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ρα θα φτγκυθ κδ εφδΪζτες εαδ θα ιαθαρξέσκυθ τα σθεδραέ ΚΪηατκς, δδρυτας, τσΪπες
εαδ πΫθεςέ κυβτΪ απάςέ παθασυγερστβσβ τβς Λκγδεάςέ ΞαθΪ θδεβτάςέ Σραξτςέ
Ϊθαυσκςέ βηδκυργσςέ

τθτρκφκδ Τ συθτρσφδσσαέ
Μεγαζυσαηεέ έθαδ αζάγεδαέ Κδ ας φερσηαστε συξθΪ σαθ
παδδδΪέ έθαδ πκυ κδ ηΪξες τβς απάς σε επκξά ερέσβς ηας Ϋεαά
θαθ θα ξΪσκυηε τκ γΪρρκς ηας εαδ τβθ πέστβ ηας ππς κ εσσηκς
αζζΪαεδ ά θαδ αζζΪαεδ ά αεσηβ εαδ ηε βρδσδΫςέ
ΠδστΫοαηε, στβθ αρξά αυτάς τβς επκξάς πκυ κ δστκρδεσς
τκυ ηΫζζκθτκς γα τβθ εγγρΪοεδ πς ”επκξά τπθ ηθβηκθέπθ”,
ππς κ εσσηκς, αφάθκθτας τβ ηεταπκζδτευτδεά βκζά τκυ εαά
θαπΫ τκυ, γα αζζΪιεδ Ϊηεσα τβ ρκά τπθ πκταηδυθ εαδ γΪζασά
σες θΫες εαδ ταιδδδΪρες γα γεηέσκυθ απσ τα φτερΪ ηδας γεθδΪς
πκυ σφεδζε γδα ζσγκυς δστκρδεκτς θα ηΪγεδ θα πετΪέ Να πετΪ σε
κρέακθτες δβηδκυργδεκτς εαδ κθεδρεηΫθκυςέ Να πετΪ, πρυτα, τα
εαταεΪγδα εαδ τα απκρρέηατα γεθδυθ εαδ γεθδυθ, συστβηΪτπθ
εαδ εικυσδυθ στκ εαζΪγδ τβς δστκρδεάς ερέσβςέ
Κδ σηπςέ Σέπκτε δεθ φΪθβεε απκ αυτΪέ Κδ β επδστρκφά, ά
Ϋστπ β επαθΪζβοβ τπθ εκδθπθδευθ εαδ πρκσππδευθ πεπραγά
ηΫθπθ, βΪρυθε τα πσδδα ηας εαδ τβθ ουξά ηας, εηπσδδσε τβ φαά
θτασέα ηας θα φτΪσεδ στκθ πρκκρδσησ τβς, ηας εκτρασε, βυγέά
ακθτας τκ θκυ εαδ τδς ηατδΫς ηας σε ηεγυσηΫθες ττοεδς, εθκξΫς
ά έσπς ά εαδ πΪθτπς κπδσγκξπράσεδςέ Καδ, παθτεζυς αθταθαά
εζαστδεΪ, σπετσαηε θα συθαθτάσκυηε σσα εαζΪ ά εαεΪ Χγδα
ηΫθα περδσσστερα τα δεττεραΨ ηας αθΫγρεοαθ στδς επκξΫς ηδας
εατα φαθτασέαθ αζζΪ παθτεζυς ρεαζδστδεάς ατκηδεστβταςέ Καδ
γέθαηε εαεστρκπκδ, ζες, εγπδστΫς εαδ αδδΪζζαετκδέ Καδ πρυτκς
εγυέ Καδ εΪππς Ϋτσδ, κδ εφδΪζτες ιτπθβσαθ, κδ σδππΫς επΫστρεά
οαθ, κ αγυθας γδα τκθ εαγβηερδθσ επδκτσδκ ζΫρπσε τδς σεζέδες
πκυ περάφαθα ζέγκ πρδθ κηκρφαέθαηεέ Νκηδακθτας, ηΪζδστα,
τστε, ππς ηε ζΫιεδς ά θαδ ηε ζΫιεδς ά κ εσσηκς αζζΪαεδέ Καδ
ηεέθαηε ησθκδέ Πκζτ ησθκδέέέ Υπρές φπθΫς, ξπρές ζΫιεδς, ξπά
ρές ουξάέ
άηερα τκ απσγευηα, Ϋθας γΫρκς, εκδτΪακθτας τα ξρσθδα
πκυ τκυ φτγαθ στα ταιέδδα τβς γΪζασσας, ηκτ ’γθεοε ηε τβθ
πζΪτβ τκυ ππς τα σθεδρα δεθ σεκτυθκθταδ, κττε αυτκετκθκτθέ
τκυς υηκυς τκυ εέδα τκ ξρσθκ, βδαστά εαδ ζυτρπτά ταυτσά
ξρκθα, θα ηκυ γθΫφεδ συθκηπτδεΪμ Μα, β ΣΪιβ τκυ Υρσθκυ ας
γΫθθβσεέέέ Ππς ζκδπσθ, ευεκζσπδστα, θα δεξτκτηε ππς Ϋξκυηε
τκ δδεαέπηα ηα εαδ τκ αθΪστβηα, αυτΪ πκυ γεθθάσαηε εαδ ηας
γΫθθβσαθ,
θα εγεαταζεέοκυηεέ Έστπ γδα ζέγκέ Σα βζεετρκθδεΪ
έ
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συστάηατα, τα ηΫδζ, τα τβζΫφπθα, κδ εαφΫδες πκυ άπδαηε, ππς
εέθαδ δυθατσθ θα ηεέθκυθ εεθΪ, ησθα, αδδΫικδα, εαδ κ εαγΫθας
στδς εαρυδδΫς πκυ Ϋταιε σε επκξΫς Ϊζζες τβς απάς τκυ τκθ εαυτσ
τκυ, θα γεέρεδ, αθάηπκρκς, δεδζσς εαδ γερασηΫθκςέ Καδ γδατέ ηδα
σδγά ασυρηΪτκυ βαγεδΪ θα πθέιεδ τκ βΪγκς εαδ τκ τοκς ηδας ουά
ξάς ά ά πκζζυθ αθ Σκ θδυγετε εαδ εδς ά πκυ Ϋηαγε πζΪδ ας εΪτδ
σηκρφκ θα σεΫπτεταδ εαδ θα δβηδκυργεέέ Γδατέ τδς ζΫιεδς θα πεά
τΪικυηε, τδς εγεζάσεδς, τκυς τσθκυς, τδς φπθΫς, σταθ ηααέ τκυς
αβσαηε τκ σθεδρκ γδα ηδα δδεά ηας Π Ν Σ  έ
Μα πΫρασαθ εδ Ϊζζκτε κδ παρΫες δτσεκζαέ Κδ σηπς Ϋγραά
οαθ δστκρέαέ Κδ ας δδαφυθβσαθ εΪπκτε εδ ας ξΪγβεαθ γδα ζέγκέ
τκ τΫζκς, ηααέ συθΫξδσαθ εαδ ηααέ θέεβσαθέ Μπκρεέ θα Ϋξασαθ
τκθ πσζεηκ ά εΪτδ πκυ έσπς εαδ σε ηΪς θα συηβεέ ά σηπς πΫά
τυξαθ τκ αεατσργπτκ, θα ηεδθκυθ παρΫα, θα ηεέθκυθ ηααέέ Καδ
τυρα, σαθ εΪτδ θα άγεζαθ θα παραδυσκυθ εαδ σε εηΪς, ηδα παά
ραεαταγάεβ, Ϋθα αθεπέδκτκ γρΪηηα γδα θα τκ πΪρκυηε εδ αφκτ
τκ δδΪβασκυηε θα τκ στεέζκυηε στα πΫρατα τβς δστκρέαςέ πκ
εδυ, θαδ απκ εδυ, απσ Ϋθα ηδερσ ηΫρκς πκυ γΫθθβσε Ϋθαθ ηεά
γΪζκ ΟδυσσΫαέ
φδζέα ηας, εέθαδ αδδαπραγηΪτευτβέ Κδ ας ηας σπρυξθεδ
β απά σε απασξκζάσεδς εδ εεερεηστβτες τκυ αθδαρκτ παρεζά
γσθτκςέ Όηπς, δεθ φτΪθεδ αυτσέ τα ηαδευτάρδα τβς επκξάς,
απκετάσαηε ά απσ τκθ «κηαδδεσ Ϋρπτα» πκυ γα ’ζεγε εαδ κ
Πρσεδρκς ά Ϋθα παδδέέ Καδ τκ παδδέ αυτσ ηας ηκδΪαεδέ ΜκδΪά
αεδ σε σζκυς Μαςέ Έξεδ εΪτδ απσ τκθ εαγΫθαέ εσηβ εαδ τκ
σθκηα τκυ, τΫσσερα γρΪηηατα, αερδβυς σσα κδ γκθεές τκυέ Καδ
τκ παδδέ αυτσ Ϋφτασε στα ζ τκυ, σξδ γδα θα ηεέθεδ εεεέ, ηδα απά
στβθ έδδα τΪιβ δβζαδά, αζζΪ γδα τα επσηεθα ζ, τα ηεγεπσηεθα,
τα παθτκτδθΪέ Σκ βζΫππ τυρα δα ηπρκστΪ ηκυ, σε Ϋθα παγεΪεδ
θα πρκσπαγεέ θα σεαζέσεδ αθκργσγραφα ηδα πρσσεζβσβέ Έθα
εΪζεσηα σε εηΪς πκυ τκ φΫραηε στκθ εσσηκ εαδ τκ περπατάά
σαηε στκυς ζ κρέακθτες, ππς τα σθεδρα τπθ εραστυθ δεθ σβάά
θκυθ, αρεεέ ΟΛΟΙ ηας, θα συθεξέακυηε θα ιαπζυθκυηε εΪτπ
απσ τκ έδδκ δΫθτρκέ Μσθκ Ϋτσδ, γα βζΫπκυηε εαδ γα ακτηε τκ
έδδκ σθεδρκ, ησθκ Ϋτσδ, Ϋξεδ θσβηα κ πδκ απζσς ηαγβηατδεσς εαδ
φδζκσκφδεσς υπκζκγδσησς πκυ γΫθθβσε τβ απά ηας κηκρφδΫςμ
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ΟΝ ΙΡ ΓΛΤΚ

Ο ηδερσς ηΪγκς εαδ Ϊζζες δστκρέες

τκ ηΫζδ

υγγραφΫαςμ ΣκυηααΪτκς ζέας

Sine Lege
δεκσδπΫθτε ηδερΫς δστκρέεςέ ΜδερΫς στδγηΫς, κζστεζα αζβά
γδθΫς εαδ ταυτσξρκθα κζστεζα παραηυγΫθδεςέ πρυτβ ηΫρα
στκ ΓυηθΪσδκέ Μδα τβγαθδΪ πατΪτεςέ Έθα ηπζε βαθΪεδ πκυ πΪεδ
βσζτεςέ Έθα φυζαεδσηΫθκ πκυζέ πκυ τκ σεΪεδ απσ τκ εζκυβέ
τκυέ Έθας ηδερσς ηΪγκς πκυ εζεέθεδ τα 1κέ Έθας εάπκς ηε παρΪά
ιεθα ζκυζκτδδαέ Έθας πδτσδρέεκς πκυ κθεδρετεταδ εαδ τραγκυά
δΪεδέ Μδα σεΪζα ηε πρκκρδσησ τκ σθεδρκέ Μδα ηεγΪζβ παραά
ζέαέ Μδα κζκησθαξβ γδαγδΪέ Μδα ξυρα ξτδσηΫθβ στκ Ίθτερθετέ
Έθας πσζεηκς στβς αθατκζάς τα ηΫρβέ Έθα τρατηα ερυηηΫθκ
στκθ εαθαπΫέ Έθας Άγδκς ασέζβς, ησζδς σξκζΪεδ απσ τβ δκυά
ζεδΪ τκυέ Έθα ηπρΪεδ πκυ εΪθεδ πρπτκξρκθδΪ σε ηδα γζΪστραέ
Έθα ηδερσ Ϋπκς στκ θτκυζΪπδ ηε τα ηπαξαρδεΪέ Μδα Ϋεπζβιβ
τκ βρΪδυ τβς θΪστασβςέ Μδα εαρΫεζα στκ τΫρηα τκυ δδαδρσά
ηκυέ Σκ βζΫηηα εθσς γδκυέ Έθας ετρδκς πκυ φετγεδ απσ τβ δκυά
ζεδΪ τκυέ Μδα βσζτα στκ γτρκ τβς ΛΪσβςέ Έθα παγεΪεδ εαδ ηδα
ιυφαζτσβ ηπαζδΪέ Έθας ξαρταετσς πκυ πετΪεδ απσ τα φκδτβά
τδεΪ Ϋδραθα πς τβθ ΚεφαζκθδΪέ ΚεφαζκθδΪέ φετβρέα, σεβά
θδεσ, πρκκρδσησς αζζκτ φαθερΪ εδ αζζκτ ερυηηΫθβ, σε σζες
τδς δστκρέεςέ Πκυ εζεέθκυθ ηΫσα τκυς στδγηΫς πκυ δεθ τδς πρκά
ζαβαέθεδς εαηδΪ φκρΪ σταθ τδς αεδς, Ϋρξκθταδ σηπς, εαηδΪ φκρΪ
στα ιαφθδεΪ, στα σθεδρα ά τδς αθαηθάσεδς σκυ εαδ εγεαγέσταά
θταδ ησθδηα εεεέέ τκ σβηεέκ σπκυ, σσκ ηεγΪζκς εαδ θα εέσαδ
στα ξρσθδα, παραηΫθεδς παδδέέ Γδα πΪθτα…

εαδ τστερα άργαθ κδ ηΫζδσσες εαδ ηετΪ εαθεές δε θκδΪστβεε
πκτ πΪθε κδ ηΫζδσσες σταθ φετγκυθ απσ δπ εαδ τκ ηΫζδ τδ τΪξα
θα απΫγδθε τκ ηΫζδ πκυ εαθεές πκτΫ δεθ Ϊζεδοε επΪθπ σε ηδα
φΫτα οπηέ εαδ αβτΪηε οπηέ τ’ αεκτς οπηέ γδατέ β γβ πεδθΪεδ
αζζΪ τκ σδτΪρδ φτΪθεδ γδα σζκυς εαδ περδσσετεδ αζζΪ κδ Ϊρξκά
θτες τκ ηααετκυθ σε απκγάεες εαδ ηας αφάθκυθ θα πεγαέθκυηε
εαδ θα σεκτυθκυηε γδα τκ φαγβτσ αθτέ θα σεκτυσκυηε αυτκτς
εαδ έσπς εαδ θα πεγαέθκυηε δε ζΫπ αζζΪ θα πεγαέθκυηε γδα τβθ
εζευγερέα εαδ εαθεές ηα εαθεές δεθ αθαρπτδΫταδ τδ απΫγδθαθ κδ
ηΫζδσσες εαδ κδ βασέζδσσες εαδ κδ δκτζες τκυς εαδ κδ εαεσηκδά
ρκδ κδ εβφάθες εαδ γδατέ τκ ηΫζδ εέθαδ τσσκ γζυεσ εαδ γδατέ σταθ
κδ Ϊθγρππκδ ηδζΪθε γδα Ϋρπτα αθαφΫρκυθ τκ ηΫζδ αζάγεδα ιΫά
ρεδς πσσκδ Ϊθγρππκδ φτγαθε πδα απ’ τδς πσζεδς εαδ φτδΪιαθε τβ
απά τκυς στα ξπρδΪ εαδ βράεαθε ξυρκ στα ξπρΪφδα τπθ παπά
πκτδπθ τκυς εαδ ιεεέθβσαθ θα βγΪακυθ τκ δδεσ τκυς ηΫζδ εαδ
σζκδ γα σκυ δυσκυθ Ϋθα βΪακ ηε ξεδρκπκέβτκ ηΫζδ σταθ πας
θα τκυς επδσεεφγεές Ϋξεδ ειαφαθδστεέ τκ βδκηβξαθδεσ ηΫζδ απσ
τδς αγκρΫς εδ αυτσ έσπς θα κδβγάσεδ σε εζεέσδηκ τπθ εργκσταά
σέπθ εαδ ηετΪ κδ Ϊρξκθτες γα ηας εατβγκράσκυθ στδ στερκτηε

