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Καλή χρονιά
Άλλη µια χρονιά στο ξεκίνηµα. Μια δίσεκτη χρονιά για τους 
προληπτικούς (αν και η Σύλβια ισχυρίζεται ότι δεν έχει 
ακούσει ποτέ για τόσους γάµους, κάτι που είναι εξαιρετικά 
ευχάριστο), µια καλή χρονιά κατά τους αστρολόγους (έχου-
µε και προβλέψεις από τη φίλη Μπέλα Κυδωνάκη κυρίως γι 
αυτούς που δεν πιστεύουν στα ζώδια!), ίσως για κάποιους 
µια ιδιαίτερη χρονιά (κάποιοι θα παντρευτούν όπως η Τό-
νια που της ευχόµαστε να ζήσει, κάποιοι θα αποκτήσουν 
απόγονους κλπ.) και σε γενικές γραµµές θα γίνει ότι γίνεται 

κάθε χρόνο στου καθενός από εµάς τις ζωές.
Εκτός εάν....   Εκτός και αν αποφασίσουµε να αλλάξουµε τις ζωές µας. Η αγαπητή 
φίλη κα Έφη Φουνκ έχει να προτείνει κάποιες τεχνικές που µπορεί να µας βοηθή-
σουν. Έτσι κι αλλιώς είναι δεδοµένο ότι η ευτυχία είναι πάντα στα χέρια µας και 
η αρχή κάθε νέας χρονιάς είναι µια καλή ευκαιρία για τον καθένα από εµάς να 
αναλογιστεί τι µπορεί να κάνει για να πετάξει τα κακώς κείµενα από τη ζωή του 
και να βάλει περισσότερο φως.
Τα ‘’µυστικά’’ είναι γνωστά σε όλους: αγάπη, πίστη, ευγνωµοσύνη, θετική σκέψη 
και όλα τα χιλιοειπωµένα που οι περισσότεροι µπορούµε να τα διδάξουµε σε σε-
µινάριο! αλλά δυσκολευόµστε να τα κάνουµε πράξη στη ζωή µας.
Μέσα από αυτήν τη στήλη εύχοµαι ολόψυχα σε όλους εσάς που διαβάζετε αυτές 
τις γραµµές και το επιθυµείτε, να κάνετε όλες αυτές τις µικρές και ... ασήµαντες 
καθηµερινές αλλαγές που χρειάζεται για να γίνει η ζωή σας καλύτερη.
Και µια και µιλάµε για καλύτερη ζωή, αυτή εξαρτάται αρκετά και από αυτούς που 
µας κυβερνούν και σε κάποιο σηµείο ελέγχουν και τις ζωές µας (εφ’ όσον τους 
το επιτρέπουµε). Παρ’ όλο που δεν συνηθίζω να αναφέροµαι σε εθνικά θέµατα 
µέσα από αυτήν την εφηµερίδα, µια και είναι κατά κύριο λόγο τοπικού χαρακτή-
ρα, δεν µπορώ να µην αναφερθώ στην περίφηµη ‘’υπόθεση Ζαχόπουλου’’. 
Εάν κάποιος ήθελε να εκβιάσει, να τιµωρηθεί παραδειγµατικά, εάν κάποιος έχει 
ξοδέψει παράνοµα δηµόσια χρήµατα να µπει στη φυλακή. Αυτά όµως είναι δου-
λειά της δικαιοσύνης. Όλη αυτήν την ιστορία, που είναι φωτοτυπία µε χιλιάδες 
τέτοιες που συµβαίνουν καθηµερινά, την προβάλλουν τα µέσα (µε την ανοχή κά-
ποιων) και έτσι ξεχάσαµε και το ασφαλιστικό (για το οποίο πρώτοι απ’ όλους οι 
δηµοσιογράφοι είχαν ‘’βγει στους δρόµους’’) την άνοδο της τιµής του πετρελαίου 
στην Ελλάδα (γενικά η τιµή του πετρελαίου είναι σε πτωτική πορεία), τον τιµάριθ-
µο που ανεξέλεγκτος ανεβαίνει µε ιλιγγιώδεις ρυθµούς, ενώ οι µισθοί ή αν θέλε-
τε τα έσοδα έχουν παγώσει για τη µεγαλύτερη µερίδα των Ελλήνων εργαζοµένων 
(είτε είναι υπάλληλοι είτε εργοδότες), την πτώση του χρηµατιστηρίου (κανείς δε 
µιλάει γι αυτό εφ’ όσον δεν αασχολούνται οι νοικοκυρές!) τα παιδιά που πεθαί-
νουν από ναρκωτικά και τόσα άλλα τα οποία πραγµατικά κρίνουν την ποιότητα 
της ζωής µας (ακόµη και σε επίπεδο απλής διαβίωσης). 
