρτδθα γραφεέα, γευτάεατε πκτΫ
τβθ αζβτεέα, τβθ οευτδΪ, θδυσατε τβθ εικυά
σέα θα σας φκυσευθεδ τα παθτεζσθδα ηε
δάγεθ αθδρδσησν ιαφαθδστεέτε πδα απσ
τβ γβ, απσ τβ ξυρα, απσ τκ στηπαθ, δεθ
γΫζκυηε Αθγρυπκυς, εηεές τκυς Αθγρυά
πκυς τκυς ρέξθκυηε στκ ξυηα Ϊουξκυς ιβά
ηερυηατα Κυρδαεάς, εαθεές θα ηβθ πρκά
ζΪβεδ θα αθτδδρΪσεδ, θα πεγΪθκυθ σζκδ
σσκδ δυσαθε εΪπκτε εζπέδα εαδ πθκά στκθ
τσπκ, θα βυγδστκτθ σζκδ στβθ απεζπδσέα,
Ϋξκυηε βρεδ τκ εσζπκ πδα, αυξεθδεσ εαδ
Ϊγδκς κ γεσς, Ϋξκυηε σπεέρεδ στκυς αθά
γρυπκυς σπασηΫθκυς αυξΫθες, θα ηβθ σβά
ευθκυθ εεφΪζδ, θα ηβθ αθαπθΫκυθ παρΪ
πΪθπ απσ σσκ τκυς επδτρΫπεδ β τσΫπβ τκυς,
κδ αθΪσες γέθαθε πδα εερηΪτδθες, κδ αγΪπες
επέ πζβρπηά, β εζευγερέα γΪφτβεε εΪπκυ
βαγδΪ στβ γβ, εερδέσαηε σας ζΫπ, εηεές,
κδ Ϊουξκδ, κδ εκτφδκδ, τα εεθκτΪφδα, κδ
απΪθγρππκδ, κδ αδΪερυτκδ, πκδα ζκυζκτά
δδα εαδ πκδα πκέβσβ, Ϋθα εδ Ϋθα εΪθκυθ
δτκ, τέπκτα Ϊζζκ δεθ ηετρΪεδ πδα, ξΪσατεέ
πσ τκ πρπέ αυτΪ αεκτγκθταδ απ’
Ϊερβ σ’ Ϊερβ στβ ηδερά ξυρα ηε τβ
ηθάηβ ξρυσσοαρκυέ Κδ κ εσσηκς φκά
βάγβεεέ Φκββγάεαηε θα αάσκυηε, η’
αεκτςν φτασα σξεδσθ τρδΪθτα εαδ εέά
ηαδ στβθ πραγηατδεστβτα κγδσθταέ γεά
θδΪ ηκυ εέθαδ κδ πεγαηΫθκδ τπθ ιερκθβά
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σδυθ, κδ σαεΪτβδες πκυ γυρέσαθε απσ τβ
Μαερσθβσκ, κδ αθυθυηκδ τκυ πρκατζδκυ
ξυρκυ τκυ Πκζυτεξθεέκυ, κδ συηφκδτβά
τΫς τκυ ΠΫτρκυζα, κδ φέζκδ τκυ Φτσσα,
κδ ΛαηπρΪεβδες, κδ εδεκσΪρβδες πδα φέά
ζκδ τκυ ζΫιβ πκυ εΪοαθε τβθ πσζβ τβς
αθαθδρέας ηκδρΪακθτας κργασηκτς στκ
δδΪβα τκυς, κδ ηαγβτΫς τκυ ΣεηπκθΫρα
πκυ εζΪοαθε τκ δΪσεαζσ τκυς σαθ παά
τΫρα τκυς, β γεθδΪ ηκυ εέθαδ τα πκδάηατα
πκυ Ϋγραφε κ Ρέτσκς στβθ εικρέα, εέθαδ
τα πκδάηατα τκυ ζΫεκυ τα γραηηΫθα ηε
τκ έδδκ τκυ τκ αέηα ηΫσα στκ εεζέ τβς
απκησθπσβς, β γεθδΪ ηκυ εέσαστε σζκδ
εσεές πκυ εζαέτε αθ δεέτε πκζτξρπηβ πεά
ταζκτδα θα πετΪεδ εΪπκυ στκθ Περδσσσ,
β κδεκγΫθεδΪ ηκυ εέθαδ σζκ τκ εκρηέ τκυ
ΚκρκβΫσβ πκυ τκυ τκ τσαεέσαθε στδς ταά
ρΪτσες εαδ στα υπσγεδα, τκ στσηα ηκυ
αθκέγεδ εαδ ηδζΪεδ τβ γζυσσα τκυ Άρβ
σε εεέθκ τκ ηπαζεσθδ στβ Λαηέα, τα Ϋξπ
ηπερδεηΫθα ηΫσα ηκυ γα ηκυ πεδς, αζζΪ
έσπς εαδ σξδ, γΫζπ θα εΪθπ τβθ ασφυά
ιέα ηκυ δυρκ στκυς βδαστΫς ηκυ, αυτκέ
θα πεγΪθκυθε απσ βΫβαδκ πθδγησ, εγυ θα
αάσπ, θα παζΫοπ, θα ξΪσπ εαδ θα εερά
δέσπ, θα ερπτευτυ εαδ θα ηε ερπτευτκτθ,
εγυ θα βγπ στκυς δρσηκυς εαδ θα βρκά
θτκφπθΪιπ τδς σδππΫς ηκυ, εγυ θα συά
θαθτάσπ σζκυς εσΪς πέσπ απσ τδς κγσά
θες σας, τα δΪερυΪ ηκυ ειατηέακθταδ ησά
ζδς πΫφτκυθ πΪθπ στκ Ϊουξκ πζβετρκά
ζσγδκ, τα δΪερυα βζΫπεδς γΫζκυθ αθγρυά
πδθκ υηκ γδα θα πΫσκυθ εαδ θα δυσκυθε
απάέ
άΝέεκ, άργε β υραέ
άΠΪηε γδα εαγαρσ αΫρα εν
Καδ τστερα Ϋθα ξαησγεζκ γζυεσπδά
ερκέ Υαησγεζκ γαθασέαςέ Σδ θα ηας πεδ
κ γΪθατκς, σταθ κ αγυθας γδα απά εαδ
εζευγερέα εέθαδ πΪθτα παρυθν Νέεβσεςέ
Νέεβσες γδα πΪθταέ ΚΫρδδσες τβ ζάγβ, τκ
γΪθατκ, τκ φασδσησ, θέεβσες γδατέ στΪά
γβεες κργσς, Ϋτσδ ησθκ αιέαεδ θα πεγΪθεδ
Ϋθας Άθγρππκς, γδα θα αάσεδ γδα πΪθτα
ηΫσα ηας, τα παδδδΪ πκυ γα γεθθάσκυηε
γα εέθαδ τα δδεΪ σκυ παδδδΪ, κδ στρκφΫς
τπθ τραγκυδδυθ γα εέθαδ γδα πΪθτα ζετά
τερες, γΫζπ θα σκυ υπκσξεγυ στδ εΪγε
ξρσθκ τΫτκδα ηΫρα γα στάθκυηε γζΫθτδέ
Θα ξκρετκυηε στβτκέ εαδ αγΫρπξκδ, γα
τραγκυδΪηε εσεεδθα τραγκτδδα, εσεεδθκ
τκ αέηα τπθ βρυπθ ηας, τπθ αγέπθ ηας,
τπθ πκυ δεθ γκθατέσαθε πκτΫ, πκυ στβγάά
εαθε απΫθαθτδ απσ τβθ αδδεέα ηε ασπέδα
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τθτκηα εδ απσ εαρδδΪς

ζ

τβθ θγρππδΪέ
ΘΫζπ θα σκυ υπκσξεγυ ππς γα σβά
επγκτηεέ Ο ζάγαργκς εέθαδ γδα σσκυς
ακυθ άδβ θεερκέέ Μα εηΪς τα στάγβ ηας
γα σπΪσκυθε απσ απάέ ΘΫζκυηε θα αάά
σκυηεέ Καδ γα αάσκυηεέ Σκ αστΫρδ τκ δδεσ
ηας εέθαδ τα ζσγδα σκυέ Καζά αθτΪηπσβ

στδς σεζέδες τβς Ιστκρέας πκυ δεθ γρΪά αζάγεδαν έθαδ β παθΪστασβ τβς απάςέ
φτβεαθ πκτΫ σε ξαρτέ, εαζά αθτΪηπσβ πΪσε τκυς αυξΫθες τπθ βδαστυθ σκυέ
στβθ Ιστκρέα πκυ γρΪφκυθ κδ εαταεσεεδά
άσεέ
θες εαρδδΫςέ
’ ευξαρδστυ, τθτρκφε, Ϊγδε εαδ γεΫ
τθτρκφε, σάεπσε τκ εεφΪζδ σκυ
ηκυέ
ζΫπέ Σα γαρτφαζζα πετΪθε παθτκτ τρδά
γτρπ ηαςέ ΞΫρεδς τδ εέθαδ β Ϊθκδιβ στ’
γΪθατκςέ

Λ ΞΙΚΟΓΡΑΦΙΑ Σ  ΑΠΟΓΝΩ 

ιεηΫθπ απσ ζΫιεδς
Νέεκς ΑφαζωθδΪτβςέ

εαδ τκυς ητγκυς ηας, εγυ υπάρια σεδΪ
τκυ εαυτκτ ηκυέ γσρυβκς, θκηκταγάς
εαδ αεέθδυθκςέ

ετκθέα ηαςέ

ΥΪθεταδ β τδηά τβς γεθδΪς ηας ηΫρα παρΪ
ηΫραέ ΞεπΫφτκυηε ηΫρα παρΪ ηΫρα στβθ
Πυς γα απαθτάσπ αζάγεδα σταθ ηε ερέά αθυπκζβοέαέ
θκυθ στδ αθΫηεθα εΪπκδκυς Ϊζζκυς θα
βγκυθ εαδ θα εΪθκυθ πρυτκδ τβθ αρξάέ ΜΫρα παρΪ ηΫρα ιεηΫθπ απσ ζΫιεδςέ
Καδ αφκτ δεθ Ϋβζεπα τκυς Ϊζζκυς θα ιεά
Πκτ θα ’ιεραθ σηπςέ
ηυτέακυθ πρκς τδ β σδππά εαδ β αδρΪθεδαέ
Σδ γα Ϋξπ θα αθτδτΪιπ σταθ γα ηκυ αβά
ΣρΫηπ στβθ δδΫα στδ γα ’ργεδ ηδα ηΫρα, τάσκυθ ειβγάσεδς γδα τβθ δδδστυπβ στγά
σταθ πζΫκθ τα παδδδΪ ηκυ γα ιυπθάσκυθ ξρκθβ εατκξά, τβθ πζάρβ εατΪρρευσβ
απσ τβθ αθεηεζδΪ τβς παδδδεάς ραστυά τπθ δδεαδπηΪτπθ ηας εαδ τβ βέαδβ φτπά
θβς, εαδ γα ηε ρπτάσκυθ τδ Ϋεαθα τστε ξκπκέβσβέ
πκυ σζα ξεδρκτΫρευαθ ξρσθκ ηε τκ ξρσθκέ
Σδ γα αθτδζΫιπ σταθ ηε στρδηυικυθ γδα
ΣρκηΪαπ στβ σεΫοβ στδ δεθ γα ’ξπ τδ
τβθ πκδστβτα τβς αδσγβτδεάς επέ τπθ βηεά
θα απκζκγβγυ στκθ οσγκ στδ δεθ υπάρια
ρυθ ηαςέ Πυς αθεξτάεαηε θα ηας ευβερά
εηπσδδκ γδα Ϋθα στστβηα πκυ σδγΪάσδγΪ
θκτθ κδ κρέδβδεςν Πυςν
ηας απκησθπσε εαδ ηας σεσρπδσε σε
ηΫρβ απσηαερα, Ϋτσδ πκυ πδα κζκεζβρπά Πυς Ϋγδθε εαδ δέξπς θα τκ εαταζΪβκυηε
τδεΪ απκδυθαηπηΫθκδ ηεέθαηε κ εαγΫθας δκζκφκθάγβεε β εζπέδαν γεζβηα β δκά
ηκθαξσς τκυέ
ζκφκθέα τβς εζπέδαςέ δα παραζεέοεπς
τεζεσγΫθέ Καδ δκζκφκθυθτας δδα παραά
Ιδρυθπ αθαζκγδασηεθκς στδ γα σδππάσπ
ζεέοεπς τβθ εζπέδα, εατΪ τβθ δατρκδδεαά
ηπρκς στβ ηκηφά στδ σταθ κδ αρδγηκέ θέά
στδεά ειΫτασβ, δδαπδστυσαηε τβθ αυτκά
εβσαθ τβθ έδδα τβ απά, τα σθεδρΪ τκυς

Οπζέακηαδ εκυφΪζεςέ Καδ σας περδηΫθπέ
θααβτυ τβθ πραγηατδεστβτα πκυ γα εεά
φρΪσεδ τκ σθεδρκέ π γδα τβθ οευδαέά
σγβσβέ ΠερδηΫθπ θα ηκυ αθκέιετε τβθ
πσρταέ
Νκηέακθτας ππς ηε Ϋξετε βηερΫοεδέ

ΜΟΝΟά ΙΑάΛΟΓΟΙ

σε σΫθαέέέ
τατρκς Αθττπαςέ

ζεηκ πκυ β απά ηααέ σκυ Ϊρξδσε, τα ηαζά
ζδΪ σκυ πδΪθεδς πκυ γερδαΪρδσαθ εαδ τδς
ε σΫθα ηδζΪπ
φπθΫς τπθ Ϊζζπθ αεκτς θα σε φπθΪακυθ
Πκυ στκθ αγυθα τβς επδβέπσβς εατΫγεά γΫρκέ
σες τα άρεηα ξρσθδα τβς εφββεέας σκυέ
Πκυ Ϋηαγες θα παζετεδς εαδ σξδ θα δδά ε σΫθα
δΪσεεσαδ τδς αυτκθσβτες απκζατσεδς τβς Πκυ Ϋφαγες ηε τα θτξδα σκυ τβ απά παά
απάς εαδ τκυς εαζκτς τβς τρσπκυςέ
ραδτκτηεθκς απσ τβθ απσζαυσβ τβς Ϊθεά
σβςέ Καδ τυρα εκυρασηΫθκς σππς εέσαδ,
ε σΫθα
ηαζγαεσ σε φπθΪακυθέ
Πκυ εατΪφερες θα ζΫγεσαδ δδαφκρετδεσς
εαδ τυρα ηεδκοβφέα εέσαδ στκυ εσσηκυ ε σΫθα
τα εδπγσταέ
Πκυ Ϋηαγες θα παραπκθδΫσαδ γδα σσα β
απά σκυ Ϋφερεέ Καδ τυρα γερδθδΪρβ σε
ε σΫθα
φπθΪακυθ, πκυ δδεεδδεεές αεσηβ τκ αυά
Πκυ ησζδς ιεεκυρΪστβεες απσ τκθ πσά τκθσβτκέ
wwwέestoέgr

ε σΫθα
Πκυ ερΪτβσες οβζΪ τβ σβηαέα τβς ειΫά
γερσβςέ Καδ τυρα απσ εσππσβ ουξάς τα
ξΫρδα σκυ ζτγδσαθ εαδ σε αζαακθδεκτς ταά
γκτς τβς απάς σκυ αφΫγβεες ξπρές τβθ
παραηδερά αθτέστασβέ
ε σΫθα
Πκυ παρΪ τα γερασηΫθα σκυ ηαζζδΪ, τβ
ηαζγαεά φδγκτρα σκυ εαδ τκ γερδθδΪά
ρδεκ ξαραετάρα σκυ συθεξέαεδς θα εζπέά
αεδς ππς τα παραητγδα δεθ γρΪφβεαθ γδα
θα τα δδαβΪσεδς, ηα γδα θα τα αάσεδςέ
Κδ εζπέαεδς αεσηβ…
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ΜΙΑ Σ ΡΟΧΡΟΝΙΜ Ν

πσοεδς
ΠΟΛΙΣΙΚ

η

ΑΠΑΝΣ  έ

ΠΪσβς φτσεπς αθτδηθβηκθδαεΪ υζδεΪ
Καζά, β Καεά εαδ β Άσξβηβ ρδστερΪέ
τατρκς Αθττπαςέ
ρξά τβς ΥρκθδΪς βράεε αθγρυά
πκυς, κδεκγΫθεδες εαδ «γεθδΫς» εεεέ αερδά
βυς πκυ τκυς Ϊφβσε τκ τΫζκς τβς πρκβά
γκτηεθβςέ Σκ ησθκ πκυ φαέθεταδ θα απκά
ετΪ Ϋθα δστκρδεσ εθδδαφΫρκθ, εέθαδ κδ
πρκσεξεές εεζκγδεΫς δδαδδεασέεςέ
Σσσκ στκυς αυτκδδκδεβτδεκτς γεά
σηκτς τβς ξυρας, σσκ εαδ στδς ευρπεά
εζκγΫς, ευρέπς σηπς στδς δδαφαδθσηεθες
ηε βεβαδστβτα εγθδεΫς εεζκγΫς, σζκ εαδ
περδσσστερκδ Ϊθγρππκδ εθαπκγΫτκυθ τδς
σζκ εαδ ζδγστερες εζπέδες τκυς γδα ηδα
Ϊζζβ πκζδτδεά αθτδηετυπδσβ τβς εατΪά
στασβςέ Καδ ηπκρεέ θα φαέθεταδ Ϊεαδρβ ά
αεσηβ εαδ ιεπερασηΫθβ β συαάτβσβ γδα
δδεκζκγέες εαδ πκζδτδεΫς αρξΫς, δδδαέτερα
σταθ ζσγπ τβς ερέσβς κ αθτδηθβηκθδαεσς
ξαραετάρας τκυ πκζδτδεκτ δδαζσγκυ δεά
σπσαεδ, πστσσκ, ξπρές σαφά δδεκζκγδεά
τκπκγΫτβσβ, δδαερδτΪ πκζδτδεΪ ξαραετβά
ρδστδεΪ εαδ εδζδερδθεές εκδθπθδεΫς πρκτεά
ραδστβτες, κδ εεζκγΫς εδ αθ αεσηβ εερά
δβγκτθ Χσε ηδα ρδακσπαστδεά εαδ πρκκά
δευτδεά εατετγυθσβΨ γα εέθαδ ηδα ξαηΫθβ
υπσγεσβ εαδ ηΪζδστα στθτκηβς δδΪρεεδας
εαδ ηε τραγδεΫς συθΫπεδεςέ δε απεδζά
τκυ φασδστδεκτ αυταρξδσηκτ, πς αθτέά
παζκ δΫκς γα ερΫηεταδ ΧιαθΪΨ πΪθπ απσ
τκ «εεφΪζδ» τβς Ιστκρέαςέ

“Καγ ζπιρεά ηα βγτηιυζε στγγζΪς
ςπιυ Ϊηα ζΪτοπι αητγζηαζιηγαδς
φαητΩΰεγ σΫζερα παητεετς
δγδαγιειγαζΪηα ος εβηγδς Ϋ
διγηοηγδς πρςταγζα, ςζος τι
βασγδς ερτταζα πιυ πρΪπεγ ηα
απαηταβεά εάηαγ ζετΩ τι ζηαζςηγι,
τγμ”
αθαδδΪργρπσβ τκυ πκζδτδεκτ πζαδά
σέκυ εαδ σεβθδεκτ, ηε σρκυς απζΪ εαδ
ησθκ αθτδηθβηκθδαεκτς, δε σβηαέθεδ τέά
πκταέ υτσ συηβαέθεδ σξδ γδατέ απκτεά
ζεέ πζΫκθ τβθ πκζδτδεά φέρηα εαδ ηαά
θδΫρα τβς επκξάς ά γδατέ στβθ αθτδηθβά
ηκθδαεά αγεαζδΪ σπετδκυθ ηεταθκβηΫά
θκδ εαδ ηβ θα ιεπζυγκτθ απσ τβ ηθάηβ
τκυ πρσσφατκυ παρεζγσθτκςέ ζζΪ γδατέ
πς πκζδτδεσς σρκς απσ ησθκς τκυ δεθ εέά
θαδ τέπκτα περδσσστερκ απσ ηδα ηεγΪζβ

«σκτπα», β κπκέα βρΪαεδ ζσγπ τπθ συθεά
πεδυθ τβς ερέσβς, αζζΪ πκυ στκ πδΪτκ τβς
σερβέρκθταδ πκζδτδεΫς γαρθδτκτρες πΪά
σβς φτσεπς πκζδτδευθ υζδευθέ Γδ’ αυτσ
Ϊζζπστε ζεδτκυργεέ περδσσστερκ επδεκδά
θπθδαεΪ εαδ συθγβηατδεΪ παρΪ πκζδτδεΪέ
Ϊθ δβζαδά υπάρξε στκθ σρκ «αθτδηθβά
ησθδκ» πκζδτδεκάδδεκζκγδεσς παρκθκηαά
στάς, τστε β αθτδηθβηκθδαεά συγευβΫρά
θβσβ γα απκτεζκτσε παρεζγσθ εδυ εαδ
εαδρσ εαδ κ πραγηατδεΪ αθτδηθβηκθδαεσς
ζαρεσς παραγσθτας, εθδαέκς εδ αδδαέρεά
τκς, γα εέξε κδβγάσεδ σε Ϊζζες πκζδτδεΫς
ειεζέιεδςέ
Με σαφάθεδα ζκδπσθ πρκετπτεδ β
πρκτεραδστβτα τβς δδεκζκγδεάς εαδ πκά
ζδτδεάς συαάτβσβςέ εθ ηπκρεέ εε τπθ
πραγηΪτπθ θα συθυπΪρικυθ σε εκδθσ
ηετασξβηατδστδεσ στσξκ, πκζδτδεΫς αρά
ξΫς εαδ ηΫγκδκδ τβς αρδστερΪς εαδ δβ
τβς ρδακσπαστδεάς, τβς εκηηκυθδστδεάς
ά τβς σκσδαζδστδεάς, ηε εργαζεέα αθτέά
γετπθ εαδ αθτέστρκφπθ πκζδτδευθ πραά
ετδευθέ σεΫοβ αυτά δεθ απκτεζεέ ηδά
σαζζσδκικ εατΪζκδπκ αεραέπθ πκζδτδά
ευθ εθστέετπθ, δδεκζκγδεσ φκθταηεθταά
ζδσησ ά εηφυζδαεσ στθδρκηκ, αζζΪ πρκά
ετπτεδ απσ τβθ δστκρδεά εηπεδρέα σε ζά
ζΪδα εαδ υρυπβέ Καδ ηπκρεέ θα βδυά
θκυηε στδγηΫς σπκυ Ϋθα ηΫτππκ αθτδά
ηθβηκθδαεσ φαθτΪαεδ σάηερα, παθτεζυς
δδεαδκζκγβηΫθα, πς εγθδεσ ά εκδθπθδεσ
πρσταγηα, σηπς τκ βασδεσ ερυτβηα πκυ
πρΫπεδ θα απαθτβγεέ εέθαδμ ηετΪ τκ ηθβά
ησθδκ, τδν Σκ δε ερυτβηα αυτσ πκυ εέθαδ
απκζττπς επδταετδεσ εαδ κυσδυδες, Ϋξεδ
ξαραετάρα εατ’ εικξάθ πκζδτδεσ εαδ δδεά
κζκγδεσέ δδδεΪ τυρα, πκυ κδ επερξσηεά
θες σε σζα τα ηΫτππα εεζκγδεΫς δδαδδεαά
σέες, πδγαθκζκγεέταδ βασέηπς ππς γα αζά
ζΪικυθ Ϊρδβθ τκ πκζδτδεσ σεβθδεσ, ηεταά
εδθυθτας τκ πρκς τα αρδστερΪέ
θαηφδσβάτβτα, τκ Ϋθα αάτβηα εέθαδ,
πκδα ρδστερΪ, ηε πκδκυς σρκυς εαδ φυά
σδεΪ ηε πκδκυς αθγρυπκυς εαδ πκδα βγδεά
ηπκρεέ θα κδβγάσεδ σε Ϋθαθ Ϊζζκ δρσηκ,
Ϋθαθ Ϊζζκ εσσηκέ Γδατέ σσκ ευρτς εέθαδ
κ ξαραετβρδσησς αθτδηθβηκθδαεσς, Ϊζζκ
τσσκ ευρτς εέθαδ εαδ κ πρκσδδκρδσησς τβς
ρδστερΪςέ
παγέδα τβς δδαευβΫρθβσβς δεθ εέά
θαδ αηεζβτΫαέ Ο εέθδυθκς θα ξρεπγεέ
τβθ απκτυξέα εθσς άδβ απκτυξβηΫθκυ συά
στάηατκς δδαευβΫρθβσβς, θα παρασυρά
γεέ σε Ϊστκξκυς παραγκθτδσηκτς, θα ειαά
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θτζβγεέ στα εικυσδαστδεΪ εαδ ευβερθβά
τδεΪ δδζάηηατα, εέθαδ εαδ κρατσς εαδ Ϊηεά
σκςέ
εικυσέα πς γΫθκυς γβζυεκτ εέά
θαδ ζΪγθα εαδ δεζεαστδεάέ Όηπς σε εαά
ηέα περέπτπσβ δεθ πρΫπεδ θα γέθεδ αυτκά
σεκπσς, εράηβθ τβς εκδθπθέας, τπθ εδά
θβηΪτπθ εαδ τπθ ζαρευθ στρπηΪτπθέ
αζαακθεέα, κ εγπεεθτρδσησς, β εσπστρΫά
φεδα, κ παραγκθτδσησς, εέθαδ παρασδτδεΪ
φαδθσηεθα πκυ στκ δρσηκ πρκς τβθ επδά
ερΪτβσβ γα πρκσπαγάσκυθ θα ευρδαρά
ξάσκυθέ Όππς εαδ κδ απκεζεδσηκέέ Γραά
φεδκερατδεΪ γραθΪαδα ηπρκστΪ στκ δδαά
ετβευηα τβς επδτυξέας, γα συθγζέοκυθ
αθγρυπκυς εαδ συθεδδάσεδς, δδαφκρετδά
εστβτες εαδ πζκυραζδσησέ Μπκρεέ σηπς
θα υπΪριεδ ρδστερΪ, ηε τΫτκδα συθτβά
ρβτδεΪ ξαραετβρδστδεΪν Μπκρεέ θα αθτδά
σταγεέ στα εικυσδαστδεΪ εεζετσηατα εαδ
θα δδατβράσεδ τβθ πκζδτδεά βγδεά τβςν
Μπκρεέ θα φΫρεδ τκ επδγυηβτσ απκτΫζεά
σηα ηδα ρδστερΪ πκυ στκ δρσηκ τβς γδα
τβθ εικυσέα, γα Ϋξεδ αφάσεδ πέσπ τκ σαρά
εέκ τβςν

“Η αεαΰιηεάα, ι εγοδεητργσζςς, α
εσοστρΪφεγα, ι παραγιητγσζςς,
εάηαγ παρασγτγδΩ φαγηςζεηα πιυ
στι δρςζι πρις ταη επγδρΩτασα
βα πρισπαβΫσιυη ηα
δυργαρνΫσιυηά”
υστυξυς, κ ευβερθβτδσησς πς πκά
ζδτδεά θκκτρκπέα, δεθ απκτεζεέ ηδα κυά
τκπδεά εεδκξά ηδας Ϊζζβς πρκκπτδεάς,
αζζΪ ηδα συστβηδεά παγκγΫθεδα τβς ηεά
ταπκζέτευσβς Χεαδ σξδ ησθκΨ πκυ ηπκά
ρεέ θα επαθαφΫρεδ ει αρδστερυθ, αυτά
τβ φκρΪ, πρκσππδεΫς επδδδυιεδς, στεζεά
ξδαεά «εαταιέπσβ», θσγευσβ ρευηΪτπθ
εαδ δδευθ, αδυσυπβτκυς αθταγπθδσηκτς
ηΫξρδ εαδ εηπαγά πκζδτδεά συηπερδφκρΪ
εαδ ευτεζδσησ τκυ πκζδτδεκτ δδαζσγκυ,
εέτρδθκ εαδ συεκφαθτδεσέ Όταθ γδα παά
ρΪδεδγηα στβθ πκζδτδεά επδξεδρβηατκζκά
γέα δεθ επδστρατευτεέ κ γσθδηκς αθτέζκά
γκς, σταθ δεθ δδατυππγκτθ επέ τβς κυά
σέας απαθτάσεδς εαδ αβτάηατα, αζζΪ επδά
ερατάσκυθ σρκδ γυηθκτ πκδκσφαδρδεκτ
ξκυζδγεαθδσηκτ, τστε δυστυξυς β βγδεά
τβς αρδστερΪς, β ουξά εαδ β σΪρεα τβς
δβζαδά, Ϋξκυθ εαταρρετσεδέ Όταθ κδ επδά
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Ιαθέ ά Απρέ 2ί1ζ, ἔστω

πσοεδς

θ

εεφαζάς εεθτρδευθ ά τκπδευθ κργαθυά
σεπθ εαδ εκηηατδευθ γραφεέπθ, ξρβσδά
ηκπκδκτθ αθγρυπκυς εαδ εδθάηατα γδα
επδεκδθπθδαεκτς εαδ ησθκ σεκπκτς εαδ
σξδ γδα τβθ πκζυπσγβτβ πραγηατδεά πκά
ζδτδεά εαδ εκδθπθδεά ατηπσβ, σταθ φυζά
ζκηετρκτθ στεζεξδαεΪ αιδυηατα εαδ περά
γαηβθΫς εαδ ηε τβθ πρυτβ ευεαδρέα εεά
φρΪακυθ ά απκδΫξκθταδ δδατυπυσεδς ηε
πρκσππδεκτς ζασπκζκγδεκτς ξαραετβά
ρδσηκτς, ηε υπκθκκτηεθα, εδεασέες εαδ
πρκσβκζΫς γδα «ειπάεκηηατδεκτς» αθά
γρυπκυς, τστε δυστυξυς, Ϋξεδ ξαγεέ εΪγε
Ϋθθκδα βγδεάς στβθ ρδστερΪέ Καδ σξδ
απζΪ αυτσ, αζζΪ β σπκδα στσξευσά τβς
γδα αζζαγά τπθ εκδθπθδευθ σξβηατδά
σηυθ εαδ συθβγεδυθ, γα ηεέθεδ γρΪηηα
εεθσ, γα απκτεζΫσεδ ηδα κρδστδεΪ ξαά
ηΫθβ δστκρδεά δυθατστβτα, εαγυς ηδα
Ϊερπς συθτβρβτδεά εαδ φκβδεά εκηηαά
τδεά γραφεδκερατέα ηε «επυθυηα» στεά
ζΫξβ, γδα Ϊζζβ ηδα φκρΪ, γα Ϋξεδ στεέά
ζεδ «αθυθυηκυς» αθγρυπκυς εαδ «ειπά
παραταιδαεΫς» δδΫες στκ πκζδτδεσ απσά
σπασηαέ

