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Πσδδα σε σσκυς Ϋξκυθ φπθάέέέ

σεζέ 2

Μαγάηατα πκρθεέας

Γδυργκς Πέ Κρεηητδας | « πκζδτδεά στα ξΫρδα τπθ αστυθ εαά
ταθτΪεδ πκρθεέα» γυηΪηαδ θα ζΫεδ σε πρκεεζκγδεά περέκδκ, απσ
παθτοβζβ ειΫδρα, θεαρσς εαδ φΫρεζπδς επαθαστΪτβςέ Καδ αυτσ
πκυ επαθαφΫρεδ στβ ηθάηβ ηκυ ηετΪ απσ εδεκσδπΫθτε εαδ πζΫκθ
ξρσθδα τβθ φρΪσβ αυτά δεθ εέθαδ κττε β ερυφά γκβτεέα τκυ αθαά
τρεπτδεκτ ηβδεθδσηκτ, κττε β Ϋθτασβ τβς δδαττππσβς πκυ Ϋεαθε
τβ βραξθά φπθά τκυ θα ζυγέαεδ εαδ τδς εαρπτέδες τκυ θα αγγέακυθ
τα σρδα ράιβς, κττε τκ γεγκθσς τβς επαζάγευσβς τβς ράσβς απσ
τκθ έδδκ τκθ κηδζβτά αφκτ Ϋετκτε δδΫπρεοε εαδ δδαπρΫπεδ ηετΪ βαά
πθ εαδ εζΪδπθ στκ Ϊγζβηα πκυ τσσκ γζαφυρΪ περδΫγραοεέ
σεζέ ζ
«Λυπάσκυ αυτκτς πκυ δεθ κθεδρετκθταδ»,
Ϋργκ τκυ SkitsofreniΧsΨέ
Πβγάμ fb.com/pages/Skitsofrenis
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Μαρέα ΜπαρΫζβάΓαγζέα • σεζέ 1ι
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Social Waste

«Στβ γδκρτά
τβς Ουτκπέας»

σεζέ 2ίά2ζ

Τκ ξδπ ξκπ
εέθαδ παδδέ τβς
κδεκθκηδεάς ερέσβς,
φπθά δδαηαρτυρέας
εαδ ηεταθΪστβς
Καδ ηε τκυς φασέστες
άταθ εαδ γα εέθαδ πΪθτα απΫθαθτδέ
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Παναγάς ΜπαρμπΪτης

Σα ΜκυσδεΪ τθκζα τβς θπσβς
πταθβσέπθ ζζΪδαςέ • σεζέ 2λά32

Πρκδβηκσέευσβ

Τα Ιόνια ΝησιΪ το
Έτος 1863

ΝτΫιβιντ Τόμας Άνστεντ

ΜετΪφρέμ Υράστκς Υρδστσπκυζκς
εδσσεδς « δγδαζσς» • σεζέ 33ά3η
ΔδαβΪστε επέσβς

έ ΠαπΪθβςμ γεθδΪ τκυ εφάηερκυέ Οδ θΫκδ τβς ερέσβς Χσέ 12Ψ • Πδτσδρέεκςμ Ο θδρΫας ΠαπαθδρΫκυ εαδ β γεθδΪ
τκυ Πκζυτεξθεέκυ Χσέ 1ζΨ • Θέ ΣσαζαπΪτβςμ
ηφέπκζβ εαδ εγυ Χσέ ιΨ • έ ΠαπΪθβςμ Άθκηα συστάηατα Χσέ κΨ

Σβς τθταιβς
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Πσδδα σε σσκυς Ϋξκυθ φπθάέέέ

θυ κ πσζεηκς ηαέθεταδ θεαρσς πκζδτδεσς ερατκτηεά
θκς τβς δδετατκρέας ΜεταιΪ θκσβζετεταδ δέπζα σε τραυά
ηατέα τκυ ζβαθδεκτ ηετυπκυ σε θκσκεκηεέκ τβς γάά
θαςέ Ο τραυηατέας Ϋξεδ ξΪσεδ τα δτκ τκυ πσδδα απσ τα
γσθατα εαδ εΪτπέ τκ βΪγκς αεκτγεταδ β κφέα Ϋηπκ
θα τραγκυδΪεδ σε παρΪστασβ πκυ Ϋδδθε σε δδπζαθά αέά
γκυσαέ Ο τραυηατέας βρέαεδ ηε βαρττατκυς ξαραετβρδά
σηκτς τβθ τραγκυδέστρδα «πκυ εΪθεδ φασδστδεά πρκπαά
γΪθδα τκυ ΜεταιΪ εθυ σεκτυθκθταδ τα παδδδΪ στκ ηΫά
τππκ»έ «ΧρΫ, σε ηΫθα τα ζεςν Γδατέ δεθ τα ζες στβθ έδδαν»
απαθτΪ κ πκζδτδεσς ερατκτηεθκςέ « θ εέξα πσδδα γα πάά
γαδθα θα τβς τα ππ» απκερέθεταδ ηε παρΪπκθκ κ τραυηαά
τέαςέ « θ σε πΪπ γα τβς τα πεδςν»έ «Ναδ γα τβς τα ππ»έ
Ο πκζδτδεσς ερατκτηεθκς ιεσεΫπασε τκθ τραυηατέα, τκθ
φκρτυγβεε στβθ πζΪτβ εαδ ερατυθτας τκθ απσ τκυς κρά
φαθκτς ηβρκτς τκυ τκθ ηετΫφερε ηΫξρδ τβθ αέγκυσα τβς
εεδάζπσβς σπκυ εαδ τάρβσε τβθ υπσσξεσβ τκυέ
υτά β πραγηατδεά δστκρέα πκυ επΫαβσε εσθτρα στβ
φασδστδεά ζκγκερδσέα τβς επκξάς εαδ τβ ζάγβ τκυ ξρσά
θκυ δέθεδ ηε συηβκζδεσ τρσπκ ά σξεδσθ ηυγδεσ ά τβθ βαά
σδεστερβ αθΪγεβ τβς επκξάς ηας εαδ εΪτδ πκυ Ϋξεδ εΪθεδ
σβηαέα τκυ τκ Ϋθτυπκ αυτσμ εέθαδ πκζτ σβηαθτδεσ θα πρκά
σπαγεές θα δυσεδς πσδδα σε αυτκτς πκυ Ϋξκυθ φπθάέ
ε φέζκυς, γθπστκτς εαδ Ϊγθπστκυς πκυ στδς τεά

ἔστω

ΝκΫή εε 2ί1ζ ∥ Σετξκς θ
εδέδεταδ περδστασδαεΪ,
απρκεδδκπκέβτα εαδ ηε Ϊπκοβέ
δαθΫηεταδ δπρεΪθέ
Άδεδα ωreative ωommons θαά
φκρΪ βηδκυργκτ ά Μβ ηπκά
ρδεά Υράσβ ά Όξδ ΠαρΪγπγα
Έργα 3έί Μβ εδσαγσηεθκέ

πδτρΫπεταδ β Ϋθτυπβ εαδ
βζεετρκθδεά αθαπαραγπγά εαδ
ΧΡ Ν δδαθκηά τπθ εεδηΫθπθ Χηβ
εηπκρδεά ξράσβΨ ά τκυ συθσζκυ τκυ
εθττπκυ υπσ τβθ αυστβρά
πρκςπσγεσβ τβς ηβ τρκπκπκέβσβς
τκυ περδεξκηΫθκυ εαδ τβς αθαφκρΪς
τπθ συγγραφΫπθάδβηδκυργυθ τκυ
υζδεκτ εαδ τβς πβγάς πς αεκζκτγπςμ
Πβγάμ ἔστπ ά wwwέestoέgr

υθταετδεά ΟηΪδαμ
Σκ ἔστπ δεθ συθτΪσσεταδ απσ
εαθΫθαθ εαδ ηε εαθΫθαθέ
γθαθτετεδ τκ Ισθδκ, ταιδδετεδ
στα πΫζαγα εαδ αεκτεδ
πρκσεετδεΪ γδα θα ηπκρεέ θα
ηδζΪεδ ηε σζκ τκθ εσσηκέ
Παρατβράσεδς, απκστκζά
Ϊργρπθ γδα δβηκσέευσβ εαδ
επδεκδθπθέαμ
Σβζέμ 211 ιλί 2112,
Φαιμ 211 ιλί ηίί3,
Emailμ info [at] esto.gr,
Φσρηα πδεκδθπθέαςμ
www.esto.gr/contact
wwwέestoέgr

ΝκΫή εε 2ί1ζ, ἔστπ

ζευταέες εεζκγΫς ηας εγεαζκτσαθ γδατέ «γρΪφκυηε εε
τκυ ασφαζκτς απσ τκθ εαθαπΫ» εαδ δεθ συηηετΫξκυηε
«εθεργΪ» στβθ πκζδτδεά ά Ϋζεγαθ στδ εΪθκυηε «ειεγΫρά
σεδς ζσγπθ, σξδ πρΪιεπθ», β δστκρέα Ϋξεδ δυσεδ ησθβ τβς
τβθ απΪθτβσβ πκυ αρησαεδέ Οδ Υκτθτες πρκτδηΪθε θα βαά
σαθέακυθ ΚκρκβΫσβδες εαδ θα εετεζκτθ τκυς Víctor Jara,
κδ Κσθτρας ευθβγΪθε δασεΪζκυς εαδ κδ ΣαζδηπΪθ ηαγάά
τρδες εαδ ηαγβτΪδεςέ υτσ δεθ γέθεταδ τυξαέαμ γθπρέακυθ
εαζΪ στδ Ϋθα απσ τα δσξυρστερα σπζα εθαθτέκθ τκυς εέθαδ
αυτσ τκυ ζσγκυ εαδ τβς ζκγδεάς, τβς παδδεέας εαδ τβς εεά
παέδευσβςέ εθ ξρεδΪαεταδ θα εέσαδ ξκυθτδεσς γδα θα γθπά
ρέαεδς στδ τκ ευεκζστερκ πκυ ηπκρεές θα εΪθεδς γδα τβθ
πκζδτδεά εέθαδ θα συηηετΫξεδς στδς «εεζκγδεΫς» τβς δδαά
δδεασέες, αρεεέ θα εέσαδ απσ αυτκτς πκυ εαταθκκτθ στδ
β πκζδτδεά δεθ υπΪρξεδ ησθκ γδα πρκσππδεΪ συηφΫρκθτα
εαδ εγππΪγεδες αζζΪ ευρέπς γδα θα υπβρετεέ τβθ εκδθπθέα
εαδ αυτσ απαδτεέ πέστβ, αφκσέπσβ, δδρυτα εαδ αέηαέ
σπς δε φτΪσκυηε πκτΫ ΧσΨτα παραδεέγηατα πκυ επδά
εαζεστάεαηεέ Θα συθεξέσκυηε σηπς θα πρκσπαγκτηε εαδ
γα επδηΫθκυηε θα δέθκυηε πσδδα σε σσκυς Ϋξκυθ φπθά
εαδ φπθά σε σσκυς τκ ησθκ πκυ τκυς Ϋξεδ απκηεέθεδ εέά
θαδ θα τρΫξκυθέ Γδατέ εηεές αθτΫξκυηε στβθ δδΫα στδ
υπΪρξκυθ Ϊθγρππκδ πκυ φπθΪακυθ ά τρΫξκυθ εαζτά
τερα απσ εηΪς εαδ ηπκρκτηε θα εέηαστε ηααέ τκυςέ

έηαστε αεσηα απθταθκέ έέέστκ ξαρτέΞ
υξθΪ στβ απά τα πρΪγηατα ηας
ιεπερθΪθε ξπρές απαραέτβτα θα ηας
πρκσπερθΪθεέ τκ πρυτκ τετξκς β
ερυφά ηας πρκσδκεέα άταθ θα εεφραά
στκτηε, θα αεκυστκτηε, θα συαβτάά
σκυηε, θα αεκτσκυηε, θα συηφπθάά
σκυηε, θα δδαφπθάσκυηε εαδ πΪθπ απ’
σζα θα εΪθκυηε θΫκυς εαδ εαζκτς φέά
ζκυςέ Γθπρέααηε πκζτ εαζΪ στδ φέά
ζκυς εΪθκυηε σσκ ετεκζα τκυς ξΪά
θκυηε αζζΪ τκ δτσεκζκ ά πκζζΫς φκρΫς
εαδ πΫρα απσ τδς δυθΪηεδς ηας εαδ τδς
σπκδες πρκσπΪγεδες ηας ά εέθαδ θα τκυς
ερατάσκυηεέ Καδ επεδδά τκ ἔστπ δεθ
Ϋξεδ ζσγκ τπαριβς αθ αυτά δεθ στβρέαεά
ταδ σε αθγρυπκυς ηε πσγκυς, ηε πΪγβ,
ηε σθεδρα εαδ αγΪπες, σε αθγρυπκυς
ηε τκυς κπκέκυς θα αιέαεδ θα τα ηκδραά
στεές σζα αυτΪ, β ησθβ υπσσξεσβ πκυ
δυσαηε άταθ γδα τκ περδστασδαεσ εαδ
απρκεδδκπκέβτκ τβς επδεκδθπθέαςέ
σδππά εαδ β εθδκσεσπβσβ πκυ
αεκζκτγβσε τκ τεζευταέκ τετξκς εαδ
τδς εεζκγΫς δεθ Ϋηεζζε θα ερατάσεδ γδα
πκζτέ Σκ ἔστπ εέξε πζΫκθ γέθεδ εΪτδ
πΫρα εαδ πΪθπ απσ τκυς εηπθευστΫς εαδ
συθτεζεστΫς τκυέ Οδ πδστκέ ά πζΫκθ ά
αθαγθυστες ηε τα επέηκθα ερπτάηατα

στκ δρσηκ γδα τκ επσηεθκ τετξκς εαδ κδ
Ϊγθπστκδ φέζκδ τκυ ἔστπ πκυ ηας αθαά
αάτβσαθ γδα θα γέθκυθ γθπστκέ, συηά
ηΫτκξκδ εαδ συθΫθκξκδ δυθΪηπσαθ τβθ
δδεά ηας εηηκθά εαδ επδηκθάέ
ΚΪππς Ϋτσδ β παρΫα ηεγΪζπσε
απκετυθτας θΫα κρηά, θΫα ουξά εαδ
θΫα δτθαηβέ τκ ἔστπ τέπκτα δεθ Ϋξεδ
αζζΪιεδ αζζΪ εαδ τέπκτα δεθ εέθαδ σππς
παζδΪέ Γδατέ τκ σθεδρκ ηας θα ηβθ γέά
θκυηε ζέγκδ, ηδερκέ εαδ ηέαερκδ πάρε
τβθ εεδέεβσβ τκυέ παρΫα ηεγΪζπσε
εαδ Ϊπζπσεέ αθΪσα τβς αγπθέας ηας
πΫρασε απσ τβθ Ιεαρέα, τκ Ϋζγδκ, τβθ
γάθα, τβ Υέκ, τβθ Κράτβ, τβ Μυά
τδζάθβ, τδς φπτεδθΫς γπθδΫς τκυ δδαά
δδεττκυ εαδ ηας Ϋφερε εκθτΪ σε αθά
γρυπκυς ηε τκυς κπκέκυς ηκδΪαεδ θα
γθπρδασηαστε ξρσθδα αφκτ ηας εθυά
θκυθ εκδθΪ πΪγβ, εκδθκέ πσγκδ εαδ εκδά
θΫς κυτκπέεςέ Γδα τβθ πρκγυηέα ηε
τβθ κπκέα αθταπκερέγβεαθ τκυς ευξαά
ρδστκτηε απσ εαρδδΪςέ
ησθβ ηας υπσσξεσβ εέθαδ στδ
«περδστασδαεΪ εαδ απρκεδδκπκέβτα» β
παρΫα γα ηεγαζυθεδ, β φπθά γα δυθαά
ηυθεδ εαδ τα σθεδρα γα αθταηυθκυθ γδα
θα πΪρκυθ τβθ εεδέεβσβ τκυςέ

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

[at]

e s t o . g r

ἔστπ, ΝκΫή εε 2ί1ζ

έέέεαδ τπθ Φέζπθ τβςΞ
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ΙΣΟΡΙ  ΓΙΑ Μ ΓΑΛΑ ΠΑΙ ΙΑ

Ο Άγδκς ασέζβς δεθ υπΪρξεδ
Μαρέα Πετρέτσβέ

ΤπΪρξεδ Ϋθας αζΪγβτκς τρσπκς θα
εαυτβρδΪαεδς ηδα πζβγά, Ϋθα συθαέά
σγβηα, ηδα Ϋιβέ
τβ δδαδδεασέα αυτά, β δυσφκρέα εέά
θαδ φυσδεΪ αθαηεθσηεθβμ εαηέα ξεδά
ρκυργδεά επΫηβασβ δεθ Ϋξεδ πζΪεαέ
Όταθ σηπς πρσεεδταδ γδα γΫηα απάς
ά γαθΪτκυ, σαφυς πρκτδηΪς θα δδαά
σξέσεδς Ϋθαθ εΪηπκ ηε αγεΪγδα παρΪ
θα περδηΫθεδς θα βγκυθ τα φέδδα θα σε
φΪθεέ
Ο τρσπκς αυτσς εέθαδ ηΪζζκθ απζσς
πς πρκς τβ στζζβοά τκυέ
Σκ Ϊρρπστκ «εΪτδ» συθάγπς ξτυπδΫά
ταδ εαζττερα ηε τα δδεΪ τκυ ηΫσαέ
πζβγά ξτυπδΫταδ ηε θυστΫρδ πκυ τβθ
σεΪβεδ ζέγκ περδσσστερκ γδα θα τβθ
εαγαρέσεδέ
Σκ συθαέσγβηα παζετεταδ ηε τα τραά
γκτδδα ή ηΫρβ ή ζσγδα ή εδεσθες πκυ τκ
Ϋξτδσαθ εαδ τκ συθσδευαθ σσκ δδαρά
εκτσε αηφέπζευρα τκ πΪγκς Χτσσκ
υστε θα γέθεδς αθαέσγβτκς σε αυτΪΨέ

επδδρΪ αθαεκυφδστδεΪ, εαδ τκυς αθαά
Καδ β Ϋιβ ξρεδΪαεά θευθεδέ
ταδ ηδα θΫα Ϋιβ γδα Με τβθ έδδα ζαξτΪρα εαδ γαυηασησ
θα απκδκηβγεέ, εαδ πκυ Ϋθας γΫρκθτας ερατΪ στα πσδδα
σδγΪ σδγΪ θα σβάσεδέ τκυ εαδ ξαέρεταδ ηε Ϋθα ηπρσ παδδέ
έθαδ σεζβρσ θα πκυ τκυ ξαηκγεζΪ εαδ τκυ ηεταδέδεδ
πρΫπεδ εΪπκδες φκά ετηατα απάς εαδ δδΪρεεδας πκυ στβθ
ρΫς θα απκξπρέαεά κυσέα κ έδδκς δεθ Ϋξεδ, κδ εθάζδεες
σαδ αδφθδδέπς πρΪγά εππφεζκτθταδ απσ τβθ Ϋιαοβ τπθ θεά
ηατα, εαταστΪσεδς αρυθ πκυ γεπρκτθ ππς εέθαδ ηκθαδδά
εαδ αθγρυπκυς πκυ εκέ εαδ Ϊτρπτκδ σε αυτσ τκθ εσσηκέ
Ϋξεδς αγαπάσεδ βαά Καδ αυτσ, σξδ ησθκθ σσκθ αφκρΪ στδς
γδΪ, ερπτδεΪ ευρέπςέ αθτπαρετες αεσηβ ρυτέδες τκυς ά τα
αεσηβ δρκσερΪ τκυς ξεέζβ, αζζΪ εαδ
Οδ αθγρυπδθες σξΫά στκ ετρκς εαδ στβθ δσξτ τπθ αδσγβά
σεδς σηπς, εθΫξκυθ ηΪτπθ τκυς, πκυ τα ξεδρέακθταδ εαδ τα
πΪθτκτε τκθ εέθδυθκ επδδεδεθτκυθ πς αθαζζκέπτα εαδ ηκά
τβς αθατρκπάςέ Σβς θαδδεΪ στβθ πζΪσβέ
δδΪοευσάς τκυςέ
Σα παραητγδα εέθαδ σηκρφα, πκτέακυθ
ΚαθΫθας βΫβαδα δεθ τδς ουξΫς εαδ δδευεκζτθκυθ τκθ τπθκ
τκ σεΫφτεταδ αυτσ τπθ δδεαέπθέ
σταθ τδς εγεαδθδΪαεδέ
Όσκ ηεγαζυθκυηε εαδ ξΪθκυηε αθαά
Όππς κδ Ϋφββκδ εαδ γεαστδεΪ εαδ εε τπθ πραγηΪτπθ τβθ
κδ θεαρκέ, Ϋτσδ εαδ κδ πέστβ ηας σε αυτΪ, τσσκ γερδετεδ
ερπτευηΫθκδ κδεεδκπκδκτθταδ τκ αέά ηΫσα εαδ γτρπ ηας κ εέθδυθκς τβς
σγβηα ά ά Ϋστπ τβθ εθττππσβ ά τβς αθαπσφευετβς ιβρασέαςέ
αγαθασέαςέ
Όηπς σε περδστΪσεδς σαθ αυτάθ τα
Οδ θΫκδ Ϋξκυθ τβθ πραέα οευδαέά ζσγδα εέθαδ ηΪταδα, περδττΪ, εαδ ζέγαέ
σγβσβ ππς εέθαδ αγΪθατκδ σπηατδεΪ
εαδ ουξδεΪ, εαδ κδ ερπτευηΫθκδ ππς β Καδ τκττκ εδυ τκ εεέηεθκ γρΪφτβεε
σξΫσβ τκυς εέθαδ ηκθαδδεά, εαδ πκτΫ Ϋθα φγδθκππρδθσ απσγευηα σε ηδα βσά
ρεδα πσζβ ηε βρκξά, ησθκ εαδ ησθκ
δεθ γα ζάιεδέ
γδα θα επδξεδράσεδ θα παραπκθεγεέ
έθαδ σηκρφκδ κδ γδασυτες τκυ αθΫά δδαερδτδεΪ, θα βγΪζεδ ζέγβ πέερα απΫά
φδετκυ, αερδβυς επεδδά πρκσδέδκυθ θαθτδ στδς πρκτετεζεσηΫθες δδαδρκά
ά Ϋστπ εαδ πρκσπρδθΪ ά Ϋθα αθγρυά ηΫς πκυ υπκξρεκτθταδ θα δδαθτκυθ
πδθκ πρσσππκ στδς εατεικξάθ απΪθά σζα τα πρΪγηατα τκυ εσσηκυέ
γρππες εαταστΪσεδςμ στκ ξρσθκ πκυ
περθΪ εαδ στβθ φγκρΪ τπθ πΪθτπθέ
δασεεδΪακυθ τδς εθτυπυσεδς σσπθ Σκ σεέτσκ εέθαδ τκυ υηευθ Κκρδκτέ
σκφστερπθ πΫρασαθ άδβ απσ εεεέ εαδ
γθπρέακυθ σσα αυτκέ αρθκτθταδ θα πδά
Μαρέα αεδ εαδ εργΪαεταδ στκ Ϋζγδκ αζζΪ ηε
παρκυσέα δδδαέτερα αδσγβτά στβθ ζζΪδα αφκτ
στΫοκυθέ
θέκτε, τκυς βκβγκτθ θα παραβζΫά
οκυθ, ά Ϋστπ θα ζβσηκθάσκυθ γδα
ζέγκ τβθ ηαταδστβτα τβς τπαριβς εαδ
θα τκπκγετβγκτθ ηΫσα σε Ϋθα δαθεδεσ
δδαθδεσ πζαέσδκ, πκυ θαδ ηεθ δεθ τκυς
αθάεεδ κρδστδεΪ, απσ τβθ Ϊζζβ σηπς
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ηπκρεέτε θα τβθ αεκτσετε απσ τβθ ραδδκφπά
θδεά εεπκηπά τβς « έηαστε ευαέσγβτκδ εαδ σξδ
σαθ τα ηκττρα σας» Χηααέ ηε τκθ επέσβς γθυά
ρδηκ απσ τδς σεζέδες τκυ ἔστ SykoόantiS ά
Μαθυζβ ΜαυραθτπθΪεβΨ στκ «Radiobubble»
εαδ «τκ Κσεεδθκ» εαδ θα τβθ δδαβΪσετε ηΫσα
απσ τα Ϊργρα, τα βδβζέα τβς εαδ τκ δδαδέετυκ
Χwww.mariapetritsi.grΨέ
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ΝκΫή εε 2ί1ζ, ἔστπ
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Μαγάηατα πκρθεέας
πκζδτδεά βγδεά στα ξρσθδα τβς ερέσβςέ
Γδυργκς Πέ Κρεηητδας

Πρκεεζκγδεά κηδζέα τκυ Γερκυσδαστά
ΜπΪραε ΟηπΪηα στκ ΜΪθτσεστερ τκυ
ΝΫκυ ΥαησΪδρ γδα τκ αιέπηα τκυ ΠρκΫά
δρκυ τπθ έΠέ έ ΧΙαθκυΪρδκς, 2ίίκΨέ Κυά
ρδαρξεέ τκ στθγβηα « ζζαγά πκυ ηπκά
ρκτηε θα πδστΫοκυηε» εθυ ξρβσδηκπκδάά
γβεε εατΪ εσρκθ εαδ τκ «Ναδ ηπκρκτηε»
ΧYes we canΨέ Ο απκζκγδσησς τβς γβά
τεέας τκυ Χαεσηα εαδ ηετΪ τβθ αθαθΫά
πσβ τβςΨ εέθαδ εατυτερκς τπθ συθγβηΪά
τπθμ ηυστδεά ειπτερδεά πκζδτδεά βασδά
σηΫθβ σε τυφζΫς επδγΫσεδς ηε ηβ επαθδρπά
ηΫθα αερκσεΪφβ εαδ Ϋθα εκυτσκυρεηΫθκ
στστβηα δατρκφαρηαεευτδεάς εΪζυοβςέ
Πβγά Φπτέμ tonythemisﬁt@Flickrέ

« πκζδτδεά στα ξΫρδα τπθ αστυθ
εαταθτΪεδ πκρθεέα» γυηΪηαδ θα ζΫεδ
σε πρκεεζκγδεά περέκδκ, απσ παθτά
οβζβ ειΫδρα, θεαρσς εαδ φΫρεζπδς
επαθαστΪτβςέ Καδ αυτσ πκυ επαθαά
φΫρεδ στβ ηθάηβ ηκυ ηετΪ απσ εδεκά
σδπΫθτε εαδ πζΫκθ ξρσθδα τβθ φρΪσβ
αυτά δεθ εέθαδ κττε β ερυφά γκβά
τεέα τκυ αθατρεπτδεκτ ηβδεθδσηκτ,
κττε β Ϋθτασβ τβς δδαττππσβς πκυ
Ϋεαθε τβ βραξθά φπθά τκυ θα ζυγέά
αεδ εαδ τδς εαρπτέδες τκυ θα αγγέακυθ
τα σρδα ράιβς, κττε τκ γεγκθσς τβς
επαζάγευσβς τβς ράσβς απσ τκθ έδδκ
τκθ κηδζβτά αφκτ Ϋετκτε δδΫπρεοε
εαδ δδαπρΫπεδ ηετΪ βα πθ εαδ εζΪδπθ
στκ Ϊγζβηα πκυ τσσκ γζαφυρΪ περδΫά
γραοεέ
δδαπέστπσβ αθαδτεταδ στβθ
επδφΪθεδα σξεδσθ αυγσρηβτα απσ τβθ
απζά εηπεδρδεά παρατάρβσβέ Καγβά
ηερδθΪ κζκΫθα εαδ πδκ συξθΪ, κζκΫθα
εαδ απσ περδσσστερκυς, β πκζδτδεά
wwwέestoέgr

αθτδηετππέαεταδ σαθ πκρθεέαέ Γδα εΪά
πκδκυς τκ «ζεδτκτργβηα» εέθαδ γεΪρεά
στκ εαδ κδ υπβρΫτες τκυ εαγαγδασηΫά
θκδ σταθ εέθαδ θα εΪθκυθ «τβ δκυζεδΪ
τκυς» ΧεατΪ εαθσθα στα ηκυζπξτΪΨ
σηπς δβησσδα επδερέθκυθ τβθ πκζδά
τδεά βγδεά εαδ πραετδεάέ Οδ έδδκδ Ϊθά
γρππκδ πκυ αφάθκυθ τβθ αιδκπρΫπεδα
τκυς στκθ πρκγΪζαηκ γδα θα «ειυά
πβρετβγκτθ», κδ έδδκδ Ϊθγρππκδ εέθαδ
δεαθκέ θα σκυ αραδδΪσκυθ Χπρκφκρδά
ευς τε εαδ γραπτυςΞΨ αηΫτρβτες βγδά
εκζκγδεΫς αβδέες τδς κπκέες γράγκρα
ιεξθκτθ απσ συηφΫρκθ ά απσ ηαταδκά
δκιέαέ
θδδαφΫρκθ Ϋξεδ εαδ β αθτέδρασβ
τπθ έδδπθ τπθ αθγρυππθ τβς πκζδά
τδεάς σε τΫτκδκυς αφκρδσηκτςέ παά
θτκτθ σε αυτκτς ηε πρκσππδεά ευά
γδιέα εαδ βέαδα ζες εαδ αυτσς κ τσά
πκς δεθ εέδε πκτΫ φυζαεά τκθ παθέά
σξυρκ Τπκυργσ εαδ τκθ αεδεέθβτκ άά
ηαρξκ, κττε βκυζευτΫς τβς ευβΫρθβά
σβς θα ιεφπθέακυθ κ Ϋθας στκθ Ϊζζκ
Χ«εέθαδ πκζζΪ τα ζεφτΪ Άρβ»Ψ, κττε
βκυζευτΫς εαδ υπκυργκτς θα ειευτεά
ζέακθταδ γδα ηεγΪζα ά ηδερΪ πκσΪέ
εσηα ξεδρστερα, ηκδΪακυθ θα αγθκά
κτθ ά θα αδδαφκρκτθ παθτεζυς πκυ
ηε δδεά τκυς ευγτθβ Ϋγδθαθ συθΪά
δεζφκδ τκυς αυτκέ πκυ τυρα τκυς
εκυθΪθε τκ δΪξτυζκ εαδ τκυς απεδά
ζκτθ εθυ αθερρυγρέαστα αθαζαηβΪά
θκυθ εργκζαβέες τκυ σαζκθδκτ εαδ
τκυ ζδηαθδκτέ Παρ’ σζα αυτΪ υπεραά
σπέακθταδ συθεθκξδεΪ τκ στθκζκ τβς
πκζδτδεάς εαδ σξεδσθ τκ στθκζκ τπθ
πκζδτδευθ ά συθαδΫζφπθ σαθ θα ηβθ
υπΪρξεδ έξθκς εεπσρθευσβς αζζΪ εαδ
έξθκς ευγτθβς σε σζα αυτΪέ
Γδα σσκυς δεθ κθεδρετκθταδ πεά
φπτδσηΫθκυς συθταγηατΪρξες εαδ
αζΪθγαστκυς βασδζδΪδες θα ευβερά
θΪθε αυτσ τκθ τσπκ, τκ ερυτβηα παά
ραηΫθεδ πδεστδεσ εαδ αηεέζδετκμ εέθαδ
πκρθεέα β πκζδτδεάν Καδ αθ σθτπς
εέθαδ πκδκς «ειυπβρετεέταδ», πκδκς
πκυζΪεδ πρκστασέα εαδ πκδκς πζβά

ρυθεδ, εαδ πΪθπ απ’ σζα ππς ηπκρεέ
θα αζζΪιεδ τρσπκυς εαδ θα επαθαπκά
ετάσεδ τβθ αιδκπρΫπεδα τβςν ΤπΪρξεδ
πκζδτδεά πΫρα απσ τκ πεακδρσηδκν
υτΪ τα ερπτάηατα, παρΪ τβθ δδδαδά
τερστβτα τβς αζζβγκρέας, εέθαδ απτδά
εάς σβηασέας εαδ δδδαέτερα δτσεκζα
γδατέ σε αυτΪ ετεκζες απαθτάσεδς δέά
θκυθ ευρέπς αυτκέ πκυ κθεδρετκθταδ
στρατδπτδεκτς, γαζαακαέηατκυς εαδ
τσδφζδεΪδες θα δδαφεθτετκυθ αυτσ
τκθ τσπκέ

Πρκεεζκγδεά αφέσα τκυ Παθεζζάθδκυ κά
σδαζδστδεκτ Κδθάηατκς γδα τδς εεζκγΫς τκυ
1λκ1 στδς κπκέες εέξε πρκταξγεέ τκ στθά
γβηα « ζζαγά» εαδ στβθ πδκ επδταετδεά
εεδκξά τκυμ « δυ εαδ τυρα ζζαγά»έ
θέεβ τκυ Π έΟέΚέ στδς 1κή1ίή1λκ1
Ϋφερε σβηαθτδεΫς αζζαγΫς στβ ξυρα κδ
κπκέες Ϊρξδσαθ θα ειαθεηέακθταδ σταθ κδ
δδΪδκξκδ τκυ έ ΠαπαθδρΫκυ στβθ Πρκεά
δρέα τκυ εσηηατκς εαδ στβθ Πρπγυπκυρά
γέα Ϊζζαιαθ ρδαδεΪ τκθ δδεκζκγδεσ, εκδά
θπθδεσ εαδ πκζδτδεσ πρκσαθατκζδσησ τκυέ
Ιστκρδεά εδρπθεέαμ στδς 23ήζή2ί1ί κ Γεά
υργδκς θδρΫα ΠαπαθδρΫκυ άταθ αυτσς
πκυ αθαεκέθπθε τβθ πρκσφυγά τβς ξυρας
στκ έΝέΣέ εαδ τβθ «Σρσδεα» τπθ δαθεδά
στυθέ

έθαδ βΫβαδκ στδ δεθ αρεεέ θα αθαά
αβτάσκυηε τβθ «εεπσρθευσβ» ησθκ
σε ηέαες, συθπηκσέες, δδαπζκεΫς, ηδά
ερΪ εαδ ηεγΪζα συηφΫρκθτα, σε πρκά
σππδεΫς ά πκζδτδεΫς αθαιδκπρΫπεδεςέ
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ἔστπ, ΝκΫή εε 2ί1ζ
Γδατέ ηπκρεέ θα εέθαδ σζα αυτΪ βασδεΪ
στκδξεέα εαδ αέτδα τβς απαιέπσβς τβς
πκζδτδεάς στα ηΪτδα τβς εκδθπθέας
αζζΪ β ειΪθτζβσβ τκυ γΫηατκς σε
αυτά τβθ συζζκγδστδεά πρκσΫγγδσβ
ερτβεδ Ϋθα σκβαρστατκ εέθδυθκμ θα
γεπράσκυηε στδ αθ Χεαδ σταθΨ απκεαά
τασταγεέ «β τΪιδς εαδ β βγδεά» γα πΪά
οεδ β πκζδτδεά θα εαταθτΪεδ πκρθεέα,
αθ αθτδεαταστάσκυηε τκυς «δδεφγαρά
ηΫθκυς» ηε Ϊζζκυς «αδδΪφγκρκυς» τα
πρΪγηατα ηαγδεΪ γα δδκργπγκτθέ

φέσα τκυ υθδδεΪτκυ « ζζβζεγγτβ»
ΧSolidarnośΕΨ γδα τδς εεζκγΫς τβς ζβς
Ικυθέκυ 1λκλμ κ βγκπκδσς ΓεΪρυ Κκτπερ
Χαπσ τκ εζασσδεσ γκυΫστερθ «ώigh
Noon» ά «Σκ ΣρΫθκ γα φυρέιεδ Σρεδς
ΦκρΫς» ά 1λη2Ψ ηε τκ ζκγστυπκ τβς
ζζβζεγγτβς πέσπ τκυ εαδ στκ στάγκς εαδ
οβφκδΫζτδκ στκ ξΫρδ αθτέ τκυ ειΪσφαδά
ρκυέ
αφέσα απκδεέξγβεε πρκφβτδεάμ
ηΫξρδ τκ τΫζκς τκυ ξρσθκυ β ευβΫρθβσβ
τβς ζζβζεγγτβς εέξε εαταφτγεδ στβθ
«εακυηπσδεβ φρκθτέδα» τκυ έΝέΣέ εαδ
εέξε οβφέσεδ σζα τα απαραέτβτα ηΫτρα
δβηκσδκθκηδευθ περδεκπυθ, ζδτστβτας
εαδ δδδπτδεκπκέβσβς τπθ ερατδευθ
βδκηβξαθδυθ αθ εαδ πρκεεζκγδεΪ ηδζκτσε
γδα «αυτκδδαξεδρδασµεθες επδξεδράσεδς»έέέ

συζζκγδστδεά αυτά εέθαδ ζΪγκς
γδατέ ηπκρεέ ηεθ θα δσξτεδ τκ παζδσ
ρβτσ πκυ γΫζεδ θα αζζΪακυθ τα εκά
ρέτσδα εαδ σξδ β δδαεσσηβσβ στκυς
κέεκυς αθκξάς πκυ δεθ πΪθε εαζΪ κδ
δκυζεδΫς, πστσσκ απσ ησθβ τβς β αζά
ζαγά πρκσυππθ δεθ αζζΪαεδ τβ φτσβ
τκυ επαγγΫζηατκςέ ΠκζζΪ τα δστκά
ρδεΪ παραδεέγηατα, απσ τκ « ζζαγά
εδυ εαδ τυρα» τκυ 1λκ1 στβθ ζζΪδα
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ηΫξρδ τκ « ζζαγά πκυ ηπκρκτηε θα
πδστΫοκυηε» Χωhange we can believe
inΨ τκυ 2ίίκ στδς έΠέ έ εαδ απσ
τβθ « ζζβζεγγτβ» ΧSolidarnośΕΨ τκυ
Λεξ αζΫσα ηΫξρδ τκ γθδεσ φρδά
εαθδεσ ΚκγερΫσκ τκυ ΝΫζσκθ Μαά
θτΫζαέ ε σζες τδς περδπτυσεδς β πκά
ζυπσγβτβ « ζζαγά» αφκρκτσε εθ τΫά
ζεδ ά εαδ σε βΪγκς ξρσθκυ ά ευρέπς
αζζαγά πρκσυππθ εαδ φρκυρΪς στβθ
εκρυφά εαδ πκζτ ζδγστερκ δδαερδτά
αζζαγά στβθ κυσέα τβς πκζδτδεάς εαδ
εατ’ επΫετασβ στβ βδυσδηβ ευβηεά
ρέα τκυ ζακτέ τσδ τα σπκδα αρξδεΪ
επδτετγηατα γράγκρα απκδκηάγβεαθ
αθκέγκθτας τκ δρσηκ σε Ϋθα ηΫζζκθ
ειέσκυ ά περδσσστερκ ακφερσ απσ τκ
παρεζγσθ πκυ παρΫζαβαθέ
Σβθ έδδα απεδζά αθτδηετππέακυθ
εαδ κδ πκζδτδεΫς δυθΪηεδς τκυ υά
ρππαρεκτ θστκυ πκυ ευαγγεζέακθταδ
τβθ « ζζαγά» εαδ ηΪζδστα σε ηέα
περέκδκ πκυ β απκτυξέα θα τβθ εεά
φρΪσκυθ εαδ θα τβθ πεττξκυθ υπκά
θκηετεδ τκ ηΫζζκθ τβς έδδας τβς υά
ρππαρεάς πεέρκυέ εθ ηδζΪηε γδα
τδς πκζδτδεΫς δυθΪηεδς ηε «απευγεέας
αθΪγεσβ» πκυ εηφαθέστβεαθ εθ ηΫσπ
ερέσβς σε Ιταζέα εαδ ζζΪδα γδα θα
αθαξαδτέσκυθ τκ ετηα δυσαρΫσεεδας
εαδ θα απκρρκφάσκυθ ηΫρκς τβς φυά
γάς απσ τα πρυβθ δσξυρΪ εσηηατα
εικυσέαςέ υτΫς εέθαδ εαταδδεασηΫά
θες απσ τβθ έδδα τβθ ζκγδεά τβς στά
στασάς τκυςέ θαφερσηαστε ευρέπς
σε εεεέθες τδς δυθΪηεδς στδς κπκέες β
εκδθπθέα φαέθεταδ θα εθαπκγΫτεδ τδς
τστατες εζπέδες τβς γδα κυσδαστδεά
αζζαγά πκρεέαςέ
υτΫς κδ δυθΪηεδς εδθδυθετκυθ θα
απκττξκυθ αθ δεθ εατκργυσκυθ θα
ειασφαζέσκυθ τκ ηκθαδδεσ στκδξεέκ
τκ κπκέκ ιεξπρέαεδ τβθ πκζδτδεά απσ
τβθ πκρθεέα εαδ δεθ εέθαδ Ϊζζκ απσ
τβθ εθεργκπκέβσβ εαδ τβθ ευρεέα εαδ
δυθαηδεά συηηετκξά τβς εκδθπθέας
σε σζα τα επέπεδα τβς πκζδτδεάς ζεδά
τκυργέαςέ ΚΪτδ τΫτκδκ φαέθεταδ σάά
ηερα θα εέθαδ πκζτ περδσσστερκ αβά
τκτηεθκ παρΪ δεδκηΫθκέ
έθαδ γδ’ αυτσ τκ ζσγκ περδσσσά
τερκ απσ εΪγε Ϊζζβ φκρΪ αθαγεαέκ
κδ πκζδτδεκέ ηπρκστΪρβδες θα γυηβά
γκτθ τα ρβτΪ πκυ βρκθτκφυθαααθ
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στβ θδστβ τκυς εαδ θα αθτδσταγκτθ
στδς σεδράθες τβς πκζδτδεάς εεπσρά
θευσβς πκυ τραγκυδΪθε σζκ εαδ πδκ
επέηκθα σζκ εαδ πδκ ηαγευτδεΪ σσκ
κ ζασς στρΫφεταδ πρκς αυτκτςέ θτέά
στκδξα β εκδθπθέα πρΫπεδ θα συθεδά
δβτκπκδάσεδ στδ δεθ πφεζεέ θα εηπδά
στετεταδ τυφζΪ εαδ θα δέθεδ ζευεΫς
επδταγΫς σε πκζδτδεκτς πκυ ατρδκ γα
απκεαγβζυθεδ γδα τβθ απκτυξέα τκυς
ά γδα τδς αηαρτέες τκυςέ ιΪζζκυ, στδς
ηΫρες ηας, πκζδτδεά πκυ δεθ Ϋξεδ απσ
πέσπ τβς τβ στάρδιβ αζζΪ εαδ τκθ
αηεέζδετκ Ϋζεγξκ εθσς ευρττατκυ ζαρά
εκτ εδθάηατκς εέθαδ εαταδδεασηΫθβ
θα γέθεδ τυφζά εαδ υπΪεκυβ υπβρΫά
τρδα ηεγΪζπθ συηφερσθτπθ, θτσπδπθ
εαδ ιΫθπθέ

φέσα τκυ φρδεαθδεκτ γθδεκτ ΚκγερΫά
σκυ Χ ΚΨ γδα τδς εεζκγΫς τκυ 1λλζμ «Φβά
φέστε Κ γδα τβθ δράθβ ά Μδα εαζττερβ
απά γδα σζκυς»έ ΜετΪ τβθ σαρπτδεά θέεβ
τκυ ΚκθγερΫσκυ εαδ τκυ ΝΫζσκθ ΜαθτΫζα
Χθ2έθηΣΨ κ γρυζδεσς «ΥΪρτβς τβς ζευά
γερέας» ΧΫθα ρδακσπαστδεσ εεέηεθκ αρξυθ
τκυ
Κ ηε 3η ξρσθδα δστκρέαςΨ εγεαταά
ζεέφγβεε γδα θα εφαρηκστεέ β «υθαέθεσβ
τβς ΟυΪσδθγετκθ», β ζκγδεά κδεκθκηδευθ
ηΫτρπθ πκυ υφέσταταδ απσ τκ 2ί1ί εαδ β
ζζΪδαέ

Μσθκ β εθεργσς συηηετκξά, β
δυθαηδεά δδεεδέεβσβ εαδ κ πκζδτδά
εσς αγυθας κζσεζβρβς τβς εκδθπά
θέας ηπκρεέ θα γζυτυσεδ τβθ έδδα απσ
θΫες πρκδκσέες εαδ τκυς ηπρκστΪά
ρβδες απσ τκ θκηκτεζεδαεσ πκζδτδεσ
«ερΫηασηα» αθ εαταζάικυθ θα ευά
βερθΪθε εράηβθ τκυ ζακτέ
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γζέοβ τβς εικυσέας

υστρΪτδκς ΠαπΪθβςέ
πέεέ Καγβγβτάς Κκδθπθδκζκγέας,
Παθεπδστάηδκ δγαέκυ

«I love life» ΧαγαπΪπ τβ απάΨ, Οδσς
Πεδραδυςέ Έργκ τκυ STMTS ΧStamatis
ά www.stmtsart.comΨέ Πβγά Φπτέμ
aestheticsofcrisis@Flickrέ

ιετΪστε ηε βζΫηηα εθαργΫς τκ
δβησσδκ βέκ εαδ στθτκηα ηε δΫκς γα
δδαπδστυσετε ππς εέβδβζες εέθαδ κδ
γεπρέες πκυ απσ πρΪιεδς εαδ Ϋργα εαδ
παραδεέγηατα δεθ συθκδετκθταδέ Ο
ζσγκς Ϋξεδ τβθ δδδστβτα θα συγξΫεδ τκ
πραγηατδεσ ηε τκ δδεατσ, τκ Ϊτκπκ ηε
τκ ζκγδεσ, τκ επαξγΫς ηε τκ πκγβτσέ
τβ γζυσσα σζα συθδΫκθταδ, δδεαδκά
ζκγκτθταδ, υπκστβρέακθταδέ Όηπς εέά
θαδ β δρΪσβ, πκυ εαταιδυθεδ εαδ επδά

ευρυθεδ σσα στκ θκυ ηε περδσσά ευά
εκζέα συθαγεζΪακθταδέ Καδ τκ βΪγκς
τπθ στεράσεπθ ά τπθ γυσδυθ β δκά
εδηασέα πκυ εαταδεδεθτεδ τβθ αιέα
τπθ πρκγΫσεπθέ θ ηΪζδστα β ηαά
τδΪ σας δδαεκρετσεδ τκ επέπζαστκ, σξδ
ηε ζδγστερβ φρέεβ, γα συηπερΪθετε,
ππς πέσπ απσ τβθ εΪγε φαυζστβτα
β αθεπΪρεεδα εαδ β αθασφΪζεδα ερτά
βκθταδ, συγεεεαζυηηΫθες ηε τκ ηαθά
δτα τκυ συθπηκτδεκτ, τκυ αππγβηΫά
θκυ εαδ τκυ απρκσδδσρδστκυέ
ΚΪγε τΪσβ γδα εικυσέα εαταά
ηαρτυρεέ σεικυαζδεά δδαστρΫβζπσβ,
βρκθτκφπθΪαεδ τκυς επαέθκυς τβς ηβά
τΫρας ά πκυ δεθ εδπυγβεαθ, δδαά
τραθυθεδ τβ ξαηβζά αυτκεετέηβσβ
ά πκυ δεθ εερδάγβεε ηε σεβασησ,
ευδδΪερδτα σρδα, υπευγυθστβτα εαδ
αγΪπβέ Μδα ηκρφά δδαστρκφάς τκ πΪά
γκς γδα Ϊσεβσβ συστβηατδεάς επδρά
ρκάς στκυς αθγρυπκυς, πκυ εατευά
θΪαεδ τβθ κργά εθσς παδδδκτ πκυ δεθ
αιδυγβεε τβς θβθεηέας εαδ τβς γπά
πεέας πκυ τκυ Ϋπρεπεέ Κδ Ϋτσδ, εδθάά
ηατα κζσεζβρα τδς ρέαες τκυς αθααβά
τκτθ σε ηδα ερπτδεά ηαταέπσβ, στβ
ηαθέα γδα επέδεδιβ εαδ στβθ απκά
τρσπαδα θαρεδσσδστδεά επδβεβαέπσβ,
πζαδσδπηΫθα εε τπθ υστΫρπθ ηε ραά
εΫθδυτες δδεκζκγέες εαδ ζΫιεδς βαρτά
γδκυπες εαδ ασγηαέθκυσεςέ
δστκά
ρέα, πκυ γρΪφεταδ απσ τκυς βγΫτες εαδ
σξδ απσ τκθ απζσ Ϊθγρππκ, εέθαδ ηδα
αφάγβσβ πσθκυ, γαθΪτκυ εαδ εκδθπά
θδεκτ ειαθδραπκδδσηκτέ