Αντί γι αυτά επιτρέπουµε όλοι εµείς σε όλους αυτούς (µη διαµαρτυρόµενοι, αλλά 

και εξαντλώντας τα τεύχη των εφηµερίδων που µας προσφέρουν το θέαµα), που 
ζούµε στην Ελλάδα να κατεβάζουν την ποιότητα του εγκεφάλου µας. Ίσως αν 
κλείναµε τους δέκτες των τηλεοράσεων και δεν αγοράζαµε ούτε µία εφηµερίδα 
κάποιοι να προβληµατίζονταν.

Αλλά δυστυχώς αυτά πουλάνε. 
Συγχωρήστε µε για το έντονο ύφος µου, αλλά θεωρώ ότι εµείς που µένουµε στην 
Εκάλη (χωρίς να υποτιµάµε κανέναν), χάρη στον καθαρό αέρα που αναπνέουµε 
(και για όσο µας τον αφήσουν οι ανεξέλεγκτες οικοδοµές), µπορούµε να σκεφτό-
µαστε και να προβληµατιζόµαστε λίγο παραπέρα.
Για να έρθουµε στα δικά µας, µε χαρά είδα απέναντι από το σπίτι µου στη συµβο-
λή των οδών Διονύσου και Αρτέµιδος την πλακόστρωση του πεζοδροµίου, κάτι 
που αποτελούσε αίτηµα χρόνων όλων των κατοίκων της γειτονιάς µας, µια και οι 
λάσπες έκαναν αδύνατη τη διάβαση και ως εκ τούτου ήταν επικίνδυνο να προ-
σπαθήσεις να στρίψεις από την Αρτέµιδος προς τη Διονύσου. Εν πάσει περιπτώ-
σει η πλακόστρωση έγινε και ελπίζουµε να συνεχίσουν να γίνονται τέτοια έργα 
στο δήµο µας, που θα διευκολύνουν τη δική µας καθηµερινότητα. Όπως είπαµε η 
χαρά και η ευτυχία βρίσκονται πάντα στα απλά πράγµατα και ένας από αυτά είναι 
ένας ωραίος περίπατος στη φύση.
Η εφηµερίδα µας µεγάλωσε! Έχει περισσότερες σελίδες αυτόν το µήνα (και ελπί-
ζουµε να γίνουν και περισσότερες στο µέλλον). Από το επόµενο τεύχος θα γίνει 
προσπάθεια για ακόµη πλουσιότερη ύλη και ενηµέρωσή σας και πολύ σύντοµα 
θα µπορείτε να επικοινωνείτε και ηλεκτρονικά µαζί µας (ο Δαµιανός φροντίζει 
γι αυτό παρ’ όλο που η Σύλβια ‘’γκρινιάζει’’ ότι καθυστερούµε). Μήνα µε το µήνα 
προσπαθούµε να γινόµαστε καλύτεροι και µέχρι στιγµής εισπράττουµε µόνο θε-
τικά σχόλια από τους αναγνώστες. 
Να σας ευχηθούµε και πάλι µια καλή χρονιά µε υγεία και ευτυχία
Βίκη Δηµακοπούλου
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3Συνέντευξη

Αγαπητέ κε Μπάµη, κατ’ 
αρχήν καλή χρονιά µε δη-
µιουργία. Θα ήθελα να σας 
ευχαριστήσω για τη συνέ-
ντευξη που δεχθήκατε να 
παραχωρήσετε, έτσι ώστε 
να απαντηθούν πολλά ερω-
τήµατα που απασχολούν 
τους δηµότες µας.
Εγώ ευχαριστώ που µου δί-
νεται η ευκαιρία να απαντή-
σω, αλλά και να ξεκαθαρίσω 

θέσεις και απόψεις του συνδυασµού του οποίου έχω την 
τιµή να ηγούµαι.
Έκλεισε κιόλας ένας χρόνος που λειτουργούµε σα δήµος. Τι 
εµπειρίες αποκοµίσατε από αυτόν τον χρόνο, έχοντας και 
την εµπειρία των προηγούµενων χρόνων σαν κοινοτικός 
σύµβουλος;
Η µετάβαση µιας πόλης ή ενός προαστείου στην περίπτωσή 
µας, θα µπορούσε και θα έπρεπε να αποτελεί ευκαιρία για 
τη δηµιουργία έργων που θα καλυτερεύσουν την ζωή των 
δηµοτών που εκπροσωπούµε.