“ΕΩη δαεαδΫ υπΫρνε στιη ςρι
«αητγζηαζςηγι» πιεγτγδιγδειειγγδςς παριηιζαστΫς, τςτε α
αητγζηαζιηγαδΫ συγδυβΪρηασα βα
απιτεεισσε παρεεβςη εδτ δαγ
δαγρς δαγ ι πραγζατγδΩ
αητγζηαζιηγαδςς εαπδςς
παραγςητας, εηγαάις δγ αδγαάρετις,
βα εάνε ιδαγΫσεγ σε Ωεεες
πιεγτγδΪς εθεεάθεγςά”
Γδατέ δε γέθεταδ τβ στδγηά πκυ εαζεέά
ταδ β εκδθπθέα θα επδβδυσεδ απκ τκθ κδκά
στρπτάρα τβς φτυξεδας εαδ τβς ειαγζέπά
σβς εαδ τκ δδαετβευηα τπθ εεζκγυθ εέά
θαδ τκ πδκ ερέσδηκ στβ στγξρκθβ εζζβά
θδεά δστκρέα, εΪπκδκδ θα συθεξέακυθ θα
εέθαδ «εαδ ηε τκθ αστυθσηκ εαδ ηε τκθ
ζβστά»έ ε γέθεταδ θα πκδβγετκτθ δβηκά
ερατδεΫς δδαδδεασέες εαδ θα τδς αθτδεαγδά
στκτθ ηε δδκρδσηκτς εκζζβτυθ, κττε θα
συθδδαζΫγκθταδ ηε ταιδεκτς αθτδπΪζκυς
αφάθκθτας στκ Ϋζεκς τβς εεζκγδεάς αρΫά
θας βηκτδεκτς κθ Κδξυτες εαδ τέγκά
θτας παραπζαθβτδεΪ τβθ απεδζά τβς εκηά

ηατδεάς πρκσφκρΪς σε ηΫζβ εαδ φέζκυς,
θα δδαηκρφυθκυθ Ϋθαθ πεδγάθδκ εεζκά
γδεσ στρατσ πκυ κφεέζεδ θα υπαεκτεδ σε
εεζκγδεκτς ηκθσδρκηκυςέ
θ αθτέγετα, ιεπερΪσεδ τκ στθδρκηκ
ά τκθ αυτκσεκπσ τβς εικυσέας, αθ δεθ
αθτδεαταστάσεδ τβθ κυτκπέα εαδ τβθ δδεκά
ζκγέα ηε αηφέβκζες δδαξεδρδστδεΫς εεδκά
ξΫς, αθ δεθ σπετσεδ θα ειαργυρυσεδ αδδΪά
ερδτα τβθ εΪγε ζκγάς εκηηατδεά πρκά
σφκρΪ ξπρές πκδκτδεΪ εαδ κυσδαστδεΪ
ερδτάρδα, αθ αφκυγερασγεέ τέηδα, αθδδδκά
τεζυς, δσστδηα εαδ δβηδκυργδεΪ τβθ εκδά
θπθέα εαδ τα εδθάηατα εαδ αθ επαθαφΫά
ρεδ τβθ πκζδτδεά εαδ τβθ βγδεά τβς στκ
πρκσεάθδκ, τστε β εκδθπθέα εαδ δβ τα
ζαρεΪ στρυηατα σξδ απζΪ γα συστρατευά
γκτθ ηααέ τβς, αζζΪ γα τβς δυσκυθ εαδ τκ
απαραέτβτκ ξΫρδ βκάγεδας γδα τκ επσηεθκ
βάηαέ ε εΪγε Ϊζζβ περέπτπσβ, εέθαδ εαά
ταδδεασηΫθβ θα απκττξεδ εαδ τστε β υπεά
ρκοέα, β αζαακθεέα, β αδδαζζαιέα εαδ β
ατκζηέα τβς, γα Ϋξκυθ απκβεέ εαταστρκά
φδεΫςέ εθ υπΪρξεδ ζκδπσθ περδγυρδκ γδα
τβθ ρδστερΪ εδυ πκυ Ϋφγασαθ τα πρΪγά
ηατα, παρΪ ησθκ θα ιεπερΪσεδ πΪσβ γυά
σέα τβθ εαεά, τβθ Ϊσξβηβ αζζΪ αεσηβ
εαδ τβθ εαζά πζευρΪ τβςέ

ΑΝ ΧΘ  ΣΟΡΤ

ΠαδδδΪ, σβεπγεέτε
Όταθ εαηπΪθες αεκτγκθταδέέέ
ζΫθβ Αγαθασκπκτζκυ

εαδ ευρδκζεετδευςέ
Ω

Φέζες εαδ φέζκδ, στβ θΫα αυγά πκυ ιβηεά
ρυθεδ γδα τβ ξυρα αζζΪ εαδ γδα κζσεζβρκ
τκθ εζζβθδσησ πκυ βρέσεεταδ δδασεκρπδά
σηΫθκς σε σζα τα ηάεβ εαδ τα πζΪτβ τβς
γβς, αδσγαθσηαστε τβθ αθΪγεβ θα αβτάά
σκυηε ηδα ηεγΪζβ συγγθυηβ γδα τα ζΪγβ
ηας, γδα τδς υπερβκζΫς ηας, γδα τβ δυσπδά
στέα ηας απΫθαθτδ σε γεσηκτς εαδ εσηά
ηατα, γδα σζα αυτΪ τα σφΪζηατα πκυ
εηεές δδαπρΪιαηε τσσα ξρσθδα στΫζθκά
θτας τβ ξυρα στκθ ΚαδΪδα άηεταφκρδευς
wwwέestoέgr

ηεές, ευρέες εαδ ετρδκδ, εηεές φταέηε γδα
σζαέ εθ πδστΫοαηε πκτΫ τδς εαζΫς πρκά
γΫσεδς τκυ ευρέκυ Πρπγυπκυργκτ εαδ
τκυ ιεξπρδστκτ τκυ επδτεζεέκυ, δεθ δεέά
ιαηε πκτΫ εηπδστκστθβ στα σσα δδεεάά
ρυιε στα αηΫτρβτα Ϊππεδα πκυ ηας εΪά
ζεσε θα τκθ αεκτσκυηε, εδρπθευτάεαηε
σταθ εεεέθκς Ϋφτασε ηΫξρδ τκ ερκζέθκ
εαδ αβτδΪθεοε Ϋστπ εδ Ϋθα βζΫηηα τβς
Καγεεζαρέκυ τβς υρυπβς, φπθΪιαηε
στδ τΪξα ηκυ στεζεξυθεδ τα Τπκυργεέα
τκυ ηε τβζεβδβζδκπυζες εαδ πρυβθ τσεά
εκυρκφσρκυς, στδ ξαρδετεδ τρυφερΪ τα
αυτδΪ τπθ αερκδειδυθ συηηκρδυθ πκυ
βγάεαθε στκυς δρσηκυς ηε ηαξαέρδα εαδ
σεστπσαθ τα παδδδΪ ηας, ηας εέπε στδ
β ζζΪς γα αθαζΪβεδ τβθ Πρκεδρέα τβς
υρππαρεάς θπσβς εαδ εαγξΪσαηε, εαδ
τδ ηας θκδΪαεδ εηΪς ετρδε ΠρπγυπκυργΫ,
εδυ πβδΪηε απσ τα ηπαζεσθδα εΪγε θτά
ξτα, τέπκτα δεθ εετδηάσαηε, τέπκταέ

Συρα τδ Ϋξετε θα πεέτε, Άπδστκδ ΘπηΪά
δεςν Συρα πκυ κζσεζβρβ β υρυπβ υπκά
εζέθεταδ σε ηας, στβ ηκθαδδεά ξυρα πκυ
υπκβέβασε τσσκ πκζτ τκ βδκτδεσ τβς επέά
πεδκ εθ εαδρυ εδράθβς ηετΪ τκθ ΄ Παά
γεσσηδκ Πσζεηκ ηε τβθ πκζττδηβ βκάά
γεδα τβς ηαηΪς υρυπβςν Συρα πκυ τα
φυτα τβς υφβζέκυ εέθαδ στραηηΫθα σε
αυτά τβ ηδερά γαυηατκυργά ξυρα πκυ
γυσέασε εΪθα δυκ τρεδς γεθδΫς στκ εεφΪά
ζαδκ πρκεεδηΫθκυ θα σπγεέ τκ στστβηα
εαδ κ εαπδταζδσησς, γδα θα συθεξέσκυθ
θα ηας πέθκυθ τκ αέηα κδ εεφαζαδκερΪά
τες ατδηυρβτκδ, γδα θα συθεξέσκυθ θα πεά
γαέθκυθ κδ αθαρξδεκέ απσ απεργέα πεέά
θας ηΫσα στδς φυζαεΫς, γδα θα συθεξέά
σκυθ θα απκεαζτπτκθταδ σζα τα τσσκ
βρυηδεα σεΪθδαζα ηπρκστΪ στα εαγσά
ζκυ Ϋεπζβετα ηΪτδα ηας αζζΪ εηεές θα
ηβθ αθτδδρΪηε, θα δδαβΪακυηε εαγαρΪ
εαδ ιΪστερα ππς απσ τβθ αθαεεφαζαέά
πσβ τπθ τραπεαυθ πκυ πζβρυσαηε εηεές
συγβεαθ κδ εαρξαρέες, εδ ευτυξυς πκυ
συγβεαθ γδατέ Ϋτσδ συγβεε εαδ β αθΪά
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ἔστω, Ιαθέ ά Απρέ 2ί1ζ
πτυιβέ Καδ τυρα στεεσηαστε αηέζβτκδ
εαδ θτρκπδασηΫθκδ ηπρκστΪ στκ εζζβθδεσ
γατηαέ ΜπρκστΪ στβθ ζζβθδεά Πρκεά
δρέαέ ΜπρκστΪ στα σσα εαταφΫραηε ηεά
τατρΫπκθτας τβ ηδσά ξυρα σε θεερκταά
φεέκ εαδ τβθ Ϊζζβ ηδσά σε εΪδκ ηβ αθαά
ευεζυσδηπθ σεκυπδδδυθέ δππκτηε γδατέ
βγάεαηε τσσκ ζΪγκς σζκδ εηεές κδ δτσπδά
στκδ, σζκδ εηεές κδ αθτδδραστδεκέ, σζκδ
εηεές πκυ βυγέσαηε τβ ξυρα σε εηφυά
ζδαεσ εζέηα, πκυ σπεέραηε τκθ παθδεσ εαδ
τβθ εαταστρκφά τβθ υρα πκυ κδ δγτθκά
θτες Ϋξτδααθ τβ θΫα ζζΪδαέ Μδα ζζΪδα
δσξυρά, ηε αθτδσυθταγηατδεκτς θσηκυς,
ηε θΫες φυζαεΫς υοέστβς ασφαζεέας, ηε
πκζέτες ησθδηα υπθπτδσηΫθκυς, ηε εαθΪά
ζδα ξπρές Ϊδεδες, ηε εαθαζΪρξες πκυ εέά
θαδ ταυτσξρκθα εργκζΪβκδ τπθ δβηκσέπθ
Ϋργπθ, ηε βκυζευτΫς πκυ αγαπκτθ τβθ
τσΫπβ τκυς πδστερκ απσ κτδδάπκτε Ϊζζκ,
Ϋθας σηκρφκς εσσηκς αγγεζδεΪ πζασηΫά
θκς, απσζυτα πρκσαρηκσηΫθκς στα παά
γεσσηδα πρστυπα εεφασδσηκτ εαδ θεκφδά
ζεζευγερδσηκτ, ηδα ξυρα πκυ γα απκτεά
ζΫσεδ πεδέκθ δσιβς ζαηπρσ γδα τα παδδδΪ
πκυ ΧδεθΨ γα γεθθάσκυηεέ
ππΪστε πδα, δεθ αεκττε τδς εαηπΪθες
τβς θέεβς πκυ βξκτθν
Ω
Καδ σαθ θα ηβθ Ϋφταθαθ σζα αυτΪ, φαθάά
εαηε αξΪρδστκδ αεσηα εαδ εθυπδκθ εεεέά
θπθ πκυ στΪγβεαθ απσ τβθ Ϊζζβ πζευρΪ
τκυ πκταηκτ ΚβΪδ, πκυ ηας υπκσξΫγβεαθ
στδ ηπκρκτθ θα σταηατάσκυθ τβθ εαταά
στρκφά, φτΪθεδ θα σταγκτηε δέπζα τκυς,
πκυ βγάεαθ σε ηπαζεσθδα εαδ σε ταρΪά
τσες εαδ φυθαιαθ στδ εέθαδ σκσδαζδστΫς,
στδ γα σεέσκυθ τκ ηθβησθδκ σππς σεέακυθ
κδ ειαγρδπηΫθκδ εαδ εαταπδεσηΫθκδ ηαά
γβτΫς τα βδβζέα τκυς στκ τΫζκς τβς ξρκά
θδΪς, τκζηάσαηε εαδ ασεάσαηε ερδτδεά
στκυς αυτσεζβτκυς σπτάρες τκυ τσπκυ
πκυ ησθδηα δεθ Ϋξκυθ πζΪθκ αζζΪ Ϋξκυθ
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σραηα, πδΪσαηε ηκζτβδ εαδ ξαρτέ εαδ δδαά
εβρτιαηε ππς δεθ τκυς πδστετκυηε, ππς
δεθ ηας αρΫσκυθ, ππς δεθ γΫζκυηε Ϊζζκ
οΫηα, ππς Ϋξκυηε αθΪγεβ απσ αζάγεδα,
απσ δδεαδκστθβ, απσ εζευγερέαέ

σετε πΪζδ τκ ΜπεζκγδΪθθβ εαδ θα σεκά
τυσετε γδα δεττερβ φκρΪ τκθ ΛαηπρΪεβ,
ιεξΪσαηε, δεθ γυησηαστε τέπκτα, γΫά
ζκυηε θα φαγπγκτηε σαθ τα σευζδΪ πρδθ
τδς εεζκγΫς, ηΫξρδ εαδ κδ δειδκέ ηας εκδά
τΪθε εαδ γεζΪθε, γΫζκυηε επδτΫζκυς τβθ
Φέζες εαδ φέζκδ, ηας δδαεατΫξεδ τΫτκδκ εικυσέα εαδ γα τβθ πΪρκυηε ξπρές θα ηας
γρΪσκς, πκυ τκζηάσαηε εαδ ασεάσαηε εθδδαφΫρεδ τκ δδεκζκγδεσ εσστκςέ
ερδτδεά στδς ταετδεΫς εαδ τδς δδεκζβοέες
τβς ρδακσπαστδεάς αρδστερΪς, γδατέ στα
Ω
αθδεαθκπκέβτα αυτδΪ ηας σταηΪτβσε θα
βζαδά ρε αξΪρδστε ζαΫ, τδ γΫζεδς πδαν
αεκτγεταδ εαδ πς αρδστερΪ εαδ πς ρδακά
ειδΪ ηε τδς ευζκγέες τκυ υθτβρβτδσηκτ
σπαστδεάέ πδβεβαδυθκθτας τκ ρβτσ ππς
εαδ
τκυ Νεκφδζεζευγερδσηκτ δεθ σκυ εΪά
β εικυσέα εέθαδ εΪτδ πκυ τκ πδΪθεδς ηε
θεδ,
β ρδστερΪ ηε τδς ευζκγέες τβς ηεά
τκ αρδστερσ ξΫρδ εαδ τκ δδατβρεές ηε τκ
ρδεάς
δεθ σκυ εΪθεδ, σζα σκυ βρπηΪθε,
δειέ, κδ σπτάρες ά ηας πκυ βζΫπκυθ τδς
πκυγεθΪ
δεθ σε βρέσεκυηε, βκυζυστε τκ
εαρΫεζες τβς εικυσέας θα τκυς εζεέθκυθ
επδτΫζκυς
αθγρππΪεδα ηε τδς Ϊδεδες τσΫά
τκ ηΪτδ συθπηκτδεΪ σσκ πζβσδΪακυθ κδ
πες
εαδ
τα
γεηΪτα σθεδρα, ηας εθκξζεέτε
παθτσς εέδκυς εεζκγΫς ά απκδεδεθτκυθ
τβθ
υρα
πκυ
πρκσπαγκτηε θα συσκυηε
περέτραθα ππς εαδ αθερηΪτδστκδ παραά
τκθ
τσπκέ
ηΫθκυθ εαδ πΪθπ απσ τκ συηφΫρκθ τκυ
ζακτ βΪακυθ εαδ αυτκέ τκ έδδκθ σφεζκςέ
Όξδ αγαπβτΫς φέζες εαδ φέζκδ, δεθ ηας
Συρα πκυ ιεεέθβσε βηδεπδσάηπς β επκξά
εθδδαφΫρετεέ Καδ ηβθ ιαθατκζηάσετε θα
τκυ ευθβγδκτ, κδ επέδκικδ πκζδτδεΪθτβδες
αηφδσββτάσετε τκ αρδστερσ ηας πρκφέζέ
τκυ τσπκυ βγάεαθ παγαθδΪ πρκεεδηΫθκυ
ηεές φταέηε δβζαδά πκυ τκ δειέ ηας
θα ηααΫοκυθ οάφκυς απσ κπκυδάπκτε,
πρκφέζ εέθαδ εεεέθκ πκυ γρΪφεδ εαζττερα
ιεεέθβσαθ άδβ τβθ απκδσηβσβ τβς εΪά
στδς εΪηερες τπθ εαθαζδυθν
πκτε αρδστεράς τκυς δδεκζκγέας, ερτφτβά
εαθ πέσπ απσ τκ παραβΪθ τκυ αθτδηθβηκά
Ω
θδαεκτ πρκφέζ εαδ Ϋβαζαθ στκ ηέιερ σ,τδ
υζδεσ βράεαθ ηπρκστΪ τκυς, πρκς εετΫά ε ηδα ερέσδηβ εαηπά τβς δστκρέας, β εδά
ζεσβ ηέας εαδ ηκθαδδεάς συθταγάςμ τβς θβτκπκέβσβ τκυ ευρέαρξκυ ζακτ εέθαδ β
εατΪζβοβς τβς εικυσέαςέ
ησθβ ζτσβέ ΚαθΫθας σπτάρας δεθ γα πΫά
σεδ στδς αγεαζδΫς ηας πς ηΪθθα ει κυά
περάφαθβ ζζΪς απκδεδεθτεδ περέά ραθκτέ ς κργαθπγκτηε ηαερδΪ απσ τκά
τραθα ππς Ϋξεδ δστκρδεά ηθάηβ ξρυσσοαά ιδεκτς αθγρυπκυς εαδ εαταστΪσεδς, δεθ
ρκυ, ζβσηκθυθτας τα δστκρδεΪ γεγκθστα τκυς Ϋξκυηε αθΪγεβ ειΪζζκυέ ς ηβθ
τπθ τεζευταέπθ ειάθτα ξρσθπθ, ιεξθυά επαθαζΪβκυηε τα έδδα δστκρδεΪ ζΪγβέ
θτας τκυς ζαρεκτς αγυθες, τκ αέηα πκυ
ξτγβεε στα βκυθΪ εαδ τκ δΪερυ πκυ ξτά
ς γρΪοκυηε επδτΫζκυς εηεές τβ θΫα
γβεε στβ Ϊρεδαα απσ εΪτδ Ϊθτρες έσαηε Ιστκρέαέ
εεδ πΪθπ· σξδ ρε παδδδΪ, δεθ γΫζκυηε
ζζδυς, αγαπβηΫθε ΓδΪθθβ Ρέτσκ, κδ ησά
θα πΪηε ηπρκστΪ, γΫζκυηε θα ιαθαπΪηε
θες
εαηπΪθες πκυ γα σβηΪθκυθ γα εέθαδ
πέσπ, γΫζκυηε θα ιαθαβυγδστκτηε στκ
εεεέθες
τβς εβδεέας ηαςέ
σεκτΪδδ, γΫζκυηε θα ιαθαπδΪσκυηε πσά
στκ στα ιερκθάσδα, γΫζκυηε θα εετεζΫά
ΠαδδδΪ, σβεπγεέτεέ

Π ΡΙΒΑΛΛΟΝ

Κζδηατδεά αζζαγά Τ ΚζασηατδεΫς απυζεδες στβθ
ζζΪδα
Άταετβ υπκξυρβσβ στβθ έ γδα τκ Κζέηαέ
τατρκς Αθττπαςέ

2θ Ιαθκυαρέκυ 2ί1ζ
Γδα Ϊζζβ ηδα φκρΪ τκ αάτβηα τπθ
πρκτεραδκτάτπθ τβς έ έ επαθΫρξεταδ
στκ πρκσεάθδκ εαδ ηΪζδστα υπσ τβθ πρκά

εδρέα τβς ξυρας ηαςέ τσδ, επδβεβαδυθεά
ταδ εαδ πΪζδ, ππς ηε τβθ πρκσκξά στραηά
ηΫθβ στκυς κδεκθκηδεκτς δεέετες, στδς
θκηδσηατδεΫς δσκτδηέες, στα εΫρδβ εαδ
τδς αβηδΫς αθαπτυιδαευθ πκζδτδευθ, ετά

Γδα τβθ δβηκσέευσβ τπθ δδευθ σας Ϊργρπθ απκστκζά στβθ δδετγυθσβ i n f o

[at]

εκζα εαδ τπκπτα, Ϋξεδ περΪσεδ σε δεττερβ
ηκέρα β ττξβ τβς εζδηατκζκγδεάς δσκρά
ρκπέαςέ Σκ έδδκ Ϋξεδ συηβεέ εαδ σε Ϊζζα
περδβαζζκθτδεΪ αβτάηαταέ εθ ειβγεέταδ
αζζδυς, β αεσηβ πδκ περέεργβ εαδ επδεέθά

e s t o . g r
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δυθβ πρκσΫγγδσβ τβς έ έ γδα ξαζΪρπσβ
τπθ στσξπθ ηεέπσβς εεπκηπυθ αερέπθέ
ΥαζΪρπσβ, β κπκέα απΫξεδ εατΪ πκζτ
απσ τδς πρκσταγΫς τβς επδστάηβς σξετδεΪ
ηε τβθ εζδηατδεά αζζαγά εαδ υπκξπρεέ
απσ τκθ σπκδκ πρκβγκτηεθκ πρκγραηηαά
τδσησ γδα τκθ εεσυγξρκθδσησ τκυ ευρπά
παρεκτ εθεργεδαεκτ ηκθτΫζκυ σε πδκ φδά
ζδεΪ πρστυπαέ
πκηΫθπς, αθ εαδ δεθ Ϋξκυθ περΪσεδ
δτκ ξρσθδα απκ τδς τεζδεΫς πρκτΪσεδς τπθ
αρηκδέπθ ευρππαρευθ κργΪθπθ γδα συά
θτκθδσησ δρΪσεπθ ηε τβθ παγεσσηδα εκδά
θστβτα, β υρππαδεά πδτρκπά δεέξθεδ
θα υπαθαξπρεέ απσ τδς Ϋπς τυρα πρκά
τΪσεδς εαδ υπκδεέιεδς τβς επδστβηκθδεάς
εκδθστβταςέ θτ’ αυτκτ πρκτεέθεδ απκδΫά
σηευσβ απσ τδς εθδεδεδγηΫθες εθεργεδαά
εΫς εαδ εζδηατδεΫς πκζδτδεΫς τβς έ έ
Ϋπς τκ 2ί3ίέ ιέαεδ θα σβηεδπγεέ κτδ κ
στσξκς τβς υρππαδεάς πδτρκπάς εέθαδ
β συγερΪτβσβ τβς ατιβσβς τβς παγεσά
σηδας γερηκερασέας στκυς 2°ω ηΫσπ τβς
ηεέπσβς εεπκηπάς αερέπθ τκυ γερηκεβά
πέκυ εαδ τβς δδεέσδυσβς έΠέ έ στκ εθερά
γεδαεσ ηκθτΫζκ τβς υρυπβς, ησζδς πρκ
κζέγπθ 2ζυρπθέ
Άραγε, απσ πκτ πρκετπτεδ αυτά β
«αδσδκδκιέα» τβς έ έ γδα τβθ Κζδηαά
τδεά ζζαγά, υστε θα σπετσεδ σε αυτάθ
τβθ Ϊταετβ υπκξυρβσβν Με αρδγηβτά τα
θκτηερα εαδ τα ηεγΫγβ πκυ αθτδπρκσπά
πετκυθ τκθ πρκσαθατκζδσησ τβς παγεσά
σηδας κδεκθκηέας εαδ ΧεκδθσΨ παρκθκηαά
στά τδς επδπτυσεδς τβς εαγεστυσας ηκρά
φάς αθΪπτυιβς, τκ τεζδεσ εζΪσηα, δεθ
δεέξθεδ αδσδσδκικέ Φαδθσηεθα σππς αυτΪ
τκυ γερηκεβπέκυ εαδ τβς αζσγδστβς εαδ
σπΪταζβς εεπκηπάς αερέπθ, τβς υπερά
γΫρηαθσβς τκυ πζαθάτβ εαδ τβς εθεργεδαά
εάς τκυ ειΪθτζβσβς Ϋξκυθ άδβ αρξέσεδ
τβθ εαταστρκφδεά τκυς πκρεέαέ πκηΫά
θπς β πρκτεδθσηεθβ απσ τβθ πδτρκπά
αδρΪθεδα γδα τκυς σρκυς πκυ επΫβαζαθ
δδεγθεές συηφπθέες γδα περδκρδσησ τπθ
αδτδυθ τβς εζδηατδεάς αζζαγάς δεθ δδά
εαδκζκγεέταδέ δδδεΪ τυρα πκυ κ στγξρκά
θκς εσσηκς γα ηπκρκτσε θα τα αθτδηεά
τππέσεδ δραστδεΪ εαδ Ϋγεαδρα, Ϊθ φυσδεΪ
δδΫγετε εαδ τβθ αθΪζκγβ πκζδτδεά βκτά
ζβσβέ Σκ ερυτβηα εέθαδ πσσκ αθαγεαέα
εαδ επέεαδρβ γα άταθ ηδα τΫτκδα κυσδαά
στδεά πκζδτδεά στσξευσβ, σε ηδα υρυπβ
πκυ πρκσπαγεέ αυτά τβθ επκξά θα βρεδ
ζτσβ στκ τερΪστδκ ξρΫκς τβς εαδ τδς παρεά
θΫργεδΫς τκυέ Μάππς ηδα περδβαζζκθτδεά
συαάτβσβ αυτά τβ στδγηά φαέθεταδ πς πεά
ρδττά πκζυτΫζεδαν
Γδα τβθ ζζΪδα, στηφπθα σξδ ηε εΪά
πκδα αεραέα κδεκζκγδεά κργΪθπσβ ά εΪά
πκδα άσππς πκζζκέ αθαφΫρκυθά πρυβθ
wwwέestoέgr
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αθαεαζτπταηε σάηερα τβ ζτσβ τκυ κδά
εκθκηδεκτ πρκβζάηατκς, τδ σβηασέα γα
εέξε, αφκτ σε ζέγα ξρσθδα β σπρευτδεά
αβηδΪ απκ τδς αθτδά εζδηατδεΫς πκζδτδεΫς
γα άταθ ηβ αθαστρΫοδηεςέ
Όζα αυτΪ βΫβαδα, φαθτΪακυθ οδζΪ
γρΪηηατα, γδα τκυς πκζδτδεκτς εεεέθκυς
εκηδστΫς στβθ ζζΪδα αζζστρδπθ εαδ αζά
ζκτρδπηΫθπθ συηφερσθτπθ, πκυ επδδδυά
εκυθ αθειαρτάτπς εσστκυς, τβθ ετρεσβ
πσρπθ εαδ πρπτκγεθυθ πζεκθασηΪτπθ,
εδς βΪρκς τπθ φυσδευθ πζεκθεετβηΪτπθ
τβς ξυραςέ ιέαεδ Ϊραγε β σπκδα Ϋστπ εαδ
ηε πδγαθστβτες επδστβηκθδεάς φαθτασέας
κδεκθκηδεά αθΪεαηοβ, εΪθ γυσδαστεέ β
πρκκπτδεά τβς ξυρας σε βΪγκς δεεαεά
τδυθ, σε αθγρυπδθκυς εαδ φυσδεκτς πσά
ρκυςν ιέαεδ, β επδδδπεσηεθβ γδα τκ 2ίζι
εισφζβσβ τπθ ηθβηκθδαευθ ξρευθ, σταθ
“Γγατά δγ αη αδςζα δγα ζαγεάας
περέπκυ 2ί ξρσθδα ηετΪ, γα Ϋξκυθ κζκά
αηαδαεσπταζε σΫζερα τα εσσα
εζβρπτδεΪ ειαφαθδσγεέ, κδ αθαγεαέκδ γδα
τιυ ιγδιηιζγδισ πριβεΫζατις, τγ επδβέπσβ φυσδεκέ πσρκδ εθυ τηάηατα τκυ
σαζασάα βα εάνε, αφισ σε εάγα
πζβγυσηκτ γα Ϋξκυθ εικρδστεέ απσ τδς
νρςηγα α σορευτγδΫ ΰαζγΩ απι τγς πσζεδς εαδ τα ξπρδΪ τπθ παππκτδπθ τκυςν
αητγ- δεγζατγδΪς πιεγτγδΪς βα Ϋταη
Μδα πρσσφατβ ηεζΫτβ πκυ εέδε τκ
ζα αηαστρΪξγζεςά”
φπς τβς δβηκσδστβτας σξετδεΪ ηε τβθ
Ϊθκδκ τκυ επδπΫδκυ τβς γΪζασσας απκ
τκ ζδυσδηκ τπθ πΪγπθ ειαδτέας τβς εζδά
Κδ αεσηβ, γα υπΪρικυθ σβηαθτδεΫς ηατδεάς αζζαγάς, ειαέρεσε πέχ τβθ Κεά
αρθβτδεΫς επδπτυσεδς σε πκζζκτς τκηεές φαζκθδΪ, απσ τδς περδκξΫς βτγδσβςέ Κδ
στβθ ζζΪδα, σππς στκυς τκηεές τβς γεά σηπς, εΪτδ τΫτκδκ δεθ ηπκρεέ θα απκτεά
ωργέας, τπθ δασυθ, τβς αζδεέας, τκυ ζΫσεδ αφκρηά γδα παθβγυρδσηκτς ά εφβά
τκυρδσηκτ, τπθ ηεταφκρυθ, στδς δραά συξασησέ
στβρδστβτες σε παρΪετδες περδκξΫς εαδ
στκ δκηβηΫθκ περδβΪζζκθέ Οδ επδπτυσεδς
“Πςσι αηαγδαάα δαγ επάδαγρα βα
αυτΫς γα κδβγάσκυθ σε ηεέπσβ τβς παραά
γπγδεστβτας, σε απυζεδα εεφαζαέκυ εαδ Ϋταη ζγα τΪτιγα ιυσγαστγδΫ
σε επδπζΫκθ δαπΪθες γδα τβθ απκεατΪά πιεγτγδΫ στςνευσα, σε ζγα
στασβ τπθ αβηδυθ, σσκθ αφκρΪ τβ βδκά Ευρτπα πιυ πρισπαβεά αυτΫ ταη
πκδεδζστβτα εαδ τα κδεκσυστάηατα τβς επινΫ ηα βρεγ εσσα στι τερΩστγι
ζζΪδκς, αζζΪ εαδ τβθ υγεέα τπθ εατκέά νρΪις τας δαγ τγς παρεηΪργεγΪς
επθέ Κδ σζα αυτΪ ξπρές θα υπκζκγέαεά τιυ, ζε απιτΪεεσζα ζγα
ταδ β επδβΪρυθσβ τδς εζδηατδεάς αζζαά περγβαεειητγδΫ συΰΫτασα ηα
γάς απσ τβ θΫα εικρυετδεά δραστβρδσά φαάηεταγ αυτΫ τα στγγζΫ περγττΫ
τβτα στκ Ισθδκ, τβθ Κράτβ εαδ τβθ φέζβ
πιευτΪεεγαμ”
εαδ γεέτκθα Κτπρκέ Λσγπ αυτάς τβς δραά
στβρδστβτας υπΪρξεδ πδγαθστβτα ατυξάά
Γδατέ τβθ έδδα στδγηά, ζσγπ τβς επδά
ηατκς ζσγπ σεδσηκτ ά ηβξαθδεάς βζΪά
ββςέ θα τΫτκδκ αττξβηα γα πρκεαζΫσεδ γεθσηεθβς ηεσκσταγηδεάς αθσδκυ τβς
τερΪστδα εατσβ εαδ κδ παραγσηεθκδ ρτά γερηκερασέας, τβς παρατεταηΫθβς αθκηά
πκδ γα δδαξυγκτθ στκ Μεσκγεδαεσ κυά βρέας εαδ ιβρασέας, τπθ Ϋεταετπθ εαδ
ραθσ Ϊηεσα εαδ στθτκηαέ Με αυτΪ τα επδεέθδυθπθ αεραέπθ εαδρδευθ συθγβά
δεδκηΫθα υπΪρξεδ θσβηα θα συαβτΪηε ευθ, παραδκσδαεκέ τκηεές κδεκθκηδεάς
απκεζεδστδεΪ γδα τκ εζζβθδεσ ά ευρπά δραστβρδστβτας γα Ϋξκυθ εεζεέοεδ, Ϊθά
παρεσ ξρΫκς εδς βΪρκς Ϊζζπθ γεηεζδπδυθ γρππκδ γα Ϋξκυθ κδβγβγεέ στβ ηεταά
πρκβζβηΪτπθ, σταθ ηε ηαγβηατδεά αερέά θΪστευσβ εαδ κ φυσδεσς πζκττκς γα
βεδα απκδεδεθτεταδ στδ β συαάτβσβ γδα τα Ϋξεδ αζζκδπγεέ σε τΫτκδκ σβηεέκ, υστε
κδεκθκηδεΪ εαδ πρκσξβηατδεά εέθαδ εαδ αεσηβ εαδ β ΚεφαζκθδΪ θα γυηέαεδ Ϋθαθ
πρσδβζβ τπθ πραγηατδευθ επδζκγυθ τπθ Ϊζζκ τσπκ, αφρδεαθδευθ ξαραετβρδστδά
ταγυθ τβς έ έ εαδ τπθ συηφερσθτπθ πκυ ευθέ πκηΫθπς, δεθ Ϋξεδ εαηέα απκζττπς
υπβρετκτθν Γδατέ εδ αθ αεσηβ δδα ηαγεέας σβηασέα β σπκδα δδΪσπσβ εθσς κδεκθκά
«γραφδεά συθδστυσα τβς αρδστερΪς»,
αζζΪ στηφπθα ηε τβθ έδδα τβθ ΣρΪπεαα
τβς ζζΪδας, τκ εσστκς ησθκ απσ τβθ
εζδηατδεά αζζαγά εαδ ξπρές θα υπκζκγέά
αεταδ β επδβΪρυθσβ τβς εζδηατδεάς αζζαά
γάς απσ τδς ηεζζκθτδεΫς εικρτιεδς υδρκά
γκθαθγρΪεπθ γδα τβθ εζζβθδεά κδεκθκά
ηέα γα εέθαδ τερΪστδκέ πέσβς β σπρευά
τδεά αβηδΪ γδα τβθ κδεκθκηέα ηΫξρδ εαδ
τκ 21ίί γα φγΪσεδ τα ιί1 δδσέ ευρυ, δβά
ζαδά γα δσκδυθαηεέ ηε τκ τρδπζΪσδκ τκυ
σβηερδθκτ ετάσδκυ
Π τβς ξυρας, πρδθ
εαθ κζκεζβρπγεέ β ηεέπσά τκυ, ζσγπ τβς
δδαρεκτς τφεσβςέ Σα στκδξεέα αυτΪ πρκά
ετπτκυθ απσ Ϋεγεσά τβς πκυ δβηκσδετά
τβεε τκ 2ί11 εαδ τεεηβρδυγβεε απσ δδαά
πρεπεές επδστάηκθεςέ
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ἔστω, Ιαθέ ά Απρέ 2ί1ζ
ηδεκτ ευρππαρεκτ «ηκθτΫζκυ» σάηερα,
πΪθπ σε σεκθδσηΫθα γεηΫζδα αφρδεαθδά
εάς «αθΪπτυιβς» ατρδκέ
επδξεδρβηατκζκγέα τπθ ηεγεγυθ
εαδ β σοδηα εηφαθδσγεέσα δδπζπηατέα
τπθ αρδγηυθ, Ϋστπ εαδ ξπρές απσζυτβ
ζκγδστδεά τεεηβρέπσβ, πκζδτδεΪ δδεαδκά
ζκγεέ τκυς συσξετδσηκτς στκ δδεγθΫς στεά
ρΫπηαέ πέσβς δδεαδκζκγεέ τδς πκζδτδεΫς
πκυ επδζΫγκθταδ εαδ αεκζκυγκτθταδ, τα
ερΪτβ εαδ τδς εκδθπθέες πκυ βρέσεκθταδ ά
γα βρεγκτθ σε εαγεστυς κηβρέας εαδ φυά