“εέβδβζες εέθαδ κδ γεπρέες πκυ απσ
πρΪιεδς εαδ Ϋργα εαδ παραδεέγηατα
δεθ συθκδετκθταδ”
ἔστπ
www.esto.gr

wwwέestoέgr

“ εέτε εΪπκδκθ πΫρα απσ τκ ηΫτρκ
θα φαθατέαεταδ ηε δδεκζκγέες, σσκ
κυηαθδστδεΫς εδ αθ εέθαδ, εαδ γα
Ϋξετε ηπρκστΪ σας Ϋθαθ αθυηαζκ,
πκυ κθκηΪτδσε τδς αθΪγεες τκυ
δδαθδεΪέ”
ΦΪιτε, ζκδπσθ, τα πεπραγηΫθα
εαδ τβθ πρκσππδεστβτα, σξδ ησθκ
τπθ πκζδτδευθ, αζζΪ σζπθ εεεέθπθ
τπθ ηδερκάτυρΪθθπθ τβς εαγβηερδά
θστβτας, εαγβγβτυθ, δερΫπθ, πρκΫά
δρπθ, παθεπδστβηδαευθ, δδευγυθτυθ
εαδ σταδδαεΪ γα ειυφΪθετε τκ σκυά
ρεαζδστδεσ σεβθδεσ δδαπζεεκηΫθπθ
ερπτδευθ παγυθ, παραζκγδσηκτ, εθά
στέετπθ εαγβζπηΫθπθ, πκυ αθαθάά
φκυθ εαδ εθδυθαηυθκθταδ απσ τβ δδεά
γερτδεά Ϋιαοβ ηδας εικυσέας ηΪταδβς,
εφάηερβς εαδ τκιδεάςέ εέτε εΪπκδκθ
πΫρα απσ τκ ηΫτρκ θα φαθατέαεταδ ηε
δδεκζκγέες, σσκ κυηαθδστδεΫς εδ αθ εέά
θαδ, εαδ γα Ϋξετε ηπρκστΪ σας Ϋθαθ
αθυηαζκ, πκυ κθκηΪτδσε τδς αθΪγεες
τκυ δδαθδεΪέ
Γδατέ β εκδθπθδεά αζζβζεγγτβ,
β αγΪπβ εαδ β αρετά δεθ εέθαδ
δαξά, αζζΪ ηδα σδππβζά εαδ ηκθαά
ξδεά πκρεέα πρκς τβθ αυτκπραγηΪά
τπσβέ Καδ τκ αέτβηα γδα αηεσσά
τερβ δβηκερατέα, γδα τβθ δστκρέα
τπθ πκζδτυθ, πδκ επέεαδρκ απσ πκτΫέ
epapanis.blogspot.gr/2012/
10/blog-post_29.html
Πβγάμ

“ΚΪγε τΪσβ γδα εικυσέα
εαταηαρτυρεέ σεικυαζδεά
δδαστρΫβζπσβέέέ”

Αθκδετά Πρσσβασβ ά Άδεδα Χράσβς
ζετγερκ ζκγδσηδεσ ή Λκγδσηδεσ Αθκδξτκτ Κυδδεα
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
Όξδ ΠαρΪγπγα ργα 3έί ά Μβ εδσαγσηεθκέ
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Ο ΑΚΡΩΣ ΡΙΑΜΟ ΣΩΝ ΑΓΑΛΜΑΣΩΝ

ηφέπκζβ εαδ εγυ

ΘπηΪς ΣσαζαπΪτβς

ΓερΪφδτδ τπθ δσπαθυθ εαζζδτεξθυθ Pichi
Τ χvo πΪθπ σε εκθτΫδθερ στκ πζαέσδκ τκυ
North West Walls Street χrt όestival στκ
Ϋζγδκέ
Πβγά Φπτέμwww.pichiavo.comέ

έθαδ εεεέθκ εεεέ τκ συθαέσγβηα,
πκυ σε συθαθτΪ εαηδΪ φκρΪ σε εβδεέα
γθπστκτ, συγγεθά ά φέζκυ αεσηα,
εεεέθβ β στδγηά πκυ παρΪ τβθ εδζδά
ερδθά σκυ ζτπβ, τβ δεδκηΫθβ σξΫσβ
σκυ εαδ τκ βδπηΫθκ πΫθγκς σκυ αδυά
θατεές θα εζΪοεδς ά Ϋστπ θα βκυρά
ευσεδςέ Καδ τστε αρξέαεδέ
αηφδά
βκζέα πρυτα εαδ τστερα κδ εθκξΫς
απΫθαθτδ στκθ εαυτσ σκυ, τκυς γτρπ
σκυ εαδ ευρέπς τκ πρσσππκ πκυ απκά
ξπρέαεσαδέ Οδ δεττερες σεΫοεδς, τκ
ιάζπηα τπθ βεβαδκτάτπθ σκυέ Καδ
τστερα ηδα στδγηά σδππάς, παγπηΫά
θβς ουξραδηέας εαδ συθεδδβτκπκέβά
σβςέ τπαριά σκυ τεθτπηΫθβ εαδ σρά
γδα ηεηδΪς, εσθτρα σε σζα τα Ϊζζαέ Ο
εαγΫθας ζες, Ϋξεδ τκθ δδεσ τκυ τρσπκ
θα πεθγεέέ στπ στβθ ηκθαιδΪ τκυ δδά
εκτ τκυ παραδεέγηατκςέ
ς αθαζκγδστκτηε τβ ηκθαιδΪ
αυτά στβθ αθτέστρκφβ αερδβυς πεά
ρέπτπσβέ Σβθ αηφδβκζέα ηεγεγυηΫθβ
αθΪηεσα σε πρκπσσεδς, γρδαηβκζκά
γέες εαδ ξεδρκερκτάηατα, τβθ αηβξαά
θέα αθΪηεσα σε πρκεατασεευασηΫά
θες εεδβζυσεδς εαδ υπκερδτδεΫς αβτπά

εραυγΫς, τβθ άρεηβ αυτά αδδαφκρέα
πκυ αεκζκυγεέ τβθ απκδκξά τβς αδυά
θαηέας σκυ θα ταυτδστεέςέ Πσσκ ηΪζά
ζκθ σταθ ιΫρεδς ππς αυτά β σξΫσβ ά
τκυζΪξδστκθ γδα σΫθα ά δεθ εέθαδ εαά
γσζκυ δεδκηΫθβ, πσσκ ηΪζζκθ σταθ,
Ϊσξετα ηε σσα, Ϊγαρηπα εαδ απστκηα
σε δέδαιαθ θα ιΫρεδς ππς τκ ησθκ πκυ
Ϋηαγες εέθαδ ππς τκ παρεζγσθ κδεκδκά
ηεέταδ εαδ αυτσ απσ τκ παρσθ σκυ Χεαδ
γδ’ αυτσ πσσα ζέγα εέξαθε θα πκυθΨ,
πσσκ ηΪζζκθ σταθ β αηφδβκζέα σκυ
ιεεδθΪ στκ σβηεέκ πκυ σε εαζκτθ θα
βδυσεδς τδς δδεΫς τκυς βεβαδστβτεςέ
Υρβσδηκπκδυ αυτσθ τκθ παραζά
ζβζδσησ αερδβυς γδατέ θκδυγπ ππς
σζκ αυτσ τκ ξεδρκερστβηα γτρπ απσ
τβθ αθασεαφά τβς ηφέπκζβς ερτβεδ
απσ πέσπ τκυ εΪτδ τκ πΫθγδηκ, εΪτδ
τκ βκυβσ πκυ πρκσπαγκτηε θα εαζτά
οκυηε ηε φζταρα σΪβαθα, εκηηΫθα
απσ πκζδτδεΪθτδεες ρβτκρεέες, ραηά
ηΫθα απσ δβηκσδκγραφέακυσες αφΫά
ζεδεςέ Άζζπστε, γδα τΪφκυς δεθ ηδά
ζΪηεν

“έέέαάσαηε τβ δεεαετέα τκυ
’λί, σπκυ β Ϋιαρσβ τβς
δβησσδας δστκρέας εαδ τβς
συγεεερδηΫθβς ρβτκρδεάς,
άργε ταυτσξρκθα ηε τβθ
Ϋιαρσβ τκυ εγθδεδσηκτέ
έέέ
Εθσς εγθδεδσηκτ πκυ τυρα
γΫρδεοε εαδ τδς θτξτες
ηαξαδρυθεδ αθγρυπκυς στδς
γπθέεςέ”

σδας δστκρέας εαδ τβς συγεεερδηΫθβς
ρβτκρδεάς, άργε ταυτσξρκθα ηε τβθ
Ϋιαρσβ τκυ εγθδεδσηκτέ θσς πραά
ετδεκτ εγθδεδσηκτ, ζεδτκυργδεσ ηπΪά
ζπηα ταυτστβτας, συηπζάρπηα παά
ρσθτκς, ηβτδΪ αθΪτασβς ΧηΫξρδ εαδ
πατρδπτδσησ τκθ βΪφτδσαθ ηερδεκέ,
ηπας εαδ σταηατάσεδ θα Ϋξεδ αβά
δέα γετσβ εαδ τκθ εαταπδκτηεΨέ θσς
εγθδεδσηκτ πκυ τυρα γΫρδεοε εαδ τδς
θτξτες ηαξαδρυθεδ αθγρυπκυς στδς
γπθέεςέ
Καδ κδ ζΫιεδς βκυέακυθε στα αυά
τδΪ σκυ, ηαγαέθκθτας τρσπκυς απσ
τα εκυθκτπδα τκυ υγκτστκυμ «υά
γεέθβσβ», «παγεσσηδκ εθδδαφΫρκθ»,
«δδγυραηβδεΪ σξσζδα απσ τβθ παγεσά
σηδα εκδθστβτα», «τκυρδσησςΞ», «β
ζζΪδα πκυ σβευθεταδ στα πσδδα
τβς»έ γζυσσα αυτά δεθ εέθαδ τέπκτα
Ϊζζκ παρΪ ηέα αεσηβ απκττππσβ τκυ
εκδθστκπκυέ Σκυ εκδθστκπκυ εαδ δεά
δκηΫθκυ τρσπκυ ηε τκθ κπκέκ πρΫά
πεδ θα σεεφτσηαστε, θα πρΪττκυηε
εαδ θα περδφΫρκυηε αυτσ τκ εκδά
θστκπκ « ηεές»έ υτσ τκ πρκεαταά
σεευασηΫθκ, πεδγαρξβηΫθκ εαδ δεδκά
ηΫθκ « ηεές»έ Γδα τκθ τρσπκ πκυ πρΫά
πεδ θα αθτδζαηβαθσηαστε τβθ αδσγβά
τδεά, τβθ δστκρέα εαδ τεζδεΪ τκθ εαυτσ
ηαςέ ς τκ παραδεξτκτηεέ δυ δεθ ηδά
ζΪηε γδα αρξαδκζκγέα ά εαδ πσσκ ζέγκδ
αζάγεδα ηδζΪθε, δεθ ηδζΪηε εαθ γδα
δστκρέαέ δυ ηδζΪηε γδα Ϋθα συθαέά
σγβηα εαδ γδα Ϋθαθ τρσπκ πκυ απευά
γτθεταδ στκθ εαγΫθα ηας πρκσππδεΪέ

“δεθ εέηαστε κττε εαθ τα
σπασηΫθα αγΪζηαταέ
σπς γδατέ σζα ηκδΪακυθ ηε απσά Εέηαστε κ αερπτβρδασησς
βξκ τβς επκξάς εεεέθβς πκυ β γρδαηά
τκυςέ”
βκζκγέα άταθ κ ησθκς τρσπκς θα αρά
γρυθεδς τκ παρσθ, τβς επκξάς εεεέθβς
πκυ παρεζγσθ εαδ παρσθ παρεζατά
θαθ παρΪζζβζα αβτυθτας ξυρκ ταυά
τσξρκθκ στκ έδδκ παραητγδ, εΪτπ απσ
τβθ τΫθτα τβς πδκ ηαεΪρδας αδσδκά
δκιέας, εικρέακθτας τβθ σπκδα δστκά
ρέαέ
έσπς γδατέ αάσαηε τβ δεεαεά
τέα τκυ ’λί, σπκυ β Ϋιαρσβ τβς δβησά
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Ιστκρέα δεθ σβηαέθεδ ησθκ θα γυά
ηΪσαδ, αζζΪ ευρέπς θα ιεξθΪςέ Να
φδζτρΪρεδς τα γεγκθστα τκυ παρεζγσά
θτκς ηΫσα στκ ξρσθκ, επδτρΫπκθτας σε
εζΪξδστα – αυτΪ πκυ γεπρεές σβηαά
θτδεΪ αζζΪ εαδ αυτΪ πκυ ταυτσξρκθα
γεπρεές ππς συηπυεθυθκυθ σζα τα
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Ϊζζα ά θα περΪσκυθ, θα παραηεέθκυθ,
θα ειδστκράσκυθέ Να πετΪς τκ πζάά
γκς εαδ θα συγερατεές τβ ηκθΪδα πκυ
ευρδαρξεέ εαδ τκ περδγρΪφεδέ τσδ εαδ
β ευρέαρξβ αφάγβσβ τβς ηφέπκζβς
δεθ σβηαέθεδ ησθκ θα γυησηαστε εΪά
πκδκ παρεζγσθ εαδ εΪπκδα δστκρέα
πκυ εζεέστβεαθ ηε τδηΫς σε εΪπκδκ
τΪφκέ βηαέθεδ ευρέπς θα ιεξθκτηεέ

υτά τβ φκρΪ σηπς δεθ εέθαδ τκ παά
ρεζγσθ αυτσ πκυ ηας αβτεέταδ θα ιεά
ξΪσκυηεέ έθαδ τκ παρσθ ηαςέ
Γδατέ σσκ εαδ θα τκ επδγυηκτθ
κδ τρδσξδζδετεές ζζβθες τκυ Παπαά
ρβγκπκτζεδκυ εαθσθα δεθ εέηαστε τα
αγΪζηαταέ Όσκ εαδ θα τκ τραγκυδΪεδ
β γεθδΪ τκυ ’3ί ά ευρέαρξβ αεσηβ ά
ηΫσα σε πκδάηατα, σξάηατα στκξαά

σηυθ εαδ επαθαζάοεδς, δεθ εέηαστε
κττε εαθ τα σπασηΫθα αγΪζηαταέ έά
ηαστε κ αερπτβρδασησς τκυςέ

βηκσδετγβεε στβθ εφβηερέδα πκξάέ
Πβγάμ ύROUωώO MχRXISM

tsalapatis.blogspot.gr

ΝΑΡΚΙΙΜΟ ΚΑΙ ΚΑΚΟ Θ ΙΑ

Άθκηα συστάηατα
υστρΪτδκς ΠαπΪθβςέ
πέεέ Καγβγβτάς Κκδθπθδκζκγέας,
Παθεπδστάηδκ δγαέκυ

Οδ πρκσδκεέες τπθ πκζδτυθέ «Όζκδ πρΫπεδ
θα εέθαδ έσκδ απΫθαθτδ στκθ θσηκ», γερΪά
φδτδ τβς όaithζι στκ ΚΫβπ ΣΪκυθέ
Πβγά Φπτέμ smbaxter24@Flickrέ

ΚαθΫθα στστβηα, εέτε αφκρΪ τβ
δδεαδκστθβ, τβθ υγεέα, τβθ παδδεέα ά
τδς εικυσέες τδς θκηκγετδεΫς ά εετεζεά
στδεΫς, δεθ Ϋξεδ τκ δδεαέπηα θα επδά
εαζεέταδ τβθ αρξά τβς αθειαρτβσέας,
γδα θα απκστασδκπκδβγεέ απσ τκ ζασέ
πσ πκυγεθΪ δε θκηδηκπκδεέταδ βγδεΪ
θα αιδκζκγεέταδ εσπτερδεΪ, υστε θα
θκγετεδ τα ερδτάρδα εαδ τα απκτεά
ζΫσηατα, συγεαζτπτκθτας τδς αδυθαά
ηέες τκυ, παραηΫθκθτας στκ απυρσά
βζβτκ εαδ απκγαρρτθκθτας τκθ ειπά
τερδεσ Ϋζεγξκέ Οπκδκδάπκτε στστβηα
απκεζεέεδ τβθ Ϊηεσβ συηηετκξά τπθ
πκζδτυθ απσ τβ δδαησρφπσβ τπθ δυά
θαηδευθ τκυ, ηε τκ εζασδεσ εσζπκ
τβς περδπζκεστβτας εαδ τβς πκζυθκά
ηέας, εέθαδ τυραθθδεσ εαδ σαγρσ εαδ

wwwέestoέgr

πρΫπεδ ηε τρσπκυς εδρβθδεκτς ά ρδά τκθ απζσ ζσγκ ππς κ θαρεδσσδσησς
ακσπαστδεκτς θα επαθαγεηεζδπγεέ εε τκυς τα εΪθεδ ηβ ζεδτκυργδεΪ εαδ εαρά
βαγΫπθέ
εδθυηατα στδς πρκσδκεέες τπθ πκζδά
τυθέ
Σα συστάηατα αυτΪ ηε πρσσξβηα
τβθ εζευγερέα τκυς εαδ τβ δβηκά Πβγάμ epapanis.blogspot.gr/2014/
ερατέα γέθκθταδ περέεζεδστα, σταηαά 10/blog-post_31.html
τκτθ θα επδεκδθπθκτθ, θα αζζβζεπδά
δρκτθ πρκς σφεζκς τκυ πκζέτβέ θαά Ο υστρΪτδκς ΠαπΪθβς γεθθάγβεε τκ 1λθλ
πττσσκυθ δδαδδεασέες, δερκτεζεστέες, στβθ γδΪσκ τβς ΛΫσβκυέ πκτδασε Φυξκά
σρκυς εαδ δδδκζΫετκυς αγθυστκυς, πεά ζκγέα στβ Φδζκσκφδεά ξκζά γβθυθ εαδ
ρέπζκεες, δαδδαζυδεδς, γδα θα τρκηΪά Μεγκδκζκγέα ρευθας σε ηεταπτυξδαεσ επέά
πεδκ ΧΜScΨ στκ Παθεπδστάηδκ Reading τβς
ακυθ τκθ εσσηκ εαδ θα τκυ εαζζδερά ρεταθέαςέ πΫετβσε τκ δδδαετκρδεσ τκυ δέά
γκτθ τβθ οευδαέσγβσβ ππς παρΪγκυθ πζπηα στβθ Παδδαγπγδεά απσ τκ Παθεπδστάά
Ϋργκέ ιαθαγεΪακυθ τκυς ειυπβρεά ηδκ Κράτβςέ ΠαρΪζζβζα Ϋξεδ τεζεδυσεδ βά
τκτηεθκυς θα υδκγετκτθ τβθ θκσβρά ηκσδκγραφέα εαδ εατΫξεδ δέπζπηα υστβηδά
εάς Οδεκγεθεδαεάς Θεραπεέαςέ έδαιε στβ
δδαζεετδεά τκυς, γδα θα πεττξκυθ τκ ξκζά ιδπηατδευθ τβς Λέ έ, στα Σηάά
αυτκθσβτκ, ηε σεκπσ θα τκυς υπκά ηατα Πρκσξκζδεάς επαέδευσβς τκυ Παθεπδά
δκυζυσκυθ ηε τβθ απεδζά τβς εθκά στβηέκυ ΘρΪεβς εαδ Φυξκζκγέας τκυ Παθεά
ξάς εαδ τβς συθΫργεδαςέ τβθ πραγά πδστβηέκυ Ιπαθθέθπθ, στκ δδδασεαζεέκ « ζΫά
ιαθδρκς εζηκτακς», στα Πέ έΚέ ΛΫσβκυ εαδ
ηατδεστβτα ησθκ τκυς ηΫζβηα εέθαδ στκ Μεταπτυξδαεσ Πρσγραηηα Κκδθπθδκζκά
θα αυτκσυθτβρκτθταδ εαδ θα δδατβά γέας τκυ Παθεπδστβηέκυ δγαέκυέ έθαδ πέά
ρκτθ τβθ πυγηά τκυς, πκυ εεπκρετά εκυρκς Καγβγβτάς τκυ τηάηατκς Κκδθπθδκά
εταδ ηεθ απσ τκ ζασ, αζζΪ ηε δδαδδά ζκγέας τκυ Παθεπδστβηέκυ δγαέκυ, ερευά
θβτάς στκ ΚΫθτρκ επαδδευτδεάς ρευθας,
εασέες αθτδπρκσυπευσβς, πκυ ηε τα Πρσεδρκς τβς πδστβηκθδεάς πδτρκπάς γδα
ξρσθδα Ϋξκυθ ατκθάσεδ εαδ Ϋξκυθ ηεά τα Κ ΚΤΚ Μ
έ δγαέκυ, θτδπρσεδρκς
τατραπεέ σε αδδΪφκρα παθβγτρδαέ
τκυ Ιδρτηατκς Κκδθπθδεάς Πρσθκδας «Θεκά
ΣΫτκδα συστάηατα θκηκτεζεδαεΪ
ειεζέσσκθταδ σε πρκπτργδα δδαφγκά
ρΪς εαδ παραεηάς εαδ αζζκδυθκυθ
τβθ βγδεά κπκδκυδάπκτε εργΪαεταδ σε
αυτΪ, εαγδστυθτας τκθ συθυπετγυθκ
εαδ υπσζκγκέ τα Ϊθκηα αυτΪ ηκρφυά
ηατα δεθ υπΪρξκυθ πδσθδα εαδ αρξβά
γκέ, πκυ εδθκτθ τα θάηαταμ ΤπΪρξκυθ
ησθκ Ϋθκξκδ, πκυ αργΪ ά γράγκρα γα
εικβεζδστκτθ απσ τβθ εκδθπθέα, σσκ
αθεετδεά ά αδδΪφκρβ εδ αθ εέθαδέ Γδα

ηάτπρ», ηΫζκς τκυ έέ τκυ ΚΫθτρκυ Πρσζβά
οβς εατΪ τπθ ειαρτάσεπθ «Πθκά» εαδ Πρσά
εδρκς τκυ υζζσγκυ «Φέζπθ τκυ Ιδρτηατκς
Θεκηάτπρ»έ
ργα τκυμ
Λκγκτεξθέα τκυ όacebook, 2ί13,

εδσσεδς

Ιέ δδΫρβς • Ο γαηππηΫθκς εαγρΫφτβς τκυ
εαυτκτ ηας, 2ί13, εδσσεδς Ιέ δδΫρβς •
αυτκεετέηβσβ, 2ί11, εδσσεδς Ιέ δδΫρβς •
Μεγκδκζκγέα Ϋρευθας εαδ δδαδέετυκ, 2ί11,
εδσσεδς Ιέ δδΫρβς •

αυτκεετέηβσβ εαδ β

ηΫτρβσβ τβς, 2ίίζ, τραπσςέ
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Σκ Ισζαηδεσ ΚρΪτκς εαδ τκ ηατπηΫθκ φεγγΪρδ
ΘπηΪς ΣσαζαπΪτβς

Ο ηπκτ Μπαερ αζάΜπαγεθτΪθτδ, κ ξαά
ζέφβς τκυ Ισζαηδεκτ ΚρΪτκυς εαδ ηέρβς
τκυ Ισζαηδεκτ ΚρΪτκυς τκυ ΙρΪε εαδ τκυ
ΛεβΪθτεέ Πβγά Φπτέμ wikimedia.org

Σβθ ΣετΪρτβ τα ιβηερυηατα, τκ
φεγγΪρδ εηφαθέστβεε εσεεδθκ, γεά
ηΪτκ αέηαέ Σκ «ηατπηΫθκ φεγγΪρδ»
ΧΫτσδ εαγδερυγβεε θα απκεαζεέταδ,
σε ηδα απσδεδιβ ππς β απά ηδηεέά
ταδ τα εκδθστκπα ζκγκτεξθδεΪ ηκά
τέβαΨ πρκεζάγβεε ζσγπ τβς τΫζεδας
ευγυγρΪηηδσβς ζδκυ, Γβς εαδ εά
ζάθβς ηε απκτΫζεσηα β Γβ θα εαζτά
οεδ πζάρπς τκθ ηκθαδδεσ φυσδεσ δκά
ρυφσρκ τβς, βΪφκθτΪς τκθ στα εσεά
εδθα γδα ηέα περέπκυ υραέ Σκ φαδθσά
ηεθκ άταθ κρατσ ηκθΪξα στβθ ηεά
ρδεά εαδ τβθ σέαέ Σδς έδδες περέά
πκυ υρες, απσ τκ πδκ εσεεδθκ εκηά
ηΪτδ τβς σέας ταιέδευε β φάηβ ππς
τκ εκυρδδεσ ΚκηπΪθδ στα βσρεδα στά
θκρα τβς υρέας εέθαδ Ϋτκδηκ θα παά
ραδκγεέ στκ στρατσ τκυ Ισζαηδεκτ
ΚρΪτκυςέ Μδα εέδβσβ πκυ πυρκδσά
τβσε δδπζπηατδεά εδθβτδεστβτα, αθαά
βρασησ εαδ ειεγΫρσεδς στδς εκυρδδεΫς
εκδθστβτες τβς Σκυρεέας εαδ τβς υά
ρυπβς, αζζΪ εαδ σζκ εαδ αυιαθσηεθβ
αθβσυξέα γδα τβ φτσβ, τα σρδα εαδ
τδς δεαθστβτες τκυ Ισζαηδεκτ ΚρΪά
τκυςέ πσ σπκδα πζευρΪ εαδ αθ τκ εκδά
τΪιεδς τκ Ισζαηδεσ ΚρΪτκς ΧΙέΚέΨ εέά
θαδ τκ τεζευταέκ στΪδδκ ηετΪστασβς

τκυ Ισζαηδεκτ φαθατδσηκτέ θσς φαά
θατδσηκτ πκυ αεσηα εαδ β ζ ΚΪδά
θτα Χαπσ τβθ κπκέα ιεπάδβσε τκ ΙέΚέΨ
περδΫγραοε πς αεραέκ, εθσς φαθατδά
σηκτ πκυ ηε αερδβυς αυτκτς τκυς
σρκυς δδαφβηέαεδ τκθ εαυτσ τκυέ Καδ
αθ β σφκδρστβτα, β ταξττβτα εαδ β
σεζβρστβτα τπθ ηκυτααξεθτέθ, ηκδΪά
ακυθ δεαθΫς θα αζζΪικυθ τδς γεπστραά
τβγδεΫς δσκρρκπέες σξδ ηκθΪξα τβς ευά
ρττερβς περδκξάς, αζζΪ εαδ τκ ευρτά
τερκ δέξτυ δσξτκς, εέθαδ εαδρσς θα αζά
ζΪικυηε εαδ εηεές εΪπκδες βεβαδστβά
τες εαδ εΪπκδα συηπερΪσηατΪ ηαςέ

“εΪγε αηερδεαθδεά βσηβα
στβ ΜΫσβ θατκζά
ηεγαζυθεδ τκθ αρδγησ τπθ
ηεζυθ τκυ ΥαζδφΪτκυ”
ΜΫσα εκδθπθδεάς δδεττπσβς
ραβδεά Άθκδιβ εαδ τα εδθάά
ηατα τπθ αγαθαετδσηΫθπθ περδΫγραά
οαθ τα ηΫσα εκδθπθδεάς δδεττπσβς
πς εργαζεέα φτσεδ πρκκδευτδεΪ, ταυά
τέακθτΪς τα ηε τβθ Ϊηεσβ δβηκεραά
τέα, τβθ Ϊρσβ τβς ζκγκερδσέας, τβθ
αυτκκργΪθπσβέ υτσ πκυ απΫδεδιε κ
ISIS, εέθαδ ππς τα ηΫσα αυτΪ ηπκρκτθ
θα ξρβσδηκπκδβγκτθ γδα τκυς αερδά
βυς αθτέγετκυς σεκπκτςέ Σα ηΫζβ τκυ
αθεβΪακυθ ηεγΪζκ αρδγησ φπτκγραά
φδυθ, βέθτεκ εαδ περδγραφυθ τπθ ηαά
αδευθ εετεζΫσεπθ, τπθ απκεεφαζδά
σηυθ, τπθ βδασηυθ εαδ τπθ ζκδπυθ
βδαδκτάτπθέ δαξΫκθτας ταυτσξρκθα
ηε τβθ πζβρκφκρέα εαδ τκ φσβκ, κδ
ηκυτααξεθτέθ εαταφΫρθκυθ σε ηεγΪζκ
βαγησ θα τρκηκερατάσκυθ τκυς αθτδά
πΪζκυς τκυς τσαεέακθτας τκ βγδεσ
τκυςέ Σαυτσξρκθα πρκεαζκτθ σζκ εαδ
πδκ Ϋθτκθα τδς Π σε ηδα Ϊηεσβ
εηπζκεάέ Γδατέ σππς φαέθεταδ τκ ΙέΚέ
κρέαεδ τκ πζαέσδκ εαδ τκ ξρσθκ τβς
αθαηΫτρβσβς εαδ γθπρέαεδ εαζΪ ππς
εΪγε αηερδεαθδεά βσηβα στβ ΜΫσβ
θατκζά ηεγαζυθεδ τκθ αρδγησ τπθ
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ηεζυθ τκυ ΥαζδφΪτκυέ

πζατεέα Ντέρα στκ εΫθτρκ τκυ Ρδαθτ,
πρπτετκυσα τβς ακυδδεάς ραβέαςέ έά
θαδ γθπστά στκυς εισρδστκυς πς «πζατεέα
εσοεάεσοε» αφκτ εεεέ γέθκθταδ κδ δβησά
σδες εετεζΫσεδς ερατκυηΫθπθ δδ’ απκεεά
φαζδσηκτέ
ακυδδεά ραβέα, πκυ φδά
γκυρΪρεδ αθΪηεσα στδς πΫθτε πρυτες ξυά
ρες στδς αθαφκρΫς τβς δεγθκτς ηθβά
στέας γδα τβθ εφαρηκγά τβς γαθατδεάς πκδά
θάς, παρ’ σζα αυτΪ παραηΫθεδ «πδστά στηά
ηαξκς» τπθ Π έ Σα ΜέΜέ έ εζεέθκυθ συά
στβηατδεΪ τα ηΪτδα στδς έδδες πραετδεΫς
τβς πκυ αθαδεδεθτκυθ εαδ εαταδδεΪακυθ
σταθ πρσεεδταδ γδα τκ Ισζαηδεσ ΚρΪτκςέ
Πβγά Φπτέμ wikimedia.org

αηερδεαθδεά υπκερδσέα
Σκ Ισζαηδεσ ΚρΪτκς Χσππς εαδ
β ηαηΪ ζ ΚΪδθταΨ εέθαδ σε ηεγΪζκ
βαγησ δβηδκυργάηατα τπθ Π Χεαδ
δεθ ξρεδΪαεταδ θα γυρέσκυηε πέσπ στκ
σκβδετδεσ πσζεηκ τκυ φγαθδστΪθ
γδα θα απκδεέικυηε εΪτδ τΫτκδκΨέ Πρδθ
τβθ αηερδεαθδεά εδσβκζά στκ ΙρΪε,
β ζ ΚΪδθτα εέξε ηβδεθδεά παρκυσέα
στβ ξυραέ φκτ σηπς υπάριε τκ ησθκ
επδξεέρβηα γδα τβθ επΫηβασβ, εΪγε
πρΪιβ αθτέστασβς εαδ εΪγε Ϋθκπζκ
επεδσσδδκ εατΪ τβς εατκξδεάς δτθαά
ηβς κθκηΪστβεε ζ ΚΪδθτα ηε απκά
τΫζεσηα θα τκθυσεδ τκ γσβτρκ εαδ
τβ σβηασέα τκυ αρξδεΪ κζδγΪρδγηκυ
στρατκτ ταδξαθτδστυθ πκυ εέξαθ βρεά
γεέ στβ ξυρα εαδ στβ συθΫξεδα θα αυά
ιάσεδ τκθ αρδγησ εαδ τβθ πραγηατδά
εστβτΪ τκυέ απκσταγερκπκέβσβ τβς
υρέας Χεαδ εδυ εαταζκγέακθταδ ευά
γτθες στδς Π Ψ Ϋφερε τκ δδαηεζδσησ
τκυ ΙρΪε εαδ τβθ Ϋιαρσβ τκυ ΥαζδφΪά
τκυ, επδβεβαδυθκθτας τβ δυθατστβτα
επΫετασάς τκυ απσ ερΪτκς σε ερΪτκςέ
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τπθ ζκδπυθ αηερδεαθδευθ γεκυζΪγε,
συηβκζέακυθ τδς απαγπγΫς, τα βασαά
θδστάρδα, τδς αθαερέσεδς, τδς επεηβΪά
σεδς, τκθ ειευτεζδσησ εαδ τβθ δαδά
ηκθκπκέβσβ τπθ ηκυσκυζηΪθπθ στκ
υτδεσ εσσηκέ Χς Ϋθα βαγησ, τκ
Ισζαηδεσ ΚρΪτκς πρκετπτεδ απσ τβ
δδαξεέρδσβ τβς δυσαρΫσεεδας εαδ τκυ
γυηκτ τπθ ηκυσκυζηΪθπθ στβ ηετΪ
λή11 επκξάέ ΧΜδερά ζεπτκηΫρεδα γδα
θα τκθδστεέ β υπκερδσέαμ τκθ ηάθα
πκυ εθτΪγβεε β συαάτβσβ γτρπ απσ
τκ Ισζαηδεσ ΚρΪτκς ζσγπ τκυ απκεεά
φαζδσηκτ τπθ δβηκσδκγρΪφπθ, στβ
ακυδδεά ραβέα ά στεθσ συθεργΪτβ
τπθ Π ά σβηεδυγβεαθ 1λ επέσβηκδ
απκεεφαζδσηκέέ Πρκφαθυς β εέδβσβ
αυτά δεθ ηεταδσγβεε πκυγεθΪ γδα ευά
θσβτκυς ζσγκυςέΨ

Σκ ηβ επαθδρπηΫθκ αερκσεΪφκς MQάλ
Reaper σε δδαδδεασέα πρκσγεέπσβς ηετΪ
απσ απκστκζά υπκστάρδιβς τβς επδξεέρβά
σβς « δαρεάς ζευγερέα» στκ φγαθδά
στΪθέ Έξεδ τβθ δεαθστβτα θα ηεταφΫρεδ
τβζεεατευγυθσηεθες βσηβες «αερδβεέας»
εαδ πυρατζκυς εδΪφκυς ά αΫρκςέ ΠαρΪ
τβ δδαφβηδασηεθβ «αερέβεδα» τκυς τα ηβ
επαθδρπηΫθα αερκσεΪφβ ευγτθκθταδ γδα
αηΫτρβτες απυζεδες αηΪξπθ εθυ β ξράσβ
τκυς απσ τκ στρατσ τπθ Π εαδ τβθ ωIχ
αυιάγβεε εαταεσρυφα απσ τβθ πρυτβ
εδσζας γβτεέα τκυ ΜπΪραε ΟηπΪηαέ ηεά
γαζττερβ «επδτυξέα» τκυ σπζκυ αυτκτ εέά
δδεά ηας υπκερδσέα
θαδ β στρατκζσγβσβ κρεδσηΫθπθ ηαξβτυθ
στκ πζευρσ τπθ ταδξαθτδστυθ ειαδτέας τπθ
υπσγεσβ τκυ Ισζαηδεκτ ΚρΪά
τυφζυθ ξτυπβηΪτπθ σε Ϊηαξκ πζβγυσησέ
τκυς εκυβαζΪεδ ηΫσα τβς ηααέ ηε τσά
Πβγά Φπτέμ wikimedia.org

έθαδ κδ πκρτκεαζέ στκζΫς πκυ
φκρκτσαθ κδ δβηκσδκγρΪφκδ στα βέά
θτεκ τβς εετΫζεσάς τκυς απσ τκ Ισζαά
ηδεσ ΚρΪτκς, αυτΫς πκυ δδβγκτθταδ
Ϋθαθ απσ τκυς βασδεκτς παρΪγκθτες
πκυ ηας Ϋφερε πς εδυέ Οδ στκζΫς
αυτΫς, σηκδες ηε στκζΫς τκυ Γεκυαά
θτΪθαηκ, τπθ φυζαευθ τκυ ΙρΪε εαδ

σες παραηΫτρκυς εαδ τβθ τεζευταέα
πρΪιβ τβς δσζαηκφκβέαςέ υπεργεά
τδεά αγρδστβτα εαδ κ ειπστρεφάς φαά
θατδσησς, κ απκτρκπδασησς εαδ κ τρσά
ηκς πκυ πρκεαζεέ β συγεεερδηΫθβ κρά
γΪθπσβ, ηκδΪακυθ παρΪγκθτες δεαά
θκέ θα εαζτοκυθ τκ σπκδκ ηετρδκά
παγΫς επδξεέρβηα, τβθ σπκδα δδαξπά
ρδστδεά γραηηά, τβθ σπκδα Ϋθστασβέ

Μδα βσζτα στκ έθτερθετ σε σξσζδα
εΪτπ απσ Ϊργρα παρσηκδας γεηατδά
εάς ηε αυτσ γα σας πεέσεδέ Οδ ησθδά
ηες παραθκάσεδς ηας Χσππς πέξέ στδ
β ταδξΪθτ εέθαδ Ϋθας απσ τκυς πΫθτε
σττζκυς τκυ ΙσζΪηΨ, β σταγερά ηας
Ϊγθκδα εαδ β Ϊρθβσά ηας γδα πραά
ετδεΫς πρκτΪσεδς, ηας εΪθεδ παγβτδεΪ
επδεέθδυθκυς σε ηδα επκξά πκυ κ εέθά
δυθκς ηαγαέθεδ θα εθεργεέ σζκ εαδ πδκ
αεαρδαέαέ Οδ δβζυσεδς τκυ ΝΪδταεζ
ΦΪρατα Χσβηαδκφσρκυ πδα τβς ευρπά
παρεάς δσζαηκφκβέαςΨ πυς τκ Ισζαά
ηδεσ ΚρΪτκς απεδζεέ τβθ ευρππαρεά
εαγβηερδθστβτα Χαυτσς άταθ κ πυράά
θαςΨ εέθαδ απζΪ πρκηάθυηα τκυ ηΫζά
ζκθτκς ηε τκ κπκέκ συθκρετκυηεέ Οδ
επκξΫς, ζκδπσθ, αβτκτθ εγράγκρσβ,
βΪγκς εαδ αερέβεδαέ ΜΫξρδ τκ επσά
ηεθκ ηατπηΫθκ φεγγΪρδ στδς ζ πρδά
ζέκυ τκυ 2ί1η, κ εσσηκς ηκδΪαεδ δεαά
θσς θα ηεταηκρφπγεέέ θαηΫθκυηε
τβθ Ϋετασβ, τβθ τρκπά εαδ τβθ Ϋεά
βασβ, απευξσηεθκδ τκ εσεεδθκ τκυ
φεγγαρδκτ θα Ϋξεδ εαγδερπγεέ πς ηδα
ξρπηατδεά εκδθκτκπέαέ
Πβγάμ Ιστκζσγδκ «ύROUωώO MχRXISM ά
Ι
Ν ΟΝ ΙΡΟ ΧΡ ΙΟ  Ν Ι Φ ά
ΜΙ », tsalapatis.blogspot.gr
Σκ εεέηεθκ Ϋξεδ δβηκσδευγεέ στβθ εφβηερέδα
«

πκξά» Χwww.epohi.grΨέ

βτάστε τκ ἔστπ
Κεθτρδεά δδΪγεσβμ

ργκστσζδ, ΚεφαζκθδΪ, Σβζέμ 211ιλί2112, Φαιμ 211ιλίηίί3, Emailμ info[ at ]estoέgr

Στβθ Αττδεάμ

Στβθ ΠΪτραμ

 δβζδκππζεέκ Πκζτεδρκ
 Mosaic ωafe
ΚαθαεΪρβ 1ζι,
Ρπηαθκτ Μεζπδκτ ι,
τβζμ
2θ1ί2ιι3ζ2
ΥαζΪθδρδέ
Στκ Αργκστσζδμ

 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

 ηδερκβδβζδκππζεέκ
ΧαραηΪδα
Σσαηαδκτ 3λ, Χ1κς σρκφκςΨ

 Κρεκπαθτκππζεέκ ταηκτζβς
 ΚαφΫ παγά, Λδγσστρπτκ λ
 ρτκπκδεέκ παγά, έ Σρέτσβ 21
 Φπτκγραφεέκ ΛκυεΪτκυ
 ΣσΪεαζκς, Λδγσστρπτκ 2η
 ΣσΪεαζκς, Πζατεέα αζζδΪθκυ
 Κκηηπτάρδκ a•head, Μέθπκς 3
Στκ Λβικτρδμ

 δβζδκππζεέκ ώappy ώouse

τβθ Ιεαρέαμ
 δβζδκξαρτκππζεέκ
Κπθσταθτέθκς Περράς
Άγδκς Κάρυεκς ΣΚ κ3 3ίίέ

αζαπρέτκυ 3, τβζμ 2θι1ίλ2ζ11
Στβ ΣΪηβμ

 δβζδκππζεέκ Μαηκτγ
τβζμ 2θιζί22ιηη
 Φαρηαεεέo τεφαθΪτκυ ζπέδα
Μδακτζβ 1ζ, τβζμ 2θιζί222θθ
Στβθ Έρδσσκμ

 ΚαφΫ ετσς, πτρκς Γαζδατσάς
ασδζδεΪδες, τβζέ 2θιζίη1ί32

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

[at]

e s t o . g r
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ΙΩΠ

Sine diabolo nullus dominus
Αζειέα Παζαδστά

Πβγά Φπτέμ nadaabdalla@Flickrέ

άεπσα τα ηΪτδα ηκυ εαδ εκέταια
τκυς τκέξκυς πκυ πζΫκθ απκτεζκτθ
τκ σπέτδ ηκυέ ΠερδεργΪστβεα ηε τκ
βζΫηηα τκυς πέθαεες, τδς εαδθκτρδες,
εκθτΫς εκυρτέθες, τβθ σηκρφβ πσρτα,
τβθ ερεηασηΫθβ αηπΪγδαΩέ Καδ γυηάά
γβεα ππς άηκυθ γυθαέεα…
ΞαθΪ εαδ ιαθΪ, γυηΪηαδ ππς εέηαδ
γυθαέεαέ
ΞαθΪ εαδ ιαθΪ, πρκσπαγυ θα
πρκσπκδβγυ ππς δεθ ηε πεδρΪαεδέ
ΠΪθτκτε άγεζα θα εέξα γεθθβγεέ
αγσρδ γδατέ σζα εέθαδ πδκ ετεκζα γδα τ’
αρσεθδεΪ ά τκυζΪξδστκθ Ϋτσδ θσηδααέ
ΜΫξρδ πκυ άργα εδυ, στκ ΡδΪθτ, πρπά
τετκυσα τκυ ασδζεέκυ τβς ακυδδά
εάς ραβέας, εδ επδβεβαδυγβεαέ
σευοα εαδ εκέταια αθΪηεσα
στα σεΫζδα ηκυέ Ναδ, άηκυθ σθτπς γυά
θαέεαέ
ΠκτΫ πρδθ δεθ ηκυ εέξε τρδφτεέ
τσσκ πκζτ στβ ηκτρβ τκ φτζκ ηκυέ
ΠκτΫ πρδθ δεθ εέξα επδγυηάσεδ τσσκ
πκζτ θα επδδεέιπ δβησσδα ηε τκθ πδκ
αεραέκ τρσπκ τδς γυθαδεεέες εαηπτά

ζες ηκυέ Οττε βΫβαδα εέξα συθεδδβά τκυςέ Γεζκέκ γα ηκυ πεέτεέ Μπκρεέ εαδ
τκπκδάσεδ πσσκ πκζτ συθάγδαα θα τκ θα εέθαδ, δεθ ιΫρπέ ζζΪ πδΪθεδέ
«παέαπ αθτρΪεδ»έ
εθ εαταζαβαέθκυθ ππς ξπρές τκ
δΪβκζκ
δεθ υπΪρξεδ Θεσςν
δυ κδ γυθαέεες θττθκθταδ ηε
ΘΫζπ η’ αυτσθ τκθ οεττδεκ αΫρα
ηατρα ρΪσα ΧαηπΪγδαΨ, ηαθτάζες στα
θα
δδεδσδτσπ
στδς αγκρΫς τκυς, θα ξαά
ηαζζδΪ αζζΪ εαδ στκ πρσσππκ εδ
αΫοπ
τα
πρκρσθτα
τκυς εαδ θα παά
αφάθκυθ αεΪζυπτβ ησθκ ηδα ζεπτά
σξδσηά, ηΫσα απσ τβθ κπκέα «βζΫά ααρΫοπέ ΘΫζπ θα φκρΫσπ εδ εγυ
πκυθ»έ εθ επδτρΫπεταδ θα τκυς ηδά τβ ηατρβ ρσηπα τκυς εαδ θα γέθπ
ζάσκυθ κδ Ϊθτρες, πσσκ ηΪζζκθ θα ηδα απκηέηβσβ τπθ ηέαερπθ γυθαδά
τδς δκυθ «αεΪζυπτες»έ έθαδ απσηαά ευθ τκυς πκυ ιεσπκτθ τ’ αππγβά
ερες εαγυς ερατκτθ βαρδεστβηΫθα ηΫθα τκυς στδς φδζδππδθΫαες υπβρΫά
τδς ωhannel τσΪθτες τκυς εαδ τα τρδεςέ ΘΫζπ θα τκυς γθπρέσπ, θα τκυς
iPhone τκυςέ Ϋρθκυθ τα πσδδα τκυς ηΪγπ, θα τκυς αγαπάσπ Ϋστπ εαδ ζδά
περπατυθτας εαδ εκδτκτθ ηε περδΫρά γΪεδ…
Γδατέ αζζδυς, δε γα ηπκρΫσπ θα
γεδα ηΫσα απσ τδς οεττδεες, ηαερδΫς
περΪσπ
κττε ηέα υρα αεσηα ηΫσα σ’
τκυς βζεφαρέδες τκ δδεσ ηκυ, αεΪά
ζυπτκ πρσσππκέ θαρπτδΫηαδμ «σεΫά αυτσ τκ γυθαδεεέκ εκρηέέ
φτκθταδ στδ εέηαδ πκυτΪθα ά ηε αβζετά
Ωτκ ηατρκ ρΪσκ πκυ επδβΪζζεταδ θα φκρκτθ
κυθν»έ
ΚαθΫθα βζΫηηα γαυηασηκτ δεθ
παέρθκυθ εαγυς περπατκτθέ Καθεές
δεθ τκυς Ϋεαθε πκτΫ «εαηΪεδ»έ ΠκτΫ
δεθ συθεδδβτκπκέβσαθ πσσκ σηκρφες
εέθαδέ Καθεές δεθ γθπρέαεδ εαθ αθ εέά
θαδ σηκρφες, εετσς απσ τκυς συγγεά
θεές εαδ τδς φέζες τκυςέ Μα εαζΪ, δεθ
γΫζκυθ θα τκ επδδεέικυθν γυ πΪθτπς,
ιαφθδεΪ γΫζπ πΪρα πκζτ…
Κδθκτηαδ αθΪηεσα σε Ϊθτρες εαδ
γυθαέεες «αεΪζυπτβ», τα ηαζζδΪ ξτά
θκθταδ στκυς υηκυς, εέηαδ σβΫζτβ,
δεθ τκυς εκδτΪαπ, αζζΪ β «πρσά
εζβσβ» εέθαδ εεεέ, εκθτΪ τκυςέ ξπ
ηδα «ηαγεδΪ» εδ Ϋθαθ αΫρα οεττδεα
αθτρδεσ, Ϋθα εκζπΪεδ πκυ αθαεαζυ
σταθ αθβσυξυ ππς β γβζυεά ηκυ
φτσβ, ηε απκδυθαηυθεδ στα ηΪτδα

κδ γυθαέεες σταθ βγαέθκυθ Ϋιπ απσ τκ σπέτδ
τκυςέ
Σκ εεέηεθκ Ϋξεδ δβηκσδευγεέ στκ τηάηα
«εζετγερες πτάσεδς» τκυ βζεετρκθδεκτ πεά
ρδκδδεκτ πκδεέζβς
τζβς τβς Ιεαρέαςμ
πσ τκ πρκφέζ τβς ζειέας στδς «εζετγερες
πτάσεδς»μ
ζειέα Παζαδστά δεθ εέθαδ απσ
τβθ Ιεαρέαέ Γεθθάγβεε απσ πατΫρα Πσθτδκ
εαδ ηβτΫρα ΝαυπΪετδα εαδ ηεγΪζπσε στβθ
γάθαέ πκτδασε στκ τηάηα πδεκδθπθέας
εαδ ΜΫσπθ Μααδεάς θβηΫρπσβς εαδ ηκζκά
θστδ εέθαδ δβηκσδκγρΪφκς εαδ ταιδδδπτδεσς
συγγραφΫας Χηε τκ « θειερετθβτβ Ιεαρέα εαδ
Φκτρθκδ» στκ εθεργβτδεσ τβςΨ, Ϋξεδ πζΫκθ
δδευρτθεδ τκυς επαγγεζηατδεκτς τβς κρέακθτες
εαδ ασξκζεέταδ σξεδσθ ηε κτδδάπκτε ηπκρεέ θα
τβς πρκσφΫρεδ τα πρκς τκ αβθ ΧσεηθΫς πρκτΪά
σεδς στκ eάmail τβςΨέ τκθ εζετγερκ ξρσθκ τβς
γρΪφεδ τδς σεΫοεδς τβς εαδ κθεδρετεταδ ταιέδδα
σε σζκ τκθ εσσηκέ Καδ σταθ β τσΫπβ εέθαδ γεά
ηΪτβ, τα πραγηατκπκδεέέέέ