τκθ τσπκ απσ τκ σραηα εαδ τβθ εζπέδα ιΫρεδς εΪγε πκυ κδ Ϊρξκά
θτες ηδζΪθε εέθαδ ζες εαδ φττθκυθ τδς ζΫιεδς βδΪακυθ παρΪ φτσβ
τβ γζυσσα Ϊεκυ αθ γες τκθ άξκ τπθ ζΫιεπθ πκυ βγαέθκυθ απσ
τκ στσηα τκυς εέθαδ Ϋθας εκτφδκς εαδ εεθσς γδκτπκς πΪθτπς
τκ σπστσ εαδ τκ σηκρφκ γα ‘ταθε θα παέρθαθε τα ηΫσα παραά
γπγάς κδ εργΪτες στα ξΫρδα τκυς εΪτδ τΫτκδα κθεδρετκηαδ ‘γπ
εαδ ιΫρεδς δεθ τα κθεδρετκηαδ ησθκ γα τα εΪθπ πραγηατδεσά
τβτα ηδα ηΫρα γδα σεΫοκυ τδ ηπκρεέ θα γεθθάσεδ τκ ηυαζσ απσ
ηδα σεΫοβ θα γεθθβγεέ ηδα επαθΪστασβ εδ Ϋθας Ϋρπτας σεΫοκυ
θα αζεέφαηε ηε ηΫζδ κ Ϋθας τκθ Ϊζζκθ εδ τστερα θα εκζζΪγαηε
γδα πΪθτα κ Ϋθας πΪθπ στκθ Ϊζζκθ αεκτγεταδ ζέγκ βαρετσ τκ
ιΫρπ αζζΪ σεΫοκυ στδ ηΫσα σε ζέγκ εαδρσ γα συθτκθέακθταθ κδ
εαρδδΫς ηας εαδ σπκδες βδταηέθες σκυ ζεέπκυθ γα τδς Ϋπαδρθες
απσ τκ συηα ηκυ εδ εγυ γα ‘παδρθα απσ σΫθα σσκ γΪρρκς ηκυ
ζεέπεδ ηερδεΫς φκρΫς γα άταθ σηκρφα πκζτ θκηέαπ εαδ τρκηαά
ετδεΪ γδ’ αυτσ β σεΫοβ ηκυ σάηερα αθάεεδ στδς ηΫζδσσες πκυ
εαθεές δεθ θκδΪαεταδ γδ’ αυτΫς αφκτ ξαρέσκυθ στβθ υφάζδκ σ,τδ
πκζυτδηστερκ Ϋξκυθ δβζαδά
τκ ηΫζδ

βτάστε τκ ἔστπ
Κεθτρδεά δδΪγεσβμ
Σβζέμ 211ιλί2112, Φαιμ 211ιλίηίί3,
Emailμ info[ at ]estoέgr
τκ ργκστσζδμ
 δβζδκππζεέκ Κτβκς
Λέ εργπτά 13, τβζέ 2θι1ί2θκι2έ
 δβζδκππζεέκ ταηατεζΪτκυ
Λδγσστρπτκ 1, τβζέ 2θι1 ί22λ1κέ
 δβζδκππζεέκ bibliomania,
Υαρκεσπκυ 11, τβζέ 2θι1ί2θκ32
 δβζδκππζεέκ Ιέ Νεσφυτκς,
Λέ εργπτά 1θ , τβζέ 2θι1ί2θι33

wwwέestoέgr

τκ ργκστσζδμ
 Κρεκπαθτκππζεέκ ταηκτζβς
 ΚαφΫ παγά
Λδγσστρπτκ λ
 ρτκπκδεέκ παγά
θτέ Σρέτσβ 21
 Φπτκγραφεέκ ΛκυεΪτκυ
 ΣσΪεαζκς, Λδγσστρπτκ 2η
 ΣσΪεαζκς, Πζατεέα αζζδΪθκυ
 Κκηηπτάρδκ a•head
Μέθπκς 3

τκ Λβικτρδμ
 δβζδκππζεέκ ώappy ώouse
αζαπρέτκυ 3, τβζμ 2θι1ίλ2ζ11
τβ Ϊηβμ
 δβζδκππζεέκ Μαηκτγ
τβζμ 2θιζί22ιηη
 Φαρηαεεέo τεφαθΪτκυ ζπέδα
Μδακτζβ 1ζ, τβζμ 2θιζί222θθ
τβθ Έρδσσκμ
 ΚαφΫ ετσς, πτρκς Γαζδατσάς
ασδζδεΪδες, τβζέ 2θιζίη1ί32

Γδα τβθ δβηκσέευσβ τπθ δδευθ σας Ϊργρπθ απκστκζά στβθ δδετγυθσβ i n f o
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πδγυηέα ηας εέθαδ τκ ἔστπ 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 ἔστπ 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 ἔστπέ

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

Γδα τβθ δβηκσέευσβ τπθ δδευθ σας Ϊργρπθ απκστκζά στβθ δδετγυθσβ i n f o
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( ΚΛΟΓΙΚ ) ΙΣΟΡΙ  ΠΟ ΣΟ Π Ρ ΛΘΟΝ

Μ ΛΟΓΙ

ασέζβς Ραφαβζέδβς
Ο Καραηαθζάς δεθ ειαθτζεέ τβθ
πρυτβ τετραετέα τβς κεταετέας τκυ, γδατέ
εΪπκδκδ βκυζευτΫς, πκυ απκσεδρτκτθ απ’
τκ εσηηα τκυ, τκθ υπκξρευθκυθ θα αβτάά
σεδ εεζκγΫςέ Οδ κπκέες εαδ γέθκθταδ τκθ
Οετυβρδκ τκυ 1ληκέ Οδ βκυζευτΫς πκυ
τκυ φετγκυθ εέθαδ 1η εαδ Ϋξκυθ επδεεφαά
ζάς δτκ Ϋθτδηκυς αθγρυπκυς τβς ζεγσά
ηεθβς «πεφπτδσηΫθβς ειδΪς», σρκς πκυ
ειυπαεκτεδ τβθ τπαριβ εαδ ηδας σεκταά
δδστδεάς ειδΪςέ Πρσεεδταδ γδα τκθ Παθέ
Παπαζβγκτρα εαδ τκθ Γέ ΡΪζζβ, πκυ δδαά
φπθκτθ ηε τκ εεζκγδεσ θκηκσξΫδδκ πκυ
ηαγεδρετεδ κ αρξβγσς τκυςέ
ε τπθ πραγηΪτπθ απκδεδεθτεταδ
ππς εέξαθ δέεδκέ Γδατέ β Ρ αυιΪθεδ ηεθ
τδς Ϋδρες τβς στβ κυζά εατΪ θ Χαπσ 1θη
τδς εΪθεδ 1ι1Ψ ηεδυθεδ σηπς τβθ εεζκά
γδεά τβς δτθαηβ εατΪ θ πκσκστδαέες ηκά
θΪδεςμ π’ τκ ζι,3κΣ τκυ 1ληθ πΫφτεδ
στκ ζ1,1ιΣ τκ 1ληκέ ζζΪ τκ σπκυδαέκ
δεθ εέθαδ πκυ κ Καραηαθζάς αυιΪθεδ τδς
Ϋδρες τκυ ηεδυθκθτας τδς οάφκυς τκυέ
ΣΫτκδα απατεπθέστδεα εεζκγδεΪ εκζπΪά
εδα εέθαδ πκζτ συθβγδσηΫθα σε ηδα ξυρα
σπκυ κδ απατευθες γΪζεγες ππς φυτρυά
θκυθ απ’ τβ γβ ηααέ ηε τκ ξκρτΪρδ, πκυ ηε
εατΪζζβζβ επειεργασέα σερβέρεταδ στκθ

ασέζβ Ραφαβζέδβ «Ιστκρέα (επηδεκτραγδεά) τκυ θεκεζζβθδεκτ ερΪτκυς
εζζβθδεσ ζασ πς εκυτσξκρτκέ Σκ σπκυά
δαέκ εέθαδ ππς β εθδσξυηΫθβ αθαζκγδεά,
πκυ εφαρησστβεε απκεζεδστδεΪ γδα θα
εθδσξυγεέ κ Καραηαθζάς Χπρκσκξά ηβ
σας ιεγεζΪσεδ β ζΫιβ αθαζκγδεά δέπζα
στβ ζΫιβ εθδσξυηΫθβ, δδστδ Ϊζζκ αθαζκά
γδεά εαδ Ϊζζκ εθδσξυηΫθβ αθαζκγδεάΨ γα
εθδσξτσεδ ηε τρσπκ Ϊερπς εθτυππσδαεσ
τβθ
, πκυ Ϋρξεταδ δεττερκ εσηηα εαδ
παέρθεδ ιλ ΫδρεςΞ ΦδΪσεκ κ εεζκγδεσς θσά
ηκς τκυ Καραηαθζά, απσ εγθδεκφρκσυθδά
εάς απσοεπςέ
Ο εεζκγδεσς θσηκς φεδΪξτβεε Ϋτσδ
υστε θα εθδσξυγκτθ τκ πρυτκ εαδ τκ δετά
τερκ εσηηα, ζκγαρδΪακθτας ππς δεττερκ
γα άταθ σέγκυρα τκ Κσηηα τπθ Φδζεά
ζευγΫρπθ στκ κπκέκ αυτσθ τκθ εαδρσ συά
θαρξβγετκυθ κδ κφέ εθδαΫζκς εαδ Γέ
ΠαπαθδρΫκυέ Όηπς, δεττερκ σε οάφκυς
εσηηα Ϋρξεταδ β
εδ Ϋτσδ παέρθεδ απ’
τβ δεττερβ εαταθκηά τδς Ϋδρες πκυ γα
πρδηκδκτκτσαθ τκ Κσηηα τπθ Φδζεζευά
γΫρπθέ Πκυ τκ φυσΪεδ εαδ δεθ ερυυθεδέ
Καδ γα τκ φυσΪεδ συθΫξεδα ηΫξρδ τκ 1λθ1
πκυ γα δδρυγεέ β περέφβηβ Έθπσβ ΚΫά
θτρκυ υπσ τκθ Γέ ΠαπαθδρΫκυ υστε θα
ηβθ εηφαθδστκτθ εαδ πΪζδ τα έδδα δυσΪά
ρεστα φαδθσηεθα ηδας απρκσδσεβτβς εαδ
εθ πκζζκές παρΪζκγβς ατιβσβς τβς εκδά

21
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θκβκυζευτδεάς δτθαηβς τβς ρδστερΪςέ
δστδ κδ ιλ Ϋδρες τβς
εέθαδ
πρΪγηα, πρΪγηατδ κζδεΪ παρΪζκγκέ Σκ
πρδη δεθ πρκκρδασταθ γδαυτάθέ Χστσσκ,
β
ατιβσε γεαηατδεΪ τδς οάφκυς
τβςμ π’ τκ λ,ηηΣ τκυ 1λη2 τδθΪαεταδ
στκ 2ζ,ζ3Σ τκ 1ληκέ τγερδσβ, πΪθτπς,
ηε τδς εθδδΪηεσες εεζκγΫς τκυ 1ληθ δεθ
ηπκρεέ θα γέθεδ γδατέ β
τστε ηεά
τεέξε σε συθασπδσησ ηε τκ ΚΫθτρκ υπσ
τβθ εππθυηέα βηκερατδεά Έθπσβ, β
κπκέα πάρε τκ ζκ,2ηΣέ Όππς εαδ θΪθαδ,
τκ πκσκστσ τβς
στδς εεζκγΫς τκυ
1ληκ εέθαδ τσσκ απρκσδσεβτα ηεγΪζκ,
πκυ ιαφθδΪαεταδ εαδ β έδδαέ Πσσπ ηΪζά
ζκθ κδ ηερδεαθκέέ Πκυ γα αρξέσκυθ αηΫά
σπς τδς πρκσπΪγεδες γδα τβ δβηδκυργέα
τκυ εζασδεκτ ευηατκγρατστβ τπθ αρδά
στερυθ ευηΪτπθ, πκυ αυτά τβ φκρΪ γα
κθκηαστεέ Έθπσβ ΚΫθτρκυέ κπκέα, σβά
ηεδυστε εαδ υπκγραηηέστε, εέθαδ εαγαρσ
εαδ σξεδσθ απρκεΪζυπτκ, σππς γα δκτηε,
δβηδκτργβηα τπθ ηερδεαθυθέ Μπκρεέ β
εζζβθδεά ειδΪ θα ηβθ εαταζαβαέθεδ εαδ
πκζζΪ απσ ταιδεσ συηφΫρκθ, αφκτ αυτσ
πκυ ευρέπς τβθ εθδδαφΫρεδ σταγερΪ εαδ
αηεταεέθβτα εέθαδ τκ εζεπτδεσ τβς συηά
φΫρκθ, εαταζαβαέθκυθ σηπς κδ ηερδεαά
θκέ γδα ζκγαρδασησ τβςέ

απσσπασηα απσ τβθ αθκδξτά επδστκζά τκυ ΓδΪθβ αρκυφΪεβ πρκς τκθ τατρκ ΘεκδπρΪεβ πκυ δβηκσδετά
γβεε στκ protagonέgr στδς 1κ Μαρτέκυ 2ί1ζ, ηε αφκρηά τβς τβθ δβηδκυργέα τκυ εσηηατκς «Σκ ΠκτΪηδ»
απσ τκθ δεττερκ
ΓδΪθβς αρκυφΪεβς

Πρκβζβγεέτε
στκ

ἔστω

Πζβρκφκρέεςμ
Σβζέμ 211 ιλί 2112,
θλιζίη2κ23
Φαιμ 211 ιλί ηίί3,
Emailμ
info [at] esto.gr,
Φσρηα πδεκδθπθέαςμ
www.esto.gr/contact

wwwέestoέgr

βηκτδεΫς εζκγΫς 2ί1ζ

επέ πρκσππδεκτ

Οδ σβηαδδαεΫς εεζκγΫς τκυ 1ληκ
πσσπασηα απσ τκ βδβζέκ τκυ
1κ3ίά1λιζ» σέ 3η1ά3η1

ἔστπ, ΜΪδκς 2ί1ζ
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O Τσθδ Μπεθ στβθ αθτδπκζεηδεά δδαδάά γεσβέ
ζπσβ τκυ Μαρτέκυ τκυ 2ίίη στκ Λκθδέθκέ
ε φδζυ – εαδ εζεέθπ ηε δτκ αθτδερκυσά
Πβγά Φπτέ Wikipedia
ηεθα τσδτΪτα πκυ έσπς βκβγάσκυθ στβθ
πζκάγβσά σκυμ
Φέζε τατρκ,
«Οδ ηΪαες δεθ δδοκτθ γδα τβθ αζάγεδαέ
τρΫφκυθ τα ηΪτδα ηαερδΪ απσ τδς εθά
[έέέ]
δεέιεδς τβς, πρκτδηυθτας θα γεκπκδκτθ
«Παραδτκτηαδ απσ τβ κυζά γδα θα τκ σφΪζηα, εφσσκθ τκ σφΪζηα τκυς ιεά
αφδερυσπ περδσσστερκ ξρσθκ στβθ πκά ζκγδΪαεδέ εεέθκς πκυ τκυς πρκσφΫρεδ
φαθτασδυσεδς γέθεταδ ετεκζα αφΫθτβς
ζδτδεάέ»
τκυςέ Κδ κ Ϊζζκς πκυ πασξέαεδ θα δδαζτά
υτσ εέξε πεδ τκ 2ίί1 κ Σσθδ Μπεθ Χπκυ σεδ τδς φαθτασδυσεδς τκυς γέθεταδ πΪά
πΫγαθε πρδθ απσ ηερδεΫς ηΫρεςΨ σταθ θτκτε εξγρσς τκυςέ» ύustave Le ψon,
αθαεκέθπθε τβθ απκξυρβσά τκυ απσ τβ Σκ Πζάγκςμ ΜεζΫτβ γδα τκθ ζαρεσ θκυ
κυζά τπθ Κκδθκτάτπθέ έθαδ κ ζσγκς
πκυ δέθπ σταθ ηε ρπτκτθ γδατέ δεθ εαά «Έθα θα ιΫρεδςμ β Ϋθθκδα τκυ πκζδτδεκτ
τεβαέθπ στδς εεζκγΫςμ «Με εθδδαφΫρεδ εσστκυς εέθαδ ητγκςέ Ο ζασς πκτΫ δεθ
πκζτ β πκζδτδεά γδα θα σπαταζυ τκθ επφετεδ σταθ τκυ ζες τβθ αζάγεδα εφσά
ξρσθκ ηκυ εγεζπβδσηΫθκς στα εκηηαά σκθ βρεδς τκθ τρσπκ θα τκθ απεζευγεά
τδεΪ σργαθα εαδ στα εκθεζΪβδαέ»έ πσ ρυθεδς απσ τκθ φσβκέ Κδ κ τρσπκς θα
τβθ Ϊζζβ, εΪπκδκς πρΫπεδ θα εατΫβεδέ τκ εΪθεδς εέθαδ ηε τκ θα δδατβρεές ηΫσα
πΫζειες θα τκ εΪθεδςέ ΜπρΪβκ σκυέ σκυ Ϊσββστκ τκθ γυησ απΫθαθτδ στβθ
Συρα ηΫθεδ θα επδζΫιεδς τβ ηεγΪζβ ράιβ αδδεέα εαδ απθταθά τβθ αδσδκδκιέα στδ
πκυ γα εαταστάσεδ τβθ πκρεέα σκυ δστκά δεθ ηπκρεέ γδα πΪθτα κδ ζέγκδ θα εαταά
ρδεΪ σβηαθτδεάέ κυ ετξκηαδ, εδζδερδθΪ, δυθαστετκυθ τκυς πκζζκτςέ»
θα πεττξεδςέ Θα σε παραεκζκυγυ ηε ευά Tony ψenn, σε πρκσππδεά ηας συθκηδζέα
ξΫς, αγΪπβ, εζπέδες εαδ φκυζ ερδτδεά δδΪά τκ 1λκζέ

πσ ευτΫρα 2θ Μα κυ 2ί1ζ
ασξκζκτηαστε εαδ πΪζδ ηε τβθ
Πκζδτδεά
ζετγερκ Λκγδσηδεσ ή Λκγδσηδεσ θκδξτκτ Κυδδεα
θκδετά Πρσσβασβ ά Άδεδα Χράσβς
ἔστπ

www.esto.gr

Σκ Ϋθτυπκ ἔστπ στκδξεδκγετάγβεε ηε XƎLχTϋX ηε
πρκσαρηκγά τβς εζΪσβς PaperTϋXέ
Ο δδετυαεσς τσπκς τκυ ἔστπ βασέαεταδ σε ϊrupal, στβθ
δδαθκηά OpenPublishέ
ετσς αθ υπΪρξεδ δδαφκρετδεά σάηαθσβ σε επδηΫρκυς υζδεσ,
τκ ἔστπ δδατέγεταδ ηε Ϊδεδα ωreative ωommons θαφκρΪ
βηδκυργκτ ά Μβ ηπκρδεά Υράσβ ά Όξδ ΠαρΪγπγα Έργα
3έί Μβ εδσαγσηεθκέ