Δυστυχώς στο δήµο Εκάλης, όπως έχω επανειληµµένα ανα-
φέρει και στα δηµοτικά συµβούλια, η µετάβαση αυτή δεν 
έφερε καµία αλλαγή, τουλάχιστον προς το καλύτερο. 
Ούτε ένα έργο δεν πραγµατοποιήθηκε, ούτε ένα ευρώ δε 
ζητήθηκε από ευρωπαϊκά κονδύλια. Στις συνεχείς ερωτή-
σεις, γιατί αυτή η ολιγωρία, οι απαντήσεις δείχνουν πάντα 
την αδυναµία της παρούσας δηµοτικής αρχής να χειριστεί 
τέτοια ζητήµατα. Η απάντηση είναι ότι χρειάζεται να πλη-
ρώσουµε εταιρείες, προκειµένου να ζητήσουµε τέτοιου 
είδους κονδύλια. Η δική µας τοποθέτηση είναι ότι όταν δεν 
έχεις δυνατότητα να κάνεις κάτι ας το κάνουν οι ειδικοί και 
πολύ σύντοµα θα φανεί το πώς σπαταλώνται χρήµατα από 
το δήµο µας, τα οποία θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν 
για το καλό της Εκάλης.
Θα µπορούσατε να αναφέρετε κάποια παραδείγµατα;
Έχει ήδη γραφτεί και στην εφηµερίδα το θέµα των χρηµά-
των που διετέθησαν για τις παιδικές χαρές. Έναν ολόκληρο 
χρόνο ζητούµε τα τιµολόγια που δικαιολογούν τα χρήµατα 
που αναφέρονται στον προϋπολογισµό ότι διετέθησαν και 
η δήµαρχος αρνείται να τα δώσει όλα µέχρι και σήµερα. Με 
την ευκαιρία θα ήθελα να αναφέρω ότι δε θελήσαµε µέ-
χρι σήµερα να εξαντλήσουµε τα περιθώρια που µας δίνει 
ο νόµος, γιατί πιστεύαµε ότι µπορούµε να έλθουµε σε µία 
συνενόηση, προκειµένου να συνεργαστούµε. Μια συνερ-
γασία που φάνηκε από την αρχή ότι δεν επιθυµούσε η άλλη 
πλευρά, µια και αποκλείστηκε η παράταξή µας από οποια-
δήποτε δραστηριότητα αφορά στη λειτουργία του δήµου 
είτε πρόκειται για οικονοµικές επιτροπές είτε για σχολικές 
είτε για δραστηριότητες πολιτιστικού περιεχοµένου. Είναι 
γνωστή η ιστορία του αποκλεισµού της παράταξής µας από 
οποιαδήποτε δραστηριότητα του εντευκτηρίου, που υποτί-
θεται ότι ανήκει σε όλους τους Εκαλιώτες, αλλά που έχει 
φτάσει να χρησιµοποιείται µόνο από κάποιους δηµοτικούς 
συµβούλους της δηµάρχου και το στενό τους κύκλο.
Καταλογίστηκε σε εσάς προσωπικά και την παράταξη το δι-
καστήριο που έγινε για την ακύρωση των εκλογών. Τι έχετε 
να πείτε γι αυτό;
Γιατί κάνατε δικαστήριο για ακύρωση των εκλογών. Γνωρί-
ζετε ότι ακόµη σας το καταλογίζουν;
Να ξεκαθαρίσω ότι η προσφυγή στο εκλογοδικείο ήταν µία 
προσωπική επιλογή η οποία βγήκε σαν ανάγκη διαµαρτυρί-
ας για τον άκρως αντιδηµοκρατικό τρόπο που αντιµετωπι-
στήκαµε σαν παράταξη προεκλογικά.
Έχει περάσει στον κόσµο η άποψη ότι δε ζητήσαµε το εντευ-
κτήριο γιατί προτιµήσαµε το Πεντελικό ή άλλους χώρους.
Ουδέν ψευδέστερον τούτου. Σαφώς προτιµούσαµε να δού-
µε τους Εκαλιώτες στον τόπο τους, πλην όµως όλες οι προ-
σπάθειες προσέκρουσαν σε τοίχο.
Θεώρησα λοιπόν ότι έπρεπε να γίνει η προσφυγή για ακύρω-
ση των εκλογών γιατί οι δηµοκρατικές µου αρχές µου υπαγό-
ρευαν µία τέτοια κίνηση απέναντι  στο έλλειµµα δηµοκρατί-
ας που διακρίνει τη δήµαρχο σε όλες τις εκφάνσεις του.
Όσο για το αποτέλεσµα µπορεί να µην ήταν θετικό ως προς 
την απόφαση της ακύρωσης, όµως το σκεπτικό της απόφα-
σης ήταν σαφώς υπέρ της παράταξής µας.