ἔστπ ά υθτεζεστΫς
Γδα θα φτΪσεδ αυτσ τκ τετξκς στα ξΫρδα σας συθεδσΫφεραθ υζδεΪ, κργαθπτδεΪ εαδ βγδεΪ κδμ
θαστασέα ταηατεζΪτκυ • Ϊσπ Φαραθτκτρβ • ΓερΪσδηκς θτακυζΪτκς • ΓερΪσδηκς ταηατεζΪτκς •
Γδυργκς Κρεηητδας • δεΫζβς ζδξσς • ζπέδα τεφαθΪτκυ • ρβ δθδερΪτκυ • ρβ Κρεηητδα
Κυστας ΠκδβηατΪς • Κπστάς Φραθταάς • Μαρέα ΜπαρΫζβ ά Γαγζέα • Ντέθα τρατκυδΪεβ
ταηκτζβς ά ΚρΫαταάΣυρδΪ

Γδα τβθ δβηκσέευσβ τπθ δδευθ σας Ϊργρπθ απκστκζά στβθ δδετγυθσβ i n f o
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ΚΑΣ ΜΑ Ι ΜΑ ΑΚΑΛ έέέ

γεθδΪ τκυ εφάηερκυέ Οδ θΫκδ τβς ερέσβς

υστρΪτδκς ΠαπΪθβςέ
πέεέ Καγβγβτάς Κκδθπθδκζκγέας,
Παθεπδστάηδκ δγαέκυ

εεδρκηΫς, αζζΪ εαδ συγερκτσεδς, δδαά
ατγδα, ηΪξες γδα επδερΪτβσβ, γκθεές
απσθτες πρκς Ϊγραθ εαταθαζπτδευθ
δδεπδυθ εαδ ειπσυαυγδευθ σξΫσεπθέ
ζΫπετε, β παραδκσδαεά κδεκγΫθεδα
δεθ πρκΫβζεπε δτκ αφΫθτες ηΫσα στκ
σπέτδέ ξεδσθ ηδσΫς εέθαδ κδ πδγαθσά
τβτες θα ξπρέσκυθ, αθ παθτρευτκτθ,
θα αάσκυθ σε δδΪστασβ, θα αθτδηεά
τππέσκυθ τβθ εατΪρα τβς ηκθκγκά
θερεστβτας, θα εΪθκυθ ηδετκτς γΪά
ηκυς, θα ηεέθκυθ ησθκδέ τεεθκπκέά
βσβ ηετατέγεταδ γδα ηετΪ τα τρδΪθτα,
κδ ευεαδρδαεΫς σξΫσεδς κθκηΪακθταδ
δΫσηευσβ, αθ δδατβρβγκτθ γδα ειΪά
θτκδξδσηΫθκ ΧαθτδΨσξσζδκ εζπέδαςμ « εθ ηβθκ, τκ σει απκτεζεέ τκ αδδΪφκρκ
ηπκρκτθ θα ηας εζΫοκυθ τα σθεδρα,
ησθκ θα τα ξΪσκυηε ηπκρκτηε», Ϋργκ τκυ happening ηδας βραδδΪς σε εΪπκδκ
ηπαρ εαδ β ηκθαιδΪ εικβεζέαεταδ στα
SkitsofreniΧsΨέ
Πβγάμ skitsofrenis.blogspot.grέ chat τκυ όacebookέ
ιέαεδ θα ηδζΪς ηε θΫκυς, εδδδεΪ
ηε τκυς σβηερδθκτς, πκυ ζέγκ πδα γυά
ηέακυθ τδς πρυτες γεθδΫς τβς ηεταά
πκζέτευσβς, ηε τα παξδΪ ζσγδα εαδ
τδς ασγεθδεΫς πρΪιεδςέ ΣΫσσερδς εέά
θαδ κδ ηεγΪζες αζζαγΫς πκυ τκυς εζβά
ρκδκτάσαηεμ
επαγγεζηατδεά αθαά
σφΪζεδα, β δδαεδθδτθευσβ τκυ ρσζκυ
τβς πυρβθδεάς κδεκγΫθεδας, β απαιέά
πσβ τβς παδδεέας εαδ β κζκΫθα ηεά
γαζττερβ επέδρασβ τκυ δαδδεττκυ
στβ απά τκυςέ πσρρκδα αυτυθ β αηά
φδσβάτβσβ τπθ γεσηυθ, β δυσπδστέα
στκυς θσηκυς, β απκδκεδηασέα τκυ
πκζδτδεκτ συστάηατκς, β απεθκξκπκέά
βσβ τβς σεικυαζδεστβτας, β γεθδεσά
τερβ ηετΪζζαιβ, πκυ ευκφκρεέταδ εαδ
πκυ γα δδαφαθεέ σξδ πς αθατρκπά,
αζζΪ πς ηδα ηετΪβασβ σε εκδθπθδά
εΫς δκηΫς, πκυ ησθκ στκ ειπτερδεσ
γθπρέααηε ππς υφέσταθτκέ Σκ ερΪτκς
πζΫκθ εέθαδ κ εξγρσς, πκυ γεσπέαεδ
εεφαζδεκτς φσρκυς εαδ Ϋξεδ επδδκγεέ
στκ παδδκηΪαπηα τπθ κθεέρπθέ
Κδ αθ κδ ηεγαζττερκδ επαθασταά
τκτθ, οβφέακθτας αεραέες παρατΪά
ιεδς, κδ θεαρστερκδ, σσκδ δεθ Ϋφυά
γαθ, βδυθκυθ τβ δδεά τκυς πραγηατδά
εστβταέ Οδ σταγερΫς Ϋξκυθ εεζεέοεδέ
τβ ηθάηβ τκυς δδατβρκτθ ηθάηες
απσ ξρδστκυγεθθδΪτδεα τραπΫαδα εαδ
wwwέestoέgr
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Πκζζκέ θΫκδ δεθ Ϋξκυθ τβθ πκά
ζυτΫζεδα τκυ σξεδδασηκτ, τκυ πζΪά
θκυ, τβς ηεγσδευσβς γδα τβθ επδτυξέαέ
υτσ τκ εαζκεαέρδ σερβδτσρκς σε εΪά
πκδκ θβσέ, ζέγκς Ο
, εΪπκδα αρπαά
ξτά σε πρκγρΪηηατα, αφαέηαιβ τπθ
γκθΫπθ, τα πΪθτα γδα θα περΪσεδ β
ηΫρα, β εβδκηΪδα, κ ηάθαςέ Παραά
πΫρα Ϋξεδ κ Θεσς εαδ β συγευρέαέ Καδά
ρκσεκπδσησς, ατκηδεά πκρεέα, εφάά
ηερκέ ρεετκέ ηκυ εέπαθ ππς δεθ
αθτζκτθ αυτκεετέηβσβ απσ τβθ εατΪά
ετβσβ ηδας εαζάς γΫσβς, αζζΪ απσ τκ
γεγκθσς εαδ ησθκ στδ επδβδυθκυθ, ππς
ειασφαζέακυθ ξαρταδζέεδ, εαδ τα απαά
ραέτβτα γδα ηκθαξδεΫς απασξκζάσεδςέ
παδδεέα εεπκρθετγβεε τβ δεεαά
ετέα τκυ ’κί, σταθ ηε τκ ασρδ κδ οευά
τκπρκκδευτδεκέ ηας πΫρασαθ σε Ϋθαθ
ηπΪσταρδκ ηαγβτκεεθτρδσησ, ξπρές
Ϋρευθες γδα τβθ επέδρασβ τπθ συά
στβηΪτπθ αυτυθ, εαδ στβ ηααδεά εδά
σαγπγά ασξΫτπθ στα Παθεπδστάηδαέ
άηερα απκτεζεέ απαιέαέ εσηα εαδ

β δδα βέκυ εατΪρτδσβ εσζπκ γδα ηααδά
εΫς απκζτσεδςέ Οδ θΫκδ δε συθβγκρκτθ
στκ παδξθέδδ αυτσέ Οδ σξκζΫς εγεαά
ταζεέπκθταδ ξπρές εθκξΫς γδα τδς ατΫά
ζεδπτες υρες απκστάγδσβς εατΪ τβθ
εφββεέα, γδα τκθ εκζασησ σε φρκθτδά
στάρδα, γδα τα ξράηατα σε Ϊξρβστες
θεκπζκυτέστδεες ασξκζέες, ξπρές ηεά
ταηΫζεδα γδα τα σθεδρα τπθ γκθΫπθ,
πκυ απστκηα εβδεττβεαθ ά συηβδβΪά
στβεαθέ Οδ πδκ πκζζκέ σεΫφτκθταδ εΪά
πκδκ ηεταπτυξδαεσ, αζζΪ ιΫρκυθ ππς
δεθ γα αζζΪιεδ κτδδάπκτε, ειετΪακυθ
τβθ πδγαθστβτα τκυ ειπτερδεκτ, τβς
ηετεγεατΪστασβς, τβς ρδαδεάς αζζαά
γάς, τβς θΫας αρξάς απσ τκ ηβδΫθέ
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π
παρ α
α
ε βε ετα στα chat τ υ
Facebookέ”
ΚαγξΪακυθ γδα τβθ γεατρδθέστδεβ
εΪγαρσβ πρυβθ υπκυργυθ, επεδδά
σεΫφτκθταδ ππς, αθ β τδηπρέα τπθ
εθσξπθ Ϋφταθε σε επέπεδκ δάηπθ,
γα Ϋπρεπε θα απκεεφαζδστεέ κ ηδσσς
πζβγυσησς, πκυ εΪπκτε εέξε εθδυά
σεδ στδς πεζατεδαεΫς αθκηέες σε εΪγε
ξπρδσ εαδ πσζβέ εατΪγζδοβ αυιΪά
θεδ τα πκσκστΪ τβς, β εσπστρΫφεδα
εκδθσς τσπκς εαδ παθτκτ ηδα δδεαδκά
ζκγέα πρκβΪζζεδ πς αφκρδσησςμ Γδα
σζα φταέεδ β ερέσβέ Κδ σηπς, κδ σβά
ηερδθκέ θΫκδ αιέακυθ πκζζΪέ Κδ αθ
β συηπερδφκρΪ ηας τκυς ηαταέπσε,
Ϋξκυηε ξρσθκ ηπρκστΪ, γδα θα πρκπαά
ρασεευΪσκυηε τβ γεθδΪ, πκυ γα φΫρεδ
τβθ Ϋικδκ απσ τβ ηδαΫρδαέ
epapanis.blogspot.gr/2013/
05/blog-post_15.html
Πβγάμ
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θσυθαέσγβσβ

ε αθααάτβσβ ηδας βαγδΪς εσπτερδεάς επαθΪστασβςέ
Λέθα ΜαθΫτα

Wake Up • γάθα, 2ί1ζ
Πβγά ή Wall art sourceμ www.ino.netέ

Κυρδαεά εαδ περδΫργπς, ιυπθΪπ
ηε εαζά δδΪγεσβέ κβγΪεδ εαδ κ βζδσά
ζκυστκς εαδρσςέ Παέρθπ τκ πρπδθσ
ηκυ εαδ, σππς επδτΪσσεδ τκ τεζετκυρά
γδεσ ηκυ, βκζετκηαδ στβθ εαρΫεζα
εαδ δδαβΪαπ ηε τβθ Ϊθεσβ ηκυ τβθ
εφβηερέδαέ ΚΪθπ ηδα γράγκρβ αθΪά
γθπσβ τπθ αθαηασβηΫθπθ, εατευγυά
θσηεθπθ πκζδτδευθ εδδάσεπθ εαδ πβά
γαέθπ ξπρές περαδτΫρπ εαγυστεράά
σεδς στα δδεγθά εαδ τα εκδθπθδεΪέ
«Σετραηεζάς κδεκγΫθεδα απσ τκ ΝΫκ
ρΪεζεδκ αεδ ηΫσα στκ αυτκεέθβτσ
τβς»έ Θα ηπκρκτσα εΪζζδστα θα δδαά
βΪσπ τβθ εέδβσβ πς ειάςμ «Σετραά
ηεζάς κδεκγΫθεδα Ϋξεδ φτδΪιεδ ‘σπδά
τδεσ’ σε πκζυτεζΫς τρκξσσπδτκ»έ εθ

ηπκρκτσα θα παραβζΫοπ σηπς τβ
φπτκγραφέα πκυ συθσδευε τκ Ϊρά
γρκέ θα πκζυεαδρδσηΫθκ, ηεταξεδά
ρδσηΫθκ Rover απκτεζεέ εαταφτγδκ
γδα τΫσσερα πρσσππα πκυ δυστυά
ξυς, γθυρδσαθ τβθ πτυξευσβ εαδ τβθ
Ϋιπσβέ εεέ εκδηκτθταδ Χηε βΪρδδεςΨ,
εεεέ δδαβΪακυθ τα παδδδΪ, εεεέ τρυθε
ΧεΪγε δυκάτρεδς ηΫρεςΨέ « θα απ’ τα
εαδθκτργδα σβηεέα τπθ εαδρυθ», γα
βδαασταθ θα πεδ Ϋθας κργκζκγδστάς
ά ευθδεσςέ ’εηΫθα σηπς δεθ πΫρασε
απαρατάρβτβ β ξτυπβτά αθτέγεσβ ηε
τβθ δδεά ηκυ εατΪστασβέ
ΝκΫηβρδκς τκυ 2ίί3έ ε Ϋθα υγρσ,
ερτκ εαδ σεκτεδθσ υπσγεδκ εΪπκυ
στβθ ΠζΪεα, θί θεαρΪ παδδδΪ εέά
θαδ στκδβαγηΫθα σε η ιτζδθες, αηά
φδγεατρδεΪ στβηΫθες, σεδρΫςέ Ϋξκά
θταδ στπδεΪ αυτάθ τβθ εατΪστασβ,
γδα Ϋθαθ ευγεθά σεκπσ σηπςέ Σβθ
ηΪγβσβέ ζΫπετε, άταθ τκ ξεδηερδθσ
ειΪηβθκ τκυ τΫταρτκυ Ϋτκυς ηδας σξκά
ζάς γεπρβτδευθ επδστβηυθ εαδ βρδά
σεσηκυθ αθΪηεσΪ τκυςέ Μας εέξαθ
πρκεδδκπκδάσεδ ππς τβθ συγεεερδά
ηΫθβ ηΫρα τκυ ηάθα, γα εέξαηε Ϋθα
δδαφκρετδεσ ηΪγβηαέ Σκ πδκ πκζττδηκ
πκυ πάρα στα τΫσσερα εεεέθα ξρσά
θδα σπκυδυθέ « θσυθαέσγβσβ», εαδ
τκ αεκτπ γδα πρυτβ φκρΪ στβ απά
ηκυέ « συθαδσγβηατδεά ταττδσβ ηε
Ϋθα Ϊζζκ Ϊτκηκέ αθαγθυρδσβ εαδ β
εαταθσβσβ τβς γΫσβς, τκυ συθαδσγάά
ηατκς, τπθ σεΫοεπθ ά τβς εατΪσταά
σβς εΪπκδκυ Ϊζζκυ»έ ΚΪθαηε πκζά
ζκτς πεδραηατδσηκτς εεεέθκ τκ απσά
γευηαέ Γέθαηε επαέτες, ηεταθΪστες,
αγέγγαθκδ, βζδεδπηΫθκδέ Γέθαηε απαά
τβηΫθκδ στθτρκφκδ, στερβηΫθα απ’ τκ

παδξθέδδ εαδ τβ ξαρΪ παδδδΪ, ασγεθεέςέ
Γέθαηε σζα σσα γα ηπκρκτσαηε δυά
θβτδεΪ θα εέηαστεέ Καδ εΪπκδκδ απσ
εηΪς, θδυσαηε τστε ζέγκ εαζττερκδ
Ϊθγρππκδέ

όatality • Wynwood χrt ϊistrict ά Miami
χrt ψasel, 2ί13
Πβγά ή Wall art sourceμ www.ino.netέ

Σκ σάηερα άργε εαδ ηε ξττπβσε
σαθ ξαστκτεδέ ΝτρκπδΪστβεα πκυ ιΫά
ξασα, Ϋστπ εαδ πρκσπρδθΪ, εεεέθβ τβ
ηΫραέ ΝτρκπδΪστβεα γδα τβθ πκζυά
τεζά απά ηκυέ δστδ εέθαδ πκζυτεζάςέ
ξπ τβθ υγεέα ηκυ, τβθ κδεκγΫθεδΪ
ηκυ, φέζκυς εαδ Ϋθα εεραηέδδ πΪθπ
απ’ τκ εεφΪζδ ηκυέ Περδσσστερα απ’
σσα γα ηπκρκτσε θα αβτάσεδ κ ηΫσκς
Ϊθγρππκςέ δαβΪακθτας τβθ εέδβσβ,
αρξδεΪ Ϋθδπσα ευγθπηκστθβ γδα σσα
Ϋξπέ πεδτα Ϋβαζα τκθ εαυτσ ηκυ στβ
γΫσβ τκυςέ Θα ηπκρκτσα Ϊθετα θα εέά
ηαδ εεεέ, σ’ αυτσ τκ πκθεηΫθκ Roverέ
τκ εΪτπ εΪτπ τβς γραφάς, Ϊθεργβ
εέηαδ εδ εγυ εαδ ηε συθτβρκτθ κδ δδεκέ
ηκυέ Οδ επσηεθες σεΫοεδς σηπς απαέά
τβσαθ τκ ξυρκ τκυς στκ ηυαζσ ηκυέ
ρΪσβ εαδ αζζβζεγγτβέ τβθ ζζΪδα
τκυ ακφερκτ 2ί1ζ, εέθαδ τα ησθα πκυ
γα ηας συσκυθέ Καδ εθσυθαέσγβσβέ

“Σετραηεζάς κδεκγΫθεδα απσ τκ
ΝΫκ ρΪεζεδκ αεδ ηΫσα στκ
αυτκεέθβτσ τβς”
Γδα τβθ δβηκσέευσβ τπθ δδευθ σας Ϊργρπθ απκστκζά στβθ δδετγυθσβ i n f o
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Ο θδρΫας ΠαπαθδρΫκυ εαδ β γεθδΪ τκυ
Πκζυτεξθεέκυ
Πδτσδρέεκς
ΜετΪ τβθ ξρεκεκπέα τβς ξυρας,
εέθαδ πκζτ δδαδεδκηΫθβ β Ϊπκοβ ππς
γδα τβ σβηερδθά εατΪθτδα τβς ζζΪά
δας φταέεδ κ θδρΫας ΠαπαθδρΫκυ Χκ
κπκέκς πΫγαθε τκ 1λλθΨέ Πρδθ απσ τβθ
ξρεκεκπέα τβς ξυρας, άταθ πκζτ δδαά
δεδκηΫθβ β Ϊπκοβ ππς γδα σζα τα
Ϊσξβηα στβθ ζζΪδα Ϋφταδγε β γεθδΪ
τκυ Πκζυτεξθεέκυέ
Σα πρΪγηατα ηπερδετκθταδ ζέγκ
σταθ πζβσδΪαεδ β επΫτεδκς τκυ Πκζυά
τεξθεέκυ γδατέ υπΪρξκυθ πκζζκέ πκυ
δεθ ηπκρκτθ θα απκφασέσκυθ αθ γδα
σζα φταέεδ κ θδρΫας ΠαπαθδρΫκυ ά
β γεθδΪ τκυ Πκζυτεξθεέκυέ

ΠΪθτπς, αυτκέ φταέθε ησθκέ Καά
θΫθας Ϊζζκςέ
Ϋβαδα, εέθαδ ηδα πρσκδκς θα ευά
γτθεταδ γδα τβθ εατΪθτδα τβς ζζΪά
δας κ θδρΫας ΠαπαθδρΫκυ ά β γεά
θδΪ τκυ Πκζυτεξθεέκυ, αφκτ, πρδθ ρέά
ικυηε σζες τδς ευγτθες σε αυτκτς, γδα
σζα Ϋφταδγαθ κδ Σκτρεκδέ
ΜΪζζκθ εΪπκδκδ αθτδζάφγβεαθ
ππς εέθαδ πκζτ αστεέκ θα ρέξθκυθ τδς
ευγτθες στκυς Σκτρεκυς, αφκτ απκά
ξυρβσαθ ά εαδ ηας Ϊφβσαθ ησθκυς
ηας ηε τκυς ζζβθες ά πρδθ απσ πΪρα
πκζζΫς δεεαετέεςέ
έθαδ εθτυππσδαεσ ππς σζκδ αυά
τκέ πκυ ρέξθκυθ σζες τδς ευγτθες γδα
τβθ σβηερδθά εατΪθτδα τβς ζζΪδας
στκθ θδρΫα ΠαπαθδρΫκυ, ά στβ γεά
θδΪ τκυ Πκζυτεξθεέκυ, γεπρκτθ ππς
κδ δειδΫς ευβερθάσεδς ηετΪ τβθ εαά
τκξά, β ξκτθτα ά πκυ εδ αυτά δειδΪ
άταθ, κδ ηεταπκζδτευτδεΫς ευβερθάά
σεδς τκυ Κπθσταθτέθκυ Καραηαθζά,
wwwέestoέgr

εαδ κδ ευβερθάσεδς τκυ Κπθσταθτέά
θκυ ΜβτσκτΪεβ, τκυ Κυστα βηέτβ
εαδ τκυ Κυστα Καραηαθζά δεθ Ϋξκυθ
απκζττπς εαηέα ευγτθβ γδα τβθ εατΪά
στασβ στβθ κπκέα βρέσεεταδ σάηερα
β ξυρα ηαςέ
έθαδ ζκγδεσ θα ηβθ αθαγθπρέά
ακυθ ευγτθες σε σζκυς αυτκτς γδατέ
τκυς περδσσστερκυς τκυς οάφδααθ ηε
πΪγκς· λίΣ Ϋπαδρθαθ ηααέ, ηΫξρδ πρδθ
τβθ ξρεκεκπέα, τκ Π ΟΚ εαδ β
ΝΫα βηκερατέα, εαδ δεθ τκυς οάά
φδαα εγυέ
Οπστε, αθ Ϋξκυθ ευγτθβ κ Κυά
στας βηέτβς εαδ κ Κυστας Καραά
ηαθζάς, Ϋξκυθ ευγτθες εδ αυτκέ πκυ
τκυς οάφδααθέ δβζαδά κδ έδδκδέ
Σβθ ξκτθτα δεθ τβθ οάφδααθ κδ
ζζβθες αζζΪ τβθ γκτσταραθ τρεζΪέ
θ κ Γευργδκς Παπαδσπκυζκς
εέξε εΪθεδ εεζκγΫς, γα Ϋβγαδθε ηε
κίΣέ ΛΪγκς τκυ πκυ δεθ Ϋεαθε εεζκά
γΫςέ
Οδ ζζβθες αγΪπβσαθ πκζτ τκθ
Γευργδκ Παπαδσπκυζκ, σππς εέξαθ
αγαπάσεδ εαδ τκθ ΙπΪθθβ ΜεταιΪέ
υτσ δεθ εέθαδ περέεργκ· εαδ κδ
Γερηαθκέ ζΪτρεοαθ τκθ Υέτζερ, εαδ
κδ Ιταζκέ ερπτεττβεαθ τκθ Μκυσκά
ζέθδέ
ΓεθδεΪ, κδ ζακέ ζατρετκυθ τκυς
στδβαρκτς βγΫτες, Ϋστπ εδ αθ εέά
θαδ θκτηεραέ Οδ ηΪαες γκβτετκθταδ
απσ τκυς αυταρξδεκτς Ϊθδρεςέ έθαδ
επεδδά κδ ηΪαες απκτεζκτθταδ απσ
δκτζκυςέ Καδ κδ δκτζκδ γΫζκυθ αφΫά
θτβέ
Οδ ζζβθες Ϋφαγαθ επτΪ ξρσθδα
στβ ηΪπα τκθ Γευργδκ Παπαδσπκυζκ
εαδ τβ γεζκέα παρΫα τκυ, δεθ Ϋβγαά
ζαθ Ϊξθα, αζζΪ, ηετΪ τβθ τραγπδέα
τβς Κτπρκυ εαδ τβθ πτυσβ τβς ξκτά
θτας, αθαεΪζυοαθ σζκδ ππς Ϋεαθαθ
αθτέστασβ εατΪ τβς ξκτθταςέ
Όζκδ κδ ζζβθες άταθ στκ Πκζυά
τεξθεέκέ Θα γυηΪστε τβθ επκξά πκυ
δεθ υπάρξε ζζβθας πκυ θα ηβθ υπκά
στάρδαε ππς άταθ στκ Πκζυτεξθεέκ

τβθ 1ιβ Νκεηβρέκυ τκυ 1λι3έ
Σκ Πκζυτεξθεέκ Ϋγδθε β εκζυηπάά
γρα τκυ δζπΪη γδα τκυς ζζβθες,
αφκτ, αθ δεθ υπάρξε τκ Πκζυτεξθεέκ,
γα Ϋπρεπε θα απκδεξτκτθ τβθ πδερά
αζάγεδαμ β ξκτθτα δεθ γθυρδσε κυσδαά
στδεά αθτέστασβέ ξκτθτα Ϋεαθε πεά
ρέπατκ επέ επτΪ ξρσθδαέ
Οδ ζζβθες εαδ τα εσηηατα φκτά
σεπσαθ τσσκ πκζτ τκ Πκζυτεξθεέκ ά
γδα θα εαζτοκυθ τβ δδεά τκυς δκυά
ζκπρΫπεδα εαδ εγεζκδκυζέα ά πκυ τκυ
Ϋδπσαθ δδαστΪσεδς ζαρεάς επαθΪσταά
σβςέ
Όταθ πΫρασαθ ζέγκ τα ξρσθδα, κδ
ζζβθες θκστΪζγβσαθ τκθ Γευργδκ
Παπαδσπκυζκ ά πκυ άταθ γεζκέκς εαδ
εΪγαρηα σππς άταθ εδ αυτκέ, κπστε
τκυς ταέρδααε απσζυτα ά, εαδ Ϋρδιαθ
τδς ευγτθες γδα σ,τδ Ϊσξβηκ συθΫά
βαδθε στβ ξυρα στβ γεθδΪ τκυ Πκζυά
τεξθεέκυέ

Μα β γεθδΪ τκυ Πκζυτεξθεέκυ δεθ
άταθ στκ Πκζυτεξθεέκέ
γεθδΪ τκυ
Πκζυτεξθεέκυ άταθ στκ σπέτδ τβςέ
γεθδΪ τκυ Πκζυτεξθεέκυ άταθ αυτκέ κδ
έδδκδ πκυ τβθ εατβγκρκτσαθέ
τκ Πκζυτεξθεέκ άταθ ησθκ ηεά
ρδεΫς ξδζδΪδες σηκρφκδ εαδ γεθθαέκδ
θΫκδ, πκυ Ϋγραοαθ στα παζδΪ τκυς τα
παπκττσδα τβθ ξκτθτα, τα εσηηατα
πκυ άταθ στβθ παραθκηέα άεαδ δδαά
φπθκτσαθ ηε τβθ εατΪζβοβ, εαδ τβ
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πσοεδς

συθτρδπτδεά πζεδκοβφέα τπθ αδδΪφκά
ρπθ ζζάθπθ πκζδτυθ, εαδ εζεέστβά
εαθ στκ Πκζυτεξθεέκέ
Καδ ιαφθδεΪ, κδ ευγτθες γδα τβθ
εατΪστασβ στβθ ζζΪδα απκδσγβεαθ
σε αυτκτς πκυ εέξαθ εζεδστεέ στκ Πκά
ζυτεξθεέκέ
Πκδκέ τκυς απΫδπσαθ ευγτθεςν
Μα αυτκέ πκυ γκτσταραθ τρεζΪ τβ
ξκτθτα τκυ Παπαδσπκυζκυέ γεθδΪ
τβς ξκτθταςέ
γεθδΪ τβς ξκτθτας,
β κπκέα ξρβσδηκπκέβσε τκ Πκζυτεά
ξθεέκ, γδα θα βαφτδστεέ «γεθδΪ τκυ
Πκζυτεξθεέκυ» εαδ θα πΪρεδ συγξπά
ρκξΪρτδ γδα τκ γεγκθσς ππς γκτσταρε
ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ ΣΟΤ ΙΟΜ

1η

τβ ξκτθταέ
Σβθ ευγτθβ γδα τβθ εατΪθτδα τβς
ξυρας τβθ Ϋξεδ β γεθδΪ τβς ξκτθτας,
β κπκέα τκ βρΪδυ τκυ Πκζυτεξθεέκυ
άταθ εζεδσηΫθβ στκ σπέτδ τβς εαδ
Ϋβζεπε αθΫηεζα στβθ τβζεσρασβ τκθ
ξαρδτπηΫθκ Νέεκ ΜαστκρΪεβ ά βρέά
ακθτας εαδ τα «επζσπαδδα πκυ εζεέά
στβεαθ στκ Πκζυτεξθεέκ εαδ εΪθκυθ
φασαρέες», εθυ, ηετΪ τβθ πτυσβ τβς
ξκτθτας, β γεθδΪ τβς ξκτθτας πΫρασε
στβ ΝΫα βηκερατέα ά τκ Ϋπαδιε σκά
σδαζέστρδα ά αζΪ εζζβθδεΪ, εαταστρΫά
φκθτας εαδ τκ Π ΟΚέ
ησθβ Ϋγθκδα πκυ εέξε β γεθδΪ

τβς ξκτθτας άδβζαδά κδ περδσσστερκδ
ζζβθεςά άταθ θα φΪεδ απσ σπκυ ηπκά
ρκτσε εαδ θα αρπΪιεδέ
Καδ αυτκέ εατβγκρκτθ τυρα τκυς
θΫκυς πκυ εζεέστβεαθ στκ Πκζυτεά
ξθεέκ τκθ ΝκΫηβρδκ τκυ 1λι3έ
ΤπΪρξεδ εΪπκδκς πκυ θα απκρεέ
αεσηα γδα τβ σβηερδθά εατΪθτδα τβς
ζζΪδαςν
ζζΪδα εαδ κδ ζζβθες Ϋξκυθ
αυτσ πκυ τκυς αιέαεδέ Καδ αιέακυθ εαδ
ξεδρστεραέ
Πβγάμ pitsirikos.net

έέέ

1ι Νκεηβρέκυ 1λι3
Πδτσδρέεκς

Σκ πρπέ τβς 1ιβς Νκεηβρέκυ τκυ
1λι3, β ηβτΫρα ηκυ ηε πάγε στκ
ιίσ δβηκτδεσ σξκζεέκέ τκυ Μπκτρα,
σππς τκ ιΫρκυθ κδ παζαδστερκδέ τβ
σΪεα ηκυ, β ηβτΫρα ηκυ, σππς εΪγε
ηΫρα, εέξε βΪζεδ ηερδεΪ γεηδστΪ ηπδά
σεστα Παπαδκπκτζκυ, πκυ εέξε αγκά
ρΪσεδ απσ τβθ ευρέα δηδζέα εαδ τκθ
ηπΪρηπαάΓδΪθθβ, κδ κπκέκδ δεθ ακυθ
πδαέ
Τπάρξε ηδα Ϋθτασβ τδς πρκβγκτά
ηεθες βηΫρες στβ γεδτκθδΪ ηας αζζΪ
δεθ άταθ ετεκζκ θα γέθεδ εαταθκβτσ
τδ αερδβυς συθΫβαδθε απσ παδδδΪ πκυ
πΪθε στδς πρυτες τΪιεδς τκυ βηκτδά
εκτέ
έξα αεκτσεδ τκυς γκθεές ηκυ θα
ζΫθε ππς κ πατΫρας εθσς ηεγαζττεά

ρκυ παδδδκτ, κ κπκέκς άταθ ηαθΪββς
εαδ Ϋηεθε στκθ απσ πΪθπ δρσηκ, εέξε
φκρτυσεδ τκ φκρτβγΪεδ τκυ εαδ πάγε
φρκττα στκυς φκδτβτΫς τκυ Πκζυτεά
ξθεέκυέ
πέσβς, εέξα αεκτσεδ τκυς γκθεές
ηκυ θα ζΫθε ηε ξαρΪ εαδ περβφΪθδα
ππς κ Νέεκς Ξυζκτρβς ά τκθ κπκέκ
γθυρδααθ πρκσππδεΪ ά πάγε στκ Πκά
ζυτεξθεέκ εαδ τραγκτδβσε στα εΪά
γεεζαέ
υτΫς κδ δυκ πζβρκφκρέες ά ηααέ
ηε τκ στδ β ξκτθτα άταθ εΪτδ πΪρα
πκζτ εαεσ επεδδά τκ Ϋζεγαθ κδ γκά
θεές ηκυ ά άταθ τα ησθα πρΪγηατα πκυ
άιερα γδα τβθ εατΪστασβ, σταθ πάά
γαδθα τκ πρπέ τβς 1ιβς Νκεηβρέκυ
1λι3 στκ δβηκτδεσ σξκζεέκέ
Όταθ στβθ δδΪρεεδα τπθ ηαγβηΪά
τπθ Ϊρξδσαθ θα αεκτγκθταδ κδ πρυτκδ
πυρκβκζδσηκέ, αθαστατπηΫθκδ γκθεές
Ϋφταθαθ απσ παθτκτ γδα θα πΪρκυθ
τα παδδδΪ τκυς, εθυ κδ δΪσεαζκδ τβζεά
φπθκτσαθ σε σσκυς γκθεές δεθ εέξαθ
εηφαθδστεέ, γδα θα πΪρκυθ τα παδδδΪ
τκυς στκ σπέτδέ
ηβτΫρα τβς ζέεβς δεθ εέξε Ϋρά
γεδ στκ σξκζεέκ γδατέ άταθ εΪπκυ ηαά
ερδΪ εεεέθβ τβθ υρα, κπστε β ηβτΫρα
ηκυ πάρε τβθ ζέεβ στκ σπέτδ ηας, ηΫά
ξρδ θα επδστρΫοεδ β ηβτΫρα τβςέ
επσηεθβ σεβθά πκυ γυηΪηαδ εέά
θαδ τκ βρΪδυ στβθ τβζεσρασβέ

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

[at]

Ο εεφπθβτάς τβς τβζεσρασβς
ζΫεδ ππς δεθ υπΪρξκυθ θεερκέέ
ηβτΫρα ηκυ πετΪγεταδ σργδα
εαδ αρξέαεδ θα κυρζδΪαεδ, θα τραβΪεδ
τα ηαζζδΪ τβς εαδ θα εζαέεδέ ΥτυπΪεδ
ηε τα ξΫρδα τβς τκθ τκέξκ, πΫφτεδ στα
γσθατα εαδ φπθΪαεδ «φασέστες», «δκά
ζκφσθκδ» εαδ Ϊζζα πκυ δεθ γυηΪηαδέ
γυ εαδ κ αδεζφσς ηκυ Ϋξκυηε
πΪγεδ σκεέ
Κζαέεδ β ηβτΫρα ηκυ, εζαέηε εδ
εγυ ηε τκθ αδεζφσ ηκυ, γδατέ εζαέεδ
β ηβτΫρα ηαςέ εθ τβθ Ϋξκυηε ιαθαά
δεέ πκτΫ Ϋτσδέ
«Ο δκηάδβς, κ δκηάδβς, σεκά
τυσαθε τκθ δκηάδβ» ζΫεδ εαδ ιαθαά
ζΫεδ β ηβτΫρα ηκυέ
ηβτΫρα ηκυ ιΫρεδ ππς κ δκηάά
δβς Κκηθβθσς εέθαδ θεερσςέ Σκ ιΫρεδ
γδατέ κ πατΫρας τκυ δκηάδβ, κ ΓδΪθά
θβς Κκηθβθσς, εέξε Ϋθα δδαηΫρδσηα
στβθ έδδα πκζυεατκδεέα ηε εηΪςέ
Ο 1ιξρκθκς ηαγβτάς δκηάδβς
Κκηθβθσς άταθ στκ Πκζυτεξθεέκ εαδ
δκζκφκθάγβεε Ϋιπ απσ τκ Πκζυτεά
ξθεέκ τκ βρΪδυ τβς 1θβς Νκεηβρέκυ
1λι3έ
φπτκγραφέα τκυ δκηάδβ ηε τα
γυαζδΪ εαδ τκ ζευεσ ηαεσ συθεξέαεδ
θα βρέσεεταδ σε ηδα εκρθέαα στκ σπέτδ
τβς ηβτΫρας ηκυέ ΠΪθτα 1ι ετυθέ
Πβγάμ pitsirikos.net
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Οδ πκθτδεκέ τπθ εεζαρδυθ
πσδκσβμ Γερ σ

ςΑ τ υ τ ς

«ΠρΫπεδ θα εζπέαεδς στδ αυτσ τκ παδξθέδδ
γα τεζεδυσεδ στθτκηα»έ Καρδεατκτρα τκυ
1ικλ πκυ δεέξθεδ τβθ Σρέτβ ΣΪιβ ΧαγρστεςΨ
θα εκυβαζΪεδ στβθ πζΪτβ τβθ Πρυτβ ΣΪιβ
ΧεζάρκςΨ εαδ τβθ εττερβ ΣΪιβ ΧευγεθεέςΨέ
Πβγά Φπτέμ ψibliothèque nationale de
όrance ά wikimedia.orgέ

…Μδα ηΫρα, ηΫσα στδς τσσες Ϊζά
ζες, ηκυ πΫρασε β δδΫα θα παρεεά
εζέθπ ζέγκ απσ τβθ πκρεέα ηκυ, γδα
θα δπ εαζττερα αυτσ τκ ηΫρκς πκυ
ηκυ φΪθβεε Ϊιδκ γαυηασηκτέ Μκυ
Ϊρεσε τσσκ πκζτ εαδ Ϋεαθα αρεετκτς
γτρκυς πκυ, στκ τΫζκς, ξΪγβεα εθτεά
ζυςέ ΜετΪ απσ πκζζΫς υρες Ϊξρβά
στβς πεακπκρέας, εατΪεκπκς, πεγαέά
θκθτας απσ πεέθα εαδ δέοα, ηπάεα
στκ σπέτδ εθσς ξπρδεκτ, πκυ τκ ετάά
ρδκ δεθ φαδθσταθ θα εέθαδ σε εαζά εαά
τΪστασβ, αζζΪ άταθ τκ ησθκ πκυ εέξα
δεδ στβθ γτρπ περδκξάέ Νσηδαα στδ γα
άταθ σππς στβθ Γεθετβ ά τβθ ζβεά
τέα, σπκυ σζκδ κδ εΪτκδεκδ πκυ Ϋξκυθ
τβθ ευεκζέα, ηπκρκτθ θα πρκσφΫρκυθ
φδζκιεθέαέ Σκθ παραεΪζεσα θα ηκυ
πρκσφΫρεδ Ϋθα βραδδθσ γετηα εαδ θα
πζβρυσπ γδ’ αυτσέ Μκυ Ϋδπσε γΪζα
ηε ερΫηα εαδ Ϋθα ξκθτρκεκηηΫθκ ερδά
γαρσοπηκ, ζΫγκθτΪς ηκυ ππς εέθαδ
εαδ τκ ησθκ πκυ εέξεέ πδθα τκ γΪζα
ηε απΫραθτβ ευξαρέστβσβ εαδ Ϋτρπγα
τκ οπηέ ηααέ ηε τκ Ϊξυρσ τκυ, αζζΪ
αυτσ δεθ άταθ αρεετσ γδα εΪπκδκθ
πκυ άταθ ειαθτζβηΫθκς απσ τβθ εκτά
wwwέestoέgr

ρασβέ υτσς κ ξπρδεσς, πκυ ηε ειΫά
τααε πρκσεετδεΪ σσβ υρα Ϋτρπγα,
Ϋερδθε πς αζβγδθά τβθ δστκρέα ηκυ
απσ τβθ έδδα ηκυ τβθ σρειβέ ηΫσπς
ηετΪ, αφκτ ηκυ εέπε ππς Ϋβζεπε εαζΪ
ά πρκφαθυς δεθ εέξα αεσηβ τβθ φυά
σδκγθπηέα πκυ ηκυ Ϋδπσαθ σε εαά
τκπδθκτς πέθαεες απγραφδεάς ά στδ
άηκυθ Ϋθας εαζσς θεαρσς πκυ δεθ
άταθ εεεέ γδα θα τκθ «πκυζάσεδ»,
Ϊθκδιε ηδα ηδερά εαταπαετά δέπζα
στβθ εκυαέθα τκυ, εατΫββεε εαδ επΫά
στρεοε ηετΪ απσ ζέγκ ηε Ϋθα αεσηβ
πραέκ οπηέ απσ εαγαρσ σηπς σταά
ρΫθδκ αζετρδ, Ϋθα ααηπσθ πκτ Ϊθκδγε
τβθ σρειβ εδ ας άταθ ζέγκ φαγπηΫθκ,
αζζΪ εαδ ηδα ηπκυεΪζα ερασέ, πκυ
Ϋεαθε τβθ εαρδδΪ ηκυ θα ξαρεέ περδσά
σστερκ απσ στδ σζα τ’ Ϊζζαέ ε αυτΪ
πρκσγΫσαηε ηδα κηεζΫτα αρεετΪ παά
ξδΪ εαδ Ϋτσδ Ϋεαθα Ϋθα βραδδθσ γετηα,
πκυ εαθΫθας πεακπσρκς δεθ γθυρδσε
πκτΫέ Όταθ άργε β υρα θα πζβρυσπ,
θα πκυ τκθ ιαθαπδΪθκυθ β αθβσυξέα
εαδ κδ φσβκδ τκυέ εθ άγεζε ηε τέά
πκτα τα ζεφτΪ ηκυ, πκυ τα Ϋσπρπξθε
ηε τρκηερά ταραξά εαδ αυτσ ηκυ φαδά
θσταθ ευτρΪπεζκ, γδατέ δεθ ηπκρκτσα
θα εαταζΪβπ γδα πκδκ πρΪγηα φκβσά
ταθέ ΣΫζκς, πρσφερε, τρΫηκθτας, τδς
τρκηερΫς ζΫιεδς τκυ Κρατδεκτ Τπαζά
ζάζκυ εαδ τπθ Πκθτδευθ τπθ Κεζαά
ρδυθ Χυπαζζάζπθ επδφκρτδσηΫθπθ ηε
τκθ Ϋζεγξκ τβς πκσστβτας τκυ εραά
σδκτ πκυ υπάρξε στα εεζΪρδα τπθ ξπά
ρδευθ γδα θα φκρκζκγβγεέΨέ Άεκυσα
θα ηκυ ζΫεδ στδ Ϋερυβε τκ ερασέ τκυ
ζσγπ τπθ Ϋηηεσπθ φσρπθ εαδ τκ
οπηέ τκυ ζσγπ τπθ Ϊηεσπθ εαδ στδ γα
άταθ ξαηΫθκς απσ ξΫρδ αθ τκ παρκυά
σδαστδεσ τκυ δεθ Ϋπεδγε στδ πρσεεδταδ
γδα εΪπκδκθ πκυ εέθαδ σξεδσθ Ϋτκδηκς
θα πεγΪθεδ απσ τβθ πεέθαέ
Ό,τδ ηκυ εέπε γτρπ απσ τκ γΫηα
αυτσ, γδα τκ κπκέκ δεθ εέξα τβθ παά
ραηδερά δδΫα, ηκυ Ϋεαθε τΫτκδα εθττά
ππσβ πκυ Ϋετκτε δεθ γα σββστεέ πκτΫ
απσ τβθ ηθάηβ ηκυέ δυ βρέσεεταδ
κ σπσρκς αυτκτ τκτ Ϊσβεστκυ ηέά
σκυς πκυ αθαπττξγβεε απσ τστε ηες

τβθ εαρδδΪ ηκυ, εθΪθτδα στδς δκεδηαά
σέες πκυ υφέσταταδ κ δυστυξάς ζασς
εαδ εθΪθτδα στκυς εαταπδεστΫς τκυέ
υτσς κ Ϊθγρππκς, παρΪ τκ στδ εέξε
εΪπκδες αθΫσεδς, δεθ τκζηκτσε εαθ
θα φΪεδ τκ οπηέ πκυ εΫρδδαε ηε τκθ
δδρυτα τκυ ηετυπκυ τκυ εαδ δεθ ηπκά
ρκτσε θα απκφτγεδ τβθ εαταστρκφά
τκυ, παρΪ ησθκ αθ Ϋδεδξθε στκ πρσά
σππσ τκυ τβθ έδδα ηδαΫρδα πκυ βασέά
ζευε γτρπ τκυέ
γάεα απσ τκ σπέτδ τκυ σσκ αγαά
θαετδσηΫθκς Ϊζζκ τσσκ εαδ συγεδθβά
ηΫθκς, κδετέρκθτας τβθ ηκέρα αυτυθ
τπθ σηκρφπθ τσππθ, στκυς κπκέκυς
β φτσβ δεθ ηκέρασε αφεδδυς τδς ξΪά
ρες τβς παρΪ γδα θα γέθκυθ ζεέα βΪρά
βαρπθ φκρκεδσπραετσρπθ…

ΠκρτρΫτκ τκυ αθά αε Ρκυσσυ Χ1ι12–
1ιικΨ ά Μκυσεέκ χntoine Lécuyerέ
Πβγά Φπτέμ wikimedia.org

πσ τδς ικηκζκγάσεδς τκυ αθά
αε Ρκυσσυ, δβζέκ IV, τκυ συγά
γραφΫα, ηεταιτ Ϊζζπθ, τκυ Κκδθπά
θδεκτ υηβκζαέκυ εαδ τκυ δηέζδκυ
ά γδα τβθ εεπαέδευσβέ θσς κραηατδά
στά πκυ, άδβ απσ τκ δεττερκ ηδσσ
τκυ 1κκυ αδυθα, πρπτκπκρκτσε στβθ
σεΫοβ, αθκέγκθτας θΫκυς δρσηκυς,
συξθΪ αδρετδεκτς αζζΪ δβηδκυργδά
εκτςέ Γδα τκυς εαδρκτς τβς θΫας βαρά
βαρστβτας εαδ τπθ βζεετρκθδευθ φκά
ρκεδσπραετσρπθ…
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ΓΙΑ ΣΑ ΚΟΙΝΑ

Σκ ταιέδδ τκυ Ματαρσα στβθ Ιεαρέα
Σκ θεκαβζαθδΫαδεκ πζκέκ Ματαρσα ιεεέθβσε
στδς 22 εεεηβρέκυ 1λζη απσ τκθ ΠεδραδΪ
γδα τκθ ΣΪραθτα στβ θστδα Ιταζέα ηεταφΫά
ρκθτας Έζζβθες εαζζδτΫξθες εαδ επδστάηκά
θες Χστβθ πζεδκοβφέα τκυς υπστρκφκδ τκυ
γαζζδεκτ ερΪτκυςΨ ηε πρκκρδσησ τκ Παρέσδ
πρκεεδηΫθκυ θα γζδτυσκυθ απσ τδς πκζδτδεΫς
δδυιεδς εατΪ τβ δδΪρεεδα τκυ ζζβθδεκτ εηά
φυζέκυέ Σκ ταιέδδ κργΪθπσε κ τστε δδευγυά
θτάς τκυ Γαζζδεκτ Ιθστδτκττκυ γβθυθ, φδά
ζΫζζβθας ΟετΪβδκς ΜερζδΫ εαδ κ ΡκαΫ Μδζά
ζδΫιέ Πβγά Φπτέμ nzmaritime.co.nz

Μαρέα ΜπαρΫζβ – Γαγζέαέ

Σκ «πζκέκ»άσεηδθΪρδκ
Σκ εαζκεαέρδ τκυ 2ί13 συθαθτάά
γβεαθ στβθ Ιεαρέα εδεκσδεπτΪ ερευά
θβτΫς εαδ ερευθάτρδες απσ δδΪφκρα
πεδέα τπθ εκδθπθδευθ επδστβηυθ
Χπέξέ εκδθπθδεά αθγρππκζκγέα, εκδά
θπθδκζκγέα, δστκρέα, κδεκζκγέα, πκζδά
τδεΫς επδστάηεςΨ, πκυ άργαθ απσ ξυά
ρες τβς Μεσκγεέκυ εαδ τβθ ηερδεά,
γδα θα συηηετΪσξκυθ στκ σεηδθΪρδκ
«Ματαρσα», ηε τέτζκμ « θΪθτδα στβθ
Κρέσβ, γδα τα ΚκδθΪμ πρκς Ϋθα Μεσκά
γεδαεσ Φαθτασδαεσ»έ
τκ σεηδθΪρδκ δυσαηε τκ σθκηα
εθσς δστκρδεκτ πζκέκυ, τκυ Mataroa,
πκυ τκθ εεΫηβρβ τκυ 1λζη Ϋφυγε
απσ τβ ξυρα φκρτπηΫθκ ηε θΫκυς επδά
στάηκθες εαδ εαζζδτΫξθες, πκυ στβθ
ηετΫπεδτα πκρεέα τβς απάς τκυς συά
θΫβαζαθ στβθ δδαησρφπσβ τβς σεΫά
οβς, τπθ αδτβηΪτπθ εαδ τπθ κραηΪά
τπθ ηδας επκξάς πκυ εκρυφυγβεε ηε
τκθ ΜΪβ τκυ ’θκέ
φδζσδκιβ δδΫα
άταθ στδ, τυρα, Ϋθα δδεατσ πζκέκ γα
επΫστρεφε στβθ ξυρα, ηε τα αηπΪά
ρδα τκυ φκρτπηΫθα Ϋθθκδες εαδ δδΫες
εατΪζζβζες γδα ηδα ερδτδεά εαδ ρδακά
σπαστδεά γευρβσβ τπθ πραγηΪτπθμ
τβθ Ϋθθκδα τβς ερέσβςήερδτδεάς, τπθ
εκδθυθ εαδ τπθ περδφρΪιευθ τκυς εαδ
τβθ δδΫα εθσς ηεσκγεδαεκτ φαθτασδαά
εκτέ
ΛδηΪθδ αυτκτ τκυ δδεατκτ πζκέκυ
άταθ β Ιεαρέα, τσπκς ηε ηαερΪ παρΪά
δκσβ εκδθκτδεάς δδαξεέρδσβς τπθ φυά
σδευθ τβς πσρπθ ΧΚκυηπΪρκυ, 2ίί2Ψ,
εθυ β πρσσφατβ δστκρέα τβς Ϋξεδ σβά
ηαδευτεέ απσ περδγπρδκπκέβσβ, ευά

