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Γράφει ο Φίλιππος Μπάµης
∆ηµοτικός Συµβούλος, επικεφαλής της µειοψηφίας στην Εκάλη

Καλή χρονιά και καλό κουράγιο.

Με τόσα που συµβαίνουν καθηµερινά γύρω µας έχουµε χάσει το λογαριασµό. Από πού ν’ αρχίσουµε και πού να τελειώσουµε. Αυτό που
για τρεις ηµέρες µπορεί να είναι πρώτη είδηση στα δελτία ειδήσεων
και πρωτοσέλιδο σε όλες τις εφηµερίδες και που µπορεί να το θεωρήσουµε σαν το ύψιστο «κακό», την επόµενη εβδοµάδα έχει ξεπεραστεί από κάτι χειρότερο. Και αυτό ίσχυσε στη χώρα µας τουλάχιστον,
όλον τον προηγούµενο χρόνο.
Ποιος θυµάται για παράδειγµα σήµερα τον Ζαχόπουλο και την απόπειρα αυτοκτονίας του; Ενώ για εβδοµάδες ολόκληρες ασχολούνταν
όλα τα µέσα µε την υγεία του και τις... φιλίες του και τις δραστηριότητές του στο Υπουργείο Πολιτισµού, µετά από σχεδόν έναν χρόνο δεν ξέρουµε αν ζει ή αν έχει
πεθάνει, που λέει ο λόγος. Ούτε µάθαµε ποτέ αν ήταν αθώος ή ένοχος. Αν έκανε ή δεν έκανε
πράξεις που θίγουν το δηµόσιο συµφέρον. Και µάλλον δε θα το µάθουµε και ποτέ.
Εξ’ άλλου προέκυψαν τόσα άλλα σηµαντικότερα, όπως Ρουσόπουλος, Βουλγαράκης, Βατοπέδιο, Εφραίµ, SIEMENS και τόσα άλλα, για τα οποία ασχολούνται επί εβδοµάδες ολόκληρες όλοι
οι «φωστήρες» της δηµοσιογραφίας, δίνοντας τις πληροφορίες που εκείνοι φυσικά επιλέγουν
και που όταν εµφανιστεί κάτι άλλο που βοηθάει την τηλεθέαση ή τις πωλήσεις, το υιοθετούν,
ξεχνώντας το προηγούµενο. Σε αυτήν την εφηµερίδα κατά κανόνα, δεν ασχολούµαστε µε την
πολιτική ζωή του τόπου, καθώς ο στόχος είναι να ασχοληθούµε µε τα θέµατα της Εκάλης και
µέσα από αυτό το έντυπο να βοηθήσουµε στην προώθηση προτάσεων και εξεύρεσης λύσεων
που θα καλυτερεύσουν την ποιότητα ζωής στο όµορφο και «προνοµιούχο» προάστιό µας. Το
ότι µέχρι τώρα στα περισσότερα δεν εισακουγόµαστε δε µας πτοεί. «Πες πες κάτι θα µείνει» κι
αυτή τη φορά για καλό.
Όλο λέµε να µην ασχοληθούµε µε τα «ψυχοπλακωτικά» και τα δυσάρεστα, αλλά διαπιστώνουµε ότι επηρεάζουν ακόµη και την καθηµερινότητά µας. Έχουµε χάσει τη διάθεση και το κέφι,
που µας χαρακτήριζε σαν Έλληνες.
Ακόµη και στις γιορτές που πέρασαν, οι άνθρωποι ήταν µουδιασµένοι και χωρίς να υπάρχει και
λόγος. Υπάρχει διάχυτη µία απαισιοδοξία, σαν ένα µαύρο σύννεφο που κρέµεται πάνω από τα
κεφάλια µας.
Μέσα από αυτήν τη στήλη πριν από µήνες, έγραψα ότι θα πρέπει να κλείσουµε τις τηλεοράσεις και να πάψουµε να συζητάµε συνέχεια για την κρίση. Από τότε µέχρι σήµερα, τα πράγµατα «δυσκολεύουν» όλο και περισσότερο και χωρίς προφανείς λόγους και αιτίες. Όπως λέµε
αρκετοί, στη χώρα µας δεν έχουµε µεγάλες βιοµηχανίες, που να απασχολούν χιλιάδες εργαζόµενους και να κινδυνεύουν να κλείσουν. Θα έπρεπε να υπάρξει µία πιο συνετή διαχείριση
των κρατικών και των ευρωπαϊκών κονδυλίων µε πολλούς και αυστηρούς ελέγχους πρώτα απ’
όλα στους δηµόσιους λειτουργούς όλων των βαθµίδων..
Αν ξεπερνούσαµε όλοι οι Έλληνες αυτό που µας έγινε βίωµα και δεδοµένο το «έλα µωρέ όλοι τρώνε, δεν τρέχει και τίποτα», τότε σίγουρα θα ήταν πολύ καλύτερα τα πράγµατα. Επίσης αν προσπαθούσαµε όλοι να γίνουµε περισσότερο παραγωγικοί και να πάψουµε να επιδιώκουµε να ζήσουµε εις βάρος του κράτους, θα µπορούσαµε να αναπτυχθούµε. Σαν Έλληνες πιστεύω ότι έχουµε
ιδιαίτερα χαρίσµατα και αρετές και να µε συγχωρήσουν όσοι δεν το πιστεύουν, αλλά το έχουµε

αποδείξει στο πέρασµα των αιώνων. Δεν αξιοποιούµε τους φυσικούς µας πόρους, που είναι µια
πανέµορφη πατρίδα που την ασχηµαίνουν κάποιοι «κακοί» κάτοικοί της που δεν την αγαπούν.
Και για να «ελαφρύνουµε» το «κλίµα» θα σας πω για τη φίλη µου την Κονσοµέλα που µε πήρε
στο τηλέφωνο παραµονές πρωτοχρονιάς να µου ανακοινώσει ότι θα ξεχνούσε τον Αρµάντο µια
για πάντα. Ότι ήρθε ο καιρός να αφήσει πίσω της τα τελειωµένα και να κάνει καινούργια ξεκινήµατα. Ότι θα πάψει να κλαίγεται γι αυτά που δεν έχει και θα επικεντρωθεί στα υπέροχα
πράγµατα που έχει, όπως όλοι µας.
Εντυπωσιάστηκα από την τοποθέτηση και χάρηκα για τη φίλη µου. Μου τηλεφώνησε όµως µια
βδοµάδα µετά την Πρωτοχρονιά και ενώ είχε επιστρέψει από ένα ταξίδι στο εξωτερικό, για να
µου πει ότι τώρα που γύρισε της λείπει ο Αρµάντο και προσπαθεί να τον βρει, αλλά είναι άφαντος και ως εκ τούτου εκείνη κλαίει από την αρχή!
Αγαπητοί φίλοι, µην ακολουθήσουµε το παράδειγµα της φίλης µου. Επιτέλους, ας αφήσουµε
πίσω αυτά που τελείωσαν είτε πρόκειται για πρόσωπα είτε ακόµη και για υλικά που χάθηκαν και
ας επικεντρωθούµε στα υπέροχα µικρά καθηµερινά θαύµατα. Στο ότι ξυπνάµε και βλέπουµε τον
ήλιο. Στο ότι το βράδυ που κλείνουµε τα πατζούρια µυρίζουµε το τζάκι που έχει ανάψει ο γείτονας µαζί µε τη βραδινή µυρωδιά των δέντρων, στο ζεστό ψωµί που θα πάρουµε από το φούρνο,
στον περίπατο που θα κάνουµε µέσα στην ψιχάλα για να µυρίσουµε το ποτισµένο χώµα.
Το τέλος κάθε χρόνου µας φέρνει αντιµέτωπους µε αυτά που θελήσαµε και δεν έγιναν ποτέ ή
µε αυτά που επιθυµήσαµε, µε ή χωρίς αντίκρισµα. Η αρχή κάθε νέου προτρέπει τους πάντες
για κάτι καλύτερο. Ας ελπίσουµε ο απολογισµός να γίνει σωστά και από συνετούς ανθρώπους,
για να έχουµε ένα καλύτερο µέλλον στις ζωές µας.
Εξ’ άλλου όπως είπε και ο Ν. Καζαντζάκης: «Ότι δε συνέβη ποτέ είναι ότι δεν ποθήσαµε αρκετά».
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Περί ∆ικαίου και Ηθικού
Έ

νας από τους αγαπηµένους µου σύγχρονους
αρθρογράφους είναι ο
καθηγητής της Φιλοσοφίας και
της Πολιτιστικής Διπλωµατίας στο Πάντειο Πανεπιστήµιο
Πολιτικών και Κοινωνικών Επιστηµών της Αθήνας κ. Χρήστος
Γιανναράς. Έχει σπουδάσει
Θεολογία και Φιλοσοφία στην
Αθήνα, την Βόννη και το Παρίσι και είναι διδάκτωρ του Πανεπιστηµίου της Σορβόννης. Αντιγράφω ορισµένες σκέψεις του από ένα άρθρο του, που δηµοσιεύθηκε στην εφηµερίδα «Καθηµερινή της Κυριακής» στις
21.09.2008. Υπενθυµίζω στους αναγνώστες ότι ήταν οι ηµέρες
µε τις περίφηµες πλέον δηλώσεις τέως υπουργού «περί νοµίµου και ηθικού», ο απόηχος των οποίων και µετά την γενική
κατακραυγή που προκάλεσαν στην κοινή γνώµη και σε οπαδούς του δικού µας χώρου, οδήγησε στην παραίτησή του. Αντιγράφω λοιπόν στο άρθρο του κ. Γιανναρά µε τίτλο : «όλοι ίδιοι
είναι : Εποµένως ;»:
Ο ισχυρισµός (δηµόσιος και απροσχηµάτιστος) ότι
«αυτό που είναι νόµιµο είναι και ηθικό» πρέπει να αποµνηµονευθεί σε θέση περίβλεπτη. Μάθηµα εσαεί. Δίπλα στην άλλη, την µοιραία για την ελλαδική κοινωνία
απόφανση : δικαιούτο ο κ. τάδε (λειτουργός του κράτους) να κάνει ένα δώρο στον εαυτό του αλλά όχι και
πεντακόσια εκατοµµύρια ...
και συνεχίζει ο σεβαστός καθηγητής λίγο παρακάτω
στο ίδιο κείµενο :
... Αλλά το πρόβληµα της ελλαδικής κοινωνίας σήµερα
δεν είναι να οριοθετηθούν οι έννοιες µε βάση την κοινή
λογική, την κοινή συν-εννόηση. Το οξύ πρόβληµα είναι
να ενεργοποιηθεί η ανθρώπινη ποιότητα, να αφυπνισθούν αποναρκωµένες δυνάµεις κοινωνικής αυτοπροστασίας, να λειτουργήσουν κριτήρια ρεαλιστικής καταδίκης των επίορκων διαχειριστών του κοινού βίου. Να
καταλάβει και ο πιο µικρονοϊκός από τους οπαδούς των
µαφιόζικων συντεχνιών (τάχα και κοµµάτων), ακόµα
και ο πιο κρετίνος κατ’ εντολήν διαδηλωτής των συµφερόντων του επαγγελµατικού (τάχα και) συνδικαλισµού,
ότι είναι θύµα οικτρό : τον τσαλαπατάνε ανελέητα αυτοί
που του υφαρπάζουν την ψήφο και την στράτευση ...
Είναι το πλέον δύσκολο πράγµα για έναν άνθρωπο του πνεύµατος να ερµηνεύσει την κοινή γνώµη και να την αποτυπώσει σε
ένα κείµενο µε τέτοια δύναµη και πολυνοηµατική επάρκεια.
Είναι ένα κείµενο προβληµατισµού για την επικρατούσα
κοµµατική τάξη όπως αυτή εκφράζεται από τα κόµµατα που
εκπροσωπούνται σήµερα στη Βουλή των Ελλήνων καυτηριάζοντας ιδίως τη συµπεριφορά κάποιων «προοδευτικών» κοµµάτων.
Αλλά είναι και ένα άκρως καταγγελτικό κείµενο της επικρατούσας νοοτροπίας ορισµένων κρατικών λειτουργών – κατ’
επίφαση υπηρετών του δηµοσίου συµφέροντος. Είναι αυτή
ακριβώς η µοιραία για την ελλαδική κοινωνία νοοτροπία, ότι
κάποιοι δηµόσιοι άρχοντες δικαιούνται µικρά δωράκια, το
ύψος των οποίων καθορίζεται από την ηθική σχετικοκρατία
του καθενός. Είναι η νοοτροπία που περιγράφεται ως :
...«αν είσαι µάγκας και είσαι στο κύκλωµα τότε επιτρέπονται σχεδόν τα πάντα. Δεν υπάρχει νόµιµο ή / και
ηθικό. Υπάρχει µόνο το εµείς (σ.σ. οι θεράποντες την
εξουσία) και οι άλλοι...».
Είναι οι οπαδοί της θεωρίας που υποστηρίζει ότι το δίκαιο και
η ηθική είναι σαν τον ιστό της αράχνης. Πιάνει (ή ισχύει) µόνο
τα µικρά ζωύφια ενώ για τα µεγαλύτερα και ισχυρότερα είτε
είναι πολύ ελαστικό, είτε αδυνατεί τελείως να τα συλλάβει.
Είναι µε άλλα λόγια η καταστρεπτικότερη και πιο επικίνδυνη
νοοτροπία που µπορεί να οδηγήσει σε απρόβλεπτες καταστά-

σεις ή ακόµα και να αποτελειώσει ότι απέµεινε από
την λεγόµενη κοινωνική συνοχή και αλληλεγγύη σε
αυτήν την έρηµη τη χώρα.
Στην πολιτική σκηνή του σήµερα, δυστυχώς, υπάρχουν τέτοιες νοοτροπίες σε όλες σχεδόν τις βαθµίδες της δηµόσιας διοίκησης. Από υπουργούς που
υποστηρίζουν «ότι το νόµιµο είναι και ηθικό», από
Δηµάρχους που έχουν φτάσει να υποστηρίζουν ότι
όποιος αντιµάχεται το (ανύπαρκτο) έργο τους στο
Δήµο αντιµάχεται την παράταξη της Νέας Δηµοκρατίας, έως τον συνδικαλιστή που θεωρεί ότι η τάδε
ΔΕΚΟ ή οργανισµός είναι το µαγαζάκι του και «κατεβάζει τους διακόπτες».
Στην Εκάλη δε του 2009 το πήγαµε και ένα βήµα παρακάτω : Διαβάζω σε διάφορα έντυπα που κυκλοφορούν στο Δήµο µας «περί ανεύθυνης στάσης της
αντιπολίτευσης στο θέµα του αµαξοστασίου». Είναι
η αποτύπωση σε κείµενο της επικοινωνιακής γραµµής που εντέχνως κυκλοφορεί από κλακαδόρους και
φίλα προσκείµενους ψιθυριστές – προσέξτε – όχι
πλέον «ότι είναι νόµιµο είναι και ηθικό» αλλά «δεν
βαριέσαι καηµένε και λίγο παράνοµο να είναι κάτι,
αρκεί να κάνουµε την δουλειά µας».
Ο καταγγέλλων την παρανοµία λοιδωρείται σαν ο
µαρτυριάρης του «πεφωτισµένου» έργου της Δηµαρχιακής διοίκησης άρα είναι και ο αποκλειστικά
υπεύθυνος των δεινών (πρόστιµα ανέγερσης, διατήρησης κ.τ.λ.) που επιβάλλονται από το κράτος και
το νόµο!!!
Στην Ελλάδα του 2008 υπουργοί παραιτούνται γιατί τόλµησαν να υποστηρίξουν «ότι το νόµιµο είναι
και ηθικό» ενώ στην Εκάλη του 2009 υποστηρίζεται
µε περισσό πράγµατι θράσος από την πλειοψηφία
ότι το µη νόµιµο, µε άλλα λόγια το αυθαίρετο, είναι και ηθικό, η µόνη δε υπεύθυνη για τις οδυνηρές
συνέπειες της δεκαετούς και πλέον ανοµίας, είναι
η καταγγέλλουσα αντιπολίτευση. Παραβλέποντας
βεβαίως ότι ακριβώς αυτός είναι ο ρόλος της µειοψηφίας, η οποία πρέπει να πράττει το αυτονόητο και
το θεσµικώς επιβαλλόµενο : Να ελέγχει την εξουσία
και την πλειοψηφία.
Παραβλέποντας επίσης ότι για περισσότερο από µία
δεκαετία και επί θητείας τριών συνεχόµενων κοινοτικών και δηµοτικών συµβουλίων απέτυχε να δώσει
την οποιανδήποτε λύση. Και ας είχε και στα τρία
συµβούλια την απόλυτη πλειοψηφία.

Και ευλόγως αναρωτιόµαστε : Τι επράχθη κα. Δήµαρχε επί δέκα και πλέον χρόνια για να δοθεί λύση
στο θέµα ; Οφείλεται σε ανικανότητα της Δηµάρχου
και των συνεργατών της, η µη εξεύρεση νόµιµης
και αποδεκτής από τους κατοίκους λύσης, ή µήπως
στοιχειοθετείται απλά επίδειξη βαριάς αµέλειας
; Μήπως άραγε δεν έχει την απόλυτη πλειοψηφία
για να περάσει και να επιβάλλει καθαρές και προπάντων νόµιµες λύσεις στο θέµα και γι’ αυτό χρειάζεται τη συνδροµή της αντιπολίτευσης, ή µήπως
στερείται από ιδέες και πολιτική βούληση ; Τι ακριβώς καταλογίζει στην αντιπολίτευση µε το επικοινωνιακό εφεύρηµα «ανεύθυνη στάση» ; Μήπως ότι
δεν συµπράττει στην παρανοµία ; Μήπως ότι δεν
συνοµολογεί, συναινεί ή επικυρώνει µε την παρουσία της στο δηµοτικό συµβούλιο συνυπευθυνότητα,
ή οποιουδήποτε είδους εµπλοκή σε µία παρανοµία
; Ή µήπως η αντιπολίτευση θα έπρεπε να της προσφέρει απλόχερα το ηθικό δεκανίκι της συναίνεσης
και πολιτική στήριξη, τη στιγµή που όπου βρεθεί
και όπου σταθεί την κατακεραυνώνει µε ύβρεις και
τους χειρότερους χαρακτηρισµούς, του τύπου «είσαστε η χειρότερη αντιπολίτευση που πέρασε ποτέ
από το Δήµο» ;
Εµείς λέµε το εξής και βάζουµε τελεία και
παύλα στο θέµα. Αν έχετε αντιληφθεί – έστω
και στοιχειωδώς – το θεσµικό σας ρόλο σαν
Δήµαρχος να πράξετε επιτέλους το καθήκον
σας κα. Δήµαρχε και να πάψετε επιτέλους
να ζηµιώνετε το Δήµο µε εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ. Το καθήκον που ίσως, από βαριά
αµέλεια, ίσως από ανικανότητα δεν πράττετε
εδώ και δέκα χρόνια. Έτσι κι αλλιώς και για
τις δυο αιτίες φέρετε ακεραία την ευθύνη. Για
µεν την πρώτη θα ελεγχθείτε από τα αρµόδια
όργανα της πολιτείας, για δε τη δεύτερη θα
κριθείτε από τους Εκαλιώτες στις προσεχείς
δηµοτικές εκλογές.
Επί τη ευκαιρία εύχοµαι σε όλους τους συµπολίτες
µας το 2009 να είναι δηµιουργικό, ευτυχές, µε αγάπη και υγεία και ας είναι επιτέλους ειρηνικό για όλο
τον κόσµο.