Σεβόµαστε το αποτέλεσµα των εκλογών, δεν θα παραβλέ-
ψουµε όµως ότι οι µισοί  Εκαλιώτες µας εµπιστεύθηκαν και 
έχουν υψηλές απαιτήσεις από εµάς.
Κατηγορηθήκατε έντονα προεκλογικά για διάθεση και 
πρόθεση δηµιουργίας εµπορικών κέντρων, επαγγελµατι-
κής στέγης κλπ. στην Εκάλη. Από πού πηγάζουν αυτές οι 
κατηγορίες και τι έχετε να απαντήσετε;
Η απάντηση είναι µία και δεν θα κουραζόµαστε να την επα-
ναλαµβάνουµε ενάντια σε όλους τους κακόβουλους, κακο-
προαίρετους συκοφάντες που σπείρουν εντέχνως αυτές τις 
φήµες:
Η Εκάλη ήταν και θα παραµείνει τόπος αποκλειστικής κα-
τοικίας και δε θα φεισθούµε κόπων και προσπαθειών να 
διατηρηθεί ο χαρακτήρας του προαστείου.
Αυτή η ιστορία µε τις ψευδείς συκοφαντίες πρέπει κάπο-
τε να σταµατήσει και να επικεντρωθούµε στη δηµιουργία 
έργου για το προάστειο. Όπως αναφέραµε και σε ανακοί-
νωσή µας, η Δήµαρχος συµπεριφέρεται σαν επικεφαλής 
της µειοψηφίας και αυτό µόνο σαν ανέκδοτο µπορεί να χα-
ρακτηρισθεί, γιατί οι ισχυρισµοί της ότι δήθεν είχαµε στο 
πρόγραµµά µας τη δηµιουργία εµπορικών κέντρων µόνο 
σαν αστειότητες µπορούν να εκληφθούν και έτσι τις αντι-
µετωπίσαµε κατ’ αρχήν, όµως καιρός είναι να σταµατήσουν 
τα αστεία και να δούµε τι θα κάνουµε µε τα σοβαρά.
Και µε την ευκαιρία αυτή να αναφέρω ότι διαδίδεται ότι 
έχω αγοράσει 15 στρέµµατα δασικής περιοχής µε σκοπό 
τον αποχαρακτηρισµό τους και την εκµετάλλευσή τους για 
δηµιουργία εµπορικού κέντρου. 
Φτάνει πια η συκοφαντία και θα αντιµετωπισθεί όπως πρέ-
πει.
Να µας πείτε όµως ποια είναι τα σοβαρά θέµατα που ανα-
φέρατε;
Κατ’ αρχήν η αποχέτευση. Το 2006, το κονδύλι που ανέ-
φερε η νυν Δήµαρχος και τότε Πρόεδρος ήταν 20.000.000 
ευρώ. Πέρυσι στα Εκάλεια διαβάσαµε ότι χρειάζονται 
40.000.000 ευρώ. Ωστόσο το µόνο κονδύλι, το οποίο να ση-
µειωθεί ότι  διέθεσε το υπουργείο είναι 427.000 ευρώ από 
το 2006 µε σταδιακή απορρόφηση. Δεν είδαµε καµία σο-
βαρή προσπάθεια εξεύρεσης πόρων για την ολοκλήρωση 
του δευτερεύοντος δικτύου. Ο παρακηφίσιος συλλεκτήρας 
έδωσε το τέλειο άλλοθι για την απραξία 9 σχεδόν ετών. Το 
µεγάλο ερώτηµα είναι. Γιατί δεν έχει ολοκληρωθεί το δευ-
τερεύον δίκτυο, αλλά ταλαιπωρούµε τους κατοίκους µε πα-
ράνοµο κλείσιµο δρόµων άνευ λόγου και αιτίας;
Ευτυχώς που µετά από πιέσεις και των όµορων δήµων φαί-
νεται να δροµολογείται εξασφάλιση πίστωσης από το Δ’ 
Κ.Π.Σ. για την κατασκευή του παρακηφίσιου αγωγού και 
ευχόµαστε όλοι µας να λυθεί το πρόβληµα της αποχέτευ-
σης.