ρέπς γδα κδεκθκηδεκτς εαδ πκζδτδεκτς
ζσγκυς εαδ, συξθΪ, Ϋξεδ γέθεδ αθτδεεέά
ηεθκ εατασεευάς τκυ «Άζζκυ» Χπέξέ
τκ θβσέ τπθ εκηηκυθδστυθ, τκ θβσέ
τβς ξαζαρστβτας εαδ τβς ηαερκαπά
έαςΨέ
Καταρξάθ, συηφπθάσαηε στδ
ξρεδΪαεταδ θα απκδκηάσκυηε τβθ Ϋθά
θκδα τβς «ερέσβς», τβθ κπκέα δεθ
γα πρκσεγγέααηε πς αθτδεεδηεθδεά
συθγάεβ τβς στγξρκθβς πραγηατδεσά
τβτας, αζζΪ πς δσξυρσ Λσγκ εαταά
σεευάς τκυ «Άζζκυ», πκυ ξρβσδηκά
πκδεέταδ απσ τδς εΪγε ζκγάς εικυσέες
ά κδεκθκηδεΫς εαδ πκζδτδεΫς, δδεγθεές,
εγθδεΫς εαδ τκπδεΫς ά γδα θα θκηδηκά
πκδάσεδ τδς πδκ εατΪφπρες παραβδΪά
σεδς τκυ εκδθπθδεκτ συηβκζαέκυ εαδ
βασδευθ αθγρππέθπθ δδεαδπηΪτπθ
Χπέξέ β εατασεευά τβς ζ ΚΪρθτα γδα
τκυς σεκπκτς τβς αηερδεαθδεάς εδά
σβκζάς στκ ΙρΪε, «κδ τεηπΫζβδες»
εαδ «υπαθΪπτυετκδ» τκυ υρππαρεκτ
Νστκυ γδα τβθ θκηδηκπκέβσβ τπθ ηΫά
τρπθ ζδτστβταςΨέ Κτρδκδ παραγπγκέ
εθσς τΫτκδκυ κρδεθταζδστδεκτ Λσά
γκυ εέθαδ κδ «εδδδεκέ», β εικυσέα τπθ
κπκέπθ εθδυθαηυθεταδ σσκ αυτκθκά
ηεέταδ β «ερέσβ» πς πεδέκ γθυσβς
ΧMitchell, 2ίί2Ψέ πκηΫθπς, απαδά
τεέταδ απσ εηΪς, απσ τβ ηδα ηερδΪ,
β ερδτδεά απκδσηβσβ τπθ Λσγπθ
τπθ «εδδδευθ», εαδ απσ τβθ Ϊζζβ, θα
βρκτηε τκ εατΪζζβζκ ηεέγηα γεπρέας
εαδ πρΪιβς υστε θα ηβθ γέθκυηε εηεές
κδ «εδδδεκέ» στβ γΫσβ τπθ «εδδδευθ»έ
Μδα βασδεά υπσγεσβ εργασέας

Γδα τβθ δβηκσέευσβ τπθ δδευθ σας Ϊργρπθ απκστκζά στβθ δδετγυθσβ i n f o
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πκυ εΪθαηε άταθ στδ κδ εκδθπθδεκέ
αγυθες πκυ ηαέθκθταδ αυτά τβθ υρα
στβθ Μεσσγεδκ εαδ πΫρα απ’ αυτά,
ηπκρκτσαθ θα «δδαβαστκτθ» απσ τβ
σεκπδΪ τκυ δστκρδεκτ παραδεέγηαά
τκς τπθ commoners ά τπθ ξπρδευθ,
στβθ γγζέα εαδ αζζκτ στβθ υρυπβ,
τκυ Ύστερκυ Μεσαέπθα ά κδ κπκέκδ
αγπθέστβεαθ εθΪθτδα στδς περδφρΪά
ιεδς τπθ εκδθυθ εετΪσεπθ απσ τκυς
γαδκετάηκθεςέ έτβηα εαδ πραετδεά
τπθ εδθβηΪτπθ αθτέστασβς, στβθ Μεά
σσγεδκ εαδ παραπΫρα, εέθαδ β επαθαά
κδεεδκπκέβσβ τβς ζαρεάς εικυσέας,
β δδαφτζαιβ τπθ δβησσδπθ αγαγυθ
εαδ υπβρεσδυθ απσ τβθ εηπκρευηαά
τκπκέβσβ, ά αεσηα εαδ β δβηδκυρά
γέα θΫπθ εκδθυθέ ηασταθ πεπεδσηΫά
θκδ στδ αυτσ πκυ βζΫπαηε ηπρκστΪ
ηας άταθ Ϋθα στγξρκθκ, πκζυάεπέπεδκ
θεκφδζεζετγερκ ετηα περδφρΪιεπθ ά
υζδευθ ά θκβτυθ ά τπθ εκδθυθ, εθ
ηΫσπ τκυ κπκέκυ τα εκδθΪ γέθκθταδ
πβγά εκδθπθδεάς παραγπγάς εαδ αθαά
παραγπγάς, ηε τα έδδα θα αθαδτκθταδ,
ηΫσα απσ τκυς εκδθπθδεκτς αγυθες,
πς στηβκζα εκδθπθδεάς, κδεκθκηδεάς
εαδ περδβαζζκθτδεάς δδεαδκστθβςέ
ΣΫζκς, β δδΫα εθσς Μεσκγεδαεκτ
φαθτασδαεκτ ά ηδα Ϋθθκδα πκυ πρκά
Ϋευπτε απσ ηδα γεπρβτδεά στθγεσβ
αθΪηεσα στβθ Μεσσγεδκ τκυ Μπρπά
θτΫζ, εαδ τκ εκδθπθδεσ φαθτασδαεσ
τκυ επδβΪτβ τκυ αζβγδθκτ Mataroa,
Κκρθάζδκυ ΚαστκρδΪδβ ά γα απκτεά
ζκτσε τκθ κραηατδεσ κρέακθτα τκυ
δδεατκτ ηας πζκέκυ ΧΚκσηατσπκυζκς,
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2ί13Ψέ Οδ δδΫες αυτΫς ηας Ϋφεραθ εκά
θτΪ, ηααέ εαδ β βεβαδστβτα στδ κδ Ϋθά
θκδες τβς ερέσβςήερδτδεάς, τπθ εκδθυθ
εαδ τπθ περδφρΪιευθ τκυς, σππς εαδ
β δδΫα εθσς ηεσκγεδαεκτ φαθτασδαά
εκτ, άταθ δεαθΫς θα δβηδκυργάσκυθ
Ϋθαθ εκδθσ ευδδεα επδεκδθπθέας, εδ
Ϋθα εκδθσ πρέσηα απσ τκ κπκέκ, κδ
δδαφκρετδεΫς ηας δστκρέες, κδ δστκρέες
πκυ εετυζέσσκθταδ στβθ πζατεέα Σαά
ξρέρ τβς δγτπτκυ, στκ πΪρεκ Γεαέ
τβς Σκυρεέας, στκ Γκυδθσεσθσδθ τβς

ηερδεάς, στβ Ρσσδα ΜκθτΪθα τβς
Ρκυηαθέας, στβθ Σαθααθέα εαδ στβ
εθεγΪζβ, στκ Παρέσδ, στκ ερκζέθκ
εαδ στβθ Ιεαρέα, ηπκρκτσαθ θα εδά
ππγκτθ πς πτυξΫς τβς έδδας δστκρέαςέ
πσ τβθ δστκρέα αυτά, εηεές γα επδά
ξεδρκτσαηε θα ιεεαρπέσκυηε τα ετά
ρδα συστατδεΪ εθσς φαθτασδαεκτ, πκυ
στκ επέεεθτρσ τκυ γΫτεδ αιέες, πραετδά
εΫς εαδ κρΪηατα, πκυ εέθαδ εθαζζαά
ετδεΫς απσ αυτΫς πκυ συγερκτκτθ τκ
ευρέαρξκ εαπδταζδστδεσ φαθτασδαεσέ

Καδ αυτσ Ϋξεδ τβ σβηασέα τκυ, γδατέ
ιΫρκυηε στδ απσ τα υζδεΪ αυτΪ κργαά
θυθκθταδ κδ εκδθπθδεΫς αθτδστΪσεδς,
εαδ τεζδεΪ φτδΪξθκθταδ κδ εκδθπθδά
εΫς επαθαστΪσεδς, πκυ εέθαδ αερδβυς
σ,τδ ξρεδαασηαστε σάηερα, αθ εέθαδ θα
βΪζκυηε Ϋθα ησθκ ζδγαρΪεδ στκ θα
φΫρκυηε συζζκγδεΪ τκ τΫζκς αυτάς
τβς βΪρβαρβς εαδ σεκτεδθάς επκξάς
τκυ θεκάφδζεζευγερδσηκτ, πκυ β πησά
τβτα, κδ πσζεηκδ εαδ β εκδθπθδεά αδδά
εέα περδσσετκυθέ

Καδ τκ «πζκέκ» Ϋγδθε βδβζέκ

φκρηά γδα τκ βδβζέκ δΪζκγκδ
θΪθτδα στβθ Κρέσβ, γδα τα ΚκδθΪ
Χεεδέ εζετγερες πτάσεδςΨ, άταθ κδ δβά
ησσδες κηδζέες, εαδ εδθβτάρδα δυθαηά
τκυ β βαγδΪ πεπκέγβσβ στδ Ϋθα ερευά
θβτδεσ δέετυκ, αθ εέθαδ πρΪγηατδ θα
βΪζεδ στκ αθαζυτδεσ τκυ επέεεθτρκ
τβθ Ϋθθκδα τπθ εκδθυθ, δεθ ηπκρεέ
παρΪ θα τκ εΪθεδ απσ εκδθκτ, σε
συθεργασέα ηε αθγρυπκυς τβς πρΪά
ιβςέ δαφκρετδεΪ εδθδυθετεδ θα γέθεδ
κ «εδδδεσς» στβ γΫσβ τκυ «εδδδεκτ»έ
υτσ, τκυζΪξδστκθ, υπκστάρδιε σγεά
θαρΪ ηδα ηερέδα τβς παρΫας τκυ Μαά
ταρσα, ηε πρπτκστΪτες τκυς εθ Ιεαά
ρέα εταέρκυς τβς πρπτκβκυζέας, εαδ
αερδβυς αυτσ εέθαδ πκυ επδξεδρεέταδ
ηε τκ εθ ζσγπ εεδκτδεσ εγξεέρβηαέ
Σκυς δαζσγκυς ζκδπσθ απαρτέά
ακυθ εεέηεθα πκυ γρΪφτβεαθ απσ
ερευθβτΫς πκυ συηηετεέξαθ στκ σεά
ηδθΪρδκ Ματαρσα, εαδ εέξαθ ηδζάσεδ
σε εΪπκδα απσ τδς δβησσδες συθεδρέες
τκυέ τα εεέηεθα αυτΪ πρκσεζάγβά
εαθ εαδ Ϋεαθαθ απσερδσβ συηπκζέτες
wwwέestoέgr

ηας, ηΫζβ συζζκγδεκτάτπθ εαδ συζά
ζκγδεστβτες, εθτσς εαδ εετσς Ιεαρέας,
ηε εθεργά δρΪσβ εαδ εηπεδρέα σε αβά
τάηατα τπθ εκδθυθ στα κπκέα αθαφΫά
ρκθταθ κδ δβησσδες κηδζέεςέ υτσ πκυ
επδξεδρκτθ κδ δΪζκγκδ εέθαδ, απΫθαθτδ
στβθ «εικυσέα τπθ εδδδευθ», θα πρκά
τΪικυθ τβθ αιέα εθσς δσστδηκυ δδαζσά
γκυ, αθΪηεσα σε ερευθβτΫς εαδ πκζέά
τες, πκυ δκυζετκυθ συζζκγδεΪ γδα τβθ
πρκΪσπδσβ τπθ εκδθυθ τκυς, εαδ πκυ
εατΫξκυθ πκζδτδσηδεά γθυσβ, εηπεδά
ρέα εαδ σκφέα πκυ εεπκρετεταδ απσ
τβθ έδδα τβθ πρΪιβ τβς αθτέστασβςέ
έτε εέθαδ γραηηΫθα απσ ερευθβά
τΫς εέτε απσ πκζέτες, τα περδσσστερα
απσ τα εεέηεθα τκυ βδβζέκυ αθαφΫρκά
θταδ στκυς αγυθες πκυ δέθκθταδ εαά
γβηερδθΪ στδς δυκ σξγες τβς Μεσκά
γεέκυ εαδ πδκ πΫρα, εθΪθτδα στβθ εαά
ταστρατάγβσβ εργατδευθ εαδ πκζδτδά
ευθ δδεαδπηΪτπθ, εθΪθτδα στδς δδδπά
τδεκπκδάσεδς τπθ φυσδευθ εαδ δβησά
σδπθ αγαγυθ εαδ υπβρεσδυθ, εθΪθτδα
στβ δδΪζυσβ τπθ εκδθπθδευθ δστυθ
πκυ πρκσδδκρέακυθ τκυς δρυθτες πς
πρκσππδεστβτες εαδ πς εκδθστβτεςέ
Με δυκ ζσγδα, τα εεέηεθα αθαφΫρκά
θταδ σε αγυθες πκυ δέθκθταδ εθΪθτδα
στδς περδφρΪιεδς τπθ εκδθυθέ υτσ τκ
εΪθκυθ απσ δδαφκρετδεΫς ά αζζβζεά
πδεαζυπτσηεθες σεκπδΫς, εαδ σ’ αυτσ
αερδβυς Ϋγγεδταδ τκ δδαζεετδεσ στκδά
ξεέκ τκυ βδβζέκυέ
βτκτηεθκ εέθαδ, ηΫσα απσ τα
εεέηεθα τκυ βδβζέκυ, θα γέθεδ φαά
θερσ τδ δδαευβετεταδ σταθ περδφρΪσά
σκθταδ ά δδδπτδεκπκδκτθταδ εκδθΪ εαδ
δβησσδα αγαγΪ, εαδ τδ επδπτυσεδς

Ϋξεδ β αθΪπτυιβ ττπκυ ζ ΝτκρΪά
θτκ σε τκπδεΫς εκδθπθέεςέ τκ επδά
στβηκζκγδεσ πεδέκ, αδσδκδκικτηε τκ
βδβζδαρΪεδ αυτσ, θα απκτεζΫσεδ ηδα
ηδερά συηβκζά σε ηδα συαάτβσβ,
πκυ εέθαδ άδβ σε ειΫζδιβ στκυς εσζά
πκυς τπθ εκδθπθδευθ επδστβηυθ, εαδ
αφκρΪ στκ πυς ηπκρκτηε θα συά
ηπερδζΪβκυηε τα εκδθΪ εαδ τκυς αθά
γρυπκυς τπθ εκδθυθ στβθ εκδθπθδεά
Ϋρευθα, εαδ ηε τκθ τρσπκ αυτσ θα
συηβΪζκυηε στκθ απεγεζεδσησήαπκά
περέφραιβ τβς γθυσβς εαδ στβθ επδά
στρκφά τβς εεεέ απ’ σπκυ τβθ αθτζάά
σαηε, υστε θα γέθεδ ετάηα τπθ αθά
γρυππθ, πκυ τκυς εθδυθαηυθεδ, εαδ
εργαζεέκ στβθ υπβρεσέα τπθ πκζζυθέ
Βδβζδκγραφέα
ΚαστκρδΪδβς Κκρθάζδκς, 2ί1ί Χ1λιηΨ, φαά
θτασδαεά γΫσηδσβ τβς εκδθπθέας, γάθαμ ΚΫά
δρκςέ
Κκσηατσπκυζκς Νδεσζας, 2ί13, « θΪθτδα
στβθ Κρέσβ, γδα τα ΚκδθΪ, πρκς ηδα ΝΫα
Μεσσγεδκ» στα θγΫηαταέ URLμ http:
//enthemata.wordpress.com/2013/
08/04/kosma/ Χ υγέ 2ί13Ψέ
ΚκυηπΪρκυ άηβτρα, 2ίί2, Σκ Καγεστυς τβς
Κκδθκτδεάς Ιδδκετβσέαςμ Σκ ΠαρΪδεδγηα τκυ
Ϊσκυς τκυ ΡΪθτβ στκ Νβσέ τβς Ιεαρέας, Μυά
τδζάθβ, Παθεπέ δγαέκυ, Σηέ ΠερδβΪζζκθτκςέ
ΜπαρΫζβάΓαγζέα Μαρέα εαδ ΦΪεαρβ ρά
γυρυ ΧεπδηέΨ, 2ί1ζ, δΪζκγκδ εθΪθτδα στβθ
Κρέσβ, γδα τα ΚκδθΪέ Πρκς Ϋθα Μεσκγεδαεσ
Φαθτασδαεσ, γάθαμ ζετγερες Πτάσεδςέ
ΜπρπθτΫζ ΦερθΪθ, 1λλί,
Μεσσγεδκςμ Ο
Υυρκς εαδ β Ιστκρέα, ητφέ φβ βδεζΪ, Ρέεα
Μπεθβεθέστε, γάθαμ ζειΪθδρεδαέ
Mitchell Timothy, 2ίί2, Rule of ϋxpertsμ
ϋgypt, TechnoάPolitics, Modernity, ψerkeley,
ωaliforniaμ University of ωalifornia Pressέ

Γδα τβθ δβηκσέευσβ τπθ δδευθ σας Ϊργρπθ απκστκζά στβθ δδετγυθσβ i n f o
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ΑΝ ΙΑ ΚΑΙ ΑΝΣΙ ΑΝ ΙΑ

Σκ σπέτδ τκυ ΓεΪηπκ

έέέσταθ β «πεδρατεέα» ιεπζβρυθεδ τα ξρΫβ τβςέέέ

Ο «ΓεΪηπκ» ηε γυρδστσ εαπΫζκ
Χ«sombrero vueltiao»Ψ, τυπδεσ τβς
περδκξάς τβς Κκζκηβδαθάς Καραρβδεάςέ
Περδσσστερες απσ τδς δστκρέες τκυ
Γεαρσέα ΜΪρεες Χθ Μαρτέκυ 1λ2ι ά 1ι
πρδζέκυ 2ί1ζΨ περδστρΫφκθταδ γτρπ απσ
τβθ δδδκσυγερασέα αυτάς τβς περδκξάςέ
Πβγάμ wikipedia.orgέ

έθαδ Ϋθα υγρσ αεστσ απσγευηα
στβθ ΚαργαγΫθβ τπθ Ιθδδυθ, πζκτά
σδα πσζβ τβς επκξάς τβς απκδεδκεραά
τέας, στβθ Κκζκηβέαέ ΚΪτπ απσ τα
τεέξβ τβς βρέσεεταδ β βέζζα τκυ Γεαά
ηπρδΫζ Γεαρσέα ΜΪρεες, τκυ ΓεΪά
ηπκ γδα τκυς πδκ στεθκτς τκυ φέζκυςέ
ΠαρΪ τα πρκβζάηατα υγεέας πκυ τκθ
ταζαδππρκτθ, ησζδς Ϋξεδ γυρέσεδ απσ

τκ απκγευηατδθσ τΫθδς εαδ συθαθτΪ ταδ εαδ κ τυφζσς αρξέαεδ θα ρπτΪεδέ
Ϋθαθ παζδσ τκυ γθυρδηκ, τκθ δβηκά Σκυ απαθτΪ ηε ζσγδα αεαγσρδστα…
ζζΪ, σε εΪπκδα στδγηά απρκσειέας,
σδκγρΪφκ ΙγεθΪσδκ ΡαηκθΫ, στβθ, εε
τπθ υστΫρπθ πς απεδεέξγβ, τεζευταέα τκυ απαθτΪ ηε Ϋθα βξβρσ «Ναδ»έ
αΞ, πετΪγεταδ επΪθπέ θαγθυρδσα
τκυς συθΪθτβσβέ
τβθ φπθά σαςΞΞ έστε κ ΓεαηπρδΫζ
τβθ συαάτβσβ επΪθπ κ ΓεΪηπκ
Γεαρσέα ΜΪρεεςΞΞ Όζα εέξαθ απκεαά
ρπτΪ τκθ φέζκ τκυ δβηκσδκγρΪφκμ
ζυφγεέ εαδ κδ ηΪσεες Ϋπεσαθ… ηΫά
« ζάγεδα ιΫρεδς ππς αγσρασα τκ
σπς κ τυφζσς συηπζβρυθεδμ «ΠρΫά
σπέτδ αυτσν Καγσζκυν Λκδπσθ Ϊεκυ,
πεδ θα ιαθαδκτηε τβθ τδηάΞ δυ τα
πΪθτα άγεζα θα ηεέθπ στβθ Καργαά
πρΪγηατα αζζΪακυθ…»έ Ο φέζκς δδά
γΫθβ, εαδ, σταθ απσετβσα τα ηΫσα,
εβγσρκς πρκσπαγεέ θα δδαπραγηαά
Ϊρξδσα θα οΪξθπ γδα Ϋθα σπέτδέ ΠΪθτα
τευτεέ, αζζΪ κ τυφζσς επαθαζαηβΪά
σηπς άταθ πκζτ αερδβΪέ ΚΪπκτε ζκδά
θεδμ «Όξδ, δεθ ηπκρεέ θα εέθαδ αυτά β
πσθ, Ϋθας φέζκς δδεβγσρκς ηκυ ειάά
τδηάέ ε εαηδΪ περέπτπσβ…»έ θτΪά
γβσε γδατέμ «Όζκδ εεεέθκδ στκυς κπκέά
ιεδ ζκδπσθ, ας τκ συαβτάσκυηε, αζζΪ
κυς απευγτθεσαδ σε γεπρκτθ δδσεά
πσσκνν τκυ ζΫθε εαρτερδεΪέ Ο βζδά
εατκηηυρδκτξκ, εαδ, εΪγε φκρΪ, σκυ
εδπηΫθκς σεΫπτεταδ γδα ζέγκ εαδ τκυ
αυιΪθκυθ τβθ τδηάέ Άσε εηΫθα θα
πετΪεδμ «τβθ ηδσά τδηά»ΞΞ Οδ συθκά
οΪιπ στβ γΫσβ σκυ»έ ΜερδεΫς βδκά
ηδζβτΫς τκυ δεθ εαταζαβαέθκυθ εαδ
ηΪδες αργστερα εθτκπέαεδ Ϋθα ετάά
εεεέθκς αθαζαηβΪθεδ θα τκυς ειβγάά
ρδκ, πκυ δεθ εέθαδ Ϊζζκ παρΪ Ϋθα
σεδμ «Όππς ιΫρετε εέξα Ϋθα τυπκγραά
ηδσκάερεδππηΫθκ παζδσ εγεαταζεδηά
φεέκέ Καδ απσ τδ θκηέαετε στδ Ϋαβσα
ηΫθκ τυπκγραφεέκέ ρξεταδ σε επαφά
ηΫξρδ σάηερανν Μα απσ πεδρατδεΫς
ηε τκθ δδδκετάτβ, Ϋθαθ τυφζσ, εαδ
εεδσσεδς τπθ βδβζέπθ τκυ Γεαρσέα
συηφπθκτθ στβθ τδηάέ Ο βζδεδπηΫά
ΜΪρεεςΞΞΞ»
θκς σηπς δδατυπυθεδ ηδα απαέτβσβμ
ΘΫζεδ θα γθπρέσεδ τκθ αγκραστάΞ Ο
φέζκς δδεβγσρκς επδστρΫφεδ ζκδπσθ
εαδ ζΫεδμ «ΠρΫπεδ θα τκθ δεδς αζζΪ δεθ Καδ γδα θα ηβθ υπκετοκυηε στα γΫζά
γα πρΫπεδ θα τκυ ηδζάσεδςέ ζζδυς, γα γβτρα τβς πεδρατεέαςμ
αθαγθπρέσεδ τβθ φπθά σκυ εαδ τστε Πβγάμ Ignacio Ramonet, Le Monde
γα τρδπζασδΪσεδ τβθ τδηά… υτσς εέά ϊiplomatique, τγκυστκς 2ί1ζέ
θαδ τυφζσς, εστ γα εέσαδ ηκυγγσςΞΞ»
πσδκσβ στα εζζβθδεΪμ
ηΫρα τβς συθΪθτβσβς Ϋρξεά Γέ θτακυζΪτκς 1θέ1ίέ2ί1ζ

Σα εθυπσγραφα εεέηεθαήΪργρα πκυ δβηκσδετκθταδ εεφρΪά
ακυθ τδς πρκσππδεΫς απσοεδς τπθ συγγραφΫπθ, αεσηβ εδ
αθ εέθαδ ηΫζβ τβς συθταετδεάς κηΪδας εαδ δεθ απβξκτθ
απαραέτβτα τδς απσοεδς τκυ ἔστ έ
ΚαθΫθα ηΫρκς τκυ παρεξκηΫθκυ στκυς αθαγθυστες πεά
ρδεξκηΫθκυ τκυ εθττπκυ δεθ απκτεζεέ εαδ δεθ ηπκρεέ θα

γεπρβγεέ σε εαηέα περέπτπσβ, ευγΫπς ά εηηΫσπς, παά
ρστρυθσβ, κδβγέα, συηβκυζά ά πρκτρκπά γδα κπκδαδάά
πκτε πρΪιβ ά παρΪζεδοβ, αθτδγΫτπς εθαπσεεδταδ στβ δδαά
ερδτδεά ευξΫρεδα τπθ αθαγθπστυθ εατσπδθ πρκσππδεάς
αιδκζσγβσβς θα εθεργάσκυθ ηε βΪσβ τβ δδεά τκυς βκτά
ζβσβ, απκεζεδκηΫθβς κδασδάπκτε ευγτθβς ηαςέ

Οδ στέξκδ τβς πρκηετππέδας τκυ ἔστπ
πρκΫρξκθταδ απσ τκ τραγκτδδ « εθ εέηαδ εαθεθσς» Χ1λλ2Ψ,
τέξκδμ Sadahzinia, Μκυσδεάμ ψέϊέ όoxmoκr Χχctive MemberΨ,
απσ τκ δέσεκ «Ϊρηα», 2ί1ίέ

Γδα τβθ δβηκσέευσβ τπθ δδευθ σας Ϊργρπθ απκστκζά στβθ δδετγυθσβ i n f o
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φδΫρπηα
Social Waste
τβ γδκρτά τβς Ουτκπέας
πρκτέηβσβ ηκυ στκ εκδθπθδεσ εαδ
πκζδτδεσ τραγκτδδ κφεέζεταδ στδς ατΫά
ζεδπτες υρες τβς πρκσξκζδεάς βζδεέας
πκυ πΫρασα αεκτγκθτας τα αθτΪρτδεα
τραγκτδδα πκυ Ϋπαδαε κ παππκτς ηκυ
στκ ηαγθβτσφπθκέ τκ πρΪγηατα ηκυ
Ϋηαγε πρδθ τκ θβπδαγπγεέκμ πρσσγεσβ εαδ
αθτΪρτδεαέ Καδ ηετΪ κ παππκτς Ϋφυγε ζεά
βΫθτδεα, φκρυθτας σαθ γΪθτδ τκ στέξκ
«σξεδσθ πεθάθτα ξρσθδα βΪσαθα εαδ
δδπγηκέ, τυρα στβ ηατρβ αρρυστδα αθΪά
ιδα πζερπηά», γδα θα γαφτεέ ηε τδηΫς
απσ τκυς συθτρσφκυς τκυ πρδθ αζζΪιεδ
ξρυηα κ άζδκς εαδ πρδθ γυρέσκυθ αθΪά
πκδα κδ δδΫες, τα ηυαζΪ εαδ κδ επκξΫςέ
Καδ ξπρές θα τκ εαταζΪβκυηε βρΫά
γβεε «ζσγκς σκβαρσς» πκυ άταθ κ ΧεΪγεΨ
«θΫκς ξζδαρσς» γδατέ «τέπκτα δεθ Ϋδπσε
σε ηας β δστκρέα»Ξ αζάγεδα σηπς άταθ
στδ κ ΜΪθκς Ϋσββσε θπρές στκ ερτκ θκά
σκεκηεέκ τβς Μσσξας εαδ β φπθά τκυ Ξυά
ζκτρβ εέξε άδβ πΪρεδ τκθ αθάφκρκ γδα
τκθ Φβζκρεέτβ αφάθκθτας ηας θα οΪά
ξθκυηε τκθ δρσηκ ηας εΪπκυ αθΪηεσα
σε Ϋθα αεκρθτεσθ εαδ στβθ ηπαζΪθτα τκυ
ευρ ΜΫθτδκυέ
Οδ χctive Member, τκ low bap, β
Ϊθγδσβ τκυ hip hop στβθ ζζΪδα ηε τα
συγερκτάηατα πκυ σξετέστβεαθ ά συά
γερκτστβεαθ ηεταιτ τκυς Ϋφεραθ ηδα
θΫα επκξά στκ πκζδτδεσ εαδ εκδθπθδεσ

γερστβηα τκυ σάηερα, θΫκδ πκυ ηΫσα απσ
σπκυδΫς, εργασέα εαδ αθεργέα, αυηυθκυθ
δδΫες, βδυηατα εαδ κρΪηατα εαδ τραγκυά
δΪθε τβθ δστκρέα πκυ γεθθδΫταδ ηπρκστΪ
στα ηΪτδα ηαςέ Ο θΫκς τκυς δέσεκς «τβ
γδκρτά τβς Ουτκπέας» στκ στθκζκ τκυ
εαδ δδδαέτερα τκ κηυθυηκ τραγκτδδ δεέά
ξθκυθ ιεεΪγαρα δτκ πρΪγηαταμ αφ’ εθσς
τβθ δδδαδτερστβτα τβς ηκυσδεάς Ϋεφραά
σβς τκυ συγερκτάηατκς εαδ αφ΄ετΫρκυ
τβθ πκζδτδεά εαδ δδεκζκγδεά τκυς ατηπσβ
ηε τδς γρυζδεΫς ηκρφΫς πκυ ιεπβδΪθε
ηΫσα απσ τκυς στέξκυς τκυςέ Σκ τεζευταέκ
στκδξεέκ, αυτά β αζζβζεπέδρασβ εαδ ατά
ηπσβ ηε τκ παρεζγσθ, έσπς θα εέθαδ εαδ
τκ εζεδδέ στκ γεθδεστερκ πρσβζβηα τβς
δδεκζκγδεάς αθααάτβσβς τβς αρδστερΪς β
κπκέα ηΫθεδ θα απκεαταστάσεδ τβ σξΫσβ
τβς ηε τβθ Ουτκπέαέ
Σκυς ευξαρδστκτηε γερηΪ πκυ απκά
δΫξτβεαθ τβθ πρσσεζβσβ δέθκθτας ηας
τβθ ευεαδρέα θα τκυς γθπρέσκυηε ηε τκθ
τρσπκ πκυ αρησαεδ σε εαζζδτΫξθες τκυ
δδεκτ τκυς επδπΫδκυμ ηΫσα απσ τκ Ϋργκ,
τκυς στέξκυς τκυς, τα δδεΪ τκυς ζσγδαέ ζά
πέακυηε θα τκυς ιαθασυθαθτάσκυηε σταθ
β πρκφβτεέα τκυς εεπζβρπγεέμ γα εέθαδ
«εΪπκδα Κυρδαεά εΪπκδα ευτΫρα» εαδ
γα αθταηυσκυηε «στκ τραπΫαδ τβς ξαρΪς
τβς πρυτβς»ΞΞΞ
γέπέεέ

γδα πζβρκφκρέες εαδ τα τραγκτδδα τκυ σξάηατκςμ

www.socialwaste.org
www.fb.com/Social.Waste.Oﬃcial

Σκ σξάηα

Οδ Social Waste δβηδκυργάγβεαθ τκ
1λλλ στκ ρΪεζεδκ τβς Κράτβςέ εεαά
εφτΪξρκθκδ τστε, ηαγβτΫς αεσηα, τρΪά
ββιαθ αηΫσπς τβθ πρκσκξά τπθ ctive
Μember, κδ κπκέκδ τκυς πρστεδθαθ θα συά
θεργαστκτθ στα πζαέσδα τβς κηΪδας παά
ραγπγάς τκυς, τβς όreestyle Productionsέ
Ο ψέϊέ όoxmoor ΧεατΪ εσσηκθ ΜδξΪζβς
ΜυταεέδβςΨ δάζπσε τστε « γυ Ϋξπ θα
ππ τα εαζττερα γδα τα θΫα σξάηατα…
πσ τβθ Κράτβ, τκυς Social Waste, 1ι
ξρκθυθ, πκυ γα τκυς ξρυσκπζβρυθαθε
Ϋιπ»1 έ
ΜετΪ απσ περδπζΪθβσβ ετυθ στκθ
εσσηκ τκυ εζζβθδεκτ hip hop, πκζζΫς συά
θαυζέες σε σζβ τβθ ζζΪδα, πκζζΪ τραά
γκτδδα εαδ εηπεδρέες στβ σεβθά, τκ 2ίίζ
wwwέestoέgr

τραγκτδδέ Γδα Ϊζζβ ηδα φκρΪ, σππς παά
ζδΪ, υπάρξε ηδα γεθδΪ τραγκυδκπκδυθ πκυ
σξδ ησθκ γθυρδαε δστκρέα εαδ αφκυγεραά
ασταθ τβθ εαγβηερδθστβτα τβς πραγά
ηατδεάς απάς Χπκυ σπΪθδα Ϋβρδσεε τβ
γΫσβ τβς στβθ τΫξθβ εαδ τβθ τβζεκά
πτδεά πραγηατδεστβταΨ αζζΪ συηηετεέξε
εθεργΪ στκυς εκδθπθδεκτς αγυθες, κθεδά
ρευσταθ εαδ πΪζευεέ
πρυτβ επαφά ηε τβ ηκυσδεά τπθ
Social Waste άταθ απκεΪζυοβ, ηδα ηκά
θαδδεά εηπεδρέαέ Σκ τραγκτδδ «Σκυ Άρβ»
ηε συγεέθβσε συθδΫκθτας ηε ηε τκ παρεζά
γσθ ηκυμ άταθ Ϋθα απσ τα «αθτΪρτδεα τβς
επκξάς ηκυ» πκυ γα ηπκρκτσα εγυ θα
βΪαπ στκθ παππκτ θα αεκτσεδ γδατέ απά
θτΪθευε τκ γρτζκ τβς Ρκτηεζβς πκυ γΫζεδ
τκθ Άρβ θα αεδ αεσηαέ Γδατέ, ηπκρεέ τα
εεφΪζδα πκυ κργυθκθταδ περάφαθα ηεά
ρδεΫς φκρΫς θα πΫφτκυθ αζζΪ κδ αθυπσά
ταετκδ βγΫτες δεθ πεγαέθκυθ πκτΫέ Καδ κ
δδΪζκγκς τκυ τραγκυδδκτ ηε τκθ ΚαπετΪά
θδκ Άρβ ζΫεδ γδα τκ Κσηηα πκυ πέστεά
οαθ εαδ τέηβσαθ κδ παππκτδες ηας πδά
ερΫς αζάγεδες πκυ πκτΫ δεθ ηας Ϋερυά
οαθ, πκυ εέξαθ τα εστσδα θα τδς φπθΪικυθ
αεσηα εαδ τδς δτσεκζες επκξΫς σταθ β πέά
στβ άταθ αάτβηα απάς εαδ γαθΪτκυ εαδ γδ’
αυτσ γα ηπκρκτσαηε θα τδς αεκτηε παά
ρΫα ηααέ τκυςέ
Όηπς κδ Social Waste εέθαδ Ϋθα συά

απκξπρκτθ απσ τβ όreestyle Productionsέ
Ο XάRay ΧΝδεάτας Nils KlintΨ, πρυβθ
ηΫζκς τπθ ctive Μember εαδ θυθ τκυ
συγερκτάηατκς Ρσδες περδΫγραοε τκυς
Social Waste σαθ Ϋθα «απσ τα πδκ κζκά
εζβρπηΫθα σξάηατα» τκυ ζζβθδεκτ hip
hop, σππς δάζπσε τστε σε ηδα συθΫά
θτευιά τκυέ
Λσγπ σπκυδυθ, εργασέας εαδ αθερά
γέας, στρατδπτδεάς γβτεέας αζζΪ εαδ πρκά
σππδευθ αθααβτάσεπθ, τκ συγερστβηα
απκξυρβσε απσ τβ σεβθά, τβρυθτας σδγά
δξγτκς ηΫξρδ εαδ σάηερα, κπστε απκφΪά
σδσαθ θα ιαθαβγκτθ στκ πρκσεάθδκέ Σκ
ΝκΫηβρβ τκυ 2ί13 ευεζκφσρβσαθ τκ θΫκ
τκυς δέσεκ «τβ γδκρτά τβς Ουτκπέας»2 έ

«Σκ hip hop τβς Μεσκγεέκυ σκυζατσΪά
ρεδ στα στεθΪ τβς Μασσαζέας αερκπαά
τυθτας πΪθπ σε ρυγηκτς απ’ τκ Μαά
γερΫηπέ τβθ Στθδδα πρκεαζεέ ζαρεσ ιεσβά
επησ, εαδ ηπαέθεδ στβ ηττβ τκυ δδετΪτκρα
στκ ΚΪρρκ εαδ τβ αηασεσέ Παέαεδ ζαά
κττκ στβθ Κράτβ εαδ στκθ ζδευθα γεΪρά
θτα, εθυ στβ εβέζζβ «παέακυθ αζΫγερκ
τβθ εαρδδΪ τκυ» σε ηδα εδγΪρα σπαθδσζαέ
αηπζΪρεδ Φερρκτα εαδ ΜΪρεκ αηβαά
εΪρβ εαδ ραπΪρεδ τα εκυπζΫ εαδ τα ρεά
φραέθ τκυ στα αραβδεΪ, τα εζζβθδεΪ, τα
δταζδεΪ, τα δσπαθδεΪ, τα γαζζδεΪ, τα σερά
βκερκΪτδεα, τα αζβαθδεΪ, τα εαταζαθδεΪ,
τα αθταζκτ, τα σΪρθτκ, τα εβραρεΪ εαδ τα
τκτρεδεαέ Μπεθτέρ πκζέτδεα εαδ εαζαβρΫά
αδεα ταηπκυρΫζα τκυ ερατκτθ τκ ρυγησέ
Καδ στα grafiti τκυ, “Ο Πατζκς αεδ”έέέ»

Γδατέ β επκξά δε σβευθεδ σδππά…
υτά τβ στδγηά βρέσεκθταδ στκ
στκτθτδκ εαδ ετκδηΪακυθ τκ θΫκ τκυς δέά 1 πσ τκ βδβζέκ τκυ Υράστκυ Σεραέδβ «Σκ hip
σεκ «Με ηδα πεδρατδεά γαζΫρα» εαγυς hop δε σταηατΪ», 2ίί3, σέ 1ζλέ
εαδ Ϋθα πρσταεετ τκ κπκέκ δκυζετκυθ απκ 2
Σκ Ϊζηπκυη «τβ γδκρτά τβς Ουτκπέας»
εκδθκτ ηε τκ συγερστβηα « θτέπκδθα»,
εέθαδ
αφδερπηΫθκ στβθ ηθάηβ τκυ Πατζκυ
τκ κπκέκ γα κθκηΪαεταδ «Σκ ξδπ ξκπ τβς
ΧKillah PΨ πκυ δκζκφκθάγβεε απσ τκυς θεκά
Μεσκγεέκυ»έ Σκ περδγρΪφκυθ πς ειάςμ
θααέέ
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Σκυ Άρβ

Κρατκτσα πΪθτα ηδα σεζέδα ηκυ εεθά γδα τκ ξατέρδ Λεέπεδς εαδρσ Ϋξκυθ περΪσεδ εαδ τσσα • ηα πκδσ ηκά
σκυ • εδ σσκ γα τβ γεηέαπ, δυσε ηκυ τκ πκτάρδ σκυέ ζτβδ θα στα γρΪοεδ, θα στα πεδ πκδΪ γζυσσαν • ΚΪά
• ΚαπετΪθδε γα τκ φκυζΪρπ πς τα ξεέζδα, • ερασέ θα τσε ζκδπσθ, Ϊεκυσε πες τα εδ εστ στκθ ΣααβΫζζα
πδκτηε απσ τκυ ξρσθκυ τα παζδΪ τα σταφτζδαέ • εκά • εδ τστερα αθΫβα στκ Ϊζκγκ, πΪρε τκθ ηααέ εαδ
πκτς ηβ βΪζεδς, βγΪζε τκ σεκτφκ εδ ετκδηΪσκυ •
Ϋζαέ • Ξεθκερατέα πκυ ζες τβ ξυρα τκττβ Ϊζπσε •
εδ απσ σταθ Ϋφυγες β δειδΪ ιεσΪζπσεέ
γα ηδζάσκυηε γδα εεέθκυς πκυ πκυζάσαθ
• Όππς φαθτΪαεσαδ πδσυπζατα σξδ στα
τκθ Λ  σκυ • εδ Ϋπεδτα ιεπκυζάσαθε εαδ
έσδα • βαφτέσαθε Παργεθυθες τα ιερκά
τκττκ τκ ξυηα • εδ σηπς τα σσγδα τκυς ηας
θάσδαέ • Ναδ κδ εκυφΪζες, εδ β αρδστερΪ
ευβερθΪθε αεσηαέ • Ναδ σππς τ’αεκτςΞ Μα
επζβηΫθβ, • β βγεσέα βζαευδβς εδ αζά
ηβθ ταρΪαεσαδ, Ϋξεδ εδ Ϊζζα, • ειΪζζκυ εδυ
ζκπαρηΫθβ, ξαηΫθβ • εδ κδ αθτΪρτες σκυ
πΪθτκτε ιΫθκδ ερατΪγαθ τβθ εκυτΪζα • εδ
πκυζβηΫθκδ, πκζτ φγβθΪ πκυζβηΫθκδΞ •
εηεές πδστσ σευζέ πκυ αβτδαθευεδ, σππς γα
Μα τδ τα γες, τδ τα γυρετεδς, πδερά γετσβ
ιΫρεδς, • εαζΪ πκτ Ϋφυγες θπρές θα ηβθ τα
ηας ηΫθεδ, • σάηερα πΪζδ εέθαδ πδκ ηατρκ
δεδς θα υπκφΫρεδςέ • Σδ εέπες, τκ εσηηα σκυν
τκ ξΪζδ, • έδδκ τκ ξρυηα, αεσηα εκυηΪά
υτσ Ϋξεδ ηΪγεδ θα ξΪθεδ • εαδ θα πρκδέά
θτκ εΪθκυθ κδ ηεγΪζκδ, • θαδ κδ ηεγΪζκδ
δεδ, ρυτβσε εαδ τκθ Πζκυηπέδβέ • Μα τδ σκυ
δεθ τΫζεδπσαθ κδ Ϊικθες, • Ϊζζαιαθ βΪρά
ζΫπ, πκτ τα γθπρέαεδς απσ πρυτκ ξΫρδ, • εδ
Ο Άγδκς Άρβς εζκυξδυτβς κ
Ϊζζκς εαθεές απσ σΫθα εαζττερα δεθ τα ιΫά ηπρκστΪρβς ΧκζπηΪθτααρκς δδα εαδ άργαθ κδ γγζκσΪιπθεςέ • ΤπΪρά
ξκυθ σηπς εαδ εΪπκδκδ πκυ τκυς ξαζΪθ
ρεδέ • Όσκ γδα τκ σθεδρκ, τκ Ϋπθδιε β ηΪθα 2ίί3Ψέ
τκυ στβθ εκτθδα • εαδ παέακυθ δέξπς αθτέπαζκ κδ Ϊζζκδ τβθ συθταγά, • κδ απσγκθκδ τκυ απΪτα στπθ ΜειδεΪθπθ
ηε τα σπδρκτθδαέ • Γδ’ αυτσ σκυ ζΫπ, αθΫβα στκ Ϊζκγκ εδ τβ γβέ • Γδ’ αυτσ σκυ ζΫπ, εΪτδ δεθ Ϋξεδ πεγΪθεδ • εδ έσπς
Ϋζα σαθ πρυτα • ηάππς εαδ πΪοεδ τκττβ β ξυρα θα εέθαδ αθ Ϋργεδς, πδκ βαγδΪ θα αθασΪθεδέ
εσταέ
Κδ τστερα εκέταια ιαθΪ τκθ φαθκστΪτβ, • εεεέθκθ στβ
ΚΪπκυ στβ Ρκτηεζβ ζΫθε ππς αεδς αεσηα • ηε τκθ Κπά φπτκγραφέα τβς θτρκπάς • εδ εέπαμ « θτέκ ΚαπετΪθδε επαά
στκτζα, τκθ Μπεζά εαδ τκθ ΣααβΫζζαέ • Σκ αεκτςν εσηα θαστΪτβ, • εαζΫς εφσδκυς στβθ εκδζΪδα τβς σδππάς»έ
σε αβτΪεδ τκττκ τκ ξυηαέ • Γδ’ αυτσ σκυ ζΫπ, αθΫβα στκ
τέξκδήΠαρκυσέασβμ Λεπθέδαςέ ΠαραγπγάήΜέιβ,
Ϊζκγκ εδ Ϋζαέ
ξκζβοέαμ Παρέαςέ Studioμ Multi Studioέ τκςμ 2ίίζέ

ΦρΪκυζες στβ ΜαθπζΪδα
Καδ πκδκς τβ ξΪρβ ηας τυρα, πΫρασε β ηπσρα •
φκτ
ηας τκ’ πε κ αηαρΪς τέ γΫζεδς τυραν • κυ ζΫπ Ϋρξκά
θταδ, αρδβΪρκυθ σε ζδγΪεδ • Οδ τρΪπεαες τκυ εθδαΫζκυ,
β «αθΪπτυιβ» τκυ ΥαταβδΪεβ • ΜετΪ τβθ Οζυηπδαεά
εαδ τκθ ΟΣ , • τρυστε ξαζέ εαδ φτΪθκυθ κδ επεθδυά
ταέ • Να’ τα εαζυς τα τα παδδδΪ τέ θα τκυς φΫρκυηε •
ΟΠ Π,
εαδ τδπρ τκυς πρκσφΫρκυηε • Κδ αθ ττά
ξεδ εαδ αθαεαζτοκυθ εαδ πετρΫζαδκ • Σστε ξαδρΫτα ηκυ
φέζε τκθ πκζυΫζαδκ • Όππς εαδ στβ Υαζεδδδεά εαδ τκ
τρατσθδ • «ηας τρΫφεδ, τρΫφεταδ απσ ηας εαδ ηας σεκά
τυθεδ» • Κδ εστ πκυ βγαέθεδς ηες στκ δρσηκ εαδ φπθΪαεδς
• ε δΫρθκυθε ηβθ τκυς επεθδυτΫς τρκηΪαεδς • φκτ σε
σπρυιαθε πρυτα στβθ αθεργέα • Συρα σκυ αζζΪακυθ
τβ δκυζεδΪ ηε τβ δκυζεέα • Καδ γα δκυζετεδς θ εαδ ι
βηΫρες • Θα‘ θαδ έδδες κδ ΚυρδαεΫς ηε τδς ευτΫρες •
Καδ γδα ξαζεΪ σκυ‘ ξκυθ περΪσεδ τκ ηδσγσ σκυ • Υσρευε
αρεκτδα γδα τα ηίί ευρυ σκυ • Μας εατευγτθκυθ εαθαά
ζΪρξες εαδ εεδστες • Μας γΫζκυθ φρσθδηκυς θα εΪθκυηε
τδς εστες • Οδ εφκπζδστΫς στα παρασεάθδα σδγκθτΪρκυθ
• Καδ κδ βκυζευτΫς ηες στβ βκυζά ηας σαηπκτΪρκυθ

Κα
υ υ ε Ε δα
Φρ υ ες στ Μα
δα
Όσ α τ ε ς α εύε ς
Κ ύστερα β υρ στ Κα δα

Ο επ στ τες φυ ε
Κ
αφ τες α περ ε
Ο π τσ
ας υ γ ε
Κ ό βαρ ε, βαρ ε

Όταθ τα αυα στβ φΪρηα πκδκτθ τβ θάσσα • Όζα εέθαδ
έσα αζζΪ εΪπκδα εέθαδ πδκ έσα • Κδ σταθ τρεζαέθκθταδ
εαδ εΪθκυθ φασαρέα • Ξτζκ εαδ photoshop εερθΪεδ β
αστυθκηέα • έθαδ αάττβτβ β βζαεεέα β ηεγΪζβ • Σκυ
ξρυσαυγέτβ τα σεατΪ ηες στκ εεφΪζδ • ε τκττβ τβ ηεταά
πκζέτευσβ τβ δεττερβ • Με τβθ ευβΫρθβσβ τβ θεκφδζεά
ζετγερβ • κυ πετσκεσοαθ τκ ηδσγσ εαδ σ’ απκζτσαθε
• ε τρέα ξρσθδα τρεές φκρΫς σε ιεπκυζάσαθε • φυγε
αζζκτ θα βρεδ δκυζεδΪ β ΙφδγΫθεδα • εαδ γυσδΪσαθ στκυς
φασέστες τβθ δγαγΫθεδα • Χεαδ τκ αθτδρατσδστδεσΨ •
δδεαδκστθβ εέθαδ βΫζκς στβ φαρΫτρα τκυς • αεσηα ηδα
απ’ τδς πκυτΪθες στβθ αταΫθτα τκυς • εαδ κττε εαθ β
αερδβστερβ θα ιΫρεδς • …πΪζδ ππς ηκυ‘ ργε στκ ηυαζσ
κ ΠρετεθτΫρβςν • έθ’ τκ παδξθέδδ στβηΫθκ εδ β δδαδτβσέα
• ΤπκταγηΫθβ δκυζδεΪ στβθ εικυσέα • Κδ εστ σευφτσς
εαδ φρΪκυζες στβ ΜαθπζΪδα • Να παθ ηπρκστΪ τα αφεά
θτδεΪ… συγγθυηβ, β ζζΪδα…
πσ τκ Ϊζπηκυη «τβ γδκρτά τβς Ουτκπέας»έ
τέξκδμ Λεπθέδαςέ Παρκυσέασβμ ΓδΪθθβς, Λεπθέδας, Αθέατκςέ
Παραγπγάμ Αθέατκςέ Scratchμ ΒαγγΫζβς (ϊSTκ)έ τκςμ 2ί13έ
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ΝκΫή εε 2ί1ζ, ἔστπ