∆ηµοτικά

4

Λογοδοσία ∆ήµου Εκάλης
Λάβαµε λοιπόν µία πρόσκληση για δηµοτικό συµβούλιο στις 15 Δεκεµβρίου 2008 µε µοναδικό θέµα
τον απολογισµό των πεπραγµένων της Δηµοτικής
Αρχής ή µε άλλα λόγια τη λογοδοσία.
Όπως συνηθίζουµε, σας παραθέτουµε παρακάτω
το σχετικό άρθρο του Κώδικα Δήµων και Κοινοτήτων που περιγράφει ως νόµος του κράτους τη διαδικασία η οποία πρέπει να ακολουθηθεί:
Άρθρο 217
Απολογισµός πεπραγµένων Δηµοτικής
Αρχής

1.

Κάθε χρόνο γίνεται ο απολογισµός πεπραγµένων της δηµοτικής
αρχής, σε ειδική δηµόσια συνεδρίαση
του δηµοτικού συµβουλίου, σε ό,τι
αφορά την οικονοµική κατάσταση, τη
διοίκηση του Δήµου και την εφαρµογή
του προγράµµατος δηµοτικής δράσης.

2.

Η ειδική δηµόσια συνεδρίαση του
δηµοτικού συµβουλίου γίνεται
µέχρι τέλος Ιουνίου και ανακοινώνεται
πριν από δεκαπέντε (15) τουλάχιστον
ηµέρες µε κάθε πρόσφορο τρόπο. Σε
αυτήν καλούνται οι κάτοικοι και όλοι
οι φορείς της πόλης.

3.

Το δηµοτικό συµβούλιο επιλέγει
τον προσφορότερο χώρο για τη
διεξαγωγή της ανωτέρω συνεδρίασης.

4.

Κατά την ειδική δηµόσια συνεδρίαση του δηµοτικού συµβουλίου τοποθετούνται όλες οι δηµοτικές
παρατάξεις και µπορούν να πάρουν το
λόγο τα µέλη του δηµοτικού συµβουλίου και τα µέλη των συµβουλίων των
δηµοτικών και τοπικών διαµερισµάτων.

5.

Κάθε φορέας, δηµότης, κάτοικος
ή φορολογούµενος από το Δήµο
έχει δικαίωµα να διατυπώσει παρατηρήσεις σχετικές µε τον απολογισµό
στη συνεδρίαση αυτή.
Από πού να αρχίσουµε τις παρατηρήσεις; Από το
ότι δεν έχει ξαναγίνει στην Εκάλη δηµόσιος απολογισµός; Τουλάχιστον έτσι όπως περιγράφεται στον
Κώδικα και µη βιαστούν οι «ηµέτεροι» να µας πουν
για κάποιες κοπές πίτας, γιατί εκείνο δεν ήταν ο
απολογισµός που προβλέπει ο νόµος. Να συνεχίσουµε µε το χρόνο που ορίζει ο νόµος που είναι
το τέλος Ιουνίου; Να δείξουµε ανοχή καθώς αυτό
συµβαίνει πράγµατι και µε άλλους δήµους. Κακώς
και παρανόµως αλλά συµβαίνει. Αλλά το χειρότερο
είναι ότι όταν µετά το τέλος της οµιλίας της δηµάρχου, αρκετοί κάτοικοι ζήτησαν το λόγο, κάτι για το
οποίο όπως φαίνεται παραπάνω είχαν νόµιµο δικαίωµα, δεν τους δόθηκε η δυνατότητα, καθώς η
Δήµαρχος έκλεισε τα χαρτιά της λέγοντας ότι δε
θα δεχθεί ερωτήσεις.
Και για να πάµε λίγο στον... «απολογισµό» της Δηµάρχου.
Η κυρία δήµαρχος λοιπόν ξεκίνησε να ευχαριστεί
για την τιµή που της έκαναν να την εκλέξουν ως
δηµοτική αρχή, λέγοντας ότι τα έργα θα τα δούµε
στο φυλλάδιο!!! που διανεµήθηκε. Απηύθυνε ένα
µεγάλο ευχαριστώ στον κ. Χαράλαµπο Μυλωνά, ο
οποίο κάλυψε οικονοµικά την εκδήλωση.
Και συνέχισε: «Όταν κάποιοι νοµίζουν ότι στην
Εκάλη κατοικούν τα συµφέροντά τους, εµείς απο-
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δεικνύουµε ότι δουλεύουµε για τα όνειρά µας»
τονίζοντας για άλλη µία φορά την υπεράσπιση της
αποκλειστικής κατοικίας ενάντια στα συµφέροντα
που την επιβουλεύονται, αρνούµενη όµως να κατονοµάσει ενώπιον όλων ποιοι είναι αυτοί, παρ’ όλο
που οι παριστάµενοι το ζητούσαν και λέγοντας κάποια στιγµή: Θα τα πούµε άλλη ώρα στο γραφείο
µου αυτά!
Αναφερόµενη στον παρακηφίσιο είπε: «Είµαστε
στην επιτροπή Εγώ, η Άνοιξη και η Κηφισιά!!!» και
είπε ότι θα γίνει χρηµατοδότηση του έργου και
σχετικά µε αυτό σε κάποιο άλλο σηµείο της οµιλίας της, ανέφερε ότι δηµοπρατείται το δευτερεύον
δίκτυο µέσα στο 2009 και προχωράει το εσωτερικό δίκτυο µήκους 12.000 µέτρων. Το δευτερεύον
αποχετευτικό δίκτυο θα περιλάβει το πρώτο στάδιο. Θα ακολουθήσουν και τα υπόλοιπα...
Αναφέρθηκε στην ένταξη στην πράσινη ζωή στην
πόλη από το ΕΣΠΑ και ευχαρίστησε τον κ. Γιάννη
Παπαθανασίου και το ΕΜΠ που θα συντάξει τις
σχετικές µελέτες. Ευχαρίστησε τον κ. Χατζηδάκη
και τον κ. Σιµόπουλο.
Κατόπιν αναφέρθηκε στο αµαξοστάσιο. Ανέφερε
ότι το αµαξοστάσιο λειτουργεί εκεί πάνω από 40
χρόνια!!! και ότι ήταν παράλογη η καταγγελία των
κατοίκων. Μίλησε για το πρόστιµο των 350.000 €
ευρώ που επιβλήθηκε στο δήµο και προβληµατίστηκε για το τι θα γίνει αν κλείσει το αµαξοστάσιο.
Εδώ σε αυτό το σηµείο θα µας επιτραπεί η κριτική,
που δεν είχαµε την ευκαιρία να κάνουµε κατά τη
διάρκεια της λογοδοσίας.

1.

Οι αεροφωτογραφίες του στρατού αποδεικνύουν αναµφισβήτητα ότι το αµαξοστάσιο δεν υπάρχει
εκεί 40 χρόνια.

2.

Από πότε οι υπηρεσίες επιβάλλουν πρόστιµα της τάξης των
350.000 € χωρίς να αναφέρουµε το
πρόστιµο διατήρησης, χωρίς να υπάρχει εµφανής παρανοµία; Άραγε η πολεοδοµία, η οποία απέρριψε και την
έφεση του δήµου Εκάλης στο σύνολό
της έχει... «προσωπικά» µε το δήµο
µας;

3.

Η παρούσα διοίκηση βρίσκεται
επί µία δεκαετία στο «τιµόνι»
της διαχείρισης του δήµου και των
προβληµάτων του, όπως η δήµαρχος
τόνισε πολλές φορές. Γιατί λοιπόν βγήκε στην πρώτη λογοδοσία της θητείας
της να αναρωτηθεί για ένα πρόβληµα
που ήξερε πως υπήρχε πριν εκλεγεί,
καθώς έχουµε επανειληµµένα πει και
γράψει ότι όλα ξεκίνησαν το 1992,
άρα η κα δήµαρχος ήταν ενήµερη για
το πρόβληµα και µάλιστα υπάρχουν
πλείστες όσες µαρτυρίες για προεκλογικές υποσχέσεις της περί αποµάκρυνσης του αµαξοστασίου; Μήπως
να µας έδειχνε η δηµοτική αρχή όλες
τις ενέργειες που έχει κάνει για να λύσει το πρόβληµα του αµαξοστασίου
και αν η πολιτεία δε στάθηκε αρωγός
στα πολλά διαβήµατα που έκανε να
της συµπαρασταθούµε. Σε καµία περίπτωση όµως δε µπορεί να συνεχίσει να
ισχυρίζεται ότι «φταίει η αντιπολίτευση του δήµου για το πρόστιµο». Δεν
απευθύνεται σε... αφελείς για να µην
πούµε κάτι εντονότερο.

Και για να επανέλθουµε στον «απολογισµό».
Αναφέρθηκε σε αισθητικές παρεµβάσεις που
έγιναν στο προάστιο µε δενδροφυτεύσεις και
µείωση λέει του τσιµέντου. Είπε ότι είµαστε ο
µοναδικός δήµος µε δωρεάν παροχή προς τους
δηµότες ηλεκτροφωτισµού. Για τις 200.000 €
που πληρώνουµε για τη µεταφορά των κηπαίων
ούτε λόγος.
Κατόπιν ακούστηκε να αναφέρεται σε ψεκασµό
των πεύκων για τη βαµβακίαση!!! Τα σχόλια και τις
σκέψεις πάνω σε αυτό το θέµα το αφήνουµε στην
κρίση των αναγνωστών.
Κατόπιν έκανε µία διαφήµιση της ιδιωτικής
εταιρείας φύλαξης που ο δήµος έχει «συστήσει» στους κατοίκους για να τους φυλάνε έναντι κάποιου αντιτίµου, επιµένοντας ότι πρέπει
να γραφτούν κι άλλοι για να προχωρήσει. Αναρωτιόµαστε αν είναι σωστό να διαφηµίζεται
ιδιωτική εταιρεία, όταν κάποιος δηµότης κάνει δηµόσιο απολογισµό. Μπορεί και να συµβαίνει και να µην έχει πέσει στην αντίληψή
µας.

Τί έγινε στο ∆ηµοτικό συµβούλιο
16.12.2008
Μία ηµέρα µετά τον απολογισµό των πεπραγµένων της δηµοτικής αρχής έγινε δηµοτικό
συµβούλιο
Εκεί ο κ. Μπάµης, προ ηµερησίας διατάξεως, ζήτησε το λόγο και ρώτησε τον πρόεδρο
του δηµοτικού συµβουλίου το εξής : «Πού αναφέρεται στον Κώδικα ότι οι πολίτες και
οι δηµοτικού σύµβουλοι δεν έχουν δικαίωµα ερωτήσεων;» Η απάντηση του προέδρου
ήταν η εξής: «Δεν ξέρω. Να ψάξετε να το βρείτε. Τα δηµοτικά συµβούλια δεν είναι για
να απαντάµε σε ερωτήσεις»!!!
Ο κ. Μπάµης συνέχισε, εκφράζοντας τη δυσαρέσκεια και τον αποτροπιασµό του γιατί το
46% των Εκαλιωτών αποκλείστηκε, µια και δεν αναφέρθηκε το όνοµα των συµβούλων
της µειοψηφίας έστω από στοιχειώδη ευγένεια. Ο πρόεδρος απάντησε:
«Η κυρία δήµαρχος δεν παρουσίασε το δηµοτικό συµβούλιο. Ευχαρίστησε τους φίλους
της που τη βοήθησαν. Εσείς δε συγκαταλέγεστε στους φίλους της». Τα σχόλια περιττεύουν σε κάθε περίπτωση.
Το 1ο θέµα του δηµ. Συµβουλίου αφορούσε στην έγκριση του Τεχνικού προγράµµατος του 2009, όπου ο κ. πρόεδρος αρνήθηκε και πάλι να απαντήσει
σε ερωτήσεις της κας Δηµακοπούλου και δέχεται λέει µόνο τοποθετήσεις.
Αυτό βέβαια θα πρέπει να το τεκµηριώσει µε βάση κάποια νοµική διάταξη,
την οποία ενδεχοµένως γνωρίζει µόνο ο ίδιος και οι υπόλοιποι αγνοούν.
Ο κ. Μπάµης πάντως παρατήρησε ότι και πάλι στο τεχνικό πρόγραµµα προβλέπονται πολλά 6.900€. Στο σηµείο αυτό να αναφέρουµε ότι όταν πρόκειται για ποσά µικρότερα των 15.000€ επιτρέπεται η απ’ ευθείας ανάθεση
χωρίς διαγωνισµό, κάτι που εξυπηρετεί κάποιες εξαιρετικές περιπτώσεις
κάλυψης αναγκών από αιφνίδιες φυσικές καταστροφές για παράδειγµα,
που όµως δεν εξυπηρετούν κανέναν, καθώς ένας διαγωνισµός επιτρέπει
στο δήµο να έχει την καλύτερη προσφορά, τόσο οικονοµικά όσο και τεχνικά.
Ο δήµος Εκάλης, από έρευνα που έχουµε κάνει, έχει τα περισσότερα έργα
µε ανάθεση. Ενδεικτικά να αναφέρουµε ότι στο προαναφερόµενος τεχνικό
πρόγραµµα προβλέπονται περίπου 250.000€ µε ανάθεση, ενώ είναι όλα
προγραµµατισµένα και πολλά εντάσσονται στο ίδιο θέµα, π.χ. διαµορφώσεις πεζοδροµίων.
Η κα Δηµακοπούλου παρατήρησε ότι προβλέπονται 60.000€ για κοπή χόρ-

Προς το τέλος της οµιλίας της ευχαρίστησε ονοµαστικά έναν έναν τους
συµβούλους της πλειοψηφίας, αγνοώντας επιδεικτικά τους παρόντες
συµβούλους της µειοψηφίας.
Και εδώ γνωρίζουµε ότι ο δήµαρχος
Κηφισιάς για παράδειγµα πριν από
λίγες ηµέρες στον απολογισµό του
δήµου, αφού έκανε εκτενή αναφορά
στο περιβάλλον και την ανακύκλωση
είπε:
«Θα θελα, να µου επιτρέψετε να
πω ένα µεγάλο ευχαριστώ σε όλους
όσους εργάστηκαν για να υλοποιήσουµε τα όσα σας ανέφερα.
Ένα µεγάλο ευχαριστώ στους εργαζόµενους του Δήµου Κηφισιάς.
Στους Δηµοτικούς Συµβούλους µας
και στους συνεργάτες µου.»
Αυτό κάνουν εξ’ άλλου και οι περισσότεροι δήµαρχοι, οι οποίοι αν µη
τι άλλο δεν αγνοούν τόσο επιδεικτικά το 46% του δήµου, ποσοστό το
οποίο προσέγγισε η παράταξη Πρώτα η Εκάλη. Είναι ίσως θέµα παιδείας; Ούτε σε αυτό µπορούµε να τοποθετηθούµε και το αφήνουµε επίσης
στην κρίση σας.
Την εκδήλωση χαιρέτησε ο Υπουργός
κ. Χατζηδάκης, ο οποίος ανακοίνωσε ότι η Εκάλη θα ενταχθεί στα νέα
προγράµµατα του υπουργείου Μεταφορών για δηµιουργία δρόµου ήπιας
κυκλοφορίας και ποδηλατοδρόµου
(Διαβάστε αναλυτικά σε άλλη σελίδα
σχετικά µε το θέµα αυτό).
Και όπως αναφέραµε και πιο πάνω, παρά τις
έντονες διαµαρτυρίες κάποιων κατοίκων που
ήθελαν να κάνουν ερωτήσεις και να τοποθετηθούν, δε δόθηκε σε κανέναν ο λόγος, παράνοµα και καταχρηστικά βάσει του άρθρου 217 του
Κώδικα.
Περισσότερα για την παραπάνω συνεδρίαση διαβάστε και στο άρθρο του Κ. Παπαρούνη.
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των, ενώ όλοι γνωρίζουµε ότι αυτό το έργο το κάνουν οι εργαζόµενοι του
δήµου µας και παρ’ όλα αυτά γίνεται κάθε χρόνο ένας διαγωνισµός για την
κοπή των χόρτων και την πυρασφάλεια στον οποίο, µάλλον συµπτωµατικά
µειοδοτεί πάντοτε ο ίδιος εργολάβος, ο κ. Μαλλιάκος, ο οποίος είµαστε σίγουροι ότι διαθέτει, βάσει των όρων διαγωνισµού, προσωπικό και δικά του
µηχανήµατα και αυτό µπορεί να το αποδείξει ο καθένας ανά πάσα ώρα και
στιγµή. Δε θέλουµε να πιστέψουµε ότι δίνονται τόσα χρήµατα κάθε χρόνο
και διαθέτουµε σα δήµος µηχανήµατα και προσωπικό στον εργολάβο. Στη
συνέχεια η κα Δηµακοπούλου παρατήρησε ότι προβλέπονται 8.800€ για
τον καθαρισµό του δάσους ενώ το 2008 διετέθησαν µόλις 2.500€ και ζητώντας από τον κ. Ιατρού να το επιβεβαιώσει κάτι που πράγµατι έγινε. Ο κ.
πρόεδρος πάντως είπε ότι δεν υπάρχουν σχέδια για τα έργα που αναγράφονται στο τεχνικό πρόγραµµα και η κα Δηµακοπούλου αναρωτήθηκε πώς
είναι δυνατόν η δηµοτική αρχή που διοικεί επί µία δεκαετία το δήµο µας,
να µην έχει σχέδια για τα προγραµµατιζόµενα έργα.
Το τεχνικό πρόγραµµα ψηφίστηκε από τους συµβούλους της πλειοψηφίας.
Το δεύτερο θέµα αφορούσε στην έγκριση δηµιουργίας ΚΕΠ και Δηµοτικού Ιατρείου.
Ο κ. Μπάµης ανέφερε ότι ο κ. Μπούτρης µας έφερε τη µελέτη HABITAT όπου προβλεπόταν, τονίζοντας ότι στο προεκλογικό πρόγραµµα της παράταξής του είχε προβλεφθεί
δηµοτικού ιατρείο. Ο κ. Μπάµης συνέχισε λέγοντας ότι θα πρέπει οι υπεύθυνοι να µας
ενηµερώσουν για το πού θα γίνει, καθώς υπάρχει πρόβληµα χώρου και πως αν δε δηµιουργηθούν οι κατάλληλες υποδοµές, η παράταξή του αρνείται να το ψηφίσει.
Ο κ. Μπούτρης και ο πρόεδρος απάντησαν ότι δεν ξέρουν ούτε πού θα στεγαστεί ούτε
πού θα είναι ούτε τίποτε! Ο κ. Βαράγκης δε, πρόσθεσε ότι κάθε φορά θέλει η µειοψηφία
να γνωρίζει µέχρι και την τελευταία στιγµή τι θα συµβεί!!!
Στο 4ο θέµα που αφορούσε στην αναµόρφωση του οικονοµικού προϋπολογισµού του έτους 2008, ο κ. Μπάµης αναρωτήθηκε γιατί δεν ψηφίστηκαν
50.000 ευρώ εισφορές στο ΙΚΑ, όταν έγινε η αναµόρφωση για τους έκτακτους και ο κ. Μωράκης απάντησε ότι... το ξέχασαν!
Ο πρόεδρος προσέθεσε τι σηµασία έχει αν γίνει σε ένα συµβούλιο ή σε
ένα άλλο.

∆ενδροφύτευση Στον Κοκκιναρά
στις 25 Ιανουαρίου 2009

Σ

ας παραθέτουµε παρακάτω απόσπασµα από το δελτίο τύπου που λάβαµε από τον ΣΠΑΠ στο
πλαίσιο της λεπτοµερούς ενηµέρωσης των φορέων για τη µεγάλη δενδροφύτευση που θα
γίνει στις 25 Ιανουαρίου.