εδσηκέ

λ

σδεΪ τδς γεππκζδτδεΫς ειεζέιεδς πκυ αθαά
ηΫθκθταδ Ϋθτκθες εαδ ηαεΪρδ σξδ δραηαά
τδεΫς τκ πρκσεξΫς δδΪστβηαέ ε εαθΫθα
σηπς βαγησ δεθ δδεαδκζκγκτθ τβθ επδά
ηκθά σε αθαπτυιδαεΫς πκζδτδεΫς πκυ ηαά
ερκπρσγεσηα ειαφαθέακυθ τβθ ουξά εαδ
τβθ εαρδδΪ τκυ πζαθάτβ ζσγπ τβς εζδηαά
τδεάς αζζαγάς, πσσκ ηΪζζκθ σταθ πέσπ
απσ Ϊουξκυς αρδγηκτς αζζΪ πΪθπ στκθ
έδδκ πζαθάτβ, ερτβκθταδ ουξΫς αθγρυά
ππθ εαδ γεθευθ κζσεζβρπθέ τσδ, τκ τεά
ρΪστδκ εσστκς πκυ γα πζβρυσεδ β γεά

θδΪ τπθ παδδδυθ ηας απσ πραετδεΫς πκυ
εθυ Ϋξκυθ εκστκζκγβγεέ εαδ επδσβηαθγεέ
δεαθκπκδβτδεΪ δεθ φαέθεταδ θα περδκρέακά
θταδ, γα εέθαδ πρΪγηατδ βαρτέ ετσς εΪθ
συζζκγδεΪ απκφασέσκυηε στκ εζΪσηα
τβς δδευρυηΫθβς εαδ κζκηΫτππβς αθΪά
πτυιβς θα αθτδεαταστάσκυηε τκυς αρδγά
ηκτς ηε αθγρυπκυςέ Σστε ησθκ, Ϋθας Ϊζά
ζκς εσσηκς εετσς απκ εφδετσς, γα γέθεδ
εαδ βδυσδηκςέ

ΣΑ  ΙΜΟάΣΡΑΓΟΤ Α

εδσησς, εδσησς, κσδαζδσησς
γρΪφεδ τκ
(α)εαεκ αρθδέ

σε εατΪστασβ εετΪετκυ αθΪγεβς β Κεφαά
ζκθδΪ, τκ θβσέ δεθ αθτΫξεδ τκ βΪρκς τβς
εκδζδΪς τκυ Τπκυργκτ
υθτκπέτδσσες εαδ συθτκπέτες,
σας ηδζΪ β εζετγερβ φπθά τκυ πζβγΫά
θτκς απσ τα στκδξεδΪ τβς φτσβς ζακτ τκυ
περάφαθκυ θβσδκτ ηαςέ Φέζες εαδ φέζκδ
ηκυ, σζκδ ηααέ ηπκρκτηε εαδ πρΫπεδ θα
σβευσκυηε εεφΪζδ ηετΪ απσ τκττκ τκ
βαρτ ξττπβηα τβς ηκέραςέ
δΫρφδα, κδ υρες εέθαδ δτσεκζες αζζΪ
εγυ πρΫπεδ θα σας απκεαζτοπ τα ηυά
στδεΪ σξΫδδα τπθ Ϊπζυτπθ, Ϊγεπθ εαδ ηκά
θέηπς αικτρδστπθ φέζπθ τκυ ξΪκυς, τκυ
παθδεκτ εαδ τβς τρκηκερατέαςέ υτκέ ευά
ρέες εαδ ετρδκδ ερτβκθταδ πέσπ απσ τκ
ξττπβηα τκυ γεκτ γεΫζαδκυ, αυτκέ εαά
τΫββεαθ στα Ϋγεατα τβς δεράς ηας γβς εαδ
τα Ϋεαθαθ πζαεΪεδα ηε τδς δυθΪηεδς τκυ
εστκυς, αυτκέ Ϋσπεδραθ τβ δδξσθκδα στδς
τεετκθδεΫς πζΪεες εαδ τδς Ϋεαηαθ θα συά
γερκυστκτθ ηεταιτ τκυς, αυτκέ συθτΪραά
ιαθ τα σπέτδα εαδ τδς ιερκζδγδΫς ηας, αυά
τκέ πρκσπαγκτθ θα ηας γερεηέσκυθ σσα
φτδΪιαηε εαδ θα ηας στεράσκυθ σσκ οπηέ
φΪγαηε στα πζκτσδα ξρσθδα τκυ Πασσεέ

ζζΪ β συηφπθέα ηε τκ δδΪβκζκ δεθ γα
τκυς περΪσεδ, γδατέ κ Θεσς εέθαδ ηααέ ηας,
ηε ηας εαδ ηε τβθ γέα εαδ Οηκκτσδκ Κυά
βΫρθβσά ηας, ηε τκθ Πρπγυπκυργσ ηας
πκυ δδατβρεέ ηΪζδστα εαδ τκ δδεαέπηα θα
αθεβαέθεδ στκ Όρκς δθΪ εαδ θα συθκηδά
ζεέ ηααέ Σκυ, τα Ϋξεδ πεδ εαδ κ ζαζέστατκς
εαδ κργσς σε σζα τκυ Τπκυργσς Τγεέας
Ϊζζπστε, σ,τδ εεέταδ εε δειδυθ εέθαδ εαζσ,
σ,τδ υπΪρξεδ ει ευπθτηπθ εέθαδ τκυ δδασά
ζκυ ΧεΪζτσαΨέ

ηεζαηοκέ ει σέας κρηυηεθκδ, κδ εθτκά
ζΫς τπθ αρηκδέπθ υπκυργυθ εαδ δβηκά
σδκγρΪφπθ γα άταθ θα σας πθέικυθ εαδ
θα ηβ βγΪζετε εαδ εδξέ Καδ πρδθ ιερκβάά
ιετε, αθτΫστε ηκυ στκ ηπΪθδκ θα πζτθετε
ξερΪεδα γδατέ Ϋξκυθ πΪθπ αδηατΪεδέ Καδ
τκ αέηα εέθαδ δτσεκζκς ζεεΫς, σππς σζες
κδ σπστΫς θκδεκευρΫς γθπρέακυσδθέ

τραφεέτε εεεέ πκυ πρΫπεδ αδερφκέ εθ αά
ηαρΪ, εαδ τυρα πκυ Ϋρξκθταδ εαδ εεζκά
γΫς εΪθτε αυτσ πκυ β Ϊσπδζκς συθεέδβσά
ζζΪ βηεές αδΫζφδα, γθπρέακηεθ τκ σπά σας σας υπαγκρετεδέ Σκττες τδς ηΫρες πκυ
στσ εαδ τκ εαζσέ Καδ εδς ταττας τας δτά κδ πκζδτδεΪθτβδες άσυηπαγΪτε ηε, κδ πκά
σεκζας υρας, δΫκθ σππς συρρετσκυηε ζδτδεκέ άγεζα θα ππά τρδγυρθκτθ απσ δπ
εδς τας εεεζβσέας εαδ πρκσευξβγυηεθ εδ απσ εεδ στκ θβσέ ηκδρΪακθτας τσΪδ εαδ
δδα τβθ σπτβρέαθ τκυ τσπκυ, δΫκθ σππς συηπΪγεδα εαδ ρέξθκθτας απσξβ γδα οάά
επέσβς σππς συηπαραταξγυηεθ ηε τβθ φκυς, πδΪστε τκυς αζΪ ηπρατσΫτα, εΪά
στυθκηέα, τκ Λδηεθδεσ, τκ τρατσ Ξβά ηετΫ τκυς ηδα βσζτα στδς κηκρφδΫς τκυ
ρΪς εαδ τκυς Λκεαταάδες άπκυ εέθαδ εαδ θβσδκτ εαδ αβτάστε τκυς τβθ Άρτα ηε τα
πραέα παδδδΪ συθάγπςά πρκεεδηΫθκυ θα ΓδΪθθεθαέ
αθτδηετππέσκυηε τκθ εέθδυθκ εαταβτγδά
σβς τκυ θβσδκτ εαδ τβθ εαταγραφά τκυ Θα σας τα δυεκυθε σζα, αδΫρφδα ηκυέ
ιΪζζκυ, ηδα απζά στγερδσβ τβς επδά
στβθ Ιστκρέα πς τζαθτέδα number 2 ά
εάρυιβς
τκυ Υρδστσδκυζκυ Ξβρκτ, β
εαδ σδγΪ θα ηβθ εαταδεξγκτηε θα γέθκυηε
κπκέα
εκστκζκγάγβεε
ηε τκ πκσσθ τπθ
εηεές θκτηερκ δτκ σε εΪτδ στβθ τεζδεάά ά
ζέίίίέίίί
υρυ,
εαδ
τβς
κδεκθκηδεάς βκά
αεσηα ξεδρστερα, τκθ εέθδυθκ απσσξδσβς
άγεδας
πρκς
τκ
πζβττσηεθκ
θβσέ ηας, πκυ
Λβικυρέκυά ργκστκζέκυ, πρΪγηα πκυ
εκστκζκγάγβεε
ηε
τκ
πκσσθ
τπθ 1ίίέίίί
πκζζκέ απσ ηας γα τκ ετξκθταθ βεβαέπς
υρυ,
δεέξθεδ
σαφΫστατα
τδς
πρκτεραδσά
βεβαέπς, αζζΪ απκτεζεέ γεηατδεά εθσά
τβτες
τπθ
αρηκδέπθ
ρξυθέ
τβτα Ϊζζκυ Ϊργρκυ, αεσηα ηεγαζττερκυ
βΪγκυς, συγγραφδεάς πρδηστβτας εαδ γεά
Άζζπστε τκ πυρ, κδ ζδηκέ, κδ ζκδηκέ εαδ
ζκδστβταςέ
κδ εαταπκθτδσηκέ ευθκκτσαθ πΪθτκτε τα
δΫρφδα ηκυ, αζάτες, πκυζδΪ, σε τΫτκδες σεζβρκπυρβθδεΪ άΪθτε πΪζδ ζΪγκς Ϋεαηα
υρες θα Ϋξετε υπσοδθ σας, ππς ησθκθ κ στβ ζΫιβ, τα φδζεδρβθδεΪ άγεζα θα ππά
σεζβρσς πυράθας τκυ ερΪτκυς δτθαταδ εαγεστυταέ
θα πρκσφΫρεδ βκάγεδα στκθ ξτυπβηΫθκ
Ϊσξβηα απσ τβ ηκέρα ζασέ τραφεέτε υέγέ 1μ στκ πζαέσδκ τπθ σβηερδθυθ εαδ
εεεέ πκυ σας θδυγκυθ, σας βκβγΪθε εαδ παθτκτδθυθ εεδβζυσεπθ στάρδιβς γδα τκ
σας στβρέακυθ, ησθκ επεδδά Ϋτυξε θα γεθά θβσέ πκυ σζκδ αγαπΪηε θα ηδσκτηε, θα
θβγεέτε στβθ ζζβθδεά πδερΪτεδα, αζά εθβηερυσκυηε τκυς δγτθκθτες ππς, αΨ
ζδυς, Ϊηα άσασταθ τέπκτδς τυξΪρπαστκδ δεθ ιεθερυθκυηε πκτΫ, εκυφΪζες σεδσηκά
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Ιαθέ ά Απρέ 2ί1ζ, ἔστω

υρππαρεά θπσβ

1ί

ζσγκδ, εαδ βΨ εδυ ρε δεθ πεγΪθαηε απσ γκτστκυ, εΪγε πκυ ιαθαεκυθΪεδ αεκτγεά
Ϋρπτα, απσ εγεΫζαδκ γα πεγΪθκυηεν
ταδ ηδα φπθά απσ τα σπγδεΪ τσβ γβς πκυ
τραγκυδΪεδ σζκ ξαρΪ εαδ ιεθκδασδΪμ
♫ βαστΪτε αδΫρφδα,
παραπσταδ πσταδ πκ ♫
♫ εΪτσε εαζΪ,
εΪτσε εαζΪ γερΪσδηε ♫
υέγέ 2μ στηφπθα ηε απκεζεδστδεσ ρεπκρά
τΪα πκυ Ϋδπσε στβ γρΪφκυσα εΪτκδεκς υέγέ 3μ ηΫγεα τσΪθεζμ δΪετυζκς ιβρκτ
τκυ θβσδκτ πκυ αθΪρρπσε απσ βαρτ θσά στκ σεδσησ στβθ εεφαζκθδΪ ήή κηΪδα αζβά
σβηα σταθ πΫρασε εΪτπ απσ τβθ εδεσθα γεέας θδμ δΪετυζκς ζαφααΪθβ στκ σεδσησ
τκυ σΪθτα γερΪσδηκυ τσβ δεεΪιδ τ’ αυά στβθ εεφαζκθδΪ ήή εεεζβσδαστδεκέ πατΫά

ρεςμ δεέγηα τκυ τδ παγαέθκυθ κδ Ϊγεκδ πκυ
οάφδσαθ βκυζευτά τκυ στρδαα στβθ εεά
φαζκθδΪ ήή ΧαΨεαεκ αρθέμ ρε Ϊγδε γερΪσδηε
τβθ ευβΫρθβσβ σκυ εέπα θα ρέιεδς, σξδ τα
σπέτδα ηαςΞ
♫ τα δυδεεα ευαγγΫζδα,
τα βγΪαπ δεεατρέα ♫
υέγέ ζμ ζεά ζεά ζευτερδΪ ζευτερδΪ στκθ
ΓδαεκυηΪτκ ΧτρδςΨ

τκυ εγεΫζαδκυ παδδδΪ
Sine Lege

τβς ξυρας πκυ πΪεδ τβς τΫζεδπσε εαδ β ξαρΪ εαδ β ττξβ
σαθ πΫφτεδ β θτξτα σεέεταδ, σαθ ιβηερυθεδ αθγέαεδ
κ ηΪστκρας πκζττρκπκς· εΪγε πρπέ τκ ξτέαεδ
αθΫβα στβθ εδγΪρα ηκυ εαδ Ϊθκδιε τβ φπθά σκυ
τπθ Ϊζζπθ τδς απκεκτδΫς εΪηε τες ζκγδεά σκυ
εδ αθ απκρεές πκυ σ’ Ϋρδιε στκ ξυηα αυτσ β ηκέρα
τκ ηεταθδυθεδς ησζδς πεδς Ϊγευρες τυρα βέρα
γδατέ ιαθΪ ηες σε ξκρκτς εαδ γζΫθτδα γα δδπγκτηε
αγΪθτα εστ θβσΪεδ ηκυ θα ‘ργπ θα αγεαζδαστκτηε
εδ σσκ τκ αέσγβηα γδκρτάς σαθ σε εκδτυ γερδετεδ
τσσκ γυηυθεδ κ εγεΫζαδκς εαδ ηε ηαθέα αβζετεδ

εδυ τα πρΪσδθα θερΪ θδεκτθ τκυς εαρξαρέες
β φπτκγραφέα εέθαδ τραββγηΫθβ εΪπκδκθ ατγκυστκ στβθ παραζέα Ϋζα τκ βρΪδυ θα σκυ ππ γαζΪσσδες δστκρέες
τπθ πεταθυθ τβς εεφαζκθδΪς
εδ Ϊσε τκυς οβφκευθβγκτς τΪξα ηκυ θα δαερτακυθ
β αθΪγεβ τκυς περέσσεοε εαδ Ϊδδεα πασξέακυθ
παρΪγυρκ στκθ κυραθσ εαδ γτρα στκ αδυθδκ
εαδ ηβθ ιεξθΪς τα πρπδθΪ σταθ γπρεές τκθ έθκ
αγΫρπξβ εαδ σηκρφβ στκζέαεδς τκ Ισθδκ
θα σεΫφτεσαδ αδυθδα εγυ ππς ησθκ εσΫ πρκσηΫθπ
ηΫσα στβς γβς τα Ϋγεατα παζετκυθ κδ γεκέ σκυ
θα ταιδδΫοκυηε ηααέ ηε σΫθα στα βθέα
πκδκς γα σε εΪηεδ θα τκυ πεδς τυρα εέηαδ δδεά σκυ
αθΫηβ τκυ σφυγηκτ ηκυ εστ, ευρΪ Κεφαζζβθέα
Ϋθα θβσέ παρΪταδρκ εαδ απ’ Ϋιπ απσ τα τεέξβ

ΑΠΠ ΙΟ ΜEύAάΡΟΝ

πσ τα τβζεκπτδεΪ σαζσθδα τβς Πρκεδρέαςέέέ
έέέστα πραγηατδεΪ αζυθδα τβς φτυξεδαςέ
εθΪρδα ηδας Ϊζζβς υρυπβςέ
τατρκς Αθττπαςέ
12 Απρδζέκυ 2ί1ζ
ΠζβσδΪαεδ κ εαδρσς πκυ τκ αθτδφαά
τδεσ φαδθσηεθκ τβς Πρκεδρέας ηδας πτπά
ξευηΫθβς ξυρας σε ηδα φδζσδκιβ πεδρκ
εζεέθεδ τβθ δστκρδεά τκυ πκρεέα εαδ ηΪά
ζδστα ηΫσπ ηδας εεζκγδεάς ευρππαρεάς
δδαδδεασέας, εαγκρδστδεάς γδα τκ ηΫζζκθ
τκυ συγεεερδηΫθκυ ευρππαρεκτ ηκρφυά
ηατκςέ
wwwέestoέgr

σφαζυς, β « ζζβθδεά Πρκεδρέα
2ί1ζ» απσ ησθβ τβς δεθ σάηαδθεδ εαδ
πκζζΪέ Άζζπστε, σε αυτάθ τβθ υρυπβ,
πΪθτκτε αζζκτ εέθαδ τα επδτεζεέα εαδ
τα δδευγυθτάρδα, αζζκτ δδαηκρφυθεταδ
κ στρατβγδεσς σξεδδασησς εαδ αζζκτ, σε
Ϊζζα « Ϊππεδα» ΜΫγαρα, φπτκγραφέακά
θταδ τα ευτυξδσηΫθα οεττδεα ξαησγεζα
ηδας δάγεθ ευρππαρεάς κζκεζάρπσβςέ
φετδθά Πρκεδρέα σηπς, απκτΫά

ζεσε ηδα σβηαθτδεά εαδθκτκηέαέ έθαδ
Ϋθα αηΪξβτκ τεεηάρδκ τβς εαταστρκά
φάς, τβς ερέσβς, τβς ζεβζασέας εαδ τβς
πρκκπτδεάς πκυ επδφΫρεδ Ϋθα κδεκθκηδεσ
κδεκδσηβηα, Ϋθα τερΪστδκ θκηδσηατδεσ
ησρφπηα, πκυ υπκτΪσσεδ αθγρυπκυς,
ζακτς, πατρέδες, στβθ ηΪταδβ ζΪηοβ
τκυ ξράηατκς εαδ τπθ κηκζσγπθέ
ηε
αυτάθ τβθ Ϋθθκδα, αθΪδεδιβ τβς πτπξευά
ηΫθβς ζζΪδας στκ ”πρκεδρδεσ αιέπηα”,
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υρππαρεά θπσβ

άταθ ηδα εαζά ευεαδρέα θα αθτδζβφγκτηε
σζκδ, εΪθ αυτσ πκυ σάηερα ζΫγεταδ έ ,
Ϋξεδ θσβηα τπαριβςέ Γδατέ πκζτ απζΪ
β ξυρα ηας, εέτε πρκεδρετεδ εέτε σξδ,
απκτεζεέ ηθβηεέκ πραγηατδεάς Ϊσεβσβς
τβς ρεαζδστδεάς εκδθάς ευρππαρεάς πκά
ζδτδεάς εαδ απσδεδιβ τπθ συθεπεδυθ τβςέ

“Η υπιβςσδιυσα διγηοηγδΫ
Ϊδραθα, ςσι δγ αη επγνεγρεάταγ α
ζαταάοσα τας ζε αζάζετρα
αηαπτυθγαδτη πριγραζζΩτοη δαγ
αΪηαοη εθαγγεεγτη, δΩπιγα
στγγζΫ, βα συζπαρασσρεγ σταη
δαταστριφΫ τι συγδεδργζΪηι
ζςρφοζαά”
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βηέηετρα αθαπτυιδαευθ πρκγραηηΪτπθ
εαδ αΫθαπθ ειαγγεζδυθ, εΪπκδα στδγηά,
γα συηπαραστρεδ στβθ εαταστρκφά τκ
συγεεερδηΫθκ ησρφπηαέ Λσγπ τβς δδά
εαδκζκγβηΫθβς ταττδσβς πκζζυθ δδαευά
βερθάσεπθ ηε σκσδαζδβηκερατδεΪ ά φδά
ζεζετγερα ξαραετβρδστδεΪ ηε αυτάθ τβθ
ηκρφά κζκεζάρπσβς, υπΪρξεδ εέθδυθκς
θα αθαβδυσκυθ φαδθσηεθα φαθατδσηκτ,
βέας, ηδσαζζκδκιέας ά φασδσηκτέ Γδατέ
πκζτ απζΪ, σταθ τα φερσηεθα δβηκεραά
τδεΪ φδζεζετγερα ά σκσδαζδβηκερατδεΪ
εσηηατα πκυ «ευβΫρθβσαθ» τβθ υρυπβ
σζα αυτΪ τα ξρσθδα, Ϋφεραθ αερδβυς
αυτΪ τα απκτεζΫσηατα, τστε β στρκφά
σε Ϊζζκυ εέδκυς θκκτρκπέες γα πρΫπεδ
θα γεπρεέταδ τκυζΪξδστκθ αθαηεθσηεθβέ
Άζζπστε β υρυπβ Ϋξεδ εαδ στκ παρεζά
γσθ βδυσεδ αθΪζκγες εαταστΪσεδςέ ζζΪ
αεσηβ εδ αθ εΪτδ τΫτκδκ δεθ εέθαδ εκθτδθσ
σεθΪρδκ, β ηε τα σβηερδθΪ δεδκηΫθα πρκά
κπτδεά τβς έ έ εέτε γα κδβγάσεδ σε σξβά
ηατδσησ ηδας ηδεράς σεζβράς εαδ δσξυά
ράς κηΪδας ερατυθ ηε αυτκερατκρδεΫς
πρκγΫσεδς εαδ σζκυς τκυς Ϊζζκυς υπκατά
γδα, εέτε σε Ϊερδτκυς εγθδεκτς αθταγπθδά
σηκτς εαδ αιεπΫραστες εκδθπθδεΫς δδαδά
ρΫσεδςέ Κδ αυτσ γδατέ Ϋξκυθ ειασγεθέσεδ
εαδ απκξρπηατδστεέ κρΪηατα εαδ δδεκά
ζκγέες εκδθΫς γδα τκυς ζακτς τβς υρυά
πβς, αζζΪ εαδ γδατέ δεθ υπΪρξεδ Ϋθας απά
θταθσς, στγξρκθκς, δυθαηδεσς εαδ κραά
ηατδεσς υρππαρεσς δαφπτδσησς, πκυ
γα σπεέρεδ γτεζζες στδς ευρππαρεΫς συά
θεδδάσεδς εαδ γα παρΫηβεδ δδΪξυτα στδς
ευρππαρεΫς εκδθπθέεςέ

Σκ τεζευταέκ δδΪστβηα, δδδαέτερα
ηετΪ τβθ Ϋερβιβ τβς ευρππαρεάς κδεκθκά
ηδεάς ερέσβς, Ϋξκυθ γραφτεέ ητρδες αθαά
ζτσεδς, ηεζΫτες, στατδστδεΫς εαδ απσοεδς
γδα τβθ πκζδτδεά εαδ κδεκθκηδεά εατΪά
στασβ τβς γβραδΪς βπεέρκυέ Σα συηπεά
ρΪσηατα, παρΪ τβθ επδστβηκθδεά τκυς
επΪρεεδα, τκθ πζκυραζδσησ τπθ δδευθ
εαδ τβθ αερέβεδα τπθ πρκσεγγέσεπθ τκυς,
δεθ στΪγβεαθ δεαθΪ ηα εαδ Ϊιδα γδα θα
αθτδστρΫοκυθ τβθ πκρεέα τβς ευρππαρά
εάς εαταστρκφάςέ σπς, γδατέ αυτά αερδά
βυς β έ έ, απσ τβθ πρυτβ στδγηά ξτέά
στβεε, σξδ γδα θα υπβρετάσεδ αθγρυπκυς,
αζζΪ γδα τβθ αθΪπτυιβ κδεκθκηδυθ ηΫσα
απσ Ϋθα συθεργατδεσ ηκθτΫζκ εαδ σε
συγεεερδηΫθκ στστβηαέ Άρα, αθαγεαέα
υπΪεκυσε απκ τβθ πρυτβ στδγηά στκυς
σεζβρκτς θσηκυς τβς αγκρΪς, πκυ ηΫσα
σε Ϋθα δδΪστβηα ζέγπθ δεεαετδυθ, κδάά
γβσαθ απαρΫγεζδτα στβθ πζάρβ επδερΪά
τβσβ τκυ εεφαζαέκυ ηε αυτσθ τκθ εικά
θτπτδεσ σππς βζΫπκυηε στδς βηΫρες ηας
τρσπκέ Μάππς ζκδπσθ, πρκετπτεδ β αθαά
γεαδστβτα ηδας Ϊζζβς αθτδηετυπδσβς εαδ
ζτσβς, σξδ στα πζαέσδα αυτάς τβς κζκά
εζάρπσβς, αζζΪ ηετΪ τβθ αυτκδδΪζυσά
τβς, ηΫσα σε ηδα Ϊζζβ δδαδδεασέα συηά
Με δεδκηΫθκ στδ κ ευρππαρεσς εκδά
βατά ηε τβθ ευρππαρεά παρΪδκσβ εαδ θπθδεσς ξΪρτβς Ϋξεδ πζΫκθ ηεταβζβγεέ,
τβθ δστκρδεά εηπεδρέα τπθ ζαυθ τβςν
στδ κζσεζβρες εκδθπθδεΫς κηΪδες Ϋξκυθ
υπκβσσεκυσα εκδθπθδεά Ϋερβιβ, περδγπρδκπκδβγεέ εαδ κδβγβγεέ εετσς ηΫά
σσκ εδ αθ επδξεδρεέταδ β ηαταέπσβ τβς ηε σκυ σρκυ απάς, στδ τα ηΫσα παραγπγάς

Ϋξκυθ αζζΪιεδ εαταζυτδεΪ εαδ θΫες τεξθκά
ζκγέες Ϋξκυθ δβηδκυργάσεδ Ϊυζες σξΫσεδς
εργασέας, δεθ ηπκρεέ αυτά β υρυπβ θα
συθεξέαεδ θα υπΪρξεδ ηε δδεκζκγέες περαά
σηΫθπθ αδυθπθ, ηε αιέες εθσς πεγαηΫά
θκυ δδαφπτδσηκτ, ηε εκσηκγεπρέες Ϊζά
ζπθ επκξυθ εαδ συσξετδσηυθέ Όταθ ηΪά
ζδστα βδυθκυηε στδς βηΫρες ηας τβ συά
γεεερδηΫθβ ειαγζέπσβ, εδδδεΪ στκ θστδκ
εκηηΪτδ τβςέ