«ΣΑ ΠΑΘΙΑ ΣΟΤ ΛΟΓΟΤ ΠΟΤ Μ’ ΑΡ ΟΤΝ»

Σκ ξδπ ξκπ εέθαδ παδδέ τβς κδεκθκηδεάς ερέσβς,
φπθά δδαηαρτυρέας εαδ ηεταθΪστβς
Καδ ηε τκυς φασέστες άταθ εαδ γα εέθαδ πΪθτα απΫθαθτδέ
τκυ Λεπθέδα ΟδεκθκηΪεβ Ω
ρδστερά θατρκπά Χτετξκς 3ΩΩΨ

δκζκφκθέα τκυ Πατζκυ απσ
τκυς θεκθααέ τβς Υρυσάς υγάς ηε
βράεε εετσς ζζΪδκςέ Σδς πρυτες
στδγηΫς, πρκσπαγυθτας θα ηΪγπ τδ
γέθεταδ απσ τα social media δδαπέά
στπσα στδ κδ πρυτες φπτκγραφέες
πκυ ηΫσα στκθ παθδεσ ευεζκφσρβά
σαθ άταθ δδεΫς ηας ηε τκ σθκηα τκυ
Πατζκυ ζεαΪθτα, απσ τβθ αθτδφαά
σδστδεά συθαυζέα τβς 1λβς ΓεθΪρβ
2ί13 στκ τθταγηα ηετΪ τβ δκζκφκά
θέα τκυ 2ιξρκθκυ εξαΪτ ΛκυεηΪθέ
« θτΪιεδ, αεκτσαθε ρΪπερ, ηε
αθτδφασδστδεά δρΪσβ, γα ηας εέξαθ
δεδ εαδ στκ τθταγηα, εαδ θκηέααθε
στδ άταθ εΪπκδκς απσ ηας» σεΫφτβεα
ξπρές θα δυσπ πκζτ σβηασέα ά β
σεΫοβ ηκυ άταθ στκθ Πατζκέ
ΜετΪ, παγπηΪρα εαδ σδππάέ τκθ
εσσηκ, στβθ ζζΪδα, στβ ξδπ ξκπ εκδά
θστβτα, εαδ στκ ηυαζσ ηκυέ ΠΫρασαθ
κδ ηΫρες, πρκσπΪγβσα θα σεεφτυ τα
πρΪγηατα ζέγκ πδκ εαγαρΪ εαδ θα βρπ
ηδα Ϊερβ, αζζΪ δε ηπσρεσα θα δδυιπ
εεεέθβ τβ σεΫοβμ
«Κδ σηπς, γα ηπκρκτσε θα άηαά
σταθ εηεές»έ
εΪπκδκς Ϊζζκς απσ τβθ ξδπ
ξκπ εκδθστβτα αυτκτ τκυ γεπγραφδά
εκτ ξυρκυ πκυ ζΫηε ζζΪδαέ
Γδατέν Γδατέ τκ ξδπ ξκπ εαδ β
Υρυσά υγά «παέακυθ ηπΪζα στκ
έδδκ ταζαδππρβηΫθκ ξπρΪφδ» σππς
Ϋγραοε πρσσφατα σε Ϋθα τκυ Ϊργρκ
κ τατρκς Μαζδξκτδβς αθαφερσηεά
θκς στκθ αθταγπθδσησ τπθ δτκ αυά
τυθ αθτέγετπθ εσσηπθ στα σξκζεέαέ
Ο Πρτταθβς τκυ ΠΘ ΓδΪθθβς Μυά
ζσπκυζκς πΪζδ, σε Ϊργρκ τκυ στβθ
φβηερέδα τπθ υθταετυθ επδσβηαέά
θεδ ηε τβ σεδρΪ τκυ στδ β Υρυσά
υγά ηπκρεέ θα Ϋξεδ δβζβτβρδΪσεδ
ηεγΪζκ ηΫρκς τβς ζζβθδεάς εκδθπά
θέας, σηπς στα Παθεπδστάηδα απΫά
wwwέestoέgr

τυξε θα δδεδσδτσεδέ ειάγβσβ πκυ δέά
θεδ κ Πρτταθβς Ϋξεδ θα εΪθεδ ηε τβ
σβηασέα τβς Παδδεέας, β κπκέα απκά
τεζεέ αθΪξπηα γδα τδς δδΫες τκυ ηέά
σκυς πκυ πρεσβετεδ τκ εσηηα τπθ θεά
κθααέέ
σπςέ θ δεξτκτηε στδ κδ φκδτβτΫς
ά τα παδδδΪ δβζαδά πκυ ζσγπ πρσσβαά
σβς σε ευθκρεστερες εκδθπθδεΫς εαδ
κδεκθκηδεΫς συθγάεες, εαταφΫρθκυθ
θα περΪσκυθ απσ τβ δευτερκβΪγηδα
στβθ τρδτκβΪγηδα εεπαέδευσβ εαδ θα
απκετάσκυθ Ϋθα ηκρφπτδεσ επέπεδκ
ά αθΪξπηα στβ ηδσαζζκδκιέα τκυ φαά
σδσηκτ ά εέθαδ «εετσς πεδέκυ δρΪσβς»
τβς Υρυσάς υγάς, τστε γα πρΫπεδ θα
δεξτκτηε εαδ στδ εΪτδ συηβαέθεδ στβ
δευτερκβΪγηδα εεπαέδευσβ, σπκυ β
Υρυσά υγά φαέθεταδ θα «οαρετεδ»
γδα τα εαζΪ κπαδκτςέ
κπκέα δευά
τερκβΪγηδα εεπαέδευσβ δεθ εέθαδ εαά
γσζκυ δδαπκτδσηΫθβ απσ τκ πθετηα
τκυ αθγρππδσηκτ εαδ τβς « ζζβθδά
εάς παδδεέας» πκυ αθαφΫρεδ κ Πρτά
ταθβς στκ Ϊργρκ τκυ, αθτδγΫτπς εέά
θαδ ηΪζζκθ εγθδεδστδεΪ πρκσαθατκζδά
σηΫθβ εαδ επδτεζεέ πρκπαγαθδδστδεσ
Ϋργκ υπΫρ ζζβθδεκτ ΚρΪτκυς εαδ
τβς Οργκδσικυ Υρδστδαθδεάς εεζβά
σέαςέ Μδα ηατδΪ στκ ππς παρκυσδΪά
ακθταδ κδ δστκρδεΫς ηας σξΫσεδς ηε
τκυς γεέτκθες Σκτρεκυς, αζζΪ εαδ τκ
ά θεθέεβσΪ σας, ΣαζδηπΪθΞ ά «εάά
ρυγηα» εθαθτέκθ «τπθ εαταστρκφδά
ευθ συθεπεδυθ τβς αγε ας» στκ βδά
βζέκ τπθ γρβσεευτδευθ τβς β’ Λυά
εεέκυ γα πεέσεδ εαδ τκυς πζΫκθ δτσπδά
στκυςέ Καδ αζάγεδα, πσσκ δδαφΫρκυθ
κδ εγθδεδστδεΫς εαδ ά πρκσφΪτπς ά οβά
φκγβρδεΪ, φυσδεΪ, κργκδκικξρδστδαά
θδεΫς απσοεδς τπθ Υρυσαυγδτυθ απσ
τβθ ερατδεΪ εζεγξσηεθβ πρκπαγΪθδα
πκυ πρκσφΫρεδ τκ ζζβθδεσ ΚρΪτκς
στα παδδδΪ τκυ βηκτδεκτ, τκυ Γυά
ηθασέκυ, εαδ τκυ Λυεεέκυν ΠκζζΫς
φκρΫς, αεκτγκθτας τα παραζβράηατα
τπθ θεκθααέ περέ δστκρέας εαδ γρβά
σεεέας σξβηατέαπ τβθ εθττππσβ στδ
δεθ Ϋξκυθ δδαβΪσεδ Ϊζζκ βδβζέκ απσ
τα σξκζδεΪ τβς δστκρέας εαδ τπθ γρβά
σεευτδευθ, τα κπκέα εαδ τκυς δδαησρά
φπσαθ Ϊπαι εαδ δδα παθτσς τδς απσά
οεδς τδς κπκέες εεφρΪακυθ ά Ϊθτε εαδ
τα ζκγκτεξθδεΪ πκθάηατα ΧsicΨ τκυ

ΚασδδδΪρβέ
εεέ, στα σξκζεέα, τβ φπθά τβς
αηφδσβάτβσβς ά ηεταιτ Ϊζζπθ ά τβς
επέσβηβς ερατδεάς παδδεέας τβθ Ϋξεδ
υουσεδ εδυ εαδ εΪπκδα ξρσθδα τυρα
τκ ξδπ ξκπέ Καδ εαγστδ γδα εΪπκδες γεά
θδΫς τυρα ά τβς δδεάς ηκυ συηπερδά
ζαηβαθκηΫθβς ά τκ ξδπ ξκπ απκτεζεέ
Ϋθα απσ τα πρυτα εκδθπθδεκπκζδτδεΪ
ερεγέσηατα, ηδα φπθά αηφδσβάτβσβς
τβς επδερατκτσας «εαζυς εαηπηΫά
θβς» εδεσθας τβς εκδθπθέας, τβς κδεκά
θκηέας, εαδ τβς δστκρέας ηεταιτ Ϊζά
ζπθ, φυσδεΪ εαδ «εθκξζεέ» σξδ ησθκ
τβ Υρυσά υγά αζζΪ εαδ κζσεζβρκ
τκ κδεκθκηδεσ εαδ πκζδτδεσ στστβηα
πκυ αυτά εεπρκσππεέ εαδ Ϋξεδ εατΪ
εαδρκτς υπερασπδστεέέ Καδ β ειάγβσβ
εέθαδ πκζτ απζάέ

«έέέσ’Ϋοαια ηΫξρδ τβθ ΣσδΪπας, αθτΪρτες
ηες τβθ κηέξζβέέ» Saludos rebeldes!

Χδπ Χκπ, τκ παδδέ τβς κδεκθκηδεάς
ερέσβςέ
Σκ ξδπ ξκπ εέθαδ ηΫρκς τβς «ηατά
ρβς εκυζτκτρας»έ Γεθθάγβεε τβ δεά
εαετέα τκυ ’ιί στδς φτπξκγεδτκθδΫς
τκυ Νκτέκυ Μπρκθι τβς ΝΫας Τσρά
εβς, στα ξρσθδα τβς κδεκθκηδεάς ερέά
σβς τκυ ωity β κπκέα κδάγβσε σε
περδεκπΫς τβς ξρβηατκδστβσβς τπθ
εκδθπθδευθ υπβρεσδυθ στβθ πσζβ,
πρΪγηα τκ κπκέκ επβρΫασε περδσά
σστερκ τκυς ηεταθΪστες αζζΪ εαδ
γεθδεστερα τα φτπξστερα εκδθπθδεΪ
στρυηατα αυτάς, σππς επδσβηαέθεδ
β Tricia Rose στκ βδβζέκ τβς ψlack
Noise Χ2ίίζΨέ τσδ, κδ δρσηκδ τπθ γεδά
τκθδυθ σππς τκ Μπρκθι Ϋγδθαθ τα
«αυτσθκηα εκδθπθδεΪ εΫθτρα» Χστα
ερατδεΪ εέξε εκπεέ β ξρβηατκδσά
τβσβΨ, σπκυ κδ ϊJ’s βασδασηεθκδ σε
άδβ βξκγραφβηΫθκ άξκ Χτα ηκυσδεΪ
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πρκγρΪηηατα στα σξκζεέα επζάγβά
σαθ απσ τδς περδεκπΫς επέσβς, κπστε
πκτ ζεφτΪ γδα εεηΪγβσβ ηκυσδευθ
κργΪθπθνΨ δβηδκτργβσαθ ηδα θΫα αυά
τκσξΫδδα ηκυσδεά στκυς ρυγηκτς τβς
κπκέας ξσρευαθ τα bάboys τκθ δδεσ
τκυς αυτκσξΫδδκ ξκρσέ Οδ γεραφδά
τΪδες απσ τβθ Ϊζζβ ηεταησρφπσαθ
τκυς τκέξκυς τβς γεδτκθδΪς αζζΪ εαδ
τα βαγσθδα τπθ τρΫθπθ σε «γεαζερέ
τβς εργατδεάς τΪιβς», εθυ ζέγκ αρά
γστερα άργαθ εαδ κδ ρΪπερ θα πρκά
σγΫσκυθ ζσγκ στβ ηκυσδεά τκυ ϊJ ά
ζσγκ αηφδσβάτβσβς, Ϊηεσκ εαδ ρδακά
σπαστδεσέ

γεδα εαδ εθαζζαετδεά σεβθά» τκυέ
Καδ επέσβς, σππς εαδ κδ Ϊθγρππκδ πκυ
β εκδθπθέα ά β κδεκθκηέα σπρυξθεδ
στκ περδγυρδκ, αεκζκτγβσε εαδ ηδα
Ϊζζβ, παθΪρξαδα αθγρυπδθβ στρατβά
γδεάμ αυτά τβς ηεταθΪστευσβςέ
τσδ, απσ τδς φτπξκγεδτκθδΫς τκυ
Μπρκθι τκ ξδπ ξκπ Ϋφτασε θα ρδαυσεδ
σε σζες τδς γπθδΫς τκυ εσσηκυ, απσ τκ
ζ Άζτκ τβς κζδβέας ά σπκυ αθγεέ
β υοβζστερβ ξδπ ξκπ σεβθά τκυ εσά
σηκυ ά ηΫξρδ τκ φγαθδστΪθ, σπκυ γυά
θαέεες ρΪπερ σαθ τβθ Soosan όirooz
γδα παρΪδεδγηα τκ ξρβσδηκπκέβσαθ
γδα θα εεφρΪσκυθ τδς αγπθέες εαδ τδς
αδδεέες τπθ γυθαδευθ τβς ξυρας τβςέ
ΚΪππς Ϋτσδ, Ϋφτασε εαδ στβθ ζζΪδα
εαδ Ϋθα απσ τα παδδδΪ πκυ αγΪπβσαθ
αυτά τβ «ηατρβ» ηκυσδεά εαδ εκυζά
τκτρα, Ϋθα απσ τα παδδδΪ τβς γεθδΪς
τβς δδεδΪς ηας, άταθ εαδ κ Πατζκςέ

ertopenέcom, Ρ

« γαέθαηε απσ τβ ηατρβ εκδθστβτα
ηε αυτσ τκ πρΪγηα πκυ ζΫγεταδ ραπ,
πκυ κυσδαστδεΪ δεθ άταθ τέπκτα Ϊζζκ
απσ αφρκάαηερδεαθκέ πκυ κυρζδΪακά
θτας βγΪααηε απσ τβθ ουξά ηας τκ τδ
ηας Ϊρεσε εαδ τκ τδ σξδέ ταθ εθκξζβά
τδεσ γδα τκ στστβηαέ ΠραγηατδεΪ ταά
ραεκτθβσε τα πρΪγηαταέ Καδ β εικυά
σέα δεθ άιερε τδ θα εΪθεδ ηε ηας, αζζΪ
άιερε στδ Ϋπρεπε θα ηας εΪθεδ θα σδά
γάσκυηε, θα ηας σταηατάσκυθ απσ
τκ θα εεφρΪακυηε τβθ αγαθΪετβσά
ηας», γα πεδ αργστερα κ ωhuck ϊ τπθ
Public ϋnemy σε ηδα συθΫθτευιά τκυέ
Καδ αυτσθ τκθ Ϊηεσκ, αφτδασέδπτκ,
εαδ ρδακσπαστδεσ τκυ ξαραετάρα τκ
ξδπ ξκπ τκθ εκυβαζΪεδ ηΫξρδ εαδ σάά
ηεραέ
Χδπ Χκπ, κ ηεταθΪστβςέ
δγΪ σδγΪ τκ ξδπ ξκπ «ηπάεε σε
εαζκτπδ»έ Σκ στστβηα βράεε τρσπκ
θα τκ δδαξεδρδστεέ πρκβΪζζκθτας τβθ
απκζδτέε πζευρΪ τκυ, ηε τα αηΪιδα
εαδ τα ζεφτΪ, πκυ γα Ϋξεδς δεδ θα
πρκβΪζζεταδ δυσαθΪζκγα εαδ στβθ
ζζΪδα ά συηβατά ηε τκθ εαπδταζδά
σησ Ϊζζπστε ά εαδ απκσδππυθτας τβθ
πδκ πκζδτδεκπκδβηΫθβ τκυ δδΪστασβέ
Όηπς τκ πκζδτδεκπκδβηΫθκ ξδπ ξκπ
βράεε δδΫικδκ στβθ ζδγστερκ πρκβεά
βζβηΫθβ αζζΪ πΪθτα παρκτσα «υπσά
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όight the Power εαδ Ϋξκυθ στκ δπά
ηΪτδσ τκυς αφέσες τπθ όugeesν Καδ
σδγΪ ηβ σκυ δυσκυθ σβηασέαΞ πυς
θα τκυς πεδ στδ β αδτέα γδα σζα τα
δεδθΪ τβς ζζβθδεάς εκδθπθέας εέά
θαδ κδ ηεταθΪστεςν Όταθ τα παδδδΪ
αυτΪ ιΫρκυθ απΫιπ τα τραγκτδδα τπθ
Rebeldiaz, παδδδυθ Υδζδαθυθ ηεταά
θαστυθ στβθ ηερδεά ά εαδ πκζδτδά
ευθ αετδβδστυθ συθΪηαν στδ πρΫά
πεδ θα συθταξτκτηε «ηε τκυς εφκπζδά
στΫς ηας» εαδ θα πρκστατΫοκυηε τκ
υπΪρξκθ κδεκθκηδεσ status quoν Πυς
θα τκ πεδς αυτσ σε παδδδΪ πκυ ιΫρκυθ
απΫιπ εκυπζΫ εαδ ρεφρΫθ απσ τκ « έά
θαδ γυσέα» ά απσ τκ «Γδα τα αδΫρά
φδα πκυ ξαγάεαθε θπρές» τπθ χctive
Memberν Καδ πυς θα σε πδστΫοκυθν
Γδα σζα αυτΪ τα πρΪγηατα τκυς Ϋξεδ
άδβ ηδζάσεδ τκ ξδπ ξκπ, αεσηα εαδ τκ
ζζβθδεσ παρΪ τα ξέζδα ητρδα πρκά
βζάηατΪ τκυ, τα κπκέα επέσβς Ϋξκυθ
θα εΪθκυθ πκζζΫς φκρΫς ηε τβθ βηδά
ηΪγεδα τκυ ζζβθδεκτ εεπαδδευτδεκτ
συστάηατκςέ Χ ζζΪ αυτσ εέθαδ Ϊζζβ
εκυβΫθτα, πκυ έσπς τβθ εΪθκυηε εΪά
πκδα Ϊζζβ φκρΪέΨ

γάθαςέ

πέσβς, τκ ξδπ ξκπ Ϋδπσε ζσγκ
εαδ φπθά στδς εκδθστβτες ηεταθαά
στυθ σε δδΪφκρες ξυρες τκυ εσσηκυ,
εαδ ηΫσπ αυτκτ επδξεέρβσαθ εαδ επδά
ξεδρκτθ θα εεφρΪσκυθ τδς δδεΫς τκυς
αγπθέες, τδς δδεΫς τκυς αδδεέες, τκυς
δδεκτς τκυς απκεζεδσηκτςέ εέτε γδα
παρΪδεδγηα τβ Γερηαθέα ά τβ Γαζζέα,
σπκυ αθγκτθ εΪπκδες απσ τβς ηεγαζτά
τερες σεβθΫς ηεταθαστυθ ρΪπερ τκυ
εσσηκυέ Με τβ δεττερβ γεθδΪ τπθ ηεά
ταθαστυθ στβθ ζζΪδα θα αθτδηετπά
πέαεδ παρσηκδα πρκβζάηατα περδγπά
ρδκπκέβσβς εαδ εκδθπθδεκτ απκεζεδά
σηκτ απσ τκ επέσβηκ ζζβθδεσ ερΪά
τκς, πρκσππδεΪ περδηΫθπ ηε αθυπκά
ηκθβσέα θα αεκτσπ ξδπ ξκπ «δδαηΪά
θτδα» τα επσηεθα ξρσθδαέ θ εαδ αυτά
β δδαδδεασέα Ϋξεδ άδβ ιεεδθάσεδ εαδ
στβ ξυρα ηας ά αεκτστε γδα παρΪά
δεδγηα τβ γεηατκζκγέα τκυ Mω Yinka
εαδ γα ηε γυηβγεέτεέ
Καδ τδ θα πεδ β Χρυσά Αυγάν
Άθτε ζκδπσθ τυρα θα πΪεδ β
Υρυσά υγά θα πζβσδΪσεδ τκυς ξδπά
ξκπΪδες στα σξκζεέαέ Να τκυς πεδ τέν
Ότδ κδ «ηατρκδ» αθάεκυθ σε εατυά
τερβ φυζάν Πυς θα τκ πεδς αυτσ σε
παδδδΪ πκυ Ϋξκυθ ηεγαζυσεδ αεκτγκά
θτας Public ϋnemy εαδ ϊead Prez,
πκυ ιΫρκυθ απΫιπ τκυς στέξκυς τκυ
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Γδα σζκυς αυτκτς τκυς ζσγκυς,
στβ ηΪξβ γδα τβθ πκζδτδσηδεά βγεά
ηκθέα ά γδα θα ηδζάσκυηε ηε σρκυς
ΓερΪησδ ά τκ ξδπ ξκπ εαδ β Υρυσά
υγά άταθ πΪθτα απΫθαθτδ Χηε ηδα
ειαέρεσβ, τκθ ζζβθκεεθτρδεσ ξαραά
ετάρα τκυ αζηπκυη « σσεταδ άηαρ»
τπθ TέXέωέ, τκ κπκέκ απκτεζκτσε
ερδτδεά τβς παγεκσηδκπκέβσβς απσ
ηδα ηΪζζκθ εγθκεεθτρδεά σεκπδΪΨέ
Γδ’ αυτσ εαδ β παρκυσέα εαδ β
δρΪσβ τκυ Πατζκυ σε ηδα περδκξάά
πρκπτργδκ τβς Υρυσάς υγάς «εθκά
ξζκτσε»έ Καδ γδ’αυτσ ά σππς πρκετά
πτεδ απσ τδς ηΫξρδ τυρα εαταγΫσεδς
ά τκθ εέξαθ στβ «ηατρβ ζέστα»έ τβ
συθΫθτευιβ ττπκυ τπθ ξδπ ξκπ εαζά
ζδτεξθυθ στβθ 
ά παρσζκ πκυ
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2ζ

άταθ αρεετΪ απκζδτέε γδα τδς περδστΪά
σεδς ΧηΪγεες, ΟΚ θα ηβ «ηδζάσκυηε»
γδα τδς πκζδτδεΫς απσοεδς τκυ Πατζκυ
τκ εαταζαβαέθπ εαδ συηφπθυ, αζζΪ
γδα τδς πκζδτδεΫς δδαστΪσεδς εαδ ευά
γτθες πέσπ απσ ηδα εατεικξάθ πκζδά
τδεά δκζκφκθέα γδατέ σξδνΨ ά κ ΜδξΪά
ζβς Μυταεέδβς τπθ χctive Member
εέπε πκζτ σπστΪ στδ ηπκρεέ σζκδ κδ
υπσζκδπκδ θα ιεξΪσκυθ τκθ Πατζκ ηε
τβθ επσηεθβ δκζκφκθέα τπθ θεκθααέ,
αζζΪ εηεές σαθ ξδπ ξκπ εκδθστβτα γα
τκθ εκυβαζΪηε πΪθτα ηααέ ηαςέ
Καδ ά πρκσγΫτπ εγυ ά γα εέηαστε

πΪθτα απΫθαθτδ απσ τκυς φασέστες,
ηε τα δδεΪ ηας σπζα, αυτΪ «τα σπαά
γδΪ τκυ ζσγκυ πκυ η’ αρΫσκυθ» πκυ
ζΫεδ εαδ κ Καββαδέαςέ Καδ ιΫρετε, «τα
σπαγδΪ τκυ ζσγκυ» εέθαδ πδκ εκφτερΪ
απσ σζα τα δκζκφκθδεΪ ηαξαέρδα τπθ
θεκάθααέέ
Ω Ο Λεπθέδας ΟδεκθκηΪεβς εέθαδ ρΪπερ τπθ
Social Waste, υπκοάφδκς δδδΪετκρας Πκζδτδά
ευθ εαδ Κκδθπθδευθ επδστβηυθ τκυ υρππαρά
εκτ Παθεπδστβηδαεκτ Ιθστδτκττκυ τβς Φζπρεά
θτέας, εαδ συθεργΪτβς τκυ αυτσθκηκυ δθτερθετδά
εκτ περδκδδεκτ wwwέroarmagέorgέ ετσς απσ
τβθ επδστβηκθδεά τκυ Ϋρευθα, ασξκζεέταδ Ϋξκά

ΝκΫή εε 2ί1ζ, ἔστπ

θτΪς τκ σαθ παρΪζζβζκ πρσταεετ ά απσ τα ηΫσα
ά εαδ ηε τβθ πκζδτδεά δδΪστασβ τκυ ξδπ ξκπέ
Τπάριε επέσβς φέζκς τκυ Πατζκυέ
ΩΩ Οδ συγγραφεές τπθ αθπτΫρπ εεδηΫθπθ, δεθ
απκτεζκτθ ηΫζβ τβς ρδστεράς υσπεέρπσβς,
εαδ πς εε τκττκυ τα εεέηεθα τκυς δεθ αθταθαά
εζκτθ απαραέτβτα τδς γΫσεδς τβς κργΪθπσβς,
αζζΪ κττε εαδ κδ έδδκδ, φυσδεΪ, εέθαδ απαραέά
τβτκ θα εθστερθέακθταδ τκ στθκζκ τπθ γΫσεπθ
εαδ τπθ παρεηβΪσεπθ ηαςέ Παρσζα αυτΪ, κδ
γΫσεδς τκυς εαδ β παρκυσέα τκυς στκ εέθβηα,
γεπρκτηε ππς συηβΪζκυθ γετδεΪ εαδ δβηδκυρά
γδεΪ στκ ευρτ πεδέκ πρκβζβηατδσηκτ εαδ συαάά
τβσβς πκυ υπΪρξεδ αθκδετσ στκ εσπτερδεσ τβς
αθτδεαπδταζδστδεάς αρδστερΪς εαδ τκυ έδδκυ τκυ
εδθάηατκς εαδ δδαφσρπθ εεφΪθσευθ τκυέ Χεε
τβς συθτΪιεπς τβς ρδστεράς θατρκπάςΨ

τβ γδκρτά τβς Ουτκπέας

Θα’ ταθε εΪπκδα Κυρδαεά,
Θα’ ταθε εΪπκδα Κυρδαεά,
εΪπκδα ευτΫρα • ε εΪά
εΪπκδα ευτΫρα • ε εΪά
πκδκ πκέβηα τκυ Λσρεα,
πκδκ πκέβηα τκυ Λσρεα,
στκυς πέθαεες τκυ ΡδβΫρα •
στκυς πέθαεες τκυ ΡδβΫρα •
τβ γΪζασσα τκυ ΥδεηΫτ,
τβ γΪζασσα τκυ ΥδεηΫτ,
στα ζσγδα τκυ ΓεαζεΪθκ •
στα ζσγδα τκυ ΓεαζεΪθκ •
Καδ πρδθ εαζΪ εαζΪ σε βρπ
Καδ πρδθ εαζΪ εαζΪ σε βρπ
πΪθτα σε ξΪθπ • Θα’ ταθε
πΪθτα σε ξΪθπ • Θα’ ταθε
ϊiego
Rivera,
«ϋl
hombre
controlador
del
universo
o
ϋl
εαγβηερδθά, ηπκρεέ εαδ αρά
εαγβηερδθά, ηπκρεέ εαδ αρά
γέα • ΠζαεΪτ, παθσ, «ερΪά hombre en la máquina del tiempo», 1λ3ζ, Palacio de ψellas γέα • ΠζαεΪτ, παθσ, «ερΪά
χrtes, ωiudad de Mexicoέ
τκς εζεδστσθ» εαδ απεργέα
τκς εζεδστσθ» εαδ απεργέα
• ε εΪπκδκ στέξκ τκυ Άεβ ΠΪθκυ, ά τκυ Ρασκτζβ πκυ • ε εΪπκδκ στέξκ τκυ Άεβ ΠΪθκυ, ά τκυ Ρασκτζβ πκυ
φπθΪαεδ • Κδ σηπς αζζΪαεδ ΚεηΪζ, εδ σηπς αζζΪαεδ
φπθΪαεδ • Κδ σηπς αζζΪαεδ ΚεηΪζ, εδ σηπς αζζΪαεδ

«La utopía está en el horizonteέ ωamino dos
pasos, ella se aleja dos pasos y el horizonte se
corre diez pasos más alláέ ¿ϋntonces para que
sirve la utopía? Para eso, sirve para caminarέ»1

όernando ψirri Χσππς τκ δδβγάγβεε κ ϋέ ύaleanoΨ

Όσκ σδηυθπ ηαεραέθεδ εδ Ϋτσδ πκτΫ δεθ τβ φτΪθπ • Άπδαά
στβ, πραέα κυτκπέα ά εαζΪ τα ζΫεδ κ ΓεαζεΪθκ • Μα
σταθ γδκρτΪαεδ εαδθκτρδκυς δρσηκυς ηκυ τΪαεδ • Κδ αρά
ξέαπ πΪζδ θα πδστετπ ππς κ εσσηκς αζζΪαεδ ΧαζζΪαεδΨ • Κδ
αηφδσββτυ τκθ ΚεηΪζ, αηφδσββτυ εαδ τκ ΜΪθκ • τΫεπ
στδς ηττες τπθ πκδδυθ αζζΪ εαδ πΪζδ δε φτΪθπ • έθ’ τκ
παδξθέδδ παζδσ εδ αθ γες τκ θσβηα θα βρκτηε • ΠρΫπεδ
ζδγΪεδ αεσηα οβζστερα θα σβεπγκτηε • Οδ πκδβτΫς ηας
τα’ ξκυθ πεδ, τκυ παδξθδδδκτ τκυς εαθσθες • Σκυς Ϋξκυθ
γρΪοεδ ηε πκρφυρά ηεζΪθβ κδ αδυθες • Όππς εαδ τστε
στβ Υδζά, γα’ ταθε once Setiembre • Κδ εέπες ξαζΪζδ, εαδ
hasta la victoria siempre • σαθ εαδ τυρα πκυ ηκυ’ παθ
ππς σ’ εέδαθε στβθ Ιθδέα • ΜΪαευες άζδκ εδ αΫρα η’ σζβ
τβθ ιυπκζυταρέα • Με Ϋθα εσεεδθκ ηπερΫ σ’εέξαθε δεδ ηδα
φκρΪ • σκυθα ζΫιβ στκ στσηα τκυ Thomas Sankara •
Κδ αεσηα τυρα σε βζΫπκυθ εδ σζκ τκθ εσσηκ ρπτΪθε •
Οδ κθ Κδξστκδ εδ κδ Ϊθτσκδ πκυ πΪθεν • Γέθεσαδ ηΪρσα
σεζάθβ, θτξτα ξαρΪαεδς πκρεέα • Καδ τβθ βηΫρα αφάθεδς
εαδ ταιδδετκυηε στ’ αστεέα
wwwέestoέgr

’ Ϋξπ γυρΫοεδ εαδρσ, πάρα απσ πέσπ τα έξθβ • ’ Ϋοαια
ηΫξρδ τβθ ΣσδΪπας, αθτΪρτες ηες στβθ κηέξζβ • τκ τά
θταγηα στβθ πζατεέα σε οβζαφέσαθ ηδζδκτθδα • Καδ πδκ
πρδθ στβθ Ιββρδεά, plazas del Sol εαδ ωatalunya • τκ
Μδσέρδ εαδ στκ Σκτθεαδ άσκυθ φζσγα εαδ φπς • τκ Μεά
ιδεσ σε βγΪζαθε ΠYoSoy132 • Ρέξθεδ τα πΫπζα β αά
ζυηβ, τκ εεφΪζδ στκ πδΪτκ • Μα δε ηασΪεδ, αθτδστΫεεά
ταδ τκ precariato • ργΪτες στβ Υαζυβκυργέα, απεργέα
cabronesΞ • Καδ αθγραεπρτξκδ στβθ χsturias, “… hasta
los cojones” • ΦκδτβτΫς στκ αθτδΪγεκ ηα εαδ στκ Μκά
θτρεΪζ • Γδατέ β παδδεέα εέθαδ αγαγσ δβησσδκ εαδ δπρεΪθ
• τβθ ργεθτέθα κδκφρΪγηατα σαθ τκθ παζδσ εαδρσ •
τβθ ωochabamba δεθ πκυζδΫταδ ρε εκυφΪζες τκ θερσ •
αθ ΜΪβ τκυ ΄θκ ξρσθδα θα’ ργεδς σε περδηΫθπ • αθ τραά
γκτδδ τκυ Oscar ωhavez απαγκρευηΫθκ • σκυθ βδβζέκ
πκυ τκ βΪζαθ φυζαεά στβθ Σκυρεέα • Καδ αθταπκερδτάς
θεερσς στβ Υκης στβ υρέα • ζζκτ σε ζΫθε απΪτα εδ
αζζκτ Σκυπαε ΚατΪρδ • ζζκτ αθτέθκ, ζζκτ Σσε, εαδ
στβθ ζζΪδα Άρβέ
πσ τκ κηυθυηκ Ϊζπηκυηέ τέξκδήΠαρκυσέασβμ Λεπθέδαςέ
Παραγπγάμ ϊXR, Χράστκςέ ΜπΪσκμ τΫζδκς Μπστσαρβςέ
Scratchμ ϊJ Stigmaέ τκςμ 2ί13έ
« κυτκπέα βρέσεεταδ στκθ κρέακθταέ ΚΪθπ δυκ βάηατα γδα θα τβ
φτΪσπ εδ εεεέθβ απκηαερτθεταδ, Ϊζζα δυκ εαδ κ κρέακθτας πΪεδ δΫεα
βάηατα πδκ πΫραέ Οπστε, σε τδ ξρβσδηετεδ β κυτκπέαν ε αυτσ αερδβυς,
στκ θα πρκξπρΪηε ηπρκστΪέ»
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ΑΝΟΙΚΟΝΟΜ Σ  ΟΙΚΟΝΟΜΙ 

Σρεεζέακθτας πρκς τβθ αάσυθαρτβσέα
Χκδβγσς εεςθσδαθδσηκτ σε ταζβρΪεδαΨ
Techie ωhan

Ο Ιταζσς Πρσεδρκς τβς υρππαρεάς Κεά
θτρδεάς ΣρΪπεαας ΜΪρδκ ΝτρΪγεδ αθαεκέά
θπσε πρσσφατα στδ β ΚΣ γα αγκρΪαεδ
δδδπτδεσ ξρΫκςέ Πβγάμ wikipedia.orgέ

Σδ εέθαδ τκ QEν Χττππηα ξράηαά
τκς γδα τβ φγβθστερβ ξρβηατκδστβσβ
τπθ ερατδευθ εζζεδηηΪτπθΨέ
Πκδα γα εέθαδ β ηκρφά τκυ ευρπά
απθδεκτ QEν Χγα παραεΪηπτκθταδ τα
ερατδεΪ κησζκγα εαδ γα αγκρΪακθταδ
εατευγεέαθ εταδρδεΪΨέ
Γδατέ συηβαέθεδ αυτσν Χδδστδ κδ κδά
εκθκηδεΫς εαδ πκζδτδεΫς εζέτ ηε αυά
τσθ τκθ τρσπκ δεθ γα Ϊρκυθ τβθ πέεσβ
πρκς τδς ευβερθάσεδς ηε τβ ηκρφά
τβς κργκδκιέας τπθ δσκσεεζδσηΫθπθ
πρκςπκζκγδσηυθ εαδ ταυτσξρκθα γα
πρκσφΫρκυθ Ϋθα εαζσ δπρΪεδ στκυς
εαυτκτς τκυς, δδστδ στδς επδξεδράά
σεδς κδ δσκσεεζδσηΫθκδ πρκςπκζκγδά
σηκέ εέθαδ ειαδρετδεΪ υπερεετδηβηΫά
θκδΨέ
Πσσκ επδτυξβηΫθκ άταθ τκ αηερδά
εΪθδεκ ττππηαν ΧεεπζβετδεΪ επδτυά
ξβηΫθκ, αφκτ β αηερδεΪθδεβ κδεκά
θκηέα αθαπττσσεταδ, τκ έδδκ εαδ τα
ζκφτ στβ βρααδζέα, τκ αζΪτδ δηαζαά
πθ, κδ ππζάσεδς τβς φερΪρδ εαδ ηερδά
εΫς αεσηα εκηβδεΫς ζεπτκηΫρεδες τβς
παγεσσηδας κδεκθκηέας, σππς τα απαά
θπτΪ ρεεσρ τκυ αηερδεΪθδεκυ ξρβηαά
τδστβρέκυΨέ
Πσσκ επδτυξβηΫθκ γα εέθαδ τκ ευά
ρππαρεσ ττππηαν Χαεσηα περδσσσά
τερκ απσ τκ αηερδεΪθδεκ, εαγυς τα
ξράηατα δεθ γα περθΪθε εαθ απσ τα
ξΫρδα τπθ ευβερθάσεπθ, αζζΪ γα πβά
γαέθκυθ εατευγεέαθ στκυς στυζκβΪά
τες τβς κδεκθκηέας, δβζαδά τδς επδξεδά
ράσεδς εαδ ευρέπς τδς τρΪπεαες πκυ
τσσα ξρσθδα ηας βκβγΪθε θα πρκά
κδετσκυηε πς Ϊθγρππκδ εαδ θα ιεά
φτγκυηε απσ τβθ ερέσβ πκυ τσσκ
αθετγυθα δβηδκυργάσαηε εθυ αυτΫς
ηας πρκεδδκπκδκτσαθ γδα τκυς εδθδτά
θκυςΨέ

πκζδτδεά αθαφΫρεταδ συξθΪ πς
β τΫξθβ τκυ εφδετκτ εαδ συθάγπς
αυτά β πρκσΫγγδσβ γεπρεέταδ δεέγηα
πρδηστβτας εαδ σκφέαςέ Γδατέ τστε τδς
περδσσστερες φκρΫς εαταζάγεδ στβθ
αάθκβσέαν
Πρσεεδταδ γδα Ϋθα ερυτβηα πκυ κδ
περδσσστερκδ Ϊθγρππκδ πκυ εΪθκυθ
πκζδτδεά αθτδηετππέακυθ συθάγπς ηε
Ϋθα ηεέγηα Ϊρθβσβς Χ«σξδ, δεθ εέθαδ
αθσβτβ β πρστασβ ηκυ»Ψ, εζδτδσηκτ
Χ«δεθ εέθαδ κ εσσηκς Ϋτκδηκς γδα εΪτδ
τΫτκδκ»Ψ εαδ ηκδρκζατρδεκτ πραγηαά
τδσηκτ Χ«τδ θα εΪθκυηε πκυ αυτκέ εέά
θαδ κδ περδκρδσηκέ»Ψέ
Όζα αυτΪ τα σεεφτσηκυθ ηε
αφκρηά Ϋθα Ϊργρκ τκυ εέ αρκυά
φΪεβ, τκθ κπκέκ εετδηυ γδα τβθ εδά
ζδερέθεδα εαδ τβθ ευγττβτα τπθ απσά
οευθ τκυέ τκ εθ ζσγπ Ϊργρκ ζέγκά
πκζτ δσξυρέαεταδ ππς κ πρσεδρκς τβς
ΚΣ σκτπερ ΜΪρδκ ΝτρΪγεδ πΪζεοε
ηε τκυς εδθγεάεκθγε γερηαθκτς στα
ηαρηαρΫθδα αζυθδα εαδ εατΪφερε θα
ειαγγεέζεδ τκ περδβσβτκ ευρππαρεσ
Qϋ Χσέσέ quantitative easingμ πκσκά
τδεά ξαζΪρπσβΨέ πέσβς, στδ αυτά β
εέθβσβ Ϋξεδ συηβκζδεά σβηασέα εαδ
στδ πς ειΫζδιβ ερέθεταδ γετδεάέ Σκ τδ
ηκρφά γα Ϋξεδ αυτσ τκ Qϋ σας τκ
Ϋξπ άδβ σφυρέιεδ απσ τκθ πρέζβ γδα
Trickle down theory
σπκδα Ϋξεδ ξΪσεδ ηερδεΪ επεδσσδδα εαδ
σζα αυτΪ τβς φαέθκθταδ εδθΫαδεαέ
Καδ τα δτκ εέδβ πκσκτδεάς ξαά
ε εεεέθκ τκ Ϊργρκ, εέξα ειβγάσεδ ζΪρπσβς Χσαθ ερΫηα αδυθατέσηατκς
αθαζυτδεΪμ
αεκτγεταδΨ, βασέακθταδ αερδβυς στβθ
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έδδα γεπρέα, αζζΪ ηε δδαφκρετδεκτς
βαγηκτς Ϋθτασβςέ γεπρέα αυτά ζΫεδ
ηε απζΪ ζσγδα στδ αθ ηπκυευσεδς ηε
ξράηα τκυς πζκτσδκυς, σζκ εαδ εαά
θΫθα οέξκυζκ γα πΫσεδ απσ τκ τραπΫαδ
γδα τκυς φτπξκτςέ Ϋβαδα κδ σκβαρκέ
κδεκθκηκζσγκδ δεθ τκ ζΫθε Ϋτσδ αερδά
βυςέ Σκ ζΫθε πδκ ευγεθδεΪ, σππς στδ
κδ πζκτσδκδ γα δβηδκυργάσκυθ ευεαδά
ρέες απασξσζβσβς ΧεκηηΫθες κδ δκυά
ζεδΫςΨ, γα εΪθκυθ επεθδτσεδς, γα πρκά
σφΫρκυθ εαδθκτρδα δΪθεδα εαδ Ϊζζες
ετζβπτες παπΪρεςέ

Φπτκγραφέα τκυ φπτκγρΪφκυ ϊavid
Shankbone απσ τβθ ιβ βηΫρα τβς ΚατΪά
ζβοβς τβς Γκυυζ τρβτ ΧOccupy Wall
StreetΨ στδς 23 επτεηβρέκυ τκυ 2ί11
εατΪ τβθ κπκέα Ϋπδασε β πρυτβ βρκξάέ
δαδβζπτάς ερατΪεδ πδθαεέδα πκυ γρΪφεδ
«Νκδυγετε θα Ϋσταιε εΪτπν» Χ”ϊo you
feel it trickle down?”Ψέ
γεπρέα τκυ
«σταιέηατκς πρκς τα εΪτπ» Χtrickle
downΨ υπκστβρέαεδ στδ τα φτπξστερα
κδεκθκηδεΪ στρυηατα εππφεζκτθταδ απσ
τβθ ατιβσβ τκυ πζκττκυ τπθ πζκυσδστεά
ρπθ στρπηΪτπθέ
Πβγάμ shankbone@FlickRέ

ΦυσδεΪ αυτά β γεπρέα υπΪρξεδ
ησθκ γδα δτκ ζσγκυςέ Ο Ϋθας εέθαδ
θα ξρυσυθεδ τκ ξΪπδ στκυς ηκυαέεκυς
πκυ δεθ γα δκυθ φρΪγεκ απσ τα τρδσεά
εατκηητρδα πκυ γα ευεζκφκράσκυθέ
Ο δεττερκς εέθαδ γδα θα πρκσεζετσεδ
τκυς γθπστκτςάΪγθπστκυς ετπδστκυς
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πκυ πδστετκυθ στδ γα ηπκρΫσκυθ εδ θα συγεεθτρυθεταδ σε αυτκτς πκυ τκ
αυτκέ θα γζτοκυθ ζέγκ απσ τβθ εκυά ξρεδΪακθταδ ζδγστερκέ
τΪζα δδστδ εέθαδ πκζτ Ϋιυπθκδ, πκζτ
επδτυξβηΫθκδ, ά απζΪ πκζτ εκθτΪ στα
ζεφτΪ Χπέξέ κδ τραπεαδεκέ υπΪζζβζκδΨέ
Καδ τα δτκ άδβ βρέσεκθταδ σε ηεά
γΪζβ αθεπΪρεεδα στβθ εζζΪδα εαδ τκθ
υπσζκδπκ θστκ, αζζΪ βρέσεκθταδ σε
αρεετά επΪρεεδα σσκ πδκ βσρεδα πβά
γαέθκυηεέ Άρα β αφάγβσβ πκυ ζΫεδ
στδ αυτσ τκ ττππηα γα συσεδ τβθ
ευρπαυθβ απσ τβθ εατΪρρευσβ εέθαδ
ειαδρετδεΪ σαγρά εαδ ηΪζζκθ γα Ϋξεδ
τβθ έδδα γερηά υπκδκξά πκυ εέξε εαδ
τκ εζζβθδεσ success storyέ
ταιδεά γεπρέα τβς
αθαδδαθκηάς
Μβ φκββγεέτε δεθ γα ηαριέσπ
εαγσζκυέ Σκ ησθκ πκυ γα ξρεδαστεέ
θα παραδεξγεέτε γδα θα αεκζκυγάά
σετε τκ συζζκγδσησ ηκυ εέθαδ θα δεά
ξγεέτε ππς κδ εκδθπθέες ηας εέθαδ
δδαστρπηατπηΫθες, τσσκ κδεκθκηδεΪ
σσκ εαδ εκδθπθδεΪέ
ς πΪρκυηε τβθ δδαθδεά περέά
πτπσβ πκσκτδεάς ξαζΪρπσβς σπκυ τα
φρΫσεα ξράηατα πβγαέθκυθ εατευά
γεέαθ στκ ερΪτκς εαδ τκ ερΪτκς Ϋξεδ
σζβ τβθ εαζά δδΪγεσβ θα εΪθεδ τδς εαά
ζττερες δυθατΫς επεθδτσεδς ξρβσδηκά
πκδυθτας τΫζεδκυς γραφεδκερΪτεςέ ς
υπκγΫσκυηε ζκδπσθ ππς απκφασέαεδ
θα γερεηέσεδ η τετρΪγπθα ηε παζδΫς
πκζυεατκδεέες στβθ ευοΫζβ εαδ θα
φτδΪιεδ πΪρεαέ δεθεργεέ ζκδπσθ τκθ
τΫζεδκ δδαγπθδσησ εαδ β δκυζεδΪ πβά
γαέθεδ στκθ ηπσηπκζαέ θτΪιεδ εΪθπ
πζΪεα, ηδζΪηε Ϊζζπστε γδα τβθ τΫά
ζεδα ευβΫρθβσβέ
δκυζεδΪ ζκδπσθ
πβγαέθεδ σ’ Ϋθαθ ειέσκυ τΫζεδκ ερά
γκζΪβκέ πεδδά ακτηε στκθ εαπδταά
ζδσησ κ εργκζΪβκς γα ερατάσεδ Ϋθα
δεαθσ εκηηΪτδ τβς αηκδβάς γδα πΪρτβ
τκυέ θα δεττερκ αρεετΪ ηδερστερκ
ΧεατΪ εεφαζάθΨ εκηηΪτδ τβς αηκδβάς
γα πΪεδ στκυς ηβξαθδεκτς τκυ εαδ
Ϋθα αεσηα ηδερστερκ στκυς εργκδβά
γκτςέ ΣΫζκς τκ ηδερστερκ ΧεατΪ εεά
φαζάθ πΪθταΨ εκηηΪτδ γα πΪεδ στκυς
εργΪτεςέ δβ βζΫπκυηε ζκδπσθ ππς
τκ ξράηα, αεσηα εαδ σε δδαθδεΫς συθά
γάεες Ϋξεδ αυτά τβθ εαεά συθάγεδα
wwwέestoέgr