α. Την 16η Αυγούστου 2007 και από ώρας 10.20 έως 16.00 ώρας περίπου, κάηκε η ευρύτερη περιοχή του αναγεννώµενου και φυτεµένου στο µεγαλύτερο του τµήµα δάσους της περιοχής Κοκκιναρά, στην νοτιοδυτική πλευρά του Πεντελικού, συνολικής έκτασης εννέα χιλιάδων
(9.000) στρεµµάτων περίπου.
β. Το δάσος του Κοκκιναρά είχε ξανακαλεί δύο (2) τουλάχιστον φορές στο παρελθόν, το 1982
και 1985.
γ. Η ευρύτερη περιοχή του Κοκκιναρά, αναπτυσσόµενη σε πλήρη επαφή και συνέχεια µε τους
οικιστικούς ιστούς των πόλεων που την περιβάλουν, υπήρξε ανέκαθεν ελκυστική περιοχή για
εκείνους που αποβλέπουν στον εύκολο πλουτισµό, µε την µετατροπή της δασικής γης σε οικιστικό ιστό.
δ. Η µεµονωµένη και οργανωµένη καταπάτηση, αναπτύχθηκε και αναπτύσσεται στην πρώην δασική και τώρα καµένη περιοχή. Δεκάδες συµβόλαια εµφανίστηκαν στην περιοχή µετά την τελευταία πυρκαγιά, µε τα οποία επιτήδειοι φέρονται ως ιδιοκτήτες εκτάσεων στον Κοκκιναρά.
ε. Η αναδάσωση της περιοχής, υποχρέωση για την ζωή µας και την ζωή των παιδιών µας, ανάχωµα στους επίδοξους καταπατητές, εκπλήρωση της αποστολής µας.

2. Σ.Π.Α.Π

α. Ο Σύνδεσµος των 22 Δήµων και Κοινοτήτων για την Προστασία και Ανάπλαση του Πεντελικού
(Σ.Π.Α.Π.), σε συνεργασία µε τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων κ. Κωνσταντίνο

Κιλτίδη και την Περιφέρεια Αττικής (Δ/νση Αναδασώσεων), ανέλαβε πρωτοβουλία για την πρώτη
µεγάλη αναδάσωση του Κοκκιναρά.
β. Άµεσα την πρωτοβουλία του Σ.Π.Α.Π. στήριξαν ως αποκλειστικός χορηγός επικοινωνίας ο ΣΚΑΪ
(ΤV – RADIO) και Χορηγοί (Cosmote)
γ. Η δενδροφύτευση αυτή, έχει µελετηθεί να στηριχθεί από το Σύνδεσµο, κατά τα δύο (2) πρώτα
χρόνια µε πότισµα και λίπανση των δενδρυλλίων που θα φυτευτούν.
Την Κυριακή 25 Ιανουαρίου 2009, πλήθος εθελοντών από φορείς και οργανώσεις, πολιτιστικούς
συλλόγους, σχολεία, εθελοντές δασοπυροσβέστες αλλά και απλοί πολίτες από τους 22 δήµους,
θα συναντηθούν στις 10 το πρωί στην περιοχή Κοκκιναρά, για να δώσουν το δικό τους στίγµα στη
σηµαντική αυτή προσπάθεια.
Ο Δήµος Εκάλης ανήκει στους 22 δήµους που συµµετέχουν και είναι κρίµα που δεν έγινε µεγαλύτερη κινητοποίηση των Εκαλιωτών, οι οποίοι είναι γνωστοί για την ευαισθησία τους στο περιβάλλον.
Όταν θα πάρετε αυτήν την εφηµερίδα αρκετοί από εσάς, πιθανόν να έχει περάσει η ηµεροµηνία.
Όσοι όµως τη διαβάσετε νωρίτερα από την Κυριακή 25 Ιανουαρίου, µπορείτε να απευθυνθείτε
είτε στην εφηµερίδα µας είτε στο δήµο για περισσότερες πληροφορίες.
Να αναφέρουµε ότι έχουν ενηµερωθεί τα σχολεία της περιοχής (δηµοτικό – γυµνάσιο) και από
όσο γνωρίζουµε θα συµµετέχουν και επίσης υπάρχει και κάποιο χαρτί στην είσοδο του δηµαρχείου που ενηµερώνει σχετικά.
Θεωρούµε (και ας χαρακτηρισθούµε για άλλη µία φορά «γκρινιάρηδες») ότι θα έπρεπε να έχει
µοιραστεί ανακοίνωση σε όλη την Εκάλη, όπως γίνεται µε άλλα πολύ µικρότερης σηµασίας θέµατα. Για άλλη µία φορά ο δήµος έδειξε τις προτεραιότητές του...

6

∆ηµοτικά

Τί έγινε στο ∆ηµοτικό συµβούλιο
29.12.2008
Το πρώτο θέµα αυτού του συµβουλίου που ήταν και το σηµαντικό ήταν το εξής:
«Έγκριση της µελέτης «Εφαρµογή για τη µετατροπή της οδού Ρόδων σε οδό ήπιας κυκλοφορίας». Κατάθεση τεχνικών δελτίων και τευχών δηµοπράτησης στην πρόσκληση
του Υπουργείου Μεταφορών στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Σιδηρόδροµοι – αεροδρόµια – αστικές συγκοινωνίες». (Άξονας 4 – Αστικές συγκοινωνίες και οδική ασφάλεια).
Η συνεδρίαση καθυστέρησε αρκετά να ξεκινήσει καθώς αναµενόταν η άφιξη των κ.κ.
Βλαστού Καθηγητή ΕΜΠ Συγκοινωνιολόγου-πολεοδόµου, Ε. Μπακογιάννη Μηχ. Συγκ/
γου ΕΜΠ και Α. Βάσση Τοπογράφου Μηχανικού.
Ο κ. Βλαστός έγκριτος καθηγητής του πολυτεχνείου και γνωστός για τις µελέτες που
έχει κάνει για ποδηλατοδρόµους σε άλλες πόλεις της Ελλάδας .
Η δήµαρχος µας ανακοίνωσε τόσο στη λογοδοσία του δήµου όσο και δηµοτικό συµβούλιο τη δηµιουργία δρόµου ήπιας κυκλοφορίας και ποδηλατοδρόµου στην οδό Ρόδων.
Είπε ότι το έργο θα στοιχίσει περίπου 1.200.000 ευρώ και θα γίνει σε ένα χρόνο.
Από έρευνα που κάναµε σχετικά µε το έργο των ποδηλατοδρόµων βρήκαµε τα ακόλουθα:
Ο πρώτος ποδηλατόδροµος που υλοποιείται αποτελεί ένα µεγάλο τόξο µήκους περίπου
13 χλµ, που συνδέει δύο πάρκα, της Σχολής Χωροφυλακής στη Λεωφόρο Μεσογείων και
των Ιλισίων, µέσω του Μητροπολιτικού Πάρκου Γουδή, της Πολυτεχνειούπολης και της
Πανεπιστηµιούπολης.
Η διαδροµή του δεύτερου ποδηλατόδροµου έχει µήκος 8,4 χλµ. Συνδέει το Παναθηναϊκό
Στάδιο µε το Φαληρικό όρµο ακολουθώντας πεζόδροµους και δρόµους ήπιας κυκλοφορίας. Εκεί θα συναντάται µε το µελλοντικό παραλιακό ποδηλατόδροµο µεταξύ Τουρκολίµανου και Βάρκιζας.
ΤΟ ΠΟΔΗΛΑΤΟ ΜΕ ...ΝΟΥΜΕΡΑ
Πρώτη φάση: Μήκος 13 χλµ Προϋπολογισµός 1.950.000€
Διάρκεια υλοποίησης 2 χρόνια
Δεύτερη φάση: Μήκος 8,4 χλµ Προϋπολογισµός 1.200.000€
Διάρκεια υλοποίησης 2 χρόνια
Αναρωτιόµαστε πώς γίνεται να στοιχίσει µόνο στην Εκάλη το έργο 1.200.000 όταν αυτού
του ύψους είναι ο προϋπολογισµός ολόκληρου του ποδηλατοδρόµου. Και επίσης γιατί
τόσο ο καθηγητής, όσο και δήµαρχος µας µίλησαν για ένα χρόνο όταν το έργο αναµένεται
να ολοκληρωθεί σε δύο χρόνια.
Θα δούµε....
Ο κ. Βλαστός λοιπόν, µε λίγα λόγια, µας παρουσίασε κάποιες διαφάνειες που απεικόνιζαν πόλεις... του εξωτερικού! Και µας είπε ότι θα γίνει διαπλάτυνση των πεζοδροµίων
στην οδό Ρόδων, τόσο από τη µια όσο και από την άλλη µεριά, προκειµένου να κατασκευασθεί ο ποδηλατόδροµος.
Ο κ. Μπάµης παρατήρησε ότι έχουν ήδη κατατεθεί τα τεύχη δηµοπράτησης χωρίς να
έχει ενηµερωθεί το δηµοτικό συµβούλιο. Η δήµαρχος είπε ότι αυτό έγινε για να µη
χαθούν οι ηµεροµηνίες.
Επίσης ο κ. Μπάµης είπε ότι πρόκειται για κατάτµηση έργου, εφ’ όσον θα ανατεθούν
τρεις µελέτες στην οµάδα του κ. Βλαστού ύψους 39.000 ευρώ, για τις οποίες κανονικά
έπρεπε να διεξαχθεί διαγωνισµός µια και πρόκειται ουσιαστικά για µία µελέτη και όχι
για τρεις.
Σε παρατήρηση της κας Δηµακοπούλου σχετικά µε αυτό το θέµα η δήµαρχος για άλλη
µία φορά, απάντησε προσβλητικά λέγοντας «Αν εσείς παίρνετε µηχανικούς της γειτονιάς για το σπίτι σας εµείς δεν κάνουµε το ίδιο», υπονοώντας προφανώς ότι η ανάθεση
έγινε επειδή ο κ. Βλαστός θεωρείται ο καλύτερος.
Και εδώ θα µας επιτραπεί η παράθεση κάποιων στοιχείων, τα οποία συλλέξαµε µετά
από έρευνα.
Πράγµατι, ο κ. Βλαστός είναι όχι µόνο ο καλύτερος, αλλά και ίσως ο µοναδικός στην
Ελλάδα που έχει ασχοληθεί τόσο µε τους ποδηλατοδρόµους.
Σας παραθέτουµε απόσπασµα άρθρου που αφορά στον ποδηλατόδροµο που κατασκευάσθηκε στην Καρδίτσα
«Όσον αφορά την κυκλοφοριακή µελέτη, ο κ. Βλαστός τόνισε ότι υπεβλήθη στο σύνολό της και ο δήµος έχει πλέον στα χέρια του µια στρατηγική
για να προχωρήσει βήµα - βήµα και να υλοποιήσει το στόχο, η Καρδίτσα
και ιδιαίτερα το κέντρο της να λειτουργήσει µε λιγότερα αυτοκίνητα και
να είναι πιο ανθρώπινη, λειτουργική και τελικά πιο ανταγωνιστική. «Σχεδιάζουµε για λιγότερα αυτοκίνητα περισσότερους πεζούς, περισσότερα
ποδήλατα στο µέλλον» υπογράµµισε ο κ. Βλαστός.
Περιγραφή της έρευνας:
Η έρευνα πραγµατοποιήθηκε το δίµηνο Μαΐου - Ιουνίου 2005 µε τη συµπλήρωση 1.000 ερωτηµατολογίων, προσωπικές συνεντεύξεις, βιντεοσκοπήσεις και καταγραφές. Στα πλαίσιά της έγιναν µετρήσεις φόρτων
ποδηλάτου πεζών, αυτοκινήτων σε χαρακτηριστικά σηµεία της πόλης,
µετρήσεις στάθµευσης των ποδηλάτων σε κεντρικά σηµεία, έρευνα προέλευσης και προορισµού και κοινωνική έρευνα σε αξιόπιστο δείγµα ποδηλάτων.
Κοινωνική έρευνα στους ποδηλάτες:
Ιδιαίτερα ενδιαφέροντα στοιχεία προέκυψαν κατά την κοινωνική έρευνα
στους ποδηλάτες.

Άρθρο

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009

Ειδικότερα στην ερώτηση: Γιατί χρησιµοποιούν το ποδήλατο οι απαντήσεις που δόθηκαν ήταν ενδεικτικές:
Το 82% πιστεύει ότι είναι καλό για την υγεία,
το 66% γιατί είναι εύκολο στο παρκάρισµα
το 54% γιατί είναι φιλικό στο περιβάλλον
το 52% γιατί είναι γρηγορότερο,
το 42% γιατί µπορεί έτσι να κάνει πολλές δουλειές ταυτόχρονα,
το 32% γιατί είναι φθηνό,
το 28% το θεωρεί διασκεδαστικό
το 18% πιστεύει ότι είναι ευκολότερο και ασφαλές πλέον
το 10% γιατί νιώθει ανεξαρτησία
το 9% γιατί δεν έχει άλλη επιλογή και
το 5% για άλλους λόγους.
Το 80% των ποδηλατών το χρησιµοποιεί κάθε µέρα,
το 8% 4-5 φορές την εβδοµάδα
το 8% 2-3 φορές την εβδοµάδα
το 2% 1 φορά την εβδοµάδα
το 1% 1 φορά το µήνα και
το 1% λιγότερο συχνά.
Κατά µέσο όρο πάντως οι ποδηλάτες έχουν µαζί τους το ποδήλατο για
4,5 ώρες
Στην ερώτηση αν συνέβαλλαν οι ποδηλατοδρόµοι στο να χρησιµοποιήσουν το ποδήλατό τους, το 52% απάντησε “πολύ” , το 17% µέτρια, το 16%
λίγο και το 15% καθόλου.
Στη συνέχεια έγινε µία έρευνα για τα εµπόδια στη χρήση του ποδηλάτου:
Τα παραπάνω είναι µερικά µόνο από τα πολλά στοιχεία που προέκυψαν
από την έρευνα, η επεξεργασία των οποίων συνεχίζεται από τη µελετητική οµάδα.
Οι ποδηλατόδροµοι πέτυχαν στις παραπάνω πόλεις «διότι είναι µικρές,
επίπεδες και µε παράδοση στο ποδήλατο.»
Είναι φανερό από τα παραπάνω ότι στην Καρδίτσα όπως και σε άλλες πόλεις κατασκευάσθηκαν ποδηλατόδροµοι µετά από έρευνες, µελέτες, συζητήσεις, παρουσιάσεις και
πολλά άλλα, τα οποία όχι µόνο δεν έγιναν στην Εκάλη, αλλά δεν δόθηκαν και επαρκείς
απαντήσεις στις ερωτήσεις των συµβούλων.
Για παράδειγµα ο κ. Μαρκεσίνης ρώτησε αν επιτρέπει η κλίση του 10% που υπάρχει σε
κάποια σηµεία τη δηµιουργία ποδηλατόδροµου και ο κ. καθηγητής είπε ότι γίνεται και
εκεί θα πρέπει να προσπαθήσουν οι ποδηλάτες λίγο περισσότερο! Επίσης ρωτήθηκε τι
θα γίνει µε τα όµβρια.
Η κα Δηµακοπούλου ρώτησε αν έχει προβλεφθεί η µεταφορά της κίνησης στη Λεωφόρο Θησέως, στην οδό Πάρνηθος και στους άλλους δρόµους στους οποίους θα διοχετευθεί η κυκλοφορία και φυσικά δεν έχει γίνει καµία µελέτη επ’ αυτού.
Ρωτήθηκε τι θα γίνεται όταν για παράδειγµα τα σχολικά σταθµεύουν και δε θα υπάρχει
χώρος για προσπέραση, καθώς επίσης τι θα γίνει σε έναν τόσο στενό δρόµο σε περίπτωση που παραστεί η ανάγκη να περάσει κάποιο πυροσβεστικό, κάποιο ασθενοφόρο κλπ.
Απαντήσεις σαφείς δεν υπήρχαν παρά µόνο αοριστολογίες.
Υπάρχει ανάλυση στο άρθρο του κ. Νικολάκη σχετικά µε το θέµα αυτό.
Να πούµε πάλι εδώ µε την ευκαιρία ότι:
1. Ο κ. Βλαστός είναι ένας εξαίρετος επιστήµονας και θα είναι τιµή για
την Εκάλη να ασχοληθεί µε µία σοβαρή και εµπεριστατωµένη µελέτη.
2. Όλοι θέλουµε να λυθούν τα προβλήµατα κυκλοφορίας, αλλά όχι να τα
µεταφέρουµε αλλού.
3. Λέµε ναι στα αντίστοιχα έργα αλλά µε πρόγραµµα, µελέτη, ενηµέρωση
των φορέων και δυνατότητα να συζητηθούν και να κατατεθούν προτάσεις για το καλό του προαστίου όπως έγινε σε άλλες πόλεις.
Γνωρίζουµε ότι ο λόγος της τόσης βιασύνης και προχειρότητας οφείλεται στο ότι λήγει
το «πακέτο χρηµατοδότησης» από την Ευρωπαϊκή Ένωση και έπρεπε να κατατεθεί ένα
σχέδιο «όπως-όπως», προκειµένου να αντληθούν οι πόροι. Γιατί όµως τόσα χρόνια η
δηµοτική αρχή δεν έκανε την παραµικρή ενέργεια να δηµιουργήσει ένα τέτοιο έργο
όπως έπρεπε; Στο άρθρο του ο κ. Παπαρούνης αναφέρει ότι τόσο εκείνος, όσο και άλλοι σύµβουλοι στο παρελθόν το είχαν προτείνει για να εισπράξουν ειρωνεία.
Έρχεται τώρα η δηµοτική αρχή µε ένα σχέδιο «µη σχέδιο» να µας προτείνει τι;
Και γιατί πάλι χρησιµοποιούνται κάποια στοιχεία για εντυπωσιασµό, όπως για παράδειγµα το ύψος του έργου και το χρονοδιάγραµµα;
Αν η δηµοτική αρχή θέλει να κάνει έργο, να το κάνει σωστά και τότε θα βρει υποστηρικτές. Όσο δεν υπάρχει διάθεση για έργο, αλλά για εµπαιγµό, µάλλον θα βρίσκει
αντιπάλους.
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Γράφει ο Γιώργος Νικολάκης
Αντιπρόεδρος ∆ηµοτικού Συµβουλίου Εκάλης

Πεζοδρόµια Εκάλης 2:
Όραµα και εφιάλτης
Σ

την τελευταία έκδοση του Ευ ζην στην Εκάλη και ξεκινώντας να γράψω για την κατάσταση που επικρατεί
στα πεζοδρόµια στο προάστιό µας, δε µπορούσα να
φανταστώ τη συγκινητική πράγµατι ανταπόκρισή σας, στα
σχόλια και τις διαπιστώσεις µας. Θέλω πράγµατι να σας ευχαριστήσω από καρδιάς, για όλα αυτά τα τηλεφωνήµατα και
τις προτροπές, οι οποίες αφ’ ενός µας γεµίζουν αισιοδοξία
για το µέλλον, αλλά από την άλλη, φανερώνουν το µέγεθος
της δουλειάς που πρέπει να γίνει στο Δήµο µας µετά από
όλα αυτά τα χρόνια εγκατάλειψης και αδιαφορίας από την
παρούσα δηµοτική αρχή.
Σε συζητήσεις που έγιναν µε κατοίκους, αλλά και ειδικούς
επιστήµονες, είναι πλέον σαφές ότι προσανατολιζόµαστε
προς µία πολιτική απώθησης του Ι.Χ. από τον οικιστικό ιστό
της πόλης µας, ευνοώντας άλλους τρόπους µετακίνησης αν
και αυτό δεν είναι πάντοτε εφικτό λόγω της ιδιοµορφίας
και του φυσικού ανάγλυφου της περιοχής µας.
Θέλουµε να ξεκαθαρίσουµε ότι, πράγµατι τα πεζοδρόµια
πρέπει να αναπτυχθούν σε βάρος του οδοστρώµατος, αλλά
µε σύνεση, στοχευµένες επεµβάσεις, και κάτω από κάποιες
προϋποθέσεις.
Σαν τέτοιες θα µπορούσαν να είναι ενδεικτικά οι εξής:

1.