“Γγατά πιεσ απεΩ α ντρα ζας
απιτεεεά ζηαζεάι πραγζατγδΫς
Ωσδασας τας ρεαεγστγδΫς διγηΫς
ευροπαπδΫς πιεγτγδΫς δαγ
απςδεγθα τοη συηεπεγτη ταςά”
θτέγετα, τα θΫα αυτΪ δεδκηΫθα σε
συθδυασησ ηε τβθ εηπεδρέα τβς ευρππαρά
εάς ερέσβς εαδ τβ ηαταδστβτα ηδας θκά
ηδσηατδεάς εαδ ησθκ εθκπκέβσβς, κφεέά
ζκυθ εαδ επδβΪζζκυθ ηδα άηε σρκυς
εδθβηατδεκτςά θΫα συζζκγδεά πρκσπΪά
γεδαέ Πέσπ απσ τα σβηερδθΪ εδθάηατα τβς
υρυπβς πκυ ηΪξκθταδ εατΪ τπθ ηθβά
ηκθέπθ, τβς φτυξεδας, τβς ζδτστβτας εαδ
τβς περδγπρδκπκέβσβς αζζΪ εαδ ηΫσα απσ
τδς ειαγζδπηΫθες ζαρεΫς τΪιεδς, ηπκρεέ
θα δβηδκυργβγεέ Ϋθα ηΫτππκ αθγρυππθ,
δδευθ, κηΪδπθ, συζζκγδεκτάτπθ, εδθβά
ηΪτπθ, πκυ σταθ τκ πΫρασηα τκυ ξρσθκυ
φΫρεδ τβ συθτρδβά τβς υρυπβς τπθ εερά
δυθ εαδ τπθ ηκθκππζέπθ, γα εέθαδ παρσθ,
Ϋξκθτας δδατυπυσεδ άδβ τκυς σρκυς εθσς
θΫκυ εθαζζαετδεκτ πκζδτδεκτ, εκδθπθδά
εκτ εαδ πκζδτδστδεκτ ξΪρτβέ ΚΪπκυ εδυ
βρέσεεταδ εαδ β ηεγΪζβ πρσεζβσβ γδα
τβθ ευρππαρεά ρδακσπαστδεά αρδστερΪ
αζζΪ εαδ πρκσππδεΪ γδα τκθ ζΫιβ Σσέά
πραέ Ϊθ δβζαδά γα ζεδτκυργάσκυθ ηε
σρκυς εσπτερδεάς πκζδτδεάς «θκηδηστβά
τας» εαδ εεζκγδεάς σεκπδηστβτας ά πδά
στκέ στκ δστκρδεσ τκυς ξρΫκς γα δυσκυθ ά
σε ζέγες ηΪζδστα βηΫρες ά τβ ηΪξβ γδα ηδα
«Ϊζζβ» υρυπβ, πκυ τσσκ Ϋξκυθ αθΪγεβ
κδ ευρππαρεΫς εκδθπθέες εαδ πκυ επδβΪζά
ζεδ πζΫκθ εαδ β δστκρδεά συγευρέαέ
ργε ζκδπσθ β υρα, κ δρσηκς αυτσς
πκυ φαθτΪαεδ ηαερτς, θα γέθεδ στθτκηκςέ

πδγυηέα ηας εέθαδ τκ ἔστω θα παραηεέθεδ Ϋθα αθκδξτσ στκ δδΪζκγκ εαδ αθειΪρτβτκ Ϋθτυπκ τκ κπκέκ γα δδαθΫηεταδ πΪθτκτε δπά
ρεΪθ, εδδδεΪ σε περδσδκυς σαθ αυτά πκυ δδαθτκυηε πκυ αεσηα εαδ β έδδα β επδβέπσβ Ϋξεδ εαταστεέ εέδκς πκζυτεζεέαςέ Ϋθτυπβ
Ϋεδκσβ τκυ ἔστω εαδ β δπρεΪθ δδαθκηά τκυ στβρέαεταδ στβθ κδεκθκηδεά εθέσξυσβ τβς πρκσπΪγεδας τπθ «ηδερυθ περδπζαθάά
σεπθ» απσ φέζκυς εαδ γθπστκτς πκυ εθστερθέακθταδ τκυς σεκπκτς εαδ τκ πθετηα τβς κηΪδας ηας σππς αυτσ εεφρΪαεταδ ηΫσα
απσ τβθ δρΪσβ εαδ τδς απσοεδς ηαςέ θ γΫζετε θα συηηετΫξετε εθεργΪ πς ηΫζβ στβθ πρκσπΪγεδα αυτά, ηπκρεέτε θα εθδσξτσετε
κδεκθκηδεΪ τδς δραστβρδστβτες τπθ «ηδερυθ περδπζαθάσεπθ» εαδ τκυ ἔστωέ

γθδεά ΣρΪπεαα – ρδγησς Λκγαρδασηκτ 31ηή2λθ11ηάθ3 – ΜδερΫς Περδπζαθάσεδς
Παραεαζκτηε γερηΪ β εατΪγεσβ θα Ϋξεδ πς αδτδκζκγέα τκ Οθκηατεπυθυηκ τκυ εαταγΫτβ
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ΣΟΠΙΚ

Ιαθέ ά Απρέ 2ί1ζ, ἔστω

βηκτδεΫς εζκγΫς 2ί1ζ
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ΑΤΣΟ ΙΟΙΚ 

Σα δεδκηΫθα εαδ τκ αβτκτηεθκ
πρκάΧεεΨζκγδεΪ συηπερΪσηαταέέέ
Γδυργκς Πέ Κρεηητδαςέ

« θ κδ εεζκγΫς Ϊζζαααθ εΪτδ γα άταθ
παρΪθκηες» ζΫεδ Ϋθα ξδζδκγραηηΫθκ στθά
γβηαέ Καδ αυτσ πκυ γδα τκθ αθτδεικυά
σδαστδεσ ξυρκ απκτεζεέ ηαγβηατδεσ αιέά
πηα ξπρές αηφδσββτάσεδς, αρξέαεδ πζΫκθ
θα δδεεδδεεέ ηε αιδυσεδς τκ ετρκς γεά
θδεάς αζάγεδας, δδδαέτερα αθ πρκσπαγάά
σεδ θα εκδτΪιεδ εαθεές τβθ εαγβηερδθσά
τβτα τκυ ηε αθεπβρΫαστκ εαδ αθτδεεδηεά
θδεσ βζΫηηα τβθ επατρδκ ηδας εεζκγδεάς
αθαηΫτρβσβςέ εθ ξρεδΪαεταδ κττε β γεά
θδεευηΫθβ εατΪγζδοβ πκυ Ϋξεδ εαταζΪβεδ
τκθ εσσηκ γτρπ ηας, κττε δδδαέτερες ηαά
θτδεΫς δεαθστβτες γδα πρκβζΫοεδ εαθεές
ηε βεβαδστβτα ΧπαραφρΪακθτας τκθ στδά
ξκυργσΨ στδ τέπκτα δεθ γα αζζΪιεδ αεσηα
εαδ σταθ τέπκτα δεθ γα εέθαδ σππς παζδΪέ

“Γγατά ιγ εαζπρΪς σεεάδες τας
γστιράας αυτισ τιυ τςπιυ,
ιυδΪπιτε γρΩφταδαη σε δΩεπες
δαγ ξαφιδΪετγα, γρΩφταδαη στιυς
δρςζιυς τας συεειγγδςτατας, τας
διγηοηγδΫς αεεαεεγγσας δαγ τας
δυηαζγδΫς δγεδδάδασαςά”
ζΫπετε τδς εεζκγΫς, σε αθτέγεσβ
ηε τκ πθετηα τκυ συθτΪγηατκς εαδ τκ
γρΪηηα τκυ στρατευηΫθκυ σε αθαγεαδσά
τβτες εαδ σεκπδηστβτες θκηκγΫτβ δεθ τδς
εΪθεδ κ ζασς αζζΪ β εεΪστκτε πκζδτδεά
εαδ κδεκθκηδεά εζέτ εΪγε τσπκυ, ά γδα
σσκυς πρκτδηκτθ τδς πδκ εζασσδεΫς εεά
φρΪσεδς τκ πκζδτδεσ εαδ εκδθπθδεσ εαά
τεστβηΫθκέ Ο εατ’ σθκηα ησθκ «ευρέά
αρξκς» ζασς, στκ ησθκ πκυ ηπκρεέ θα
ευρδαρξάσεδ Χσταθ τκ ηπκρεέΨ εέθαδ στα
πΪγβ εαδ τα παγάηατα τκυ εαδ ηκδραέα
τυφζΪ γα συργεέ θα στβρέιεδ επδζκγΫς
wwwέestoέgr

πκυ Ϋξκυθ παργεέ πρδθ απσ αυτσθ γδα αυά
τσθ σε ηυστδεκτς δδαδρσηκυς εαδ αέγκυά
σεςέ Ο ζασς δεθ εέθαδ ευρέαρξκς εαδ δεθ
εέθαδ αυτσς πκυ στβθ κυσέα απκφασέαεδ
σταθ εαζεέταδ παγβτδεΪ θα επδευρυσεδ
επδζκγΫς εαδ εατευγτθσεδς πκυ πατερθαά
ζδστδεΪ τκυ υπαγκρετκθταδ απσ τκυς πεά
φπτδσηΫθκυς ταγκτς τκυέ ΚατΪ εαθσθα,
κ πραγηατδεΪ ευρέαρξκς ζασς τδς απκφΪά
σεδς τκυ δεθ τδς παέρθεδ σε κυρΫς εαδ σε
παραβΪθ αζζΪ σε δρσηκυς εαδ σε πζαά
τεέες αθ σξδ σε οβζΪ εαδ Ϊπαρτα βκυθΪέ
Γδατέ κδ ζαηπρΫς σεζέδες τβς δστκρέας
αυτκτ τκυ τσπκυ, κυδΫπκτε γρΪφτβεαθ
σε εΪζπες εαδ οβφκδΫζτδα, γρΪφτβεαθ
στκυς δρσηκυς τβς συζζκγδεστβτας, τβς
εκδθπθδεάς αζζβζεγγτβς εαδ τβς δυθαηδά
εάς δδεεδέεβσβςέ
θ σοεδ τπθ εεζκγυθ τκυ Μα κυ τκυ
2ί1ζ εαδ ξπρές θα Ϋξκυθ εαθ κζκεζβρπά
γεέ κδ δδαδδεασέες εατΪρτδσβς τπθ βηκά
τδευθ, Περδφερεδαευθ εαδ υρππαρευθ
Φβφκδεζτέπθ, αρξέακυθ θα δδαφαέθκθταδ
πζΫκθ τα δεδκηΫθα τβς αθαηΫτρβσβς, κδ
ηεγΪζες πρκεζάσεδς αζζΪ εαδ κδ αθγεά
ετδεΫς στδς οβφκφκρέες πραγηατδεστβτες
πκυ ησθκ ηε αγυθες στκ πεδέκ τβς εαγβά
ηερδθστβτας αζζΪακυθέ
τβθ ζζΪδα κδ εεζκγΫς γδα τκθ υά
ρππαρεσ Κκδθκβκτζδκ ηετατρΫπκθταδ σε
αγυθα επδβέπσβς τπθ εκηηΪτπθ τβς συά
γευβΫρθβσβς τα κπκέα πρκσπαγκτθ θα
ιεπζτθκυθ σε πκτΪηδα εαδ απκστασδκά
συηηαξέες τβθ φγκρΪ πκυ υφέσταθταδ
ειαδτέας τπθ αθτδζαρευθ εαδ αθτεγθδευθ
πκζδτδευθ τκυςέ ΜΫθεδ θα απκδεδξγεέ αθ
β αθτδπκζέτευσβ γα εαταφΫρεδ θα ηεά
τατρΫοεδ τδς υρπεεζκγΫς σε «δβηκοάά
φδσηα» εαταγγεζέας αυτυθ τπθ πκζδτδά
ευθέ Χστσσκ, κ ξρπηατδσησς τπθ υρπά
εεζκγυθ ηε τα δδαευβετηατα τκυ εζζβθδά
εκτ δρΪηατκς, ερτβκυθ απσ τκυς ζζβά
θες οβφκφσρκυς ηδα πδκ ηεγΪζβ αζάγεδαμ
σε σζβ τβθ υρυπβ αθαπττσσεταδ Ϋθα
Ϋθτκθκ ετηα πκυ Ϋξεδ ιεπερΪσεδ πζΫκθ
τα σρδα τκυ υρπσεεπτδεδσηκτ εαδ αγγέά
αεδ τα σρδα τκυ θτδά υρππαρσηκτέ Όξδ
Ϊδδεα, κδ ζακέ τβς υρυπβς αρθκτθταδ θα
υπκταξγκτθ εαδ θα απκδεξγκτθ πς « υά
ρππαρεσ Ιδευδες» τδς σεκυρδασηΫθες εαδ
αεραέα φδζεζετγερες εηηκθΫς ηδας ευά
ρππαρεάς εζέτ πκυ Ϋξεδ βαζγεέ θα υπβά
ρετάσεδ τκυς αυτκετκθδεκτς δδεασηκτς
τκυ απρσγυηκυ Γερηαθδεκτ γεησθαέ Σκ
τραγδεσ εέθαδ στδ β εζζβθδεά πκζδτδεά εαδ

κδεκθκηδεά εζέτ πρκσπαγεέ υουθκθτας
τβθ σβηαέα τκυ υρππαρσηκτ θα πρκά
στατΫοεδ τα πρκθσηδΪ τβς εαδ θα ερτοεδ
τβθ αθδεαθστβτα τβς θα πΪρεδ ηε σκβαρσά
τβτα στα ξΫρδα τβς τβθ ηκέρα αυτκτ τκυ
τσπκυέ θαθ ζασ πκυ υπκφΫρεδ απσ τβθ
«φδζευσπζαξθέα» τπθ υρππαέπθ εταέά
ρπθ εαδ δαθεδστυθ γέθεταδ κζκΫθα εαδ δυά
σεκζστερκ θα τκθ πεέσεδς θα αγαπάσεδ
ηδα υρυπβ πκυ εαταρρΫεδέ
Οδ ΠερδφερεδαεΫς εεζκγΫς τεέθκυθ
θα πΪρκυθ εαδ αυτΫς τκθ ξαραετάρα
τβς «εαταηΫτρβσβς δυθΪηεπθ» αθΪηεσα
σε Ϋθα απκσαγρπηΫθκ συγευβερθβτδεσ
συθασπδσησ εαδ ηδα πκζτξρπηβ, πκζτά
γζπσσβ εαδ πκζυδδασπασηΫθβ αθτδπκά
ζέτευσβέ Σαυτσξρκθα φΫρκυθ τκ βΪρκς
τβς απαιέπσβς εθσς γεσηκτ πκυ γα ηπκά
ρκτσε θα εέθαδ τκ ηΫσκ επέζυσβς πκζζυθ
δυσζεδτκυργδυθέ Ο δεττερκς βαγησς αυά
τκδδκέεβσβς δεθ Ϊργβεε στκ τοκς τπθ
περδστΪσεπθ εαδ τβς απκστκζάς τκυ, ά,
γδα θα εέηαστε πδκ αερδβεές, κδ «εργκσταά
σδαεΫς ρυγηέσεδς» πκυ τκυ εζβρκδστβσε
β εεθτρδεά εικυσέα άταθ εατυτερες τπθ
απαδτκτηεθπθ πρκδδαγραφυθ γδα θα απκά
γεδπγεέ εαδ θα ηεγαζκυργάσεδέ

“Σταη ηΪα βατεάα αηαζΪηεταγ ηα
ιειδεαροβεά τι σνΪδγι πιυ
ιδαγεά σταη δατ’ ιυσάα δατΩργασα
τιυ βεσζισ τας ΤιπγδΫς
Αυτιδγιάδασαςά”
Οδ βηκτδεΫς εζκγΫς τκυ 2ί1ζ εέθαδ
κδ σβηαθτδεστερες στβθ ηεταπκζεηδεά
ηας δστκρέαέ κδεκθκηδεά εαταστρκφά
πκυ επΫφεραθ κδ αθερηΪτδστες εαδ εγεζβά
ηατδεΫς πκζδτδεΫς πκυ ηας υπαγκρετκυθ
κδ «φέζκδ» εαδ «στηηαξκδ» «δαθεδστΫς»
εέθαδ συγερέσδηβ τβς εαταστρκφάς πκυ
υπΫστβ β ξυρα ηας εατΪ τβ δδΪρεεδα
τβς Κατκξάς εαδ τκυ ηφυζέκυ, έσπς εαδ
ηεγαζττερβ δεδκηΫθβς τβς αθεπαθσργπά
τβς αβηδΪς πκυ Ϋξκυθ υπκστεέ τσσκ κ δβά
ησσδκς σσκ εαδ κ δδδπτδεσς τκηΫας σε
θευραζγδεΪ γδα τβθ αθσργπσβ τβς ξυά
ρας πεδέαέ θα απσ τα σβηαθτδεστερα
πρκς αυτά τβθ εατετγυθσβ εφσδδα πκυ
Ϋξκυθ ειαθεηδστεέ τα τεζευταέα ξρσθδα
εέθαδ αυτσ τβς αδσδκδκιέας γδα τκ ηΫζά
ζκθ εαδ τβς ουξδεάς δτθαηβς τβς εκδθπά
θέας θα αγπθδστεέέ ε ηδα εκδθπθέα τσαεδά
σηΫθβ εαδ ξπρές δυθΪηεδς Ϋρξεταδ θα πρκά
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ἔστω, Ιαθέ ά Απρέ 2ί1ζ
στεγεέ β συστβηατδεά εαδ σεσπδηβ απκά
οέζπσβ τβς αυτκδδκέεβσβς απσ αθγρυά
πδθκυς εαδ κδεκθκηδεκτς πσρκυς, κυσδαά
στδεΫς γεσηδεΫς αρηκδδστβτες αζζΪ πκζτ
περδσσστερκ απσ τβθ δδκδεβτδεά εαδ κδά
εκθκηδεά τβς αυτκτΫζεδα πκυ τκ έδδκ τκ
τθταγηα τβς ζζΪδας πρκασπέαεδ ΧΆρά
γρκ 1ί2 παρΪγραφκς 2Ψέ υτΫς κδ αζζαά
γΫς συθτεζΫστβεαθ εατΪ τβθ δδΪρεεδα τβς
αυτκδδκδεβτδεάς γβτεέας πκυ ησζδς ζάγεδ
εαδ β κπκέα συθΫπεσε ηε τβθ Ϊθευ σρπθ
παρΪδκσβ τβς δδαευβΫρθβσβς τβς ξυρας
στκυς «φέζκυς δαθεδστΫς»έ αθτέστασβ
πκυ πρκεβζάγβ απσ πζευρΪς τβς Σκπδά
εάς υτκδδκέεβσβς σε σζα αυτΪ άταθ
απρσσηεθα ηβδεθδεά ξπρές θα εέθαδ ζέγες
κδ περδπτυσεδς τβς σδππβζάς συθαέθεσβς
ηε τδς υπαγκρευηΫθες απκφΪσεδς τβς Κυά
βΫρθβσβςέ τβ θΫα γβτεέα αθαηΫθεταδ θα
κζκεζβρπγεέ τκ σξΫδδκ πκυ κδβγεέ στβθ
εατ’ κυσέα εατΪργβσβ τκυ γεσηκτ τβς
Σκπδεάς υτκδδκέεβσβςέ Σκ ηεγΪζκ ερυά
τβηα εέθαδ αθ απσ αυτΫς τδς εεζκγΫς γα
αθαδεδξγκτθ άηαρξκδ τκ έδδκ πρσγυηκδ
στβθ υπκταγά εαδ τβθ αυτκεατΪργβσβέ
τδς «ξκρτΪτες» επκξΫς πκυ πρκβγάά
γβεαθ τπθ δαθεδαευθ συηβΪσεπθ, τπθ
Μθβηκθέπθ, τβς Σρσδεας εαδ τκυ δεά
γθκτς Νκηδσηατδεκτ Σαηεέκυ, β εΪγκδκς
στδς εεζκγΫς ιεεδθκτσε ηε Ϋθα σβηαθτδεσ
δεδκηΫθκέ Σστε κ εσσηκς Ϋζεγε «εέηαδ»
γδα τκ εσηηα τκ κπκέκ πέστευε εαδ αεκά
ζκυγκτσεέ υτά β φυζετδεά εαδ ταυτσά
ξρκθα θκηαδδεά πρκσΫγγδσβ τβς πκζδτδά
εάς ταυτστβτας – παρΪ τδς δδαεβρτιεδς
περέ τβς δάγεθ αθειαρτβσέας απσ τα εσηά

βηκτδεΫς εζκγΫς 2ί1ζ
ηατα – Ϋδδθε στκυς υπκοβφέκυς τβς αυά
τκδδκέεβσβς τκ δσξυρσ δεδκηΫθκ τβς εκδά
θπθδεάς συηηετκξάςέ Ο άηαρξκς εέξε
στκ πζΪδ τκυ, εατ’ εζΪξδστκθ, τκ εκηά
ηΪτδ τβς εκδθπθέας πκυ «φυζετδεΪ» ταυά
τδασταθ ά αθαγεαασταθ στβθ πκρεέα Χπρκς
τβθ δεττερβ ΚυρδαεάΨ θα ταυτδστεέ ηααέ
τκυέ ΚΪγε Ϊθγρππκς πκυ Ϋξεδ υπβρετάσεδ
τβθ Σκπδεά υτκδδκέεβσβ γθπρέαεδ πσσκ
σβηαθτδεσ εέθαδ θα Ϋξεδ στκ πζευρσ τκυ
τκ ηεγαζττερκ δυθατσ εκηηΪτδ τβς τκπδά
εάς εκδθπθέας ειασφαζέακθτας τβθ ηεγαά
ζττερβ δυθατά συθαέθεσβ εαδ συηηετκξά
στβθ δδαξεέρδσβ τπθ τκπδευθ αβτβηΪτπθέ

“Ο δςσζις πιυ δεη βα πΩεγ ηα
ξαφάσεγ (δαγ δεη φαάηεταγ ςτγ βα
εάηαγ αζεεατΪις) ζαΰά ζε τιη δςσζι
πιυ βα ξαφάσεγ νοράς ηα ταυτγστεά
βα εάηαγ τα ΔευτΪρα τοη εδειγτη
δαγ πΩεγ απτηά Φτονςς,
αδσηαζις, πρισβεβεαζΪηις δαγ
απαγσγςδιθις βα ειυφΩθεγ σταη
Ωδρα τιυά ”
Χστσσκ κδ επκξΫς αζζΪακυθ, β Κρέσβ
γεθθΪεδ Υέηαδρεςέ ε αθτέγεσβ ηε τδς
βκυζευτδεΫς εεζκγΫς εαδ στκ εθδεξσηεθκ
σξβηατδσηκτ ΚυβΫρθβσβς, τβθ ευτΫρα
2θ Μα κυ 2ί1ζ, εέθαδ απσζυτα βΫβαδκ στδ
εΪγε άηκς τβς Υυρας γα Ϋξεδ άηαρξκ
εαδ βηκτδεσ υηβκτζδκέ Υπρές αηφδβκά
ζέα, Ϋτσδ εέθαδ τα πρΪγηατα αφκτ άά
ηαρξκς εεζΫγεταδ κππσδάπκτε αυτσς πκυ
γα συγεεθτρυσεδ τβθ εηπδστκστθβ σσπθ
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ηπκρκτθ ά σσπθ γα εαταδεξγκτθ θα φτΪά
σκυθ ηΫξρδ τβθ εΪζπβ ηέα ά δτκ φκρΫςέ
Όηπς εεεέθκ πκυ Ϊζζκτε άταθ δεδκηΫθκ
πζΫκθ γα εέθαδ τκ αβτκτηεθκέ Σκ «εέηαδ»
πκυ Ϊζζκτε ζεγσταθ γδα εσηηατα εαδ συθά
δυασηκτς τυρα Ϋγδθε απζσ «οβφέαπ»έ
πζάρβς ταττδσβ Ϋγδθε τκ πκζτ απρσά
γυηβ αθκξά, αθαγεαέκ εαεσ ηδας συθάά
γεδας, ηδας υπκξρΫπσβς συηηετκξάς στδς
εκδθΫς υπκγΫσεδςέ Ο εσσηκς πκυ δεθ γα
πΪεδ θα οβφέσεδ Χεαδ δεθ φαέθεταδ στδ
γα εέθαδ αηεζβτΫκςΨ ηααέ ηε τκθ εσσηκ
πκυ γα οβφέσεδ ξπρές θα ταυτδστεέ γα
εέθαδ τβ ευτΫρα τπθ εεζκγυθ εαδ πΪζδ
απυθέ Φτπξσς, αδτθαηκς, πρκσβεβζβηΫά
θκς εαδ απαδσδσδκικς γα ζκυφΪιεδ στβθ
Ϊερβ τκυέ Καδ τστε κδ θΫκδ τκπδεκέ Ϊρά
ξκθτες γα ιαθαηεέθκυθ ησθκδ στα εΪστρα
τκυς θα περδηΫθκυθ φδρηΪθδα εαδ τεζεσέά
γραφα απσ τκυς βαστΪακυς τβς εεθτρδεάς
εικυσέαςέ συθαέθεσβ, β συθαζζαγά εαδ
β δδπζπηατέα γα τκυς συθτρκφετεδ εαδ
γα τκυς πρκστατετεδ ηΫξρδ τβθ υρα πκυ
τκ τεζευταέκ φδρηΪθδ γα σβηΪθεδ τβθ κυά
σδαστδεά εατΪργβσβ τκυςέ Καδ τστε γα
απευγυθγκτθ στβ ζκυφαγηΫθβ εαδ απκά
δυθαηπηΫθβ εκδθπθέαέ Καδ τστε γα εαταά
ζΪβκυθ στδ δεθ αρεεέ θα στρεδς τκθ εσά
σηκ στδς εΪζπες, δεθ αρεεέ θα σε οβφέά
ακυθ, δεθ αρεεέ θα πεέσεδς στδγηδαέα, πρΫά
πεδ θα σε απκδΫξκθταδ, θα σε στβρέακυθ
στβθ πρΪιβ, θα ταυτέακθταδ ηε τα κρΪά
ηατΪ σκυ εαδ τα πδστετπ σκυέ Καδ τστε
γα συθεδδβτκπκδάσκυθ στδ «σπκυ φκβΪά
ταδ φπθά θα αεκτεδ απσ τκ ζασ, σε Ϋρβηκ
τσπκ αεδ εαδ βασδζετεδ»έ

ΜΟΣΙΚ  ΚΛΟΓ 

1ί+1 ηεγΪζες πρκσδκεέες γδα τβθ Σκπδεά
υτκδδκέεβσβ
Μδα πρπτκβκυζέα τβς συθταετδεάς κηΪδας εαδ τπθ ηεζυθ τκυ ἔστω γδα τκ Ϊθκδγηα τκυ πκζδτδεκτ δδαζσγκυ
ηεταιτ τπθ βηκτδευθ ΠαρατΪιεπθ εαδ ηΫσα στβθ τκπδεά εκδθπθέαέ
θας παζδσς ητγκς γδα τβθ Σκπδεά
υτκδδκέεβσβ ζΫεδ στδ εέθαδ «αθειΪρά
τβτβ» απσ τβθ εεθτρδεά πκζδτδεά σεβθά
εαδ τα πκζδτδεΪ εσηηαταέ Καδ σππς σζκδ
κδ ητγκδ, Ϋτσδ εαδ αυτσς ερτβεδ ηδερΫς
αζάγεδες εαδ ηεγΪζα οΫηηαταέ έθαδ αζάά
γεδα στδ στα τκπδεΪ αβτάηατα τα πρΪγά
ηατα περδπζΫεκθταδέ Σκ πρκσππδεσ εαδ
κδεκγεθεδαεσ στκδξεέκ αζζκδυθεδ, τκυζΪά
ξδστκθ ηερδευς, τκ δδεκζκγδεσ εαδ πκζδά
τδεσέ έθαδ αζάγεδα στδ ηε τκυς αθγρυά
Πβγά Φπτέμ karpidis@όlickR (χndreas πκυς πκυ συθαθτΪς εαγβηερδθΪ, πκυ αεδς
Kontokanis)
ηααέ, πκυ ηκδρΪαεσαδ ξαρΫς εαδ πέερες
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κδ πκζδτδεΫς δδαφκρΫς δεθ σε εηπκδέακυθ
θα συθκηδζάσεδς, έσπς θα συηφπθάσεδς,
αεσηα εαδ θα συηπκρευτεέςέ Χστσσκ, εέά
θαδ οΫηα στδ τα εσηηατα δεθ παέακυθ
ρσζκ στα γΫηατα τβς τκπδεάς αυτκδδκέεβά
σβς, τκθ εατεικξάθ πκζδτδεσ τκηΫα δρΪά
σβςέ πέσβς, εέθαδ ηεγΪζκ σφΪζηα θα πδά
στετκυηε στδ κδ δδεκζκγδεΫς εαταβκζΫς
εαδ κδ δδεκζκγέες δεθ Ϋξκυθ γΫσβ στα τκά
πδεΪ πρΪγηαταέ εθ εέθαδ έδδκς δάηαρξκς
κ φδζεζετγερκς, κ εκηηκυθδστάς, κ δεά
ιδσς, κ αρδστερσς, κ σκσδαζδστάς, κ φαά
σέσταςέ Οδ πκζδτδεΫς εαδ δδεκζκγδεΫς εαά
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Ιαθέ ά Απρέ 2ί1ζ, ἔστω

βηκτδεΫς εζκγΫς 2ί1ζ

1ζ

ταβκζΫς τκυ εσσηκυ τβς αυτκδδκέεβσβς
σαφΫστατα εαγκρέακυθ εαδ τβθ πκδστβτα
εαδ τβθ απκτεζεσηατδεστβτα τβς βηκτδά
εάς ρξάς εαδ τκυ βηκτδεκτ υηβκυά
ζέκυ παρΪ τκ ρσζκ πκυ ηπκρεέ θα παέά
αεδ τκ πρκσππδεσ στκδξεέκέ θας άηαρά
ξκς πκυ, γδα παρΪδεδγηα, δδεκζκγδεΪ πδά
στετεδ στβθ εκδθπθδεά ηΫρδηθα εαδ πρκά
στασέα ά γεπρεέ τβθ παδδεέα εκδθπθδεσ
αγαγσ Ϋξεδ εθτεζυς δδαφκρετδεΫς βΪσεδς
εαδ πρκκπτδεΫς στκ Ϋργκ τκυ απσ Ϋθαθ
πκυ πδστετεδ στδ σζα αυτΪ εέθαδ εαζττερα
θα γέθκθταδ απσ δδδυτες Χπκυ εθέκτε δεθ
βζΪπτεδ θα εέθαδ εαδ φέζκδ ηας εαδ ξκρβά
γκέ ηαςΞΨέ
θας αεσηα ητγκς, πκζτ πδκ αζβγδά
θσς απσ τκθ πρκβγκτηεθκ, γΫζεδ τα απκά
τεζΫσηατα τπθ εεζκγυθ τβς τκπδεάς αυά
τκδδκέεβσβς θα εαγκρέακθταδ απσ δσκρά
ρκπέες, ηεταεδθάσεδς, υπκσξΫσεδς, κδεκά
γεθεδαεΫς εαδ πρκσππδεΫς ξΪρες εαδ συά
θαζζαγΫςέ υτσς κ ητγκς παραηΫθεδ ητά
γκς, παρΪ τβ ηεγΪζβ αζάγεδα τκυ, γδατέ
δεθ εέθαδ πκτΫ Ϊηεσα επαζβγετσδηκς ά
τκυζΪξδστκθ δεθ επαζβγετεταδ ετεκζα
πρδθ θα εέθαδ αργΪέ τκ βαγησ πκυ κ ητά
γκς δσξτεδ, στκ τΫζκς εεζΫγεταδ Ϋθας άά
ηαρξκς πκυ, πδγαθστατα, κ πκζδτδεκρδεά
κζκγδεσς τκυ πρκσαθατκζδσησς δεθ τυγά
ξΪθεδ εαγκζδεάς απκδκξάς ά τκυζΪξδστκθ
συθεδδβτάς απκδκξάς απσ τβθ εκδθπθέαέ
έθαδ σαφΫς στδ σε αυτσ δεθ φταέεδ ησθκ
κ εεζεγηΫθκς αζζΪ εαδ κδ εεζκγεέςμ β δδαά
φγκρΪ τβς πκζδτδεάς συθεέδβσβς, σππς
εαδ τκ ταγεσ, γΫζεδ δτκ πζευρΫςΞ
ε ηδα δδαθδεά εκδθπθέα, κδ τκπδά
εκέ αδρετκέ εεζΫγκθταδ ηε βΪσβ τκ πρσά
γραηηα τβς δβηκτδεάς παρΪταιβς ηε τβθ
κπκέα συθτΪσσκθταδ, σε συθδυασησ ηε
τκθ πρκσππδεσ πκζδτδεσ ρσζκ εαδ σξεδδαά
σησ πκυ τκυς Ϋξεδ αθατεγεέέ τκ πζαέσδκ
αυτσ β πρκσππδεστβτα εαδ κδ δειδστβά
τες τκυ αδρετκτ απζΪ συηπζβρυθκυθ εαδ
υπκγραηηέακυθ τκ συζζκγδεσ εαδ ατκηδεσ
πκζδτδεσ ρσζκ εαδ σεκπσέ