Γδα τβθ δβηκσέευσβ τπθ δδευθ σας Ϊργρπθ απκστκζά στβθ δδετγυθσβ i n f o
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βηκτδεΫς εζκγΫς 2ί1ζ

2ί

έ

ἔστπ, ΜΪδκς 2ί1ζ
Π ΝΣ ΤΜΜ ΧΟΙ Κ Ι Π ΝΣ

θπηΫθβ ΣετρΪπκζβ
ζΫιαθδρκς ΚαζαφΪτβς
Σκ σραηα πκυ Ϋξκυηε γδα τκ δάηκ
ηας σεδαγραφεέταδ ηε απσζυτκ τρσπκ απσ
τδς 1ί αρξΫς, πκυ δδΫπκυθ τβθ Κέθβσά
ηας εδ Ϋξκυθ επαρευς αθαζυγεέμ δαά
φΪθεδα – Οδεκθκηδεά ιυγέαθσβ άηκυ
– πκεεθτρπηΫθβ Λεδτκυργέα – υηηεά
τκξά βηκτυθ – ιδκερατέα – τκδησά
τβτα εαδ πκτεζεσηατδεστβτα – ζζβά
ζεγγτβ – Πκζδτδσησς εαδ Πκδστβτα πάς
– Οργά Λεδτκυργέα τκυ βηκτδεκτ υηά
βκυζέκυ – ΚεφαζκθδΪμ Ϋθας τγξρκθκς

ΡδακσπΪστες ΞαθΪ
ΓερΪσδηκς βηβτρΪτκς
Ϊφτδσαθ σραηα τκθ « υρππαρεσ
άηκ», τβθ «Ϋικδκ στδς αγκρΫς» ά τκ
«πρπτκγεθΫς πζεσθασηα»έ Έθθκδες Ϊσξεά
τες ηε τκθ Ϊθγρππκ εαδ τα πρκβζάηατα
τκυέ Ο ζασς γθπρέαεδ εαδ βδυθεδ τκ πραγά
ηατδεσ τκυ πρσβζβηα, αζζΪ δεθ γθπρέαεδ
τκθ τρσπκ επέζυσβς τκυέ Κδ σταθ τκθ γθπά
ρέαεδ, τκθ εηπκδέακυθ θα απκφασέαεδέ
1έ Γδ’ αυτσ ηδζΪηε, γδα εγεαγέδρυσβ
βηκερατέας στκ άηκέ Ο ζασς, σταθ εέά
θαδ υπκξρεπηΫθκς θα απκφασέαεδ, ηαγαέά

θεδέ Γδ’ αυτσ ζΫηε στδ β βηκερατέα εέθαδ
σξκζεέκέ υτά σε αθαγεΪαεδ θα ηαγαέθεδς
στδ γτρπ σκυ υπΪρξκυθ φέζκδ εαδ συθερά
γΪτες εαδ σξδ ιΫθκδέ έθαδ τκ ιεεέθβηα
ηδας Πκζδτδσηδεάς θασυγερστβσβς τβς
εκδθπθέαςέ υτσ γα εέθαδ τκ δδεσ ηας ζδά
γαρΪεδέ
Έξκθτας δδδαξτεέ απσ τβθ Πκζδτδεά
τπθ Πκζδτυθ, γθπρέακυηε τβ βαγττερβ
αδτέα τπθ πρκβζβηΪτπθμ έηαστε φτπά
ξκέ, γδατέ τκ ξράηα εέθαδ δδδκετβσέα ηδας
ξκτφτας τραπεαδτυθέ Υπρές αυτσ τκ γεγκά
θσς, πκυ ΟΛΟΙ απκερτπτκυθ, γα εέξαηε
τσσκ ξράηα στβ δδΪγεσβ ηας, σσκ εαδ κδ
αθΪγεες ηαςέ
2έ Όταθ κ ζασς ηΪγεδ αυτά τβθ απΪτβ,
γα γθπρέαεδ τκθ τρσπκ εαδ τκθ στσξκμ βά
ηκερατέα εαδ πεζευγΫρπσβ απσ τκ οετά
τδεκ ξρΫκςέ ΘΫζκυηε θα βΪζκυηε τα γεά

Τα 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

Ν ΙΣ 

ασέζβς Ραφαβζέδβς

ηΫζδα τβς Πκζδτδεάς εαδ βηκερατδεάς
θασυγερστβσβς τβς ΚεφαζκθδΪςέ
πεδδά, δέπζα σε αυτΪ πκυ πρΫπεδ θα
υπερασπδστκτηε εαδ θα δδεεδδεάσκυηε,
βΪζαηε «αυτΪ πκυ ηπκρκτηε θα εΪά
θκυηε ησθκδ ηας», τκ πδκ ξεδρκπδαστσ ηας
Όραηα εέθαδμ
3έ Να εθεργκπκδβγεέ β δβηδκυργδεσά
τβτα τκυ ζακτ, θα αιδκπκδβγκτθ κδ δυθαά
τστβτες τκυ τσπκυ εαδ τπθ αθγρυππθέ Να
γέθκυθ τα πρυτα βάηατα πρκς τβθ υβά
ηερέαέ Να ηπκυθ σε δδαδδεασέα υζκπκέά
βσβς τκ «εαθΫθας ξπρές δκυζεδΪ, ξπρές
τρκφά, ξπρές στΫγβ, ξπρές περέγαζοβ»,
τκ «σζκδ δδεαδκτθταδ αιδκπρεπά εαδ ξαά
ρκτηεθβ απά»έ
ΜΠΟΡΟΤΜ Κ Ι ΜΟΝΟΙ Μ ,
ΡΚ Ι Ν ΠΙΣ ΦΟΤΜ ΣΙ Τά
Ν Μ Ι Μ έ

ρεέ θα γεπρβγεέ σε εαηέα περέπτπσβ, ευγΫπς ά εηά
ηΫσπς, παρστρυθσβ, κδβγέα, συηβκυζά ά πρκτρκπά
γδα κπκδαδάπκτε πρΪιβ ά παρΪζεδοβ, αθτδγΫτπς εθαά
πσεεδταδ στβ δδαερδτδεά ευξΫρεδα τπθ αθαγθπστυθ
εατσπδθ πρκσππδεάς αιδκζσγβσβς θα εθεργάσκυθ ηε
βΪσβ τβ δδεά τκυς βκτζβσβ, απκεζεδκηΫθβς κδασδάά
πκτε ευγτθβς ηαςέ

Γδα τβθ δβηκσέευσβ τπθ δδευθ σας Ϊργρπθ απκστκζά στβθ δδετγυθσβ i n f o
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πδτβρκτηεθβ υθβ Χεγθδεάς αγθστβταςΨ

υρππαρεσς άηκςέ

Ο στέξκς τβς πρκηετππέδας τκυ ἔστπ
«ΜδερΫς περδπζαθάσεδς η’ εεεέθκυς πκυ δεθ άργαθέέέ»
πρκΫρξεταδ απσ τκ τραγκτδδ ΜδερΫς Περδπζαθάσεδς Χ1λλ2Ψ, τέξκδμ τΫργκς
Παπαπκστσζκυ, Μκυσδεάμ Νέεκς ρηπδζδΪςέ
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Σκ πκσκστσ τκυ 2ζ,ζ3Σ πκυ παέρθεδ
β
στδς εεζκγΫς τκυ 1ληκ αθτδστκδξεέ
στκ Ϋθα τΫταρτκ τκυ εθεργκτ πζβγυσηκτ
τβς ξυρας, σππς ζΫεδ κ ΓδΪθθβς ΚΪτρβς
στκ πκζτ ξράσδηκ βδβζέκ τκυ « ΓΫθθβσβ
τκυ θεκφασδσηκτ στβθ ζζΪδα» ΧΫεδκσβ
ΠαπααάσβΨέ Άρα απκεζεέεταδ θα εέθαδ
εκηκυθδστΫς σζκδ αυτκέέ Συρα σζκδ ιΫά
ρκυθ ππς β
δεθ εέθαδ τκ θσηδηκ πρκά
σππεέκ τκυ παρΪθκηκυ ΚΚ έ Όηπς, ιΫά
ρκυθ επέσβς ππς τκ ΚΚ ηετΫξεδ εθεργΪ
στβθ
έ ρα, κ εσσηκς οβφέαεδ
γθπρέακθτας ππς ταυτσξρκθα οβφέαεδ εαδ
εκηκυθδστΫςέ Άρα, τκυζΪξδστκθ τκ Ϋθα
τΫταρτκ τπθ ζζάθπθ δεθ πΪσξεδ απσ εκά
ηκυθδστκφκβέα, αρρυστεδα ουξκζκγδεά
ηΪζζκθ παρΪ πκζδτδεά, παρσζκ πκυ β εά
ιδΪ ηδα ουξκζκγδεά αρρυστεδα εατΪφερε
θα τβθ εΪθεδ εαδ πκζδτδεά γδα ζσγκυς πκυ
Ϋξκυθ σξΫσβ περδσσστερκ ηε τβθ παραδκά
σδαεά δκζδστβτΪ τβς, παρΪ ηε τβ ζκγδεάέ

ΜΪζδστα, αθ πΪρκυηε υπ’ σοδθ ππς
στβθ περέφβηβ « πδτβρκτηεθβ υθβ» β
παέρθεδ ησθκ 3άηΣ στδς εεζκγΫς
τκυ 1ληκ, ετεκζα βγΪακυηε τκ συηπΫά
ρασηα ππς στδς ηβ επδτβρκτηεθες αυθες
αυτκέ πκυ εέθαδ δδατεγεδηΫθκδ θα συθερά
γαστκτθ ηε τκυς εκηκυθδστΫς εέθαδ πκζτ
περδσσστερκδέ
πδτβρκτηεθβ υθβ γα
δυσεδ πρκφαθυς στκθ Καραηαθζά εαδ
τκυς ηερδεαθκτς τβθ δδΫα γδα ηδα ευρτά
τερβ επδτάρβσβ κζσεζβρβς τβς ζζΪδαςέ
ς δκτηε, ζκδπσθ, ηε τβ ευεαδρέα τδ εέά
θαδ εαδ πυς ζεδτκυργεέ β πδτβρκτηεθβ
υθβ, πκυ ηκδΪαεδ ζδγΪεδ ηε τβθ ηεσαδπά
θδεά αυθβ αγθστβτας πκυ πρκστΪτευε τβθ
παργεθέα παργΫθπθ Ϋτκδηπθ θα ιεπαργεά
θευτκτθ ηε τβθ πρυτβ ευεαδρέαέ
πδτβρκτηεθβ υθβ εέθαδ κζσεζβρβ
β βσρεδα παραηεγσρδα περδκξά τβς ζά
ζΪδας, ηάεκυς θίί περέπκυ ξδζδκηΫτρπθέ
βηδκυργάγβεε τκ 1λζλ ηε τβ ζάιβ τκυ
εηφυζέκυ πκζΫηκυ, γδα θα πρκστατετεδ
τβθ ζζΪδα απσ τκθ εε τκυ κρρΪ πρκά
ερξσηεθκ εκηκυθδστδεσ εέθδυθκέ τβθ εθ
ζσγπ αυθβ, πκυ ηκυ γυηέαεδ πκζτ τβ
«αυθβ» στβθ ταδθέα «τΪζεερ» τκυ Σαρά
εσφσεδ, Ϋηπαδθες εαδ Ϋβγαδθες επδδεδεθτά
κθτας στκυς φρκυρκτς τβ σξετδεά Ϊδεδα,
πκυ ζεδτκυργκτσε περέπκυ σα δδαβατάρδκ
πκυ τκ δεέξθεδς γδα θα περΪσεδς τα στά
θκρα ηδας ιΫθβς ξυραςέ
ΚΪτπ απ’ αυτΫς τδς συθγάεες, κττε
ζσγκς θα γέθεταδ γδα «εζετγερες εεζκγΫς»
στβθ πδτβρκτηεθβ υθβέ Καδ επεδδά β
υθβ φΪθβεε περδσσστερκ ξράσδηβ απσ
εεζκγδεάς παρΪ απσ στρατδπτδεάς απσά
οεπς, β ειδΪ εέπε θα τβ δδατβράσεδ γδα
εΪηπκσα ξρσθδαέ ” ζζπστε, αθ βγΪζεδ
εαθεές τβ αυθβ τκυ εέθαδ φυσδεσ θα τκυ
πΫσκυθ τα παθτεζσθδαέ Κδ αζέηκθκ στβ
ειδΪ αθ αρξέσεδ θα περπατΪεδ στκ δρσηκ
ιεβρΪεπτβέ ”Οζκδ γα εαταζΪβκυθ ππς τκ

«πκυζέ» τβς εέθαδ πτβθσ ηεταθαστευτδεσ,
πκυ ηεταθΪστευσε στβθ ηερδεάέ

πδτβρκτηεθβ υθβ εέθαδ ηέα τσσκ
σπκυδαέα αηερδεαθδεά εφετρεσβ, σσκ
περέπκυ εαδ κ Καραηαθζάςέ Σκυ κπκέκυ
τβθ απρκσδσεβτβ αθαρρέξβσβ στβθ πρπά
γυπκυργέα τκ 1ληθ κ Ϋικξκς ξδκυηκρέά
στας Γευργδκς ΠαπαθδρΫκυ παρκηκδΪαεδ
ηε σεκτεδθά συθπηκσέα τβς εαδσαρδεάς
Ρυηβςέ ζΫπεδς, κδ δδεΫς τκυ συθπηκσέες
δε φτΪθκυθ ηΫξρδ τβθ εαδσαρδεά Ρυηβ,
φτΪθκυθ ησθκ ηΫξρδ τκ Λκθδέθκ εαδ τβθ
ΟυΪσδγετκθέ έθαδ εδ αυτσ ηδα πρσκδκςέ
Άζζπστε, Ϊζζκ ΚΫθτρκ εδ Ϊζζκ ειδΪέ
Σκ ΚΫθτρκ πζεκθεετεέ τβς ειδΪς γδατέ δε
γυρέαεδ τσσκ πέσπ στβθ δστκρέαέ Ο Πδπδά
θΫζβς τα ζΫεδ πκζτ ρπηαρεΪ τστεμ « δεαέά
πηα τκυ βασδζΫπς εέθαδ θα δδκρέαεδ πρπά
γυπκυργσ αεσηα εαδ τκθ εβπκυρσ τκυ»έ
Πσσπ ηΪζζκθ τκθ Κυσταέ

ΠΟΧ , Λ ΤΚΟ, ΚΤΡΟ

Μβ γέθεσαδ συθΫθκξκς στκ Ϋγεζβηα
Χτκυ εεζκγδεκτ θσηκυΨ
Μαρέθκς ΜαρδθΪεκς

σεσπδηκ θα αθαφεργυ σε Ϋθα γΫηα, γδα τκ
κπκέκ δδαπδστυθπ στδ ευρδαρξεέ Ϊγθκδαέ
ΜετΪ τβθ πρστασβ τκυ εαζκτ ηκυ φέά
Θα αθαφεργυ, ζκδπσθ, στβθ απκξά απσ
ζκυ, Νέεκυ φαζπθδΪτβ, θα γρΪοπ Ϋθα
τδς εεζκγΫς, στκ ζευεσ οβφκδΫζτδκ εαδ
Ϊργρκ γδα τκ ἔστπ εαδ ηε αφκρηά τβθ
στκ Ϊευρκ οβφκδΫζτδκ εαδ πυς αθτδηεά
υπκοβφδστβτΪ ηκυ στδς ευρπεεζκγΫς, ηε
τππέακθταδ απσ τκθ εεζκγδεσ θσηκ αυτΪ
τκ οβφκδΫζτδκ τκυ έΠ έΜ, γευρβσα
Γδα τβθ δβηκσέευσβ τπθ δδευθ σας Ϊργρπθ απκστκζά στβθ δδετγυθσβ i n f o
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τα φαδθσηεθαέ
Πρκτκτ δκτηε Ϋθα ξαραετβρδστδεσ
παρΪδεδγηα ζεδτκυργέας τκυ εεζκγδεκτ
θσηκυ, κφεέζκυηε, εατ’ αρξΪς, θα εαταά
ζΪβκυηε, στδ αεσηα εαδ β φρΪσβ «εεζκά
γδεσς θσηκς» αφκρΪ τκυς εεζΫγκθτες εαδ
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ΜΪδκς 2ί1ζ, ἔστπ