Οι όποιες αποδιαπλατύνσεις δρόµων γίνονται πάντοτε µε διττό σκοπό Αφ’ ενός την, κατά το µέτρο
του δυνατού, αποτροπή κυκλοφορίας Ι.Χ. και πρωτίστως, βαρέων οχηµάτων σε αυτούς και αφ’ ετέρου την ανάπτυξη διαδροµών περιπάτου ή και ποδηλατοδρόµων µε τη
διαπλάτυνση των πεζοδροµίων. Βασική και καταλυτική προϋπόθεση γι αυτό είναι η εκπόνηση µιας συνολικής έγκυρης
και αξιόπιστης κυκλοφοριακής µελέτης στο προάστιό µας,
που θα οριοθετήσει τα περιθώρια επέµβασης. Το τελευταίο
πράγµα που επιθυµούµε να δούµε στον τόπο που µεγαλώσαµε και αγαπάµε, είναι µποτιλιαρισµένα αυτοκίνητα να
κορνάρουν, να µαρσάρουν και να ρυπαίνουν όλες τις παρόδους της Εκάλης, επειδή σκοπίµως έχουµε προκαλέσει έµφραγµα σε κάποιους «προνοµιούχους» δρόµους. Έχουµε
πλείστα τέτοια παραδείγµατα σε άλλους δήµους, όπως π.χ.
του Παλαιού Ψυχικού και της Φιλοθέης όπου πρόχειρες και
αποσπασµατικές επεµβάσεις προκειµένου να εµποδίσουν
τη διαµπερή κυκλοφορία, έφεραν µεγαλύτερα δεινά στον
οικιστικό ιστό της πόλης όπου εφαρµόσθηκαν. Έτσι λοιπόν,
λέµε ναι στους δρόµους ήπιας κυκλοφορίας, ναι στους ποδηλατοδρόµους και τις διαδροµές περιπάτου, αλλά είµαστε
σαφώς αντίθετοι, κάθετοι θα έλεγα στην προχειρότητα,
στο σχεδιασµό και την εκπόνηση µελετών της µιας νύχτας,
ιδίως από ανθρώπους παντελώς άσχετους µε την Εκάλη και
τη φυσιογνωµία της.

2.

Η κοινή λογική και η φύση, πολλές φορές
υπαγορεύουν λύσεις, τις οποίες αρκετοί
βαρύγδουποι καθηγητές συγκοινωνιολόγοι
αδυνατούν (;) να συλλάβουν. Θα δώσω ένα παράδειγµα, βγαλµένο κατ’ ευθείαν από την ιατρική µου
εµπειρία και τους τρόπους όπου η φύση λύνει τα
προβλήµατά της. Όταν έχουµε έναν εµφραγµατικό
ασθενή ή µία οποιαδήποτε θρόµβωση, η φύση φροντίζει από µόνη της, να αναπτύσσει παράπλευρη
κυκλοφορία, αναπτύσσοντας γειτονικά αγγεία, προκειµένου να φέρει εις πέρας το έργο της αιµάτωσης
των ιστών. Έτσι λοιπόν, η κοινή λογική υπαγορεύει
ότι, για να φέρουµε εις πέρας τον κυκλοφοριακή
φόρτο που υφίσταται το προάστιό µας, ιδίως από τη
διαµπερή κυκλοφορία προς τις υπερβόρειες περιοχές, θα πρέπει να ενθαρρύνουµε την παράπλευρη
κυκλοφορία, αναπτύσσοντας κάποιες άλλες εναλλακτικές διαδροµές που θα παρακάµπτουν το προάστιό µας. Αυτό, προτού προκαλέσουµε κυκλοφοριακό έµφραγµα µετατρέποντας την οδό Ρόδων λόγου
χάρη, σε δρόµο ήπιας κυκλοφορίας. Τέτοιες λύσεις

π.χ. θα µπορούσαν να είναι η σύνδεση της οδού Παπαδάκη και της οδού Χαλκίδος µε τον παράδροµο
της Εθνικής οδού. Επίσης, ένα έργο πνοής θα ήταν η
κατασκευή της Ανατολικής περιφερειακής οδού στα
ανατολικά όρια του προαστίου µας, που θα συνέδεε
την οδό Ισµήνης µε τη Λεωφόρο Διονύσου. Αυτές οι
επεµβάσεις θα µπορούσαν να ανακουφίσουν αποτελεσµατικά το προάστιό µας από τη διαµπερή κυκλοφορία. Όλα αυτά βεβαίως προϋποθέτουν µια ηγεσία
µε όραµα, γνώσεις, διάθεση για παραγωγή έργου
και προ πάντων µια ηγεσία που δουλεύει σκληρά και
αποτελεσµατικά προς όφελος όλης της Εκάλης και
όλων των Εκαλιωτών. Άρα, πρώτα κατασκευάζουµε
εναλλακτικές διαδροµές και µετά κάνουµε έργα
αποτροπής της διαµπερούς κυκλοφορίας. Σε διαφορετική περίπτωση το έµφραγµα είναι δεδοµένο
και ο θάνατος του οικιστικού ιστού της Εκάλης µας,
σχεδόν βέβαιος.

3.

Στο τελευταίο δηµοτικό συµβούλιο ήρθε σα θέµα
«έγκριση µελέτης εφαρµογής και τευχών δηµοπράτησης του έργου µετατροπή της οδού Ρόδων
σε δρόµο ήπιας κυκλοφορίας και κατασκευή ποδηλατοδρόµου». Τι εγκρίναµε; Ένα σχέδιο για την ακρίβεια την
προβολή µιας πρόχειρης οριζοντιογραφίας της Οδού Ρόδων όπου φαίνονταν τα πεζοδρόµια διαπλατυσµένα κατά
κάποια µέτρα. Μια λωρίδα κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση,
πλάτους τρεισήµισι µέτρων και υπερυψωµένες διασταυρώσεις µε τους παράδροµους. Ήταν µια θλιβερή παρουσίαση – σωσίβιο της δηµαρχιακής προχειρότητας – που δεν
πιστεύουµε ότι τιµά ούτε τον παρουσιάζοντα, αλλά ούτε
και το Δηµοτικό Συµβούλιο. Η αίσθηση της προχειρότητας
και της παντελούς ασχετοσύνης µε τον υπό µελέτη δρόµο,
φάνηκε σε σχετική ερώτηση του ανεξάρτητου Δηµοτικού
Συµβούλου κ. Μαρκεσίνη, ο οποίος απηύθυνε στον κ. καθηγητή τα απλά ερωτήµατα: «Επιτρέπεται κε καθηγητά η
κατασκευή ποδηλατοδρόµου σε δρόµο µε κλίση µεγαλύτερη ή ίση του 10% και αν ναι, ποια η σκοπιµότητα κατασκευής ενός τέτοιου ποδηλατοδρόµου, που είναι σχεδόν
απρόσιτος στο 99% των χρηστών ποδηλάτου;». Επίσης το
καταλυτικό: «Έχετε κάνει πρόβλεψη για την απορροή των
οµβρίων υδάτων, καθώς και για την κίνηση οχηµάτων έκτακτης ανάγκης π.χ. πυροσβεστικών σε ένα δρόµο πλάτους
3,5 µέτρων, όπου κάθε εκατό σχεδόν µέτρα σχηµατίζετε
µε την υπερύψωση των διασταυρώσεων «λεκάνες» και
«σαµαράκια»; Προϋπόθεση λοιπόν για την εκπόνηση κάθε
έργου, είναι η ύπαρξη µιας σοβαρής µελέτης που αντιµετωπίζει όλα τα προβλήµατα και δίνει αξιόπιστες λύσεις.
Μιας µελέτης από βαρύγδουπους καθηγητές ή έστω τους
φοιτητές τους, που αν µη τι άλλο, θα έπρεπε τουλάχιστον
να έχουν περπατήσει την οδό Ρόδων, ώστε να ξέρουν ότι
ένα κοµµάτι της έχει κλίση µεγαλύτερη του 10%, µόνο και
µόνο για να δικαιολογήσουν τα σαράντα χιλιάδες (40.000)
ευρώ που κόστισε στους Εκαλιώτες η «µελέτη» τους. Μιας
πραγµατικής µελέτης εφαρµογής και όχι «εφηµερίδων»
για να γεµίσουµε κάποιους φακέλους – όπου θα έπρεπε
να υπάρχουν πραγµατικά σχέδια – για να προλάβουµε να
πάρουµε την επιδότηση από τους «κουτόφραγκους». Πολύ

φοβούµαι ότι αν υλοποιηθεί αυτή η «µελέτη» όπως (δεν)
µας παρουσιάσθηκε, η οδός Ρόδων για πρώτη φορά στην
ιστορία της, θα αντιµετωπίσει «µποτιλιάρισµα», διότι π.χ.
το Ι.Χ. δε θα µπορέσει να ξεπεράσει το σχολικό που παίρνει
τα παιδιά στην πλάτους τρεισήµισι µέτρων λωρίδα, για πρώτη φορά η Ρόδων θα ακούσει κορναρίσµατα και θα µυρίσει
το καυσαέριο εντονότερα από ποτέ. Εφιαλτικότερο σενάριο
δε, αν δεν υπάρξει αξιόπιστη υδραυλική µελέτη απορροής
των οµβρίων, φαντάζουν οι πληµµυρισµένοι δρόµοι – ή/και
ιδιοκτησίες – και η µη δυνατότητα κίνησης οχηµάτων άµεσης επέµβασης σε περίπτωση λόγου χάρη πυρκαγιάς. Ας
µη µιλάµε για την υπέρµετρη επιβάρυνση της Θησέως, της
Πάρνηθος και της Βλάχου, λόγω της πρόκλησης εµφράγµατος στην οδό Ρόδων. Ας µη µιλάµε για τη δραµατική αύξηση
της κίνησης, σε όλους σχεδόν τους κάθετους ή εναλλακτικούς δρόµους της οδού Ρόδων π.χ. στην οδό Καστρίου. Διότι τα αυτοκίνητα που πρέπει να περάσουν θα περάσουν.
Από πού κε καθηγητά και κα Δήµαρχε; Τέλος, ας µη µιλάµε
για οδούς διαφυγής σηµαινόντων προσώπων σε περίπτωση
ανάγκης.
Κλείνοντας, γιατί η αγαπητή µου Βίκη θα γκρινιάζει για την
έκταση του κειµένου µου, µου έρχεται στο νου ένα ρητό
που έλεγε ο παππούς µου, ένα ρητό βγαλµένο από τη λαϊκή
σοφία. Έλεγε λοιπόν:
«Να φοβάσαι παιδί µου το γιουρούσι του τεµπέλη».
Νοµίζετε αγαπητοί φίλοι και αναγνώστες ότι κάτι τέτοιο θα
µπορούσε να έχει εφαρµογή στην Εκάλη του 2009;
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Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ Σ.∆.Ι.Τ.
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Ο Γενικός Διευθυντής του Οργανισµού Σχολικών Κτιρίων (ΟΣΚ), κος. Στέφανος Αγιάσογλου, διερευνά τις ΣΔΙΤ, ως µια εναλλακτική µέθοδο στην ανάπτυξη των εκπαιδευτικών υποδοµών στην Ελλάδα.
οργανικής µονάδας Σ.Δ.Ι.Τ., ώστε να είναι σε θέση να υλοποιεί τα αντίστοιχα προγράµµατα, την τροποποίηση διαδικασιών του µε στόχο την απρόσκοπτη συνεργασία µε
εταιρίες συµβούλων, τον εντοπισµό των βασικών επενδυτών της αγοράς και τον εναρµονισµό µε τις κυβερνητικές
διαδικασίες.
Τα έργα ΣΔΙΤ που βρίσκονται επί σχεδιασµό και υλοποίηση:
• Αττική
Κατασκευή, λειτουργία και διαχείριση 24 νέων
σχολείων στην Αττική, συνολικού προϋπολογισµού
€144,1 εκ.
• Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Κατασκευή, λειτουργία και διαχείριση 32 νέων
σχολείων, συνολικού προϋπολογισµού €160,4 εκ.
• Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, Δυτική Μακεδονία, Ήπειρο και Ιόνια Νησιά

Η

οικονοµική κρίση επηρεάζει τις πραγµατικές οικονοµικές συνθήκες σε όλες τις χώρες. Ο κυριότερος
παράγοντας που θα παίξει και τον ουσιαστικότερο
ρόλο, είναι η έλλειψη εµπιστοσύνης µεταξύ των χρηµατοοικονοµικών φορέων.
Σαν αποτέλεσµα αυξάνεται το κόστος του χρήµατος και οι
κυβερνήσεις υποχρεούνται να παρέµβουν µε συγκεκριµένα σχέδια δράσης, έτσι ώστε να ενισχύσουν την εµπιστοσύνη στην αγορά και να προωθήσουν την ροή χρήµατος.
Αυτού του είδους τα έργα όπως είναι οι εκπαιδευτικές
υποδοµές, τα οποία βασίζονται σε πληρωµές διαθεσιµότητας, γίνονται τώρα πολύ πιο ελκυστικά για στην αγορά
και για τα χρηµατοοικονοµικά ιδρύµατα, για δύο λόγους:
Πρώτον διότι παρουσιάζουν πολύ µειωµένους κινδύνους
και δεύτερον διότι ένας από τους φορείς που συµµετέχουν είναι ο δηµόσιος τοµέας.
Επιπλέον και ειδικότερα για την Ελλάδα, ο Οργανισµός
Σχολικών Κτιρίων καθιερώνεται ως ο βασικός ρυθµιστικός
παράγοντας, ικανός να αναπτύξει εκπαιδευτικές υποδοµές, διατηρώντας το δηµόσιο χρέος σε χαµηλά επίπεδα,
δεδοµένων των οικονοµικών συνθηκών όπως των περιορισµών που διέπουν τη Δηµοσιονοµική Πολιτική (δηµόσιο
έλλειµµα), και της ταυτόχρονης ανάγκης για αύξηση των
ρυθµών ανάπτυξης.
Με τη χρήση των Σ.Δ.Ι.Τ. επιτυγχάνεται γρηγορότερη
ανταπόκριση στις ανάγκες για σχολικές υποδοµές και
υπηρεσίες και δίνεται η δυνατότητα κατασκευών ευρείας κλίµακας µέσω του αυξηµένου διαθέσιµου κεφαλαίου, της µειωµένης επίδρασης στο Πρόγραµµα Δηµοσίων
Επενδύσεων, των πιλοτικών προγραµµάτων οµαδοποίησης των σχολικών κατασκευών κατά γεωγραφικές περιοχές και της επίτευξης οικονοµιών κλίµακας.
Στο πλαίσιο των βασικών στόχων της ΟΣΚ Α.Ε., είναι η εξάλειψη της διπλοβάρδειας, η αντικατάσταση µισθωµένων
σχολείων και η αναβάθµιση / ανακαίνιση παλαιών σχολικών κτιρίων. Προκειµένου να επιτευχθούν οι στόχοι αυτοί, η ΟΣΚ Α.Ε. έχει προγραµµατίσει την κατασκευή 1.233
σχολείων (προϋπολογισµού €3 δις.). Λαµβάνοντας υπόψη
ότι η ΟΣΚ. Α.Ε. έχει µέση ετήσια απορρόφηση €240-240
εκ., υπολογίζεται ότι το έργο αυτό µε συµβατικές µεθόδους θα ολοκληρωνόταν σε 15-17 χρόνια, ενώ µε το συνδυασµό συµβατικών µεθόδων και Σ.Δ.Ι.Τ. σε 5-7 χρόνια.
Το πλάνο δράσης της ΟΣΚ. Α.Ε. αρχίζει µε την αναδιοργάνωση του οργανισµού και περιλαµβάνει την δηµιουργία
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ΩΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟ∆ΟΣ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ
(PPPs in Education: An alternative Route)

Κατασκευή, λειτουργία και διαχείριση 35 νέων
σχολείων, µε προϋπολογισµό έργου €76 εκ.
• Θεσσαλία, Δυτική και Στερεά Ελλάδα
Κατασκευή, λειτουργία και διαχείριση 30 νέων
σχολείων, µε προϋπολογισµό έργου €95 εκ.
• Πελοπόννησος, Βόρειο και Νότιο Αιγαίο και Κρήτη
Κατασκευή, λειτουργία και διαχείριση 28 νέων
σχολείων, µε προϋπολογισµό έργου €126,5 εκ.
Δεδοµένου ότι υπάρχει µια σειρά έργων σε εξέλιξη, η ΟΣΚ
Α.Ε. έχει ήδη αποκτήσει ουσιαστική εµπειρία σχετικά µε
το ενδιαφέρον της αγοράς και τις διαδικασίες των ΣΔΙΤ.
Σχετικά µε το διεθνές ενδιαφέρον για την επιλογή Συµβούλου, η εµπειρία της ΟΣΚ Α.Ε. έχει δείξει ότι υπάρχει
έντονο ενδιαφέρον από Συµβούλους, εταιρείες όλων των
τοµέων καθώς και πιθανές συµπράξεις κατάλληλα δοµηµένες. Συνολικά, οι διαδικασίες εκδήλωσης ενδιαφέροντος χαρακτηρίζονται από ωριµότητα και όσο αυξάνεται
ο αριθµός των υποψηφίων, βελτιώνονται σταδιακά και οι
προσφορές που καταθέτουν .
Αναφορικά µε την αµοιβή των Συµβούλων και κάνοντας
την σύγκριση µεταξύ δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα, παρόλο που αρχικά υπήρξαν κάποιοι προβληµατισµοί, η
αγορά φαίνεται να έχει φτάσει σε µια ισορροπία, η οποία
πλέον συµβάλει στην οµαλή πρόοδο των έργων.
Η εµπειρία της ΟΣΚ Α.Ε. από την συνεργασία της µε τον
Χρηµατοοικονοµικό Σύµβουλο του έργου για τα σχολεία
της Αττικής, έχει δείξει ότι και οι δυο πλευρές προσαρµόζονται σταδιακά η µια στην εργασιακή κουλτούρα και
στις διαδικασίες της άλλης και συγκεκριµένα θέµατα που
µπορεί να προκύψουν αντιµετωπίζονται µε συνέπεια και
επαγγελµατισµό.
Προκειµένου να εξασφαλιστεί η επιτυχία των διαγωνισµών, θα πρέπει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε έργου
να λαµβάνονται υπόψη και να γίνονται οι κατάλληλες προ-