τρΫξκυσα πρκεεζκγδεά περέκδκς
Ϋξεδ ηΫσα απσ σεκπδηστβτες εαδ συά
γευρέες συηπδεστεέ ασφυετδεΪέ πσ τβ
ηέα πζευρΪ β ευβερθβτδεά πκζυγζπσσέα,
σεκπδηστβτα εαδ αθδεαθστβτα Ϊφβσε γδα
ηεγΪζκ ξρκθδεσ δδΪστβηα εεερεηΫς τκ
γΫηα τβς δδΪσπασβς ά ηβ τπθ ηεγΪζπθ
θβσδπτδευθ άηπθ ηε απκτΫζεσηα θα
εαγυστερκτθ κδ πκζδτδεΫς δδεργασέες γδα
τβθ συγερστβτβσβ τπθ δβηκτδευθ παραά
τΪιεπθέ πσ τβθ Ϊζζβ κδ εεθτρδεΫς πκά
ζδτδεΫς ειεζέιεδς, ηε τκ ρευστσ πκζδτδεσ
εζέηα πκυ δβηδκυργκτθ σε συθδυασησ
ηε πκζδτδεΫς αδυθαηέες εαδήά εαδρκσεκά
πδσηκτς απκγΪρρυθαθ τδς ειεζέιεδςέ τβθ
περέπτπσβ τβς ΚεφαζκθδΪς Ϋθας αεσηα
παρΪγκθτας πκυ απΫτρεοε αζζΪ εαδ επδά
τΪξυθε ειεζέιεδς άταθ β πρσσφατβ παραά
τεταηΫθβ επέσεεοβ τκυ γεΫζαδκυέ
ε αυτσ τκ πζαέσδκ, εαδ εθ αθαηκθά
τβς δβηκσδκπκέβσβς τπθ εεζκγδευθ πρκά
γραηηΪτπθ τκυς, κδ γεθδεσζκγες εαδ ασά
ρδστες δδατυπυσεδς τπθ δεζτέπθ ττπκυ
εαδ τπθ αθαεκδθυσεπθ τπθ υφδστΪηεθπθ
ά υπσ στστασβ δβηκτδευθ παρατΪιεπθ
δεθ επαρεκτθ γδα θα αθκέικυθ, ηε πκά
ζδτδεκτς σρκυς, τκθ απαραέτβτκ δδΪζκγκ
πκυ πρΫπεδ θα δδειαξγεέ ηΫσα στβθ τκά
πδεά εκδθπθέα, πρδθ αυτά πΪρεδ τδς απκά
φΪσεδς τβς εαδ επδζΫιεδ τκυς ταγκτς τβςέ
Ο ξρσθκς εέθαδ ζέγκς εαδ τα αβτάηατα ηεά
γΪζα εαδ εαυτΪέ
συθταετδεά κηΪδα εαδ τα ηΫζβ τκυ
ἔστω απκφΪσδσαθ θα συηηετΫξκυθ στδς
εζκγΫς γδα τβθ Σκπδεά υτκδδκέεβσβ ηε
επκδεκδκηβτδεσ τρσπκ, αθκέγκθτας τβθ
πκζδτδεά συαάτβσβ πΪθπ στα εεθτρδεΪ
αβτάηατα πκυ, εατΪ τβθ Ϊπκοβ τκυς, γα
εέθαδ απτδεάς σβηασέας γδα τβθ τκπδεά
εκδθπθέα στβθ δδΪρεεδα τβς θΫας δβηκά
τδεάς γβτεέαςέ Γδα τκ σεκπσ αυτσ απευά
γτθεταδ στδς δβηκτδεΫς παρατΪιεδς εαδ
τκυς επδεεφαζάς τκυς πκυ γα δδεεδδεάά
σκυθ τβθ οάφκ τπθ δβηκτυθ στδς επσά
ηεθες εεζκγΫς εαδ τκυς αβτΪεδ θα δδευά

ερδθέσκυθ τδς γΫσεδς τκυς πΪθπ σε εεά
θτρδεΪ αβτάηαταέ Οδ απσοεδς τπθ δβηκά
τδευθ παρατΪιεπθ γα εαταγραφκτθ εαδ
γα δβηκσδευγκτθ στβθ τεζευταέα πρκεά
εζκγδεά Ϋεδκσβ τκυ Ϋστπέ Οδ απαθτάσεδς
εαδ κδ τυξσθ ηβάαπαθτάσεδς γα ερδγκτθ
απσ τκυς αθαγθυστες ηας άεζπέακυηε εαδ
στβθ εΪζπβΞ Σα έδδα ερπτάηατα απευά
γτθκθταδ εαδ σε εΪγε αθΫθταξτκ δβηστβ,
εέθβσβ ά κηΪδα πκυ εθδδαφΫρεταδ εαδ
Ϋξεδ Ϊπκοβ, β κπκέα επέσβς γα δβηκσδευά
γεέέ τβθ τεζευταέα πρκεεζκγδεά ηας Ϋεά
δκσβ, εετσς απσ τδς απσοεδς τπθ παραά
τΪιεπθ, τπθ αθΫθταξτπθ εδθάσεπθ, κηΪά
δπθ ά ατσηπθ, γα εαταγραφκτθ εαδ κδ
απσοεδς τβς συθταετδεάς κηΪδας εαδ τπθ
ηεζυθ τκυ Ϋστπ εθυ τα εεθτρδεΪ αβτάά
ηατα πκυ γΫτκυηε γα συθκδευγκτθ εαδ γα
τεεηβρδπγκτθ ηε σξετδεΪ Ϊργρα εαδ εθβά
ηερπτδεσ υζδεσ πρκεεδηΫθκυ θα υπΪρά
ξεδ πζάρβς εαδ σφαδρδεά εθβηΫρπσβ τπθ
αθαγθπστυθέ
Γδα ζσγκυς κδεκθκηέας τκυ ζσγκυ εαδ
επδδεκπκέβσβς τπθ πρκτΪσεπθ, κδ τκά
πκγετάσεδς στα επδηΫρκυς αβτάηατα γα
πρΫπεδ θα εέθαδ σε Ϋετασβ Ϋπς εαδ 2ίί
ζΫιεπθ, εθυ εετεθΫστερες τκπκγετάσεδς
εέτε γα δβηκσδευγκτθ ηετΪ απσ επειερά
γασέα ηε τβ στηφπθβ γθυηβ τκυ συθτΪά
ετβ τκυ εεδηΫθκυ εέτε δεθ γα δβηκσδευά
γκτθέ Γδα τδς δβηκτδεΫς παρατΪιεδς εέά
θαδ επδγυηβτά εαδ τυξσθ παραπκηπά σε
εετεθΫστερα εδΪφδα τκυ εεζκγδεκτ τκυς
πρκγρΪηηατκςέ Ο έδδκς περδκρδσησς ηεά
γΫγκυς δσξτεδ εαδ γδα τδς αθΫθταξτες εδθάά
σεδς, κηΪδες εαδ δβηστες, εετσς εΪθ επδά
γυηκτθ θα δδατυπυσκυθ τβθ Ϊπκοβ τκυς
γδα Ϋθα επδζεγηΫθκ αάτβηα υπσ ηκρφά
Ϊργρκυέ τβθ περέπτπσβ αυτά τκ ηΫγεά
γκς τκυ εεδηΫθκυ δεθ πρΫπεδ θα ιεπερθΪ
τδς θίί ζΫιεδςέ
συθταετδεά κηΪδα
εαδ τα ηΫζβ τκυ ἔστω

αεσηα φκρΪ απσ τκθ γεΫζαδκέ
Παά
ζδεά πζβγυγβεε εθτκθστερα αζζΪ δεθ εέά
θαδ αηεζβτΫες κδ επδπτυσεδς εαδ στβθ
υπσζκδπβ ΚεφαζκθδΪ ηε δδδαέτερβ βαρτά
τβτα στδς υπκδκηΫς αζζΪ εαδ τβθ κδεκθκά
ηέαέ ΠερδκξΫς σππς β ρδσσκς γα πζβρυά
σκυθ ηε δυσβΪσταξτκ τέηβηα, γδα πκζτ
ηεγΪζκ δδΪστβηα, Ϋθαθ σεδσησ πκυ Ϋθδπά
σαθ πκζτ περδσσστερκ απσ τδς επδπτυσεδς
τκυ εαδ τβθ απκησθπσβ πκυ Ϋφερεέ πέά

σβς αθαδεέξγβεαθ σβηαθτδεΪ αβτάηατα
κργΪθπσβς στβ δδαξεέρδσβ ερέσεπθ εαδ
στβθ πκζδτδεά πρκστασέαέ
Πκδα ηΫτρα γα ζΪβετε γδα τβθ απκά
εατΪστασβ τωθ αβηδυθ στδς υπκδκηΫς
εαδ τβθ υπκστάρδιβ τωθ πζβγΫθτωθ εαδ
τβς τκπδεάς κδεκθκηέαςν Πκδα πκζδτδεά
γα αεκζκυγάσετε γδα τβθ βεζτέωσβ τκυ
σχεδδασηκτ τβς πκζδτδεάς πρκστασέας
στβθ περέπτωσβ σεδσηκτν

Οδ πρκσδκεέες
Οδ πκζέτες εαζκτθταδ θα επδζΫικυθ
στδς βηκτδεΫς εζκγΫς τκθ άηαρξκ εαδ
τκ βηκτδεσ υηβκτζδκ πκυ γα δδαξεδρδά
στεέ τα ηεγΪζα αβτάηατα τβς τκπδεάς εκδά
θπθέαςέ Χς δβηκτδεά παρΪταιβ πκδα εέθαδ
β γΫσβ σας στα αεσζκυγα αβτάηαταν
(1)
εδσηκέέ
ΚεφαζκθδΪ ξτυπάγβεε γδα ηέα
wwwέestoέgr
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(2)
ΤδρκγκθΪθγραεεςέ
θ πρκξπράσεδ κ σξεδδασησς τβς ευά
βΫρθβσβς, β ΚεφαζκθδΪ γα βρεγεέ στκ
επέεεθτρκ τκυ πεδέκυ τπθ γεπτράσεπθ
γδα τβθ Ϊθτζβσβ υδρκγκθαθγρΪεπθ στκ
Ισθδκέ
επδζκγά αυτά γα δβηδκυργάά
σεδ τετεζεσηΫθα γεγκθστα εαδ δυσηεθΫά
στατες επδπτυσεδς στκθ πρπτκγεθά τκά
ηΫα εαδ τβθ τκυρδστδεά αθΪπτυιβ τβς Κεά
φαζκθδΪςέ σεδσηδεστβτα τβς περδκξάς
εαγδστΪ τκθ εφδΪζτβ ηδας κζκεζβρπτδά
εάς κδεκζκγδεάς εαταστρκφάς πκζτ πδά
γαθστερκ εθδεξσηεθκ, γεγκθσς πκυ Ϋξεδ
αγθκβγεέ στδς περδβαζζκθτδεΫς ηεζΫτες
πκυ Ϋξεδ εεπκθάσεδ β ευβΫρθβσβέ
έστε υπΫρ ά εατΪ τβς εγεατΪστασβς
γεωτράσεωθ γδα τβθ Ϊθτζβσβ υδρκγκά
θαθγρΪεωθ εαδ γδατέν Αθ εέστε υπΫρ
πως γα αθτδηετωπέσετε τδς αρθβτδεΫς
συθΫπεδες τβς εγεατΪστασβς ηκθΪδωθ
Ϊθτζβσβςν Αθ εέστε εατΪ, γα αθτδδρΪά
σετε άεαδ πυς άστα σχΫδδα τβς ευβΫρά
θβσβςν
(3)
Αθεργέα – ΝΫα ΓεθδΪέ
Σκ πρσβζβηα τβς αθεργέας Ϋξεδ φτΪά
σεδ σε εφδαζτδεΪ επέπεδα γδα σζκ τκθ
πζβγυσησέ Γδα τβ θΫα γεθδΪ τα δεδκηΫθα
στκθ τκηΫα τβς εργασέας εέθαδ δυσηεθΫά
στερα αφκτ β αθεργέα ιεπερθΪεδ τκ ηίΣέ
ηεταθΪστευσβ τπθ θΫπθ Ϋξεδ αυιβγεέ
σβηαθτδεΪ στερυθτας τβθ ξυρα εαδ τκθ
τσπκ ηας απσ ειεδδδεευηΫθκ επδστβηκά
θδεΪ πρκσππδεσ πκυ εέθαδ απαραέτβτκ
γδα τβθ σπκδα πρκκπτδεά αθσργπσβς τβς
εκδθπθέαςέ Σκ σβηαθτδεστερκ στκδξεέκ
πκυ Ϋξεδ ξαγεέ εέθαδ αυτσ τβς αδσδκδκιέας
εαδ τβς εζπέδας γδα τκ ηΫζζκθέ
Σδ πκζδτδεά γα αεκζκυγάσετε γδα τβθ
αθτδηετυπδσβ τωθ αβτβηΪτωθ τβς
αθεργέας στκυς τκηεές πκυ β αρηκά
δδστβτα σας τκ επδτρΫπεδν Πως γα τκά
πκγετβγεέτε σε σχΫσβ ηε πκζδτδεά τβς
ευβΫρθβσβς στα εργασδαεΪ γΫηαταν Σδ
πκζδτδεΫς γα εφαρησσετε γδα τβ θΫα
γεθδΪν
(ζ)
Κρέσβ – Κκδθωθδεά Πκζδτδεάέ
κδεκθκηδεά ερέσβ πκυ αθτδηετπά
πέαεδ β ξυρα Ϋξεδ σαρυσεδ τδς ερατδεΫς
δκηΫς τβς υγεέας εαδ τβς εκδθπθδεάς ηΫά
ρδηθαςέ Πρσσφατα β Ϊρθβσβ τκυ άά
ηκυ ΚεφαζκθδΪς θα αθτδηετππέσεδ τα σπά
ρευηΫθα ξρΫβ εαδ πρκβζάηατα κδάγβσαθ

βηκτδεΫς εζκγΫς 2ί1ζ
στκ εζεέσδηκ τκυ Καφεθεέκυ τβς ΚαηπΪά
θας πκυ πρκσΫφερε αιδκπρεπά εργασέα
σε Ϊτκηα ηε ουξκεκδθπθδεΪ πρκβζάηατα
εαδ στβθ απεθεργκπκέβσβ τκυ Κκδθπθδά
εκτ υθεταδρδσηκτ ΠερδκρδσηΫθβς υά
γτθβς ΧΚΟΙέέΠέ έΨ «Ρστα»έ Οδ δκηΫς παά
ρκξάς υπβρεσδυθ ουξδεάς υγεέας απαά
ιδυθκθταδ εαδ δδαζτκθταδ ηε απρσβζεά
πτες συθΫπεδες γδα τβθ εκδθπθέαέ
Σδ παρεηβΪσεδς γα εΪθετε γδα τβθ αθτδά
ηετυπδσβ τωθ επδπτυσεωθ τβς κδεκά
θκηδεάς ερέσβς στβθ τκπδεά εκδθωθέαν
Πκδα β πκζδτδεά σας σε σχΫσβ ηε τδς
εκδθωθδεΫς υπβρεσέες τκυ άηκυν Σδ
γα εΪθετε ηε τκ Καφεθεέκ τβς ΚαηπΪά
θας εαδ τκθ ΚΟΙΠ «Ρστα»ν
(η)
επαέδευσβ – Παδδεέαέ
δβησσδα εεπαέδευσβ εέθαδ υπσ
δδπγησ σε ηδα επκξά πκυ κδ «δαθεδστΫς»
ηας γΫζκυθ γδα εργΪτες τκυς, εατΪ γεά
θδεά κηκζκγέα υοβζάς εατΪρτδσβς, ηεταά
θΪστες ζζβθες επδστάηκθες αζζΪ απκά
οδζυθκυθ στδ Ϋξεδ απκηεέθεδ απσ τβ βά
ησσδα Παδδεέαέ πσ τβθ Ϊζζβ εέθαδ γεά
γκθσς στδ β Παδδεέα ηας πκζτ πρδθ απσ
τβθ ερέσβ δεθ άταθ εαδ τσσκ δπρεΪθέ Σκ
τθταγηα τβς ξυρας αζζΪ εαδ τκ πθετηα
εαδ τκ γρΪηηα τκυ βηκτδεκτ εαδ Κκδά
θκτδεκτ Κυδδεα επδτρΫπκυθ στβθ αυτκά
δδκέεβσβ θα συηβΪζεδ εαγκρδστδεΪ στβθ
πρκυγβσβ τβς επαέδευσβς εαδ τβς Παδά
δεέαςέ Άζζπστε Ϋργκ τβς Σκπδεάς υά
τκδδκέεβσβς εέθαδ τα εεπαδδευτδεΪ συά
στάηατα τπθ περδσσκτΫρπθ υρππαρευθ
Κρατυθ πκυ γαυηΪακυηε εαδ συξθΪ επδά
εαζκτηαστεέ Σα Ϊζζκτε φβηδσηΫθα γδα
τβθ Παδδεέα εαδ τκθ Πκζδτδσησ τκυς Ισθδα
συθαπκτεζκτθ τβθ πρκτεζευταέα σε επέά
πεδκ ησρφπσβς ΠερδφΫρεδα τβς Υυρας
εαδ αυτσ πς παρεθΫργεδα τβς τκυρδστδεάς
αθΪπτυιβςέ
Πκδα γα εέθαδ β πκζδτδεά σας στα γΫά
ηατα επαέδευσβς εαδ Παδδεέαςν Σδ
παρεηβΪσεδς εαδ πρκγρΪηηατα σεκά
πετετε θα εφαρησσετεν Πκδα β γΫσβ
σας γδα τα Σέ έΙέ τβθ ζεδτκυργέα εαδ τκ
ρσζκ τκυςν
(θ)
Πκζδτδσησςέ
Ο Πκζδτδσησς φαέθεταδ θα Ϋξεδ εαταά
στεέ εέδκς πκζυτεζεέας στβθ περέκδκ τβς
κδεκθκηδεάς ερέσβςέ Χστσσκ στβ ξυρα
αυτά, αεσηα εαδ σε πκζτ φτπξστερες απσ
τυρα περδσδκυς τβς Ιστκρέας τβς, κ πκά
ζδτδσησς άταθ βασδεά πρκτεραδστβτα εαδ
Ϊθγδαεέ τβθ ΚεφαζκθδΪ, παρΪ τβθ τερΪά
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στδα εζβρκθκηδΪ εαδ παρΪδκσβ τβς, κ τκά
ηΫας τκυ πκζδτδσηκτ βρέσεεταδ σε τραά
γδεά εατΪστασβέ
Πκδες πκζδτδεΫς εαδ δρΪσεδς σεκπετετε
θα εφαρησσετε στκθ τκηΫα τκυ Πκζδτδά
σηκτν
(ι)
Πρωτκγεθάς ΣκηΫαςέ
Ο πρπτκγεθάς τκηΫας Ϋξεδ σβηαθτδεά
γΫσβ στβθ τκπδεά κδεκθκηέαέ αζζαγά
τπθ ευρππαρευθ πκζδτδευθ δβηδκυργεέ
θΫα δεδκηΫθα εαδ αθατρΫπεδ τκυς σξεά
δδασηκτς ξρσθπθέ Σαυτσξρκθα αστκξέες
πρκβγκτηεθπθ τκπδευθ βγεσδυθ Ϋξκυθ
αφαδρΫσεδ απσ τβθ τκπδεά φαρΫτρα γδα
τβθ στάρδιβ τκυ πρπτκγεθά τκηΫα τσσκ
τυπδεΪ εργαζεέα Χπέξέ Πρκστασέα Οθκηαά
σέας ΠρκΫζευσβς γδα τβθ Κεφαζκθέτδεβ
φΫτα εζπΨ σσκ εαδ κυσδαστδεΫς παρεηβΪά
σεδς γδα τκθ εεσυγξρκθδσησ τκυ αγρκτκά
ετβθκτρκφδεκτ τκηΫαέ Οδ σπκδες πρκσπΪά
γεδες ειαθτζάγβεαθ σε Ϊστκξες εαδ ατυά
ξεές παρεηβΪσεδς ηετατρκπάς τκυ αγρκά
τδεκτ τκηΫα σε αγρκτκυρδστδεσ ΧLeader
εζπΨέ
Πκδες πκζδτδεΫς εαδ παρεηβΪσεδς σεκά
πετετε θα εφαρησσετε στκθ πρωτκγεθά
τκηΫαν Πυς γα συθεργαστεέτε ηε τκυς
συζζκγδεκτς φκρεές τκυ πρωτκγεθκτς
τκηΫαν Πυς γα τκπκγετβγεέτε απΫθαά
θτδ σε παρεηβΪσεδς τβς εεθτρδεάς ευά
βΫρθβσβς πκυ αθατρΫπκυθ ηε αρθβτδεσ
τρσπκ τα δεδκηΫθα τκυ πρωτκγεθά τκά
ηΫαν
(κ)
Σκυρδσησςέ
δδεγθάς ερέσβ Ϋξεδ αζζΪιεδ τα δεά
δκηΫθα τβς τκυρδστδεάς βδκηβξαθέαςέ
εγξυρδα ερέσβ εαδ τφεσβ αθατρΫπκυθ
τα δεδκηΫθα στα κπκέα στάγβεε κ σξεά
δδασησς τβς τκυρδστδεάς αθΪπτυιβς στβ
ξυρα ηαςέ Οδ επαγγεζηατέες τκυ τκυρδά
σηκτ σππς εαδ κδ επαγγεζηατέες τπθ Ϊζά
ζπθ τκηΫπθ βρέσεκθταδ σε δεδθά κδεκθκά
ηδεά εατΪστασβ έΟ τκυρδσησς παραηΫά
θεδ β εατ’ εικξάθ ειαγπγδεά δραστβρδσά
τβτα τβς ξυρας εαδ δβ τπθ θβσδυθ ηαςέ
ΚατΪ τβθ πρκβγκτηεθβ δβηκτδεά γβτεέα
δσγβεε βΪρκς στβθ πρκσΫζευσβ ερκυαά
αδερσπζκδπθ εαδ στβθ συηηετκξά σε τκυά
ρδστδεΫς εεγΫσεδςέ
Πκδες εέθαδ κδ παρεηβΪσεδς εαδ πκζδτδά
εΫς πκυ σεκπετετε θα εφαρησσετε στκθ
τκηΫα τκυ τκυρδσηκτν ε πκδα βΪσβ εαδ
ηε πκδκ στσχκ γα συθεργαστεέτε ηε τκυς
συζζκγδεκτς φκρεές τκυ εζΪδκυν Πκδκς
εέθαδ κ εεθτρδεσς σας στσχκςάπκζδτδεά
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στκθ τκυρδστδεσ τκηΫαν Σδ σεκπετετε
θα εΪθετε γδα τα γΫηατα τβς πρκσβαά
σδηστβτας (αερκπκρδεά εαδ γαζΪσσδα
πρσσβασβ)ν
(λ)
ΝΫες τεχθκζκγέεςέ
ξκυθ περΪσεδ πκζζΪ ξρσθδα απσ
τβθ επκξά πκυ τα ΚκδθκτδεΪ Πζαέσδα
τάρδιβς Ϋβαζαθ πς στσξκ τβθ Κκδθπά
θέα τβς Πζβρκφκρέας ά τβθ Φβφδαεά
τγεζδσβ αζζΪ β πραγηατδεά εθσπηΪά
τπσβ τπθ θΫπθ τεξθκζκγδυθ στκ δβησά
σδκ τκηΫα αζζΪ εαδ ευρττερα στβθ εκδά
θπθέα παραηΫθεδ αβτκτηεθκέ ΤφδστΪηεά
θες δκηΫς Χπέξέ έετυκ Οπτδευθ Ιθυθ στκ
ργκστσζδ, στρηατκ έετυκ στκ Λβά
ικτρδ εζπέΨ παραηΫθκυθ αθαιδκπκέβτες,
εθυ επδτυξβηΫθες παρεηβΪσεδς δεθ επεά
ετΪγβεαθ πκτΫ στκ στθκζκ τκυ άηκυέ
Πως σεκπετετε θα αιδκπκδάσετε τδς
θΫες τεχθκζκγέες στβθ ζεδτκυργέα τκυ
άηκυ εαδ πως σεκπετετε θα αθτδηετωά
πέσετε τα γΫηατα εατΪρτδσβς τκυ πρκά
σωπδεκτν Σδ δρΪσεδς εαδ παρεηβΪσεδς
γα εφαρησσετε γδα τβθ αιδκπκέβσβ τωθ

θΫωθ τεχθκζκγδυθ απσ τβθ τκπδεά εκδά κργαθυσετε τδς υπβρεσέες τκυ εθδαέκυ
άηκυ ως πρκς τα αβτάηατα τβς απκά
θωθέα εαδ τκυς επαγγεζηατέεςν
δκτδεστβτας εαδ τβς απκεΫθτρωσβςν
Πυς γα συθεργαστεέτε ηε τκ πρκσωά
(1ί)
πδεσ τκυ άηκυ πκυ εαζεέταδ ηΫσα σε
δκδεβτδεά ΟργΪθωσβ –
Ϋθα πζαέσδκ φσβκυ γδα τκ ηΫζζκθ τκυ
ΚαζζδερΪτβςέ
θα σταγεέ στκ πζΪδ σας στβθ αθτδηετυά
εφαρηκγά τκυ ΚαζζδερΪτβ δβά πδσβ τωθ ηεγΪζωθ αβτβηΪτωθν
ηδκτργβσε άηκυς πκυ γΫτκυθ σε δκά
εδηασέα τβθ αρξά τβς εγγττβτας πρκς
(+1)
τκθ πκζέτβέ τβθ Καπκδδστρδαεά δκηά
Όραηα εαδ πρκκπτδεάέ
τπθ ηδερστερπθ άηπθ άταθ απαραέά
τβτβ β ζεδτκυργέα δδαδβηκτδευθ δκά
Ο δδΪβκζκς ερτβεταδ στδς ζεπτκηΫά
ηυθ εαδ συθεργασδυθ γδα τβθ εικδεκθσά ρεδες, πκζτ συξθΪ σηπς κδ ζεπτκηΫρεδες
ηβσβ πσρπθέ θτέγετα στβθ Καζζδεραά δεθ ηπκρκτθ θα υπερθδεάσκυθ τβθ δτά
τδεά εεδκξά εέθαδ απαραέτβτβ β δβηδκυρά θαηβ τκυ κρΪηατκς εαδ τκυ σξεδδασηκτ
γέα αιδσπδστπθ εαδ απκδκτδευθ τκπδευθ ηδας γεθδεστερβς πρκκπτδεάςέ πκζδτδεά
υπβρεσδυθάπαραρτβηΪτπθ γδα τβθ ειυά εέθαδ β τΫξθβ τκυ εφδετκτ αζζΪ β πκζδά
πβρΫτβσβ τκυ δβηστβ στα δβηκτδεΪ δδαά τδεά γα άταθ απκεζεδστδεά δκυζεδΪ δδαά
ηερέσηαταέ υτσ δεθ εφαρησστβεε στβθ ξεδρδστυθ αθ τκ σθεδρκ εαδ β κυτκπέα δεθ
πρκβγκτηεθβ γβτεέα εθυ ταυτσξρκθα β άταθ εθέκτε β εδθβτάρδκς δτθαηβ τβς πκά
ζκγδεά τπθ περδεκπυθ εράηπσε περδσσσά ζδτδεάς δρΪσβςέ
τερκ τβθ περδφΫρεδα τκυ θβσδκτέ
Πκδκ εέθαδ τκ σραηα σας εαδ πκδα β
Πκδα β γΫσβ σας σε σχΫσβ ηε τκ χωρκά πρκκπτδεά γδα τβθ ΚεφαζκθδΪ πκυ γα
ταιδεσ αάτβηα πκυ Ϋχεδ αφάσεδ αθκδχτσ παραδυσετε ηετΪ τκ τΫζκς τβς γβτεέα
β ΚυβΫρθβσβν Έθας άηκς β Κεφαζκά σαςν Πκδα εέθαδ τα σβηαθτδεΪ στκδχεέα
θδΪ ά περδσσστερκδ εαδ πκδκδν Πυς γα πκυ β γβτεέα σας γα Ϋχεδ πρκσγΫσεδν

Όζα τα παραπΪθπ απκτεζκτθ αθαηφδσβάτβτα τβθ αθΪά
γθπσβ τβς πραγηατδεστβτας σππς τβθ πρκσΫγγδσαθ β συθταά
ετδεά κηΪδα εαδ τα ηΫζβ τκυ ἔστωέ Όππς εαδ θα’ ξεδ, β απΪά
θτβσβ τπθ παρατΪιεπθ γα εέθαδ κυσδαστδεΪ β απΪθτβσβ σε
1ί σβηεέα – ηεγΪζες πρκσδκεέες τβς τκπδεάς εκδθπθέας γδα
τδς πρκσεξεές δβηκτδεΫς εεζκγΫςέ Σκ ἔστπ γα Ϋξεδ επδττξεδ τκθ

σεκπσ τκυ αθ ηε τκθ τρσπκ αυτσ αθκέιεδ ηδα δβηδκυργδεά εαδ
πΪθτκτε εαγαρΪ πκζδτδεά συαάτβσβ ηΫσα στβθ έδδα τβθ εκδθπά
θέαέ θ αυτά κδβγάσεδ σε εθεργσ συηηετκξά πκυ δεθ γα περδκά
ρέαεταδ ησθκ στβθ Ϊσεβσβ τκυ εεζκγδεκτ δδεαδυηατκς τστε γα
Ϋξεδ ιεπεραστεέ εΪγε πρκσδκεέαέ

υχαρδστκτηε γερηΪ τκθ Περδεζά ΚκρκβΫσβ εαδ τκθ Γδυργκ Σσδγαρέδα γδα τβθ υπκστάρδιβ τκυς στκ ἔστω, πκυ
πρκσπαγεέ σε δτσεκζες επκχΫς θα ηεέθεδ πδστσ στκ εεδκτδεσ τκυ ραθτεβκτέ
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
ἔστωέ

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 ἔστω «ΜδερΫς περδπζαθάσεδς η’ εεεέθκυς πκυ δεθ άργαθέέέ»
πρκΫρξεταδ απσ τκ τραγκτδδ ΜδερΫς Περδπζαθάσεδς Χ1λλ2Ψ, τέξκδμ τΫργκς Παπαπκστσζκυ, Μκυσδεάμ Νέεκς ρηπδζδΪςέ