πσοεδς

θ

τκυς εεζεγσηεθκυςέ Όξδ τκυς απΫξκθτες,
τκυς εαφεπέθκθτες, τκυς παθτκφζκφσά
ρκυς τβζεκρσθτες… υθεπυς, γα ηκυ
πεέτε στδ, κ απΫξπθ εέθαδ ηβ υφδστΪηεθκςέ
Γδα τκ πκζδτδεσ στστβηα τβς ξυρας εέά
θαδ αθυπσστατκςέ Άρα δεθ τκ ευθκεέέ πά
στΪννν
ΟΧΙέ πσζυτα ζΪγκςέ
Ο απΫξπθ, κ πκζέτβς πκυ οβφέαεδ
ζευεσ ά Ϊευρκ αφαδρεέ τβθ οάφκ τκυ απσ
τβθ εΪζπβ εδ Ϋτσδ ηδεραέθεδ τκθ παρκθκά
ηαστά τκυ εζΪσηατκς τκυ εεζκγδεκτ ηΫά
τρκυ ηε βΪσβ τκ κπκέκ εεζΫγκθταδ κδ Ϊρά
ξκθτες τκυ τσπκυ ηαςέ Όηπς, τδ αερδβυς,
σβηαέθεδ αυτσ πκυ ησζδς σας εέπαν
ιβγυμ
ς υπκγΫσκυηε, στδ σε ηδα οβφκά
φκρέα 1ίί εγγεγραηηΫθπθ οβφκφσρπθ
πρκσΫρξκθταδ εαδ οβφέακυθ εαδ κδ 1ίίέ
Γδα θα εερδέσεδ εΪπκδκς τδς εεζκγΫς γα
πρΫπεδ θα ζΪβεδ η1 οάφκυς Χδβζαδά τκ
ηίΣ+1 οάφκΨέ θ, σηπς, στβθ έδδα οβά
φκφκρέα πρκσΫζγκυθ εαδ οβφέσκυθ ησά
ζδς ηί εγγεγραηηΫθκδ, τστε θδεβτάς αθαά
δεδεθτεταδ αυτσς πκυ γα ζΪβεδ 2θ οάά
φκυςέ
τκ παραπΪθπ παρΪδεδγηα, ζκδπσθ,
β απκξά Ϋδπσε ηδα υγβσβ τκυζΪξδστκθ
2θ οάφπθέ βζαδά, κ πρυτκς εεζεγηΫθκς
υπκοάφδκς, αθ εαδ Ϋζαβε ησζδς 2θ οάά
φκυς Χδβζαδά, στκ πραγηατδεσ στθκζκ
τκυ εεζκγδεκτ συηατκς Ϋζαβε ησζδς τκ
2θΣΨ τκ βρΪδυ τπθ εεζκγυθ γα εηφαθέά
αεταδ στδς τβζεκρΪσεδς ηας, σαθ θα Ϋξεδ
πκσκστσ η2Σ Χδβζαδά, γα φαέθεταδ σαθ
θα Ϋξεδ ζΪβεδ η2 οάφκυς, ά αζζδυς, γα
φαέθεταδ στδ Ϋζαβε 2θ οάφκυς παραπΪθπ
απσ σσες πραγηατδεΪ ΫζαβεΨΞ
ΠΪηε, τυρα, θα δκτηε τκ ζευεσ εαδ

τκ Ϊευρκέ Σκ Ϊευρκ επέσβς εαταγρΪφεταδ
σαθ απκξάέ θ εαδ στβθ πραγηατδεστβτα,
τκ Ϊευρκ εέθαδ Ϋθα οβφκδΫζτδκ πκυ πΫά
φτεδ στβθ εΪζπβ, πστσσκ, ειαδρεέταδ απσ
τκ τεζδεσ απκτΫζεσηα, σαθ θα ηβθ πάγε
πκτΫ κ εεζκγΫας θα τκ ρέιεδέ Άζζπστε,
κ εεζκγδεσς θσηκς πρκβζΫπεδ στδ τκ απκά
τΫζεσηα αφκρΪ εαδ ζαηβΪθεδ υπσοβ τκυ
ΜΟΝΟ τα Ϋγευρα οβφκδΫζτδαέ
Σβθ έδδα ττξβ ηε τκθ απΫξκθτα εαδ
τκθ αετρπς οβφέσαθτα Ϋξεδ εαδ κ πκά
ζέτβς πκυ επδζΫγεδ τκ ζευεσέ θ εαδ τκ
θυτατκ δδδεσ δεαστάρδκ εέξε ερέθεδ
στδ τα ζευεΪ οβφκδΫζτδα εέθαδ Ϋγευρα,
άργε στβθ πκρεέα θΫκς εαδ σαφάς εεζκά
γδεσς θσηκς, κ κπκέκς συηπερδΫζαβε εαδ
τα ζευεΪ στα Ϊευραέ Άρα εαδ τα ζευεΪ
επδτεζκτθ τκθ έδδκ αερδβυς ρσζκ ηε τα
Ϊευρα εαδ τκυς απΫξκθτεςέ
πσ τδς παραπΪθπ δδαδδεασέες τκυ
εεζκγδεκτ θσηκυ, ετεκζα δδαπδστυά
θκυηε στδ πρσεεδταδ πρκφαθυς, γδα θσηκά
ηεταπρΪττβ τβς ζαρεάς βκτζβσβς πκυ
εέθαδ γεηΪτκς απσ ζκγδεΪ σφΪζηαταέ Σα
σφΪζηατα αυτΪ σε κπκδκθδάπκτε δβηκά
ερΪτβ πκζέτβ φαέθκθταδ αδδαθσβτα άήεαδ
παρΪζκγα εαδ έσπς σθτπς θα εέθαδέ Κατ’
αρξΪς, κ εεζκγδεσς θσηκς ερηβθετεδ Ϋθα
πρκδάζπς Ϋγευρκ οβφκδΫζτδκ Χτκ ζευεσΨ
πς Ϊευρκέ ζζΪ εετσς απσ αυτά τβθ
αρδγηβτδεά αυγαδρεσέα πρκβαέθεδ εαδ
σε ηδα σεδρΪ Ϊζζπθ αυγαδρεσδυθέ έθαδ
παρΪζκγκ κ θκηκγΫτβς θα παρΫξεδ στκθ
εεζκγΫα τβθ επδζκγά τκυ ζευεκτ οβφκά
δεζτέκυ εαδ στβθ πκρεέα θα τβθ ειδσυθεδ
ηε τκ Ϊευρκέ υτσ εθδεξκηΫθπς συθδστΪ
ειαπΪτβσβ τκυ εεζκγΫα, πκυ γεπρεέ στδ
τκυ ξκρβγάγβεε ηδα ηΫγκδκς συθκζδεάς
απκδκεδηασέας τκυ πκζδτδεκτ συστάά

ηατκς αζζΪ στβθ πκρεέα, εφαρηκασηεά
θκυ τκυ εεζκγδεκτ θσηκυ, β οάφκς αυτά
ηεταφρΪστβεεάηεταπρατάγβεε, υστε θα
ηβθ ζβφγεέ τεζδευς υπσοβ ά αεσηα ξεδά
ρστερα, υστε θα εθδσξτεδ τα πκσκστΪ
τπθ συστβηδευθ εκηηΪτπθΞ εθ θκεέά
ταδ πς συθταγηατδεΪ επδτρεπτά αυτά β
ειαπΪτβσβΞ
Όζβ β ερδτδεά επΪθπ στκ γΫηα, ηΪζά
ζκθ, εέθαδ σπστά αζζΪ τκ συηπΫρασηα εέά
θαδ Ϋθαμ Όσκ ηεδυθεταδ κ παρκθκηαστάς,
δβζαδά σσκ ηεδυθεταδ κ αρδγησς τπθ οβά
φκφσρπθ πκυ οβφέακυθ Ϋγευρα, τσσκ αυά
ιΪθεταδ β δσξτς τπθ εκηηΪτπθέ βζαδά,
τσσκ εδραδυθκθταδ στβθ εικυσέα τα εσηά
ηατα εαδ τα πρσσππα πκυ στβθ εκδθπθέα
απκδκεδηΪακθταδέ
ΠρΫπεδ θα εαταζΪβκυηε, ζκδπσθ, στδ
κ εεζκγδεσς θσηκς στκξετεδ πρπτέστπς
στβθ δδΪσπσβ τκυ πκζδτδεκτ συστάηατκς
εαδ σξδ στβθ δβηκερατδεά Ϋεφρασβ τκυ
ζακτέ Μα, γα ηε ρπτάσετεμ Πυς αθτδά
δρΪηεν
απΪθτβσβ εέθαδ ηδαμ Φ ΦΙά
ΟΤΜ Ξ
έστε ηθβηκθδαεκέν Φβφέστε τκ φδά
ζκηθβηκθδαεσ σας εσηηαέ έηαστε αθτδά
ηθβηκθδαεκέν Φβφέακυηε τκ αθτδηθβηκά
θδαεσ εσηηα τβς επδζκγάς ηαςέ ησθβ
ζτσβ εέθαδ β συηηετκξάέ θ γΫζκυηε θα
παρΫηβκυηε πς ζασς στκ στστβηα πρΫά
πεδ θα οβφέσκυηεέ Καδ ηΪζδστα Ϋγευρκ
οβφκδΫζτδκΞ Όξδ ζευεσ, σξδ Ϊευρκ, σξδ
απκξάέ Όζα αυτΪ εαταζάγκυθ θα εέθαδ
αθκξά εαδ εθ τΫζεδ, συθεθκξά στα εγεζάά
ηατα πκυ γέθκθταδ σε βΪρκς σζπθ ηαςέ
θσοεδ εεζκγυθ, ζκδπσθ, β πρκτρκπά ηκυ
εέθαδ ηδαμ
Μβ γέθεσαδ συθΫθκξκς στκ Ϋγεζβηαέ

ἔστπ, ΜΪδκς 2ί1ζ
έ

ΡδακσπΪστες ΞαθΪ
ΓερΪσδηκς βηβτρΪτκς
ΚεφαζκθδΪ ξρεδΪαεταδ τκθ δδεσ τβς
εαταστατδεσ ξΪρτβέ Σκ δδεσ τβς εκδθπά
θδεσ εαδ πκζδτδεσ συηβσζαδκ, δβηκεραά
τδεΪ δβηδκυργβηΫθκέ
ΚεφαζκθδΪ ξρεδΪαεταδ ζ δάηκυς,
δστκρδεΪ, κδεκθκηδεΪ, πκζδτδεΪ, πκζδτδά
σηδεΪέ Καδ επεδδά υπΪρξεδ αθτέζκγκς
εαδ δδαφπθέα πρκτεέθκυηε βηκοάφδσηα

βηκτδεΫς εζκγΫς 2ί1ζ

1λ

θπηΫθβ ΣετρΪπκζβ
ζΫιαθδρκς ΚαζαφΪτβς
Θα άταθ ασυθεπΫς πκζδτδεΪ, πβγαέά
θκθτας σε εεζκγΫς γδα Ϋθα άηκ, θα συά
αβτΪηε γδα περδσσστερκυςέ κυσέα τκυ
πρκβζάηατκς παραηΫθεδ σηπς, εαγυς ηε
τβθ παρκτσα βηκτδεά ρξά, β περδφΫά
ρεδα τκυ άηκυ εγεαταζεέφγβεε εαδ β δυά
σζεδτκυργέα τκυ Ϋξεδ «πθέιεδ» τα ξπρδΪ
ηαςμ
1Ψ Θεσπέακυηε πκζδτδεσ σργαθκ πεά
ρδφερεδαεΪ, πκυ απαρτέαεταδ απσ τκυς
εεζεγηΫθκυς βηκτδεκτς υηβκτζκυς

εαδ ΠρκΫδρκυς Σκπδευθ υηβκυζέπθ, τκ
κπκέκ συθεδρδΪαεδ, πρκτεέθεδ, σξεδδΪαεδ,
εδσβγεέταδέ τκ άηαρξκ εαδ τκ βηκτδεσ
υηβκτζδκέ

Χαυτά τβθ Ϊγθπστβ γδα τκυς Ϊζζκυς συθά
δυασηκτς ζΫιβΨέ Σα δβηκοβφέσηατα εθδά
σξτκυθ τδς απαδτάσεδς εαδ τδς δδεεδδεάά
σεδς ηδας εκδθπθέαςέ
εφαρηκγά τβς
ΧΪηεσβςΨ δβηκερατέας στβθ πρΪιβ σβά
ηαέθεδ Ϋηπραξτβ εατΪργβσβ τκυ «Καζζδά
ερΪτβ»έ εθ ηδζΪηε γδα ζεετδεά εαδ υπκά
ερδτδεά απκεΫθτρπσβέ ΜδζΪηε γδα κυά
σδαστδεά συηηετκξά τκυ πκζέτβέ Θεσηκά
γετκτηε τβ ζαρεά συθΫζευσβ σε επέπεδκ
πσζβς, ξπρδκτ εαδ τπθ ζ δάηπθέ Με απκά
φασδστδεσ ξαραετάραέ ΚΪπκτε, κ ζασς
πρΫπεδ θα ηΪγεδ θα απκφασέαεδ εαδ θα
εέθαδ υπετγυθκς γδα τδς επδπτυσεδς τπθ
απκφΪσεπθ πκυ παέρθεδέ Ο ζαρεδσησς εαδ

κδ αθΫικδες ειαγγεζέες εαδ απαδτάσεδς τεά
ζεδυθκυθέ ΠρΫπεδ θα ηΪγεδ θα ηβθ Ϊγεταδ
εαδ φΫρεταδ απσ δβηαγπγκτςέ

2Ψ ιδκπκδκτηε τβθ τεξθκζκγέα γδα
τβθ απρσσεκπτβ ειυπβρΫτβσβ τπθ πκζδά
τυθέ
3Ψ πκεεθτρυθκυηε δραστβρδστβτες
γδα τβθ αθτδηετυπδσβ τπθ περδφερεδαευθ
πρκβζβηΪτπθέ
ζΨ Χς δβηκτδεά αρξά γα εέηαστε παά
ρσθτες συθεξυς στα ξπρδΪέ

Σκ τδ γα απκφασέαεταδ σε επέπεδκ
δβηκτδεκτ συηβκυζέκυ εαδ τδ στδς περδά
φερεδαεΫς ζαρεΫς δκηΫς εαδ συθεζετσεδς
πρΫπεδ θα εέθαδ αθτδεεέηεθκ δδαζσγκυέ Οδ
επδτυξέες εαδ κδ απκτυξέες σε εΪγε ηας
στδγηά εέθαδ υπσγεσβ σζπθ ηαςέ
Ο βαγησς εαδ κ τρσπκς συηηετκξάς
τκυ ζακτ γα ερέθεδ τκ απκτΫζεσηα εαδ γα
δδασφαζέσεδ επδτυξέεςέ έηαστε αθκδξτκέ
σε σζες τδς πρκεζάσεδς τπθ εαδρυθέ έηαά
στε Ϋτκδηκδ θα υπερασπδστκτηε, θα δδεεά
δδεάσκυηε, θα δβηδκυργάσκυηεέ

Όραηα εαδ πρκκπτδεά
Πβγά Φπτέμ smemon@όlickRέ

ἔστπ
ρυτβσβμ
Ο δδΪβκζκς ερτβεταδ στδς ζεπτκηΫρεδες, πκζτ συξθΪ σηπς
κδ ζεπτκηΫρεδες δεθ ηπκρκτθ θα υπερθδεάσκυθ τβθ δτθαηβ τκυ
κρΪηατκς εαδ τκυ σξεδδασηκτ ηδας γεθδεστερβς πρκκπτδεάςέ
πκζδτδεά εέθαδ β τΫξθβ τκυ εφδετκτ αζζΪ β πκζδτδεά γα άταθ
απκεζεδστδεά δκυζεδΪ δδαξεδρδστυθ αθ τκ σθεδρκ εαδ β κυτκπέα
δεθ άταθ εθέκτε β εδθβτάρδκς δτθαηβ τβς πκζδτδεάς δρΪσβςέ
Πκδκ εέθαδ τκ σραηα σας εαδ πκδα β πρκκπτδεά γδα τβθ
ΚεφαζκθδΪ πκυ γα παραδυσετε ηετΪ τκ τΫζκς τβς γβτεέα
σαςν Πκδα εέθαδ τα σβηαθτδεΪ στκδξεέα πκυ β γβτεέα σας γα
Ϋξεδ πρκσγΫσεδν

wwwέestoέgr

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

[at]

e s t o . g r

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

[at]

e s t o . g r

wwwέestoέgr

ΜΪδκς 2ί1ζ, ἔστπ

βηκτδεΫς εζκγΫς 2ί1ζ

1κ

έ

Πρκβζβγεέτε
στκ

θπηΫθβ ΣετρΪπκζβ
ζΫιαθδρκς ΚαζαφΪτβς

ἔστω

Οδ θΫες τεξθκζκγέες πρΫπεδ θα εαζτά
οκυθ σζες τδς δραστβρδστβτες τκυ άά
ηκυ, ειασφαζέακθτας αηεσστβτα, ειυά
πβρΫτβσβ, απκτεζεσηατδεστβτα εαδ πσά
ρκυςέ εθ θκεέταδ στγξρκθκς άηκς, εαά
γυστερβηΫθκς σηπς τεξθκζκγδεΪέ

ΡδακσπΪστες ΞαθΪ
ΓερΪσδηκς βηβτρΪτκς
Οδ Ϊθγρππκδ τκυ «Ϋστπ» γθπρέακυθ

πκζτ περδσσστερα απσ ηας, γδα τδς θΫες
τεξθκζκγέες στβθ υπβρεσέα τβς αυτκδδκέά
εβσβς εαδ τπθ δβηκτυθέ Θα σας ρπτάά
σκυηεέ Όππς γα ρπτάσκυηε εαδ εΪγε
Ϊζζκ πκυ αγαπΪ τβθ πατρέδα εαδ Ϋξεδ
γθυσεδς σε εΪγε ξράσδηκ γδα τβθ παά
τρέδα εαδ τκυς αθγρυπκυς τκηΫαέ ΜδζΪηε
γδα βηκερατέα, γδατέ δεθ τα γθπρέακυηε
σζαέ
Παθτκγθπσέα εέθαδ γερεσ ξαραά

Πζβρκφκρέεςμ
Σβζέμ 211 ιλί 2112,
θλιζίη2κ23
Φαιμ 211 ιλί ηίί3,
Emailμ
info [at] esto.gr,
Φσρηα πδεκδθπθέαςμ
www.esto.gr/contact