9

πρακτικές άλλων Ευρωπαϊκών χωρών, ειδικά αυτές της
Μεγάλης Βρετανίας (LEP: Local Educational Partnerships
Model/ Τοπική Σύµπραξη Εκπαιδευτικών Υποδοµών), ΟΣΚ
και Τοπικές Αρχές (περιφέρειες), µπορούν να συµµετάσχουν σε στρατηγικές συµφωνίες που οδηγούν σε Τοπικές Συµπράξεις Εκπαιδευτικών Υποδοµών. Η ΟΣΚ Α.Ε.
πιστεύει ότι τα σχήµατα αυτά αποτελούν µια πιθανή και
ρεαλιστική εξέλιξη των ΣΔΙΤ στην Ελλάδα. Οι συµπράξεις
αυτές θα περιλαµβάνουν την ΟΣΚ (10% συµµετοχή), τις
Τοπικές Αρχές (10% συµµετοχή) και τον Ιδιωτικό Τοµέα µε
80% συµµετοχή, αντίστοιχα µε το Αγγλικό µοντέλο.
Η εφαρµογή του µοντέλου αυτού, θα έχει ως αποτέλεσµα
την αύξηση του ενδιαφέροντος της αγοράς, την προστιθέµενη αξία και τις οικονοµίες κλίµακας, άµεση ανταπόκριση στις ανάγκες των τοπικών αρχών και την τυποποίηση των διαδικασιών και των εγγράφων.
Μακροοικονοµικά ζητήµατα παίζουν πάντα σηµαντικό
ρόλο στην σχεδιασµό και την εφαρµογή της οικονοµικής
πολιτικής. Παρόλ’ αυτά, τα µικροοικονοµικά ζητήµατα
είναι εξίσου σηµαντικά για τους ίδιους λόγους. Οι επιτυχηµένες εφαρµογές των οικονοµικών πολιτικών, θα πρέπει να βρουν τον τρόπο να συντονίζουν µε δεξιοτεχνία
τα µικροοικονοµικά και τα µακροοικονοµικά ζητήµατα,
µε στόχο την προώθηση της οικονοµικής ανάπτυξης. Τα
ΣΔΙΤ, ως εναλλακτική µέθοδος χρηµατοδότησης των υποδοµών και των υπηρεσιών συνδυάζουν τέτοια µάκρο και
µίκρο-οικονοµικά χαρακτηριστικά και αν εφαρµοστούν
επιτυχώς, µπορούν να αποτελέσουν τον καταλύτη για την
επίτευξη της οικονοµικής ανάπτυξης και ευηµερίας.
σαρµογές σύµφωνα µε τις ανάγκες του κάθε έργου. Για
παράδειγµα, είναι σηµαντικό να προσδιοριστούν οι συγκεκριµένες απαιτήσεις διαχείρισης και συντήρησης της
αγοράς δεδοµένου ότι αυτές θα ορίσουν τις υποχρεώσεις
του Αναδόχου που θα αναλάβει την τεχνική διαχείριση
των έργων. Τέλος, θα πρέπει να γίνουν προσαρµογές και
στις µεθόδους τεχνογνωσίας και εφαρµογής, όπως είναι
η τεχνική διαχείριση, για να µπορούν να λειτουργούν αρµονικά και στο Ελληνικό περιβάλλον.
Αναφορικά µε τις διαγωνιστικές διαδικασίες, η ΟΣΚ Α.Ε.
βρίσκεται σε συνεχή και συντονισµένη συνεργασία µε την
Ειδική Γραµµατεία ΣΔΙΤ που έχει δηµιουργηθεί στο Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών, και έχει ως στόχο την
διαχείριση των νοµικών θεµάτων για να διασφαλίζεται η
οµαλή λειτουργία.
Τα έργα ΣΔΙΤ βασίζονται στην εξασφάλιση των χρηµατοδοτήσεων µέσω δηµοσίων επενδύσεων (για τον Σύµβουλο, την κατασκευή, λειτουργία και τεχνική διαχείριση) και
για την διαχείριση των πληρωµών διαθεσιµότητας καθ’
όλη την διάρκεια του έργου.
Παρόλο που η αγορά ΣΔΙΤ στην Ελλάδα βρίσκεται ακόµα
στο στάδιο ανάπτυξης, η αγορά έχει αντιδράσει µε θετικό
τρόπο, και έχει παρουσιάσει ενδείξεις περαιτέρω προόδου και σε άλλους τοµείς της οικονοµίας. Παρά το γεγονός ότι η συζήτηση σχετικά µε την µελλοντική ανάπτυξη
της αγοράς ΣΔΙΤ, της µεθοδολογίας και της δοµής της
µπορεί σε κάποιους να φαίνεται πρόωρη, είναι απαραίτητο να γίνεται και να λαµβάνονται υπόψη οι διαφορετικές
γνώµες, για να µπορούµε να είµαστε έτοιµοι όταν χρειαστεί, οπότε και η πρόταση που ακολουθεί θα πρέπει να
µελετάται και να συζητείται αναλόγως.
Μέσα στα πλαίσια της αναµενόµενης µεταρρύθµισης
της διοικητικής δοµής της χώρας, δύο βασικοί δηµόσιοι
φορείς - η ΟΣΚ Α.Ε. και οι Τοπικές Αρχές, έχουν την δυνατότητα να διασφαλίσουν χρηµατοδότηση από τον ιδιωτικό τοµέα. Αξιοποιώντας την εµπειρία και τις βέλτιστες
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Αγαπητοί αναγνώστες και φίλοι,
Ε

ίναι η πρώτη φορά που γράφω στην εφηµερίδα και µε την ευκαιρία
αυτή θα ήθελα να δώσω συγχαρητήρια για την µεγάλη, την καθηµερινή
προσπάθεια της φίλης µου Βίκυς, η οποία υλοποίησε µόνη της µία ιδέα
που έπεσε στο τραπέζι µετά τις εκλογές του 2006 και έδωσε την ευκαιρία
σε όλους τους Εκαλιώτες να έχουν µία ενηµέρωση για τα δρώµενα στο Δήµο
µας, από µία άλλη οπτική γωνία και όχι όπως τα παρουσιάζουν ακόµη και
σήµερα τα άλλα 2 έντυπα «Εκάλεια» & « Τα νέα της Εκάλης» που τείνουν να
χαρακτηριστούν έως και «καθεστωτικά» µερικές φορές...
Η αφορµή που µε «έσπρωξε» να επικοινωνήσω µε τους κατοίκους της Εκάλης
µέσω του «Ευ Ζην», ήταν ο λόγος που εκφώνησε η Δήµαρχος την Δευτέρα 1512-2008 στο εντευκτήριο της Εκάλης κατά την παρουσίαση του απολογισµού
των 2 ετών από την επανεκλογή της στο τιµόνι του Δήµου Εκάλης.
Διάβασα και το σχετικό φυλλάδιο «2 χρόνια έργο για την Εκάλη µας – Απολογισµός 2007 + 2008» που µοιράστηκε προς ενηµέρωση όλων µας.
Οπωσδήποτε πρέπει να δοθούν συγχαρητήρια για το έργο που έγινε, το οποίο
όµως οφείλεται στην συνολική προσπάθεια που κατέβαλε όλο το Δηµοτικό
συµβούλιο & στον χρόνο που διέθεσαν όλοι οι Δηµοτικοί Σύµβουλοι και όχι
επιλεκτικά µόνον οι Σύµβουλοι της πλειοψηφίας, όπως χαρακτηριστικά είπε
η Δήµαρχος. Άλλωστε πάρα πολλές αποφάσεις πάρθηκαν µε απόλυτη πλειοψηφία. Δεν είναι λοιπόν ατόπηµα να αγνοεί επιδεικτικά τους Δηµοτικούς
συµβούλους της µειοψηφίας; Εγώ προσωπικά ένιωσα προσβεβληµένος! Επίσης θα ήταν δική µου παράλειψη αν δεν επισηµάνω την ουσιαστική και τεράστια συµβολή όλων των εργαζοµένων στο Δήµο µας, οι οποίοι ακούραστα
έδωσαν και δίνουν καθηµερινά τη δική τους µάχη, µέρα νύχτα και µε κάθε
καιρό!
Από το 2002 οπότε και εκλέχτηκα για πρώτη φορά Κοινοτικός Σύµβουλος
διαθέτω τον πολύτιµο προσωπικό µου χρόνο (που ούτως ή άλλως δεν µου
περισσεύει) µένοντας µακριά από την οικογένειά µου και πιεζόµενος από
τις επαγγελµατικές µου δραστηριότητες, ώστε να είµαι παρών στα Δηµοτικά Συµβούλια για έναν σκοπό : για να συµµετέχω στην κοινή προσπάθεια
να βελτιώσουµε τις συνθήκες διαβίωσης στο προάστιο, την ποιότητα ζωής
µας και γενικά η συµµετοχή µου αυτή να συνοδεύεται από την παραγωγή
θετικού έργου. Πέρασα µία ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο που έχασα 4 δικούς
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µου ανθρώπους και αναγκαστικά απουσίαζα από κάποιες συνεδριάσεις. Με
την παρουσία µου ΘΕΛΩ πάντα και παντού να είµαι χρήσιµος και αυτό δεν
το νιώθω πάντα λόγω του κλίµατος που µερικές φορές επικρατεί στα Δηµοτικά Συµβούλια. Υπήρξαν και φορές που αποχώρησα διαµαρτυρόµενος για
κάποιες συµπεριφορές, δηλώνοντας ταυτόχρονα ότι ο κόσµος µας έστειλε
για να πράξουµε έργο και όχι για να λύσουµε προσωπικές διαφορές.
Επί της ουσίας δεν έχω έλλειµµα θάρρους και θα επικροτήσω ό,τι θετικό έγινε από την Δηµοτική αρχή σε αυτή την περίοδο και για τις προσπάθειες της
Δηµάρχου . Δεν µπορώ όµως να αφήσω ασχολίαστα τα ακόλουθα :

1.

Μας ανακοίνωσε η Δήµαρχος τη δηµιουργία αθλητικού κέντρου στην
Εκάλη ξανά µετά από 2 χρόνια (προεκλογική εξαγγελία του 2006) παρουσιάζοντάς µας µάλιστα την ίδια µακέτα, χωρίς να µας αναφέρει αν πάρθηκε κάποια απόφαση για την ανάθεση σε εργολάβο της κατασκευής του &
χρονοδιάγραµµα για πιθανή έναρξη των εργασιών ...

2.

Με ιδιαίτερη υπερηφάνεια µας ανακοίνωσε το ότι η αποχέτευση προχωρά µε γοργούς ρυθµούς (αφού λύθηκε και το πρόβληµα του παρακηφίσιου αγωγού) και πως θα λυθεί σύντοµα το χρόνιο πρόβληµα του προαστίου, ξεχνώντας µάλλον ότι διανύει την 3η τετραετία της και ήταν βασική
προεκλογική της εξαγγελία το 1998 !...

3.

Μας ανακοίνωσε πρόγραµµα σε συνεργασία µε το Υπουργείο Συγκοινωνιών για την κυκλοφοριακή µελέτη και τη δηµιουργία ποδηλατοδρόµων...τη στιγµή που στα πρακτικά Συµβουλίου το 2003 είχα καταθέσει
αντίστοιχη πρόταση και πήρα κατηγορηµατική αρνητική απάντηση α] Διότι
δε χρειάζεται τέτοια µελέτη η Εκάλη και β] ότι είµαι µικρός & δε γνωρίζω
ότι δεν πληρούνται οι όροι δηµιουργίας ποδηλατοδρόµων λόγω ανεπαρκούς
πλάτους οδοστρώµατος αφενός και αφετέρου δεν προσφέρεται για ποδηλασία η Εκάλη διότι έχει πολλές ανηφόρες και ποιος Εκαλιώτης θα κάνει ποδήλατο;;!!... . Και απλά σχολιάζω : τώρα τι άλλαξε και προχωρούµε στο πρόγραµµα αυτό; Πλάτυναν οι δρόµοι ή εξαφανίστηκαν οι ανηφόρες..;

4.

Δεν µας είπε τίποτε για την ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ παρά το γεγονός ότι όφειλε
να έχει σε λειτουργία πρόγραµµα και επιπλέον να φροντίζει για την
ευαισθητοποίηση των κατοίκων µε συνεχή ενηµέρωση και δίνοντας πρώτη το
καλό παράδειγµα. Σηµειώνω ότι έχουµε φέρει ως µειοψηφία το σοβαρότατο
αυτό θέµα για συζήτηση τόσο εγώ προσωπικά στην προηγούµενη περίοδο
2002-2006, αλλά και τώρα την τελευταία 2ετία οπότε και πάλι πήραµε την
επίσηµη απάντηση ότι ΔΕΝ πιστεύει στην ανακύκλωση διότι ΔΕΝ λειτουργεί
πουθενά σωστά και όλα τα διαχωρισµένα σκουπίδια καταλήγουν στην ίδια
χωµατερή... Με αυτήν τη δικαιολογία ΚΑΤΑΡΓΗΣΕ το πιλοτικό πρόγραµµα του
κου Σφηκάκη αµέσως µόλις ανέλαβε το 1999. Δικαιολογία που καταρρίπτεται, αφού όλοι έχουµε πλέον γνώση των µονάδων και του τρόπου λειτουργίας αυτών. Σηµειωτέον ήδη έχουµε πραγµατοποιήσει 2 Κυριακές Ιουνίου και
Οκτωβρίου συλλογές χαρτιών σε δέµατα (πχ εφηµερίδες, περιοδικά , χαρτιά
Α4 κλπ) και η ανταπόκριση των κατοίκων ήταν εντυπωσιακή και µαζική!!

5.

Μίλησε για την µάχη που δίνει ώστε να µην αλλάξει τίποτε στην Εκάλη
και να παραµείνει περιοχή αµιγούς κατοικίας, υπονοώντας ότι πιθανόν
κάποιοι άλλοι – ακόµη και Δηµοτικοί Σύµβουλοι- δεν κάνουν το ίδιο έχοντας
σχέση µε διαπλεκόµενα συµφέροντα. Ας σταµατήσει επιτέλους αυτό το παραµύθι, αυτή η κινδυνολογία Βάσω ή αλλιώς Εµπορικά Κέντρα και µαγαζιά....
Δεν υπάρχει ούτε ένας Σύµβουλος που να επιθυµεί κάτι τέτοιο και είναι αυτονόητο αυτό για να το διαψεύδουµε συνεχώς. Είναι σαν να µας κατηγορούν
ότι θέλουµε να πουλήσουµε την Ακρόπολη!

6.

Δε µας είπε τίποτε για δηµιουργία κοιµητηρίου και διανύει την τρίτη
τετραετία πλέον.

Κλείνοντας την επικοινωνία µου αυτή, θα ήθελα να επαναλάβω ότι µέσα από
το Δηµοτικό Συµβούλιο δίνεται η ευκαιρία, ιδιαίτερα σε εµάς τους νέους, να
φέρουµε καινούργιες προτάσεις και ιδέες, να βοηθήσουµε σε µία σύγκλιση
για την επίλυση σοβαρών θεµάτων και τέλος να εκπροσωπήσουµε επάξια
την εντολή που λάβαµε από τον κόσµο που µας στήριξε.
Η Δήµαρχος οφείλει να ακούει και µε την στάση της να µην απαξιώνει και να
µην κόβει τα φτερά από τους νέους συµβούλους. Αλίµονο αν αποκαρδιώσει
τόσο τους νέους Συµβούλους, όσο και τη νεολαία γενικότερα την ίδια ώρα
που στην κεντρική πολιτική σκηνή σήµερα επικρατεί αίσθηµα προδοσίας και
απογοήτευσης που µετατρέπεται σε οργή. Με την ελπίδα ότι η νέα χρονιά θα
είναι πιο ειρηνική και πιο δηµιουργική εύχοµαι σε κάθε έναν ξεχωριστά να
έχει υγεία και µέσα από την καρδιά µου ευχές για το 2009, ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ
– ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ σε όλους !
Κωστής Παπαρούνης
Δηµοτικός Σύµβουλος
Με τον συνδυασµό «Πρώτα η Εκάλη» του Φίλιππου Μπάµη
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Η Εξουσία: Αυτοσκοπός ή µέσο για την
αναζήτηση της καθολικής ευηµερίας;
Σε προηγούµενο άρθρο µου αναφέρθηκα στον John
Stuart Mill, (1806-1873) έναν από τους µεγάλους στοχαστές του Φιλελευθερισµού και στο διασηµότερο ίσως
δοκίµιό του, On Liberty (1859). Το 1865 που εξελέγη βουλευτής ο Mill, (1865-1868) τερµάτιζε την θητεία του στο
House of Common, (Βουλή των Κοινοτήτων) ένας άλλος
µεγάλος θεωρητικός του Φιλελευθερισµού, ο ιστορικός
και µετέπειτα (1869) καθηγητής του Cambridge, John
Emerich Edward Dalberg, 1st Baron Acton of Aldenham,
1834-1902, γνωστότερος σαν Λόρδος Άκτον. Ο Λόρδος
Άκτον έλαβε Καθολική παιδεία, αλλά µε το συνολικό
του έργο, κατατάσσεται στους φιλελεύθερους στοχαστές και στους ορκισµένους εχθρούς κάθε είδους φανατισµού. Είναι ακόµα ποιό γνωστός για την περίφηµη ατάκα του: “Power tends to corrupt; absolute power corrupts
absolutely...” δηλαδή : « Η εξουσία διαφθείρει, η απόλυτη εξουσία διαφθείρει απόλυτα.» Ο Άκτον θεωρεί πως ο Φιλελευθερισµός αποτελεί το επόµενο βήµα του Δια-

...Γνωρίζουµε ότι κανείς δεν αποκτά την εξουσία
προκειµένου να την παραδώσει...Η εξουσία δεν
είναι µέσο, είναι αυτοσκοπός....Το αντικείµενο
της εξουσίας είναι η εξουσία...