Έεδκσβ τκυ « δκηβξαθδεκτ ργΪτβ» τκυ
1λ11 ΧΫεδκσβ τβς Ϋθπσβς IWW ά δκηβά
ξαθδεκέ ργΪτες τκυ ΚσσηκυΨ βασδσηΫθβ
σε φυζζΪδδκ τβς «Έθπσβς Ρυσπθ κά
σδαζδστυθ» τβς περδσδκυ 1λίί ά 1λί1έ
τβθ «Πυραηέδα τκυ Καπδταζδστδεκτ υά
στάηατκς» σππς τδτζκφκρεέταδ αθαγρΪφκά
θταδ απσ πΪθπ πρκς τα εΪτπμ «Καπδταά
ζδσησς» ΧξράηαΨ, «ας ΚυβερθΪηε» Χβαά
σδζδΪςΨ, «ας εκρκρδετκυηε» ΧεζάρκςΨ,
«ας πυρκβκζκτηε» ΧστρατσςΨ, «Σρυηε
γδα σας» Χαστδεά τΪιβΨ, « κυζετκυηε γδα
σζκυς», «Σα ακυηε σζκυς» Χεργατδεά τΪιβ,
αγρστεςΨέ Πβγάμ wikipedia.org

Καδ γδατέ εέθαδ πρσβζβηα αυτσν
δστδ υπΪρξεδ ηδα Ϊζζβ ευγεέα σξΫσβ
πκυ ζΫεδ στδ σσκ ηεγαζττερκ εέθαδ
τκ εδσσδβηα εΪπκδας, τσσκ ηδερσά
τερκ πκσκστσ τκυ εδσκδάηατκς αυτκτ
γα εαταθαζυσεδέ ς αφάσκυηε στβθ
Ϊερβ γδα αρξά βγδεΪ δδζάηηατα τκυ
ττπκυ γδατέ εΪπκδα θα τρυεδ ησθκ ηαά
εαρσθδα εαδ εΪπκδα Ϊζζβ θα ικδετεδ
τκθ ετάσδκ πρκςπκζκγδσησ ηδας φτπά
ξάς κδεκγΫθεδας στδς δδαεκπΫς τβςέ
τΫζεδα εκδθπθέα ηας δεθ Ϋξεδ τΫτκδες
εκδθπθδεΫς αγευζυσεδςέ Όσκ εαταθαά
ζπτδεσς εδ αθ εέθαδ Ϋθας Ϊθγρππκς
β παραπΪθπ σξΫσβ σπΪθδα αζζΪαεδέ
πσ Ϋθα σβηεέκ εαδ πΪθπ ηΪζδστα,
τκ επδπζΫκθ εδσσδβηα εέθαδ πραετδεΪ
αδτθατκ θα εαταθαζπγεέέ
Άρα άδβ στκ τΫζεδκ ηκθτΫζκ ηας
Ϋξκυηε Ϋθα ηεγΪζκ πρσβζβηαέ Σκ
φρΫσεκ ξράηα γα Ϋξεδ τβθ τΪσβ θα
πβγαέθεδ σε αυτκτς πκυ τκ ικδετκυθ
ζδγστερκέ Γδατέ εέθαδ πρσβζβηα αυτσν
δστδ τκ συσσπρευηΫθκ ξράηα, εέθαδ

ξράηα παθτεζυς Ϊξρβστκ γδα τβθ κδά
εκθκηέαέ έτε τκ εΪοεδς στκ ταΪεδ,
εέτε τκ Ϋξεδς στβθ τρΪπεαα θα εΪγεταδ,
τκ συσσπρευηΫθκ ξράηα εέθαδ σαθ θα
ηβθ υπΪρξεδέ
Άρα τκ ξράηα εέθαδ ξράσδηκ σσκ
ευεζκφκρεέέ Κδ σσκ ηπαέθεδ σε τσΫά
πες πκυ δεθ τκ εαταθαζυθκυθ ΧΪρα
δεθ τκ ευεζκφκρκτθΨ τσσκ πδκ Ϊξρβά
στκ γέθεταδέ Σκ εσζπκ εδυ εέθαδ ππς
ησθκ κδ φτπξκέ εέθαδ πραγηατδεΪ εγά
γυβηΫθκ ππς γα εαταθαζυσκυθ σζκ
τκ ξράηα πκυ γα πΪρκυθ στα ξΫρδα
τκυςέ ζζΪ δυστυξυς αεσηα εαδ στκ
τΫζεδκ στστβηα πκυ περδγρΪοαηε παά
ραπΪθπ, κδ πδκ φτπξκέ γα πΪρκυθ
αθαζκγδεΪ τκ ηδερστερκ εκηηΪτδ τβς
πέταςέ
δβ ζκδπσθ στκθ τΫζεδκ παραδεδά
σΫθδκ εσσηκ τκυ εεςθσδαθυθ πκζδτδά
ευθ ατιβσβς τβς αάτβσβς πκυ ησά
ζδς περδγρΪοαηε, βράεαηε τα πρυτα
συθθεφΪεδαέ ΠρκσΫιτε τυρα εδ Ϋθα
δεττερκ συθθεφΪεδ τκ κπκέκ σεκτεδά
θδΪαεδ αεσηα περδσσστερκ τκθ κυά
ραθσέ
Σκ σεκτεδθσ ηυστδεσ
τκυ βαρυθκυ ΚΫυθς
Όππς εέπαηε πδκ πρδθ, σσκ περδσά
σστερκ τκ ξράηα ευεζκφκρεέ, τσσκ
πδκ εαζΪ εέθαδ τα πρΪγηατα γδα τβθ
κδεκθκηέα, αζζΪ σζα αυτΪ δσξτκυθ
υπσ τβθ πρκςπσγεσβ ππς β κδεκθκηέα
εέθαδ εζεδστά ηε ζέγα ζσγδα ππς δεθ
υπΪρξκυθ εδσαγπγΫς εαδ ειαγπγΫςέ
ΣΫτκδα κδεκθκηέα φυσδεΪ δεθ υπΪρξεδ
αζζΪ αυτσ σπΪθδα απκγΪρρυθε τκυς
κδεκθκηκζσγκυς Χπέξέ σζες κδ εζασδά
εΫς κδεκθκηδεΫς γεπρέες βασέακθταδ
στβθ πζάρβ αθυπαριέα αθεργέαςΨέ
ΠρκεεδηΫθκυ σηπς θα ηβ σπΪηε
πκζτ πζΪεα ηααέ τκυς, κδ κδεκθκηκζσά
γκδ απκφΪσδσαθ ππς σταθ ηδα κδεκθκά
ηέα Ϋξεδ σε δσκρρκπέα τκ δσκατγδκ τρεά
ξκυσυθ συθαζζαγυθ, τκ απκτΫζεσηα
εέθαδ τκ έδδκ εαδ τκ αυτσ ηε ηδα εζεδά
στά κδεκθκηέαέ Με ζέγα ζσγδα, σταθ
β αιέα τπθ εδσαγπγυθ δσκδυθαηεέ ηε
τβθ αιέα τπθ ειαγπγυθ, τστε τκ απκά
τΫζεσηα εέθαδ ηβδΫθέ
δβ βράεατε τκ πρσβζβηα γδα
τβθ εζζβθδεά κδεκθκηέαέ Καγυς β
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ἔστπ, ΝκΫή εε 2ί1ζ
εζζβθδεά κδεκθκηέα συθεξέαεδ θα εέά
θαδ εζζεδηηατδεά στκ επέπεδκ τκυ
εηπκρδεκτ δσκαυγέκυ, εέθαδ ειαδρεά
τδεΪ πδγαθσ αυτΪ τα εαδθκτργδα ευρυ
πκυ πβδΪθε απσ ξΫρδ σε ξΫρδ, εΪά
πκδα στδγηά θα βρεγκτθ στα ξΫρδα
εθσς εδθΫακυέ Κδ αυτσ εέθαδ εαταστρκά
φδεσ γδα τκθ εθΪρετκ κδεκθκηδεσ ετά
εζκ πκυ γΫζκυηε θα δβηδκυργάσκυηε
δδστδ κ εδθΫακς δεθ γα εαταθαζυσεδ τα
ευρυ στβθ ζζΪδαέ

Οδεκθκηέα
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τρσφδηα, β πδγαθστβτα θα εέθαδ θτσά
πδα εέθαδ ειαδρετδεΪ ηεγαζττερβ απ’
σ,τδ αθ αγκρΪαεδς tablet ά αυτκεέθβτα
ά δδαεκπΫς σε ηΫρβ ηαγδεΪ, ειπτδεΪ
εδ κθεδρεηΫθαέ
Κδ εδυ βζΫπκυηε Ϋθα επδπζΫκθ
πρσβζβηα τβς ταιδεστβτας τπθ αηκδά
βυθέ Όσκ β εαταθΪζπσβ γέθεταδ ζδγσά
τερκ αθαγεαέα, τσσκ ηεγαζττερβ β πδά
γαθστβτα αυτά β εαταθΪζπσβ θα εαά
τευγυθγεέ στκ ειπτερδεσ εαδ θα σπΪά
σεδ τκθ εθΪρετκ ετεζκέ
Με ζέγα ζσγδα, στηφπθα ηε τκ
εεςθσδαθσ ηκθτΫζκ, σσκ πδκ φτπξσς κ
εαταθαζπτάς τσσκ περδσσστερκ εαζσ
εΪθεδ στβθ κδεκθκηέαέ Άρα τκ ζτσαηε
τκ πρσβζβηαν Όξδ βΫβαδα, αζζΪ τκυά
ζΪξδστκθ πδΪθετε τδς αρξΫς τκυέ έά
στε Ϋτκδηες τυρα θα βκυτάιετε στβθ
πραγηατδεά απάν
Enter eurozone monetary
easing

Πβγάμ spaceshoe@FlickRέ

Άρα τκ πρσβζβηα εέθαδ εζζβθδεσν
Όξδ βΫβαδα, απζΪ στβθ εζζΪδα εέηαά
στε πδκ πκζτ βυγδσηΫθκδ στα σεατΪέ
ς υπκγΫσκυηε ζκδπσθ ππς ηε εΪπκδκ
ηαγδεσ τρσπκ φτΪθκυηε σε αυτά τβθ
πκζυπσγβτβ δσκρρκπέα εδσαγπγυθά
ειαγπγυθέ έθαδ τκ έδδκ πσΪθ θα άταθ
β κδεκθκηέα ηας εζεδστάν τδγηδαέα
θαδ, πραετδεΪ σηπς σξδέ
ς υπκγΫσκυηε ππς εεεέθβ τβ
στδγηά δσκρρκπέας β εαζά ηας ευβΫρά
θβσβ δέθεδ τβθ εθτκζά θα φτδαξτκτθ
εεεέθα τα παρεΪεδα στβθ ευοΫζβ ηε
τκ φρΫσεκ ξράηαέ τα πζαέσδα πκυ τα
πΪρεα στβθ ευοΫζβ δεθ γα αυιάσκυθ
τδς ειαγπγΫς, β δσκρρκπέα γα παραά
ηεέθεδ σταγερά εαδ κ εθΪρετκς ετεζκς
ηας γα συθεξδστεέέ Όσκ σηπς αθεβαέά
θκυηε τδς σεΪζες τπθ αηκδβυθ, τσσκ
αυιΪθεταδ εαδ β πδγαθστβτα εΪπκδα
απσ τα επδπζΫκθ ξράηατα θα πΪθε
στβθ εέθαέ Γδατέν δστδ αζζΪαεδ τκ εέά
δκς τβς εαταθΪζπσβςέ θ αγκρΪαεδς

τηφπθα ηε τδς αθαεκδθυσεδς τβς
ΚΣ τα φρΫσεα ξράηατα δεθ γα δκά
γκτθ γδα θα φτδαξτκτθ παρεΪεδα στβθ
ευοΫζβ αζζΪ γδα θα αγκραστκτθ εταδά
ρδεΪ κησζκγαέ Με ζέγα ζσγδα τκ φρΫά
σεκ ξράηα γα πΪεδ σε δδΪφκρες εταδά
ρέες, εαδ πκζζΫς απσ αυτΫς γα εέθαδ
τρΪπεαεςέ Σα ευρυ πκυ γα πΪθε στδς
τρΪπεαες γα ξαγκτθ ηΫσα στβ ηατρβ
τρτπα πκυ εέθαδ κδ επδσφΪζεδες αυτυθ
τπθ τραπεαυθέ Οδ τρΪπεαες, ας ηβθ
ιεξθΪηε, Ϋξκυθ οκφάσεδ ξρσθδα τυρα
Χσταθ πρκεΪζεσαθ τβθ ερέσβΨ εαδ επδά
πζΫκθ φρΫσεκ ξράηα σε αυτΫς γα ειαά
φαθδστεέ απσ τβθ κδεκθκηέαέ Όπκδκς
δεθ ηε πδστετεδ δεθ Ϋξεδ παρΪ θα δεδ τδ
Ϋγδθαθ σζα εεεέθα τα φρΫσεα δδς πκυ
πάγαθ στδς εζζβθδεΫς τρΪπεαες τβθ τεά
ζευταέα ηετέα εδ αθ θκηέαεδ ππς αυτσ
εέθαδ εζζβθδεσ φαδθσηεθκ ηπκρεέ θα
δεδ τκ τδ Ϋγδθε εαδ στβθ υπσζκδπβ δτσβ
ηε αυτσ τκ γΫηα Χκδ δαππθδεΫς τρΪά
πεαες απκτεζκτθ εαδ εδυ Ϋθαθ εαζσ
κδβγσ γδα τδς φυσδεΫς δδδστβτες ηδα
ηατρβς τρτπας ξπρές θα τρΫξεδς στβθ
Ϊζζβ Ϊερβ τκυ γαζαιέαΨέ
Όηπς απσ τβθ εκυτΪζα δεθ γα
γζτοκυθ ησθκ κδ τρΪπεαεςέ Με τκ
πκυ δκγεέ τκ στθγβηα, εαδ β εκυά
τσά εταδρδεά ηαρέα γα εεδυσεδ κησά
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ζκγα γδα θα πΪρεδ τσΪηπα ξράηαέ Μάά
ππς τα πρΪγηατα εέθαδ εαζττερα στκ
εκηηΪτδ εεεέθκ πκυ γα δκγεέ σε Ϊζά
ζκυ εέδκυς ηβ τραπεαδεΫς επδξεδράά
σεδςν ιαδρετδεΪ απέγαθκέ ε αθτέά
γεσβ ηε τκ παραπΪθπ παραδεδσΫθδκ
παρΪδεδγηα πκυ σας Ϋδπσα, στκ ευά
ρπαπθδεσ φαγκπστδ τα ξράηατα δεθ
γα δκγκτθ στκθ εργκζΪβκ πρκεεδηΫά
θκυ θα παραδυσεδ Ϋθα Ϋργκέ Θα πΪθε
εατευγεέαθ στβθ τσΫπβ τκυ ξπρές εαά
ηέα επδπζΫκθ υπκξρΫπσβέ
θ πδστετετε τυρα ππς σε ηδα
κδεκθκηέα πκυ συθεξυς δδκζδσγαέθεδ
εαδ γα δδκζδσγαέθεδ ξπρές τεζεδπησ
στα πρστυπα τβς δαππθδεάς κδεκθκά
ηέας πκυ εατραευζΪεδ απσ τκ 1λλ2,
κδ επδξεδράσεδς γα ικδΫοκυθ αυτΪ τα
τσΪηπα ξράηατα, εέστε παθτεζυς γεά
ζασηΫθεςέ έθαδ πδκ πδγαθσ θα αγκρΪά
σκυθ ζκφτ στβ βρααδζέα εατΪ τα πρσά
τυπα τπθ αηερδεΪθπθ εταέρπθ τκυς,
παρΪ θα ασξκζβγκτθ ηε τα ευρπά
παρεΪ σεατΪέ
Γδ’ αυτσ εαδ τκ ευρπαπθδεσ ττά
ππηα εέθαδ στβθ πραγηατδεστβτα ξεδά
ρστερκ απσ τκ αηερδεΪθδεκέ δστδ
ηδα ευβΫρθβσβ, Ϋστπ εαδ δδεφγαρά
ηΫθβ, ιεπκυζβηΫθβ ά κτδδάπκτε Ϊζζκ,
γα εΪθεδ 2ά3 πκζΫηκυς στκ ειπτεά
ρδεσ, γα δυσεδ τκ ξράηα στκυς φέά
ζκυς τβς, αζζΪ σέγκυρα γα ηκδρΪσεδ
σε πκζτ περδσσστερκυς αυτσ τκ φρΫά
σεκ ξράηα απ’ σ,τδ ηδα επδξεέρβσβ
πκυ δεθ Ϋξεδ εαθΫθα τΫτκδκ εέθβτρκ
εαδ σέγκυρα εαηέα τΫτκδα υπκξρΫπσβ
Χθαδ ηπΪηδα εσΫθα εθθκυΨέ
ψottom line
Άρα έσα βΪρεα έσα θερΪν Σκ ττά
ππηα γα πΪεδ Ϊπατκ εδ σζα ηΫζδ γΪζαν
Υα ξα, γα γΫζατεέ Σκ ττππηα γα
Ϋξεδ ηδερά επέπτπσβ στβθ κδεκθκηέα,
αζζΪ σταθ εέσαδ Ϋτκδηκς θα ηκδρΪά
σεδς Ϋθα τρδς τστε αυτσ γα Ϋξεδ εαδ
συθΫπεδεςέ
βασδεστερβ απσ αυτΫς
γα εέθαδ τκ ιεζΪσππηα τπθ τραπεαυθ
εαδ τπθ επδξεδράσεπθέ εεέ πκυ εκά
ζυηπΪγαηε σζκδ ηααέ στα ξρΫβ απζΪ
σε ηερδεκτς εζεέθαηε τκ ηΪτδ εαδ τκυς
ιεξθκτσαηε ΧτβζΫτυπκςΨ σε ηερδεκτς
ξαρέααηε ηερδεΫς θτκυαέθες δδς ΧτρΪά
πεαεςΨ εαδ σε ηερδεκτς τκυς παέρθαηε
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τα σπέτδα ΧεσΪς ζΫπ ηαζΪεεςΨ, στβθ
ηετΪ τβθ ξαζΪρπσβ ευρυπβ, κδ επδά
ξεδράσεδς εαδ κδ τρΪπεαες γα βρέσεκά
θταδ ηε ζδγστερα ξρΫβ εαδ υπκξρευά
σεδς τβθ έδδα στδγηά πκυ κδ ηαζΪεες
γα βρέσεκθταδ στα έδδα σεατΪέ
Μααααα, γα σας πεδ κ εαζσς φδά
ζεζΫςΞ Μα σταθ αγκρΪαεδ β ΚΣ Ϋθα
εταδρδεσ κησζκγκ αυτσ δεθ ηεδυθεδ τκ
ξρΫκς ηδας εταδρέαςέ ΛκγδστδεΪ αυτσ
εέθαδ σπστσ, αζζΪ πραετδεΪ εέθαδ
αδδΪφκρκέ ΠρΪγηατδ στα ξαρτδΪ τκ
ξρΫκς τβς εταδρέας δεθ γα Ϋξεδ αζζΪά
ιεδ, αζζΪ τκ κησζκγκ αυτάς τβς εταδά
ρέας γα βρέσεεταδ εζεδδπηΫθκ στκ
τρέτκ υπσγεδκ τβς ΚΣ εαδ εαθεές δεθ
πρσεεδταδ θα αβτάσεδ τβθ πζβρπηά
τκυέ δστδ αθ αβτάσεδ τβθ πζβρπηά
τκυ τστεμ
αΨ β επδξεέρβσβ γα πΪεδ Ϊεζαφτβ
Χτα ξράηατα γα Ϋξκυθ ειαφαθδστεέ πδκ
γράγκρα απσ τδς αυιάσεδς ηετκξδεκτ
εεφαζαέκυ τπθ ξρυσυθ ξρσθπθ τκυ
εζζβθδεκτ Υ Ψέ
βΨ σζκ τκ εφΫ τβς ξαζΪρπσβς γα
πΪεδ ειέσκυ Ϊεζαφτκ εαγυς β εεά
θτρδεά τρΪπεαα γα ρκυφάιεδ τκ τσΪά
ηπα ξράηα απσ τβθ αγκρΪ δβηδκυρά
γυθτας τκ έδδκ σκε πκυ δβηδκτργβσε
β ερέσβ τκυ 2ίίκέ
Οπστε πραετδεΪ τα κησζκγα γα
ειαφαθδστκτθ ευρδκζεετδεΪ στκ 3κ
υπσγεδκ εαδ γα εέθαδ φυσδεΪ αγτρδά
σταέ Ππς γα σας φαδθσταθ β δδΫα τκ
δΪθεδκ τκυ σπδτδκτ σας θα Ϊζζααε ξΫά
ρδα εαδ θα πάγαδθε σε ηδα τρΪπεαα πκυ
πκτΫ δεθ γα σας τκ αβτάσεδ πέσπν Θεά
πρβτδεΪ τκ σπέτδ δεθ γα εέθαδ πκτΫ
δδεσ σας, αζζΪ στβθ κυσέα γα εέθαδ
γδα πΪθτα δδεσ σαςέ ΚΪτδ σαθ τβθ βαά
σέζδσσα τβς γγζέας πκυ σκυ θκδεδΪά
αεδ τκ σπέτδ γδα λλ ξρσθδα ⌣
¨
Μααααα, εαζΪ εηεές δεθ γα φΪηε
τέπκταν ΚΪτδ γα φΪτε, αθαζσγπς ηε τκ
πκυ βρέσεεστε στβθ ταιδεά δδαστρπά
ηΪτπσβέ Πέξέ αθ δκυζετετε σε τρΪά
πεαα, σζκ εαδ εΪπκδκ ηδερσ ηπσθκυς
γα φτΪσεδ εαδ σε εσΪςέ θ δκυζετά
ετε σε εΪπκδα εταδρέα πκυ πάρε φρΪά
γεα, σζκ εαδ εΪπκδκ εαδθκτργδκ εταδά
ρδεσ αυτκεέθβτκ ηπκρεέ θα τσδηπάά
σετεέ Άζζπστε κ στσξκς τβς ΚΣ εέά
θαδ θα αυιάσεδ τκθ πζβγπρδσησ εκθτΪ
στκ πδκ σηκρφκ 2Σ έ Άρα αυτσ πκυ
wwwέestoέgr

σέγκυρα σζκδ Ϋξετε θα φΪτε, εέθαδ ζέδά
δδγκ παραπΪθπ πζβγπρδσησςέ ΦαθτΪά
ακηαδ κδ τδηΫς τπθ ζκφτ στβθ βρααδζέα
δεθ σας απασξκζκτθ αυτά τβ στδγηά,
Ϋτσδ δεθ εέθαδν
Καδ κ ΒαρκυφΪεβς εέ πρσεδρεν
Ο αρκυφΪεβς δυστυξυς γδα τκθ
έδδκ πρκσπαγεέ θα εΪθεδ πκζδτδεά
δσκρρκπδυθέ Παρστδ σζα τα παραά
πΪθπ πκυ περδΫγραοα, εέηαδ σέγκυρβ
ππς τα Ϋξεδ περδγρΪοεδ εαδ κ έδδκς
στκυς φκδτβτΫς τκυ, Ϋξεδ πδστΫοεδ
ΧηΫσα απσ ηδα σεδρΪ εεζκγδεετσεπθΨ
ππς αυτά τβ στδγηά δεθ Ϋξκυθ σβηαά
σέαέ Καδ ππς σβηασέα Ϋξεδ θα υπεραά
σπδστεέ τκθ “εαζσ” σκυπερ ηΪρδκ σε
σξΫσβ ηε τβθ “εαεά” ηΫρεεζέ
ΦυσδεΪ κδ εεζκγδεετσεδς αυτΫς εέά
θαδ αερδβυς κδ έδδες πκυ περδΫγραοα
στβθ αρξά εαδ πκζτ στθτκηα σε εΪά
θκυθ θα υπερασπέαεσαδ τκθ αστυά
φτζαεα πκυ εέθαδ ηπκυακτεδ, τκθ
κηπΪηα πκυ εατΫστρεοε ησζδς ζ ξυά
ρες, τκθ γδπργΪεβ πκυ απΫτρεοε τα
ξεδρστερα εζπ εζπέ Άζζπστε σζκδ αυά
τκέ εηπρσς στκθ αζΪρδξκ εέθαδ γατΪά
εδανΨ
υτά αερδβυς εέθαδ β ασυθαρτβά
σέα εαδ β αάθκβσέα στβθ κπκέα αθαφεά
ρσηκυθ στβθ αρξάέ έθαδ σαθ θα βγαέά
θεδς απσ Ϋθαθ εαυγΪ Ϋξκθτας φΪεδ τκ
ιτζκ τβς ξρκθδΪς σκυ εαδ θα δβζυθεδς
ππς κ αθτέπαζκς εκυρΪστβεε, εδ αυτσ
άταθ ηδα συηβκζδεά εέθβσβ ηε σβηαά
σέαέ
τκ δρσηκ πρκς τβ
ΜΑΡκπκέβσβ
τβθ έδδα περέπκυ γραηηά βρέά
σεεταδ εαδ κ ευβερθάσδηκς ΤΡΙά
ς, σπκυ ηε ηπρκστΪρβ τκθ ευρπά
βκυζευτά Παπαδβηκτζβ, αθαρπτδΫά
ταδ τδ σεΫφτεταδ θα εΪθεδ β Κκηδσδσθ
γδα θα εθδσξτσεδ τβθ ΚΣ στκ γεΪά
ρεστκ Ϋργκ τβς πκσκτδεάς ξαζΪρπά
σβςέ ΜΫθεδ ησθκ θα δκτηε τκθ Σσέπρα
ηε υοπηΫθβ τβ γρκγδΪ εαδ παζαδστδά
θδαεά ηαθτέζα θα βγαέθεδ απσ τα γραά
φεέα τβς ΚΣ δβζυθκθτας ππς αφκτ
πάρε σηβρκ τκθ ΝτρΪγεδ τκθ αθΪά
γεασε θα απκδεξγεέ τκ ττππηα υπΫρ

τραπεαυθ εαδ επδξεδράσεπθ πκυ γα
βκβγάσεδ στβθ αθσργπσβ τβς εζζβθδά
εάς κδεκθκηέαςέ Κδ τστερα κ ευβερά
θάσδηκς ΤΡΙ ς γα αθαρπτδΫταδ τδ
γα Ϋξκυθ τα Ϋρηα εαδ οκφΪθε εαδ
γδατέ κδ θΫες πδστυσεδς πρκς τκθ Μπσά
ηπκζα δεθ αυιΪθκυθ τβθ αθΪπτυιβέ

ΤΓέ εζπέαπ κδ ΤΡΙ έκδ θα ερατάσκυθ
τβ σδππά τκυς εαδ θα ηβθ ηε πρκεαζΫσκυθ
θα αθαζτσπ τκ «τδηκζκγβηΫθκ σξΫδδκ αθσρά
γπσβς τβς κδεκθκηέας» πκυ κ Σσέπρας εατΫά
βασε ηε πζΪεες, σαθδΪζδα εαδ φπτκστΫφαθκ
στβ έ έΘέ ⌣
¨
ΤΓ2έ ερατάστε Ϋθαθ αστερέσεκ εαγυς
σζα τα παραπΪθπ περέ τυπυηατκς εέθαδ
αεσηα ειαδρετδεΪ ρευστΪ εαγυς παρσηκδες
απκφΪσεδς εέξαηε δεδ εαδ τκ εαζκεαέρδ τκυ
’12 γδα θα εΪθκυηε υπκηκθά ηΫξρδ τκ φγδθσά
ππρκ εαδ ηετΪ ηΫξρδ τκ επσηεθκ φγδθσππρκ
πκυ άταθ κδ γερηαθδεΫς εεζκγΫς εαδ ηετΪ ηΫά
ξρδ τκ επσηεθκ εαζκεαέρδ πκυ άταθ κδ ευρπεά
εζκγΫς εαδ ηετΪ τκ επσηεθκ φγδθσππρκ ηΫξρδ
θα αθαζΪβεδ κ Γδκτθεερ πκυ εέθαδ εαδ πρπτΪά
ρβς, εαδ φαθτΪακηαδ τυρα πκυ απΫτυξε εαδ τκ
σξΫδδκ τβς σεπτσΫαδεβς αθειαρτβσέας, έσπς
θα πρΫπεδ θα περδηΫθκυηε τδς γαζζδεΫς πρκεά
δρδεΫς εεζκγΫς πκυ γα εεζΫικυθ τκθ επσηεθκ
Ντεγευζ ά τβθ ΛεπΫθ ά εΪτδ τΫτκδκ τεζκσπΪά
θτπθέ

Πβγάμ wwwέtechiechanέcom
Σκ αρξδεσ εεέηεθκ ΧδδαγΫσδηκ απσ τβθ δδετά
γυθσβ http://www.techiechan.com/?p=
2317Ψ Ϋξεδ πρκσαρηκστεέ πς πρκς τα σβηεέα
στέιβς εαδ τβθ απσδκσβ ετρδπθ κθκηΪτπθέ Ο
υπΫρτδτζκς εαδ β εδεκθκγρΪφβσβ πρκστΫγβεαθ
εατΪ τβθ επδηΫζεδα τκυ εεδηΫθκυέ
Άδεδα Υράσβς τκυ υγγραφΫαμ ωreative
ωommons χttributionάNoncommercial 3έί ύr
ή θαφκρΪ βηδκυργκτάΜβ ηπκρδεά Υράσβ
3έί ζζΪδα Χωω ψYάNω 3έί ύRΨέ
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ΟΣΑΝ ΜΙΛΑ Ι

Μκυσδεά
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ΜΟΤΙΚ

Σα ΜκυσδεΪ τθκζα
τβς θπσβς πταθβσέπθ ζζΪδαςέ
Ο εαταιδπηΫθκς Κεφαζκθέτβς ηαΫστρκς Παθαγάς ΜπαρηπΪτβς ηδζΪεδ στκ ἔστπ

πρέζδκς 2ί1ζ, αθκδιδΪτδεκ απσά
γευηα στκ Άζσκς στκ Γκυδέέ Καά
γυς βαδέακυηε πρκς τκ γΫατρκ
ψadminton, ηδα υπΫρκξβ ηεζπδέα
ηας ηαγθβτέαεδ… «εδ Ϋστβσε κ ρπά
τας ξκρσ ηε τκθ Ξαθγσ πρέζβ…» σε
πκέβσβ δκθτσδκυ κζπηκτ εαδ ηκυά
σδεά Σδησγεκυ ρβαθδτΪεβέ Καγυς
πρκξπρκτηε πρκς τκ ταηεέκ τκυ γεΪά
τρκυ, δδαπδστυθκυηε στδ τα εδσδτάρδα
ειαθτζάγβεαθΞ υτυξυς σηπς Ϋξκυηε
πρκθκάσεδ γδα εδσδτάρδα εδ Ϋτσδ τρΫά
ξκυηε εατευγεέαθ στδς γΫσεδς ηαςΞ
Ο Ϋζεγξκς άξκυ εέξε άδβ κζκεζβρπά
γεέ εαδ β ηδερά ηκυσδεά γετσβ πκυ
πάραηε θπρέτερα ηαρτυρκτσε ππς β
βραδδΪ γα άταθ ηκθαδδεάΞ Σα φυτα
τβς πζατεέας τκυ γεΪτρκυ σβάθκυθ,
αθκέγεδ β αυζαέα εαδ τκ εκδθσ υπκά
δΫξεταδ γερηΪ τβθ υηφπθδεά Μαά
θτκζδθΪτα εαδ τβ Υκρπδέα Λυρδευθ
Καζζδτεξθυθ τβς θπσβς πταθβά
σέπθ ζζΪδας· επτΪ δδαεεερδηΫθκυς
σκζέστ εαδ τβθ αθδρδεά Υκρπδέα τβς
ΚΫρευραςέ ΦυσδεΪ, απσ σζβ αυτά τβ
ηκυσδεά παθδαδσέα δεθ γα ηπκρκτσε
θα ζεέπεδ β «ουξά» τκυ πταθβσδαά
εκτ belcanto, κ Κεφαζκθέτβς ηαΫά
στρκς Παθαγάς ΜπαρηπΪτβς, πκυ ηε
τκθ δδεσ τκυ ηκθαδδεσ άξκ πς εθκρά
ξβστρπτά εαδ τκ γθπστσ ερηβθευτδεσ
πΪγκς τκυ πς ηαΫστρκυ, ξΪραιε πκά
ρεέα γδα Ϋθα ιεξπρδστσ ηκυσδεσ ταά
ιέδδμ απσ τα πτΪθβσα στδς ηκυσδεΫς
τκυ εσσηκυΞ
παρΪστασβ ηε τέτζκ «ψel ωanto
ϊ’ χmore» πραγηατκπκδάγβεε στδς

ι πρδζέκυ στκ εατΪηεστκ γΫατρκ
ψadminton εαδ ηεταδσγβεε σε ηαγθβά
τκσεσπβσβ απσ τβ Ν ΡΙΣέ πΫσπασε
πκζτ σβηαθτδεΫς ερδτδεΫς εαδ απκτεά
ζεέ Ϋθαθ αεσηβ σταγησ στβθ πκζυά
ετά πρκσπΪγεδα τκυ ηαΫστρκυ Παά
θαγά ΜπαρηπΪτβ γδα τβθ αθΪδεδιβ
εαδ δδΪδκσβ τβς πταθβσδαεάς Μκυά
σδεάςέ
συγεεερδηΫθβ παρΪστασβ,
πστσσκ, απκτΫζεσε εαδ τβθ παργεά
θδεά εηφΪθδσβ τβς υηφπθδεάς Μαά
θτκζδθΪτας εαδ τβς Υκρπδέας Λυρδά
ευθ Καζζδτεξθυθ, δτκ θΫπθ εαζζδά
τεξθδευθ γεσηυθ πκυ υπΪγκθταδ στα
ΜκυσδεΪ τθκζα τβς θπσβς πταά
θβσέπθ ζζΪδας, τβθ εαζζδτεξθδεά
δδετγυθσβ τπθ κπκέπθ Ϋξεδ αθαζΪβεδ
κ Παθαγάς ΜπαρηπΪτβςέ τβθ παά
ρκτσα Ϋεδκσβ τκυ ἔστπ σας παραά
γΫτκυηε ηδα εθδδαφΫρκυσα συαάτβσβ
πκυ αθαπττιαηε ηε τκθ ηαΫστρκ Παά
θαγά ΜπαρηπΪτβ γδα τβθ ηκυσδεά
παρΪδκσβ τπθ πταθάσπθ, τα Μκυά
σδεΪ τθκζα τβς θπσβς πταθβά
σέπθ ζζΪδας εαδ τκυς ηεζζκθτδεκτς
στσξκυς πκυ πρΫπεδ συθκζδεΪ θα επαά
θαπρκσδδκρέσκυηε, αθαφκρδεΪ ηε τβθ
ηκυσδεά ταυτστβτα τπθ πταθάσπθ
στκθ 21κ αδυθαέ
ΜαΫστρκ, ιεεδθυθτας τβ συαάτβσά
ηας, ας σταγκτηε γδα ζέγκ στβθ
τεζευταέα σας παρΪστασβ στκ γΫά
ατρκ ψadmintonέ ΟηκζκγκυηΫθπς,
σσκδ βρΫγβεαθ στκ γΫατρκ ταιέδεά
οαθ ηααέ σας απσ τα πτΪθβσα στδς
ηκυσδεΫς σζκυ τκυ εσσηκυέ Θεπά
ρεέτε ππς β ηκυσδεά παρΪδκσβ τπθ
πταθάσπθ απκτΫζεσε σταγησ γδα
τβθ υρππαρεά ηκυσδεά ειΫζδιβν
έθαδ γθπστσ σε σζκυς ηας στδ
δστκρδεκέ ζσγκδ συθτΫζεσαθ στβ δδαά
ησρφπσβ αυτκτ τκυ εέδκυς τβς ηκυά
σδεάς αφκτ τα πτΪθβσα δεθ γθυρδά
σαθ τβθ τκυρεδεά εατκξά, αθτέγετα
γθυρδσαθ τβθ εθετδεά εαδ τβθ αγά
γζδεάέ τσδ ζκδπσθ, γδα αδυθες τα
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πτΪθβσα Ϋγδθαθ τκ εΫθτρκ τκυ Νεά
κεζζβθδεκτ δδαφπτδσηκτ, τπθ γραηά
ηΪτπθ εαδ τπθ τεξθυθ, τβς πκέβσβς
εαδ τβς ηκυσδεάςέ γδθαθ γΫφυρα δτκ
πκζδτδσηυθ, τσβς εαδ θατκζάς, τσά
πκς δδΪσπσβς τκυ ζζβθδεκτ πθετηαά
τκς αζζΪ εαδ εφαζτάρδκ αθαγΫθθβσβς
τκυ ηετΫπεδτα θεπστστατκυ Νεκεζά
ζβθδεκτ ερΪτκυςέ ΜεγΪζκδ ηκυσκυρά
γκέ σππς κδ Νδεσζακς ΜΪθτααρκς,
Πατζκς ΚαρρΫρ, πυρέδπθ Ξτθδας,
πτρκς αηΪρας, δκθτσδκς πρκγεά
Ϊτκς, κδεκγΫθεδα ΛαηπεζΫτ, κ δδρυτάς
τκυ ζζβθδεκτ ηεζκδρΪηατκς δκά
θτσδκς ΛαυρΪγεας αζζΪ εαδ ηεγΪά
ζκδ πκδβτΫς σππς κδ δκθτσδκς κά
ζπησς, θδρΫας ΚΪζβκς, Άγγεζκς δά
εεζδαθσς, ρδστκτΫζβς αζαπρέτβς
εέαέ άταθ κδ δβηδκυργκέ τβς ηεγΪζβς
πταθβσδαεάς ξκζάς αφκτ συθΫγεά
σαθ πρυτκδ στβθ πραγηατδεστβτα τβθ
ζσγδα εαδ Ϋθτεξθβ εζασσδεά ηκυσδεά
τβς ζζΪδας, γΫτκθτας τδς βΪσεδς γδα
τβ ηετΫπεδτα δβηδκυργέα τβς ηεγΪά
ζβς γθδεάς Μκυσδεάς ξκζάςέ έά
θαδ δε ξαραετβρδστδεσ στδ τκ γΫατρκ
«αθ ΣαδΪεκηκ» τβς ΚΫρευρας ζεδά
τκτργβσε ζί περέπκυ ξρσθδα πρδθ τβθ
περέφβηβ «εΪζα» τκυ ΜδζΪθκυέ
τσδ ζκδπσθ β υθαυζέα στκ γΫαά
τρκ ψadminton ηε τέτζκ «ψel ωanto
ϊ’ χmore, απσ τα πτΪθβσα στδς
ηκυσδεΫς τκυ εσσηκυ» Ϋφερε σε αθτδά
παραβκζά τκ πταθβσδαεσ ηε τκ παά
γεσσηδκ belcanto, γΫζκθτας Ϋτσδ θα
δεέιεδ στδ β ηκυσδεά ηας παρΪδκσβ
δεθ Ϋξεδ θα αβζΫοεδ σε τέπκτα τβθ
ιΫθβ, σε σζες τδς ηκρφΫς τβς ηκυσδεάς
Ϋεφρασβςέ τκ απκτΫζεσηα αυτσ συά
θτΫζεσε τκ δδδαέτερκ ξρυηα τβς υηά
φπθδεάς ΜαθτκζδθΪτας εαδ β δεαθσά
τβτα τβς β βξκξρπηατδεά θα συθδυΪά
αεδ άξκυς απσ σζα τα ηΫρβ τκυ εσά
σηκυέ
Σέ εαδθκτρδκ γα παρκυσδΪσετε στκ
εκδθσ ηΫσα στβθ επσηεθβ ξρκθδΪν
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Σκθ Ικτθδκ τκυ 2ί1η Θα αθεβΪά
σκυηε στκ γΫατρκ ψadminton τβθ
γρυζδεά κπερΫτα τκυ Νέεκυ Υαταβαά
πκστσζκυ «Οδ πΪξβδες τπθ γβά
θυθ» σε σεβθκγεσέα τκυ σπκυδαέκυ
πτρκυ υαγγεζΪτκυέ Σκ Ϋργκ γα
αθΫβεδ ηε τα ΜκυσδεΪ τθκζα τβς
έ έ έ Χκρξάστρα εαδ ξκρπδέαΨ σβά
ηατκδκτυθτας Ϋτσδ εαδ τβθ επέσβηβ
Ϋθαριβ τβς υηφπθδεάς Ορξάστρας
τκυ «Ικθέκυ», τβς θπσβς πταθβά
σέπθ ζζΪδαςέ

ρκυθ αθδδδκτεζυς ηε αγΪπβ εαδ πΪγκς
στκυς σεκπκτς τβς έ έ έ πκυ εέθαδ β
δδΪσπσβ εαδ δδΪδκσβ τκυ πταθβσδαά
εκτ εαδ ζζβθδεκτ Πκζδτδσηκτ γεθδά
εστεραέ

έεκσδ ξρσθδα τυρα εέστε πδστσς
στκ ραθτεβκτ σας ηε τβθ πταθβά
σδαεά ηκυσδεά παρΪδκσβέ Σέ εέθαδ
αυτσ πκυ εατΪ τβθ γθυηβ σας ηπκά
επέσβηβ παρκυσέασβ τβς δβά
ρεέ σάηερα θα ερατΪεδ αθαηηΫθκ
ηδκυργέας τπθ ηκυσδευθ συθσζπθ
τκθ δστκρδεσ ζτξθκ ηε τβθ ηκυσδεά
Ϋγδθε στκ ΜΫγαρκ τβς ΠαζαδΪς κυά
παρΪδκσβ τπθ Ικθέπθν
ζάς στδς 2ζ Νκεηβρέκυ 2ί13 στα
φεθσς ηεθ β έδδα β δτθαηβ τβς πζαέσδα τβς τεζετάς βρΪβευσβς ηεά
ηκυσδεάς ηας παρΪδκσβς αζζΪ εαδ γΪζπθ πρκσππδεκτάτπθ πκυ εατΪγκά
β έδδα β φτσβ πκυ αθτδστΫεεταδ εαδ θταδ απσ τκ Ισθδκέ Σα ηκυσδεΪ στά
γεθθΪ αεσηα ταζΫθτα εαδ πρκσππδεσά θκζα τα κπκέα εέθαδμ συηφπθδεά κρά
τβτες πκυ τβθ δδατβρκτθέ γυ πρκά ξάστρα, συηφπθδεά ηαθτκζδθΪτα, ηαά
σππδεΪ, απσ ηδερσ παδδέ στβθ δδδαέά θτκζδθΪτα, κρξάστρα πκδεέζβς ηκυά
τερβ ηκυ πατρέδα τβθ ΚεφαζκθδΪ, σδεάς εαδ ξκρπδέα ζυρδευθ εαζζδά
Ϊεκυγα ξκρπδέες, κρξάστρες εαδ ηαά τεξθυθ δβηδκυργκτθταδ 1ηί ξρσθδα
θτκζδθΪτεςέ Όζα αυτΪ τα αεκτσηατα ηετΪ τβθ θπσβ τπθ πταθάσπθ ηε
ηπκζδΪστβεαθ ηΫσα στβθ παδδδεά τβθ ζζΪδα εαδ κ στσξκς τβς δβά
ουξά ηκυ εαδ Ϋτσδ σταθ πδα ηεγΪζκς ηδκυργέας τκυς εέθαδ θα απκτεζΫσκυθ
σπκτδασα ηκυσδεά, δδετγυθσβ κρξάά σξβηα πκζδτδστδεάς αθΪπτυιβς, δδΪά
στρας, ξκρπδέας εαδ εθκρξάστρπσβ σπσβς εαδ δδΪδκσβς τκυ επταθβσδαά
άιερα ηε αυτΫς τδς τεξθδεΫς γθυσεδς εκτ πκζδτδσηκτ εαδ τκυ εζζβθδεκτ εαδ
πκδσ σεκπσ θα υπβρετάσπ ά τκ ζά δδεγθκτς belcantoέ
ζβθδεσ εαδ παγεσσηδκ belcantoέ υτσ
Σα ηκυσδεΪ στθκζα τβς έ έ έ
δβζαδά πκυ ερΪταγε β ουξά ηκυ ηΫσα Ϋξκυθ παρκυσδΪσεδ άδβ ηεγΪζες παά
τβς απκ παδδΪεδέ τσδ στα 2ί ξρσθδα ραγπγΫς σππςμ
τβς εαρδΫρας ηκυ Ϋξπ αθεβΪσεδ παά
1έ « φδΫρπηα στβθ πταθβσδαεά
ραγπγΫς ά αφδερυηατα στβθ σπερα,
Μκυσδεά» Χ2 πρδζέκυ 2ί12 στκ γΫαά
τβθ κπερΫτα, τκ ηδκταδεαζ, τβθ δταά
τρκ admintonΨέ συθαυζέα πρκβζάά
ζδεά εαθτσκθΫτα, τκ tango, τκθ ιΫθκ
γβεε απσ τβθ έΡέΣέ στδς 21 Μα κυ
εαδ τκθ ζζβθδεσ εδθβηατκγρΪφκ, τκ
2ί12 εαδ β απθταθά βξκγρΪφβσβ τβς
εζαφρτ τραγκτδδ, τβθ πταθβσδαεά
συθαυζέας αυτάς ευεζκφσρβσε σε 2
ηκυσδεά εαδ τβθ γβθαρεά εαθτΪδαέ
ωϊ ηε τέτζκ « πσοε τβθ εδγΪρα ηκυ»
Πεέτε ηας δυκ ζσγδα γδα τβθ τκθ Οετυβρδκ τκυ 2ί13έ
«Έθπσβ πταθβσέπθ ζζΪδας» εαδ
2έ « φδΫρπηα στκυς συθγΫτες
γδα τκ Ϋργκ σας ηΫξρδ σάηερα ηε τα Νέεκ εαδ θδρΫα Υαταβαπκστσζκυ
ΜκυσδεΪ τθκζα τκυ Ικθέκυέ
εαδ στα 1ίί ξρσθδα τβς εζζβθδεάς
« θπσβ πταθβσέπθ ζζΪά κπερΫτας» Χ1η πρδζέκυ 2ί13 στκ γΫά
δκς Χ έ έ έΨ» εέθαδ στδεά Πκζδτδά ατρκ ψadmintonΨ ηε τέτζκ « γΪπβς
στδεά ηβ Κερδκσεκπδεά ταδρέα εαδ Λσγδα»έ
παρΪστασβ ηαγθβτκσεκά
απαρτέαεταδ απσ ηΫζβ πκυ εατΪγκθταδ πάγβεε εαδ γα ηεταδκγεέ απκ τβ Ν ά
απσ σζα τα πτΪθβσα εαδ πρκσφΫά ΡΙΣέ
wwwέestoέgr