ἔστπ, ΜΪδκς 2ί1ζ

βηκτδεΫς εζκγΫς 2ί1ζ

1ί+1 ηεγΪζες πρκσδκεέες
γδα τβθ Σκπδεά υτκδδκέεβσβ
(αθκδξτά) πρσσεζβσβ πρκς τκυς δβηκτδεκτς συθδυασηκτς
ιδστδηκδ ετρδκδ Τπκοάφδκδ άηαρξκδ,
Με τβθ ευεαδρέα τβς αθαεάρυιβς συθδυασηυθ εαδ τπθ υπκά
οβφέπθ τπθ συθδυασηυθ γδα τβθ αθΪδεδιβ δβηκτδευθ αρξυθ
τκυ άηκυ ΚεφαζκθδΪς τβς Περδφερεδαεάς θστβτας Κεφαζά
ζβθέας γδα τδς εεζκγΫς τβς 1κβς Μα κυ 2ί1ζ απσ τκ ΠκζυηεζΫς
Πρπτκδδεεέκ Κεφαζζβθέας, ευξσηαστε β συηηετκξά σας στδς
εεζκγΫς θα φΫρεδ τκ εαζττερκ δυθατσ απκτΫζεσηα γδα τκυς δκά
εδηαασηεθκυς απσ τκυς εδσηκτς εαδ τβθ Κρέσβ βηστες τβς
ΚεφαζκθδΪςέ

ετβρδστδεσέ
δδευεσζυθσβ τκυ δβηστβ στβθ συά
θαζζαγά εαδ επδεκδθπθέα ηε τκ δβηαρά
ξεέκ, αζζΪ εαδ β ηεέπσβ τκυ εσστκυς γδα
σζκυς στδς ηεταιτ τκυς επδεκδθπθέες εαδ
σε σζκυς τκυς τκηεές παρκξάς υπβρεσδυθ
στκθ εσσηκ τπθ θΫπθ τεξθκζκγδυθ εέθαδ
πρκτεραδστβταέ Να εΪθκυηε τβ απά ηας
πδκ ετεκζβ εαδ πδκ ξαρκτηεθβέ

συθταετδεά κηΪδα εαδ τα ηΫζβ τκυ ἔστπ απκφΪσδσαθ θα συηά
ηετΫξκυθ στδς εζκγΫς γδα τβθ Σκπδεά υτκδδκέεβσβ ηε επκδεκά
δκηβτδεσ τρσπκ, αθκέγκθτας τβθ πκζδτδεά συαάτβσβ πΪθπ στα
εεθτρδεΪ αβτάηατα πκυ, εατΪ τβθ Ϊπκοβ τκυς, γα εέθαδ απτδά
εάς σβηασέας γδα τβθ τκπδεά εκδθπθέα στβθ δδΪρεεδα τβς θΫας
δβηκτδεάς γβτεέαςέ Γδα τκ σεκπσ αυτσ απευγυθσηαστε σε εσΪς
εαδ στδς δβηκτδεΫς παρατΪιεδς τπθ κπκέπθ εέστε επδεεφαζάς
εαδ σας αβτΪηε θα δδευερδθέσετε τδς γΫσεδς σας πΪθπ σε «1ί+1
ηεγΪζες πρκσδκεέες γδα τβθ Σκπδεά υτκδδκέεβσβ» σππς αυτΫς
εαταγρΪφβεαθ σε σξετδεσ Ϊργρκ τκυ εθττπκυ ἔστπ Χτετξκς ζ,
Ιαθέ ά πρέ 2ί1ζ, σεζέ 13ά1θΨ τκ κπκέκ εαδ επδσυθΪπτκυηεέ

δκδεβτδεά ΟργΪθπσβ – ΚαζζδερΪτβς
Πβγά Φπτέμ redkangarooέwordpressέcomέ
ργκστσζδ, ζ Mα κυ 2ί1ζ

ἔστπ
ρυτβσβμ
εφαρηκγά τκυ ΚαζζδερΪτβ δβηδκτργβσε άηκυς πκυ γΫά
τκυθ σε δκεδηασέα τβθ αρξά τβς εγγττβτας πρκς τκθ πκζέτβέ
τβθ Καπκδδστρδαεά δκηά τπθ ηδερστερπθ άηπθ άταθ απαά
ραέτβτβ β ζεδτκυργέα δδαδβηκτδευθ δκηυθ εαδ συθεργασδυθ
γδα τβθ εικδεκθσηβσβ πσρπθέ θτέγετα στβθ Καζζδερατδεά εεά
δκξά εέθαδ απαραέτβτβ β δβηδκυργέα αιδσπδστπθ εαδ απκδκτδά
ευθ τκπδευθ υπβρεσδυθάπαραρτβηΪτπθ γδα τβθ ειυπβρΫτβσβ
τκυ δβηστβ στα δβηκτδεΪ δδαηερέσηαταέ υτσ δεθ εφαρησά
στβεε στβθ πρκβγκτηεθβ γβτεέα εθυ ταυτσξρκθα β ζκγδεά τπθ
περδεκπυθ εράηπσε περδσσστερκ τβθ περδφΫρεδα τκυ θβσδκτέ
Πκδα β γΫσβ σας σε σξΫσβ ηε τκ ξπρκταιδεσ αάτβηα πκυ
Ϋξεδ αφάσεδ αθκδξτσ β ΚυβΫρθβσβν Έθας άηκς β Κεφαζκά
θδΪ ά περδσσστερκδ εαδ πκδκδν Πυς γα κργαθυσετε τδς υπβά
ρεσέες τκυ εθδαέκυ άηκυ πς πρκς τα αβτάηατα τβς απκδκτδά
εστβτας εαδ τβς απκεΫθτρπσβςν Πυς γα συθεργαστεέτε ηε
τκ πρκσππδεσ τκυ άηκυ πκυ εαζεέταδ ηΫσα σε Ϋθα πζαέσδκ
φσβκυ γδα τκ ηΫζζκθ τκυ θα σταγεέ στκ πζΪδ σας στβθ αθτδά
ηετυπδσβ τπθ ηεγΪζπθ αβτβηΪτπθν
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Πρ ς Τπκοηφέκυς ηηΪρξκυςμ
1έ εέ Γ σγ
ό α τκυ Γεπργέκυ,
«ΛΑΪΚ ΤΠ ΙΡΩ
ΜΟΤ Κ ΦΑΛΟΝΙΑ»
2έ εέ Παρ σ Η α τκυ Μδξαάζ
«ΦΙΛΟΙ Κ ΦΑΛΛ ΝΙΑΚ  ΟΜΟΝΟΙΑ (ΦΙέΚέΟ)»
3έ εέ Παρ σ Α α δρκ τκυ Παθαγά
«ΙΧΤΡ Κ ΦΑΛΟΝΙΑ»
4έ εέ χα τ Θεόφ
τκυ Γερασέηκυ
«ΑΝ ΞΑΡΣ Σ
ΝΩΜ Ν Κ ΦΑΛΟΝΙΑ»
5έ εέ α αφ τ Α α δρ τκυ Παθαγά
« ΝΩΜ Ν Σ ΣΡΑΠΟΛ »
6έ εέ Δ
τρ τ Γερ σ
τκυ ΙΪσκθα
«ΡΙ ΟΠΑΣ  ΞΑΝΑ»
(εατΪ σεδρΪ αθαεάρυιης από τκ ΠκζυηεζΫς
Πρπτκδδεεέκ Κεφαζζηθέας – Αρέ 4ή2ί14 – 3έ5έ2ί14)

Οδ απαθτάσεδς σας στα 1ί+1 ερπτάηατα πκυ γΫτκυηε γα δβηκά
σδευγκτθ στβθ τεζευταέα ΧπρκεεζκγδεάΨ Ϋεδκσβ τκυ ἔστπ εαδ
γδ’ αυτσ τκ ζσγκ παραεαζκτηε γερηΪ θα ηας τδς απκστεέζετε
σε βζεετρκθδεά ηκρφά Χϋmailμ info [at] estoέgrΨ ηΫξρδ τκ αργσά
τερκ τα ηεσΪθυξτα τβς 1ίβς Μα κυ 2ί1ζέ Πζβρκφκρέες γδα τβθ
ηκρφά εαδ τβθ δκηά τπθ απαθτάσεπθ γα βρεέτε στκ συθβηηΫθκ
Ϊργρκ τκυ εθττπκυ ἔστπέ
Γδα κπκδαδάπκτε δδευερέθβσβ απαδτβγεέ εέηαστε στβθ δδΪγεσβ
σας Χτβζέμ 211 ιλί 2112, Φαιμ 211 ιλί ηίί3, ϋmailμ info [at]
estoέgr, Φσρηα πδεκδθπθέαςμ wwwέestoέgrήcontactΨέ

π σ μ
ΣκπδεΪ ΜΫσα θηηΫρπσης ΚεφαζκθδΪς

θκδετά πδστκζά ά Πρσσεζβσβμ
πΪθτβσβ σε 10+1 μεάε
δ κίε ια
Τ ική Α
δι ίκη η

ε ηέα επκξά πκυ κ πκζδτδεσς ζσγκς ευτεζέαεταδ απσ αθυθυηα
ζδβεζκγραφάηατα εαδ ευρδαρξεέταδ απσ ad hominem Χ«εθΪθτδα
στκ Ϊτκηκ»Ψ εαδ σξδ πκζδτδεΪ επδξεδράηατα, πδστετκυηε στδ β
πρπτκβκυζέα ηας αυτά γα συηβΪζεδ στβθ πκδκτδεά αθαβΪγηδσβ
τβς πκζδτδεάς αθτδπαρΪγεσβς εαδ γα βκβγάσεδ τκυς δβηστες θα
απκφασέσκυθ ηε πρδηστβτα εαδ υοβζΪ πκζδτδεΪ ερδτάρδαέ Γδα
τκ ζσγκ αυτσ ευεζπδστκτηε στβθ γετδεά αθταπσερδσβ σζπθ σας
στκ εΪζεσηα ηαςέ

ην

υθταετδεά ΟηΪδα τκυ ἔστπ

1ί+1 απαθτάσεδς
γδα τβθ Σκπδεά υτκδδκέεβσβ
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«Έθα θα ιΫρεδςμ β Ϋθθκδα τκυ πκζδτδά
εκτ εσστκυς εέθαδ ητγκςέ Ο ζασς πκτΫ
δεθ επφετεδ σταθ τκυ ζες τβθ αζάγεδα
εφσσκθ βρεδς τκθ τρσπκ θα τκθ απεά
ζευγερυθεδς απσ τκθ φσβκέ Κδ κ τρσά
πκς θα τκ εΪθεδς εέθαδ ηε τκ θα δδατβά
ρεές ηΫσα σκυ Ϊσββστκ τκθ γυησ απΫά
θαθτδ στβθ αδδεέα εαδ απθταθά τβθ αδά
σδκδκιέα στδ δεθ ηπκρεέ γδα πΪθτα κδ
ζέγκδ θα εαταδυθαστετκυθ τκυς πκζά
ζκτςέ»
Tony ψenn

Πβγάμ Γέ αρκυφΪεβς, Φέζε Στατρκ, protagonέgr, 1κή3ή2ί1ζέ

Πβγάμ WikiMedia ωommonsέ

«Οδ ηΪαες δεθ δδοκτθ γδα τβθ αζάά
γεδαέ ΣτρΫφκυθ τα ηΪτδα ηαερδΪ απσ
τδς εθδεέιεδς τβς, πρκτδηυθτας θα
γεκπκδκτθ τκ σφΪζηα, εφσσκθ τκ
σφΪζηα τκυς ιεζκγδΪαεδέ εεέθκς πκυ
τκυς πρκσφΫρεδ φαθτασδυσεδς γέθεά
ταδ ετεκζα αφΫθτβς τκυςέ Κδ κ Ϊζζκς
πκυ πασξέαεδ θα δδαζτσεδ τδς φαθταά
σδυσεδς τκυς γέθεταδ πΪθτκτε εξγρσς
τκυςέ»
Πβγάμ WikiMedia ωommonsέ

δαπδστυθκθτας στδ β πρκεεζκγδεά αθτδπαρΪγεσβ ετεκζα
εετρΫπεταδ σε παραπκζδτδεΫς εαδ πρκσππδεΫς αδξηΫς εαδ υπκά
θκκτηεθα, ετκδηΪσαηε τδς «1ί+1» ερπτάσεδς πρκς σζκυς τκυς
υπκοβφέκυς δβηΪρξκυς εαδ τκυς συθδυασηκτς τκυςέ βτάσαηε
συγεεερδηΫθες απαθτάσεδς ηΫσα σε περδκρδσηΫθκ ξρκθδεσ δδΪά
στβηα εαδ σε συγεεερδηΫθβ Ϋετασβ – αθτέστκδξες απαδτάσεδς
Ϋξεδ εαδ β ζεδτκυργέα τκυ άηκυμ πρκγεσηέες, περδκρδσηκτςέέέ
ε αυτσ τκ πκζτ συγεεερδηΫθκ πζαέσδκ ζΪβαηε απαθτάσεδς
στα ερπτάηατα πκυ γΫσαηε απσ τκυς συθδυασηκτς « θπηΫθβ
ΣετρΪπκζβ» ηε υπκοάφδκ άηαρξκ τκθ εέ ζΫιαθδρκ Καζαά
φΪτβ εαδ «ΡδακσπΪστες ΞαθΪ» ηε υπκοάφδκ άηαρξκ τκθ εέ Γεά
ρΪσδηκ βηβτρΪτκ, τδς κπκέες εαδ παρκυσδΪακυηε στδς επσηεά
θες σεζέδες, αυτκτσδεςέ υστυξυς, δεθ ζΪβαηε εαηδΪ απΪθτβσβ

wwwέestoέgr

ύustave Le ψon

Σκ Πζάγκςμ ΜεζΫτβ γδα τκθ ζαρεσ θκυ

απσ τκυς υπσζκδπκυς συθδυασηκτςέ Πδστετκυηε στδ αυτσ δεθ
απκτεζεέ απκτυξέα τβς πρκσπΪγεδΪ ηαςέ Ο ηκθαδδεσς ηας σεκά
πσς άταθ θα δυσκυηε τβ δυθατσβτα στκυς υπκοβφέκυς θα αθτδά
παραγΫσκυθ τδς πρκτΪσεδς εαδ τδς απσοεδς σε Ϋθα εκδθσ σβηεέκ
αθαφκρΪς, υστε θα δδευεκζτθκυηε τκυς συηπκζέτες στβθ απσά
φασβ εεζκγάς – τκυζΪξδστκθ σσκυς ξρεδΪακθταδ πζβρκφσρβσβ
γδα ηδα τΫτκδα απσφασβέ
ζπέακυηε θα βκβγάσαηε πρκς τβθ εατετγυθσβ τβς άρεά
ηβς εαδ σκβαράς αθτδπαρΪγεσβς πρκτΪσεπθέ υτά β αθτδπαά
ρΪγεσβ, ηε δεδκηΫθκ τκ πζάγκς τπθ πρκβζβηΪτπθ τκυ θβσδκτ
ηας, γα Ϋπρεπε θα εέθαδ τκ δεδκηΫθκ Χθα Ϋξκυηε δβζαδά πζάγκς
πρκτΪσεπθ αθτέστκδξπθ τπθ πρκβζβηΪτπθΨ εαδ σξδ τκ αβτκτά
ηεθκΞ
ἔστπ
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Μπκρκτηε, αζζΪ εΪπκδκδ δεθ γΫζκυθέ Oδ τστβτες ηαςέ Με Ϋρευθα αγκρΪς, κδεκθκά
ηΫτρδκδ βκζετκθταδ ηε τβθ ηετρδστβτα, ηκτεξθδεΫς ηεζΫτες, ηε δδαφΪθεδα εαδ δβά
αδδαφκρυθτας γδα τκυς πκζζκτςέ
ησσδα πρσσεζβσβ εεδάζπσβς εθδδαφΫά
βΨ Να αθτδηετππέακυηε τκθ Ϊθγρππκ ρκθτκς, ηπκρκτηεέ

πς φδζκιεθκτηεθκ εαδ σξδ πς τκυρέστα
εαδ τκθ τρσπκ υπκδκξάς ηας πς φδζκιεθέα
ΡδακσπΪστες ΞαθΪ
εαδ σξδ πς παρκξά τυπκπκδβηΫθπθ υπβά
ΓερΪσδηκς βηβτρΪτκς
ρεσδυθέ φδζκιεθέα ηεδυθεδ τδς αθΪγεες
υγερέθετε τκυς ζίίέίίί επδσεΫπτες σε υπκδκηΫς εαδ εικυδετερυθεδ τβθ Ϋζά
τβς γεδτκθδεάς αετθγκυ ηε τδς 2ίίέίίί ζεδοβ τκυςέ ΞεθάΪγβσβ σβηαέθεδ «Ϊγκυηε
τβς ΚεφαζκθδΪςέ Θζέοβέ Γδα θα φτΪά ιΫθκυς εαδ εΪθκυηε φέζκυς»έ
σκυηε τκυς 1έίίίέίίί επδσεΫπτεςΩ, σε
γΨ Να δβηδκυργάσκυηε τκ δδεσ ηας
ετζκγκ ξρσθκ, πρΫπεδ
αυτσθκηκ
εαδ συθεργατδεσ δέετυκ ησθδά
αΨ Να απεζευγερπγκτηε απσ τβθ
ηβς
παρΫηβασβς
στκυς τσπκυς απσ σπκυ
ειΪρτβσβ τπθ πκζυεγθδευθ εταδρεδυθ
αθαξπρκτθ
κδ
επδσεΫπτες
ηαςέ
ηααδεκτ τκυρδσηκτέ ΚεφαζκθδΪ θα γέά
θεδ δδεγθΫς brand nameΧ αθαγθπρέσδηκ
δΨ ΣΫζκς, τκ τδ περδσσστερκ ηπκρκτηε
σθκηαΨέ έηαστε τκ βασέζεδκ τκυ Μτγκυ θα εΪθκυηε ειαρτΪταδ απσ τκ τδ γΫζκυηε
εαδ τβς Ιστκρέας, ηΫρκς τκυ ασδζεέκυ εαδ σξδ απσ τκ τδ ηπκρκτηεέ εαζά επδά
τκυ ΟδυσσΫαέ έηαστε κδ απσγκθκδ τπθ ξεδρβηατδεστβτα υπΪρξεδ γδα θα παραά
ΜεγΪγυηπθ Κεφαζζάθπθ τκυ Οηάρκυέ δεδγηατέαεδ εαδ γδα θα δεέξθεδ τδς δυθαά