παράταξη που µας στηρίζει , υπονοµεύει τις αρχές και τις αξίες της παράταξης ...»(!)
Μήπως είναι η κυνική απόδειξη της ταύτισης της έννοιας «Εκάλη» µε συγκεκριµένα
πρόσωπα; Μήπως είναι µια τραγελαφική οµολογία της προσπάθειας ταύτισης µιας
ολόκληρης παράταξης µε το ίδιο «κέντρο εξουσίας»; Οι κρίσεις και οι απαντήσεις
είναι δικές σας. Έχω την πεποίθηση ότι ακόµη και ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος ουδέποτε θα διανοείτο να ταυτίσει τον εαυτό του και την προσωπική του πορεία, τις
πράξεις του η τις παραλείψεις του, µε την παράταξη που εκπροσωπεί και την Ελλάδα.
Στην Εκάλη όµως του 2009 το τολµήσαµε ή µάλλον το προσπαθούµε.
Ο Λουδοβίκος ο δέκατος τέταρτος έλεγε L’ État c’est Moi (Το κράτος είµαι εγώ).
Αιώνες αργότερα και µετά από ποταµούς αίµατος χυµένους για δηµοκρατία, ισότητα,
ελευθερία έκφρασης και λόγου, µετά από εκατοντάδες χιλιάδες σελίδες γραµµένες
από κολοσσούς της διανόησης σχετικά µε την ένια της νοµιµοποίησης και της προέλευσης της εξουσίας, καταλήξαµε σαν ανθρώπινο γένος ότι η νοµιµοποίηση άσκησης
της όποιας εξουσίας προέρχεται “...of the people, by the people, for the people...”
«...από τον λαό, µε τον λαό για τον λαό...» (Abraham Lincoln).
Η έννοια της εξουσίας δεν ταυτίζεται µε τα πρόσωπα ούτε έχει θεϊκή προέλευση και
νοµιµοποίηση. Απλά τα πρόσωπα που την ασκούν είναι οι υπηρέτες των ανθρώπων
που τους την εµπιστεύονται για ορισµένο χρονικό διάστηµα µε αποκλειστικό και µόνο
σκοπό την εξυπηρέτηση του κοινού συµφέροντος. Για αυτό κλείνοντας θα έλεγα το
αυτονόητο:
Madame, l’ État ce n’ est pas vous!
Μάνος Μαρκεσίνης.
Δηµοτικός Σύµβουλος

φωτισµού. Ο δεύτερος συνεισέφερε πολλά στην ευηµερία της ανθρωπότητας, αλλά
δε παύει το καίριο ζητούµενο να είναι η εξασφάλιση της πλήρους ελευθερίας των
πολιτών.
Παρόµοιες αντιλήψεις µε αυτές, όπως εκφράζονται στο έργο του Άκτον, έχουν εκφράσει αν και από διαφορετική θεωρητική σκοπιά ο καθένας, οι George Orwell στο
1984, (1948) ο Edmund Burke στο Reflections of the evolution in France (1790) και ο
Alexis de Tocqueville στο Democracy in America, (1835-1840) όπως επίσης και ένα
πλήθος σηµαντικών, µη µαρξιστών σοσιαλιστών, όπως ο Sir Bertrand Russell.
Κοινός τόπος όλων αυτών των στοχαστών, είναι η επικριτική στάση απέναντι στον κολεκτιβιστικό ολοκληρωτισµό, όπου η έλλειψη ελευθερίας της έκφρασης και πλουραλισµού, επιτρέπει την ανεµπόδιστη κυριαρχία του διαχειριστικού µηχανισµού
(apparatus).
Όπως λέει χαρακτηριστικά ένας από τους ήρωες του 1984 του Orwell που εκπροσωπεί
την κοµµατική νοµενκλατούρα της Ωκεανίας, «το κόµµα επιζητά την εξουσία για την
εξουσία. Δεν µας ενδιαφέρει το καλό των άλλων. Ενδιαφερόµαστε µόνο για την δύναµη...Γνωρίζουµε ότι κανείς δεν αποκτά την εξουσία προκειµένου να την παραδώσει...
Η εξουσία δεν είναι µέσο, είναι αυτοσκοπός....Το αντικείµενο της εξουσίας είναι η
εξουσία».
Η ιδεολογία του Φιλελευθερισµού µπορεί να κινητοποιεί αυτοµάτως σ’ ένα ορισµένο κοινό αρνητικά αντανακλαστικά. Δυστυχώς, κατά την ταπεινή µου άποψη, όλος ο
Φιλελευθερισµός -και όχι µόνον ο Νεοφιλελευθερισµός ως θα ήταν ορθότερο - γι’
αυτό το κοινό, λόγω φανατισµού, άγνοιας αλλά και πολιτικών σκοπιµοτήτων, ταυτίζεται µε τη θεοποίηση της αγοράς και της όποιας εφαρµογής της Νεοφιλελεύθερης
ιδεολογίας (επιτυχής η όχι) υπήρξε επί Thatcher στην Αγγλία, επί Reagan στις Η.Π.Α.
και αλλού.
Το ζητούµενο είναι η επιστροφή στις ρίζες και στις αυθεντικές αξίες του Φιλελευθερισµού. Επιστροφή στην ιδεολογία της προόδου, στην πίστη της ανθρώπινης αυτονοµίας, της ελευθερίας του ατόµου και της ελευθερίας της έκφρασης. Θα πρέπει πάντοτε να είµαστε απέναντι και να στεκόµαστε επικριτικά σε κάθε µορφή «δογµατικής
αυθεντίας» η µηχανισµών διαιώνισης της όποιας εξουσίας –µικρής η µεγάλης- έχει
σαν αυτοσκοπό µόνο και µόνο την διαιώνιση της αντί για την επιδίωξη της προόδου,
της ανθρώπινης ευτυχίας, της αυτοτέλειας και της κοινής ευηµερίας.
Έχοντας εντρυφήσει και διαποτιστεί µε τις αρχές και την ιδεολογία του Φιλελευθερισµού για µένα ορισµένα πράγµατα είναι ξεκάθαρα. Βρίσκοµαι ιδεολογικά απέναντι
σε όποια εξουσία, έχει σαν αυτοσκοπό την διαιώνιση της. Σε κάθε προσπάθεια ταύτισης του µέσου (της εξουσίας) µε πρόσωπα, γιατί απλά τέτοιες απόψεις και ιδεολογίες
έχουν βαθιά τις ρίζες τους στις πλέον αποκρουστικές θεωρίες και πρακτικές του κολεκτιβιστικού ολοκληρωτισµού.
Είναι εκτός πεδίου ορισµού µου – και απερίφραστα απορριπτέες - εκφράσεις του
τύπου « ....Στην επιτροπή διεκδίκησης ήταν η Δροσιά, η Σταµάτα, ο Άγιος Στέφανος,
το Κρυονέρι και Εγώ....» ή «όποιος υπονοµεύει την προσπάθειά µας υπονοµεύει την
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Γράφει η Έλενα Ντάβλα

Νέο MALL υψηλών προδιαγραφών
Πραγµατοποιήθηκαν τα εγκαίνια του Golden Hall, του νέου
προορισµού αγορών υψηλών προδιαγραφών και µόδας που
ανέπτυξε και θα εκµεταλλευτεί για 40 χρόνια η εταιρεία LAMDA
Development µέσω της θυγατρικής της εταιρείας LAMDA Δοµή.
Τους εκλεκτούς καλεσµένους από τον επιχειρηµατικό, καλλιτεχνικό και δηµοσιογραφικό χώρο, καλωσόρισαν η κυρία Μαριάννα Λάτση και o κύριος Απόστολος Ταµβακάκης, Πρόεδρος
και Διευθύνων Σύµβουλος της LAMDA Development.
Σε ένα χώρο ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής, υψηλής αισθητικής και
λειτουργικότητας, οι 2.500 καλεσµένοι συναντήθηκαν σε µία
λαµπερή εκδήλωση που σηµατοδότησε την έναρξη λειτουργίας του εµπορικού κέντρου. Τα πλέον γνωστά ελληνικά εµπορικά σήµατα αλλά και τα σηµαντικότερα διεθνή, εκ των οποίων
πολλά εγκαινιάζουν στο Golden Hall την παρουσία τους στην
ελληνική αγορά, αναµένεται να καταστήσουν το Golden Hall το
νέο σηµείο αναφοράς για ποιοτικές αγορές στην Ελλάδα και να
προσφέρουν µια νέα δυναµική στην αγοραστική κίνηση.

Βασίλης Αποστολόπουλος, Ρόη Δανάλη

Βικτώρια Κυριακίδη, Μαρίνα Βερνίκου, Αθανασία Μαρινάκη, Ρούλα Λινάτσα

Γιάννα Αγγελοπούλου, Πάρις Κασιδόκωστας, Μαριάννα Λάτση

Αγάπη Βαρδινογιάννη, Χριστίνα Καίσαρη, Τζένη Μπαλατσινού

Μαριάννα Λάτση, Απόστολος Ταµβάκης (Πρόεδρος &
Διευθύνων Σύµβουλος Lamda Development), Εριέττα Λάτση

Ά ν α ψ ε η φ λ ό γ α Με αγάπη για
τ η ς Α γ ά π η ς τα π α ι δ ι ά

Μαίρη Τρυφωνίδου (Πρόεδρος Σωµατείου Φλόγα), Άρης Μυλωνάς
(Υπεύθυνος Πολιστικών & Ευρωπαικών Προγραµµάτων Εκκλησίας
της Ελλάδος), Μαίρη Ρήµου (Υπεύθυνη Πολιτιστικών & Ευρωπαϊκών
Προγραµµάτων της Ελλάδος)

Ελένη Κελεσίδου, Κάτια Δανδουλάκη

Γιώργος Ντάβλας, Αντιγόνη Ντάβλα

Φώντας Κωνσταντινίδης, Έλση Μαντανά

Πολύ συγκινητική και ζεστή ήταν η βραδιά
που διοργανώθηκε µε πρωτοβουλία της
Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της
Ελλάδος, ύστερα από µια ιδέα του Αρχιεπισκόπου κ. Ιερώνυµου, για τα παιδιά του Συλλόγου Φλόγα στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών,
τη Δευτέρα το βράδυ. Η Αίθουσα των Φίλων
της Μουσικής γέµισε σχεδόν από το κοινό,
που ήρθε σ αυτή τη δύσκολη εποχή, για να
δώσει το µήνυµα του και να δηλώσει έµπρακτα την στήριξη του στο έργο του Συλλόγου
Γονέων Παιδιών µε νεοπλασµατική ασθένεια
Φλόγα. Έτσι ο τίτλος της συναυλίας «Το όνειρο των αγγέλων», λίγες µέρες πριν από τα
Χριστούγεννα έγινε πραγµατικότητα, µε την
ευγενική χορηγία της εταιρείας ALAPIS.
Η ηθοποιός Κάτια Δανδουλάκη, η οποία είχε
και το ρόλο της παρουσίασης της βραδιάς
µίλησε µε λόγια ανθρώπινα από καρδιάς για
το έργο που επιτελεί ο Σύλλογος και κάλεσε όλους να ανοίξουν µια τεράστια αγκαλιά
για τα παιδιά. Αποσπάσµατα από δηµοφιλείς
όπερες καθώς και χριστουγεννιάτικα αγαπηµένα τραγούδια ερµήνευσαν ο Δηµήτρης
Καβράκος και η Έλενα Κελεσίδη. Οι δύο
διεθνείς καλλιτέχνες έδωσαν µοναδικές
ερµηνείες και χειροκροτήθηκαν θερµά από
το κοινό που φώναξε ενθουσιασµένο ακόµα
και µπράβο. Συνέπραξαν η Συµφωνική Ορχήστρα και Χορωδία του Δήµου Αθηναίων
και οι Χορωδίες του Εθνικού Μετσόβειου
Πολυτεχνείου και του Εθνικού Ωδείου, υπό
τη διεύθυνση του Μιχάλη Οικονόµου. Ήταν
µια βραδιά αγάπης απόλυτα εναρµονισµένη µε την ατµόσφαιρα των Χριστουγέννων,
για τα παιδιά που αγωνιούν να κρατήσουν
αναµµένη τη φλόγα της ζωής τους. Κι όπως
έδειξε αυτή η τόσο ανθρώπινη βραδιά στο
Μέγαρο Μουσικής σ αυτό τον αγώνα δεν είναι µόνα τους.

Με µεγάλη επιτυχία πραγµατοποιήθηκε η συνέντευξη τύπου του Νίκου Τερζή στο Ίδρυµα Μείζονος Ελληνισµού. Σε συνέχεια της ολοκλήρωσης του πρώτου προσωπικού του CD µε τίτλο «Μέσα από το δικό µου
κόσµο», ο κύριος Τερζής µίλησε υπερήφανος και συγκινηµένος για την
πρώτη του προσωπική δουλειά, η οποία θα διατίθεται αποκλειστικά
και µόνο από τα καταστήµατα GLOU.
Κοντά του ήταν αγαπηµένοι φίλοι και καλλιτέχνες, µε τους οποίους
έχει κατά καιρούς συνεργαστεί ο γνωστός συνθέτης. Δύο ηµέρες µετά
τη συνέντευξη τύπου πραγµατοποιήθηκε η επίσηµη παρουσίαση του
CD µε ένα µεγάλο party στο GLOU Premium Store. Εκεί, ο Νίκος Τερζής
και άλλοι επώνυµοι καλλιτέχνες υπέγραψαν το CD για τους φίλους που
παρευρέθησαν, ενώ παιδικές φωνές από τα χωριά S.O.S έδωσαν µία
ξεχωριστή νότα στην εκδήλωση.
Αξίζει να σηµειωθεί το γεγονός πως τα κέρδη από τις πωλήσεις των
CD διατεθήκαν στα παιδικά χωριά S.O.S.

Αρετή Κετιµέ, Δηµήτρης Μπάσης

Ορθούλα Παπαδάκου,
Γιώργος Παπαδάκος

Ελένη Παπανδρικου, Δηµήτρης Μανωλάς, Τζένη Γλού
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ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ 2009
Γράφει η
Μπέλλα Κυδωνάκη
Τηλ. 6977 587 178

Αλλάξτε τις πεποιθήσεις σας
Η αστρολόγος και ερευνήτρια Μπέλλα Κυδωνάκη, διοργανώνει
σεµινάρια αυτογνωσίας, τα οποία θα σας βοηθήσουν να αλλάξετε
τις πεποιθήσεις σας και τη ζωή σας και κάνοντας κάθε σας όνειρο
πραγµατικότητα, µε βάση τον ατοµικό αστρολογικό χάρτη.
Πληροφορίες 210 81 32 823 - 6977587178

ΚΡΙΟΣ

ΕΡΩΤΙΚΑ: Είναι η χρονιά σας χωρίς κανένα ενδοιασµό. Αν και φέτος δεν αποκαταστήσετε
την προσωπική σας ζωή, θα πρέπει να ψάξετε µετά πιο βαθιά µέσα στον εαυτό σας τι είναι
αυτό που σας εµποδίζει να γίνετε ευτυχισµένοι. Για ένα µεγάλο διάστηµα η Αφροδίτη θα
βρίσκεται στο ζώδιο σας και µέχρι τις 5/6 θα σας δίνει συνεχόµενες ευκαιρίες τις οποίες θα µπορέσετε
να τις υποστηρίξετε. Ο έρωτας αποκλείεται να µη σας χτυπήσει την πόρτα σας αφού θα είστε εκεί και θα
τον αναζητάτε εναγωνίως. Μπορεί να ερωτευτείτε κεραυνοβόλα και να µπει ένα νεώτερο άτοµο στην ζωή
σας. Το σίγουρο είναι ότι πολλοί θα καταλήξετε σε ένα γρήγορο γάµο αλλά τελικά δεν θα το µετανιώσετε.
Μπορεί για λίγο µέσα στον Αύγουστο να παρασυρθείτε από τις ευαισθησίες σας και να λειτουργήσετε
µέσα στην σχέση σας νοιώθοντας πληγωµένοι ακόµα και από µια απλή παρατήρηση. Η όρεξη για την
ζωή θα σας οδηγήσει σε πολύ χλιδάτα πάρτυ όπου εκεί θα έχετε όλη την άνεση να φλερτάρετε µε πολύ
θεατρικό τρόπο. Ένας καρµικός Παρθένος θα έλθει στο προσκήνιο και δεν θα σας αφήσει να ησυχάσετε.
Από 15/10 η συντροφικότητα θα είναι το µόνο σας µέληµα για αυτό µπορεί να πάρετε σοβαρές αποφάσεις
γάµου η και συµβίωσης. Η χρονιά θα κλείσει δίνοντας σας ακόµα νέες ευκαιρίες και µε εσάς να έχετε το
µυαλό σας στο εξωτερικό γιατί µια πολύ σηµαντική σχέση θα σας δώσει τις καλύτερες υποσχέσεις.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ: Η καλή ηµέρα από την αρχή φαίνετε για αυτό ανασκουµπωθείτε αµέσως και µην χάσετε
καθόλου χρόνο γυρνώντας από εδώ και από εκεί. Τα οικονοµικά σας έχουν όλη την καλή διάθεση να αυξηθούν. Ο Πλούτωνας που µπήκε στον Αιγόκερω και εσείς που είστε γεννηµένοι το πρώτο δεκαήµερο ήδη
έχετε αρχίσει και νοιώθετε την αλλαγή που έρχεται. Παρόλα που µόνιµα βιάζεστε ο Φεβρουάριος θα είναι
ο µήνας που θα ξεκινήσετε όλη σας την δράση. Τελικά θα το καταφέρετε και από 26/3 θα µπείτε δυναµικά
και η φαντασία σας θα σας βοηθήσει να δείτε µακρύτερα. Ο Ιούλιος είναι ο µήνας που πρέπει να είσαστε
περισσότερο προσεκτικοί αφού οι υποχρεώσεις του σπιτιού σας η ένα ακίνητο που έχετε και χρειάζεται
επισκευές θα σας αφαιρέσουν αρκετά χρήµατα. Από τον Αύγουστο και µετά η λογική και το πρακτικό
πνεύµα θα σας είναι απαραίτητο. Μέχρι και τις 28/10 πρέπει να προσπαθήσετε να είστε ανοικτοί και
κοντινοί µε τους γύρω σας γιατί µε αυτόν τον τρόπο θα έχετε την δυνατότητα να κερδίσετε πολύ περισσότερα. Ο Νοέµβριος θα σας βρει µε περισσότερη θετική ενέργεια και η καλή σας σκέψη θα βοηθήσει
να φτάσετε στον στόχο σας. Στο τέλος του χρόνου λόγω κάποιων δικών σας πρακτικών καταστάσεων θα
είστε περισσότερο επιφυλακτικοί αφού η πειθαρχία και η εγκράτεια θα είναι το κύριο µέληµα σας.

ΤΑΥΡΟΣ

ΕΡΩΤΙΚΑ:Η νέα χρονιά θα σας βρει σε πολύ καλή διάθεση. Μέσα από ένα πολύ καλό
περιβάλλον φίλων µπορεί να γνωρίσετε ένα ευαίσθητο και συναισθηµατικό πρόσωπο. το θα είναι αυτό που θα σας εµπνεύσει εµπιστοσύνη και σταθερότητα. Μέχρι τον
Ιούνιο τα πράγµατα θα κυλήσουν ήρεµα αλλά µετά από 6/6 µέχρι και 4/7 θα πάρετε φωτιά και εκεί
µπορεί να κάνετε µια νέα γνωριµία ή θα εδραιώσετε περισσότερο την σχέση σας. Από 27/8 µέχρι
και 20/9 µπορεί να ερωτευτείτε µε πάθος αλλά θα έχετε και έναν εγωισµό που µπορεί να σπάσει
κόκκαλα. Αν θέλετε να εκφράσετε τα συναισθήµατα σας καλύτερα να το κάνετε αψηφώντας αν θα
εκτεθείτε ή όχι. Επίσης όσοι είστε µέσα σε µια σχέση επειδή την συγκεκριµένη εποχή µπορεί να
κινδυνεύσετε από κοντοφθαλµία και απολυτότητα υπάρχει περίπτωση να χαλάστε την σχέση σας
και ίσως να µην αξίζει. Ευτυχώς όµως οι υπόλοιποι µήνες θα κυλήσουν σχετικά ήσυχα. Από 10/10
µέχρι 7/11 η γνωριµία µε ένα καλλιτεχνικό τύπο δεν θα σας αφήσει αδιάφορο. Η χρονιά θα κλείσει
αφήνοντας σας σαν γεύση την περιπέτεια στο στόµα.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ: Σας έχει πιάσει το πνεύµα της οικονοµίας και προσπαθείτε να συγκρατείτε τις πιο
πολλές σας επιθυµίες . Όσοι είχατε ταλαιπωρηθεί την προηγούµενη χρονιά από ένα ακίνητο τώρα
επιτέλους µπορεί να περιέλθει στα χέρια σας και από αυτό να κερδίσετε χρήµατα που θα σας βγάλουν από πολλά αδιέξοδα. Από 1/2 µέχρι 14/2 εσείς που είστε γεννηµένοι το τρίτο δεκαήµερο θα
σας δοθεί η ευκαιρία να οργανώσετε περισσότερο την καθηµερινή σας εργασία και να κερδίσετε
χρήµατα. Από 10/4 µέχρι τις 13/6 θα έχετε περισσότερες ιδέες αλλά και µεγαλύτερη πνευµατική
διαύγεια για να κερδίσετε χρήµατα ή να βγείτε από κάποια προβλήµατα που σας βαραίνουν. Από τα
µέσα Ιουλίου και µέχρι το τέλος µπορεί να κάνετε περισσότερα έξοδα στα θέµατα του σπιτιού και
µπορεί να στριµωχτείτε για λίγο. Ο Νοέµβριος θα σας βγάλει αρκετά έξτρα θέµατα τα οποία µπορεί
να σας προβληµατίσουν για λίγο αλλά τελικά ο Δεκέµβριος θα σας ανταµείψει όπου εκεί θα έχετε
την διάθεση να ρισκάρετε.