 Η ασφάλεια του προαστείου µε τις συνεχείς ληστείες και 
την ανασφάλεια των πολιτών. Οι περισσότεροι κάτοικοι 
πληρώνουν τεράστια ποσά για ιδιωτικές εταιρείες, όταν η 
Δήµαρχος πρότεινε κάποιους απόστρατους αξιωµατικούς 
του φιλικού της περιβάλλοντος, χωρίς να λάβει υπ’ όψη της 
την έλλειψη εµπειρίας και γνώσης και χωρίς να κάνει την 
παραµικρή έρευνα αγοράς. Εµείς δεν είχαµε αντίρρηση 
επί των προσώπων, αλλά έχουµε σοβαρές αντιρρήσεις για 
την αδιαφανή διαδικασία (που δυστυχώς δεν είναι η µόνη) 
ανάθεσης. Και εν τέλει και το αποτέλεσµα είναι µηδενικό, 
καθώς η ιστορία αδράνησε πλήρως.
Το κοιµητήριο. Το µόνο που είδαµε είναι ευχολόγια και 
ανταλλαγή επιστολών αραιά και πού µε µηδενικό αποτέλε-
σµα. Καµία ουσιαστική ενέργεια.
Και πολλά άλλα προβλήµατα τα οποία φαίνεται να µην εν-
διαφέρεται κανείς να λύσει. Αντ’ αυτού αναλωνόµαστε σε 
παιδιάστικες συµπεριφορές στα δηµοτικά συµβούλια, στα 
οποία να τονισθεί δεν έχει έρθει κανένα σοβαρό θέµα.
Εσείς σαν µειοψηφία σκοπεύετε να κάνετε κάτι γι αυτό; 
Γιατί δεν φτάνει να κρίνει κανείς. Πρέπει να έχει και αντί-
στοιχες προτάσεις για λύσεις.
Αυτό εννοείται. Αφού δώσαµε µία περίοδο χάριτος, η οποία 
κανονικά δεν έπρεπε να υπάρχει µια και η συγκεκριµένη 
διοίκηση του δήµου είχε οκτώ χρόνια να προαγµατοποιή-
σει αυτά που είχε εξαγγείλει, θα φέρνουµε θέµατα στην 
ηµερήσια διάταξη, προκειµένου έτσι να υποβάλλουµε 
προτάσεις στην κρίση του δηµοτικού συµβουλίου. Εξ’ άλ-
λου η διάθεση και η πρόθεσή µας δεν ήταν η κριτική αλλά 

η συνεργασία. Έχουµε ήδη υποβάλλει κάποιες προτά-
σεις, οι οποίες δε βρήκαν καµία ανταπόκριση. Στο θέµα 
της ασφάλειας είχαµε πολύ συγκεκριµένη πρόταση, όπως 
προαναφέραµε, καθώς και στο πολύ σοβαρό θέµα της ανα-
κύκλωσης, µε το οποίο πεισµατικά αρνείται η δήµαρχος να 
ασχοληθεί, επικαλούµενη αστείες δικαιολογίες όπως το 
ότι δεν είναι εφικτή η  ανακύκλωση!
Ο ισχυρισµός ότι δε γίνεται κανένα έργο επειδή δε συµ-
φωνεί η µειοψηφία αποτελεί «προφάσεις εν αµαρτίαις». 
Όπως όλοι γνωρίζουµε η πλευρά της πλειοψηφίας έχει 10 
συµβούλους έναντι 7 της µειοψηφίας.
Κατηγορηθήκατε όµως και ‘’τιµωρηθήκατε’’ µε τον απο-
κλεισµό της µειοψηφίας από οποιαδήποτε επιτροπή , για 
‘’κακή διαγωγή’’ εξ’ αιτίας των  µηνύσεων που αναφέρει η 
Δήµαρχος, άρα πώς θα µπορούσε να υπάρξει συνεργασία;
Ευχαριστώ για την ερώτηση, γιατί έτσι µου δίνεται η ευκαι-
ρία να βάλουµε τα πράγµατα στη θέση τους. Όπως είπα 
και πιο πάνω η προσφυγή για ακύρωση των εκλογών έγινε 
µε ένα πολύ συγκεκριµένο σκεπτικό και ακόµη θεωρούµε 
ως παράταξη ότι ίσως το αποτέλεσµα να ήταν διαφορετι-
κό αν είχαµε κι εµείς την ευκαιρία να συναντήσουµε τους 
Εκαλιώτες εκεί που η παράταξη της δηµάρχου και κάποιοι 
(λίγοι ευτυχώς) συνεργάτες της το είδαν σαν σπίτι τους. Το 
εντευκτήριο.