ἔστω
www.esto.gr

ζετγερκ ζκγδσηδεσ ή Λκγδσηδεσ Αθκδχτκτ Κυδδεα ά Αθκδετά Πρσσβασβ ά Άδεδα Χράσβς
Σκ Ϋθτυπκ ἔστω στκδξεδκγετάγβεε ηε XƎLχTϋX ηε πρκσαρηκγά τβς εζΪσβς PaperTϋXέ
Ο δδετυαεσς τσπκς τκυ ἔστω βασέαεταδ σε ϊrupal, στβθ δδαθκηά OpenPublishέ
ετσς αθ υπΪρξεδ δδαφκρετδεά σάηαθσβ σε επδηΫρκυς υζδεσ, τκ ἔστω δδατέγεταδ ηε Ϊδεδα ωreative
ωommons θαφκρΪ βηδκυργκτ ά Μβ ηπκρδεά Υράσβ ά Όξδ ΠαρΪγπγα ργα 3έί Μβ εδσαγσηεθκέ
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ΟΙ ΝΑΤΑΓΟΙ ΣΩΝ Λ ΩΦΟΡΩΝ

εθσς ζεπτκτ εραυγά
απκρυγηέστε τα φαθΪρδα τκυς
Sine Lege

“ζα γγατά τα ζΩτγα σιυ γυαεάΰιυημ
γγατά εγτ δεαάο πΩηταά βα δεαάο
γγα πΩητα, τ’ αδισςμ”
στΫεκηαδ στβ γπθέα τκυ γραφεέκυέ παέαπ
ερυφτσ ηε τκ απρσσππκ ράηα πρΫπεδέ
εκδτΪαπ στκ πζΪδ τβθ εβφδσέας πκυ τσσκ
ηδσυέ τυρα τεζευταέα σζκ εαδ περδσσσά
τερκ ηδσυέ σζκ εαδ περδσσστερκυςέ θκά
ηέαπ πδα σας ηδσυ σζκυς σαςέ ιΫρεδς
πκδκς γεθθΪεδ τκ ηέσκςν β υπερβκζδεά
αγΪπβέ δεθ γέθεταδ θα ακτηε πΪθτα βζΫά
πεδς στβ φπτεδθά πζευρΪ τκυ φεγγαρδκτέ
υπΪρξεδ εαδ β Ϊζζβ πζευρΪέ εέτε τβ βζΫά
πεδς, εέτε παρδστΪθεδς ππς Ϋξεδς πκζζά
ηυππέα εαδ δεθ βζΫπεδς ηΫξρδ εεεέ πΪθπ,
εεεέθβ γα εέθαδ πΪθτα εεεέέ στΫεκηαδ πκυ
ζες στβ γπθέα τκυ γραφεέκυ εαδ αθταζά
ζΪσσπ τδς τυπδεΫς εαζβηΫρες ηε τκθ υπσά
ζκδπκ εσσηκ εδυ ηΫσα ά παρατάστε ηε
άσυξβ, ππς στκ δδΪκζκ αθκέγκυθ αυτΪ
τα ταΪηδα, σπκυ θα ‘θαδ Ϋρξεταδ κ πάά
τερ παθ θα ηε πΪρεδά αζζΪ β Ϊερβ τκυ
ηατδκτ ηκυ παραηΫθεδ εκζζβηΫθβ στκθ
πδκ Ϊσξβηκ δρσηκ έσπς τβς πσζβς ηαςέ
αεκτπ στκ ραδδσφπθκ ππς τα ιβηερυά
ηατα εέξαηε ερκτσηα τρκηκερατέας, εαά
γυς παγδδευηΫθκ αυτκεέθβτκ ηε εερβετδεσ
ηβξαθδσησ ειερρΪγβ στβ συηβκζά τπθ
κδυθ ηπζα ηπζα ηπζα εαδ αθαρπτδΫηαδ αθ
στβθ πσζβ ηας τβ θτξτα πκυ ηας πΫρασε
εέξαηε εαθΫθα ερκτσηα Ϋρπτα, πΪγκυς,
δαερτπθ, σπηατδευθ υγρυθ, εΪτδ τεζπά
σπΪθτπθ απσ αυτΪ πκυ δεθ αθαεκδθυθκά
θταδ στα πρπδθΪ δεζτέα εδδάσεπθ αζζΪ σε

συθκδετκυθ εσαεέέ εδ τστερα δδαβΪαπ δάά
ζπσβ υπκοβφέκυ δβηΪρξκυ τπθ αγβθυθ,
ππς σπκδκς Ϋξεδ πρκσεγηΫθβ εηφΪθδσβ Ϋξεδ
εαδ εαγαρά ουξά εαδ ηκυ αεκτγεταδ τσσκ
βζδγδπδυς ρατσδστδεά δάζπσβ πκυ κ ττά
πκς αεκτεδ τκ πρυτκ σαραεκστδαθσ ξρδά
στκεΪθτβζκ τβς ηΫρας ει απκστΪσεπςέ
εΪπκδκδ γΫζκυθ θα εερδέσκυθ τδς εεζκά
γΫς ηε απκφγΫγηατα απσ τκθ αζξβηδστά
εαδ τδς τρέα εεατκηητρδα απκξρυσεδς τκυ
πκθτδεέ, αζζΪ φυσδεΪ κ εσσηκς πκυ Ϋξεδ
πκζδτδεά συθεέδβσβ αετδθέδδκυ φΫρεδ τβθ
ετρδα ευγτθβ εαδ σξδ αυτκέ κδ ετρδκδ ηε
τδς βκυζευτδεΫς Ϋδρες απσ δρυέ κδ ηαυρκά
γδαζκτρκδ δεθ εέθαδ αθΫεδκτκέ κδ ηαυρκά
γδαζκτρκδ εέσαδ εστέ
πυς θα στκ ππ αδερφΪεδ ηκυέ πθδγησςέ
πΪζδ ηααετκθταδ κδ τκέξκδ τκυ δπηατέκυέ
Ϋρξεταδ πρκς τα πΪθπ ηκυ κζσεζβρκ τκ
γραφεέκέ Ϋβγαζε δσθτδα εαδ θτξδα εαδ Ϋρά
ξεταδ θα ηε εατασπαρΪιεδέ πρυτα ηκυ
Ϋφαγε τκυς φρκθδηέτεςέ τστερα τδς αηυά
γδαζΫςέ εατσπδθ εατασπΪραιε τα σθεδρΪ
ηκυέ στβ συθΫξεδα πρκξυρβσε ηΫσα στκ
εκρηέ ηκυ εαδ εαταεΪγδσε στβ ηΫσβ τκυ
στκηαξδκτ ηκυέ σ,τδ τρυπ θα τκ ιερά
θΪπέ σ,τδ ετξκηαδ θα γέθεταδ εφδΪζτβςέ
σ,τδ ερπτετκηαδ θα πεγαέθεδέ Ϋξπ πέσσα
στα πθευησθδα εαδ γραφεέα στκ στκηΪξδέ
απσ τδ πΫγαθε αυτάν γα ρπτΪεδ κ εσσηκςέ
απσ γραφεέκέ

“συγγ ώ αφε τ ό. συγγ ώ
φα άρ α. συγγ ώ συ ή ε α.
ε α εί ωή.”
ηα γδατέ τα ηΪτδα σκυ γυαζέακυθν γδατέ
εγυ εζαέπ πΪθταέ γα εζαέπ γδα πΪθτα,
τ’ αεκτςν πετΪγκηαδ σαθ εζατάρδκέ εζεέά
θκηαδ στβθ τκυαζΫταέ τδ Ϋξεδς, δεθ εέσαδ
πκζτ εαζΪέ πκτΫ δεθ εέηαδ εαζΪέ αζζΪ σάά
ηερα γΫζπ θα τκ βζΫπετε σζκδέ εζεέδπσα
τκ ξαησγεζσ ηκυ στκ πκρτ παγεΪα τκυ
αυτκεδθάτκυ ηκυέ τκ φέηπσα, τκ Ϋδεσα
ξεδρκπσδαρα εαδ τκ Ϊφβσα εεεέέ ηετΪ τκ
κξτΪπρκ γα πΪρπ τκ αυτκεδθβτΪεδ ηκυ
εαδ γα πΪπ σε ηδα ερβηδΪέ Ϋτσδ Ϋξπ δεδ
στδς ταδθέες θα εΪθκυθ κδ δκζκφσθκδέ γα
δδαηεζέσπ τκ ξαησγεζσ ηκυ εαδ γα πεά
τΪιπ τα εκηηΪτδα τκυ στβ γΪζασσαέ

Γδα τβθ δβηκσέευσβ τπθ δδευθ σας Ϊργρπθ απκστκζά στβθ δδετγυθσβ i n f o

[at]

ξαηκγεζκετκθέα εε πρκγΫσεπςέ
ηβθ ηε αγπυσετε ετρδκδ Ϋθκρεκδέ γΫζπ
θα ηε εζεέσετε στβ φυζαεάέ εεεέ πκυ κδ
Ϊθγρππκδ σπφρκθέακθταδέ Ϋτσδ δεθ ηας
ηΪγαδθαθ στβ σξκζάν ηα ιΫρετε ετρδκδ
Ϋθκρεκδ, Ϋξπ τβ φρδετά υπκοέα ππς εεεέ
ηΫσα κδ Ϊθγρππκδ δκζκφκθκτθταδ πκζά
ζΪεδςέ τκυς σεκτυθκυθ εαδ τκυς ιαθαά
σεκτυθκυθέ πρυτα τβθ αιδκπρΫπεδΪ τκυςέ
τστερα τβ γΫζβσβ γδα απάέ εατσπδθ τβθ
πέστβ σε κτδδάπκτε σηκρφκέ εδ τστερα εθ
ηΫσπ βασαθδστβρέπθ τκυς αφαδρκτθ εαδ
τβ απάέ γΫζπ θα ηε βΪζετε εδ εηΫθα εεεέ
ηΫσα σεβαστκέ ετρδκδ Ϋθκρεκδ, γδατέ πσά
σες φκρΫς θα δδαβΪσπ τκυς θγρππκφτά
ζαεες, γΫζπ θα τκυς δπ απσ εκθτΪ αυτκτς
ηε τδς στκζΫς πκυ ετκδηΪακθταδ θα τσεά
πυσκυθ τκ πζεσθασηα εαδ θκηέακυθ στδ
Ϋξκυθ δδεαέπηα θα απκφασέακυθ πκδκς γα
αάσεδ εαδ πκδκς γα πεγΪθεδέ εαδ πΪπ εαδ
στκέξβηα, σεβαστσ δδεαστάρδκ, ππς κδ
αθγρππκφτζαεες εέθαδ απ’ αυτκτς τκυς
ττπκυς πκυ πΪθε σζβ τβ ηεγΪζβ εβδκά
ηΪδα εΪγε ηΫρα στβθ εεεζβσέα εαδ πρκά
σευθΪθε ηε δΫκς τκ ξρδστσέ ΘΫζπ θα τκυς
ππ στδ εγυ βρέαπ τκ ξρδστσ πΪρα πκζτ
συξθΪ άΫτσδ γδατέ εγυ βρέαπ απσ πεέσηα
στκθ εΪγε ηαζΪεα πκυ ηκυ ζΫεδ ηε ιδά
πασδΪ στδ κδ γυθαέεες δεθ βρέακυθά αζζΪ
σάηερα κδ ξρδστκέ τβς επκξάς ηας φυζαά
εέακθταδ εαδ βασαθέακθταδ εαδ αερπτβά
ρδΪακθταδ εαδ πεγαέθκυθ σε εΪγε γπθδΪ
τβς γβς, εδ αθ ερξσταθ σάηερα εεεέθκς σε
τκττβ τβ ξυρα, Ϋθας ιυπσζβτκς ηαυρδδεά
ρσς ηεταθΪστβς ξπρές ξαρτδΪ πκυ γα εάά
ρυττε τβθ αγΪπβ, τβθ εζευγερδστβτα εαδ
τβθ δσστβτα εαδ πκυ γα αβτδΪθευε Ϋθα τσδά
γΪρκ στα φαθΪρδα, εεεέθκδ πρυτκδ γα τκθ
ηπκυακτρδαααθ στκ έΣέ Οηκθκέας εαδ
γα τκθ υπΫβαζαθ σε ειευτεζδστδεΪ βαά
σαθδστάρδα γδα θα γεζΪσκυθ, εδ τστερα
γα Ϋτρπγε εαδ ιτζκ, ηΫξρδ θα απκφασδά
σγεέ απσ τδς αρξΫς β επαθαπρκυγβσά τκυ
πέσπ στβ ξυρα τκυ, γδατέ δεθ ξπρΪθε σζκδ
εδυέ β ξυρα εέθαδ ηδεράέ β πσζβ ασφυά
ετδΪέ κδ ηεταθΪστες ηδας πδΪθκυθ τα παά
γεΪεδα εαδ δεθ Ϋξκυηε πκτ θα εΪτσκυηε
κδ πκδβτΫς θα ιτσκυηε τ’ αρξέδδα ηαςέ
εηεές τκυς ηεταθΪστες τκυς βρέσεκυηε
εΪπκδκ πρπδθσ πκυ πΪθε ηε τκ πκδάζατκ
στβ δκυζεδΪ εαδ τκυς ηαξαδρυθκυηε αεαά
ρδαέαέ εδ τστερα πρκξπρΪηε τκ γεΪρεά
στκθ Ϋργκ ηαςέ σεκτυθκυηε εαδ Ϋζζβθες,
παζδεΪρδα σαθ τα ερτα τα θερΪ πκυ τραά
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γκυδΪθε γδα τβθ εζευγερέαέ αθεβαέθκυηε
αθτέγετα ηε τκ αηΪιδ ηας τκυς δρσηκυς,
εατεβαέθκυηε, τκυς σεκτυθκυηε εαδ φετά
γκυηε, εθυ κδ Ϋθστκζκδ ηε τκ πζεσθαά
σηα παρΪ πσδας εκδτΪθεέ εαδ γα πρκξπά
ράσκυηεέ γα σφΪικυηε τκυς γεΫδέ τστερα
τκυς τραθσΫικυαζέ ηετΪ γα βΪζκυηε φπά
τδΪ στα ειΪρξεδα εαδ γα εΪοκυηε απθταά
θκτς σζκυς τκυς αθαρξδεκτςέ εδ τστερα
γα εατΫβκυηε στκ πΫραηα εαδ γα περδζΪά
βκυηε εαδ τκυς εκηηκυθδστΫς ηε τα στυά
ζδΪρδαέ γα τκυς φΪηε απθταθκτς εδ αυά
τκτςέ εαδ στκ τΫζκς γα ηεέθκυηε εηεές, τα
εδεκθκστΪσδα εαδ τα σεκυζάεδαέ

“ναζιγεειδτιηάα εδ πριβΪσεος”

εδ τστερα τκ ιαθασεΫφτκηαδέ εαδ ζΫπ
θα σβεπγυ απσ τκ γραφεέκέ θα ππ συγά
γθυηβ, ηε εαζεέ β απάέ θα εατΫβπ στκ
αυτκεέθβτκέ θα ζτσπ ηεταθδπηΫθβ τκ ξαά
ησγεζσ ηκυ εαδ θα τκ ιαθαφκρΫσπέ θα
βγπ στβθ εβφδσέας, θα σεαρφαζυσπ στα
φαθΪρδα εαδ θα τα απκρυγηέσπέ εαθεές
θα ηβθ ηπκρεέ θα πΪεδ πκυγεθΪέ θα ηβθ
υπΪρξκυθ Ϊθπγεθ εθτκζΫςέ θα αθαγεαά
στκτθ κδ Ϊθγρππκδ θα συθεθθκβγκτθ επδά
τΫζκυςέ θα ηδζάσκυθέ θα φπθΪικυθέ θα
αγαπάσκυθέ

εΪππς Ϋτσδ γα ευζάσεδ ζκδπσθ β απάέ εδ
σζκ ζΫπ εαδρσς θα βγΪαπ δδαβατάρδκ γδα
εΪπκυ ηαερδΪ απσ τβ σάοβ, εδ σζκ ηΫθπ
εδυ εκζζβηΫθβέ θα σεκυπέαπ τα δΪερυΪ
ηκυ ηε βέα τραβυθτας τκ δΫρηα ηκυ ηααέ
ηε τα αζηυρΪ υγρΪ απσ τκ πρσσππσ ηκυ
εαδ θα φαθτασδυθκηαδ φπτδΫς πκυ δεθ γα
αφάθκυθ στΪξτεςέ Ϊσταξτες φπτδΫς πκυ
γα εΪοκυθε τκ ζευεσ τβς παρΪθκδαςέ τκ
γερέακ τκυ αγκραέκυ Ϋρπταέ τκ ηπβ τβς συγγθυηβ αφεθτδεσέ συγγθυηβ φαθΪρδαέ
ηεγΪζβς παρασεευάςέ τκ ηπεα τβς απΪά συγγθυηβ συθάγεδαέ
γεδαςέ τκ εέτρδθκ τβς συθάγεδαςέ τκ πκρά
ηε εαζεέ β απάέ
τκεαζέ τκυ πσθκυέ

ΠΑΧΑ ΚΑΙ ( Π)ΑΝΑΣΑ

Νυθ απκζτεδς τδς οάφκυς σκυ, Ϋσπκτα
εΫοεδς θβστδεΫς εαδ θβστέσδηεςέέέ
γρΪφεδ τκ
(α)εαεκ αρθδέ

Πδστσ ηκυ εκπΪδδ,
εαζυς άργατε στβθ εαγδερπηΫθβ ζεδά
τκυργέα τβς Κυρδαεάςέ
άηερα, πς εαζσς βκσεσς, γα εβρτιπ
στκ πκέηθδσ ηκυ ά δβζαδά τα πδστΪ ηκυ
γδδκπρσβαταά τδς αρξΫς τκυ σεκταδδσηκτέ
Όζα αυτΪ δβζαδά πκυ σας ηαγαέθκυηε
απσ τα ηδερΪ σας ξρσθδα γδα θα Ϋξετε
εΪπκυ θα στβρδξγεέτε, θα αεκυηπάσετε,
θα αφεγεέτε εαδ θα ιεξΪσετε τβθ ατκηδεά
σας δτθαηβ εαδ τκ πσσα ηπκρεέτε θα εαά
wwwέestoέgr

ταφΫρετε ξπρές παζαδΪ εαδ εαδθΪ δαδησά αυηατα, στκζδσηκτς εαδ πΪεδ ζΫγκθταςέ
θδα θα σας ταζαθέακυθ τκ εεφΪζδέ
Καδ σζα αυτΪ, γδα ηδα απζά κθκηατκδκά
σέα, πκυ κ δυτδεσς πκζδτδσησς ηας επδτρΫά
ρξάς γεθκηΫθβς απσ τα ηδερΪ σας ξρσά πεδ θα τβθ εΪθκυηε ηε ηδα αθΫικδβ δδαά
θδα, ηΪγαηε στδς ηαηΪδες εαδ τκυς ηπαά δδεασέα πκυ δδαρεεέ περέπκυ πΫθτε ζεπτΪ
ηπΪδες σας θα σεΪθε τκ παραδΪεδ στκυς ηπρκστΪ απσ τκ γεδσΫ τκυ Λβιδαρξεέκυ
παπΪδες πρκεεδηΫθκυ θα σας δυσκυθ Ϋθα τβς πσζβς ηαςέ Καδ αυτσ, πδστσ ηκυ πκέά
σθκηα ξρδστδαθδεστατκθ, θα σας βκυτάά ηθδκ, εέθαδ τκ Ιερσθ Μυστάρδκθ τβς αά
ικυθ δδα τβς βέας στβθ εκζυηπάγρα εαδ πτέσεπςέ
θα σας ηΪγκυθ απσ τβθ ευαέσγβτβ βρεά
φδεά βζδεέα ππς κ γεσς εέθαδ εΪτδ ασά
θ συθεξεέα, εΪθ κ εαζσς Υρδστδαθσς
ρατκ ηεθ, υπαρετσ δε, εΪτδ πκυ πρΫπεδ γεζάσεδ θα αθαπαραξγεέ, κ ξρδστδαθδεσς
θα τκ φκβΪστε γδατέ εέθαδ παθτκδτθαηκ, γεσς τκυ δέδεδ τβθ ευεαδρέαθ ταττβθ ηΫσπ
εαδ εΪτδ γεθδευς στκ κπκέκ πρΫπεδ θα ηΪά τκυ Ιερκτ Μυστβρέκυ τκυ ΓΪηκυέ Πρκά
γετε θα πδστετετε ξπρές θα ρπτΪτε πκζζΪ σκξά, κ ΓΪηκς τεζεέταδ ησθκθ σε περέά
πκζζΪ γδατέ γα σας πΪρεδ εαθΫθας δδΪά πτπσβ πκυ δτκ ετερσφυζα Ϊτκηα απκά
κζκς στκ τΫζκςέ Σα ηπρΪ περθΪθε Ϋθα φασέσκυθ θα δυσκυθ στκ Υρδστδαθδσησ
αζβγδθσ βασαθδστάρδκ αφκτ τα γδτθκυθ απκγσθκυς, αζζδυς κ ΓΪηκς εέθαδ αθέερκς
ηΫσα στκ ερτκ εαδ ηπρκστΪ σε γεέκυς εαδ αθσσδκςέ τηφπθα ηε τα δδδΪγηατα
εαδ γεέες πκυ ερυφκγεζΪθε εκδτυθτας τα τπθ ηεγΪζπθ ΠατΫρπθ τβς εεζβσέας
απσερυφΪ τκυς, τα ζκτακυθ ηε ζΪδδ, τκυς ηας, β σεικυαζδεά επαφά επδτρΫπεταδ
εσβκυθ τα ηαζζδΪ εαδ εθ συθεξεέα Ϋθας ησθκθ σε περέπτπσβ αθαπαραγπγάς εαδ
ηκυσΪτκς τυπΪεκς τα παέρθεδ απσ τβ ηβά πκτΫ δδα δδέαθ ευξαρέστβσδθέ Όστδς επδά
τρδεά αγεαζδΪ εαδ τα βκυτΪεδ ηΫσα στκ γυηεέ θα συθκυσδΪαεταδ ηε Ϊζζκ Ϊτκηκ
θερσ οΫζθκθτας σε αεαταθσβτβ γζυσσα, ησθκ γδα τβθ ευξαρέστβσβ τβς στδγηάς
εαδ ταυτσξρκθα σζκδ γεζΪθε εαδ εέθαδ γεπρεέταδ δαδηκθδσηΫθκς εαδ δΫκθ σππς
πκζτ ξαρκτηεθκδ ηε αυτσ πκυ συηβαέθεδ, εικρδστεέ απσ τκυς εσζπκυς τβς γρβά
τβθ υρα πκυ τα Ϊτυξα βρΫφβ πρκσπαγκτθ σεεέας ηας, πς πρΪετκρας τβς έΤέΠέ
θα συθΫζγκυθ απσ τβθ τρκηΪραέ ΦυσδεΪ, εαδ τκυ ιαπκδυέ πδπζΫκθ, κδ κηκφυά
ηε σζβ αυτάθ τβθ εηπκρκπαθάγυρδθ πκυ ζσφδζκδ πκυ κηκζκγκυηΫθπς Ϋξκυθ παραά
ζαηβΪθεδ ξυρα εθτσς τκυ δερκτ θακτ, κδ στρατάσεδ απσ τκ δρσηκ τκυ γεκτ, δΫκθ
ειέσκυ δερΫς αιέες τκυ Καπδταζδσηκτ δεαά σππς ηαστδγυθκθταδ δβηκσέπς εαδ εθ συά
θκπκδκτθταδ εδς τκ Ϋπαερκθ, αφκτ γκά θεξεέα δΫκθ σππς υπαθδρετκθταδ δδα τβς
θεές εαδ θκθκέ βΪακυθ βαγδΪ τκ ξΫρδ στβθ βέας ηε αζζσφυζα Ϊτκηα, πρκεεδηΫθκυ
τσΫπβ γδα ρκτξα, εκσηάηατα, ζαηπΪά θα επαθΫζγκυθ στκ σπστσ δρσηκέ υστυά
δες, παπΪδες, οαζτΪδες, γζυεΪ, τραπεά ξυς, ηετΪ απσ πκζζΪ ξρσθδα, βθαγεΪσγβά

Γδα τβθ δβηκσέευσβ τπθ δδευθ σας Ϊργρπθ απκστκζά στβθ δδετγυθσβ i n f o
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ηεθ θα απκδεξγυηεθ στδ εαδ β Πκζδτεέα
Ϋξεδ τκ δδεαέπηα θα συθΪπτεδ γΪηκυςέ
Καδ παρατβρεέταδ Ϋτσδ τκ φαδθσηεθκ δδΪά
φκρκδ αθυηαζκδ θα δβζυθκυθ εθυπδκθ
τπθ βζαξκδβηΪρξπθ ππς γΫζκυθ θα αάά
σκυθ τκ υπσζκδπκ τκυ βέκυ τκυς ηααέέ
θαγεασγάεαηε αγαπβτσ ηκυ εκπΪδδ θα
απκδεξγκτηε τβθ Ϊσξβηβ αυτά τρκπά
τπθ πραγηΪτπθ, αφκτ τεζκτηε σε ηυά
στδεά συηηαξέα ηε τδς ΠκζδτεδαεΫς ρξΫς
τκυ τσπκυ, κδ κπκέες, επεδδά γθπρέακυθ
τβθ επέδρασβ πκυ Ϋξκηεθ εφ’ υηυθ, ηας
δδαγΫτκυθ πζβγυρα δδευεκζτθσεπθ, ατεά
ζεδυθ εαδ φκρκαπαζζαγυθ, πρκεεδηΫθκυ
θα πζκυτέακυηε αδδαερέτπς άπΪθτα εδς τκ
σθκηα τκυ εθσς εαδ ηκθαδδεκτ γεκτ, τκυ
Υράηατκςέ
πεδδά τα περδσσστερα ηυστάρδα τα γθπά
ρέαετε άδβ, εαγυς Ϋξκυηε επδβΪζζεδ τβ
δδδασεαζέα τκυ Υρδστδαθδσηκτ πς ηΪά
γβηα υπκξρεπτδεσθ εθ τπ ξκζεέπ, κυξέ
πς Φδζκσκφέαθ αζζΪ πς Θρβσεεέαθ, εαδ
παραεαζυ γερηΪ πς παρατβράσατε τβ
δδαφκρΪ, εαταρρέπτκθτας Ϋτσδ στβθ κυά
σέα τκ δΪταγηα τπθ ΜεδδκζΪθπθ εαδ
επδβΪζζκθτας στκθ αδγκπρκβΪτεδκ ζασ θα
πδστετεδ εδς δυθΪηεδς ασρατας, ηεγαζυτΫά
ρας εαδ αεαταθέεβτας, δεθ γα αθαφεργυ
περαδτΫρπ εδς τα Ϊζζα ηεγΪζα Μυστάά
ρδα τβς Θρβσεεέας ηας, παρΪ ησθκθ εδς
τβθ ηεγΪζβθ κρτάθ τπθ Θεκφαθεέπθ,
εαγ’ βθ εκρτΪακηεθ τβθ Ϊπτδσβθ τκυ Ιβά
σκτ Υρδστκτ εθ ΙκρδΪθβ Πκταησθ απσ
τκθ ΙπΪθθβ τκ απτδστά, τκ εεφΪζδ τκυ
κπκέκυ εηαγεέρεοε αργστερα β αζυηβ
κγερατΫθέ ΜετΪ τβ ηεγαζεδυδβ ζεδτκυρά
γέα ταττβς τβς βηΫρας, εαδ αφκτ ηδζδκτά
θδα εσσηκς εαταεζταεδ τκυς δερκτς θαά
κτς άτσσκδ πκζζκέ, πκυ κδ ηδσκέ απσ δατά
τκυς θα εατΫβαδθαθ στα συζζαζβτάρδα
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τκυ δδαβσζκυ γα εέξε πΫσεδ πρκ πκζζκτ
β ΙερΪ ΚυβΫρθβσδςά κδ παπΪδες παέρθκυθ
σβΪρθα τα σπέτδα βρΫξκθτΪς τα ηε αγδαά
σηΫθκ θερσ, δβζαδά ηε θερσ τβς βρτσβς,
εαδ τσεπυθκυθ ηατρα τα δεεΪευρα πκυ
τκυς ξυθκυθ εδς τας τσΫπας τπθ κδ δερκέ
πδστκέ, δέθκθτας Ϋτσδ Ϋθα υπΫρκξκ εκρταά
στδεσ ηΪγβηα επαγγεζηατδεκτ πρκσαθαά
τκζδσηκτ στκυς θΫκυς ηαςέ

γαπβτΫ τρδαα, παζετεδς θα ηααΫοεδς
τδς οάφκυς τπθ θκδεκευραέπθ ηδερκαά
στυθ, αζζΪ Ϋξασες τδς οάφκυς βηυθ τπθ
Ϊπδστπθ Ϊπζυτπθ πκυ δεθ Ϋξκυηε αθΪά
γεβ απσ στρκγγτζεηα, αζζΪ απσ γπθέες
εαδ αγπθέες, απσ σιυθσβ εαδ αθατρκπά,
απσ κυσέα εαδ επαθΪστασβέ ράεες τκυς
δειδκτς σκυ οΪζτες, αζζΪ κδ αρδστερκέ
σκυ οΪζτες τβθ Ϋεαθαθ απσ τβθ Χραέα
Πτζβ εαδ στΫεκθταδ στκ απΫθαθτδ παά
Πκέηθδκ, σκυ εηέζβσα τβθ σάηερκθ γδα γεΪεδ, Ϊστεγκδ πζΫκθ πκζδτδεΪ, ξπρές εαά
τα Ϋργα εαδ τδς βηΫρες τβς ξρδστδαθδά ηέα δδΪγεσβ πζΫκθ θα σκυ ερατΪθε τκ έσκέ
εάς ηας γρβσεεέας, δδα τκθ ζσγκθ τκυ
στδ Ϋρξκθταδ εεζκγΫς, εδς τας κπκέας υφέά ΤπΪρξεδ Ϊραγε πτβρέα ά τκ ησθκ πκυ
σταταδ εέθδυθκς ηετΪ απσ πκζζΪ Ϋτβ θα ηας απΫηεδθε εέθαδ β αζδΪδα πκυ εαταά
ηβθ επδερατάσεδ τκ Ιερσθ σγηα Πατρέςά βρκξγέακυηε τκυ πτάρκςν
ΘρβσεεέαάΟδεκγΫθεδα άστα σαθσερδτδεΪ
τκττκ ζΫγεταδ έηαάΣδηάά πκβρΪσηατα Καζσ ΠΪσξα εαδ εαζά Χ πΨαθΪστασβέ
Κκηηκυθδστκγεθάά εαδ βηεές σζκδ δΫκθ
σππς πρκσΫικυηε τα θυτα ηαςέ Ϊθ κ τά υηΫτερκ,
ρδαας γεζάσεδ θα ευβερθάσεδ γα πρΫπεδ θα
ΧαΨεαεκ αρθδ
εαταζΪβεδ στδ αδ βηΫτεραδ δυθΪηεδς τκυ
εκταδδσηκτ δεθ γα υπκξπράσκυσδθ, εαδ υέγέ 1μ Όπκδκς πρκσβΪζζεταδ απσ τα γραά
στδ βηεές δΫκθ σππς δδατβράσπηεθ Ϊπαά φσηεθα, Ϋξεδ τβθ Ϊδεδα τβς γρΪφκυσας
θτα τα εε τκυ κυζτΪθκυ αεσηα εδς βηΪς θα τβ στεέζεδ στκθ αγτρδστκ ηδα υρα αρά
παραξπρβγΫθτα πρκθσηδα, Ϊζζπς κυδεά ξττεραέ Γδα περαδτΫρπ πζβρκφκρέες, σας
ηέα ΚυβΫρθβσδς πρσεεδταδ θα Ϋξεδ ηΫζζκθ παραπΫηππ στβ σξκζδεά τζβ τπθ ηαά
εδς ταττβθ τβθ παθΫηκρφβθ ξυραθ ηε τα γβηατδευθ τβς δευτΫρας γυηθασέκυ, στκ
τσσκ υπΪεκυα αδγκπρσβαταέ
εεφΪζαδκ αθτδστρσφπς αθΪζκγα πκσΪέ
ΠρΫπεδ βΫβαδα θα παραδεξγκτηε, ππς
κδ ηεζζκθτδεκέ ευβερθάτες τκυ τσπκυ
Ϋξκυθ άδβ αρξέσεδ εαδ στρκγγυζετκυθ τας
απσοεδς τκυς περέ αγε ας, αθειδγρβσεέας
εαδ Υρδστδαθδσηκτέ ξκυθ ηΪζδστα γέά
θεδ τσσκ στρκγγυζκέ, πκυ ηετατρΫπκθταδ
αργΪ αργΪ σε ηδα τερΪστδα ηπΪζα πκυ
εατραευζΪεδ απσ τδς βκυθκπζαγδΫς τκυ
έθκυ εαδ εαταπζαευθεδ σζκυς σσκδ πέά
στεοαθ άσξδ στβ ηετΪ γΪθατκθ απά, αζζΪ
στβθ ζευγερέαέ