∆Ι∆ΥΜΟΙ

ΕΡΩΤΙΚΑ:Τα µηνύµατα που θα λαµβάνετε όλο τον χρόνο είναι από την µια επέκταση και από
την άλλη σοβαρότητα αλλά και υποχρεωτικές αποφάσεις που θα σας οδηγήσουν µέχρι και τα
σκαλιά της εκκλησίας. Η χρονιά θα ξεκινήσει µε εσάς σε πολύ ευαίσθητη και ευάλωτη θέση.
Καλό είναι να µην ξεκαθαρίσετε τίποτε τον µήνα Ιανουάριο γιατί µάλλον θα βρεθείτε µπερδεµένοι. Ο Φεβρουάριος και µέχρι 5/6 θα σας δοθούν πολλές και καινούργιες ευκαιρίες και ιδιαίτερα από τον φιλικό σας κύκλο να
γνωρίσετε ένα πολύ ενδιαφέρον άτοµο. Όσοι είσαστε µέσα σε σχέση που έχει τελµατώσει τώρα θα νοιώσετε
την ανάγκη να κάνετε πολλά ξεκαθαρίσµατα και ή θα προχωρήσετε µπροστά ή θα την τελειώσετε εδώ.Ο µήνας
Ιούλιος είναι ο µήνας που θα λάµψετε µε την παρουσία σας και εάν είστε από τους πολύ δύσκολους ή µοναχικούς
Διδύµους αποκλείεται και τώρα να µην κάνετε µια νέα γνωριµία. Από 21/9 µέχρι 14/10 µπορεί να κινδυνέψετε
αποµονώνοντας την σχέση σας λόγω διαφόρων προβληµάτων που θα εντοπίσετε εκείνη την εποχή. Ιδιαίτερη
προσοχή πρέπει να δείξετε οι Δίδυµοι του τρίτου δεκαηµέρου. Από 15/10 οι καταστάσεις αλλάζουν και εσείς
έχετε όλο το περιθώριο να δείξετε για άλλη µια φορά το ερωτικό σας ταµπεραµέντο. Προς το µήνα Νοέµβριο
ένας καρµικός Σκορπιός µπορεί να σας φέρει τα πάνω κάτω και εσείς να µην µπορείτε να κάνετε καµία διπλωµατική κίνηση για να τον αποφύγετε.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ: Oι πρώτες ηµέρες του χρόνου θα σας ανταµείψουν αρκετά αλλά µετά από τις 20/1 µέχρι και τις
14/2 θα δώσετε αρκετά. Ευτυχώς όµως από 15/2 η εύνοια ξαναγυρνάει στην ζωή σας και µπορείτε να ανασάνετε
µέχρι τις 8/3. Μετά όµως από 9/3 χρειάζεται να είστε περισσότερο προσεκτικοί γιατί µπορεί να ξεγελαστείτε και
ιδιαίτερα όσοι θέλετε να κάνετε συνεργασία µε κάποιο φίλο σας. Οι ιδέες και οι εµπνεύσεις που θα πάρετε από
14/6 µέχρι 3/7 θα σας βοηθήσουν να πάρετε σωστές αποφάσεις και µπορεί να σας οδηγήσουν να κερδίσετε χρήµατα. Γενικά το καλοκαίρι θα κυλήσει µε πολλά σκαµπανεβάσµατα. Μετά το τέλος του Σεπτέµβρη θα ανασάνετε
µε µεγάλη ανακούφιση. Ο Οκτώβριος θα είναι ο µήνας που θα καταφέρετε τα περισσότερα πράγµατα σε όλη την
χρονιά γιατί θα καταφέρετε να εξισορροπήσετε πολλές αντιφατικές καταστάσεις αλλά και να κλείσετε πολλές
τρύπες από την προηγούµενη περίοδο.

ΖΥΓΟΣ

ΚΑΡΚΙΝΟΣ

ΕΡΩΤΙΚΑ: Μπαίνοντας ο Πλούτωνας στον Αιγόκερω θα αλλάξει σταδιακά σε
όλους σας το ερωτικό πρότυπο. Γι αυτό από φέτος και µετά θα καταλάβετε την
ανάγκη σας να είστε µε τελείως διαφορετικά άτοµα. Ο Ιανουάριος ξεκινάει για
σας πολύ ερωτικά και ροµαντικά. Ένα άτοµο από το εξωτερικό µπορεί να σας συγκινήσει και να
σας αλλάξει πολύ την ψυχολογία σας. Από 3/2 και µετά µέχρι τις 5/6 είναι ένα µεγάλο διάστηµα
που θα ανέβουν οι κοινωνικές σας φιλοδοξίες γι αυτό θα ζητήσετε από το σύντροφό σας να
αλλάξει τρόπο και στυλ ζωής ώστε να σας αναδείξει και εσάς περισσότερο. Το ίδιο όµως θα
συµβεί και σε εσάς που είστε µόνοι και ελεύθεροι και µπορεί να βρείτε τον αγαπηµένο σας
µέσα σε κοινωνική ή επαγγελµατική εκδήλωση. Επειδή όµως όλο αυτό το διάστηµα µπορεί να
έχετε την τάση να κινηθείτε επιπόλαια αλλά και βιαστικά προσέξτε να µη χάσετε κάποια σχέση
η οποία αξίζει και εσείς να µην το έχετε καταλάβει. Ο Ιούνιος και ο Αύγουστος θα είναι µήνες οι
οποίοι θα παίξουν το ρόλο του σταθεροποιητή µε ιδιαίτερη έµφαση τον Αύγουστο όπου εκεί να
αναζητήσετε η σχέση σας να παίξει το ρόλο της ήρεµης και γλυκιάς οικογένειας. Ένας καρµικός
Τοξότης που θα γνωρίσετε το Δεκέµβριο θα σας φέρει τα πάνω κάτω.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ: Η χρονιά θα ξεκινήσει για σας κάπως συγκρατηµένα αλλά ευτυχώς από 9/3
θα απελευθερωθούν πολλά από αυτά που περιµένατε. Από 10/4-13/6, η αγοραπωλησία ενός
ακινήτου θα σας απασχολήσει και µάλλον θα σας δοθεί βοήθεια από το φιλικό σας περιβάλλον
κυρίως από πρακτικά θέµατα. Από 14/6-3/7 θα προσπαθήσετε να χαλαρώσετε και να επικαλεστείτε τον από µηχανής Θεό για να διορθωθούν τα οικονοµικά σας και τελικά θα το πετύχετε.
Από 4/7 µέχρι τις 16/7 νέες ιδέες και επικοινωνιακό χάρισµα θα σας δώσουν νέες λύσεις Από
26/8 µέχρι 27/10 θα µπείτε σε µια φάση εξόδων που τα πιο πολλά θα τα δώσετε για το σπίτι
σας. Κάποιες αναβολές που θα έχετε µέσα στο Σεπτέµβριο θα σας δώσουν την ευκαιρία να
αναθεωρήσετε και κάποιες συνεργασίες µε τις οποίες είχατε οικονοµικές δοσοληψίες. Πάντως
µέχρι τέλος του χρόνου θα δουλέψετε σκληρά για οικονοµικό κέρδος.

ΛΕΩΝ

ΕΡΩΤΙΚΑ: Στην κυριολεξία θα σκίσετε φέτος. Η χρονιά ξεκινάει πολύ καρµικά
για σας γιατί ένας πολύ σηµαντικός Ιχθείς που θα έρθει στην ζωή σας θα σας
βοηθήσει να αναπτύξετε περισσότερο την σεξουαλικότητα σας αλλά και την
καλλιτεχνική σας πλευρά. Όσοι έχετε πληγωµένη καρδιά επιτέλους θα την θεραπεύσετε από
4/2 µέχρι 5/6. Το διάστηµα είναι µεγάλο και οι γνωριµίες που θα κάνετε θα σας προσθέσει
περισσότερο φως στην προσωπικότητα σας. Όσοι είσαστε µέσα σε σχέση θα µπορέσετε να
καλυτερεύσετε γενικά το κλίµα. Οι ζήλειες δεν θα λείψουν από τη ζωή σας και το πάθος σας
µπορεί να µην σας αφήσει να δείτε την αλήθεια το µήνα Οκτώβριο. Η ελευθερία στην ουσία θα
σας αρέσει και µπορεί από 19/10 µέχρι 12/11 να θέλετε να απελευθερωθείτε περισσότερο και
να δείξετε ένα άλλο πρόσωπο. Την διάθεση για οικογένεια και για θαλπωρή θα σας δηµιουργήσει η γνωριµία σας µε έναν καρµικό Αιγόκερω και µε αυτόν τον γλυκό τρόπο θα κλείσει η τόσο
σηµαντική χρονιά για σας.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ: Αφού φέτος είναι η χρονιά που θα αναβαθµιστείτε αναγκαστικά την ανιούσα
θα πάρουν και τα οικονοµικά σας. Στην αρχή της χρονιάς θα κινηθείτε κάπως δειλά και συγκρατηµένα αλλά από τον Φεβρουάριο και µετά η θετική σας σκέψη και η αισιοδοξία σας θα βοηθήσει περισσότερο.. Ιδιαίτερα εσείς που θα έχετε επαφές µε το εξωτερικό µπορεί να κάνετε
ένα καινούργιο ξεκίνηµα και να καταφέρετε τα κερδίσετε τόσα όσα δεν είχατε κερδίσει την
προηγούµενη χρονιά. Από 10/4 έως 13/6 µπορεί να στριµωχτείτε από υπερβολικές απαιτήσεις
και υποχρεώσεις και να σας πιάσει και πάλι το σφίξιµο ότι δεν θα τα καταφέρετε. Αλλά ευτυχώς αυτό είναι σταδιακό φαινόµενο και µετά από λίγο καιρό θα µπορέσετε να ξανασταθείτε
πολύ καλά στην θέση σας. Ιδιαίτερα από 14/6 µέχρι 22/10 είναι ένα µεγάλο διάστηµα µε µικρά
σκαµπανεβάσµατα που θα σας δοθούν πολλές ευκαιρίες για να φέρετε τις χρυσές ισορροπίες
που τόσο έχετε ανάγκη.
Κάποιο χρέος από 28/10 µέχρι 15/11 που αφορά ένα ακίνητο θα σας αγχώσει αρκετά αλλά
ευτυχώς έχετε βοήθεια και δύναµη να ξεπεράσετε τα πάντα.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ

ΕΡΩΤΙΚΑ: Είσαστε ακόµα παγωµένοι µια και ο Κρόνος σας επηρεάζει εφ’
όλης της ύλης Το σίγουρο είναι ότι πολλοί από εσάς θα αποφασίσετε να
προχωρήσετε και να σοβαρέψετε την ήδη υπάρχουσα σχέση σας. Κάποιοι
άλλοι, θα διαπιστώσετε ότι είστε υποχρεωµένοι να αλλάξετε τον τρόπο που σχετίζεστε
αλλιώς θα αναγκαστείτε να σταµατήσετε. Γενικά, περνάτε από τα σαράντα κύµατα αλλά
στο τέλος θα τα καταφέρετε και θα έχετε µια ειλικρινή σχέση µε το σύντροφό σας. Ο Ιανουάριος θα φανεί µε σας πολύ γενναιόδωρος και µπορεί να βρείτε ακόµα και το άλλο σας
µισό το οποίο µπορεί να είναι αρκετά µεγαλύτερο σε ηλικία. Για ένα µεγάλο διάστηµα από
3/2 µέχρι και 5/6 θα πάρετε µια καινούργια εµπειρία που θα σας κάνει πιο παρορµητικούς
αλλά και τολµηρούς. Το σίγουρο είναι ότι ένας Κριός θα µπει στη ζωή σας και θα σας αλλάξει πολλά από τα δεδοµένα σας. Ο Αύγουστος είναι ο µήνας που θα χαλαρώσετε. Από 21/9
µέχρι και 14/10 θα νοιώσετε τον έρωτα να ξαναµπαίνει στη ζωή σας αλλά µπορεί από δικές
σας ανασφάλειες και φοβίες να µην πιστέψετε σε αυτά που θα σας πουν.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ: Ο Φεβρουάριος µπορεί να φέρει κάποια εµπόδια σε όσους έχετε επενδύσει ή έχετε κάνει κάποιες κινήσεις που θέλατε να σας εξασφαλίσουν για το µέλλον.
Όσο υπάρχει ο Κρόνος στο ζώδιό σας ακόµα και τα οικονοµικά σας θα είναι κάπως περιορισµένα. Από 9/3 µέχρι 25/3 θα κάνετε διάφορα ανοίγµατα γιατί θα πάρετε δύναµη
από διάφορες συνεργασίες και νέες επαφές. Να είστε όµως επιφυλακτικοί στις ιδέες που
δεν τις πολύ καταλαβαίνει η Παρθενίσια λογική σας. Από 10/4-13/6 θα προσπαθήσετε να
κινηθείτε περισσότερο συντηρητικά και θα µελετήσετε όλες τις πιθανότητες ακούγοντας
προσεκτικά και ερευνώντας όλα τα στοιχεία που χρειάζεται να εξασφαλιστείτε. Αυτό κυρίως θα το κάνετε εσείς που έχετε αποφασίσει να κάνετε αγοραπωλησία ενός ακινήτου. Από
21/9-9/10 θα µπορέσετε να ξεφύγετε από πολλά αδιέξοδα αφού η δουλειά σας θα αυξηθεί ή θα πάρετε κάποια προαγωγή. Η χρονιά θα κλείσει αφήνοντάς σας καλές εντυπώσεις

ΕΡΩΤΙΚΑ: Ο Ερωτισµός θα είναι έντονος αφού θα νοιώθετε το συναίσθηµα της επέκτασης
και της τάσης για να δώσετε πολλά πράγµατα στους άλλους. Για αυτό µην παραξενευτείτε
καθόλου αν από την αρχή του χρόνου ένας καρµικός και ιδιαίτερος Ιχθύς µπει στην ζωή σας
και σας ανοίξει την καρδιά σας διάπλατα. Το ίδιο µπορεί να συµβεί και µε την ήδη υπάρχουσα σχέση σας την οποία µπορεί να αναβαθµίσετε αυξάνοντας τον ροµαντισµό και την φαντασία στην
ζωή σας. Από 3/2 µέχρι 5/6 θα έχετε όλον τον χρόνο αλλά και την ευχέρεια να διοχετεύσετε όλη σας την
ενέργεια σε µια σχέση. Το σίγουρο είναι ότι πολλοί από εσάς θα καταλήξετε στον γάµο η σε µια πολύ καλή
συµβίωση. Το ίδιο θα συµβεί και µε την ήδη υπάρχουσα σχέση σας την οποία θα την αλλάξετε πάρα πολύ
γιατί θα έχετε ανάγκη να αυτονοµηθείτε αλλά και να ανεξαρτοποιηθείτε από όλους και από όλα. Από 1/8
µέχρι 27/8 θα σας πιάσουν οι ευαισθησίες σας και θα προτιµήσετε να παίξετε τον ρόλο τον γονεϊκό µέσα
στην σχέση σας. Ευτυχώς όµως αυτό δεν κρατάει για πολύ. Έτσι από 15/10 και µέχρι 7/11 η αρµονία µέσα
στην σχέση σας θα είναι ο κύριος στόχος σας και πραγµατικά θα θαυµάσετε τον εαυτό σας µε τον τρόπο που
θα χειριστείτε όλες τις καταστάσεις. Η χρονιά σας θα κυλήσει όµορφα και αρµονικά και φεύγοντας το 2009
θα σας έχει δώσει σαν δώρο την αγάπη.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ:Η χρονιά ξεκινάει για σας κάπως ανέµελα αλλά και µε πολλές υποσχέσεις ότι κάπου θα
επιτύχετε την καλή. Αυτό θα σας βοηθήσει και θα κάνει να βλέπετε τα πράγµατα ανάλαφρα και αισιόδοξα.
Από 15/2 µέχρι 8/3 όλα θα συγκλίνουν ότι η τύχη ευνοεί τους τολµηρούς και όσοι έχετε την δύναµη να
κινηθείτε µε ρίσκο θα έχετε πολλά οφέλη. Από 26/3 µέχρι 8/4 θα κάνετε πολλά έξοδα γιατί θα θέλετε να
ευχαριστήσετε τους δικούς σας ανθρώπους καθώς επίσης οι συνεργάτες σας µπορεί να ζητήσουν από εσάς
να δείξετε πόσο γενναιόδωροι είστε µαζί τους. Από 14/6 µέχρι 3/7 θα είναι η περίοδος των µεγάλων και
πολλών ευκαιριών. Αφού και ένα δάνειο που έχετε αποφασίσει να πάρετε θα το πάρετε µε πολύ καλές προϋποθέσεις. Ο Ιούλιος θα είναι ο µήνας που θα κάνετε πολλά έξοδα για το σπίτι σας αλλά και για τις πολλές
εξόδους σας. Μετά θα συµµαζευτείτε αρκετά µέχρι την καινούργια καλή εποχή που θα ξεκινήσει από 26/8
και θα κρατήσει αρκετά µέχρι και τις 16/11 όπου εκεί όµως θα έχει κάνει το ξεκίνηµα του και ο Κρόνος στο
ζώδιο σας και θα έχετε αρχίσει να βλέπετε γενικά την ζωή σας αλλά κυρίως τον χειρισµό των οικονοµικών
σας πολύ πιο σοβαρά. Οι ευκαιρίες δεν θα λείψουν µέχρι το τέλος του χρόνου και εσείς δεν έχετε παρά να
τις εκµεταλλευτείτε.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ

ΕΡΩΤΙΚΑ: Μια πολύ µοιραία µε την καλή έννοια χρονιά για σας ξεκινάει. Πολλά
πράγµατα από τις προσωπικές σας σχέσεις δεν θα είναι απόλυτα στο χέρι σας. Ο Γενάρης θα είναι ο µήνας που θα σας πιάσουν οι ευαισθησίες σας και ο ροµαντισµός σας.
Αυτό θα σας βοηθήσει γιατί µπορεί να µαλακώσετε για λίγο τα σκληρά συναισθήµατα που µπορεί
να έχετε για κάποιο πρόσωπο. Από τον Φεβρουάριο µέχρι και 5/6 οι ευκαιρίες που θα σας παρουσιαστούν θα είναι πάρα πολλές και αφορά περισσότερο τις µοναχικές ψυχές. Το σίγουρο είναι ότι θα
γνωρίσετε τον µεγάλο και µοναδικό έρωτα της ζωής σας είτε µέσα στον εργασιακό σας χώρο είτε σε
χώρο διασκέδασης. Ένας Κριός λοιπόν θα παίξει τον ποιο σοβαρό ρόλο στην ζωή σας όλη αυτή την
εποχή και θα σας απασχολήσει για τα καλά. Μερικοί από εσάς θα καταλήξετε στην εκκλησία χωρίς
καλά καλά να το καταλάβετε. Από 28/8 και µετά θα έχετε µια διάθεση για επίδειξη αλλά και για θεατρική συµπεριφορά και ίσως ξεγελάσετε και κάποιους µε την συµπεριφορά σας. Καλό είναι να µην
απαιτήσετε από το σύντροφό σας να σας θεωρήσει το κέντρο του κόσµου. Το τέλος της χρονιάς θα
σας βρει πολύ ποιο ήρεµους και κατασταλαγµένους.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ: Από την αρχή του χρόνου θα µπείτε δυναµικά να εξασφαλίσετε την ανεξαρτησία σας
την οικονοµική. Εσείς που ήδη έχετε επενδύσει θα ασχοληθείτε πώς να διασφαλίσετε µε τον καλύτερο τρόπο τα κεκτηµένα σας και οι υπόλοιποι θα αγωνιστείτε σκληρά για να αλλάξετε τα δεδοµένα
σας. Η ουσιαστική εύνοια σας θα ξεκινήσει από 9/3 και για ένα µικρό διάστηµα µέχρι 25/3 θα κάνετε
µεγάλα άλµατα για να κερδίσετε τον χαµένο χρόνο. Από 14/6 µέχρι 3/7 πιέστε τους συνεργάτες σας
ή από εκεί που έχετε πηγή εσόδων για να πάρετε περισσότερα και µην διστάσετε να διαπραγµατευτείτε µαζί τους ακόµα και τα πιο δύσκολα θέµατα που σας απασχολούν. Ο Αύγουστος είναι ο µήνας
που θα έχετε ένα καλό έλεγχο σε όλα τα οικονοµικά σας οπότε δεν θα έχετε ουσιαστικά προβλήµατα.
Από 28/10 µέχρι και 15/11 νέες ιδέες πολύ δηµιουργικές µπορεί να σας βοηθήσουν για να αυξήσετε
τα έσοδά σας.