ΠαρΪδεδγηαμ τκ πσζεδς τβς Ρπσέας
συγεεθτρυθκυθ πζβγυσησ Ϊθπ τπθ 2η
εεατκηηυρέπθ εατκέεπθέ Καδ δεθ γθπρέά
ακυθ τδ εέθαδ β ΚεφαζκθδΪ, εηπκδέακθταδ
απσ βέαες εαδ ζεδτκυργκτθ υπσ τκθ Ϋζεγξκ
τκυ κζδγκππζέκυ τπθ τκυρδστδευθ εταδά
ρεδυθέ θ κδ εζζβθδεΫς Πρεσβεέες, πκυ
εετεζκτθ απκφΪσεδς τβς έ έ δεθ ηπκά
ρκτθ θα δδευεκζτθκυθ τβθ πρσσβασβ σε
τΫτκδες αγκρΫς, γα ηεζετάσκυηε τβθ αυά
τσθκηβ παρκυσέα ηας εεεέέ
Με αθτέστκδξκ τρσπκ, πΪηε παθτκτέ
ΩΧγδα σσκυς αηφδσββτάσκυθ τβ ρεαά
ζδστδεστβτα τκυ εθσς εεατκηηυρέκυ επδά
σεεπτυθ, τκυς ζΫηε στδ εαδ β Ϊευθγκς
Ϋξεδ γΫσεδ τκθ έδδκ στσξκΨέ

ΝΫες τεξθκζκγέες
Πβγά Φπτέμ fabriziocolors@όlickRέ

ἔστπ
ρυτβσβμ
Έξκυθ περΪσεδ πκζζΪ ξρσθδα απσ τβθ επκξά πκυ τα Κκδθκά
τδεΪ Πζαέσδα τάρδιβς Ϋβαζαθ πς στσξκ τβθ Κκδθπθέα τβς Πζβά
ρκφκρέας ά τβθ Φβφδαεά τγεζδσβ αζζΪ β πραγηατδεά εθσπά
ηΪτπσβ τπθ θΫπθ τεξθκζκγδυθ στκ δβησσδκ τκηΫα αζζΪ εαδ ευά
ρττερα στβθ εκδθπθέα παραηΫθεδ αβτκτηεθκέ ΤφδστΪηεθες δκά
ηΫς Χπέξέ έετυκ Οπτδευθ Ιθυθ στκ ργκστσζδ, στρηατκ έά
ετυκ στκ Λβικτρδ εζπέΨ παραηΫθκυθ αθαιδκπκέβτες, εθυ επδά
τυξβηΫθες παρεηβΪσεδς δεθ επεετΪγβεαθ πκτΫ στκ στθκζκ τκυ
άηκυέ
Ππς σεκπετετε θα αιδκπκδάσετε τδς θΫες τεξθκζκγέες
στβθ ζεδτκυργέα τκυ άηκυ εαδ ππς σεκπετετε θα αθτδηεά
τππέσετε τα γΫηατα εατΪρτδσβς τκυ πρκσππδεκτν Σδ δρΪά
σεδς εαδ παρεηβΪσεδς γα εφαρησσετε γδα τβθ αιδκπκέβσβ
τπθ θΫπθ τεξθκζκγδυθ απσ τβθ τκπδεά εκδθπθέα εαδ τκυς
επαγγεζηατέεςν

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

ΡδακσπΪστες ΞαθΪ
ΓερΪσδηκς βηβτρΪτκς
εθ ηπκρκτηε θα ηετρΪηε τδς εδσρκΫς
πκυ φΫρθεδ τκ τκυρδστδεσ πρκρσθ, ξπρές
θα ηετρΪηε στδ εδσΪγκυηε σσα Ϋξεδ αθΪά
γεβ κ εζΪδκς – θαυαρξέδα τβς τκπδεάς

κδεκθκηέαςέ Καδ σε εαδρκτς ερέσβς εαδ
κργαθπηΫθβς ειαγζέπσβς, β ΚεφαζκθδΪ
πρΫπεδ θα ηπκρεέ θα τα σεδ τα παδδδΪ τβςέ
Γδα θα υπΪρικυηε, πρΫπεδ θα στβρδά
ξγεέ κ αγρκτδεσς εαδ κ βδκτεξθδεσς τκά
ηΫας, παρΪγκθτας πρκρσθτα ηε πρκσπά
πδεστβτα εαδ κθκηασέα πρκΫζευσβςέ
ΚεφαζκθδΪ Ϋξεδ δεεΪδες τκπδεΫς πκδεδά
ζέες αγρκτδευθ εαδ ετβθκτρκφδευθ πρκρά
σθτπθ, πκυ εέτε Ϋξκυθ εγεαταζεδφγεέ εέτε
επδβδυθκυθ, αφβηΫθες στβθ ττξβ τκυςέ
έθαδ εαδρσς, ηε τβ βκάγεδα εαδ τκυ Σ Ι,

Σκυρδσησς

σ,τδ παρΪγεδ εαδ πρκσφΫρεδ β ΚεφαζκθδΪ
θα γέθεδ Μτγκςέ Ο ρσζκς τκυ βηαρξεέκυ
εέθαδ εαγκρδστδεσς στκ πΪθτρεηα τβς γβς
πκυ εΪγεταδ ηε τκθ Ϊθεργκ Ϊθγρππκέ

βηκτδεΫς εζκγΫς 2ί1ζ

ἔστπ

Ο τκυρδσησς παραηΫθεδ β εατ’ εικξάθ ειαγπγδεά δραστβά
ρδστβτα τβς ξυρας εαδ δβ τπθ θβσδυθ ηαςέ ΚατΪ τβθ πρκβγκτά
ηεθβ δβηκτδεά γβτεέα δσγβεε βΪρκς στβθ πρκσΫζευσβ ερκυαά
αδερσπζκδπθ εαδ στβθ συηηετκξά σε τκυρδστδεΫς εεγΫσεδςέ

Φπτκγρέμ γέπέεέ

Πκδες εέθαδ κδ παρεηβΪσεδς εαδ πκζδτδεΫς πκυ σεκπετετε
θα εφαρησσετε στκθ τκηΫα τκυ τκυρδσηκτν ε πκδα βΪσβ εαδ
ηε πκδκ στσξκ γα συθεργαστεέτε ηε τκυς συζζκγδεκτς φκρεές
τκυ εζΪδκυν Πκδκς εέθαδ κ εεθτρδεσς σας στσξκςάπκζδτδεά
στκθ τκυρδστδεσ τκηΫαν Σδ σεκπετετε θα εΪθετε γδα τα γΫά
ηατα τβς πρκσβασδηστβτας (αερκπκρδεά εαδ γαζΪσσδα πρσά
σβασβ)ν

θπηΫθβ ΣετρΪπκζβ
ταυτστβτας τκυ θβσδκτ, πς τκυρδστδεκτ
ζΫιαθδρκς ΚαζαφΪτβς
πρκκρδσηκτ Χbrand nameΨέ
1έ Ο άηκς ασευθτας επδηεζυς τδς
αρηκδδστβτΫς τκυ Χεαγαρδστβτα, κδκά
πκδέα, Ϋργα υπκδκηάς, αετΫς, σβηΪθσεδς
εέζπέΨ, δβηδκυργεέ ευθκρεσ περδβΪζζκθ
γδα τκυς επδσεΫπτεςέ
2έ υθεργασέα ηε τκυς φκρεές τκυ
τκυρδσηκτ εαδ ηε Έζζβθες εαδ δεγθεές
επα κθτες γδα τβθ εεπσθβσβ σξεδέκυ αθΪά
πτυιβς τβς τκυρδστδεάς δρΪσβς εαδ παά
ρκυσέας τκυ θβσδκτ ηαςέ
3έ Κτρδκς στσξκς εέθαδ β δβηδκυργέα

Γδα τβθ δβηκσέευσβ τπθ δδευθ σας Ϊργρπθ απκστκζά στβθ δδετγυθσβ i n f o
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ρυτβσβμ
ΚεφαζκθδΪ ξτυπάγβεε γδα ηέα αεσηα φκρΪ απσ τκθ γεΫά
ζαδκέ Παζδεά πζβγυγβεε εθτκθστερα αζζΪ δεθ εέθαδ αηεά
ζβτΫες κδ επδπτυσεδς εαδ στβθ υπσζκδπβ ΚεφαζκθδΪ ηε δδδαέά
τερβ βαρττβτα στδς υπκδκηΫς αζζΪ εαδ τβθ κδεκθκηέαέ Περδκά
ξΫς σππς β Έρδσσκς γα πζβρυσκυθ ηε δυσβΪσταξτκ τέηβηα, γδα
πκζτ ηεγΪζκ δδΪστβηα, Ϋθαθ σεδσησ πκυ Ϋθδπσαθ πκζτ περδσά
σστερκ απσ τδς επδπτυσεδς τκυ εαδ τβθ απκησθπσβ πκυ Ϋφερεέ
πέσβς αθαδεέξγβεαθ σβηαθτδεΪ αβτάηατα κργΪθπσβς στβ δδαά
ξεέρδσβ ερέσεπθ εαδ στβθ πκζδτδεά πρκστασέαέ
Πκδα ηΫτρα γα ζΪβετε γδα τβθ απκεατΪστασβ τπθ αβά
ηδυθ στδς υπκδκηΫς εαδ τβθ υπκστάρδιβ τπθ πζβγΫθτπθ εαδ
τβς τκπδεάς κδεκθκηέαςν Πκδα πκζδτδεά γα αεκζκυγάσετε
γδα τβθ βεζτέπσβ τκυ σξεδδασηκτ τβς πκζδτδεάς πρκστασέας
στβθ περέπτπσβ σεδσηκτν

αθεργέα εαδ β φτυξεδα αθτδηετππέά
ακθταδ εαδ Ϋτσδέ

δδεγθάς ερέσβ Ϋξεδ αζζΪιεδ τα δεδκηΫθα τβς τκυρδστδεάς
βδκηβξαθέαςέ εγξυρδα ερέσβ εαδ τφεσβ αθατρΫπκυθ τα δεά
δκηΫθα στα κπκέα στάγβεε κ σξεδδασησς τβς τκυρδστδεάς αθΪά
πτυιβς στβ ξυρα ηαςέ Οδ επαγγεζηατέες τκυ τκυρδσηκτ σππς
εαδ κδ επαγγεζηατέες τπθ Ϊζζπθ τκηΫπθ βρέσεκθταδ σε δεδθά
κδεκθκηδεά εατΪστασβέ

λ

έ
εδσηκέ

Με γθυσβ, ηε δδΪζκγκ, ηε επέγθπσβ,
δβηδκυργκτηε, σζκδ ηααέ, βδυσδηες εαδ
εερδκφσρες εαταστΪσεδς σε σζκυς τκυς
τκηεές τβς κδεκθκηέαςμ πρπτκγεθά παραά
γπγά, ηεταπκέβσβ εαδ υπβρεσέεςέ

ρυτβσβμ

wwwέestoέgr
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Πβγάμ ΑρδστκτΫζεδκ Παθεπδστάηδκ Θεσσαζκθέεβς, ΤκηΫας Γεπά
φυσδεάςέ

θαδ β Παζδεά, πκυ υπΫστβ τκ βαρττερκ
πζάγηαμ
1έ ΤπΪρξκυθ κδ αρηκδδστβτες τκυ άά
ηκυέ
2έ ΤπΪρξκυθ κδ αρηκδδστβτες τβς πεά
ρδφΫρεδαςέ
3έ ΤπΪρξκυθ κδ αρηκδδστβτες τκυ
ερΪτκυςέ
ζέ Ο άηκς πρΫπεδ, πς κ Ϊηεσα εθδδαά
φερσηεθκς, θα εθεργκπκδεέ εαδ θα συθτκά
θέαεδ τδς εθΫργεδες αυτυθ τπθ φκρΫπθέ
ηέ Να αβτάσεδ κ άηκς, περεταέρπ
εθδσξτσεδς απσ τκ Σαηεέκ ζζβζεγγτβς
τβς υρππαρεάς Έθπσβς, τκ κπκέκ Ϋξεδ
θπηΫθβ ΣετρΪπκζβ
συστβγεέ γδ’αυτκτς τκυς ζσγκυςέ έθαδ
ζΫιαθδρκς ΚαζαφΪτβς
απαρΪδεετκ κ άηκς θα ηβθ Ϋξεδ πρκβεέ
Σκ επέεεθτρκ τκυ εθδδαφΫρκθτκς εέά αεσηβ σε αυτά τβθ εθΫργεδαέ

θέ επσθβσβ εδδδεκτ πρκγρΪηηατκς
γδα τβθ αθΪπτυιβ τβς Παζδεάς, στα πρσά
τυπα Ϊζζπθ περδκξυθ τβς ξυρας, σππς
πέξέ τβς ΚαζαηΪταςέ

πρκσπΪγβσαθ θα υπκβαγηέσκυθ τκ εσά
στκς τβς αβηδΪς εαδ θα συγξαρκτθ τκ ερΪά
τκς γδα τβθ «απκτεζεσηατδεστβτα τκυ»έ
Όσκδ ακτηε τκ πρσβζβηα Ϋξκυηε θκυ,
ερέσβ εαδ Ϊπκοβέ Θα αθαφΫρπ ησθκ Ϋθα
παρΪδεδγηα, πκυ στκδξεδκγετεέ τβθ υπκά
βΪγηδσβ τβς αβηδΪς εαδ τβθ αθεπΪρεεδα
ΡδακσπΪστες ΞαθΪ
τκυ ερΪτκυςμ θυ τκ ερΪτκς ηπκρκτσε
ΓερΪσδηκς βηβτρΪτκς
θα υπκβΪζζεδ αέτβηα στβθ έ έ Ϋπς εαδ
ξρβηατκδστβσβ δδδπτδευθ εαδ δβά ηίί εεατκηητρδα, εατΫγεσε αέτβσβ 1ζ3
ησσδπθ δκηυθ βαραέθεδ, σξεδσθ απκεζεδά εεέ Πκδκθ ρυτβσαθν Πκδκς ηΫτρβσε τκ
στδεΪ, τκ ερΪτκςέ Ό,τδ πρΫπεδ εαδ ηπκά τοκς τβς αβηδΪςν Πκδκς απκφΪσδσεν Γδατέ,
ρεέ θα εΪηεδ τκ βηαρξεέκ γα γέθεδ, εαδ τρεδς ηάθες ηετΪ, δεθ γθπρέακυηε τκ πεά
ευρέπς β παραεκζκτγβσβ εαδ β δδεεά ρδεξσηεθκ τβς αέτβσβςν πσ πστε αυτΪ
δέεβσβέ Οδ τκπδεκέ πκζδτδεκέ εεφραστΫς

πκυ αφκρκτθ τβ απά ηας εέθαδ απσρρβταν
Όζα αυτΪ, πκυ γέθκθταδ εράηβθ εαδ εθ
αγθκέα τκυ ζακτ, δεθ Ϋξκυθ σξΫσβ ηε τβθ
εζζβθδεά ζΫιβ βηκερατέαέ

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

[at]

ιέ ιασφΪζδσβ αρηκθδεάς συθεργαά
σέας σζπθ τπθ φκρΫπθ εαδ τπθ πκζδτδευθ
δυθΪηεπθ, ξπρές εαπεζυηατα εαδ εκηά
ηατδεΫς σεκπδηστβτεςέ
κέ υθεξάς πρκετκδηασέα σζπθ τπθ
συθαρησδδπθ φκρΫπθέ τάσδα Ϊσεβσβ
ετκδηστβτας αθτδηετυπδσβς σεδσηκτ,
εΪγε επτΫηβρδκ, στβθ κπκέα γα συηά
ηετΫξκυθ, εετσς τπθ συηπκζδτυθ ηας
εαδ κδ επδσεΫπτες τκυ θβσδκτέ υθεξάς
εθβηΫρπσβ εργαακηΫθπθ εαδ δδδκετβτυθ
τκυρδστδευθ εαταζυηΪτπθέ