Η άλλη µήνυση για συκοφαντική δυσφήµιση, αφορούσε 
τους προσβλητικούς χαρακτηρισµούς προς το πρόσωπό 
µου εκ µέρους της δηµάρχου και µάλιστα κατά τη διάρκεια 
προεκλογικής περιόδου. Ενώπιον αρκετών πάντα µαρτύ-
ρων µε αποκαλούσε ‘’λαµόγιο’’ (δεν βρήκα τη λέξη στο 
λεξικό του κ. Μπαµπινιώτη), καθώς επίσης σε κοινοτικό 
συµβούλιο µε αποκάλεσε αγράµµατο και άλλες πολλές πε-
ριπτώσεις τις οποίες θεώρησα καλό να θέσω στην κρίση της 
δικαιοσύνης, αντί να απαντήσω στο ίδιο ύφος, κάτι που δεν 
συνάδει µε τις αρχές µου.
Κατηγορηθήκατε ότι υπονοµεύετε τη δηµιουργία Γυµνασί-
ου-Λυκείου στην Εκάλη
Είναι τόσο αληθές όσο και τα εµπορικά κέντρα. Λυπάµαι 
που αντί να συζητάµε για το πώς θα κάνουµε την Εκάλη, 
που συνεχώς υποβαθµίζεται, καλύτερη, σπαταλάµε τόση 
ενέργεια για να απαντάµε σε ατέλειωτες συκοφαντίες. 
Πρέπει να απαντήσουµε για να µη µείνουν ερωτηµατικά 
σε κανέναν και γιατί πιστεύουµε ότι πρέπει συνεχώς να δε-
σµευόµαστε σε αυτά που υποσχόµαστε στη διάρκεια προε-
κλογικών περιόδων.
Μία λοιπόν από τις δεσµεύσεις στο πρόγραµµά µας ήταν 
και αυτό της δηµιουργίας Γυµνασίου-Λυκείου στην Εκάλη. 
Δεν έχει αλλάξει κάτι, αλλά δεδοµένου ότι δεν είµαστε 
εµείς εκείνοι που θα αποφασίσουν για το πώς, πού και αν 
θα γίνει σχολείο , δε µπορούµε µε κανένα τρόπο να δού-
µε πώς υπονοµεύουµε οτιδήποτε. Παραµένοντας στις δε-
σµέυσεις µας; Μην υποστηρίζοντας ‘’σώνει και καλά’’ τις 
επιλογές της πλειοψηφίας, τις οποίες δεν είναι της αρµο-
διότητάς µας να κρίνουµε, καθώς ανήκουν στη σφαίρα των 
αρµοδιοτήτων άλλων φορέων.
Βεβαίως, η δήµαρχος είναι εκείνη που έλεγε τη χαρακτηρι-
στική φράση «τα δικά µας παιδιά πηγαίνουν στο κολλέγιο 
και δε χρειαζόµαστε δηµόσια σχολεία». Τέτοιες ρατσιστι-
κές συµπεριφορές η παράταξή µας δεν τις υιοθετεί.
Η κυρία Δήµαρχος προσπαθεί να ‘’φορτώσει’’ τη δική της 
ολιγωρία στη µειοψηφία. Δεν θα επιτρέψουµε σε κανέναν 
να µας χρεώσει τα λάθη και τις παραλείψεις του. 
Εγώ νοµίζω ότι η κύρια δουλειά ενός δηµάρχου δεν είναι 
η αποκοµικδή των απορριµµάτων, που είναι ανταποδοτική 
υποχρέωση προς τους κατοίκους, την οποία πληρώνουν 
πολύ ακριβά µέσω των δηµοτικών τελών, αλλά η παραγωγή 
έργου που να αναβαθµίζει την ποιότητα ζωής των πολιτών. 
Η ενασχόλησή µας µε τα του δήµου µας είναι από ενδιαφέ-
ρον, για το προάστειο που ζούµε και όχι για να βρούµε µια 
απασχόληση µε οποιοδήποτε αντάλλαγµα.
Πάνω απ’ όλα η διατήρηση του περιβάλλοντος είναι για µας 
προτεραιότητα για να µπορούν να ζήσουν τα παιδιά µας κα-
λύτερα.
Με την ευκαιρία, θέλω να σε ευχαριστήσω και να σε συγχα-
ρώ για τη σοβαρή ενηµέρωση των συµπολιτών µας.
Να ευχηθώ και πάλι σε όλους τους Εκαλιώτες καλή χρονιά 
µε υγεία πρώτα απ’ όλα και καλύτερο αύριο µε ειρήνη.

Φίλιππος Μ π ά µ η ς
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Επιστολές δ η µ ο τ ώ ν 
Δηµοσιεύουµε σε αυτό το τεύχος τις επιστολές δύο συµπολιτών µας του κ. Καλιάνη και του κ. Ζίµερµαν.