Όταθ τκ Ϋθα πκσσθ αυιΪθεταδ, τκ αθτδά
στρσφπς αθΪζκγσ τκυ πκσσθ εζαττυθεά
ταδ εατΪ τβθ έδδα αερδβυς πκσστβτα·
σππς αερδβυς συηβαέθεδ ηε τβ γρβσεεέα
εαδ τβθ πρσκδκ τκυ αθγρυπδθκυ γΫθκυςέ

υέγέ 2μ Ο Ιβσκτς απσ τβ ΝαααρΫτ εέθαδ γδα
τβ γρΪφκυσα ηδα απσ τδς γκβτευτδεστεά
ρες δστκρδεΫς πρκσππδεστβτες πκυ πΫραά
σαθ απσ τβ γβέ Σα υπσζκδπα απκτεζκτθ
αθγρυπδθκ δβηδκτργβηαέ

Σ Λ ΙΓΡΑΦΟΝέέέ

persona non grata
έέέαπσ τκ σπεδρκεδδΫς τβς Ιστκρέαςέ
Sine Lege
γαπβτΫ ΠρπγυπκυργΫ,
σξδ εσεές εαζΫ, κ Ϊζζκς, κ θΫκς, κ κρά
ηβτδεσςέ
γαπβτΫ ετρδε ηεζζκθτδεΫ Πρπγυά
πκυργΫ, γα άγεζα ηε σζκ τκ γΪρρκς θα
σας εεφρΪσπ τβθ πζάρβ απκγκάτευσά
ηκυ γδα τα σσα παραεκζκυγυ θα ζαηβΪά
θκυθ ξυρα τκθ τεζευταέκ εαδρσ εθτσς τπθ
εσζππθ τκυ εσηηατκς τβς αιδπηατδεάς
αθτδπκζέτευσβςέ

ταέπθ ξρσθπθέ ΜΪδκς τκυ 2ί12έ Σρκηκά
ερατέα εθτσς εαδ εετσς τβς ξυραςέ Άηα
βγεδ κ τρδαα γα βγκτθε κδ Ϊπζυτκδ ηε τα
εκθσερβκεκττδα στκυς δρσηκυς εαδ γα
ηας σφΪικυθ απθταθκτς αδΫρφδα, ηδα πεά
ρέζβοβ τκυ τδ Ϋζεγαθ τα εαθΪζδα, τα εθβά
ηερπτδεΪ sites εαδ φυσδεΪ κδ εφβηερέδεςέ
Σαυτσξρκθα, κδ υρππαέκδ απεδζκτσαθ
αθκδξτΪ ππς σε περέπτπσβ πκυ κ ζασς
πδτρΫοατΫ ηκυ, ετρδε ηεζζκθτδεΫ δδαπρΪιεδ τκ ζΪγκς εαδ δεθ στβρέιεδ τκυς
ΠρπγυπκυργΫ, πρπτέστπς ηδα ηδερά ηθβηκθδαεκτς, ηατρες ηΫρες τκθ περδά
υπκεεδηεθδεά αθασεσπβσβ τπθ τεζευά ηΫθκυθ, ξπρές πετρΫζαδκ, ξπρές γΪζα,
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ξπρές δκυζεδΪ, ξπρές ηΫζζκθέ θ κζέγκδς,
τκ ξΪκς ante portasέ Σαυτσξρκθα, αθγρπά
πέδδα σε ηκρφά αηκδβΪδας βγάεαθ απσ
τα εαβκτεδα τκυς εαδ ειεδάζπσαθ πεά
ράφαθα τβθ αγΪπβ τκυς γδα τκ θααδσησ,
τα ΣΪγηατα σφαζεέας, τκ γΪθατκ, τβ
ηδσαζζκδκιέα εαδ τκ ρατσδσησέ ΚατΫζαά
βαθ γεδτκθδΫς εαδ πζατεέες εαδ Ϋσπεδραθ
τκ φσβκ σε σζκυς σσκδ υπκζκγέακυθ τβθ
αθγρυπδθβ απά πς αιέα πρπτετκυσα,
αυγτπαρετβ εαδ αθειΪρτβτβ απσ εαά
ταγπγά, γζυσσα, ξρυηα δΫρηατκς εαδ
ζκδπΫς Ϊξρβστες πζβρκφκρέεςέ
αφυς τα ιΫρετε σζα αυτΪ, ηβθ σας
σπαταζυ τκθ πκζττδηκ ξρσθκ σαςέ Οδ
εεζκγΫς άζγαθ, εέδαθ εαδ απάζγαθ, κδ
υπκστβρδετΫς τπθ φδζεζετγερπθ ηθβηκά
θδαευθ πκζδτδευθ τβς υρυπβς τπθ ζαυθ
ΧsicΨ εΫρδδσαθ ηε δδαφκρΪ στάγκυς, εαδ
β ξυρα τρΪββιε ιαθΪ τκθ αθάφκρκ, απκά
φετγκθτας τκυς σεκπΫζκυς τβς Ϊταετβς
ξρεπεκπέας, τβς επδστρκφάς στβ δραξηά
εαδ τβς ευρππαρεάς απκησθπσβςέ
Ο ζασς αθαεκυφδσηΫθκς πδα απσ τβθ
απαζζαγά τκυ απσ τδς βΪθαυσες αρδστεά
ρΫς πκζδτδεΫς παραεκζκτγβσε τβ απά τκυ
θα ρβηΪαεταδ ευρδκζεετδεΪ, εαγυς κδβά
γάγβεαθ σε βέαδβ απκοέζπσβ ατκηδεΪ
συθταγηατδευς εατκξυρπηΫθα δδεαδυά
ηατα, σππς αυτΪ τβς εατκδεέας, τβς συθΪά
γρκδσβς, τβς εργασέας, τβς παδδεέας εαδ
τβς υγεέαςέ αθεργέα κηκδΪαεδ ηε σττσβ
πκρθκστΪρ εαγυς βρέσεεταδ ησθδηα σε
αθκδδεά πκρεέα, κδ θΫκδ απκδβηκτθ στκ
ειπτερδεσ στεζεξυθκθτας τβθ εαδθκτρδα
περάφαθβ γεθδΪ τπθ γεασταρηπΪδτερς,
κδ αυτκετκθέες αυιΪθκθταδ ηε γεπηεά
τρδεά πρσκδκ, κδ αγπθδστΫς δδυεκθταδ, κδ
δδαηαρτυρέες απκσδππκτθταδ, κδ πκρεέες
εαδ κδ δδαδβζυσεδς απαγκρετκθταδ εΪγε
τσσκ ηε απζΫς εγευεζέκυς τβς στυθκά
ηέας, κδ εαγβγβτΫς εαέγκθταδ στβθ πυρΪ
σαθ ηεσαδπθδεΫς ηΪγδσσες, τα Παθεπδά
στάηδα ερβηυθκυθ, τα θκσκεκηεέα πρκά
σφΫρκυθ υπβρεσέες ησθκ επέ πζβρπηά,
κδ γδατρκέ ειπγκτθταδ στδς ηατρες δκά
σκζβοέες, τα σεΪθδαζα τπθ εεφαζαδκά
ερατυθ πκυ εΪγε τσσκ απκεαζτπτκθταδ
δεθ συγεδθκτθ εαθΫθαθ, κδ φασέστες βγάά
εαθ παγαθδΪ εαδ ηαξαδρυθκυθ, κ Φτσσας
αεδ, τσαεέστε τκυς θααέ, κδ Τπκυργκέ τβς
Κυβερθάσεπς εΪθκυθ εΪγε τσσκ δβζυά
σεδς πδστΪ αθτέγραφα τπθ σσπθ κ Τπκυρά
γσς ΠρκπαγΪθδας τβς ξδτζερδεάς Γερηαά
θέας εέξε εατΪ εαδρκτς πεδ, στα στθκρα
τβς ξυρας κδ ζδηεθδεκέ πθέγκυθ αθγρυά
πκυς πκυ Ϋρξκθταδ απσ τβθ σέα πρκεεδά
ηΫθκυ θα επδβδυσκυθ, ηε σαφεές εθτκζΫς
τβς ζζβθδεάς Κυβερθάσεπς, κδ αστυθκά
ηδεκέ φκρΪθε Ϊζζκτε ηατρες ηπζκταες ηε
ηαδΪθδρκυς εδ Ϊζζκτε στκζΫς εαδ βαρΪθε
wwwέestoέgr

στκ οαξθσ, δεθ εκυθδΫταδ φτζζκ, ζαΫ δΫρά
θκυθ τα παδδδΪ σκυ εαδ εΪγεσαδ εαδ αεκτς
τκθ ΠρετεθτΫρβ, τα ΜέΜέ έ δέθκυθ τβθ
τστατβ ηΪξβ πρκεεδηΫθκυ θα ηβθ ξαγκτθ
τα αηΫτρβτα πρκθσηδα τπθ εαθαζαρξυθ
εαδ ταυτκξρσθπς εργκζΪβπθ τκυ βηκά
σέκυ, εΪππς Ϋτσδ ευζΪ β εαγβηερδθστβτΪ
ηας αγαπβτΫ ηεζζκθτδεΫ ΠρπγυπκυργΫ,
τα ιΫρετε, Ϊζζπστε εδ εσεές εδυ σ’ αυτά
τβ ξυρα πκυ ηετατρΪπβεε σε εφδΪζτβ
αεέτεέ
Καδ τυραν
Συρα πκυ κδ εζπέδες εαδ τα εκυρΪά
γδα σσπθ Ϋξκυθ τκ γρΪσκς θα ακυθ αεσηα
εδυ εαδ θα εζπέακυθ σσκ πΪθε εαδ ζδγκά
στετκυθ, τυρα πζβσδΪακυθ κδ πκζυπσγβά
τες εεζκγΫςέ θ γΫζετε τβ γθυηβ ηκυ,
έσπς τυρα πδα θα εέθαδ πκζτ αργΪέ σπς
πΫρασε τκ ξρκθδεσ σβηεέκ, εατΪ τκ κπκέκ
ηπκρεές αεσηα θα συσεδς σπκδκθ Ϋπεσε
ηΫσα στκ βκτρεκ, εαδ τκ ησθκ πκυ ηας
απκηΫθεδ θα εέθαδ θα ηας παραεκζκυγάά
σκυηε θα βκυζδΪακυηε στκ βκτρεκ ηε τδς
αεαγαρσέεςέ ζζΪ έσπς εγυ θα Ϋξπ απκά
ζΫσεδ εΪγε εζπέδα εαδ τα πρΪγηατα θα
ηβθ εέθαδ Ϋτσδέ σπς θα ηβθ εέθαδ αργΪέ
σπς θα υπΪρξεδ αεσηα β δυθατστβτα θα
δδυικυηε τκ σεκτΪδδ εαδ τκ γΪθατκ πκυ
αθαπθΫκυηε τσσα ξρσθδαέ
ζζΪ εσεές τδ αερδβυς πρΪττετε, ετά
ρδε ηεζζκθτδεΫ ΠρπγυπκυργΫν υθκηδά
ζεέτε ηε δερεές, ξεδρκφδζΪτε πρκεαγάηεά
θκυς τβς εεζβσέας, πΪθπ πκυ ζΫγαηε στδ
εέθαδ έσπς εαδρσς β γρβσεεέα θα ζΪβεδ τκ
ξυρκ πκυ τβς αρησαεδ εαδ σξδ θα ρυγηέαεδ
πς παρΪγπθ τβς Πκζδτεέας τα εαγΫεαστα,
στδ άγγδεεθ τκ πζάρπηα τκυ ξρσθκυ β εά
εζβσέα θα φκρκζκγβγεέ γδα τδς απΫραθτες
εετΪσεδς πκυ Ϋξεδ στβ δδΪγεσά τβς, στδ
εέθαδ υρα θα εφαρηκστεέ στβθ πρΪιβ β
αθειδγρβσεέα εαδ τκ εζετγερκ δδεαέπηα
εΪγε πκζέτβ τβς ξυρας θα επδζΫγεδ σπκδα
γρβσεεέα γΫζεδ ά εαδ εαηέα, ξπρές αυτσ
θα απκτεζεέ πρσσεκηηα στκυς υπσζκδά
πκυς τκηεές τβς απάς τκυ, εσεές παζετετε
γδα τδς οάφκυς τπθ ππρπηΫθπθ ξρδστδαά
θυθ ά σσπθ δεθ Ϋξκυθ τβθ πθευηατδεά ευά
ρττβτα θα αθτδζβφγκτθ, στδ β πέστβ ά ηβ
σε κτδδάπκτε απκτεζεέ γεηΫζδκ ζέγκ τπθ
εκδθπθδυθ πκυ γΫζκυθ θα ζΫθε ππς βασέά
στβεαθ στα δδδΪγηατα τκυ δαφπτδσηκτ
εαδ τβς Γαζζδεάς παθΪστασβςέ
Καδ τδ Ϊζζκ εΪθετε, αγαπβτΫ ηεζά
ζκθτδεΫ ΠρπγυπκυργΫν υθκηδζεέτε ηε
εεπρκσυπκυς τβς ευρττερβς δειδΪς παά
ρΪταιβς, πκυ δβζυθκυθ αθτδηθβηκθδαά
εκέ ηεθ, βρέσεκθταδ δε στβθ αθτέπερα
σξγβ τβς δδεκζκγέας σαςέ Σδ εέδκυς συά
θεργασέα ηπκρεέ θα επδτευξγεέ αθΪηεσα
σε τδηβτΫς τπθ ηεγΪζπθ δασεΪζπθ τκυ
κσδαζδσηκτ εαδ σε εεπρκσυπκυς τκυ

Πατρές, Θρβσεεέα, ΟδεκγΫθεδαν Σβθ έδδα
στδγηά ηΪζδστα, πκυ απκρρέπτεταδ απσ
τκυς πΪθτες εαδ ηετ’ επδτΪσεπς κπκδκυά
δάπκτε εέδκυς συθεργασέα ά συηπαρΪά
ταιβ ηε Ϊζζα αρδστερΪ εσηηατα, εθτσς
εαδ εετσς Κκδθκβκυζέκυν εθ υπΪρξκυθ
δβζαδά εκδθΪ σβηεέα Ϋθαριβς συαβτάά
σεπθ ηε ηακρεκτς ά σταζδθδεκτς, αζζΪ
σεκπετετε θα συθεργαστεέτε ηε παραά
φυΪδες τκυ Καρατααφερδσηκτν
Καδ τδ Ϊζζκ εΪθετε επέσβς, αγαπβτΫ
ηεζζκθτδεΫ ΠρπγυπκυργΫν τβθ πρσβα
ταεθερΪζε τπθ εγθδευθ εεζκγυθ, στδς
εεζκγΫς γδα τβθ τκπδεά αυτκδδκέεβσβ, δέά
θετε ξρέσηα υπκοάφδκυ τκυ εσηηατσς
σας σε αθγρυπκυς πκυ στάρδιαθ τδς ηθβά
ηκθδαεΫς πκζδτδεΫς, πκυ εΪζεσαθ στδς
εεπκηπΫς τκυς υηθβτΫς τκυ δσζφκυ
Υέτζερ εαδ συθκηέζβσαθ ηααέ τκυς, σε
Ϊτκηα πκυ πρκεαζκτθ βδεζυγηέα στκθ
εσσηκ, σε πκζδτδεκτς πκυ ζΫθε εαδ ιαά
θαζΫθε στδ τκ ηθβησθδκ δεθ άταθ ζΪά
γκς, σε βκυζευτΫς πκυ παζετκυθ τα βρΪά
δδα θα ιεπζτθκυθ τα ξΫρδα τκυς απσ τκ
αέηα τπθ θεερυθ τβς ξυραςέ ζζΪ τκ
αέηα δεθ βγαέθεδέ Γδατέ τκ αέηα δεθ εέθαδ
Ϋθας απζσς ζεεΫςέ Σκ αέηα εέθαδ β αΫθαβ
υπεθγτηδσβ τπθ φκθδευθ ταετδευθ πκυ κ
Ϊερατκς εαπδταζδσησς επΫβαζε στβθ ζά
ζΪδαέ Καδ εσεές τυρα δΫξεστε στκ εσηηα
σας εΪγε εαρυδδΪς εαρτδδέ Κδ εσεές τυρα
παέαετε ηε τκθ πσθκ ηαςέ Κδ εσεές τυρα
παρκυσδΪαετε τκ εσηηα σας σαθ τβ ηεά
γΪζβ δβηκερατδεά παρΪταιβ πκυ τκυς
ξπρΪεδ σζκυςέ

Όηπς, ετρδε ηεζζκθτδεΫ Πρπγυά
πκυργΫ, αθ αυτσ τκ εσηηα πκυ πΪτε θα
δβηδκυργάσετε τυρα τκυς ξπρΪεδ σζκυς,
δεθ ξπρΪεδ πδα εηΫθαέ τκ ξπθευτάρδ τβς
Ιστκρέας δεθ ηπκρυ θα ηππ εαδ θα συθαά
γεζαστυ ηε σζκυς σσκυς γεπρυ εξγρκτς
τβς εζευγερέας εαδ τβς απάς ηκυέ ρθκτά
ηαδ ετρδε ηεζζκθτδεΫ ΠρπγυπκυργΫ θα
ιεπκυζάσπ τδς σπκδες δδΫες ηκυ στκ βπησ
τβς Σρσδεας εαδ τκυ ηθβηκθέκυέ οάφκς
άταθ γδα ηΫθα εΪτδ δερσ, Ϋερυβε δτθαηβ
ηΫσα τβς, άταθ β εζετγερβ επδζκγά εθσς
αθγρυπκυ πκυ παζετεδ γδα τβθ εζευγερέα
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Άπκοβ

τκυέ Ήταθέ Γδατέ δεθ σας ερτβπ στδ β
αστδεά δβηκερατέα ηκυ πρκεαζεέ στκά
ηαξδεσ έζδγγκ τυρα πδαέ ας αεκτγκθταδ
ηάππς πκζτ εαηδεΪ σζα αυτΪν
γαπβτΫ ηεζζκθτδεΫ ΠρπγυπκυργΫ,
ηπκρεέ τκ εαζκεαέρδ θα σας βρεδ θα ευά
βερθΪτε τκθ τσπκέ Σκθ εσσηκ πκυ πδά
στετεδ στβθ αζζαγά τπθ δεδκηΫθπθ τβς
εεφαζαδκερατέας δεθ γα τκθ βρεδ σηπς
εκθτΪ σαςέ Όταθ επέ ξρσθδα τα σευζδΪ
τβς εικυσέας τπθ ΜέΜέ έ σας παρκυσέά
αααθ σαθ ττπκυς πκυ εκδηκτθταδ αγεαά
ζδΪ ηε τα εκθσερβκεκττδα τκυς, Ϋτκδηκυς
θα ζδθτσΪρκυθ εσσηκ, δεθ σας εαζκτσαθ

ΛΟΓΙΚ

Μ ΛΑΓΧΟΛΙΚ

21

εαθ θα παρκυσδΪσετε τκ πρσγραηηΪ σας
εαδ σας εαγτβρδααθ απσ τκ πρπέ ηΫξρδ τκ
βρΪδυ, πυς τκυς επδτρΫπετε τυρα θα εεά
γεδΪακυθ τα Ϊργρα τπθ στεζεξυθ σας στδς
εφβηερέδες τπθ εργκζΪβπθν
Μβθ τα γυσδΪαετε σζα, αγαπβτΫ ηεζά
ζκθτδεΫ ΠρπγυπκυργΫέ
ΤπΪρξεδ εσσηκς πκυ σας στάρδαε σσκ
άσασταθ Ϋθα ηδερσ κθεδρκπσζκ εσηηα
τκυ 3Σ, πκυ σηπς δεθ γα συθεξέσεδ θα
σας στβρέαεδ στκ δρσηκ πρκς τβθ εικυά
σέαέ
Γδατέ γδα εΪπκδκυς, κδ δδΫες δεθ εεπέά
πτκυθέ

εθ οΪξθκυηε γδα βγΫτες, αγαπβτΫ
ηεζζκθτδεΫ ΠρπγυπκυργΫέ Οδ δδεκέ ηας
άρπες ακτθε στα τραγκτδδα ηας, δεθ ιεά
πκυζάγβεαθ πκτΫ, δεθ πΫγαθαθ πκτΫέ υά
στε πρκσκξά στδς φπθΫς τκυ πζάγκυςέ Σα
πζάγβ φτδΪξθκυθ τδς εκδθπθέες απσ τβθ
αρξάέ Όξδ τα δδρυτδεΪ συθΫδρδα εαδ κδ
δδαεβρτιεδςέ
ηεές γα συθεξέσκυηε θα κθεδρευσά
ηαστε τβθ αζζαγά, αγαπβτΫ ηεζζκθτδεΫ
ΠρπγυπκυργΫέ
εσηα εαδ ξπρές εσΪςέ
ΒΪρεδαα ΣΫζκς

ΑΙΙΟ ΟΞΙΑ

«γζυεδΪ β απά εδ κ γΪθατκς ηαυρέζα»
Sine Lege

«εαγαρστατκθ ἥζδκ ἐπρκηβθκῦσε τῆς
αὐγῆς τὸ δρκσΪτκ ὕστερκ ἀστΫρδ,
στγθεφκ, εαταξθδΪ, δὲθ ἀπερθκῦσε τ’
κὐραθκῦ σὲ εαθΫθα ἀπὸ τὰ ηΫρβ,
εαὶ ἀπὸ εεῖ εδθβηΫθκ ἀργκφυσκῦσε τσσκ
γζυεὸ στὸ πρσσππκ τ’ ἀΫρδ,
πκῦ ζὲς εαὶ ζΫεδ ηὲς στῆς εαρδδᾶς τὰ
φτζζαμ
γζυεεδὰ ἡ απὴ εδ ὁ γΪθατκς ηαυρέζα»
δκθτσδκς κζπησς
ΚΪγε πκυ αθκέγεδ κ εαδρσς εγυ γυηΪηαδ
τκ δκθτσδκ κζπησέ Καδ συγεεερδηΫθα
αυτσ τκ πκέβηΪ τκυ πκυ περδγρΪφεδ τβθ
βηΫρα τβς Λαηπράςέ
τδς εεδρκηΫς πκυ εΪθαηε κδεκγεθεδαά
ευς ηε τκ αυτκεέθβτκ σταθ άηκυθ αεσηα
παδδέ άκ εατσπθας στκ φκυζ, κ εζδηατδά
σησς Ϊγθπστβ ζεδτκυργέα γδα τκ Lada, τκ
στκηΪξδ εξγρσς τπθ εηπεδρδυθ ηκυ απσ
τστε, κδ εδεσθες απσ τα τκπέα τβς ξυά
ρας θα εθαζζΪσσκθταδ γράγκρα, κ αδερά
φσς ηκυ θα ρπτΪεδ εαδ θα ηαγαέθεδ ηε
εεθευρδστδεά ευεκζέα πκτΪηδα, ζέηθες,
θκηκτς εαδ πρπτετκυσες, εγυ θα ρπά
τΪπ πστε φτΪθκυηε γδα θα εατΫβπ τρεά
εζέακθτας απσ τκ αυτκεέθβτκά στδς εεά

δρκηΫς ζκδπσθ αυτΫς πκυ τσσκ Ϋθτκθα
Ϋξκυθ ξαραξτεέ στβ ηθάηβ ηκυ, κδ γκά
θεές ηκυ δεθ Ϊεκυγαθ τα τραγκτδδα πκυ
Ϊεκυγαθ κδ υπσζκδπκδ γκθεέςέ ΠΪθπ πκυ
κδ φέζκδ ηκυ ηΪγαδθαθ τα εαδθκτρδα τβς
έσσβ, τα εαοκτρδεα τκυ Σεραά εαδ τα
πκπ τκυ Καζζέρβ, κδ δδεκέ ηκυ αθαεΪζυά
πταθ εΪπκδα παζδΪ εασΫτα τπθ Υεδηερδά
θυθ Κκζυηββτυθ, τδς επδτυξέες τκυ Γρβά
γσρβ Μπδγδευτσβ άαραηπΪς περθΪ ηε τβ
βζΪηδσσα αεκυγσταθ απσ τκ εασετσφπθκ
εαδ θα ηβθ εαταζαβαέθπ τκ ξρδστσ ηκυά
τβ ηεζκπκέβσβ σε πκδάηατα τκυ δκθτά
σδκυ κζπηκτ πκυ Ϋεαθε κ Νέεκς ΞυδΪά
εβςέ δδδεΪ αυτά β εασΫτα εαρφυγβεε
στβ ηθάηβ ηααέ ηε τα τκπέα απσ τκυς
εαταρρΪετες τβς δεσσας εαδ τκ γεφτρδ
τβς Άρταςέ ΘυηΪηαδ ηε τδ δΫκς αεκτγαηε
τβθ δστκρέα τκυ ΠατρδΪρξβ Γρβγκρέκυ
τκυ ΄, πκυ κδ Σκτρεκδ τκθ απκεεφΪζδσαθ
ηπρκστΪ στβθ Χραέα Πτζβ τβς γέας κά
φέας, ηΫσα απσ τβθ αφάγβσβ τκυ κζπά
ηκτ εαδ τβ φπθά τκυ ΞυδΪεβ, εαδ εατσπδθ
αεκτγαηε τβθ ειδστσρβσβ τκυ συηβΪθτκς
εαδ ηε εΪππς πδκ απζΪ ζσγδα, εαδ πυς
ηκυ ‘ρξσταθε ξρδστκτζβ ηκυ θα εζΪοπ
εΪγε φκρΪ ηε τκθ παπΪ πκυ βράεε τσσκ
τραγδεσ εαδ Ϋθδκικ γΪθατκέ Άσε πκυ θσά
ηδαα στδ κ ΞυδΪεβς εέθαδ κ κζπησς κ
κπκέκς εέξε αάσεδ τα γεγκθστα απσ εκθτΪ,
πστσσκ ακτσε ηΫξρδ τδς ηΫρες ηαςέ Απζά
παδδδεά ζκγδεάέ
Μα πΪθπ απσ σζα τα πκδάηατα τκυ κά
ζπηκτ, β περδγραφά τβς βηΫρας τκυ ΠΪά
σξα Ϋηπαδθε εΪγε φκρΪ κρηβτδεΪ στκ
εεφΪζδ ηκυ απσ τδς εερεσπκρτες τπθ
αυτδυθ εαδ Ϋφτδαξθε τβ φπζδΪ τβς σε
ηδα γπθδΪ τκυ ηυαζκτ ηκυέ Γδα πρυτβ
έσπς φκρΪ Ϊεκυγα ζσγδα πκυ αθΪβζυααθ
ηκυσδεά, Ϋβζεπα τκθ κυραθσ θα ζΪηπεδ,
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Ϊεκυγα τα πκυζδΪ, αφκυγεραασηκυθ τκθ
αΫρα πκυ φυσκτσε απαζΪ εαδ δέδασεε στδ
β γαηβηΫθβ β απά εέθαδ τσσκ πραέα, τραά
γκυδκτσα τκυς στέξκυς εδ ας ηβθ εαταά
ζΪβαδθα σζες τδς ζΫιεδς, τβθ εέξα αυτά τβ
συθάγεδα απσ ηδερά βζΫπεδς, σ,τδ Ϊγθπά
στκ θα τκ ηΪγπ, σ,τδ απΪτβτκ θα τκ εαά
ταετάσπ, σπκδκ δυρκ γθυσβς ττξαδθε θα
βρπ στκ δρσηκ ηκυ θα τκ ερατάσπ ηε ευά
ζΪβεδαέ
υτκέ κδ στέξκδ τκυ κζπηκτ βγαέθκυθ
απσ τκ στσηα ηκυ εΪγε φκρΪ πκυ αθτδά
ερέαπ τκθ άζδκ θα ζΪηπεδ σε πεέσηα τπθ
εαδρυθ εαδ θα συγερκτεταδ ηετππδεΪ ηε
τκ ηΫσα ηκυέ Πκδκς άζδκς ρε, πκδκ φπς
εαδ πκδα πκέβσβ, εδυ πεγαέθκυηε, εΪγε
πρπέ σβεπθσηαστε σαθ τκυς βρδεσζαεες
απσ τα ερεβΪτδα ηας εαδ σερθσηαστε σε
κζσεζβρβ τβθ πσζβ άγδα πκδκ ζσγκ Ϊραγε
εαδ γδα πκδκ σεκπσνά ηδα βζδσζκυστβ εαά
τασεστεδθβ πσζβ β Αγάθα, εΪγε ηΫρα τα
θΫα εέθαδ σζκ εαδ ξεδρστερα, εέηαστε Ϋθας
πέθαεας τβς έ έ έ, εΪγε ηΫρα πΫφτεδ εδ
απσ Ϋθας δδαεσπτβς, εΪγε ηΫρα σβάθεδ εδ
απσ Ϋθα φπς, πζβσδΪαεδ β ηΫρα τκυ απσά
ζυτκυ σεκταδδκτ, εκέτα τρδγτρπ σκυ, δδαά
τΪαπ τκθ εαυτσ ηκυ, εκέτα σσκ πρκζαά
βαέθεδς, φπτκγρΪφδαε εαδ τστερα εΪθε τδς
φπτκγραφέες ζσγδα, γρΪφε, γρΪφε γδα θα
ηβθ ιεξαστκτθ σζα σσα ακτηε, θα ιΫρεδ
κ εσσηκς πκυ γα Ϋργεδ ηετΪ απσ ηας, θα
ηπκρΫσεδ θα αάσεδ κηκρφστερα, ερΪτα σβά
ηεδυσεδς γδα τκ Μεσαέπθα τκυ δυτδεκτ πκά
ζδτδσηκτ, τέπκτα Ϊζζκ δεθ εέσαδ παρΪ ηδα
ηΪγδσσα πκυ εΪγε ηΫρα τβς εαέθε εδ απσ
Ϋθα ηΫζκς, ιΫρεδς αυτά εέθαδ β δδαφκρΪ τκυ
δδεκτ ηας Μεσαέπθα, δεθ ηας εαέθε ηδα εδ
Ϋιπ θα τεζεδυθκυηε, αζζΪ πρκτδηκτθ τκθ
αργσ γΪθατκ, εαδ πρυτα πρυτα τκ γΪθατκ
τκυ ξαησγεζκυέ
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τκ εαζβηΫρα, σ’ εεεέθκ τκ εκηηΪτδ ηκυ
πκυ δβζυθεδ αθτδρρβσέας τβς πραγηατδά
Παραζάρβηαέ Ήζδκς εθαθτέκθ Λκγδεάςέ
εστβτας, τβθ γερεηέαεδ εαδ τβθ ιαθαφτδΪά
ξθεδ απσ τβθ αρξά ηε ησθα υζδεΪ τδς αετέά
θες τκυ άζδκυ, τα δΪξτυζα τπθ εραστυθ
Ο κζπησς στκ πκέβηΪ τκυ ηδζΪεδ γδα εαδ τα πκδάηατα πκυ δδαβΪστβεαθ απσ ζέά
τκθ ερξκησ τβς βηΫρας τκυ ΠΪσξα, γεγκά γκυςέ
θσς πκυ ηε Ϊφβθε εκηηατΪεδ αδδΪφκρβ
αζάγεδα σκυ ερτβεταδ στβθ πρυτβ εδά
απσ ηδερά, γδατέ ΠΪσξα σάηαδθε στδ γα
εσθα πκυ ιεπρκβΪζζεδ ηπρκστΪ σκυ ησζδς
βΪοκυηε αυγΪ εαδ γα απκετκτσα εαδά
εζεέσεδς τα ηΪτδα σκυέ Σκ φπς ιεπετΪγεά
θκτρδα ζαηπΪδα, εαδ στκ εσπτερδεσ στά
ταδ ηΫσα στκ απσζυτκ σεκτΪδδέ Ο κζπησς
στβηα αιδυθ ηκυ τα ζσγδα τκυ πκδάηαά
Ϋγραφε ηε δΪερυα στα ηΪτδα αεκτγκθτας
τκς δεθ ταυτέακθταθ ηε τα εαζαηατδαθΪ
τβθ πκζδκρεέα τκυ Μεσκζκγγέκυ απσ τκ
εαδ τα τσΪηδεα πκυ γα ξκρεταηε στβθ
ζσφκ τκυ τρΪθβ, εδ εεεέ πκυ Ϋπεφταθ τα
αυζά τβθ Κυρδαεά τκυ ΠΪσξαέ Συρα πδα,
εκρηδΪ Ϊουξα απΫθαθτδ γρΪφκθταθ ζΫιεδς
πκυ απσ τδς βηΫρες τκυ ΠΪσξα ερατΪπ
πκυ γα εαρφυθκθταθ σαθ σφαέρες πΪθπ
τκ αθτΪηπηα ηε τβ γδαγδΪ στκ ξπρδσ πκυ
στκ εκρηέ τβς αθγρυπδθβς δστκρέας, γδα θα
πΪτβσε φΫτκς τα εεατσ εαδ τα εγευηδα
γυηκτθταδ κδ Ϊθγρππκδ εαδ θα γυηέακυθ κδ
τβς ΜεγΪζβς Παρασεευάς πκυ οΫζθκυηε
πκδβτΫς ππς τκ αέηα [δεθ] εέθαδ ζεεΫς πκυ
σζκδ ηααέ άξπρδσ εαδ οΪζτες, οΪζτες εαδ
δεθ ιεπζΫθεταδέ
ξπρδσ, Ϋθα εαδ τκ αυτσ εέθαδ Ϊζζπστεά τκ
πκέβηα γδα τβθ βηΫρα τκυ ΠΪσξα ηδζΪεδ
έηαδ πΪζδ δΫεα ξρσθπθέ Σκ αυτκεέθβτκ
αεσηα πδκ βαγδΪ ηΫσα ηκυ, σ’ Ϋθα εκηά πρκξπρΪεδ εθ ηΫσπ ζί βαγηυθ Κεζσέκυ
ηΪτδ ηκυ πκυ ιΫρεδ τβ ηκυσδεά αζζΪ δεθ στκ γεσσαζδεσ εΪηπκέ Σρυηε οπηκττρδ,
ιΫρεδ θα σας πεδ τδς θστες, σ’ Ϋθα εκηά κ αδερφσς ηκυ ηαγαέθεδ θερΪεδ τκυς θκά
ηΪτδ ηκυ πκυ εκδτΪαεδ τκθ άζδκ εατΪηατα ηκτς τβς Θεσσαζέας εδ εγυ παέαπ δβζπτά
ΦζεβΪρβ ηάθα, σ’ Ϋθα εκηηΪτδ ηκυ πκυ ηε τκ στκηαξδεσ έζδγγκέ πσ τκ εασετσά
βγαέθεδ στκ ηπαζεσθδ εαδ φπθΪαεδ Ϊθτε φπθκ αεκτγεταδ ΣσδτσΪθβς· σερσΫ ζα φαη
γαηάσκυ εργατδΪ, σ’ Ϋθα εκηηΪτδ ηκυ πκυ εαδ τκ ηυαζσ ηκυ παζετεδ θα εΪθεδ ηεά
εΪπκτε θκστΪζγβσε τκ φπς πδκ πκζτ απσ