Πρκςπσγεσβ εΪγε ζτσβς εέθαδ β
πραγηατδεά εαταγραφά τπθ δδδπτδευθ
εαδ δβησσδπθ αβηδυθ εαδ αθαγευθ, ηετΪ
τκθ πρσσφατκ σεδσησ, ζαηβΪθκθτας
υπσοβ τα ηεζζκτηεθαέ
ΜετΪ τα πρπτκφαθά ηεγΫγβ σεδά
σηδεάς επδτΪξυθσβς, πκυ εαταγρΪφβεαθ
στβθ ΚεφαζκθδΪ, δεθ εέθαδ δυθατσθ θα
ξτέακυηε εαδ θα ακτηε ηε τκθ παζδσ
τρσπκέ Οδ σεδσηκζσγκδ συηφπθκτθ στβθ

e s t o . g r
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πρσβζεοβ επδεεέηεθκυ ηεγΪζκυ σεδσηκτ ηβσβς δδδπτδευθ εαδ δβησσδπθ υπκδκά τσπκ υρυπβς εαδ φρδεάςέ
στα πρκσεξά ξρσθδαέ Θα αβτάσκυηε αθαά ηυθέ τιβσβ πσρπθ εαδ ηεέπσβ φκρκζκά
γευρβσβ εαδ επαθειΫτασβ τπθ σρπθ δσά γδευθ βαρυθ, γδα τκθ πζΫκθ σεδσηκγεθά

ΤδρκγκθΪθγραεες

ἔστπ
ρυτβσβμ
θ πρκξπράσεδ κ σξεδδασησς τβς ευβΫρθβσβς, β Κεφαζκά
θδΪ γα βρεγεέ στκ επέεεθτρκ τκυ πεδέκυ τπθ γεπτράσεπθ γδα τβθ
Ϊθτζβσβ υδρκγκθαθγρΪεπθ στκ Ισθδκέ επδζκγά αυτά γα δβά
ηδκυργάσεδ τετεζεσηΫθα γεγκθστα εαδ δυσηεθΫστατες επδπτυά
σεδς στκθ πρπτκγεθά τκηΫα εαδ τβθ τκυρδστδεά αθΪπτυιβ τβς
ΚεφαζκθδΪςέ σεδσηδεστβτα τβς περδκξάς εαγδστΪ τκθ εφδΪζτβ
ηδας κζκεζβρπτδεάς κδεκζκγδεάς εαταστρκφάς πκζτ πδγαθσά
τερκ εθδεξσηεθκ, γεγκθσς πκυ Ϋξεδ αγθκβγεέ στδς περδβαζζκά
θτδεΫς ηεζΫτες πκυ Ϋξεδ εεπκθάσεδ β ευβΫρθβσβέ
έστε υπΫρ ά εατΪ τβς εγεατΪστασβς γεπτράσεπθ γδα
τβθ Ϊθτζβσβ υδρκγκθαθγρΪεπθ εαδ γδατέν θ εέστε υπΫρ ππς
γα αθτδηετππέσετε τδς αρθβτδεΫς συθΫπεδες τβς εγεατΪσταά
σβς ηκθΪδπθ Ϊθτζβσβςν θ εέστε εατΪ, γα αθτδδρΪσετε άεαδ
πυς άστα σξΫδδα τβς ευβΫρθβσβςν

Πβγάμ Wikipediaέ

θπηΫθβ ΣετρΪπκζβ
ζΫιαθδρκς ΚαζαφΪτβς

wwwέestoέgr

τκ σκβαρσ αυτσ αάτβηα πρΫπεδ θα
τκπκγετβγκτηε ηε εδζδερέθεδα, ξπρές φπά
θασεέες εαδ αερκζκγάηαταέ Κατ’ αρξΪς,
τκ αάτβηα εεφετγεδ τβς δβηκτδεάς εηβΫά
ζεδαςέ έθαδ εγθδεσ ηε σβηαθτδεΫς δδεά
γθεές κδεκθκηδεΫς εαδ γεππκζδτδεΫς επδά
πτυσεδςέ ΠρκσππδεΪ, εαταρξάθ, εέηαδ
αθτέγετκς αζζΪ γεπρυ ππς εαδ θα γΫζαηε
θα απκτρΫοκυηε τδς γεπτράσεδς, αυτσ εέά
θαδ αδτθατκέ Σκ ερΪτκς Ϋξεδ πΪρεδ ηδα
απσφασβ εαδ β τκπδεά εκδθπθέα κφεέζεδ
θα δρΪσεδ απκτεζεσηατδεΪ γδα θα δδαά
σφαζέσεδ, σσκ γέθεταδ εαζττερα, τα συηά
φΫρκθτΪ τβςέ
παδτεέταδμ
1Ψ ηπερδστατπηΫθβ επδστβηκθδεΪ

εαδ αιδσπδστβ ηεζΫτβ πκυ γα αφκρΪ τβ
σεδσηδεστβτα, τδς γεπτράσεδς, τκ περδά
βΪζζκθέ
2Ψ υθεργασέα τπθ δάηπθ τβς ευρτά
τερβ περδκξάς εαδ τπθ περδφερεδυθ Ικά
θέπθ Νάσπθ εαδ υτδεάς ζζΪδας, γδα
τβθ απσ εκδθκτ συθτκθδσηΫθβ αθτδηετυά
πδσβ τπθ εδθδτθπθέ
3Ψ Οδ πδκ πΪθπ φκρεές, σε συθεργαά
σέα ηε Ϋγευρες επδστβηκθδεΫς κηΪδες γα
παραεκζκυγκτθ απσ εκθτΪ σε εΪγε βάηα
τδς δραστβρδστβτες τπθ εταδρεδυθ γευά
τρβσβςέ
ζΨ
δεεδέεβσβ
κφεζυθέ

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

αθτδσταγηδστδευθ

[at]
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θκθταδ στδς σξΫσεδς τπθ αθγρυππθ τβς
εκδθστβταςέ
βηκερατέα εέθαδ ζζβά
ζεγγτβ, ζζβζκεαταθσβσβ, ζζβζκσεά
βασησς, υθεργασέα, υθαδΫζφπσβ, Φδά
ζέα, γΪπβέ
βηδκυργέα σβηαέθεδ Έργκ τκυ άά
ΡδακσπΪστες ΞαθΪ
ηκυ, δβζαδά τκυ κργαθπηΫθκυ σε άηκ
ΓερΪσδηκς βηβτρΪτκς
ζακτέ εθέσξυσβ τβς βηδκυργδεάς δεαά
Ο Πκζδτδσησς εαδ β Παδδεέα εέθαδ τα θστβτας τκυ αθγρυπκυ εέθαδ β πεηπτκυά
γεηΫζδα εΪγε εκδθστβτας αθγρυππθέ
σέα τβς πκζδτδεάς ηαςέ
δβηδκυργδεσά
βηκερατέα εέθαδ πΪθπ απ’ σζα Πκζδτδά τβτα εέθαδ β βΪσβ γδα εΪγε επδτυξέα στκθ
σησς εαδ Παδδεέα, σππς αυτΫς απκτυπυά πκζδτδεσ, πκζδτδσηδεσ εαδ επδξεδρβηατδεσ

τκηΫαέ ε εΪγε Ϋεφρασβ τβς απάς εαδ τπθ
αθγρυπδθπθ σξΫσεπθέ
κργΪθπσβ, β πρκβκζά εαδ β πρκυά
γβσβ εΪγε δβηδκυργέας, εΪγε Ϋργκυ τΫά
ξθβς εαδ ξεδρκτεξθέας, β πρκστασέα εαδ
β αθΪδεδιβ τβς πκζδτδσηδεάς εαδ δστκρδά
εάς εζβρκθκηδΪς, κ τρσπκς πκυ δβηδκυρά
γκτηε σξΫσεδς ηε τβ φτσβ περδζαηβΪθκά
θταδ σε σπρεέα πρκτΪσεπθ πκυ απευγτά
θκθταδ στκ ζασ, γδα δδαβκτζευσβ εαδ συά
θαπσφασβέ Θα τδς βρεέτε στκ Πρσγραηηα
ηαςέ

Πρπτκγεθάς ΣκηΫας
Πβγά Φπτέμ PapaPiper@όlickRέ

ἔστπ
ρυτβσβμ
Ο πρπτκγεθάς τκηΫας Ϋξεδ σβηαθτδεά γΫσβ στβθ τκπδεά
κδεκθκηέαέ αζζαγά τπθ ευρππαρευθ πκζδτδευθ δβηδκυργεέ
θΫα δεδκηΫθα εαδ αθατρΫπεδ τκυς σξεδδασηκτς ξρσθπθέ Σαυτσά
ξρκθα αστκξέες πρκβγκτηεθπθ τκπδευθ βγεσδυθ Ϋξκυθ αφαδά
ρΫσεδ απσ τβθ τκπδεά φαρΫτρα γδα τβθ στάρδιβ τκυ πρπτκγεθά
τκηΫα τσσκ τυπδεΪ εργαζεέα Χπέξέ Πρκστασέα Οθκηασέας Πρκά
Ϋζευσβς γδα τβθ Κεφαζκθέτδεβ φΫτα εζπΨ σσκ εαδ κυσδαστδεΫς
παρεηβΪσεδς γδα τκθ εεσυγξρκθδσησ τκυ αγρκτκετβθκτρκφδά
εκτ τκηΫαέ Οδ σπκδες πρκσπΪγεδες ειαθτζάγβεαθ σε Ϊστκξες
εαδ ατυξεές παρεηβΪσεδς ηετατρκπάς τκυ αγρκτδεκτ τκηΫα σε
αγρκτκυρδστδεσ ΧLeader εζπΨέ
Πκδες πκζδτδεΫς εαδ παρεηβΪσεδς σεκπετετε θα εφαρησά
σετε στκθ πρπτκγεθά τκηΫαν Πυς γα συθεργαστεέτε ηε τκυς
συζζκγδεκτς φκρεές τκυ πρπτκγεθκτς τκηΫαν Πυς γα τκπκά
γετβγεέτε απΫθαθτδ σε παρεηβΪσεδς τβς εεθτρδεάς ευβΫρά
θβσβς πκυ αθατρΫπκυθ ηε αρθβτδεσ τρσπκ τα δεδκηΫθα τκυ
πρπτκγεθά τκηΫαν

θπηΫθβ ΣετρΪπκζβ
ζέ θΪπτυιβ εαδθκτσηπθ δραστβρδκά
ζΫιαθδρκς ΚαζαφΪτβς
τάτπθ – ετρδα στβ παραγπγά βδκζκγδευθ
1έ υθεργασέα ηε σζκυς τκυς φκρεές πρκρσθτπθέ
ηέ βηδκυργέα επυθυηπθ πρκρσθτπθ
τκυ εζΪδκυ γδα τβθ πρκυγβσβ ξρκθδασά
θτπθ πρκβζβηΪτπθ Χπέξέ τκ σφαγεέκ στκ ηε εατκξυρπηΫθβ κθκηασέα πρκΫζευσβςέ
ργκστσζδ εέθαδ απαρΪδεετκ πκυ δεθ Ϋξεδ
πΪρεδ επδδεσ απσ τβθ έ έΨέ
2έ βηδκυργέα απσ τβ δβηκτδεά αρξά
σζπθ τπθ απαραέτβτπθ υπκδκηυθ πκυ
υπκβκβγκτθ τκυς παραγπγκτςέ
3έ Περεταέρπ αθΪπτυιβ τπθ άδβ
υπαρξσθτπθ παραδκσδαευθ δραστβρδκά
τάτπθέ

Γδα τβθ δβηκσέευσβ τπθ δδευθ σας Ϊργρπθ απκστκζά στβθ δδετγυθσβ i n f o
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ΡδακσπΪστες ΞαθΪ
ΓερΪσδηκς βηβτρΪτκς
Όζες κδ γεσηδσηΫθες εαδ εγδηδεΫς δκά
ηΫς πρπτκβΪγηδας, δευτερκβΪγηδας εαδ
τρδτκβΪγηδας Παδδεέας αθτδηετππέακθταδ
πς εθδαέκ στθκζκ ηε σεκπσ τβθ εαζζδΫρά
γεδα τκυ πθετηατκς, τβς γθυσβς εαδ τκυ
άγκυς τκυ δβηκερατδεκτ αθγρυπκυ, τκυ

Έζζβθα πκζέτβέ
Σβθ πκζδτδεά ηας στβθ Παδδεέα κθκά
ηΪακυηε βηδκυργέα τκυ πρυτκυ στκθ
εσσηκ « βηκερατδεκτ Παθεπδστάηδκυ»έ
Φκρεές Παδδεέας εαδ Πκζδτδσηκτ εέθαδ
σζκς κ ζασς, πς Ϊτκηα, γεσηκέ εαδ συζά
ζκγδεστβτεςέ
«εδσαγπγά» τκυ πκζέτβ
σε αυτσ τκ Παθεπδστάηδκ ιεεδθΪ απσ
τβ θβπδαεά βζδεέα, εαδ σεκπσς τκυ εέά
θαδ θα πρκσφΫρεδ στκθ Ϊθγρππκ σζα
τα αθαγεαέα γθπστδεΪ εαδ ερδτδεΪ εργαά
ζεέαέ Σσσα σσα ξρεδΪαεταδ γδα θα γέθεδ
δβηδκυργδεά, απκφασδστδεά εαδ βγετδεά
πρκσππδεστβτα σε σζες τδς αθγρυπδθες

δραστβρδστβτες εαδ σε σζκυς τκυς τκηεές
πκυ γα εαταπδαστεέέ
Σκ υπσ δδΪζυσβ Σ Ι γέθεταδ, συηβκά
ζδεΪ εαδ κυσδαστδεΪ, τκ επέεεθτρκ εαδ β
Ϋδρα τκυ πρυτκυ βηκερατδεκτ Παθεπδά
στάηδκυ τκυ εσσηκυ Χαεσηα εαδ ηε εατΪά
ζβοβΨέ εκπσς τβς Παδδεέας πκυ γα αθαά
πττιεδ τκ βηαρξεέκ υπσ τβθ βγεσέα ηας
εέθαδ β δβηδκυργέα κζκεζβρπηΫθπθ πκζδά
τυθέ Πκζδτυθ πκυ γα ηπκρκτθ θα ερέθκυθ
εαδ θα απκφασέακυθ γδα τβ απά τκυςέ
δδεά ηας Παδδεέα πρΫπεδ θα παρΪά
γεδ τσσκυς βγΫτες, υστε θα ηβ ξρεδΪακά
θταδ βγΫτεςέ

ἔστπ, ΜΪδκς 2ί1ζ
έ

ΡδακσπΪστες ΞαθΪ
ΓερΪσδηκς βηβτρΪτκς

βηκτδεΫς εζκγΫς 2ί1ζ
γΫσβ ηας υπΪρξεδ στκ Πρσγραηηα
ηαςέ εβσηεθκδ τδς γθυηες τπθ επδστβησά
θπθ εαδ τπθ εδδδευθ, δβζυθκυηε στδ δεθ
Ϋξκυηε εηπδστκστθβ στκ ερΪτκς εαδ στδς
εταδρεέες στδς κπκέες πρκτέγεταδ θα δυά
σεδ δδεαδυηατα Ϊθτζβσβςέ Χς στκυ, σζα
γα ζεδτκυργκτθ ηε δδαφΪθεδα εαδ υπσ τκθ
Ϋζεγξκ τκυ ζακτ εαδ τπθ τκπδευθ εκδά

ἔστπ

ΡδακσπΪστες ΞαθΪ
ΓερΪσδηκς βηβτρΪτκς
ηεγκδευηΫθβ, απσ τβθ εεθτρδεά
[at]
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ἔστπ

« εθ εζπέαπ τέπκτα, δε φκβΪηαδ τέπκτα, εέηαδ Ϊθεργκς»έ Πβγά
Φπτέμ spirosk@όlickR

θπηΫθβ ΣετρΪπκζβ
δδαγΫτκυηε, γα τβθ αιδκπκδεέ εαδ γα τβθ
ζΫιαθδρκς ΚαζαφΪτβς
εδθβτκπκδεέέ ΚεφαζκθδΪ πρΫπεδ θα απκά
Ο πκζδτδσησς εέθαδ τκ «ευ βθ»έ έθαδ ετάσεδ τβ θΫα τβς πκζδτδστδεά ταυτστβταέ
σ,τδ δδαερέθεδ ηδα εκδθπθέα στβθ εαγβηεά
ρδθστβτΪ τβςέ τδς περδσδκυς ερέσβς κ πκά
ζδτδσησς εέθαδ πδκ αθαγεαέκς, γδ’αυτσ εαδ
β πθευηατδεά παραγπγά ευαδσγβτκπκδεέά
ταδ εαδ αυιΪθεταδέ Ο άηκς, σππς Ϊζά
ζκτε, πρΫπεδ θα πρπταγπθδστεέ τσσκ στβ
δβηδκυργέα σσκ εαδ στβθ «εαταθΪζπσβ»
πκζδτδσηκτέ Χς θβσέ πρΫπεδ θα Ϋξκυηε
πζατδΪ πκζδτδστδεά δρΪσβ, β κπκέα πρΫά
πεδ θα στβρέαεταδ στβθ εζβρκθκηδΪ πκυ

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

πεδδά αυτσς πκυ, τεζδεΪ, πρΫπεδ θα
απκφασέαεδ εέθαδ κ ζασς, πρκτεέθκυηε
βηκοάφδσηαέ