ΤΟΞΟΤΗΣ

ΕΡΩΤΙΚΑ: Μάλλον είστε στο τέλος των προβληµάτων σας. Ο Γενάρης µπορεί να σας βάλει
σε µικρές περιπέτειες και ίσως να διχαστείτε µεταξύ δύο ατόµων. Ευτυχώς όµως από 3/2
µέχρι 5/6 θα ξεχάσετε οτιδήποτε σας έχει απασχολήσει και ιδιαίτερα εσείς που ακόµη δεν
έχετε καταλήξει σε κάποια σχέση θα κάνετε ένα νέο δυναµικό ξεκίνηµα. Η ανανέωση θα έρθει σίγουρα για
όσους ήδη είσαστε χρόνια σε µια σχέση και µάλιστα θα βρείτε και νέο τρόπο επικοινωνίας µεταξύ εσάς και
του συντρόφου σας και αυτό θα σας βοηθήσει πάρα πολύ για να ξεπεράσετε την πλήξη στην οποία µπορεί
να είχατε πέσει µέχρι τώρα. Μέσα στον Ιούλιο οι επαφές µε άλλα άτοµα θα αυξηθούν πάρα πολύ για αυτό
πολλά φλερτ θα προκύψουν από αυτό. Επειδή όµως µπορεί να έχετε µια δόση ελαφρότητας και να παίρνετε
αψήφιστα κάποιες συµπεριφορές καλό είναι να είστε συγκρατηµένοι όσοι δεν είστε ελεύθεροι και ωραίοι
γιατί υπάρχει κίνδυνος να παρεξηγηθείτε από το σύντροφο σας. Η περιπέτεια σας µέσα στον χρόνο συνεχίζετε και η ερωτική σας διάθεση θα ανέβει και πάλι στα ύψη 27/8 µέχρι 21/9. Το διάστηµα που καλό είναι να
δουλέψετε περισσότερο πάνω στην σχέση σας θα είναι από 21/9 µέχρι και 14/10 όπου εκεί µπορεί να γίνετε
αρκετά επικριτικοί και χωρίς διάθεση. Ευτυχώς όµως δεν κρατάει για πολύ αφού τα κέφια σας θα επανέλθουν για τα καλά και από 15/10 µέχρι και τέλος του χρόνου θα θέλετε να περνάτε ωραία και δηµιουργικά.
Η µοναξιά δεν σας αρέσει γι αυτό από το φιλικό περιβάλλον θα είναι η καινούργια γνωριµία που µπορεί να
κάνετε και ίσως ένα άτοµο που έπαιζε τον ρόλο του φίλου σας να γίνει η επόµενη σχέση σας.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ: Έχετε ταλαιπωρηθεί αρκετά τον προηγούµενο χρόνο πάνω σε αυτό το θέµα. Αυτή την
χρονιά θα διαπιστώσετε ότι η τύχη σας δεν σας είχε εγκαταλείψει όπως είχατε αρχίσει και πιστεύετε και
επιτέλους στον ορίζοντα θα αρχίσουν να φαίνονται οι παλιές καλές ηµέρες. Ο Ιανουάριος θα είναι κάπως
περίεργος µήνας για σας για αυτό µην απογοητευτείτε αν δείτε ότι ξεκινάει κάτι και εσείς είσαστε στον ίδιο
παρανοµαστή. Από 15/2 θα αρχίσετε να βλέπετε καλύτερες προοπτικές αφού κάποιες από τις ιδέες σας
µπορείτε να τις υλοποιήσετε. Μέχρι τις 5/6 θα συνεχίζετε µε διάφορα σκαµπανεβάσµατα αλλά επειδή θα
έχετε µεγάλη διάθεση για µικρό ρίσκο αλλά και για τυχερά παιχνίδια όπως λαχεία τζόκερ κλπ θα ρίξετε
µεγάλο βάρος στο να κερδίσετε. Με ιδιαίτερη έµφαση από 26/3 µέχρι και 8/4. Μέσα στο καλοκαίρι θα
αυξηθούν οι ευκαιρίες σας και ιδιαίτερα όσοι περιµένετε από χρήµατα από κληρονοµιές, ασφάλειες ή έχετε
συνεργασίες µε τρίτους. Ο Σεπτέµβριος και ο Οκτώβριος θα είναι καλύτεροι µήνες. Στο τέλος του Οκτώβρη
φεύγει επιτέλους και ο Κρόνος από την Παρθένο και έτσι θα µπορέσετε να πάρετε µια βαθειά ανάσα.
Μέχρι το τέλος του χρόνου οι προοπτικές σας θα είναι πολύ καλύτερες.
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ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ

ΕΡΩΤΙΚΑ: Η χρονιά ξεκινάει µε πολύ καλές προοπτικές. Ένα ταξίδι ή ακόµα και µια επαφή στο
διαδίκτυο, µπορεί να σας φέρει τη γνωριµία που επιζητάτε. Από 3/2 και για ένα µεγάλο διάστηµα µέχρι 5/6 θα το διαθέσετε για να βγάλετε από την ψυχή σας όλα τα απωθηµένα της µοναξιάς.
Επιτέλους δεν θα είστε µόνοι ακόµα και µέσα στην σχέση σας που έχετε χρόνια και υπάρχει µια αποµόνωση τώρα
που θα την αλλάξετε γιατί εσείς θα έχετε την ανάγκη να βγείτε από αυτά τα αδιέξοδα. Ο Ιούνιος θα σας δώσει την
ευκαιρία να κάνετε καινούργια πράγµατα, να διασκεδάσετε και γενικά να χαλαρώσετε για αυτό µην αφήνετε στην
τύχη τους τίποτε. Ένας καρµικός Δίδυµος που µπορεί να γνωρίσετε ακόµα και στον χώρο της δουλειάς σας θα σας
κάνει περισσότερο επικοινωνιακούς και ευέλικτους. Η οικογένεια είναι κάτι που σας ταιριάζει απόλυτα και έχετε
βρει και τον τρόπο να αντλείτε τα συναισθήµατά σας. Το σύµπαν δεν σας αφήνει όµως να µείνετε αδρανείς για
αυτό από 27/8 και µέχρι 15/10 θα προσπαθήσετε να ανάψετε την φλόγα σας γιατί η καρδιά σας θα έχει ανάγκη
να ερωτευτεί αλλά και να εµβαθύνει περισσότερο. Για αυτό πολλοί από εσάς θα ανακαλύψετε την κρυµµένη σας
σεξουαλικότητα. Ο χρόνος θα κλείσει για σας µε πολύ χρυσόσκονη και πασπαλισµένη από τη δική σας γοητεία.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ: Την προηγούµενη χρονιά ο Δίας σας έφερε κάποιες ευκαιρίες και εσείς φέτος θα προσπαθήσετε
να τις αξιοποιήσετε για να κερδίσετε χρήµατα. Ο Πλούτωνας που µπήκε στο ζώδιό σας θα σας βάλει σε µεγάλο
προβληµατισµό και πολλά πράγµατα που δεν σας είναι απαραίτητα στη ζωή σας θα τα πετάξετε. Μέχρι τις 10/2
θα εντείνετε τις προσπάθειες σας να πάρετε κάποια χρήµατα από ένα δάνειο η από κάποιες συνεργασίες που σας
είχαν αφήσει υπόλοιπα ανεξόφλητα.. Από 9/3 και µέχρι 25/3 θα λιγοστέψουν οι φοβίες σας και τα µπλοκαρίσµατά
σας και θα κινηθείτε µε µεγαλύτερη αισιοδοξία αφού θα λειτουργήσει και ο από µηχανής Θεός και θα σας φέρει
χωρίς να το καταλάβετε πολλές οικονοµικές λύσεις στα χέρια σας. Από 26/3 µέχρι και 9/4 µπορεί να κάνετε πολλά έξοδα τα οποία όµως το ξέρετε πολύ καλά µέσα σας ότι στην ουσία είναι περιττά αλλά θέλετε πολύ να φανείτε
µέσα από επίδειξη αλλά και πρωτοπορία. Η ζωή βέβαια συνεχίζετε και δεν το βάζετε εύκολα κάτω αφού από 10/4
µέχρι και 13/6 η αγορά ενός ακινήτου θα σας απασχολήσει για τα καλά. Ο Αύγουστος µέχρι 9/10 θα είναι η περίοδος της λογικής της πράξης αλλά και της οργάνωσης βλέποντας ακριβώς µε χαρτί και µε µολύβι τι χαλάτε και τι
κερδίζετε. Τα συµπεράσµατα που θα βγάλετε θα σας δώσουν ώθηση για να ψάξετε να βρείτε λύσεις περισσότερο
σταθερές και αποδοτικές για αυτό µέχρι το τέλος του χρόνου θα είστε περισσότερο συγκεντρωµένοι αλλά και
αποφασισµένοι να αλλάξετε ακόµα και πράγµατα που κάνετε χρόνια προκειµένου να φτάσετε στον στόχο σας.

Υ∆ΡΟΧΟΟΣ

ΕΡΩΤΙΚΑ:Η καλή ηµέρα από την αρχή φαίνεται για αυτό και εδώ θα είσαστε αρκετά ευνοηµένοι. Κατ’
αρχάς θα τολµήσετε να πετάξετε µακριά σας το οτιδήποτε σας δηµιουργεί θυµό αλλά και µνησικακία.
Έτσι θα υποδεχτείτε τη νέα χρονιά έχοντας περισσότερο αισιοδοξία και αυτοπεποίθηση για τον εαυτόν
σας. Από 4/2 µέχρι και 5/6 θα κάνετε πολλές καλές και καινούργιες γνωριµίες. Στην αρχή η διάθεση σας µπορεί να είναι
επιφανειακή αλλά µετά µε το πέρασµα του χρόνου θα δείτε ότι τελικά θα εµβαθύνετε περισσότερο στη νέα σας σχέση.
Εσείς που προσπαθείτε να ανανεώσετε και πάλι τη σχέση σας αυτό το διάστηµα θα το καταφέρετε. Ο Αύγουστος θα είναι
ένας σηµαντικός µήνας για σας αφού ένας πολύ γοητευτικός και µοιραίος Καρκίνος θα µπει στην ζωή σας χωρίς καλά καλά
να το καταλάβετε. Το ότι θα επενδύσετε φέτος στον έρωτα είναι προφανές αφού όλος ο Σεπτέµβριος θα σας δώσει το
κίνητρο για να ξανακτυπήσει η καρδιά σας δυνατά και σταθερά. Ο Οκτώβριος θα είναι ο µήνας που θα εξισορροπήσετε
όλες σας τις προσωπικές σχέσεις αλλά και µερικοί από εσάς θα νοιώσετε τόση εµπιστοσύνη ώστε θα πάρετε ακόµα και
απόφαση γάµου. Ο Δεκέµβριος θα είναι ο µήνας που θα κάνετε τις περισσότερες επαφές µε φίλους και µε παρέες κι έτσι
αφού η διάθεση σας θα είναι ανεβασµένη, το σίγουρο είναι ότι θα κάνετε µια νέα και σηµαντική γνωριµία.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ: Η εύνοια θα συνεχιστεί και σε αυτόν τον τοµέα. Ο µήνας θα ξεκινήσει καλά και όσοι έχετε ένα ακίνητο
κοντά στο νερό θα σας αποδώσει κάποια χρήµατα. Από 11/2 και µετά, νέες ιδέες και αποκαλύψεις θα σας οδηγήσουν
στα σωστά βήµατα αλλά και στην επιλογή σωστών συνεργατών, οπότε το αποτέλεσµα που θα επιδιώξετε, δηλαδή να
κερδίσετε περισσότερα χρήµατα, µάλλον θα πετύχει. H διάθεσή σας για να βάλετε στα πράγµατα στη σωστή τους θέση
και ιδιαίτερα τα έξοδα που αφορούν το σπίτι σας θα είναι εντονότερη από 26/3 µέχρι και 9/4 όπου εκεί θα περικόψετε
οτιδήποτε έχετε περιττό. Από 10/4 µέχρι και 13/6 κάποιες δυσκολίες θα σας αποδυναµώσουν προσωρινά αλλά τελικά
αυτό σηµαίνει ότι στο µέλλον θα βγείτε κερδισµένοι γιατί ότι σας δυσκολεύει, σας δυναµώνει. Από την άλλη έχετε και την
εύνοια του Δία όπου εκεί έχετε προστασία. Πρέπει όµως να µην κάνετε µεγάλα ανοίγµατα αυτή την εποχή γιατί µπορεί να
αγγίξετε την υπερβολή. Από 14/6 µέχρι και 3/7 θα συντονιστείτε περισσότερο µε το να τακτοποιήσετε όλα τα θέµατα που
σας απασχολούν από ένα οικογενειακό ακίνητο αλλά και µια αλλαγή σπιτιού. Από 26/8 µέχρι και 27/10 θα καταλάβετε
ότι για να κερδίσετε κάτι περισσότερο θα πρέπει να στηρίξετε και να πιστέψετε περισσότερο σε συνεταιρισµούς και
συνεργασίες. Το διάστηµα που µπορεί να έχετε δυσκολίες είναι από 28/10 µέχρι και 16/11 όπου εκεί θα νοιώσετε ότι
οι δυσκολίες αλλά και κάποιες υποχρεώσεις του παρελθόντος έχουν ξαναγυρίσει και εσείς κατά κάποιο τρόπο µένετε
ακινητοποιηµένοι και αδρανείς.

ΙΧΘΕΙΣ

ΕΡΩΤΙΚΑ: Η σοβαρότητα , η πίστη και η συνέπεια είναι τα βασικά χαρίσµατα που θα αποκτήσετε
µετά το πέρασµα του Κρόνου µέσα στις προσωπικές σας σχέσεις. Η νέα χρονιά ξεκινάει µε πολύ
καλές προοπτικές. Νοιώθετε µοναξιά γιατί πιστεύετε ότι δεν σας αποδέχονται όπως παλιά. Από
αρχές Φεβρουαρίου µέχρι και 5/6 θα προσπαθήσετε να καλυτερεύσετε την σχέση σας εστιάζοντας περισσότερο στην
υλική απόλαυση. Και ίσως είναι ευκολότερο να το δεχτείτε γιατί εκεί θα είσαστε ποιο ασφαλείς από 6/6 µέχρι και 4/7.
Ο Ιούλιος θα είναι ο µήνας που θα έχετε την περισσότερο επιπόλαιη συµπεριφορά γιατί θα πάρετε αψήφιστα πολλά
από τα λεγόµενα του συντρόφου σας. Προσπαθήστε να µην πάρετε αποφάσεις χωρισµού εκείνη την περίοδο γιατί δεν
θα εκφράζει απόλυτα την δική σας πραγµατικότητα. Ο Αύγουστος θα κυλήσει µέσα σε ένα κλίµα ευαισθησίας αλλά
και απόλαυσης. Μια νέα σχέση µπορεί να µπει στην ζωή σας. Ένα καρµικό και µοιραίο λιοντάρι θα µπει στην ζωή σας
και θα σας ζεστάνει την καρδιά και η πιθανότητα να τον γνωρίσετε θα είναι από 27/8 µέχρι και 20/9. Οι τελευταίες
δυσκολίες που µπορεί να βγουν στην επιφάνεια µπορεί να ξεκινήσουν από 21/9 µέχρι και 14/10. Καλό είναι να διατηρήσετε την ψυχραιµία σας και να µην αφήσετε την καρδιά σας να παγώσει ταυτίζοντας το καθήκον σας µε την
ευτυχία. Η πρόκληση να είναι ο σύντροφος σας µεγαλύτερος από εσάς συνεχίζει να υπάρχει. Επιτέλους τον Νοέµβριο
µήνα τελειώνουν τα βάσανα σας και µετά από εκεί µπορείτε να κινηθείτε και να ερωτευτείτε απελευθερωµένοι αλλά
περισσότερο συνεπείς και ώριµοι.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ: Γνωρίζετε πολύ καλά ότι ο Κρόνος σας ακόµα και εκεί σας έχει επηρεάσει και µερικοί από εσάς έχετε
λιγότερα έσοδα από παλιά. Φέτος θα κάνετε περισσότερο οργανωµένα και σταθερά βήµατα. Έχετε βάλει στόχο να
διορθώσετε την κατάσταση και δεν θα καθυστερήσετε ξεκινώντας από το µήνα Ιανουάριο κάνοντας περισσότερες
γνωριµίες που µπορεί να σας βοηθήσουν για να αυξήσετε τα εισοδήµατά σας. Οι συναλλαγές σας τον Φεβρουάριο
αλλά και µέχρι 8/3 θα είναι περισσότερο κρυφές παρά φανερές. Δεν θα έχετε διάθεση να µοιραστείτε τα προβλήµατά
σας για αυτό η βοήθεια που θα πάρετε θα είναι περισσότερο περιορισµένη. Το διάστηµα από 9/3 είναι αυτό που πρέπει
να είσαστε πολύ προσεκτικοί γιατί µπορεί να ξεγελαστείτε από τις δικές σας και µόνο πεποιθήσεις και να χάσετε
χρήµατα αντί να κερδίσετε. Ο Μάιος θα είναι καλύτερος µήνας για σας αφού συνέχεια θα σας παρουσιάζονται µικρές
ευκαιρίες κυρίως από φίλους. Από 14/6 µέχρι και 3/7 θα βρεθείτε αντιµέτωποι και πάλι µε τα οικονοµικά σας όπου
ξαφνικές ανατροπές θα σας βγάλουν για λίγο από την πορεία σας. Μέσα στον Αύγουστο θα επικρατήσει η λογική και
πρακτικότητα και εκεί θα έχετε περισσότερο την ανάγκη να κάνετε κινήσεις ορθολογισµού. Από τέλη Οκτωβρίου θα
αρχίσετε να βλέπετε τον ορίζοντα µπροστά σας ποιο φωτεινό και η αισιοδοξία θα επανέλθει σιγά σιγά στη ζωή σας.