τΪφρασβ σε ηδα γζυσσα αηετΪφραστβ,
γδατέ εέθαδ β γζυσσα τκυ εσσηκυ κζσά
εζβρκυ, τβς Καρδέτσας εαδ τβς αστέζβς,
τβς Φζυρδθας εαδ τβς Καζδφσρθδα, τπθ
Καζαβρττπθ εαδ τκυ τδθες, τβς ηΪθας,
τκυ παππκτ εαδ τπθ ηπρυθ πκυ πρσεεδά
ταδ θα γεθθβγκτθ, σπκυ εδ αθ γεθθβγκτθ,
σ,τδ σθκηα εδ αθ τκυς δυσκυθ, σε σπκδκθ
Ϊγδκ εδ αθ τα τΪικυθ, σ,τδ γερηκερασέα εδ
αθ Ϋξεδ Ϋιπέ
ΘυηΪηαδ τα πρσσππα τπθ γκθδυθ ηκυ·
σξεδσθ αηΫρδηθαέ ξεδσθ ξαηκγεζαστΪέ
Λες εαδ δεθ Ϋξκυθ πρκβζάηαταέ ΦυσδεΪ
εΪθπ ζΪγκςέ
Θα ιαθααάσπ πκτΫ Ϋτσδν Θα ιαθαά
πΪπ εεδρκηά σξεδσθ ξαηκγεζυθταςν Θα
[ιαθΪ]γρΪοεδ εαθεές γδα τβθ αθΪστασβν
Σβθ αθΪστασβ αυτάς εδυ τβς απάς, αυά
τκτ εδυ τκυ τσπκυ, τπθ αθγρυππθ πκυ
ακτηε εδυ, πκυ εζαέηε ξπρές δΪερυα, πκυ
αγαπΪηε ξπρές αθτέερδσηα, πκυ ηεγαζυά
σαηε ηε Μπαεδρταά, πκυ γα πεγΪθκυηε
απσ τα ξβηδεΪ πκυ ηας πετΪθε θα φΪηε
εΪγε πκυ κδ δρσηκδ αθΪβκυθ εαδ κδ εαρά
δδΫς τραγκυδΪθε, ππς εέθαδ γζυεδΪ β απά
εαδ κ γΪθατκς ηαυρέζαν
ηεές γα αάσκυηε, ρεέ

«ΚΑΠΟΙΟ ΝΑ ΒΑΛ Ι ΜΟΤΙΚ έέέ»

Φδζκσκφδεά ΠρκσΫγγδσβ
τβθ ωantata ψWV 1ηθ, δεττερκ ηΫρκς ΧχdaggioΨ τκυ JέSέ ψach
ΑθδρΫας Κστσδφαςέ

ηέα τΫτκδα πρκτρκπά, θα αεκτσετε εΪά
πκδα στδγηά στβ απά σας, Ϋστπ ηέα, τκ
γεσπΫσδκ αυτσ Ϋργκ τκυ JέSέ ψach, τκ δετά
τερκ ηΫρκς ΧχdaggioΨ απσ τβθ ωantata
ψWV 1ηθ, τκ κττπ εαζκτηεθκ χriosoέ
θαζυτδεΪ δδπηΫθκ, εέθαδ πκζτ απζσ
στβ φσρηα τκυ εαδ εαταθκβτσ εαδ απσ
τκθ πζΫκθ αδαάέ

Σκ αρδστερσ ξΫρδ εετεζεέ, σε αδρΫς
εαδ απΫρδττες αζζΪ εΪγετες εαδ βαγδΫς
γραηηΫς, τδς συγξκρδέες, εαδ σξδ πυεθΫς
αζζΪ απκγυηθπηΫθες απζΪ, επαθαζαηά
βαθσηεθες σε σταγερσ ηκτέβκ, ηε συγεεά
ερδηΫθκ αργσ ρυγησ, ταετδεσ, πκυ ξΪθεά
ταδ στκ βΪγκς τβς αεκάς ηας, πέσπ απσ
τβθ αθτέζβοά ηαςέ τσδ, σηπς, εγεαγδά
δρτεταδ αυτά β ταετδεστβτΪ τκυ, εθσταζά
ζασσσηεθβ απβθυς στβ συθεέδβσά ηας,
πς Ϋθα ηκθστκθκ ζΪδτ ηκτέφ, πς Ϋθας γΫά
Πκρτραέτκ τκυ Γδσξαθ εηπΪστδαθ Μπαξέ
ρκς ηε βαρτ αζζΪ ταετδεσ ββηατδσησ,
Πβγάμ Wikipedia
πκυ αργΪ αζζΪ σταγερΪ πζβσδΪαεδ πρκς
ας πρκτρΫππ, σσκ ηκυ επδτρΫπεταδ τκ ηΫρκς ηας, ξπρές εηεές αρξδευς θα τκυ
wwwέestoέgr

δέθκυηε σβηασέαέ υτσ εέθαδ τκ ταετδεσ
πζεκθΫετβηα τκυ αθεπαέσγβτκυ, εαγυς
ηας εαταετΪ σταδδαεΪ εαδ Ϊθευ σρπθ,
αφκτ αρξδευς δεθ τκυ δέθκυηε σβηασέαέ
Καδ πρΪγηατδ, περέ ββηατδσηκτ πρσεεδά
ταδ, πκυ ξΪθεταδ β αρξά τκυ στκ Ϊθαρξκ
σβηεέκ εθΪριεπς τκυ Κσσηκυέ έθαδ κ
Κρσθδκς Υρσθκς, ηε τκ Φκβερσ άηα
τκυ, κ δρεπαθκφσρκς, πκυ αργΪ αζζΪ
σταγερΪ ηας πρκσεγγέαεδ, εαδ αεκτηε σζκ
εαδ πδκ δυθατΪ τκυς άξκυς απσ τα «ιυά
ζκπΪπκυτσΪ τκυ» ΧΓέ ΡέτσκςΨέ Όσκ εηπεά
δυθεταδ β ηεζπδέα εθτσς ηας, τσσκ ηας
εαταευρδετεδ β αθασφΪζεδα τκυ τΫζκυς,
πς εδηαρηΫθβςέ ΚΪπκδα στδγηά, απκεαά
ηπηΫθκδ εαδ ειαθτζβηΫθκδ απσ τβθ αθαά
ηκθά τκυ ακφερκτ τΫζκυς, παραδδθσηαά
στε αηαξβτέ, πσΪθ ερπτστρδες πζΫκθ θα
σαρυθκυθ τκ εκρηέ ηαςέ Καδ σηπς, εέθαδ
δζζκυαδκθδστδεά β αέσγβσβ τβς εαταευρέά
ευσβςέ έθαδ απζΪ τκ βάηα εθσς γΫρκυ,
πκυ ηεγκδδεΪ παρΫζυσε τδς αθτδστΪσεδς
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ἔστω, Ιαθέ ά Απρέ 2ί1ζ
ηας, πζβσδΪακθτας ηε κργΪθπσβ εαδ ταά
ετδεστβτα, εαγυς ηέα βρτσβ, πκυ στΪαεδ
ηέα στΪζα εΪγε τσσκ, αζζΪ πΪθτα τσσκ,
εαδ τσσκ σσκ θα σκυ δδαζτσεδ τκ θευρδεσ
στστβηαέ

Άπκοβ
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ηΪτκς αυτκπεπκέγβσβ εαδ θαρεδσσδσησέ
ρθεέταδ τδς πρκσεγγέσεδς εαδ τκυς συηά
βδβασηκτς, δεθ εΪθεδ εεπτυσεδς, αγαπΪ,
ξαέρεταδ, γυηθΪαεταδ, ξκρετεδ, ξαρδετεδ,
φδζΪ εαδ ερπτετεταδ, εατΪ τρσπκ αθαέά
τδκ εαδ ξπρές τβθ δσκπεδπτδεά σεΫοβέ
εθ σεΫπτεταδ, σξδ γδατέ δεθ ηπκρεέ, αζζΪ
γδατέ δεθ ξρεδΪαεταδ, εθεργεέ, ει κυ εαδ
Ι, πβδυθτας απσ πζάετρκ σε πζάετρκ
ηεδασθπθ πΪθτκτε εζδηΪεπθέ

“Αρηεάταγ τγς πρισεγγάσεγς δαγ
τιυς συζβγβασζισς, δεη δΩηεγ
εδπττσεγς, αγαπΩ, ναάρεταγ,
γυζηΩΰεταγ, νιρεσεγ, ναπδεσεγ, φγεΩ
ΚΪπκδα στδγηά, σηπς, Ϋρξεταδ εαδ
δαγ εροτεσεταγ, δατΩ τρςπι
β συθεδδβτκπκέβσβ στδ σζα αυτΪ εέθαδ
αηαάτγι δαγ νοράς ταη γσιπεδοτγδΫ εφάηεραέ ϋt in χrcadia ϋgo, γκγγταεδ κ
σδΪξαά”
Poussin στδς ουξρΫς αέγκυσες τκυ Λκτά
ΠκτΫ δεθ γα δυσεδς σβηασέα στκ αρδά
στερσ ξΫρδ, σηπς, σσκ εετεζεέταδ τκ αρδά
στκτργβηα χriosoέ Γδατέ σζβ β πρκσκξά
σκυ εέθαδ στραηηΫθβ στβ ηεζπδέα, πκυ
εετεζεέ τκ δειέ ξΫρδέ εεέ εαδ ειαθτζεέσαδέ
, τκ ηκτέβκ τκυ δειδκτ ξερδκτ Ξ δαηεά
τρδεΪ αθτέγετβ φσρηα απσ τβθ φσρηα τκυ
αρδστερκτ, συηπυεθπηΫθβ σε Ϋθα Ϋργκ β
πρκαδυθδα αθτέγεσβ εαδ δδαπΪζβ τκυ Γάά
ρατκς εαδ τβς Νεστβταςέ υτάθ Χτβ Νεά
στβταΨ εεπρκσππεέ τκ δειέ ξΫρδ, τβθ απά
θτΪθδα, τβθ αεηά, τβθ σφρδγβζστβτα, τα
θδΪτα, πς αυταιέα εαδ υπΫρτατβ αρξάέ
ε αθτέγεσβ ηε τβθ υπκδσρδα, τπκυζβ,
απκξαυθπτδεά απκδσηβσβ τκυ αρδστεά
ρκτ ξερδκτ, τκυ Υρσθκυ, αυτκτ τκυ ΓΫά
ρκυ, πκυ απκδεκδκηεέ τδς αθτδστΪσεδς ηας
εαδ φγεέρεδ τα πΪθτα στκ δδΪβα τκυ, τκ
δειέ ξΫρδ εεφρΪαεδ τκ πκδβτδεσ αέτδκ αυά
τκτ τκυ Κσσηκυ, τκ ζσγκ δβηδκυργέας εαδ
υπΪριευς τκυ, τα θδΪτα εαδ τα συηπαρκά
ηαρτκτθτα paraphernalia τκττπθέ Σκ δειέ
ξΫρδ συθδστΪ τκ ζσγκ εαδ τβ δρΪσβ εθσς
Ϊζεδηκυ θεαρκτ, κ κπκέκς δδαγΫτεδ απκζά
ζυθεδα εΪζζβ, σηδζευηΫθα σε ηεέακθες
εζέηαεεςέ Περδξαράς, γδα τβθ αέσγβσβ
δτθαηβς πκυ απκπθΫεδ εαδ τκθ δδαπθΫεδ,
εΪθεδ τα πρυτα βάηατΪ τκυ στβ απά, γεά

βρκυέ ϋt in χrcadia ϋgo, αθαφπθεέ απσ
τκ βΪγκς εαδ τα Ϋγεατα τκυ πδΪθκυ, τκ
αρδστερσ ξΫρδ, κ Υρσθκς, πκυ πζβσδΪαεδέ
τκ Ϊεκυσηα τβς σταδδαεάς αυτάς επΫά
ζασβς τκυ ξρσθκυ, πκυ ξαρΪαεδ εαδ τδς
πδκ φρΫσεες επδδερηέδες, τκ δειέ ξΫρδ Χκ
θΫκς ηαςΨ αρξδευς απκσβκζυθεταδ, ξΪά
σεκθτας ηε δτθαηβ πρκς στδγηάθ σε ηέα
τφεσβ τκυ σσζ, κπστε εαδ απκφασέαεδ θα
δραπετετσεδ, θα ιεφτγεδ απσ τα θτξδα
τκυ Ϊρπαγα Κρσθδκυ ΓΫρκυέ τβθ ουξά
τκυ παζδθπδεέ β γζέοβ, κ έδδκς συθαδά
σγβηατδεΪ ηεταπέπτεδ σε εζΪσσκθες εζέά
ηαεες, ηε τβθ έδδα φκρτδεστβτα βΫβαδα,
αζζΪ πΪθτκτε στδς υφΫσεδς τβς γζέοβς
εαδ τβς ηεζαγξκζέαςέ
ττξβ τκυ εέθαδ
αθαπσδραστβ, παρΪ τδς τρέζδες, τδς εκρυά
θες εαδ τα ζκδπΪ ηκυσδεΪ τερτέπδα τκυέ
αρξδεά ευφκρέα τκυ ειΫπεσε σε απσά
γθπσβ εαδ ζτπβέ Σα θδΪτα ζυπκτθταδ, εαδ
σταθ ζυπκτθταδ, ηεταπβδκτθ ηε αστραά
πδαέκ ρυγησ στβθ εδθκτηεθβ Ϊηηκ τπθ
υφΫσεπθέ
Σα πΪθτα εέθαδ πρκδδαγεγραηηΫθα
σηπς, β εδηαρηΫθβ δεθ γα ηπκρκτσε θα
απκυσδΪσεδ απσ τκ γεσπΫσδκ αυτσ Ϋργκ
τκυ Μπαξέ ΠαρΪ τδς απΫζπδδες πρκσπΪά
γεδες τκυ δειδκτ ξερδκτ Χτκυ θΫκυ ηαςΨ,
εαδ τβς ηεζπδέας πκυ αυτσ εεπΫηπεδ, θα

απκδρΪσεδ απσ τβ δδετατκρέα τκυ πρκά
αδυθδκυ αρδστερκτ ξερδκτ, β ττξβ τκυ εέά
θαδ δεδκηΫθβέ Θα συγεζέθεδ, γα συηπυά
εθπγεέ, γα συγξπθευγεέ, κ ξρσθκς γα τκ
εαταευρδετσεδ, γα τκ δαηΪσεδέ
θεσά
τβτα, τκ σφρέγκς, τα Ϊζεδηα πΫθτε ηΫζβ
τκυ δειδκτ ξερδκτ στθτκηα γα γερΪσκυθ,
γα σππΪσκυθ, γα τα εαταπδεέ κ βσρβκά
ρκς τκυ αρδέκυ ΓΫρκυέ Θα εεπΫηοκυθ
γδα τεζευταέα φκρΪ τκθ σεκπσ τκυς, εδ
τστερα γα ξαγκτθ, απκρρκφβγΫθτα απσ
τβθ έδδα θστα, τβθ θτκ Χσε υφεσδαεά εατΪά
στασβΨ, στβθ αηΫσπς πδκ βαρττκθβ εζέά
ηαεα, σπκυ ησζδς ιαπσστασε κ γΫρκ –
Υρσθκςέ Σα θδΪτα γα πεγΪθκυθ, δέθκθτας
σΪρεα στα ιΫσαρεα ξΫρδα ΧΜππασσΪθΨ
τκυ αρδστερκτ δυθΪστβ, τκυ Κρσθδκυ γβά
τευτά τπθ πΪθτπθέ

“ΑυτΫ α δάνος τΪεις δγαζΩνα τιυ
«Σ΄ αγαπτ» δαγ τιυ «Δεη βα σε
αγγάθο πιτΪ στα ΰοΫ ζιυ»ά”
υτά β αΫθαβ δδαπΪζβ ηεταιτ τκυ
Ϊσπρκυ εαδ τκυ ηατρκυ, τβς δέεσβς εαδ
τβς τφεσβς, τκυ ηεέακθκς εαδ τκυ εζΪσά
σκθκς, τβς ξαρΪς εαδ τβς ζτπβς, τπθ θδΪά
τπθ εαδ τπθ γβρατεδυθ, τκυ τυρα εαδ τκυ
πκτΫ, τκυ ξγες εαδ τκυ ατρδκ, τβς αθΪά
ηθβσβς εαδ τβς πρκσδκεέας, τκυ Θεκτ εαδ
τκυ δαβσζκυ, τκυ αθαέτδκυ εαδ τβς εδά
ηαρηΫθβς Ξ υτά β δέξπς τΫζκς δδαηΪξβ
τκυ «΄ αγαπυ» εαδ τκυ « εθ γα σε αγά
γέιπ πκτΫ στβ απά ηκυ»έ
υτσς κ γρέαηβκς τκυ Υρσθκυ, ηε τκ
συηπυεθπηΫθκ βγδεσ δέδαγηα απσ πζευά
ρΪς τκυ πΪστκρκς Μπαξέ δστδ κ Μπαξ
εέθαδ πρπτέστπς κ παδδαγπγσς τπθ εθβά
ζέεπθ, κ συθτΪετβς τπθ βγδευθ ηας επά
δέεπθ, κ Ϊτεγετκς, αεΫραδκς εετεζεστάς
τπθέ
χrioso, γδα πΪθτα ά, εαζττερα, γδα
πκτΫ…
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επκξά τκυ εκυάδκυάθδκυέ
τατρκς Αθττπαςέ

Ο Μπδηπέεκς ζΫεδμ
attackες εθσς ηπρκτ
(Αθ)ασφαζυς απ’ τκθ εαθαπΫ ηαςΞ

*

Γδα τβθ εαγυστερβηΫθβ Ϋεδκσβ
τα παρΪπκθΪ σας στκθ
ΕγεΫζαδκέ • Γδα τβ γεθδεστερβ
εαγυστΫρβσβ, στα
ψβφκδΫζτδαέ

*

Μου ’γ ε πρότασ έ • Δε ου
’γ ε πρότασ έ • Δεθ
«εατεβαέθκυηε»,
ΑΝΕΒΑΙΝΟΤΜΕέ
ΧΑΡΑΚΑ* Ϋδωσες,
ΧΑΡΑΚΑ γα ζΪβεδςέ

*

Δυσ ηΫτρα άγκςέ

*

ΧδζδΪδες υπκψάφδκδ, Άφαθτκδ
ψβφκφσρκδέ

*

ΜεταιωτΫς πΪθες γδα τκιδεΫς
ΑζζαικάεωζδΫςέ

*

Γτρκς εδθαδ εαδ Γυρέαεδέ

*

ΚΪζπβάεβ Λτρα

*

Σβς Καζ(π)κηκέραςέ

*

ΞαθγδΪ ΑγαπβηΫθβ ΠαθαγδΪέ

*

Σκυ Λακτ τα ΠΑΘΗέ

*

ΑΝΕΣΗν ΑΝἔστω

22 Ιαθκυαρέκυ 2ί1ζ
ώ Ιστκρέα δεέξθεδ θα Ϋξεδ ειαθτζβγεέέ
Ο Ιστκρδεσς, σξδ σππς συθβγέααηε θα
ζΫηε τκυ ηΫζζκθτκς, αζζΪ εεεέθκς τκυ πδκ
εξγρδεκτ παρσθτκς, στΫγθπσε τκ ηεζΪθδ
τκυ πΪθπ στδς γυσέες αζζκτδθυθ γεθευθ
πκυ στβθ πκρεέα βρΫγβεαθ στα πρσγυρα
τβς εικυσέας ά αεσηβ εαδ γαθταυγβεαθ
σ’ αυτάθέ εσηβ εαδ αυτσς, απκζυηΫά
θκς ά σε δδαγεσδηστβτα, αηάξαθα στΫεεά
ταδ ηπρκστΪ σε ζευεΫς σεζέδες, αθέεαά
θκς αεσηβ εαδ γδα τβ στκδξεδυδβ γραφδεά
τζβέ
σβηερδθά εαγβηερδθστβτα απΫξεδ πκζτ
απσ τβ ζΫιβ δστκρδεάέ ρπες δε γΫθά
θβσε, κττε ευκφκρεέ, παρΪ ησθκ γτηαταέ
ξγρκέ εδ αθτέπαζκδ, δεθ φκρκτθ αηπΫά
ξκθα παραζζαγάς, δεθ εκυβαζκτθ σβά
ηαέες εαδ εαθσθδα, δεθ δδαερέθκθταδ γδα
τα γαζσθδα τκυς, κττε γδα τα αστΫρδα
στα δέεκξα εαπΫζα τκυςέ Καδ τα ερΪτβ,
τα Ϋγθβ εαδ κδ ζακέ, ηΪζζκθ αθγρππκζκά
γδεσ επδστβηκθδεσ εθδδαφΫρκθ παρκυσδΪά
ακυθ εαδ εαθΫθα ρσζκ δεθ επδτεζκτθ στβθ
επκξά αυτάς τβς δστκρδεάς ηαταδστβταςέ
εσηβ εαδ κδ αρδγηκέ, σαστδσηΫθκδ δεέά
ξθκυθ τκ δρσηκ πρκς τκ απσζυτκ εεθσέ
αθεργέα, τα ζκυεΫτα, κδ εατασξΫσεδς
ξτυπκτθ τκυς Ϊπεδρκυς δεέετες τκυ εσεά
εδθκυέ Μδα κζσεζβρβ ξυρα, τσσες ηετρβά
ηΫθες γεθδΫς, εεατκθτΪδες ξδζδΪδες Ϊθά
γρππκδ ξρπηατέακθταδ σε ζΪηοεδς εκδθπά
θδεκτ συθαγερηκτέ Μσθκ εΪπκδκδ «ηατά
ρκδ» δεέετες απΫηεδθαθ θα παέακυθ τβθ
απσδρασβ Ξβρκτ, τβθ αγεΐα εΪπκδκυ αρά
ξβγκτ, τκθ ιεθυθα εΪπκδκυ υπκυργκτέ Κδ
σζα αυτΪ, ηΫξρδ τκ εκυδκτθδ θα ιυπθάσεδ
τκθ βαρτ εγθδεσ ηας ζάγαργκέ
θα ερΪτκς πδστπτάς εαδ κφεδζΫτβς, δαά
θεδστάς εαδ δαθεδασηεθκςέ θα τραπεά
αδεσ στστβηα στκ κπκέκ σζκδ ηας κφεέά
ζκυηε εαδ σζκδ ηας δαθεέσαηε ηε αθαεεά
φαζαδκπκδάσεδς αθαγεαστδεΫς στκ σθκηα
ηδας σπτβρέας πκυ εέθαδ συθΪηα εαδ β
εαταστρκφά ηαςέ Μδα ευρππαρεά αγκρΪ
στβθ κπκέα κφεέζκυηε ξπρές πκτΫ θα εέά

δαηε κττε τδηκζσγδκ, κττε παραστατδεσ,
κττε έΦέΜέ, κττε Ϋδραέ Κδ αθ τα εέά
δαηε, στα εζεφτΪ, Ϊζζκδ υπΫγραοαθ πρκά
τκτ στα φπταγπγβηΫθα Ϊππεδα φπτκά
γραφβγκτθέ
Με τβθ απζά ηΫγκδκ τβς ζκγδεάς, ξρΫκς
δεθ υπΪρξεδ, κττε υπάριε πκτΫέ έθαδ Ϋθα
πκζδτδεσ γεπρβτδεσ εατασεετασηα, γδα
θα δδεαδκζκγάσεδ Ϋθα στΪσδηκ δδεκζκά
γδεΪ εαδ πκζδτδεΪ στστβηα τκ ηεγΪζκ τκυ
απσγεηαέ Σκ υπερεΫρδκς πκυ δβηδκτρά
γβσε απσ εαζΪ δκυζεηΫθες υπεραιέες εαδ
πκυ ηε τδς εαγεστπτδεΫς δκηΫς τκυ τκ δδΫά
γεσε ά εαζττερα δδΫξυσε γεπρβτδεΪ εαδ
σπΪταζα σε ηάεβ εαδ πζΪτβ, εθυ στβθ
πραγηατδεστβτα τκ ερΪτβσε φυζαγηΫθκ
στα ταηεδαεΪ δδαγΫσδηα εθσς αηΫτκξκυ
εεφαζαέκυέ
Λακέ εαδ Ϊθγρππκδ τρΫξκυθ τυρα θα εικά
φζάσκυθ Ϋθα γεπρβτεσ τέπκτα, πΪθπ στκ
κπκέκ ξΪθεταδ σ,τδ πδκ πκζττδηκ Ϋξεδ κ Ϊθά
γρππκςέ έδδα τκυ β απά, απσ στδγηά σε
στδγηά Ϋρηαδκ εαδ ζΪφυρκ εθσς εκυδκυά
θδκτέ Με ζέγα ζσγδα, ακτηε στβθ επκξά
τκυ εκυδκυθδκτέ τδς αθδστσρβτες αυά
τΫς στδγηΫς πκυ τβ γΫσβ τκυ αθαρησά
δδκυ δστκρδεκτ αθΫζαβε κ αρησδδκς δδά
εαστδεσς επδηεζβτάς ά κ ταξυδρσηκς συά
στβηΫθπθ επδδκτβρέπθέ Μ’ Ϋθα ξττπβηΪ
τκυ, σβηατκδκτεέ τκ τΫζκς εθσς σπδτδκτ ά
θκδεκευρδκτ, τβθ τεζευταέα πρΪιβ αφαέά
ηαιβς τβς πδκ ηδεράς αηυξάς εζπέδας
γδα επδβέπσβέ Σα γεηΪτα απεδζΫς εδθδτά
θκυ απάς ραβασΪεδα, εέθαδ κδ δδετΪτκά
ρες τβς επκξάς ηαςέ Οδ δδαταγΫς πζβρπά
ηάς, τα βασαθδστάρδΪ τκυςέ Οδ αθαεκά
πΫς εαδ ζκδπΫς δδεαστδεΫς εαδ δδαδδεαά
στδεΫς «αθτδστΪσεδς», κδ δβζυσεδς ηεταά
θκέαςέ Γδατέ, σταθ Ϋργεδ β υρα θα ξτυπάά
σεδ τκ εκυδκτθδ, τστε απζΪέέέ εέθαδ αργΪέ
Όταθ Ϋπρεπε, τκ εκυδκτθδ τκυ απΫθαθτδ
πδστΫοαηε ππς δεθ γα ξαζΪσεδ τκθ δδεσ
ηας θβφΪζδκ τπθκ, πΪθπ σε αγκρασηΫθα
ηε πδστπτδεΫς εΪρτες εηπρδηΫ σεθτσθδα
γδα τσαζαεπηΫθα σθεδραέ Καδ τυρα πκυ
κ άξκς Ϋφτασε στβθ πσρτα ηας, τκ ησθκ
πκυ Ϊζζαιε, τκ βαγτ ξρυηα τβς σδππάς
ηαςέ

ἔστω ά www.esto.gr
ΠΙΚΟΙΝΩΝ Σ
Γδα επδεκδθπθέα, παρατβράσεδς, γδα θα
στεέζετε Ϊργρα ά δδαφβηέσεδςμ
Σβζέμ 211 ιλί 2112,
Φαιμ 211 ιλί ηίί3,
Emailμ info[ at ]estoέgr,
Φσρηα πδεκδθωθέαςμ
www.esto.gr/contact
wwwέestoέgr

Γδα τβθ δβηκσέευσβ τπθ δδευθ σας Ϊργρπθ απκστκζά στβθ δδετγυθσβ i n f o

[at]

e s t o . g r