Η εφηµερίδα αυτή µεταξύ άλλων δηµιουργήθηκε και γι αυτό το λόγο. Να έχουν οι δηµότες της Εκάλης ένα βήµα είτε για να δι-
αµαρτυρηθούν, είτε για να εκφράσουν απόψεις ή ακόµη και για να επικροτήσουν. Οι όποιες επιστολές δηµοσιεύουµε, δε θα 
σχολιάζονται, εκτός και εάν χρειασθεί να απαντήσουµε σε κάτι που µας αφορά. Είναι καλό όµως όλοι να προβληµατιζόµαστε 
για εκείνα που ενώ εξυπηρετούν τις δικές µας ανάγκες, µπορεί να ενοχλούν τους γείτονές µας, κάτι που ίσως και να µην έχει 
πέσει στην αντίληψή µας.
Έτσι θα γίνουµε όλοι καλύτεροι.

κα ΒΑΣ. ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 21Β
ΕΚΑΛΗ 154 78
      
Εκάλη, 8.12.2007

Αξιότιµη κα Δηµακοπούλου
Διαβάζω ανελλιπώς το έντυπο που εκδίδετε, και οι 
απόψεις σας σε πολλά θέµατα, µε βρίσκουν απόλυτα 
σύµφωνο. Σας γνωρίζω ότι διαµένω στην Εκάλη από το 
1985 στην ιδιόκτητη κατοικία µου που βρίσκεται στην 
οδό Νυµφών 5Α. Ακριβώς απέναντι από την κατοικία 
µου, υπάρχει ένα ακάλυπτο οικόπεδο (από τα λίγα που 
έχουν αποµείναι στην Εκάλη). Πίστευα ότι το οικόπεδο 
αυτό αποτελούσε προτέρηµα για την κατοικία µου και 
ότι ήµουν τυχερός που δεν είχα απέναντί µου άλλη κα-
τοικία. Θεωρούσα ευλογία που δεν είχε, µέχρι τώρα, 
οικοδοµηθεί το οικόπεδο αυτό, αλλά δυστυχώς η ευ-
λογία κατάντησε κατάρα: έχει µετετραπεί σε µία απέ-
ναντι χωµατερή και έχει γίνει ο εφιάλτης µου. Οι ένοι-
κοι των παρακείµενων κατοικιοών εναποθέτουν εκεί 
κάθε είδος άχρηστων υλικών (ηλεκτρικές συσκευές, 
χαρτόνια συσκευασίας, µπάζα, κηπαία, στρώµατα, πα-
λαιά έπιπλα, θερµοσίφωνες και το χειρότερο, οικιακά 
σκουπίδια, όταν οι κάδοι απορριµµάτων είναι γεµάτοι 
τα Σαββατοκύριακα και στις γιορτές όταν τα συνεργεία 
καθαριότητος δεν εργάζονται. Οι σκουπιδοσακούλες 
σχίζονται από τα αδέσποτα σκυλιά και τις γάτες και 
το περιεχόµενό τους καταλήγει στο οδόστρωµα (ιδιαί-
τερα, κατά τις βροχερές ηµέρες). Το δε καλοκαίρι, η 
δυσοσµία είναι φοβερή και το γεµάτο από ξερά χόρτα 
και πευκοβελόνες οικόπεδο, µετατρέπεται σε βραδυ-
φλεγή βόµβα. Για του λόγου το αληθές, σας επισυνά-
πτω σχετικές φωτογραφίες και σας καλώ να περάσετε 
από το σηµείο αυτό για να διαπιστώσετε προσωπικά τα 
όσα αναφέρω και να δείτε πόσο αποκρουστικό είναι το 
θέαµα που καθηµερινά αντικρύζω.