3έ «ψel ωanto ϊ’ χmore ά κδ
πραδστερες ηεζπδέες αγΪπβς τκυ εσά
σηκυ»έ ε στηπραιβ ηε τβθ περέφβηβ
Υκρπδέα τβς ΚΫρευρας Χη υγκτά
στκυ 2ί13, Παζαδσ Φρκτρδκ ΚΫρευά
ραςΨέ
ζέ
φδΫρπηα στβθ τΫζζα
ΓερΫεα, ΧγΫατρκ ψadminton, 1θ εά
εεηβρέκυ 2ί13Ψ τβθ τεζευταέα εθ απά
ηεγΪζβ τραγκυδέστρδα τβς ηεταπκά
ζεηδεάς γάθας ηε τέτζκμ «τΫζζα
ΓερΫεα, άΜέα φπθά Μτγκς» ηε τβθ
κρξάστρα πκδεέζβς ηκυσδεάςέ
ηέ φδΫρπηα στκυς συθγΫτες εαδ
στα τραγκτδδα τκυ ραδδκφυθκυ τβθ
«Παγεσσηδα ηΫρα Ραδδκφπθέας» ηε
τβθ Ορξάστρα Πκδεέζβς Μκυσδεάςέ
συθαυζέα ηεταδσγβεε απθταθΪ απσ
τκ «ΣΡΙΣΟ ΠΡΟΓΡ ΜΜ » στδς 13
Φεβρκυαρέκυ 2ί1ζ, εαδ γα ηεταδκγεέ
εαδ απσ τβθ βησσδα Σβζεσρασβέ
θέ «χπσ τα πτΪθβσα στδς ηκυά
σδεΫς τκυ εσσηκυ, ψel ωanto ϊ’
χmore»έ τδς ι πρδζέκυ 2ί1ζ στκ
γΫατρκ adminton ηε τβθ πρεηδΫρα
τβς συηφπθδεάς ηαθτκζδθΪτας τκυ Iκά
θέκυ στα πζαέσδα τπθ εκρτασηυθ γδα
τα 1ηί ξρσθδα τβς Ϋθπσβς τπθ πταά
θάσπθ ηε τβθ ζζΪδαέ τβ συθαυζέα
συθΫπραιαθ β ξκρπδέα τβς ΚΫρευά
ρας, β ξκρπδέα ζυρδευθ εαζζδτεξθυθ
εαδ σπκυδαέκδ ζυρδεκέ εαζζδτΫξθεςέ
παρΪστασβ ηεταδσγβεε απσ τβθ Ν ά
ΡΙΣέ ΤπΪρξεδ επέσβς στβθ WebTV
τβς Ν ΡΙΣέ
ιέ φδΫρπηα στβθ πταθβσδαεά
εαδ γβθαρεά ΚαθτΪδα στβ εεπκηπά
τκυ ηκυσδεκζσγκυ ΛΪηπρκυ ΛδΪβα
«Σκ Λ ΣΙ Σ  Γ » πκυ ηεταδσά
γβεε απσ τβ Ν ΡΙΣ στδς θ Οετπβρέκυ
2ί1ζέ ΤπΪρξεδ επέσβς στβθ WebTV
τβς Ν ΡΙΣέ
Με τα ηκυσδεΪ στθκζα Ϋξκυθ συά
ηπρΪιεδ σπκυδαέκδ ζυρδεκέ εαζζδτΫά
ξθες τβς θΫας γεθδΪ, σππς κδμ θτυά
θβς Κκρπθαέκς, δκθτσβς κτρηπβς,
Νέθα ΛκτσΪρβ, δράθβ Κυρδαεέδκυ,
ζπδθέεβ ερβκτ, ζΫθβ κυδκυά
ρΪεβ, ΜπΪηπβς εζδσσΪρδκς, Καζά
ζδσπβ Ϋττα, Υράστκς ηβρΪαβς,
Παθτεζάς Κκθτσς, Νέεκς τεφΪθκυέ
Πσσκ ετεκζκ εέθαδ θα δδατβρεέτε
Ϋθα πκζδτδστδεσ σπηατεέκ ά Μκυά
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ἔστπ, ΝκΫή εε 2ί1ζ
σδεΪ τθκζα τσσκ υοβζκτ επδπΫά
δκυ, ηΫσα στβθ κδεκθκηδεά ερέσβν
Πκζδτεέα εατΪ πσσκ σας Ϋξεδ
υπκστβρέιεδ πρκς αυτά τβθ εατετά
γυθσβν
ΜΫξρδ τυρα β Πκζδτεέα δεθ Ϋξεδ
βκβγάσεδ τκ Ϋργκ ηαςέ Καταθκκτηε
σηπς τβθ βαγδΪ κδεκθκηδεά ερέσβ εαδ
εζπέακυηε γδα τκ ηΫζζκθέ Οδ ηεγΪζκδ
σηπς «αρπγκέ εαδ ξκρβγκέ» τκυ Ϋρά
γκυ ηας εέθαδ κδ ξδζδΪδες φέζκδ πκυ εαά
ταεζτακυθ τκυς ξυρκυς τπθ συθαυά
ζδυθ αθΪ τβθ ζζΪδα εαδ παρΪ τβθ
ερέσβ ηε τβθ αγΪπβ εαδ τκ υστΫρβηΪ
τκυς ηας δέθκυθ τβ δτθαηβ εαδ τκ εκυά
ρΪγδκ θα συθεξέσκυηε τκθ δτσεκζκ
εαδ πραέκ αυτσ αγυθαέ υτκτς τκυς
απζκτς φέζκυς πκυ ηας στβρέακυθ γα
άγεζα θα ευξαρδστάσπ ηΫσα απσ τβθ
εαρδδΪ ηκυέ
εδκηΫθκυ στδ β ερέσβ πκυ βδυθεδ β
ξυρα ηας δδατρΫξεδ πκζζΪ επέπεδα
(κδεκθκηέα, πκζδτδσησς, εέζέπέ),
γεπρεέτε ππς β πκζδτεέα ηπκρεέ
θα ξρβσδηκπκδάσεδ τβθ «αθαπτυά
ιδαεά» δδΪστασβ τπθ τεξθυθ πς
Ϋθα σξβηα εισδκυ απσ τβθ ερέσβν
έθαδ απαρΪδεετκ β εκδτέδα τκυ
Πκζδτδσηκτ εαδ τβς βηκερατέας, β
ξυρα τπθ φδζκσσφπθ, τπθ ηεγΪζπθ
πκδβτυθ εαδ συθγετυθ, β «ηβτΫρα»
τπθ επδστβηυθ πκυ δέδαιε σε σζκ
τκθ εσσηκ τδς παθαθγρυπδθες αιέες,
θα εδσΪγεδ εαδ θα «αγκρΪαεδ» οετά
τδεα πκζδτδστδεΪ πρκρσθτα στκθ βπησ
τκυ γράγκρκυ εΫρδκυς εαδ τβς πρσά
σεαδρβς δδαφάηδσβς πκυ αζζκδυθκυθ
τκθ πκζδτδστδεσ τβς δστσ εαδ τβθ ηεά
τατρΫπκυθ σε κυραγσ τπθ ειεζέιεπθέ
υτά τβ στδγηά τκ εαζττερκ Ϋηουξκ
δυθαηδεσ τβς θΫας ηας γεθδΪς στδς
τΫξθες εαδ στδς επδστάηες αθααβτΪ
τβθ ττξβ τκυ Ϋιπ απσ τβ ξυραέ έά
θαδ ζκδπσθ αθαγεαέα β ξΪραιβ σκβαά
ράς πκζδτδεάς εαδ β δβηδκυργέα πκά
ζδτδστδευθ γεσηυθ ηε αθαπτυιδαεσ
ξαραετάραέ Γδα παρΪδεδγηα, σθεδρσ
ηκυ εέθαδ β δβηδκυργέα εθσς δδεά
γθκτς ετρκυς εαδ αετδθκβκζέας «Παά
θεπταθβσδαεκτ ΦεστδβΪζ Μκυσδεάς
Τ Σεξθυθ» πκυ γα Ϋφερθε τα πτΪά
θβσα στκ επέεεθτρκ εαγδστυθτας τα
σξδ ησθκ τκυρδστδεσ αζζΪ εαδ πκζδά
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τδστδεσ πρκκρδσησέ θα φεστδβΪζ ηε
σεκπσ τβ δδατάρβσβ τβς πκζδτδστδά
εάς ηας παρΪδκσβςέ θα φεστδβΪζ
πκυ γα δυσεδ βάηα εαδ στκυς θΫκυς
δβηδκυργκτς εαδ σε σζες τδς ηκρφΫς
τβς τΫξθβςέ Πκυ γα επαθεεεδθάσεδ τβ
ζεδτκυργέα τκυ Λυρδεκτ ηεζκδρΪηαά
τκς, γα Ϋξεδ εαδ εεπαδδευτδεσ ξαραά
ετάρα, γα αιδκπκδάσεδ εαδ τβθ εραά
σδτεξθδεά δβηδκυργέα Χξκρπδέες, ηαά
θτκζδθΪτες, φδζαρηκθδεΫς, ξκρευτδεΪ,
γΫατρκ, εέΪέΨ, πκυ γα δβηδκυργάσεδ
γΫσεδς εργασέας γδα τβ θΫα γεθδΪ εαδ
γα δυσεδ αθΪσα στκυς επαγγεζηατέες
εαδ υγβσβ στκθ τκυρδσησέ

Θεπρεέτε ππς κ σβηερδθσς πθευηαά
τδεσς εσσηκς τπθ πταθάσπθ, ζεδά
τκυργεέ συθεετδεΪ (ά εαδ συθδεά
τδεΪ), πρκς τβθ εατετγυθσβ ηδας
στγξρκθβς πταθβσδαεάς ξκζάς
στδς τΫξθες εαδ στα γρΪηηαταν
εδεσθα τπθ πκζδτδστδευθ δραά
στβρδκτάτπθ πκυ αθαπττσσκθταδ τα
τεζευταέα ξρσθδα στα πτΪθβσα, γεά
πρεέτε ππς εέθαδ αθτΪιδα τβς βαγδΪς
δστκρέας εαδ τβς παραεαταγάεβς τκυ
Ικθέκυν
εθ εέηαδ ηβδεθδστάςέ ξκυθ γέά
θεδ εαδ σκβαρΫς πρκσπΪγεδες, σηπς
ηεηκθπηΫθεςέ Γδα παρΪδεδγηα, β
τπαριβ τπθ εαζζδτεξθδευθ τηβηΪτπθ
στκ Ισθδκ Παθεπδστάηδκ εαδ στκ Σ Ι
Ικθέπθ Νάσπθ, παρΪ τα πρκβζάηατα,
ερέθεταδ γετδεά σσκθ αφκρΪ στκ γεά
σηδεσ εαδ εεπαδδευτδεσ πζαέσδκ τβς
ΠερδφΫρεδαςέ Σκ Ισθδκ ΠΫζαγκς δδαά
γΫτεδ πκζτ ταζΫθτκ εαδ σπκυδαέες
πρκσππδεστβτες σε σζα τα εέδβ τβς
τΫξθβς πκυ τκ εεπρκσππκτθ επΪιδα
στβθ ζζΪδα εαδ στκ ειπτερδεσ ηε
τδς δδδπτδεΫς τκυς πρκσπΪγεδες εαδ
τδς πρκσππδεΫς τκυς εαρδΫρεςέ παά
θαζαηβΪθπ σηπς τβθ αθαγεαδστβτα
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δβηδκυργέας σκβαρυθ γεσηυθ πκυ
γα αιδκπκδάσκυθ σζκ αυτσ τκ Ϋηά
ουξκ υζδεσέ εθ ηπκρεέ κ πκζδτδσησς
θα γέθεταδ Ϋρηαδκ τβς πκζδτδεάς εαδ
εκηηατδεάς σεκπδηστβτας γδα πρκεά
εζκγδεκτς ζσγκυςέ Οφεέζεδ β Πκζδά
τεέα θα δβηδκυργάσεδ σκβαρκτς εαδ
αθειΪρτβτκυς γεσηκτς ηε δβηκεραά
τδεά γπρΪεδσβ εαδ ηαερκπρσγεσηκ
αθαπτυιδαεσ ξαραετάρα πκυ γα δδκδά
εκτθταδ σηπς απσ αθαγθπρδσηΫθες
πρκσππδεστβτες Χεπδστάηκθες, ηαΫά
στρκυς, σεβθκγΫτες, ξκρκγρΪφκυς,
εέΪέΨέ πκζδτδστδεά πκζδτδεά γδα τβθ
τΫξθβ πρΫπεδ θα ξαρΪσσεταδ εαδ θα
δβηδκυργεέταδ απσ τβθ έδδα τβθ τΫξθβ
εαδ θα πρκστατετεταδ απσ τβθ Πκζδά
τεέαέ ηβ τπαριβ, γδα παρΪδεδγηα,
γΫσβς Καζζδτεξθδεκτ δευγυθτά εαδ
Καζζδτεξθδεάς πδτρκπάς στκυς πκά
ζδτδστδεκτς κργαθδσηκτς τπθ άηπθ
Ϋξεδ πς απκτΫζεσηα κ πκζδτδσησς θα
δβηδκυργεέταδ απσ αδρετΪ ηεθ πρσά
σππα, ηε εαζΫς πρκγΫσεδς έσπς, πκυ
πρκΫρξκθταδ σηπς απσ Ϊζζκυ εέδκυς
επαγγεζηατδεκτς ξυρκυς εαδ δεθ ηπκά
ρκτθ θα Ϋξκυθ τδς απαραέτβτες γθυά
σεδς γδα τδς ΚαζΫς ΣΫξθεςέ
Κζεέθκθτας, γα γΫζαηε θα ηας αθαά
πττιετε συθκπτδεΪ τδς σεΫοεδς σας
γδα τβθ ηκυσδεά ταυτστβτα τκυ Ικά
θέκυ ηΫσα στκθ 21κ αδυθαέ
έθαδ αζάγεδα ππς τέπκτε δεθ εέά
θαδ αδυθδκ, κ εσσηκς αζζΪαεδ δραηαά
τδεΪέ Σκ έδδκ εαδ β ηκυσδεάέ ΝΫκδ συθά
γΫτες, θΫκδ τρσπκδ, θΫα άγβ εαδ Ϋγδηαέ
βηασέα Ϋξεδ γδα Ϋθαθ τσπκ θα ηπκά
ρεέ θα εδθαδ δβηδκυργσς εαδ πρπτκπσά
ρκς τπθ ειεζέιεπθ αζζΪ ταυτσξρκθα
θα ηβθ ιεξθΪ τβθ δστκρέα τκυ, τβθ πκά
ζδτδστδεά τκυ ταυτστβτα εαδ θα ηβθ
αζζκδυθεδ τβ φυσδκγθπηέα τκυ, αθ γΫά
ζεδ θα Ϋξεδ παρσθ αζζΪ εαδ ηΫζζκθέ
Μκυσδεά πΪθτα γραφσταθ εαδ πΪά
θτα γα γρΪφεταδέ Οδ εαζζδτΫξθες τβς
πατρέδας ηας πΪθτα γα δβηδκυργκτθέ
βηασέα σηπς Ϋξεδ θα ηβθ θδυγκυθ
απκηκθπηΫθκδ ά «ιΫθκδ» ηΫσα στκ
έδδκ τκυς τκ ερΪτκςέ Γδ’ αυτσ, β δβά
ηδκυργέα εθσς σκβαρκτ γεσηκτ, σππς
πρκαθΫφερα, γα Ϋδδθε στα θβσδΪ ηας
ειΫξκυσα γΫσβ στκ παγεσσηδκ πκζδτδά
στδεσ γέγθεσγαδ τκυ 21κυ αδυθαέ
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ΝκΫή εε 2ί1ζ, ἔστπ
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Παθαγάς ΜπαρηπΪτβς ά ΜαΫστρκς

Ο Παθαγάς ΜπαρηπΪτβς γεθθάά
γβεε στβθ γάθα τκ 1λι1έ εαταά
γπγά τκυ εέθαδ απσ τβ Λαεάγρα Κεά
φαζκθδΪςέ Σα πρυτα ηκυσδεΪ ηαγάά
ηατα τα πάρε απσ τκ ηαΫστρκ δκά
θτσβ πκστκζΪτκέ πκτδασε αθυά
τερα γεπρβτδεΪ εαδ πδΪθκ στκ ζά
ζβθδεσ Χδεέκ ηε εαγβγβτά τκ ηκυά
σκυργσ ΙπΪθθβ Καστρδθσ εαγυς εαδ
δδετγυθσβ κρξάστρας εαδ ξκρπδέας
ηε εαγβγβτά τκ ηαΫστρκ Γευργδκ
ραβέδβέ πκφκέτβσε ηε Ϊρδστα εαδ
τδηβτδεά δδΪερδσβέ Σκ 1λλ2, σε βζδεέα
21 ετυθ, δδβτγυθε γδα πρυτβ φκρΪ τβ
Υκρπδέα ΜαθτκζδθΪτα τγερκυ Κεά
φαζκθδΪς στκ γΫατρκ ΠαζζΪςέ πσ
τστε υπβρετεέ ηε πΪγκς τκ ξκρπά
δδαεσ τραγκτδδ Ϋξκθτας δβηδκυργάά
σεδ εαδ δδευγτθεδ πκζζΫς ξκρπδέεςμ
δάηπθ Μαρεκπκτζκυ, Μεσκγαέας,
ρβζδσσέπθ, Νέ ρυγραέας, Νεαθδεά
ξκρπδέαάηαθτκζδθΪτα γέ Παθτεζεάά
ηκθκς ξαρθυθ, γέπθ θαργτρπθ,
εέΪέ Σo 2ίί2 δδρτεδ τβ ξκρπδέα Λυά
ρδευθ Καζζδτεξθυθ εαδ τβθ κρξάά
στρα « πσζζπθ ΜκυσβγΫτβς», ηε
τβθ κπκέα Ϋξεδ παρκυσδΪσεδ σε συθερά
γασέα ηε δδαεεερδηΫθκυς ζυρδεκτς
σκζέστ αφδερυηατα στβθ ιΫθβ εαδ ζά
ζβθδεά κπερΫτα, τβθ σπερα, τβθ εαθά
τσκθΫτα, τκ ηδκταδεαζ, τκθ ιΫθκ εαδ
ζζβθδεσ εδθβηατκγρΪφκ, τκ Ϋθτεά
ξθκ εζαφρσ τραγκτδδ εαδ τβθ πταά
wwwέestoέgr

θβσδαεά εαδ γβθαρεά εαθτΪδαέ Σκ
εέδκς αυτσ τκ Ϋξεδ πρκβΪζζεδ εαδ σε
πκζζΫς τβζεκπτδεΫς εεπκηπΫςέ πέά
σβς, Ϋξεδ παρκυσδΪσεδ αφδερυηατα
ζζάθπθ συθγετυθ σππς Μέεβ Θεά
κδπρΪεβ, ΜΪθκυ ΥαταβδΪεδ, Γδυρά
γκυ ΥαταβθΪσδκυ, ζέα θδρδσπκυά
ζκυ, ΜδξΪζβ κυγδκτζ, Κυστα Γδαθά
θέδβ, Νέεκυ εαδ θδρΫα Υαταβαπκά
στσζκυ, Θεσφραστκυ αεεζζαρέδβ,
εέΪέ πσ τβθ περέκδκ αυτβ ευεζκφκά
ρκτθ 2 ωϊ απσ απθταθΫς βξκγραφάά
σεδς, «
γρΪηπεζβ» εαδ «Σα τραά
γκτδδα τκυ ΜδξΪζβ κυγδκτζ»έ
Σεζευταέκ τκυ δβηδκτργβηα εέά
θαδ τα ΜκυσδεΪ τθκζα τβς Έθπά
σβς πταθβσέπθ ζζΪδας (EέEέEέ),
τβς κπκέας εέθαδ εαζζδτεξθδεσς
δδευγυθτάς απσ τκ 2ί12έ
επέσβηβ παρκυσέασβ τβς δβά
ηδκυργέας τπθ Μκυσδευθ υθσζπθ
Ϋγδθε στκ ΜΫγαρκ τβς ΠαζαδΪς κυά
ζάς στδς 2ζ Νκεηβρέκυ 2ί13 στκ
πζαέσδκ τβς τεζετάς βρΪβευσβς ηεά
γΪζπθ πρκσππδεκτάτπθ πκυ εατΪγκά
θταδ απσ τκ Ισθδκέ
Σα ΜκυσδεΪ τθκζα, συηφπά
θδεά κρξάστρα, συηφπθδεά ηαθτκά
ζδθΪτα, κρξάστρα πκδεέζβς ηκυσδά
εάς εαδ ξκρπδέα ζυρδευθ εαζζδτεά
ξθυθ, δβηδκυργκτθταδ 1ηί ξρσθδα
ηετΪ τβθ θπσβ τπθ πταθάσπθ ηε
τβθ ζζΪδα, ηε στσξκ θα απκτεζΫά
σκυθ σξβηα πκζδτδστδεάς αθΪπτυιβς,
δδΪσπσβς εαδ δδΪδκσβς τκυ πταθβά
σδαεκτ πκζδτδσηκτ εαδ τκυ ζζβθδεκτ
εαδ δδεγθκτς belcantoέ
Με τα ΜκυσδεΪ τθκζα τβς
έ έ έ Ϋξεδ παρκυσδΪσεδ άδβ ζ ηεγΪά
ζες παραγπγΫςμ
1έ « φδΫρπηα στβθ πταθβσδαεά
Μκυσδεά», στδς 2 πρδζέκυ 2ί12, στκ
γΫατρκ admintonέ συθαυζέα πρκά
βζάγβεε απκ τβθ ΡΣ στδς 21 Μα κυ
2ί12 εαδ β απθταθά βξκγρΪφβσβ τβς
συθαυζέας αυτάς ευεζκφσρβσε σε δδά
πζσ ωϊ ηε τέτζκ « πσοε τβθ εδγΪρα
ηκυ», τκθ Οετυβρδκ τκυ 2ί13έ
2έ « φδΫρπηα στκυς συθγΫτες Νέεκ
εαδ θδρΫα Υαταβαπκστσζκυ εαδ στα
1ίί ξρσθδα τβς ζζβθδεάς κπερΫτας»,
στδς 1η πρδζέκυ 2ί13 στκ γΫατρκ

admintonέ
3έ «ψel ωanto ϊ’ χmore ά Οδ πραδσά
τερες ηεζπδέες αγΪπβς τκυ εσσηκυ»
σε στηπραιβ ηε τβθ περέφβηβ ξκρπά
δέα τβς ΚΫρευρας, στδς η υγκτστκυ
2ί13, στκ Παζαδσ Φρκτρδκ ΚΫρευά
ραςέ
ζέ « φδΫρπηα στβθ τΫζζα ΓερΫεα»,
τβθ τεζευταέα εθ απά ηεγΪζβ τραά
γκυδέστρδα τβς ηεταπκζεηδεάς γάά
θας ηε τέτζκμ «τΫζζα ΓερΫεα, Μέα
φπθά ητγκς» ηε τβθ Ορξάστρα πκδά
εέζβς ηκυσδεάς, στδς 1θ εεεηβρέκυ
2ί13, στκ γΫατρκ admintonέ
ηέ « πσ τα πτΪθβσα στδς ηκυσδεΫς
τκυ εσσηκυ, ψel ωanto ϊ’ χmore»,
στδς ι πρδζέκυ 2ί1ζ, στκ γΫατρκ
ψadminton ηε τβθ πρεηδΫρα τβς συηά
φπθδεάς ηαθτκζδθΪτας στα πζαέσδα
τπθ εκρτασηυθ γδα τα 1ηί ξρσθδα τβς
Ϋθπσβς τπθ πταθάσπθέ τβ συθαυά
ζέα συθΫπραιαθ β ξκρπδέα τβς ΚΫρά
ευρας, β ξκρπδέα ζυρδευθ εαζζδτεά
ξθυθ εαδ σπκυδαέκδ ζυρδεκέ εαζζδτΫά
ξθεςέ παρΪστασβ ηεταδσγβεε απσ
τβ Ν ΡΙΣ εθυ εέθαδ δδαγΫσδηβ απσ
τβθ υπβρεσέα WebTV τβς Ν ΡΙΣέ
θέ φδΫρπηα στκυς συθγΫτες εαδ στα
τραγκτδδα τκυ ραδδκφυθκυ τβθ «Παά
γεσσηδα ηΫρα Ραδδκφπθέας» ηε τβθ
Ορξάστρα Πκδεέζβς Μκυσδεάςέ συά
θαυζέα ηεταδσγβεε απθταθΪ απσ τκ
«ΣΡΙΣΟ ΠΡΟΓΡ ΜΜ » στδς 13 Φεά
βρκυαρέκυ 2ί1ζ, εθυ γα ηεταδκγεέ
εαδ απσ τβ Ν ΡΙΣέ
ιέ φδΫρπηα στβθ πταθβσδαεά εαδ
γβθαρεά ΚαθτΪδα, στβθ εεπκηπά
τκυ ηκυσδεκζσγκυ ΛΪηπρκυ ΛδΪβα
«Σκ ζΪτδ τβς Γβς» πκυ ηεταδσγβεε
απσ τβ Ν ΡΙΣ στδς θ Οετπβρέκυ 2ί1ζ
εαδ υπΪρξεδ δδαγΫσδηβ στβθ υπβρεσέα
WebTV τβς Ν ΡΙΣέ
Με τα ΜκυσδεΪ τθκζα Ϋξκυθ
συηπρΪιεδ σπκυδαέκδ ζυρδεκέ εαζζδά
τΫξθες τβς θΫας γεθδΪς, ηεταιτ τπθ
κπκέπθ κδ θτυθβς Κκρπθαέκς, δκά
θτσβς κτρηπβς, Νέθα ΛκτσΪρβ, δά
ράθβ Κυρδαεέδκυ, ζπδθέεβ ερβκτ,
ζΫθβ κυδκυρΪεβ, ΜπΪηπβς εά
ζδσσΪρδκς, Καζζδσπβ Ϋττα, Υράστκς
ηβρΪαβς, Παθτεζάς Κκθτσς, εαδ Νέά
εκς τεφΪθκυέ
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δβζδκπαρκυσέασβ ά Πρκδβηκσέευσβμ

Σα Ισθδα ΝβσδΪ τκ τκς 1κθ3
ΝτΫδβδθτ Σσηας Άθστεθτ

εδσσεδς « δγδαζσς» ά δβζδκππζεέκ Κτβκς ά wwwέeάkivosέgr
ΜετΪφρασβμ Υράστκς Υρδστσπκυζκς
τκδξεέα πρπτκττπκυμ

THE IONIAN ISLANDS IN THE YEAR 1863.
BY

PROFESSOR D. T. ANSTEID, M.A., F.R.S.,
ETC., ETC., ETC.

“The isles of ύreeceΞ The isles of ύreeceΞ
Where burning Sappho loved and sung —
Where grew the arts of war and peaceέ” — ψyronέ

LONDON:
WM. H. ALLEN & CO., 13, WATERLOO PLACE, S.W.
1863.

βηεέπηα τκυ ηεταφραστά

Σκ 1κθ3 ά παραηκθά τβς Ϋθπσβς τπθ Ικθέπθ Νάσπθ ηε
τβθ ζζΪδα ά κ ρεταθσς αεαδβηαρεσς εαδ περδβγβτάς
Thomas χnsted επδσεΫφτβεε τβθ ευρττερβ περδκξάέ εκά
πσς τκυ άταθ β παρατάρβσβ εαδ εαταγραφά τπθ σβηαά
θτδευθ αυηυσεπθ εαδ αζζαγυθ πκυ εέξαθ άδβ ιεεδθάσεδ
θα ζαηβΪθκυθ ξυρα εαγυς τα θβσδΪ ετκδηΪακθταθ πυά
ρετπδυς θα απκτεζΫσκυθ τηάηα τκυ πρσσφατκυ, αεσηα,
ζζβθδεκτ ασδζεέκυέ ΓεθθβηΫθκς τκ 1κ1ζ, κζκεζάρπσε
τδς σπκυδΫς τκυ στκ παθεπδστάηδκ τκυ ωambridge εαδ στά
θτκηα αθαγθπρέστβεε πς Ϋθας απσ τκυς πδκ δδαεεερδηΫά
θκυς γεπζσγκυς τβς επκξάςέ ΟπζδσηΫθκς ηε τκ φδζεζετά
γερκ πθετηα εαδ τβθ ταιδδδπτδεά τκυ δδΪγεσβ γθυρδσε
σζκ τκθ εσσηκ εαδ δδδαέτερα τδς ρεταθδεΫς απκδεέες εαδ

Πρσζκγκς
Όταθ εατΫστβ πδγαθσ ππς τα θβά
σδΪ τα κπκέα απΪρτδααθ τκ θπηΫθκ
ΚρΪτκς τπθ πταθάσπθ, Ϋξκθτας παά
ραηεέθεδ υπσ τβθ πρκστασέα τκυ ρεά
ταθδεκτ τΫηηατκς απσ τβθ υθγάεβ
τκυ 1κ1η, άταθ πδγαθσ στθτκηα θα
απκτεζΫσκυθ εκηηΪτδ τβς ζζΪδας,
αδσγΪθγβεα ππς γα άταθ εθδδαφΫρκθ,
απσ εΪγε Ϊπκοβ, θα τα επδσεεφγυ
πρδθ ηδα τσσκ ηεγΪζβ αζζαγά ζΪβεδ
ξυραέ
παρκυσέα τπθ συηπατρδπά
τυθ ηκυ δεθ ηπκρκτσε παρΪ θα εαά
ταστάσεδ τκ Ϋργκ τβς Ϋρευθας, συά
γερδτδεΪ, ετεκζκέ πρσεεδτκ θα δπ
ηδα ξυρα ετκδηαασηεθβ γδα ηδα εδρβά
θδεά επαθΪστασβέ Θα ηπκρκτσα θα

πρκτεετκρΪταέ ε εΪγε περέπτπσβ, σππς εαδ στβθ αθτέά
στκδξβ τπθ Ικθέπθ Νάσπθ, δεθ δέστασε θα ασεάσεδ τβθ
ερδτδεά τκυ τσσκ πρκς τβθ ρεταθδεά υτκερατκρέα σσκ
εαδ πρκς τκυς γβγεθεές πζβγυσηκτςέ τκ Ϋργκ τκυ «Σα
Ισθδα ΝβσδΪ τκ τκς 1κθ3» συθδυΪαεδ τβθ επδστβηκθδεά
παρατάρβσβ, τβθ δστκρδεά εαταγραφά, τκθ πκζδτδεσ σξκά
ζδασησ εαδ τβθ σατυρδεά δδΪγεσβέ Σα αεσζκυγα απκσπΪά
σηατα επδξεδρκτθ θα πρκσφΫρκυθ στκθ αθαγθυστβ Ϋθα ηδά
ερσ δεέγηα τβς γραφάς τκυέ
Σκ βδβζέκ «Σα Ισθδα ΝβσδΪ τκ τκς 1κθ3» γα ευεζκφκά
ράσεδ στθτκηα απσ τδς εεδσσεδς « δγδαζσς»έ
Υράστκς Υρδστσπκυζκς

«Σὰ θβσδὰ τῆς ἙζζΪδας! ὦ θβσδὰ βζκγβηΫθα,
Πκῦ ηὲ ἀγΪπβ εαὶ φζσγα ηδὰ απφὼ τραγκυδκῦσε,
Πκῦ πκζΫηπθ ε’ εἰράθβς δῶρα ἀθγέααθ σπαρηΫθα» – τρπθ
ερέθπ, σε εΪπκδκ ηΫτρκ, τα πεπραγά
ηΫθα τβς γγζέας· σε πκδα Ϋετασβ
εέξε εεπζβρυσεδ τβθ υπετγυθβ ζεδά
τκυργέα πκυ εέξε αθαζΪβεδ εαδ πκδα
άταθ β πδγαθστβτα τα σξΫδδα τβς θα
εαρπκφκράσκυθέ Θα εέξα τβ δυθατσά
τβτα, σε Ϋθα εκηβδεσ σβηεέκ γδα τβθ
δστκρέα τπθ θβσδυθ, θα παρατβράσπ
εαδ θα ηεζετάσπ τβθ φυσδεά γεπά
γραφέα εαδ γεπζκγέα τκυς εαγυς εαδ
τα Ϋγδηα τπθ αθγρυππθ· επδπζΫκθ,
σαθ απζσς παρατβρβτάς, έσπς θα ειΫά
τααα, απσ απσστασβ, ερέθκθτας δδά
εαδστερα απσ τκυς αθαηεηεδγηΫθκυς,
τβθ υπΪρξκυσα δδαηΪξβ εαδ τκ εατΪ
πσσκ υπΪρξεδ αδτέα γδα τβθ εδυ εαδ
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εαδρσ δδαβσβτβ απκυσέα συηπΪγεδας
πρκς τβ ρεταθδεά ευβΫρθβσβ στκυς
εσζπκυς τβς Γερκυσέαςέ
Σα απκτεζΫσηατα τβς επέσεεοβς
ηκυ γα απκτυππγκτθ στδς αεσζκυγες
σεζέδεςέ ΠαρκυσδΪακυθ τα θβσδΪ εαδ
τκυς αθγρυπκυς σππς πραγηατδεΪ εέά
θαδ, εαδ σππς εγυ τκυς εέδαέ ζπέαπ
θα αθταθαεζκτθ Ϋθα ηΫρκς τβς δεαθκά
πκέβσβς εαδ ευξαρέστβσβς πκυ Ϋζαβα
εΪθκθτας τδς παρατβράσεδς ηκυέ
Οφεέζπ τβθ γερηστερβ αθαγθυά
ρδσβ στκυς πκζυΪρδγηκυς εαδ ευγεά
θεές φέζκυς, σε σζα τα θβσδΪέ πσ
τκθ Ύπατκ ρηκστά, τκυς Σκπκτβά
ρβτΫς, τβθ Γραηηατεέα τβς ΚυβΫρά
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θβσβς, εαδ τκυς υπσζκδπκυς ζεδτκυρά
γκτς τβς Πκζδτεέας, εΪγε γΫσβς ηΫξρδ
τκθ φτπξστερκ βαρεΪρβ, δδδκετάτβ
αυκυ, αστυθσηκ εαδ υπβρΫτβ τσσκ
αθΪηεσα στκυς συθτκπέτες ηκυ σσκ
εαδ στκυς γβγεθεές τπθ θβσδυθέ υά
θΪθτβσα παθτκτ τβθ γερηστερβ φδζκά
ιεθέα εαδ τβθ πδκ πρσγυηβ φρκθτέδα
σζπθ τπθ επδγυηδυθ ηκυέ

ΥΪρτβς τβς ΚεφαζκθδΪς Χαπσ τκ βδβζέκΨέ

φδζκιεθέα απκτεζεέ, πρΪγηατδ,
σάηερα, σξδ ζδγστερκ απ’ στδ τα εζασά
σδεΪ ξρσθδα, δερσ εαγάεκθ σε αυτΪ τα
θβσδΪ, εαδ ηΪζδστα πρσεεδταδ γδα Ϋθα
εαγάεκθ απσζυτα συθεδδβτΪ εετεζεά
σηΫθκέ ε Ϋθα τσπκ σπκυ σζκδ Ϋξκυθ
επδδεέιεδ τΫτκδα ευγΫθεδα, δεθ τκζηυ
θα συγεεερδηεθκπκδάσπ· κηκζκγυ,

σηπς, ππς, συξθΪ, συγεδθάγβεα δδδαέά
τερα απσ τβθ φαθερά ζτπβ ηε τβθ
κπκέα γδθσταθ δεετά β Ϊρθβσβ θα δεά
ξτυ ηδα πρΪιβ απζάς εαζκστθβς σσκ
εαδ απσ τβθ αθτέστκδξβ Ϋεφρασβ δεαά
θκπκέβσβς σταθ ηδα ηδερά ειυπβρΫά
τβσβ πρκσφερσταθέ
Σκ γεγκθσς ππς Ϋθας ζασς ηε τσά
σες πκζζΫς πκδστβτες, σππς αυτκέ κδ
θβσδυτες, εατΫξεδ τβθ έδδα στδγηά Ϋθα
εκηηΪτδ απσ τδς αδυθαηέες, εαδ εζατά
τυηατα, τσσκ εκδθΫς στδς αετΫς τκυ
ΛεβΪθτε, δεθ απκτεζεέ Ϋεπζβιβέ Οδ
αρετΫς τκυς, σηπς, υπΪρξκυθ, εαδ δεθ
πρΫπεδ θα ζβσηκθκτθταδέ
ΚαθΫθας ταιδδδυτβς, κ κπκέκς
Ϋξεδ επδσεεφτεέ τα Ισθδα ΝβσδΪ, δεθ
ηπκρεέ, θκηέαπ, θα αηφδσββτάσεδ ππς
ηδα αζζαγά απσ τκ παρσθ ηκθτΫζκ
δδαευβΫρθβσβς, σε αυτσ πκυ γα τκ
δδαδεξγεέ υπσ Ϋθαθ ζζβθα βασδζδΪ,
δεθ ηπκρεέ παρΪ θα περδζαηβΪθεδ ηδα
ηαερΪ δκεδηαστδεά περέκδκέ Ο εθά
γκυσδασησς ηε τκθ κπκέκ ηδα Ϋθπσβ
ηε τβθ ζζΪδα γα γέθεδ απκδεετά πρΫά
πεδ στθτκηα θα εαταζαγδΪσεδ ηπρκά
στΪ στβθ αθαγεαδστβτα τβς πραγηαά
τδεστβτας, εαδ Ϋθα πκζτ δτσεκζκ Ϋργκ
τστε γα εεεδθάσεδ, εεεέθκ, ευρέπς,
τκυ θα πρκσαρηκστεέ κ παζαδσς τρσά
πκς ηε τκθ κπκέκ κδ Ϊθγρππκδ αθδρυά
γβεαθ – πΪθτκτε υπσ εαγκδάγβσβ –
σε Ϋθα θΫκ τρσπκ συηβατσ ηε τβθ δδαά

ξεέρδσβ εθσς βασδζεέκυ υπσ ηδα συά
θταγηατδεά ευβΫρθβσβέ
τξκηαδ τκ τεζδεσ απκτΫζεσηα θα
εέθαδ τκ επδγυηβτσ· ηαεΪρδ β γγζέα
θα δεδ τκ βασέζεδκ τβς ζζΪδας θα
αεηΪαεδ εαδ θα γέθεταδ σπκυδαέκ, υπσ
τκθ Πρέγεδπα πκυ Ϋξεδ τυρα επδζεά
γεέ θα κδβγάσεδ τκ πεπρπηΫθκ τβς,
εαδ β θατκζά, έσπς, θα απκετάσεδ
ιαθΪ Ϋθα δσξυρσ, αθειΪρτβτκ εαδ εαά
ζυς εαγκδβγκτηεθκ Υρδστδαθδεσ βαά
σέζεδκέ υτά γα άταθ ηδα Ϋεβασβ
αθτΪιδα τκυ δεεΪτκυ Ϋθατκυ αδυθα,
ηδΪς επκξάς άδβ αιδκσβηεέπτβς γδα
τβθ αθαγΫθθβσβ εαδ απκεατΪστασβ
τβς Ιταζέαςέ
ΣΫζκς, ας ηβθ αφεγεέ ηδα φαδθκά
ηεθδεά απκτυξέα, ά πρυδηβ αθαταά
ραξά, θα απκγαρρτθεδ σσκυς επδγυά
ηκτθ τκ εΪζκ τβς ζζΪδαςέ Ο δρσηκς
πρκς τβθ εζευγερέα δεθ υπάριε πκτΫ
ζεέκς εαδ αθγκστσζδστκςέ
εζευγεά
ρέα απκζαηβΪθεδ θα εατκδεεέ σε βραά
ξυδεδς αετΫς εαδ σξεδσθ απρσσδτα ζβά
ηΫρδα, εαδ εαγυς β ζζΪδα Ϋξεδ υπΪρά
ιεδ σπέτδ τβς γδα αδυθες, ηπκρεέ τυρα
θα εέθαδ σέγκυρβ ππς εαδ εεεέθβ, ηε τβ
σεδρΪ τβς, δεθ ιεξθΪ ετεκζα τκυς τσά
πκυς πκυ εΪπκτε αγδΪστβεαθ απσ τβθ
παρκυσέα τβςέ
Impington ώall
ΚΫδηπρδτα, τγκυστκς, 1κθ3

Ο δρΪεκς τκυ Ματρκυ κυθκτέέέ
γεσπΫσδκυ πευεκά
δΪσκυς πκυ εΪά
πκτε τδς εΪζυπτε,
πρκσφΫρκυθ υπΫά
ρκξβ γΫαέ Φαέθεταδ
επέσβς θα συθδΫκά
θταδ ηε τκυς γρτά
ζκυς εαδ τδς πρκά
εαταζάοεδς τπθ
αθγρυππθ παρσζκ
πκυ κδ ρέαες τκυς,
εαγυς κ πζβγυά
σησς τκυ θβσδκτ
ργκστσζδ εαδ τκ Ματρκ κυθσ, ϋέ Lear Χ1κ12ά1κκκΨέ
εέθαδ σξετδεΪ πρσά
σφατκς,
δεθ
ξΪθκθταδ
πέσπ στκ ξρσθκέ
Οδ δυτδεΫς πζαγδΫς τκυ Ματά
τσδ, κ εαδρσς τβς εθετδεάς εατκά
ρκυ
κυθκτ, αεσηα σβηαδεά
ηΫθες απσ τα απκηεδθΪρδα τκυ ξάς σξεδσθ φαέθεταδ θα αθάεεδ στβθ
wwwέestoέgr

αρξαδστβτα τβς περδκξάς· γδ’ αυτσ
τκ ζσγκ, πΫρα απσ ηδα απζά εαταά
γραφά, δεθ εέθαδ δυθατσθ θα πρκσά
δδκρδστεέ περδσσστερκ κ αεσζκυγκς
γρτζκςέ θάεεδ στδς πρσσφατες δδβά
γάσεδς τβς υπαέγρκυ εαδ αθαφΫρεταδ
σε δυκ αδεζφκτς ηε τκ σθκηα Λκυά
εέσσα, κδ κπκέκδ σε παζαδστερκυς
εαδρκτς απΫετβσαθ ηεγΪζβ περδκυά
σέα στδς πζαγδΫς τκυ βκυθκτέ θας
τρκηερσς δρΪεκς εατκδεκτσε τστε σε
Ϋθα σπάζαδκ στα βκυθΪ εαδ, σππς
συθβγέαεταδ ηε τκυς δρΪεκυς, ευθβά
γκτσε τβ θτξτα, εαταφετγκθτας τβθ
βηΫρα στκ ζβηΫρδ τκυέ ΚΪγε βρΪδυ
αθααβτκτσε Ϋθα γτηα γδα θα δεαθκά
πκδάσεδ τβθ τρκηερά τκυ σρειβέ Καά
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θΫθα ξπρδσ δεθ άταθ ασφαζΫς απσ τδς
επδγΫσεδς τκυ τΫρατκς· επδπζΫκθ, άταθ
δδδαέτερα δυθατσς εαδ παθκτργκς γδα
θα αθτδηετππδστεέέ ΚαθΫθας συθβγδά
σηΫθκς Ϊθγρππκς δεθ τκζηκτσε θα
τκυ αθτδσταγεέ ά θα τκυ στάσεδ εαρά
τΫρδ στβ σπβζδΪ τκυ· στηφπθα ηε τβθ
εηπεδρέα σε παρσηκδες περδπτυσεδς
ξρεδαασταθ Ϋθας άρπας, εαδ ηΪζδστα
Ϋιυπθκς, γδα θα θδεάσεδ τκ γβρέκέ Σεά
ζδεΪ κδ δυκ αδεζφκέ, εεεέθβ τβθ επκξά
εαρβκυθδΪρβδες, ά ασευθτας εΪπκδκ
παρσηκδκ επΪγγεζηα, δΫξτβεαθ, υπσ
πρκςπκγΫσεδς, θα τκθ σεκτυσκυθέ
Οδ αδεζφκέ, αφκτ αθαεΪζυοαθ τκ
αερδβΫς ηκθκπΪτδ απσ τκ ζβηΫρδ τκυ,
ετκέηασαθ εατΪ τβ δδΪρεεδα τβς βηΫά
ρας δυκ ζΪεεκυς, κ εαγΫθας αρεετΪ
ηεγΪζκς εαδ βαγτς γδα θα ξπρΫσεδ
Ϋθαθ Ϊθτρα ερυηηΫθκ εΪτπ απκ ξσρτα
εαδ εζαδδΪέ Τπάρξε απσστασβ αθΪά
ηεσα στκυς δτκ ζΪεεκυς, άταθ τΫτκδα
σηπς πκυ κ Ϋθας Ϊθτρας ηπκρκτσε
θα αεκτσεδ τκθ Ϊζζκέ Όταθ σζα άταθ
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Ϋτκδηα, εαδ τκ σξΫδδκ εέξε κζκεζβά
ρπγεέ, κδ αδεζφκέ ετκδηΪστβεαθ γδα
τβθ συθΪθτβσβέ ΟπζδσηΫθκδ ηε εΪγε
πδγαθσ σπζκ ηπάεαθ στκυς ζΪεεκυς
εαδ, αφκτ εαζτφγβεαθ πρκσεετδεΪ,
περέηεθαθ τκ βζδκβασέζεηαέ τθτκηα
κ δρΪεκς βγάεε γδα τβ βραδδθά τκυ
βσζτα, εαδ δεέπθκ, σταθ περθυθτας
εκθτΪ απσ τκυς ζΪεεκυς κ Ϋθας απσ
τκυς αδεζφκτς, σππς εέξε συηφπθβά
γεέ, Ϋεαθε γσρυβκέ Ο δρΪεκς, τεθτυά
θκθτας τα αυτδΪ τκυ, πέστεοε ππς β
ζεέα τκυ άταθ εκθτΪ εαδ β αθΪγεβ
θα περδπζαθβγεέ άδβ στκ τΫζκς τβςέ
Πρκξυρβσε αηΫσπς πρκς τβθ εατετά
γυθσβ τκυ γκρτβκυέ Καγυς πζβσέασε
τκ σβηεέκ απ’ σπκυ πρκερξσταθ κ γσά
ρυβκς εαδ αθααβτκτσε τκ γτηα τκυ,
κ Ϊζζκς αδεζφσς Ϋεαθε Ϋθα παρσηκδκ
γσρυβκέ «ΌπαΞ» εέπε κ εέ ραεσς
στκθ εαυτσ τκυ «Ϋεαθα ζΪγκς, τκ δεέά
πθκ ηκυ εέθαδ εεεέ εαδ σξδ εδυ»έ τσδ
εατευγτθγβεε πρκς τκθ Ϊζζκ ζΪεεκ,
κ Ϋθκδεκς τκυ κπκέκυ παρΫηεδθε αεέά

θβτκς ηετΪ τβ φασαρέαέ Με τκ πκυ
πζβσέασε τκ θΫκ σβηεέκ εθδδαφΫρκά
θτκς, κ φέζκς ηας στκ πρυτκ ζΪεεκ
δέθεδ Ϋθα εαδθκτρδκ σδθδΪζκ· τκ εαεσά
ηκδρκ ετάθκς πβγαδθκερξσταθ ηπρκς
εαδ πέσπ σαθ Ϋθας γΪδδαρκς αθΪηεσα
σε δυκ δεηΪτδα Ϊξυρκ, ά σαθ τκθ εραά
στά πκυ δάζπσεμ
«Πκσσ ευτυξδσηΫθκς γα άηκυθ ηε
τβθ ηδα
θ β Ϊζζβ Ϋηεθε ηαερδΪ»
ΣεζδεΪ ειαθτζβηΫθκς απσ τκ περά
πΪτβηα εαδ αδτθαηκς επέσβς, απσ τκ
Ϊδεδκ στκηΪξδ, ιΪπζπσε ειαθτζβηΫά
θκςέ Σστε ιεπρσβαζαθ τα δυκ αδΫζά
φδα εαδ εεηεταζζευσηεθκδ τα πζεκθεά
ετάηατα τκυς, εατΪφεραθ θα τκθ θδά
εάσκυθέ ετκτε δεθ υπΪρξεδ εΪπκδα
αθαφκρΪ γδα τκθ δρΪεκ, β τπαδγρκς
Ϋξεδ βρεηάσεδ εαδ κδ αδεζφκέ Ϋζαβαθ
σαθ αθταηκδβά Ϋθα ηεγΪζκ εκηηΪτδ
γβς στβ βκυθκπζαγδΪέ

Θατηατα στβ Μκθάέέέ
ζΪηβαθαθ ξυρα
τσσκ συξθΪ πκυ τκ
ηΫρκς Ϋγδθε δδδαέά
τερα γθπστσ εαδ
εζευστδεσ γδα αυά
τΫςέ δΪφκρκδ τεά
ηπΫζβδες,
υπκά
ερδθσηεθκδ τκυς
τρεζκτς, Ϋρξκθταθ
αθααβτυθτας εαά
τΪζυηα εαδ φαά
γβτσ σε βΪρκς
τβς ηκθάς εαδ κδ
κπκέκδ, σταθ εκυά
Μκθά γέκυ Γερασέηκυ, 1κζλέ
ρΪακθταθ απσ αυτά
Όζβ β δυτδεά σοβ τκυ Ματρκυ τβθ άσυξβ απά, πρκσπκδκτθταθ ππς
κυθκτ, απσ τβθ εκδζΪδα τκυ γέκυ γεραπεττβεαθ απσ τβθ παρΫηβασβ
Γερασέηκυ πς τβθ εκρυφά, εέθαδ εθά τκυ γέκυέ Οδ γυθαέεες επέσβς Ϋβρδά
δδαφΫρκυσαέ τβθ εκδζΪδα βρέσεεά σεαθ εατΪζυηα στα ηεγαζττερα δδαά
ταδ β ηκθά, επέσβς αφδερπηΫθβ στκθ ηερέσηατα σπκυ, ηαερδΪ απσ τκυς
Άγδκ ΓερΪσδηκ, β κπκέα, σξδ πκζτ παά συατγκυς εαδ φέζκυς τκυς, δΫξκθταθ
ζδστερα υπάριε τσπκς σεαθδαζπδυθ επδσεΫοεδς, εκσηδευθ ά εζβρδευθέ
γεγκθστπθέ Θατηατα, πδκ συγεεερδά ταδδαεΪ τα γεγκθστα Ϋζαβαθ δδαά
ηΫθα γαυηατκυργΫς γεραπεέες ηαθδαά στΪσεδς εαδ κ Σκπκτβρβτάς τκ γευά
ευθ εαδ αθγρυππθ πκυ υπκτέγεταδ ρβσε απαραέτβτκ θα παρΫηβεδέ Πραγά
ππς εέξαθ εαταζεδφγεέ απσ δαέηκθες, ηατκπκέβσε ηδα απρκεδδκπκέβτβ επέά
Γδα τβθ δβηκσέευσβ τπθ δδευθ σας Ϊργρπθ απκστκζά στβθ δδετγυθσβ i n f o
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σεεοβ, πραγηατκπκέβσε ηε τβ σεδρΪ
τκυ ηερδεΪ γατηατα στκυς ηαθδαεκτς
εαδ εαγΪρδσε τβ ηκθάέ έθαδ τυρα εαδ
πΪζδ αιδκσΫβαστβέ
Οδ ζζβθδεΫς ηκθΫς εαδ ηκθαά
στάρδα, σππς εαδ κδ αθτέστκδξες στδς
ΡπηαδκεαγκζδεΫς ξυρες, υπσεεδθταδ
σε περδστασδαεΪ πρκβζάηατα τΫτκδκυ
εέδκυς εαδ συξθΪ ζεδτκυργκτθ σαθ δδά
εαδκζκγέα γδα τβθ υδκγΫτβσβ εθσς τεά
ηπΫζδεκυ εαδ Ϊξρβστκυ τρσπκυ απάς·
απ’ σσκ, σηπς, ηπσρεσα θα ηΪγπ αυά
τΫς κδ περδπτυσεδς ιεδδΪθτρκπκυ εαδ
δδαβσβτκυ σεαθδΪζκυ εέθαδ σπΪθδες
στβθ ζζΪδα εαγυς, γεθδεΪ, κ δδαά
γΫσδηκς ξυρκς τπθ γρβσεευτδευθ κέά
επθ εέθαδ πκζτ ηδερσς εαδ β γΫσβ
τκυς συξθΪ δυσπρσσδτβ γδα θα απκτεά
ζΫσκυθ πσζκ Ϋζιβς τΫτκδπθ ατσηπθέ
Οδ γυθαέεες δεθ εέθαδ περδσσστερκ πεά
ρδκρδσηΫθες απσ τκυς Ϊθτρες· εέθαδ
συθάγπς ηεγΪζβς βζδεέας εαδ εέθαδ
περδσσστερκ αφκσδπηΫθες στδς εκδά
θπφεζεές πρΪιεδς παρΪ στδς Ϊσξβηες
συθάγεδες τδς κπκέες γα ηπκρκτσε θα
επδφΫρεδ β απραιέαέ
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« ιάθτα δτκ ξδζδΪδες τετραεσσδες επαθαζάοεδς εΪθκυθ ηέα αζάγεδαέ»