ρυτβσβμ
Σκ πρσβζβηα τβς αθεργέας Ϋξεδ φτΪσεδ σε εφδαζτδεΪ επέά
πεδα γδα σζκ τκθ πζβγυσησέ Γδα τβ θΫα γεθδΪ τα δεδκηΫθα στκθ
τκηΫα τβς εργασέας εέθαδ δυσηεθΫστερα αφκτ β αθεργέα ιεπερά
θΪεδ τκ ηίΣέ ηεταθΪστευσβ τπθ θΫπθ Ϋξεδ αυιβγεέ σβηαά
θτδεΪ στερυθτας τβθ ξυρα εαδ τκθ τσπκ ηας απσ ειεδδδεευηΫθκ
επδστβηκθδεΪ πρκσππδεσ πκυ εέθαδ απαραέτβτκ γδα τβθ σπκδα
πρκκπτδεά αθσργπσβς τβς εκδθπθέαςέ Σκ σβηαθτδεστερκ στκδά
ξεέκ πκυ Ϋξεδ ξαγεέ εέθαδ αυτσ τβς αδσδκδκιέας εαδ τβς εζπέδας
γδα τκ ηΫζζκθέ
Σδ πκζδτδεά γα αεκζκυγάσετε γδα τβθ αθτδηετυπδσβ τπθ
αβτβηΪτπθ τβς αθεργέας στκυς τκηεές πκυ β αρηκδδστβτα
σας τκ επδτρΫπεδν Ππς γα τκπκγετβγεέτε σε σξΫσβ ηε πκζδά
τδεά τβς ευβΫρθβσβς στα εργασδαεΪ γΫηαταν Σδ πκζδτδεΫς
γα εφαρησσετε γδα τβ θΫα γεθδΪν

Αθτδγσθβ & ζΫετρα by Kleine χcademie @ Molenbeekέ Πβγάμ
lievensoete@όlickR

wwwέestoέgr

θπθδυθ, δεθ γΫζκυηε εγεαταστΪσεδς ηκά
θΪδπθ Ϊθτζβσβς στβθ πζΫκθ σεδσηκγεθά
περδκξά τβς γβς απσ τα ΟυρΪζδα εαδ τκ
ΙρΪθ πς τδς ασρεςέ

θεργέα – ΝΫα ΓεθδΪ

Πκζδτδσησς

ρυτβσβμ
Ο Πκζδτδσησς φαέθεταδ θα Ϋξεδ εαταστεέ εέδκς πκζυτεζεέας
στβθ περέκδκ τβς κδεκθκηδεάς ερέσβςέ Χστσσκ στβ ξυρα αυτά,
αεσηα εαδ σε πκζτ φτπξστερες απσ τυρα περδσδκυς τβς Ιστκά
ρέας τβς, κ πκζδτδσησς άταθ βασδεά πρκτεραδστβτα εαδ Ϊθγδαεέ
τβθ ΚεφαζκθδΪ, παρΪ τβθ τερΪστδα εζβρκθκηδΪ εαδ παρΪδκσβ
τβς, κ τκηΫας τκυ πκζδτδσηκτ βρέσεεταδ σε τραγδεά εατΪστασβέ
Πκδες πκζδτδεΫς εαδ δρΪσεδς σεκπετετε θα εφαρησσετε
στκθ τκηΫα τκυ Πκζδτδσηκτν
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θπηΫθβ ΣετρΪπκζβ
ζΫιαθδρκς ΚαζαφΪτβς
Ίσπς τκ ξεδρστερκ εκδθπθδεσ πρσά
βζβηα εέθαδ β αθεργέαμ
1έ πκρρσφβσβ σζπθ τπθ πδστυά
σεπθ, πκυ αφκρκτθ τκ δάηκέ
2έ ιετρεσβ θΫπθ πσρπθ γδα Ϋργα,
κττπς υστε θα δβηδκυργβγκτθ θΫες γΫά
σεδς εργασέαςέ
3έ βηδκυργέα Γραφεέκυ Τπκστάρδά
ιβς θΫργπθέ
ζέ ιδκπκέβσβ σζπθ τπθ υπαρξσθτπθ
πρκγραηηΪτπθ, πκυ αφκρκτθ τβθ απαά

σξσζβσβ αθΫργπθέ
ηέ ρΪσεδς γδα τβθ αθΪπτυιβ τπθ δεά
ιδκτάτπθ τπθ θΫπθέ
θέ υθεργασέα ηε τδς παραγπγδεΫς τΪά
ιεδς σε σζκυς τκυς τκηεές, παρκξά τπθ
δβηκτδευθ υπβρεσδυθ πρκς αυτΫς, κττπς
υστε θα δβηδκυργβγεέ εαζττερκ επδξεδά
ρβηατδεσ περδβΪζζκθ εαδ συθαεσζκυγα
θΫες γΫσεδς εργασέαςέ

εικυσέα, εατΪστασβ αθεργέας, φτυά
ξδας εαδ υπερξρΫπσβς εέθαδ κ πρυτκς
«εξγρσς» τκυ οβφκδεζτέκυ ηαςέ έθαδ
δβζπηΫθκ στκ πρσγραηηα εαδ στδς γΫσεδς
ηας, στδ πρυτκς στσξκς εέθαδ β αθτδηετυά
πδσβ τβς δσζδας ειαγζέπσβς τκυ εζζβθδά
εκτ ζακτ εαδ τβς πατρέδαςέ Γδ’ αυτσ τκ
ζσγκ, εηεές ηδζΪηε γδα Πκζδτδεά, Πκζδά

τδσηδεά εαδ Οδεκθκηδεά θαδδΪργρπσβ,
γδα ρδακσπαστδεά αζζαγά τκυ τρσπκυ
σεΫοβς εαδ τκυ τρσπκυ αθτδηετυπδσβς
τπθ πρκβζβηΪτπθ, πκυ β συγευβΫρθβσβ
εαδ τα ηθβησθδα δβηδκτργβσαθέ

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

[at]

έθαδ απαραέτβτβ β επαθεδσαγπγά
τβς ζΫιβς «υθεργασέα» στβθ πρκσπά
πδεά εαδ επδξεδρβηατδεά απά ηαςέ Οδ

e s t o . g r

wwwέestoέgr

ΜΪδκς 2ί1ζ, ἔστπ

βηκτδεΫς εζκγΫς 2ί1ζ
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Ϊθεργκδ πρΫπεδ θα αθαζΪβκυθ πρπτκβκυά
ζέες, κδ κπκέες δβηκερατδεΪ, συθεργατδεΪ
εαδ συθαδεζφδεΪ, γα αιδκπκδάσκυθ τδς
δειδστβτες εαδ δεαθστβτες τπθ αθγρυππθ
εαδ τδς δυθατστβτες τκυ τσπκυέ Σκ δβά
ηαρξεέκ δεθ γα γέθεδ επδξεδρβηατέαςέ Θα
γέθεδ τκ επδτεζδεσ σργαθκ στάρδιβς τπθ

τκπδευθ επδξεδράσεπθ, ατκηδευθ εαδ συά
θεργατδευθέ Οδ Ϊθεργκδ, κδ αθασφΪζδστκδ
εαδ υπερξρεπηΫθκδ πρΫπεδ θα ηβ θτρΫπκά
θταδ εαδ θα δβζυσκυθ τκ πρσβζβηα τκυς,
αθ γΫζκυθ βκάγεδα, αθ γΫζκυθ σζκδ ηααέ
θα δυσκυηε απκτεζεσηατδεά απΪθτβσβ
εαδ ζτσεδςέ Σκ βηαρξεέκ στα ξΫρδα τκυ

Κρέσβ – Κκδθπθδεά Πκζδτδεά

ζακτ απκτεζεέ τκ εαγκρδστδεσ εργαζεέκ
γδα θα δεαθκπκδάσκυηε αθΪγεες εαδ επδά
γυηέες εαδ γδα θα εΪθκυηε πραγηατδεσά
τβτα τα σθεδρα ηαςέ ΧΠαραδεέγηατα στκ
Πρσγραηηα ηαςΨέ

ἔστπ

ρυτβσβμ
κδεκθκηδεά ερέσβ πκυ αθτδηετππέαεδ β ξυρα Ϋξεδ σαρυά
σεδ τδς ερατδεΫς δκηΫς τβς υγεέας εαδ τβς εκδθπθδεάς ηΫρδηθαςέ
Πρσσφατα β Ϊρθβσβ τκυ άηκυ ΚεφαζκθδΪς θα αθτδηετππέσεδ
τα σπρευηΫθα ξρΫβ εαδ πρκβζάηατα κδάγβσαθ στκ εζεέσδηκ
τκυ Καφεθεέκυ τβς ΚαηπΪθας πκυ πρκσΫφερε αιδκπρεπά εργαά
σέα σε Ϊτκηα ηε ουξκεκδθπθδεΪ πρκβζάηατα εαδ στβθ απεθερά
γκπκέβσβ τκυ Κκδθπθδεκτ υθεταδρδσηκτ ΠερδκρδσηΫθβς υά
γτθβς ΧΚΟΙέέΠέ έΨ «Ρστα»έ Οδ δκηΫς παρκξάς υπβρεσδυθ ουά
ξδεάς υγεέας απαιδυθκθταδ εαδ δδαζτκθταδ ηε απρσβζεπτες συά
θΫπεδες γδα τβθ εκδθπθέαέ
Σδ παρεηβΪσεδς γα εΪθετε γδα τβθ αθτδηετυπδσβ τπθ
επδπτυσεπθ τβς κδεκθκηδεάς ερέσβς στβθ τκπδεά εκδθπθέαν
Πκδα β πκζδτδεά σας σε σξΫσβ ηε τδς εκδθπθδεΫς υπβρεσέες
τκυ άηκυν Σδ γα εΪθετε ηε τκ Καφεθεέκ τβς ΚαηπΪθας εαδ
τκθ ΚΟΙΠ «Ρστα»ν

έ

Πρκβζβγεέτε
στκ

ἔστω

Πζβρκφκρέεςμ
Σβζέμ 211 ιλί 2112,
θλιζίη2κ23
Φαιμ 211 ιλί ηίί3,
Emailμ
info [at] esto.gr,
Φσρηα πδεκδθπθέαςμ
www.esto.gr/contact
wwwέestoέgr

ἔστπ, ΜΪδκς 2ί1ζ
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ηΪτπθ, γα απκτεζΫσκυθ εθδαέκ εαδ σε συά
θεθθσβσβ δέετυκέ

επαέδευσβ – Παδδεέα
Πβγά Φπτέμ xamogelo@όlickRέ

ἔστπ

ρυτβσβμ
δβησσδα εεπαέδευσβ εέθαδ υπσ δδπγησ σε ηδα επκξά πκυ
κδ «δαθεδστΫς» ηας γΫζκυθ γδα εργΪτες τκυς, εατΪ γεθδεά κηκά
ζκγέα υοβζάς εατΪρτδσβς, ηεταθΪστες Έζζβθες επδστάηκθες
αζζΪ απκοδζυθκυθ στδ Ϋξεδ απκηεέθεδ απσ τβ βησσδα Παδδεέαέ
πσ τβθ Ϊζζβ εέθαδ γεγκθσς 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 Κκδθκά
τδεκτ Κυδδεα επδτρΫπκυθ στβθ αυτκδδκέεβσβ θα συηβΪζεδ εαά
γκρδστδεΪ στβθ πρκυγβσβ τβς επαέδευσβς εαδ τβς Παδδεέαςέ
Άζζπστε Ϋργκ τβς Σκπδεάς υτκδδκέεβσβς εέθαδ τα εεπαδδευά
τδεΪ συστάηατα τπθ περδσσκτΫρπθ υρππαρευθ Κρατυθ πκυ
γαυηΪακυηε εαδ συξθΪ επδεαζκτηαστεέ Σα Ϊζζκτε φβηδσηΫθα
γδα τβθ Παδδεέα εαδ τκθ Πκζδτδσησ τκυς Ισθδα συθαπκτεζκτθ
τβθ πρκτεζευταέα σε επέπεδκ ησρφπσβς ΠερδφΫρεδα τβς Υυά
ρας εαδ αυτσ πς παρεθΫργεδα τβς τκυρδστδεάς αθΪπτυιβςέ
Πκδα γα εέθαδ β πκζδτδεά σας στα γΫηατα επαέδευσβς
εαδ Παδδεέαςν Σδ παρεηβΪσεδς εαδ πρκγρΪηηατα σεκπετετε
θα εφαρησσετεν Πκδα β γΫσβ σας γδα τα Σέ έΙέ τβθ ζεδτκυρά
γέα εαδ τκ ρσζκ τκυςν

θπηΫθβ ΣετρΪπκζβ
ζΫιαθδρκς ΚαζαφΪτβς

[at]
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εκθκηδεάς βδπσδηστβταςέ εθ Ϋξεδ εζεέά
σεδ ησθκ β Ρστα, ξρευθκθτας πκζέτες
εαδ δάηκέ Έξκυθ εζεέσεδ β επδξεέρβσβ
ά ΚαθΫθας ησθκς τκυέ ΚαθΫθας, δέξπς
γυθαδευθ Οδθκγάεβ, υπβρεσέες Φυξδεάς
περέγαζοβ, δέξπς τρκφά, δέξπς στΫγβέ
Τγεέας, τκ ΚΫθτρκ πδξεδρβηατδεάς εαδ
ΚαθΫθας δεθ γα ηεέθεδ ησθκς στβ ηΪξβ
Σεξθκζκγδεάς θΪπτυιβς εαδ πκζζΪ Ϊζζα
εατΪ τβς υπερξρΫπσβς εαδ τπθ εατασξΫά
ΡδακσπΪστες ΞαθΪ
εέτε Ϋεζεδσαθ εέτε απεδζκτθταδ ηε εζεέά
σεπθ πκυ αυτά συθεπΪγεταδέ θ ξρεδαά
ΓερΪσδηκς βηβτρΪτκς
σδηκέ
στεέ γα εθεργκπκδάσκυηε τκ Ϊργρκ 12ί
τκ πρσγραηηα ηας αθαφερσηαστε
τκυ υθτΪγηατκςμ γυθας ηε σζα τα
σε αυτΪ πκυ αΨ ηπκρκτηε θα εΪθκυηε ησά
ά ΤπΪρξκυθ υπκδκηΫς πκυ εΪγκά
ηΫσαέ
θκδ ηας, βΨ σε αυτΪ πκυ πρΫπεδ θα υπεά
θταδ αθαιδκπκέβτεςέ ΤπΪρξκυθ συηπκζέά
ρασπδστκτηε εαδ γΨ σε αυτΪ πκυ δδεεδδά
ά Οδ δβηκτδεΫς δκηΫς πρκστασέας τπθ τες πκυ εέθαδ Ϋτκδηκδ θα συθδρΪηκυθ,
εκτηεέ
αθΫργπθ, τπθ φτπξυθ, τπθ ευπαγυθ κηΪά υστε κδ «ευπαγεές κηΪδες» εαδ σσκδ ηεά
ά Οδ δκηΫς εκδθπθδεάς πρκστασέας, δπθ εέαέ, παζδΫς εαδ θΫες, γα ζεδτκυρά τατρΪπβεαθ σε «ευπαγά Ϊτκηα» θα ιεφτά
δδδπτδεΫς, δβησσδες, εεεζβσέας εαδ δδρυά γάσκυθ ηε ερδτάρδα αζζβζεγγτβς εαδ κδά γκυθ απσ τβθ «ευπΪγεδα»έ
έ

θπηΫθβ ΣετρΪπκζβ
ζΫιαθδρκς ΚαζαφΪτβς
Ο άηκς, σε συθεργασέα ηε σζκυς
τκυς φκρεές τκυ θβσδκτ, γα επειεργαά
στεέ Ϋθα δέετυκ ζζβζεγγτβς εαδ Πρκά
στασέας, πκυ γα δδασφαζέαεδ αιδκπρΫά
πεδα, απκτεζεσηατδεστβτα εαδ γα ηΫθεδ
Ϋιπ απσ παζαδκεκηηατδεΫς πεζατεδαεΫς
σξΫσεδςέ Σκ εζεέσδηκ τκυ Καφεθεέκυ τβς
ΚαηπΪθας άταθ πρΪιβ αθΪζγβτβέ ΠρΫπεδ
θα ιαθαζεδτκυργάσεδ αθυπεργΫτπςέ

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

βηκτδεΫς εζκγΫς 2ί1ζ

πκεατΪστασβ τπθ αβηδυθ στα σξκά
ζεέαέ Όσα σξκζεέα γα ζεδτκυργκτθ πρΫπεδ
θα εέθαδ ασφαζάέ Σκ Σ Ι, γδα θα ηεέθεδ εαδ
θα ζεδτκυργεέ πρΫπεδ θα γέθκυθ τα παραά
εΪτπμ • Να πεέσκυηε τβθ Πκζδτεέα, στδ β
ΚεφαζκθδΪ, β Ϊευθγκς εαδ β ΛευεΪδα
ηπκρκτθ θα στβρέικυθ τβ ζεδτκυργέα τκυ
Σ Ιέ • τσξκς ηας εέθαδ τκ Σ Ι θα απκά
τεζεέ δδαερδτσ τηάηα στβθ αθυτατβ εζά
ζβθδεά παδδεέα, επ’ πφεζεέα τβς εζζβθδά
εάς εεπαέδευσβς εαδ τπθ έδδπθ τπθ σπκυά

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

[at]

δαστυθέ • τκπδεά εκδθπθέα αγεαζδΪαεδ
τκυς φκδτβτΫς, πς αυρδαθκτς επδστάηκά
θες εαδ σξδ πς απζσ συθΪζζαγηαέ • Γδα
θα επδτευξγκτθ τα πδκ πΪθπ πρΫπεδ θα συά
σταγεέ επδτρκπά Ϋγευρβ εαδ πΫραθ πΪσβς
«υπκοέας», απκτεζκτηεθβ απσ πθευηατδά
εκτς αθγρυπκυς τβς ΚεφαζκθδΪς, ηε ετά
ρδκ Ϋργκ τβθ υζκπκέβσβ τπθ παραπΪθπ
επδδδυιεπθέ Ο άηκς συθτκθέαεδ αυτΫς
τδς πρκσπΪγεδεςέ

e s t o . g r
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