Άζθτκυς ΥΪιζες, Θαυηαστσς εαδθκτρδκς εσσηκς Χψrave New WorldΨ, 1λ32έ

επέδρασβ τπθ «δβηκσέπθ σξΫσεπθ» εαδ τβς «πκζδτδά
εάς επδεκδθπθέας» στβθ εαγβηερδθστβτα ηας εέθαδ δδδαέά
τερα αδσγβτάέ Χστσσκ, β πρκπαγΪθδα, σππς εέθαδ γθπά
στά αυτά β τΫξθβάεπδστάηβ ξπρές ευφβηδσηκτς, δεθ εέά
θαδ σβηερδθά εφετρεσβ, Ϊρξδσε θα δδαηκρφυθεταδ στβθ
στγξρκθβ ηκρφά τβς στδς αρξΫς τκυ περασηΫθκυ αδυθαέ
ε ερέσδηες περδσδκυς εαδ σε περδσδκυς ερέσβς β πρκπαά
γΪθδα εέθαδ δσξυρσ εαδ απαραέτβτκ σπζκ στβ φαρΫτρα αυά

τυθ πκυ Ϋξκυθ τβθ πραγηατδεά εικυσέα στα ξΫρδα τκυςέ
Καδ αθτέγετα ηε τβθ εκδθά αφάγβσβ αυτκέ πκυ Ϋξκυθ τβθ
πραγηατδεά εικυσέα στα ξΫρδα τκυς δεθ εέθαδ αυτκέ πκυ
οβφέακυηε στδς εεζκγΫςέ υτά β στάζβ Ϋξεδ στσξκ θα πρκά
σεγγέσεδ τκ γΫηα τβς πρκπαγΪθδας σππς τβθ βδυθκυηε
στβθ εαγβηερδθστβτα ηας αθααβτυθτας τδς δστκρδεΫς ρέά
αες εαδ αθαφκρΫς τβς εαδ δδερευθυθτας τδς ηεγσδκυς εαδ
τδς τεξθδεΫς τβςέ

Ο ΟΡΓΟΤ Λ ΦΣΑ ΑΡΓΑέέέ

Σκ τστβηα ΠρκπαγΪθδας
O Νσαη Σσσησεδ γδα τβ «βδκηβξαθέα τβς συθαέθεσβς»έ
μ Έξετε ασξκζβγεέ εετεταηΫθα ηε
τβθ πκζδτδεά τβς γζυσσας εαδ τβς
σβηασδκζκγέας εαδ Ϋξετε πεδμ «ΠρΫά
πεδ θα αφαδρΫσκυηε δδαδκξδεΪ τα
πΫπζα τβς δδαστρΫβζπσβς γδα θα
δκτηε τβθ αζάγεδα»έ
ερυτβσά
ηκυ εέθαδ β αεσζκυγβμ στβθ επκξά
τκυ Όργκυεζ εαδ ηε δεδκηΫθκ τκ
εεπαδδευτδεσ στστβηα τπθ ΠΑ,
πκδα εέθαδ τα δδαθκβτδεΪ εργαζεέα
πκυ παρΫξεδ τκ στστβηα στκυς φκδά
τβτΫς γδα θα απκεπδδεκπκδάσκυθ,
θα απκερυπτκγραφάσκυθ εαδ θα ηεά
ταφρΪσκυθ αυτκτς τκυς Οργκυεά
ζδαθκτς σρκυςν
μ πδτρΫοτε ηκυ, αρξδεΪ, θα
εΪθπ εΪπκδκ σξσζδκ σξετδεΪ η’ αυτσέ
θ εαδ σζκδ ηας εαδ εγυ επέσβς,
κθκηΪακυηε τβθ επκξά αυτά, επκξά
τκυ Όργκυεζ, β πραγηατδεστβτα εέά
θαδ στδ κ Όργκυεζ εηφαθέστβεε αργΪ
στβ σεβθάέ αηερδεΪθδεβ βδκηβξαά
θέα δβηκσέπθ σξΫσεπθ, β κπκέα εέά
θαδ ηδα πκζτ περέτεξθβ βδκηβξαθέα,
άδβ απσ τδς αρξΫς τκυ 1λ2ί Ϋξεδ αθαά
πττιεδ αυτΪ τα εργαζεέα, Ϋξεδ γρΪά
οεδ γδ’ αυτΪ, εκεέ τβθ πραγηατδά
εστβτα, αεσηβ εαδ θπρέτερα, εατΪ
τβθ δδΪρεεδα τκυ ΄ Παγεκσηέκυ Πκά
ζΫηκυ, κδ αηερδεΪθκδ δστκρδεκέ πρκά
σφΫργβεαθ στκθ πρσεδρκ Γκτθτρκκυ
Γκυέζσκθ, θα επδτεζΫσκυθ Ϋθα στσξκ
τκθ κπκέκ κθσηαααθ «Ιστκρδεσ ξεά
δδασησ», εθθκυθτας η’ αυτσ τκθ σξεά
δδασησ τπθ γεγκθστπθ τβς δστκρέας
ηε τρσπκ πκυ γα ειυπβρετκτσαθ τβθ
πκζδτδεά τκυ ερΪτκυςέ υτσ εέθαδ Ορά
wwwέestoέgr

γκυεζδαθσ πκζτ πρδθ αρξέσεδ θα γρΪά
φεδ κ Όργκυεζέ Λέγκ ηετΪ απσ αυτσ,
αηερδεΪθκδ δβηκσδκγρΪφκδ σππς κ
Γκυσζτερ Λέπηαθ, κ δδΪσβηκς αηερδά
εΪθκς δβηκσδκγρΪφκς, εέπαθ τκ 1λ21,
στδ β τΫξθβ τβς δβηκερατέας απαδτεέ
σ,τδ κθσηαααθ «βδκηβξαθέα τβς συθαέά
θεσβς», σ,τδ β βδκηβξαθέα δβηκσέπθ
σξΫσεπθ κθσηααε «σξεδδασησ τβς συά
θαέθεσβς», Ϋθας Ϊζζκς σρκς γδα τκθ
Οργκυεζδαθσ «Ϋζεγξκ τβς σεΫοβς»έ
δδΫα άταθ στδ, σ’ Ϋθα ερΪτκς στκ κπκέκ
β ευβΫρθβσβ δεθ ηπκρεέ θα εζΫγιεδ τκ
ζασ δδα τβς βέας, τκ εαζττερκ πκυ Ϋξεδ
θα εΪθεδ εέθαδ θα εζΫγιεδ τβ σεΫοβ
τκυέ τσδ, αυτσ εέξε γέθεδ σε ηεγΪζκ
βαγησ εαταθκβτσ πρδθ τκθ Όργκυεζ
εαδ κδ τεξθδεΫς εέξαθ σξεδδαστεέ εαδ
εέξαθ εφαρηκστεέ ευρΫπςέ
Όσκ γδα τκ τδ δδδΪσεκυθ τα σξκά
ζεέα γδα θα πρκστατετσκυθ τκυς αθά
γρυπκυς απσ αυτά τβθ εατΪστασβ,
β απΪθτβσβ εέθαδ απζά, τέπκταέ τβθ
πραγηατδεστβτα, τα σξκζεέα βρέσεκά
θταδ στβθ αθτέπερα σξγβ, εέθαδ ηΫά
ρκς τκυ ηβξαθδσηκτ παραπζβρκφσά
ρβσβς εαδ αυτσ εέθαδ απσζυτα εαταά
θκβτσ επέσβςέ έθαδ εαταθκβτσ αεσηα
εαδ απσ τκυς φδζεζετγερκυς δδαθκά
κτηεθκυς, τκυς γεπρβτδεκτς τβς δβά
ηκερατέας, εζπέ υτσ φαέθεταδ, γδα
παρΪδεδγηα, στβ σβηαθτδεά ηεζΫτβ
Κρέσβ τβς βηκερατέας, ηδας Ορά
γκυεζδαθάς Ϋθθκδας Ϋεγεσβ τπθ «αρά

ξυθ τβς δβηκερατέας», πκυ εεδσγβεε
απσ τβθ Σρδηερά πδτρκπά, ηδα δδεά
γθά εζέτ, φδζεζετγερπθ, ευρέπς, δδαά
θκκυηΫθπθ, αθγρυππθ τπθ κπκέπθ
τυπδεσς εεπρσσππκς εέθαδ κ ΚΪρτερέ
εεέθκδ πκυ επΪθδρπθαθ τκθ ηβξαθδά
σησ τβς δδκέεβσάς τβς, αθαφΫρκθταδ
στα σξκζεέα σαθ γεσηκτς υπετγυθκυς
γδα τβθ «εατάξβσβ τβς θεκζαέας», φυά
σδεΪ σ’ αυτσ τκ εεέηεθκ ηδζκτθ ηεά
ταιτ τκυς, αυτσ δεθ εέθαδ εΪτδ πκυ
συαβτεέταδ δβησσδαέ ζζΪ αυτσς εέά
θαδ κ τρσπκς πκυ αθτδζαηβΪθκθταδ τα
πρΪγηαταέ Σα σξκζεέα εέθαδ γεσηκέ
γδα εατάξβσβ, γδα επδβκζά πεδγαρά
ξέας, γδα απκεζεδσησ τβς δυθατστβτας
αθΪπτυιβς αθειΪρτβτβς σεΫοβς εαδ
παέακυθ Ϋθα γεσηδεσ ρσζκ σε Ϋθα στά
στβηα εζΫγξκυ εαδ επδβκζάςέ Σα αζβά
γδθΪ σξκζεέα γα Ϋπρεπε θα πρκσφΫά
ρκυθ στκυς αθγρυπκυς τεξθδεΫς αυά
τκΪηυθας, αζζΪ αυτσ γα σάηαδθε τβθ
δδδασεαζέα τβς αζάγεδας γδα τκθ εσά
σηκ εαδ τβθ εκδθπθέα εαδ τα σξκζεέα
δεθ γα ηπκρκτσαθ θα επδβδυσκυθ γδα
πκζτ, αθ Ϋεαθαθ εΪτδ τΫτκδκέ
Σκ εεέηεθκ εέθαδ απσσπασηα απσ συθΫθτευιβ
τκυ Νσαη Σσσησεδ πρκς τκθ ΝτΫδβδθτ Μπαρά
σαηδΪθ Μπκτζθτερ, ΚκζκρΪθτκ, 2ζά1ίά1λκθέ
Πβγάμ Νσαη Σσσησευ, Σα ΜΜ πς σργαθκ
εκδθπθδεκτ εζΫγξκυ εαδ επδβκζάς, 1λλιέ ΜετΪά
φρασβμ Νστβς ΠΪτσαζκς, 3β εδκσβ, γάθαέ
εδστβςμ ζετγερκς Στπκς

Γδα τβθ δβηκσέευσβ τπθ δδευθ σας Ϊργρπθ απκστκζά στβθ δδετγυθσβ i n f o
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πσ τβθ ΠρκπαγΪθδα στδς βησσδες ξΫσεδς

ουξαθΪζυσβ στβθ υπβρεσέα τβς «πκζδτδεάς επδεκδθπθέας» εαδ τβς εικυσέαςέ
Σκ εεέηεθκ πκυ αεκζκυγεέ απκτεζεέ
απσσπασηα απσ τκ σεθΪρδκ τκυ πρυά
τκυ επεδσκδέκυ Χ«ΜβξαθΫς υτυξέας»Ψ
τβς σεδρΪς «Ο αδυθας τκυ εαυτκτ» τκυ
Άθταη ΚΫρτδς, β κπκέα πρκβζάγβεε γδα
πρυτβ φκρα τκ 2ίί2 απσ τκ ψψωέ

άταθ κ πρυτκς πκυ πάρε τδς δδΫες τκυ
Φρσδθτ σξετδεΪ ηε τα αθγρυπδθα σθτα
εαδ τδς ξρβσδηκπκέβσε γδα τβ ξεδραά
γυγβσβ τπθ ηααυθέ δεδιε στδς αηεά
ρδεαθδεΫς εταδρεέες, γδα πρυτβ φκρΪ,
πυς θα πεέσκυθ τκθ εσσηκ θα επδά
γυηεέ πρΪγηατα πκυ δεθ ξρεδΪαεταδ,
συθδΫκθτας τα πρκρσθτα ηααδεάς παά
ραγπγάς ηε τδς υπκσυθεέδβτες επδγυά
ηέεςέ
τσδ, γεθθάγβεε ηδα θΫα πκζδτδεά
δδΫα, γδα τκθ Ϋζεγξκ τπθ ηααυθέ Όταθ
δεαθκπκδκτθταδ κδ υπκσυθεέδβτες επδά
γυηέες τκυς, κδ Ϊθγρππκδ γέθκθταδ ευά
τυξδσηΫθκδ εαδ πεδγάθδκδέ Ξεεδθκτσε
β επκξά τκυ εαταθαζπτδεκτ εαυτκτ,
κ κπκέκς Ϋξεδ ευρδαρξάσεδ τκθ εσσηκ
Σκ ϊVϊ τβς σεδρΪς «Ο αδυθας τκυ εαυά ηας σάηεραέ

τκτ»έ
σεδρΪ απκτεζεέταδ απσ τΫσσερα
επεδσσδδαμ 1μ «ΜβξαθΫς υτυξέας»έ 2μ
«Μβξαθδεά τβς συθαέθεσβς»έ 3μ «ΤπΪρξεδ
Ϋθας αστυθκηδεσς ηΫσα στκ εεφΪζδ σζπθ
ηαςμ πρΫπεδ θα εικθτπγεέ»έ ζμ «Οετυ Ϊθά
γρππκδ πέθκυθ ερασέ στκ ΚΫτερδθγε»
Πβγά Φπτέμ earthworm@Flickrέ

Μδα θΫα γεπρέα σξετδεΪ ηε τβθ
αθγρυπδθβ φτσβ δδατυπυγβεε απσ
τκθ έγεηκυθτ Φρσδθτέ έξε αθαεαζτά
οεδ, Ϋζεγε, στδ σεικυαζδεΪ εαδ επδγεά
τδεΪ Ϋθστδετα ερτβκθταδ βαγδΪ ηΫσα
στκ ηυαζσ σζπθ τπθ αθγρυππθέ υά
θΪηεδς κδ κπκέες αθ ηεέθκυθ αθειΫζεγά
ετες κδβγκτθ τα Ϊτκηα εαδ τδς εκδθπά
θέες στκ ξΪκς εαδ τβθ εαταστρκφάέ
υτά β σεδρΪ αφκρΪ τβ ξράσβ
τπθ γεπρδυθ τκυ Φρσδθτ γδα τκθ
Ϋζεγξκ τκυ επδεέθδυθκυ σξζκυ, σε ηδα
επκξά δβηκερατέας τβς ηΪααςέ
τβθ εαρδδΪ τβς δστκρέας τβς σεδά
ρΪς δεθ βρέσεεταδ ησθκ κ Φρσδθτ,
αζζΪ εδ Ϊζζα ηΫζβ τβς κδεκγΫά
θεδΪς τκυέ Σκ επεδσσδδκ αυτσ Ϋξεδ
πρπταγπθδστά τκθ ηερδεαθσ αθδά
οδσ τκυ Φρσδθτ, θτκυαρθτ ΜπερθΫαέ
Ο ΜπερθΫα εέθαδ σξεδσθ παθτεζυς
Ϊγθπστκς σάηερα αζζΪ β επδρρκά τκυ
στβθ δστκρέα τκυ 2ίκτ αδυθα υπάριε
σξεδσθ τσσκ ηεγΪζβ σσκ εαδ αυτά τκυ
δδΪσβηκυ γεέκυ τκυέ Γδατέ κ ΜπερθΫα

Ο αδυθας τκυ εαυτκτ
ΜΫρκς πρυτκμ
ΜβξαθΫς ευτυξέας

ειΫτασβς εαδ αθΪζυσβς τπθ εθδσηυά
ξπθ σεΫοεπθ τπθ αθγρυππθ άταθ
απεδζά γδα τκθ απσζυτκ Ϋζεγξκ τκυςέ
“ ζΫπετε αυτκέ εέξαθ τβθ εικυσέα
εεεέθκ τκθ εαδρσ εαδ φυσδεΪ δεθ σκυ
επδτρεπσταθ θα εεφρΪσεδς τα
εθδσηυξα συθαδσγάηατα σκυ, εθθκυ
στδ απζΪ δεθ ηπκρκτσεςέ θ άσκυθ
δυστυξδσηΫθβ, εδ Ϋβζεπες εΪπκδα, δεθ
ηπκρκτσες θα εζΪοεδς στκθ υηκ τβς
ά θα παραπκθεγεές γδα τα
συθαδσγάηατα σκυ στκ ξπρδσέ Ήταθ
σαθ θα πκυζκτσες τα συθαδσγάηατΪ
σκυέ εθ ηπκρκτσες γδατέ Ϋπρεπε θα
σε σΫβκθταδέ Ο Φρσδθτ αηφδσβάτβσε
αυτΫς τδς συηπερδφκρΫς ηε τκ Ϋργκ
τκυέ Γδα θα ηΪγεδς τκθ εαυτσ σκυ,
Ϋπρεπε θα αθαρπτβγεές πρΪγηατα
σξετδεΪ ηε τβθ εκδθπθέα εαδ σ,τδ σε
περδβΪζζεδέ Κδ εεεέθες τδς επκξΫς,
αυτσ δεθ άταθ απκδεετσέ Γδατέν Γδατέ
β αυτκδβηδκτργβτβ αυτκερατκρέα
σκυ, γα εατΫρρεε άδβ πκζτ
θπρέτεραέ”

Κσηδσσα ϋrzie Karolyi ά κυδαπΫστβ

Οδ δδΫες τκυ Φρσδθτ σξετδεΪ ηε τβ
ζεδτκυργέα τκυ αθγρυπδθκυ θκυ Ϋφταά
σαθ θα γέθκυθ Ϋθα απκδεετσ ηΫρκς
τβς εκδθπθέαςέ
Οδ ουξαθαζυτΫς συγεεθτρυθκά
θταδ ετβσέπς σε αθΪετκρκ τβς δΫθά
θβςέ
“ έηαστε στκ ξκρσ τπθ
ουξαθαζυτυθ, στκθ κπκέκ
συηηετΫξκυθ επδστάηκθες, ασγεθεές,
αζζΪ εαδ φέζκδ εαδ εσσηκς τβς υοβζάς
εκδθπθέας, πκυ γΫζεδ θα παραστεέ σε
ηδα εκηοά συγεΫθτρπσβέ”
χlfred όritz,
Πρσεδρκς Παγεσσηδκυ
υηβκυζέκυ Φυξκγεραπεέας

εθ άταθ, σηπς, πΪθτα Ϋτσδέ Πρδθ
απσ Ϋθαθ αδυθα, β βδεθθΫαδεβ εκδά
θπθέα ηδσκτσε τδς δδΫες τκυ Φρσδθτέ
Σστε, β δΫθθβ άταθ τκ εΫθτρκ τερΪά
στδας αυτκερατκρέας, βγετδεάς στβθ
Κεθτρδεά υρυπβέ Καδ, στβθ δσξυρά
αρδστκερατέα τβς επκξάς, κδ δδΫες τκυ
Φρσδθτ πρκεαζκτσαθ σξδ ησθκ αηβά
ξαθέα αζζΪ αυτά εαγεαυτά β δδΫα τβς
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έγεηκυθτ Φρσδθτ Χθ Μα κυ 1κηθ ά 23 εά
πτεηβρέκυ 1λ3λΨέ υστρδαεσς θευρκζσγκς
γθπστσς πς κ πατΫρας τβς ουξαθΪζυσβςέ
Πβγά Φπτέμ wikimedia.orgέ

υτσ πκυ φκβκτθταθ κδ βγεησά
θες τβς αυτκερατκρέας, αεσηα περδσά
σστερκ, άταθ β Ϊπκοβ τκυ Φρσδθτ
στδ εΪγε Ϊθγρππκς ερτβεδ επδεέθά
δυθα Ϋθστδεταέ Ο Φρσδθτ αθΫπτυιε
τβ ηΫγκδκ πκυ κθσηασε ουξαθΪζυσβέ
ΜΫσπ τβς αθΪζυσβς τπθ κθεέρπθ εαδ

e s t o . g r

wwwέestoέgr

ΝκΫή εε 2ί1ζ, ἔστπ
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τπθ εζετγερπθ συθεδρηυθ, ιΫγαβε,
Ϋζεγε, δσξυρΫς σεικυαζδεΫς εαδ επδά
γετδεΫς δυθΪηεδς πκυ άταθ απκηεδθΪά
ρδα τκυ απδεκτ παρεζγσθτκς ηαςέ υά
θαδσγάηατα πκυ εαταπδΫακθταθ γδατέ
άταθ πκζτ επδεέθδυθαέ

Ο Έθτκυαρθτ ΜπερθΫα σε θεαρά βζδεέαέ
Πβγά Φπτέμ rsparlourtricks
.blogspot.comέ

“Ο Φρσδθτ επδθσβσε ηδα ηΫγκδκ
ειερετθβσβς τκυ ερυφκτ θκυ, τκθ
κπκέκ σάηερα απκεαζκτηε
«υπκσυθεέδβτκ» εαδ εέθαδ εθτεζυς
Ϊγθπστκς στκ συθεδδβτσέ Καδ ηέζβσε
γδα Ϋθα σρδκ στκ ηυαζσ πκυ εηπκδέαεδ
τβθ εεδάζπσβ τπθ επδγετδευθ
δυθΪηεπθ πκυ ερτβκθταδ στκ
υπκσυθεέδβτκέ”

ρέ ϋarnest Jones ά υθΪδεζφκς τκυ Φρσδθτ

Σκ 1λ1ζ, β υστρκάΟυγγρδεά
υτκερατκρέα κδάγβσε τβθ υρυπβ
στκθ πσζεηκέ Καγυς β φρέεβ σπά
ρευσταθ, κ Φρσδθτ τβθ Ϋβζεπε πς τρκά
ηερά απσδεδιβ τβς αζάγεδας τπθ ευά
ρβηΪτπθ τκυέ γραοε στδ αυτσ ησθκ
ηπκρκτσαηε θα περδηΫθκυηε απσ τκθ
εσσηκ στηφπθα ηε τα συηπερΪσηατα
τβς ουξαθΪζυσβςέ Οδ ευβερθάσεδς
εζευγΫρπσαθ τα πρπτσγκθα Ϋθστδετα
τπθ αθγρυππθ, εαδ εαθεές δεθ φαδθσά
ταθ θα γθυρδαε πυς θα τα σταηατάσεδέ
εεέθβ τβθ επκξά, κ αθδοδσς τκυ
Φρσδθτ, θτκυαρθτ ΜπερθΫα, εργαασά
ταθ σαθ εεπρσσππκς ττπκυ στδς θπά
ηΫθες Πκζδτεέεςέ βηαθτδεστερκς πεά
ζΪτβς τκυ άταθ κ τραγκυδδστάς τβς
σπερας, Καρκτακ, πκυ περδσδευε τστε
στδς Π έ Οδ γκθεές τκυ ΜπερθΫα
εέξαθ ηεταθαστετσεδ στδς Π πρδθ
2ί ξρσθδα, αζζΪ κ έδδκς δδατβρκτσε
επαφά ηε τκθ γεέκ τκυ εαδ τκθ συθαά
θτκτσε σε δδαεκπΫς στδς Άζπεδςέ
wwwέestoέgr

υτά τβ φκρΪ σηπς κ Μπερά
θΫα, γα επΫστρεφε στβθ υρυπβ γδα
πκζτ δδαφκρετδεσ ζσγκέ Σκ βρΪδυ
πκυ κ Καρκτακ παρκυσέααε τκ Ϋργκ
τκυ στκ ΣκζΫδκ τκυ ΟξΪδκ, β ηεά
ρδεά αθαεκέθπσε στδ Ϋηπαδθε στκθ πσά
ζεηκ εθΪθτδα στβθ Γερηαθέα εαδ τβθ
υστρέαέ τκ πζαέσδκ τβς πκζεηδεάς
πρκσπΪγεδαςβ ευβΫρθβσβ τπθ Π
αθαεκέθπσε τβ δβηδκυργέα επδτρκπάς
γδα τβθ δβησσδα πζβρκφσρβσβ εαδ κ
ΜπερθΫα εζάγβεε θα πρκπγάσεδ τκυς
στρατδπτδεκτς σεκπκτς τβς ηερδεάς
στκθ Στπκέ Ο πρσεδρκς, Γκτθτρκκυ
Γκυέζσκθ, αθαεκέθπσε στδ κδ Π
γα πκζεηκτσαθ, σξδ γδα θα επαθκργυά
σκυθ τδς παζδΫς αυτκερατκρέες, αζζΪ
γδα θα φΫρκυθ τβ δβηκερατέα σε σζβ
τβθ υρυπβέ
Ο ΜπερθΫα απκδεέξτβεε ειαδρεά
τδεΪ ταζαθτκτξκς στβθ πρκυγβσβ τβς
δδΫας αυτάς, τσσκ στβ ξυρα τκυ σσκ
εαδ στκ ειπτερδεσ εαδ στκ τΫζκς
τκυ πκζΫηκυ, κ πρσεδρκς τκυ αάτβσε
θα τκθ συθκδετσεδ στβθ δρβθευτδεά
δΪσεεοβ στκ Παρέσδέ
“Με ηεγΪζβ ηκυ Ϋεπζβιβ, ηε
πρκσεΪζεσαθ θα συθκδετσπ τκθ
Γκτθτρκκυ Γκυέζσκθ στβ
δδΪσεεοβ εδράθβςέ Καδ σε βζδεέα
2θ ετυθ άηκυθ στκ Παρέσδ εαγ’
σζβ τβ δδΪρεεδα τβς εδρβθευτδεάς
δδΪσεεοβς πκυ ζΪηβαθε ξυρα στκ
πρκΪστδκ τκυ Παρδσδκτ εαδ εέξαηε
δκυζΫοεδ γδα θα εΪθκυηε τκθ εσσηκ
ασφαζά γδα τβθ δβηκερατέαέ Αυτσ
άταθ τκ ηεγΪζκ στθγβηαέ ”
θτκυαρθτ ΜπερθΫα, 1λλ1

παρκυσδΪσεδ πς απεζευγερπτά τπθ
ζαυθ, τκθ Ϊθγρππκ πκυ γα δβηδκυρά
γκτσε Ϋθαθ θΫκ εσσηκ σπκυ κδ Ϊθά
γρππκδ γα άταθ εζετγερκδέ Σκθ Ϋεαά
θαθ Ϋθαθ άρπα γδα τδς ηΪαεςέ ζΫπκά
θτας τκ πζάγκς γτρπ απσ τκθ Γκυέζά
σκθ, κ ΜπερθΫα Ϊρξδσε θα αθαρπτδΫά
ταδ αθ γα άταθ δυθατσ θα εφαρησσεδ
τκ έδδκ εέδκς πεδγκτς τπθ ηααυθ αζζΪ
σε περέκδκ εδράθβςέ

Πρκπαγαθδδστδεσ φυζζΪδδκ τκυ Πκζεηδά
εκτ Ναυτδεκτ τπθ Π εατΪ τκθ 1κ Παά
γεσσηδκ Πσζεηκμ «ΚρατΪεδ τκθ Κσσηκ
ασφαζά γδα τβθ βηκερατέαέ ΚατατΪικυ
εαδ βκάγβσε τκθ»έ

“Ότα επ στρε α στ ς
ΗΠΑ, ατ αβα ότ α
π ρε ς α
ρ σ π σε ς τ
πρ παγ δα στ πό ε ,
π ρε ς α τ
ρ σ π σε ς α σε
α ρό ε ρ
ςέ Κα
«πρ παγ δα» ε ε
ατα ε α ε α α
γ ατ τ
ρ σ π ύσα
Γερ α έ Αυτό π υ α α
τα α πρ σπα σ α
βρ
π ες
ες
ες
τσ βρ α ε τ
Συ β ύ γ α τ ς
«Δ όσ ες Σ σε ς»έ ”
θτκυαρθτ ΜπερθΫα, 1λλ1

«Ο εσσηκς πρΫπεδ θα γέθεδ ασφαζάς γδα
τβθ βηκερατέαέ Πρσεδρκς Γκυέζσκθ»έ

υπκδκξά τκυ Γκυέζσκθ στκ
Παρέσδ ειΫπζβιε τκθ ΜπερθΫα εαδ
τκυς Ϊζζκυς ηερδεαθκτς πρκπαγαθά
δδστΫςέ πρκπαγΪθδα τκυς τκθ εέξε

Ο ΜπερθΫα επΫστρεοε στβ ΝΫα
Τσρεβ εαδ εγεαταστΪγβεε πς τηά
βκυζκς βηκσέπθ ξΫσεπθ σε Ϋθα ηδά
ερσ γραφεέκ στκ Μπρσθτγκυερέ ταθ
β πρυτβ φκρΪ πκυ ξρβσδηκπκδκτθταθ
αυτσς κ σρκςέ
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Ιστκρέα ΧγραηηΫθβ ηε θστεςΨ
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ΟΙ Μ Α ΚΑΙ ΟΙ ΞΩ

Ματρβ Παθυζβ

Όταθ κδ πρκθκηδκτξκδ φκβκτθταδ γαθΪσδηα αυτΪ πκυ κδ υπσζκδπκδ υπκξρεπτδεΪ γα υπκστκτθέέέ
The χnimalsέ Χ1λθιΨ

Μέα απσ τδς πρυτες φπτκγραφέες πρκυά
γβσβς τκυ συγερκτάηατκς «the χnimals»
στκ ΚΪστρκ Keep τκυ Newcastle, πδγαά
θστατα τκ 1λθζέ πσ αρδστερΪ πρκς τα
δειδΪμ ϋric ψurdon ΧVocalsΨ, χlan Price
ΧKeyboardsΨ, ωhas ωhandler ΧψassΨ,
ώilton Valentine ΧύuitarΨ, John Steel
ΧϊrumsΨέ Πβγά Φπτέμ wikimedia.orgέ

εαηπΪθα ξτυπΪεδ, β ηατρβ παθυζβ
ξττπβσεέ Κδ Ϊρρπστα ηΪτδα εκδτΪθε
οβζΪ, ζες εαδ ιΫρκυθ πρκς τα πκτ γα
ταιδδΫοκυθ κδ ουξΫς τκυςέ
Χ«φΫρτε Ϋιπ τκυς θεερκτς σας»Ψ
Μδα ηαυρκφκρεηΫθβ γυθαέεα εζαέεδ
εαγυς περθΪεδ β θεερδεά πκηπά εαδ
εαζσγερκδ γρβθκτθ σε ζεδτκυργέαέ
Οδ υγδεές αεσηβ ξπρδεκέ βρκθτΪθε τβθ
πσρτα τκυ εΪστρκυ γδατέ εέθαδ ασφαά
ζΫστερα πέσπ απσ τα τεέξβέ Σα ξτυπάά
ηατα τκυς ηκυθτκέ άξκδ στβθ εγεαταά
ζεζεδηηΫθβ εαδ σδππβζά αυζάέ
Σα συηατα τπθ Ϊτυξπθ πράακθταδ
στκθ εαυτσ άζδκ Ϋιπ απσ τα τεέξβ τκυ
εΪστρκυέ Κδ αυτκέ πκυ αγθκκτθ σζα
τα γεγκθστα ζεβζατκτθ τα Ϊρρπστα
πτυηατα γδα εθαπκηεέθαθτα πζκττβέ
Χ«φΫρτε Ϋιπ τκυς θεερκτς σας»Ψ
Καδ β εαηπΪθα ειαεκζκυγεέ θα ξτυπΪέ
θας Ϊθδρας περπατΪ γτρπ απσ τα

τεέξβ, ειπτερδεΪέ Σκ φπς τβς ζΪηπας
τκυ ξκρετεδ τδς σεδΫς εαγυς εδθεέταδέ
Φρκθτέαεδ τκυς Ϊρρπστκυς, δέθεδ αθαά
εκτφδσβ σε σζκυς σσκυς ηπκρεέ στβθ
ετκδηκγΪθατβ γυθαέεα εαδ στκθ Ϊθά
δρα πκυ εζαέεδέ ζζΪ πδκ πκζτ πκθΪεδ
γδα τα παδδδΪέ
Χ«αεΪγαρτκδ»Ψ
Ϊερυα ζΪηπκυθ στα ηΪγκυζΪ τκυ
Ϊιδαε Ϊραγε κ Ϊθγρππκς αυτσ τκ γΪά
θατκν
Καδ δεθ γα πεγΪθκυθ σζκδ, ηκθΪξα κδ
φτπξκέ, γδατέ κδ πζκτσδκδ εέθαδ ηΫσα
στα τεέξβ τκυ εΪστρκυέ Κδ εεεέθκς ιΫά
ρεδ στδ γα ηπκρκτσε θα εέθαδ ηααέ τκυς
ηα εεεέθκδ γεζκτθ γδα αυτσ τκθ αθσά
βτκ Ϊθγρππκ ηΫσα απσ τα παρΪγυρα
τκυ πΫτρδθκυ φρκυρέκυέ
Καδ β εαηπΪθα ειαεκζκυγεέ θα ξτυπΪέ
Χ«αεΪγαρτκδ»Ψ
Πκζζκτς γαθΪτκυς εαδ πκζζΫς ηΫά
ρες αργστερα ξτγβεαθ πκζζΪ δΪερυα
αζζΪ ηΪταδα, γδατέ τα δΪερυα δεθ
ηπκρκτθ θα σβάσκυθ τκθ πσθκ τκυ
γαθΪτκυέ Μσθκ κ ξρσθκς Ϋξεδ αυτσ τκ
ταζΫθτκέ
Σα ξΫρδα τκυ γΫηδσαθ φκυσεΪζες
αζζΪ αυτσς κ Ϊθγρππκς συθεξέαεδ θα
πρκξπρΪεδέ Σκ ηκθαδδεσ στκδξεέκ ζκά
γδεάς στδ κδ Ϊθγρππκδ απευγτθκθταδ
σε αυτσθ γδα απαθτάσεδς εδ αυτσς
απαθτΪεδ σε σζκυςέ
Καδ β εαηπΪθα συθεξέαεδ θα ξτυπΪ
ηΫσα απσ τα τεέξβ τκυ εΪστρκυέ
Χ«φΫρτε Ϋιπ τκυς θεερκτς σας»Ψ
Οδ θεερκέ γΪβκθταδ τυρα πδα εαδ β
παθυζβ βρέσεεταδ στκ τΫζκς τβςέ
απά γδα τκυς αθγρυπκυς αθγέαεδ εαδ
πΪζδέ θασαέθκυθ φρΫσεκ αΫρα σππς
Ϋεαθαθ εαδ παζδΪ εαδ δεθ υπΪρξεδ
κττε Ϋθας άξκς πΫρα απσ τα τεέξβ τκυ
εΪστρκυέ
εαηπΪθα Ϋξεδ σταηατάσεδέ Μσθκ
σδππά αεκτγεταδέ Οδ ξπρδεκέ απσ Ϋιπ
αθαρπτδκτθταδ τδ συθΫββ απσ ηΫσαέ
ΜΫσα στα εσεεαζα τκυς θκδυγκυθ στδ
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εΪτδ δεθ πΪεδ εαζΪέ εαηπΪθα Ϋξεδ
σδππάσεδ πΪρα πκζτ εαδρσέ Γδα πκζά
ζΫς ηΫρες κττε ηδα ουξά δεθ σΪζεοε
απσ τκ πΫτρδθκ φρκτρδκ πκυ ακυθ κδ
πζκτσδκδέ
Καθεές δεθ άργε εαδ εαθεές δεθ Ϋφυγεέ
Ο φσβκς ηπκρεέ θα εΪθεδ πκζζΪ παά
ρΪιεθα πρΪγηαταέ Καδ παρσζκ πκυ τκ
θερσ στΫρεοε, τα στσηατα τκυς εΪά
βεαθ εαδ κδ εκδζδΫς τκυς ιερΪγβεαθ,
εαθεές τκυς δεθ Ϋεαθε Ϋθα βάηα γδα θα
βγεδ Ϋιπέ Καθεές δεθ εέξε τσσκ πκζτ
γΪρρκςέ
πεδδά φκβσθτκυσαθ τκυς ξπρδεκτς
εαδ τκθ εσσηκ τκυς Ϋιπ πρκτέηβσαθ
τβθ ασφΪζεδα εαδ δεθ εκυθάγβεαθ,
αζζΪ Ϋθας ά Ϋθας Ϊρξδσαθ θα ειασγεά
θκτθ εαδ πΫγαθαθέ

ηπθευσηΫθκς απσ τκθ Μαύρ Θ ατ ,
κ Υκρσς τκυ ΘαθΪτκυ ά ϊanse Macabre,
ηδα αζζβγκρέα γδα τβθ εαγκζδεστβτα τκυ
γαθΪτκυ, απκτεζεέ στθβγες ηκτέβκ απγραά
φδεάς στβθ τστερβ Μεσαδπθδεά περέκδκέ
φπτκγραφέα πρκΫρξεταδ απσ τβθ γερηαά
θδεά Ϋεδκσβ τκυ Υρκθδεκτ τκυ Κσσηκυ τκυ
ώartman Schedel ΧΝυρεηβΫργβ, 1ζλ3Ψέ Ο
Μαύρ ς Θ ατ ς ά Ματρβ Παθυζβ άταθ
ηδα απσ τδς πδκ εαταστρκφδεΫς παθδβηέες
στβθ δστκρέα τβς αθγρππστβτας πκυ εετδά
ηΪταδ στδ κδάγβσε στκ γΪθατκ ιη Ϋπς
2ίί εεατκηηυρέπθ αθγρυππθ στβθ υά
ρυπβ τα Ϋτβ 13ζθ – 13η3έ Πβγά Φπτέμ
wikimedia.orgέ

Σκ εεέηεθκ εέθαδ κδ στέξκδ τκυ εκηηατδκτ
«The ψlack Plague» απσ τκ Ϊζηπκυη «Winds
of ωhange» ΧΆθεηκδ ζζαγάς, 1λθιΨ τκυ
ϋric ψurdon εαδ τκυ συγερκτάηατκς «The
χnimals»έ

e s t o . g r

wwwέestoέgr

ζί

τθπρα εδ θυτδα

Κδεδρδεκυκυκυκυ

Ξτπθα Βασέζβ

Αεκτπ φπθΫςέέέ
Χεθτσς ηκυ εαδ εετσςΨ

Σκ δδαδέετυκ δδευεκζτθεδ τβθ αθααάτβσβ
απσοεπθ, εδδάσεπθ εαδ εεδηΫθπθ ηε τκθ
έδδκ τρσπκ πκυ δδευεκζτθεδ τκ πρκσπΫραά
σηα εαδ τβθ απσσπασβ τβς πρκσκξάςέ τβθ
στάζβ αυτά φδζκιεθκτθταδ στθτκηα απκά
σπΪσηατα εαδ αθαφκρΫς σε εδδάσεδς, δδΫες
εαδ απσοεδς πκυ Ϋξκυθ δβηκσδευγεέ στκ
δδαδέετυκ εαδ ξράακυθ δδδαέτερβς πρκσκά
ξάς, αθΪζυσβς εαδήά συαάτβσβςέ

Γδατέ τκ ΠκτΪηδ εέθαδ τσσκ φδζκά
ξκυθτδεσν

Πβγάμ info-war.gr
1ιή11ή2ί1ζ
«Δ π α στους Ρο
ου
Οττε δυκ εβδκηΪδες δεθ εέξαθ πεά
ρωπο »1
ρΪσεδ απσ τα τερατυδβ οΫηατα πκυ
*
εεστσηδσε κ “φδζσσκφκς” τκυ πκταά
«ε ε ς α βαρ ε το
ηδκτ τΫζδκς ΡΪηφκς γδα τκ δάγεθ ηβά
ταού α αυτ ς α
δεθδεσ ξρΫκς πκυ Ϊφβσε πέσπ τβς β
2
χορεύου »
ξκτθτα εαδ τκ ΠκτΪηδ επαθάζγε στβθ
***
3
υπσγεδα φδζκξκυθτδεά στΪσβ πκυ εεά
φρΪαεδ εδυ εαδ ξρσθδα κ τατρκς Θεά
***
«στους δρό ους τ ς
κδπρΪεβςέ “ ειΫγερσβ τπθ φκδτβά
α ατροπ ς σ εύου ε το
τυθ τκ ’ι3”, δδαβΪσαηε σε αθαεκέά
ο »ζ
θπσβ τκυ εσηηατκς, “άταθ ηδα βρπά
*
η
δεά πρΪιβ πκυ Ϋγδθε εσθτρα στκυς
εκηηατδεκτς ηβξαθδσηκτς τβς επκά
***
απσ εεζκγΫς σε εεζκγΫς ξάς”έ εθ ξρεδΪαεταδ φυσδεΪ θα ηπεδ
ιεηεέθαηε απσ επδζκγΫς εαθεές στκθ εσπκ θα ειβγεέ στκθ “δβά
ηκσδκγρΪφκ – πζυθτάρδκ τβς Υρυσάς
υγάς”, τατρκ ΘεκδπρΪεβ, στδ στα
1
κφέα κτζτεοβ, Κυβερθέ επρσσππκςέ
ξρσθδα
τβς δδετατκρέας δεθ υπάρξαθ
2
ζΫιβς Σσέπρας, κηδζέα στβθ Λαηέαμ «εηεές
πκζδτδεΪ
εσηηαταέ
γα βαρΪηε τκ θτακτζδ εαδ αυτΫς γα ξκρετκυθ,

«I can’t breathe»

«Θρασ

α»

δεθ γα παέακυθ αυτκέ τκ ακυρθΪ γδα θα ξκρετά
κυηε εηεές σ’ σπκδκ σεκπσ γΫζκυθε»έ
3
« εθ ηπκρυ θα αθαπθετσπ» άταθ τα τεζευά
ταέα ζσγδα τκυ ζ3ξρκθκυ Έρδε ΓεΪρθερ κ κπκέκς
πΫγαθε Χ1ιήιή2ί1ζΨ ηετΪ απσ τβθ πρκσπΪγεδα
αεδθβτκπκέβσβς απσ αστυθκηδεσ ηε τβθ εφαρά
ηκγά τβς «ζαβάςάπθδγηκτ»έ Σα τεζευταέα τκυ
ζσγδα Ϋγδθαθ στθγβηα τπθ δδαδβζπτυθ στδς δδαά
ηαρτυρέες γδα τκυς γαθΪτκυς αφρκαηερδεαθυθ
απσ τα πυρΪ ζευευθ αστυθκηδευθ ηε πδκ πρσά
σφατκ τκ γΪθατκ τκυ ΜΪδεζ ΜπρΪκυθ στκ ΦΫρά
γεδκυσκθ στδς λήκή2ί1ζέ
4
Σκ στθγβηα τκυ 3κυ εεθτρδεκτ φεστδβΪζ τβς
θεκζαέας ΤΡΙ στβθ Παθεπδστβηδκτπκζβ πά
γρΪφκυ Χ1ίή2ί1ζΨέ
5
Ο Πρπγυπκυργσς γδα τκυς φκδτβτΫς πκυ δδΫά
εκοαθ συθεδρέασβ τβς υγεζάτκυ τκυ Παθήηέκυ
γβθυθ, αβτυθτας θα συηηετΪσξκυθ σε αυτά
Χστβ γδκρτά γδα τα ζί ξρσθδα τβς ΟΝΝ Ψ

ἔστπ ά www.esto.gr
ΠΙΚΟΙΝΩΝ Σ

Γδα επδεκδθπθέα, παρατβράσεδς
ά γδα θα στεέζετε Ϊργραμ

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

Κεέηεθκ στάρδιβς
στκθ Νέεκ Ρπηαθσ

ΝκΫή εε 2ί1ζ, ἔστπ

βαζσαηπηΫθκυς ΠρκΫδρκυς τβς βά
ηκερατέας σε στβηΫθες τεζετΫςέ Ο
Ρπηαθσς ηε ασπέδα τβ απά τκυ, αβτΪ
θα φκδτάσεδ στκ Παθεπδστάηδκ, δε
αβτΪ θα απκφυζαεδστεέ, δε αβτΪ θα
πΫσεδ στα ηαζαεΪ β πκδθά τκυέ Κσά
θτρα στδς πρκεαταζάοεδς, στα ταά
ηπκτ εαδ στβθ Ϊπκοβ πκυ δδαηκρφυά
θκυθ τα ευρέαρξα ΜΜ , κφεέζκυηε
θα αθτδδρΪσκυηε εαδ θα συηπαραταά
ξγκτηε στκ δέεαδκ εαδ αυτκθσβτκ αέά
τβηα εθσς θΫκυ αθγρυπκυέ υτσς κ
εεβδασησς τβς ευβΫρθβσβς δεθ πρΫά
πεδ θα περΪσεδέ
ευβΫρθβσβ εέθαδ
αυτά πκυ Ϋξεδ τβθ απκεζεδστδεά ευά
γτθβ γδα τβ απά τκυέ βτΪηε θα γέά
θεδ σεβαστά β επδγυηέα τπθ απερά
γυθ πεέθας εαδ θα ηβθ πρκξπράσεδ β
υπκξρεπτδεά σέτδσβ τκυς, πρΪιβ πκυ
συθδστΪ δατρδεσ βασαθδσησ συηφυθα
ηε τδς δδεγθεές συθγάεεςέ εφρΪακυηε
τβθ αηΫρδστβ συηπαρΪστασβ, στάά
ρδιβ εαδ αζζβζεγγτβ στκυς απεργκτς
πεέθας Νέεκ Ρπηαθσ εαδ ΓδΪθθβ Μδά
ξαβζέδβ εαδ στδς κδεκγΫθεδες τκυςέ
τκθ δέεαδκ αγυθα πκυ δέθκυθ, εέηαά
στε ηααέ τκυς ηε σζες ηας τδς δυθΪά
ηεδςέ
ζζβθκφρΫθεδα Θτηδκς Καζαηκτεβς
ά πκστσζβς ΜπαρηπαγδΪθθβς • ΛΪά
εβς Λαασπκυζκς • Σαέηβς Παθκτσβς
• Υρδστσφκρκς αραζέεκς

Ο παθδεσς τκυς, β εζπέδα ηας

Πβγάμ ellinofreneianet.gr ΓδΪθβς αρκυφΪεβς
κή12ή2ί1ζ
Πβγάμ protagon.gr
Λκδπσθ,
σε Ϋθα ερΪτκς σπκυ β υπκταγηΫθβ
δαβΪακυηε στδ εΪπκδκδ ηΪθαταερς
στα ηθβησθδα εαδ τδς Σρσδεες ευβΫρά εερδκσεκπδευθ επεθδυτδευθ ταηεέπθ
θβσβ εαταπατΪ εΪγε θσηκ τκυ υά Χhedge fundsΨ τκυ Λκθδέθκυ «φρέεαά
θτΪγηατκς, εΪγε αθγρυπδθβ αιέα, οβά ραθ» ηετΪ απσ συθΪθτβσά τκυς ηε
φέαεδ θσηκυς πκυ ειυπβρετκτθ εγά εεπρκσυπκυς τκυ ΤΡΙ , κδ κπκέκδ
ξυρδα εαδ ιΫθα συηφΫρκθτα, απκά τκυς παρκυσέασαθ τδς πρκγΫσεδς τκυ
φυζαεέαεδ εηπσρκυς θαρεπτδευθ εαδ εσηηατκς τβς αιδπηατδεάς αθτδπκά
παρΫξεδ ξζδδά στκυς φυζαεδσηΫθκυς ζέτευσβςέ εθ γθπρέαπ τδ εδπυγβεε
Υρυσαυγέτες εαδ στκυς Σσκξατασπκυά ηεταιτ τκυςέ υτσ πκυ γθπρέαπ εέθαδ
ζκυς, Ϋθας θΫκς αβτΪ τκ αυτκθσβτκέ στδ τα hedge funds γα εγεατΫζεδπαθ
Να εφαρηκστεέ κ θσηκςέ Σκ ερΪτκς τβθ ξυρα Ϋτσδ εδ αζζδυς, ηε κπκδαδάά
δδεαέκυ πκυ κδ ευβερθυθτες επαγγΫζά πκτε ευβΫρθβσβ ante portasέ Καδ στδ
ζκθταδ, σάηερα εεδδεεέταδ Ϋθα θΫκ σσκ πδκ γράγκρα φτγκυθ τσσκ εαζτά
παδδέ πκυ δεθ πρκδέδεδ τδς δδΫες τκυ τεραέ Γδατέ θα φτγκυθν εθ γΫζκυηε
εαδ δεθ δΫξεταδ πεθταεκσΪρδεα εαδ τδς επεθδτσεδς τκυςν Όξδ δδδαέτεραΞ
ξεδραοέες απσ δκτκτς υπκυργκτς εαδ

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