Η εικόνα που παρουσιάζει το εν λόγω οικόπεδο είναι 
απαράδεκτη και αποτελεί ντροπή για την Εκάλη. Εχω 
επανειλληµµένα διαµαρτυρηθεί στο Δήµο, έχω άπει-
ρες φορές καλέσει τη Δηµοτική Αστυνοµία, προκειµέ-
νου να συνετίσει τους γείτονές µου, αλλά δυστυχώς, 
δίχως αποτέλεσµα. Η κατά τα άλλα, καθ’ όλα συµπαθής 
Δήµαρχος, παρά την κατανόησή της και τις διαβεβαιώ-
σεις της ότι θα λυθεί το θέµα, δεν έχει λάβει κανένα 
ουσιαστικό µέτρο. Εξ’ όσων γνωρίζω, η περίφραξη των 
οικοπέδων είναι υποχρεωτική για τους ιδιοκτήτες τους 
και σε περίπτωση που αµελούν, η περίφραξη γίνεται 

από το Δήµο και η σχετική δαπάνη του καταλογίζεται (συνήθως, 
µέσω της αρµόδιας Δ.Ο.Υ.). Ο ιδιοκτήτης του συγκεκριµένου 
οικοπέδου, είναι γνωστός. Γιατί τότε δεν τον ενοχλεί ο Δήµος; 
Δεν έχω παράπονα από το συνεργείο καθαριότητας το οποίο 
καταβάλλει φιλότιµες προσπάθειες για να διατηρηθεί ο χώρος 
καθαρός. Μάταια όµως, γιατί ορισµένοι ασυνείδητοι συµπολί-
τες µας, ρυπαίνουν καθηµερινά το συγκεκριµένο χώρο. Έχω την 
εξής απορία: αν το οικόπεδο αυτό φιλοξενούσε κάποια κατοι-
κία και δεν δεν ήταν ακάλυπτο, πού θα πετούσαν τα σκουπίδια 
τους οι γείτονες; Επ’ ευκαιρία, θα ήθελα να θίξω και ένα άλλο 
θέµα που είναι συναφές: πώς είναι δυνατόν η κατοικία που βλέ-
πετε στη φωτογραφία και που είναι τετραόροφος (ισόγειο+3 
ορόφους+κατοικήσιµο υπόγεοι = συνολικό εµβαδόν άνω των 
1.000 τ.µ.) να διαθέτει ένα µόνο κάδο απορριµµάτων όταν ένας 
παρόµοιος κάδος εξυπηρετεί τη διώροφη κατοικία µου το εµβα-
δόν της οποίας είναι 250 τ.µ. (+80 τ.µ. πραγµατικών αποθηκών 
και γκαράζ). Δε θα έπρεπε οι κάδοι απορριµµάτων να είναι ανά-
λογοι (σε αριθµό ή µέγεθος) του όγκου των κατοικιών; Δυστυ-
χώς, και στο θέµα αυτό, ο Δήµος είναι απών. 
Δεν θέλω να επεκταθώ περαιτέρω και να σας κουράσω.
Γνωρίζοντας την ευαισθησία σας σε θέµατα που άπτονται της 
καλαισθησίας της Εκάλης, σας παρακαλώ θερµά να δηµοσι-
οποιήσετε µέσω του εντύπου που εκδίδετε, το θέµα που θίγω 
στην επιστολή µου και να βοηθήσετε στην επίλυση του προβλή-
µατος.
Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας
       
Με εκτίµηση
 Γιάννης Ζίµερµαν
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Το µήνα Δεκέµβριο έγιναν δύο δηµοτικά συµβούλια και το δεύτερο αφορούσε τον προϋπολο-
γισµό. 
Μετά από έναν ολόκληρο χρόνο και τις έντονες πιέσεις της µειοψηφίας (µέχρι και αποχώρηση 
των συµβούλων της µειοψηφίας σε ένδειξη διαµαρτυρίας), επιτέλους στο δηµοτικό συµβούλιο 
παρίστατο εταιρεία µαγνητοφώνησης της συνεδρίασης. Θεωρούµε ότι έτσι αναβαθµίζεται η λει-
τουργία του συµβουλίου, µια και εκτός από επιταγή του νόµου, αποφεύγονται έντονες εκφρά-
σεις και αντιπαραθέσεις οι οποίες ήταν συνηθισµένες στα προηγούµενα κοινοτικά συµβούλια.
Το συµβούλιο ξεκίνησε κάτω από το βάρος της κηδείας του Βασίλη Σφηκάκη, που είχε γίνει την 
ίδια ηµέρα και για κάποιους που είχαν συµπορευτεί µια ζωή µαζί του, το κλίµα ήταν ιδιαίτερα 
φορτισµένο.
Ψηφίστηκε παµψηφεί τα έξοδα της κηδείας να γίνουν δηµοσία δαπάνη και τηρήθηκε ενός λε-
πτού σιγή.
Ο κ. Μπάµης πρότεινε να µετονοµαστεί ένας δρόµος ή µία πλατεία και να δοθεί το όνοµα του 
εκλιπόντος, κάτι που έγινε δεκτό από τη δήµαρχο.
Στη συνέχεια συζητήθηκε το τεχνικό πρόγραµµα µέρος του οποίου δηµοσιεύουµε. Στην παρα-
τήρηση ότι και πάλι υπάρχουν πολλά κονδύλια δι’ αναθέσεως (παρατηρούµε πολλά κονδύλια 
από 6.900 έως 12.000€), η δήµαρχος απάντησε ότι όλα θα γίνουν µε νόµιµες διαδικασίες µέσα 
στο 2007. Εδώ ας µας επιτραπεί µία παρατήρηση. Το θέµα δεν είναι το αν θα γίνουν µε νόµιµες 
διαδικασίες ή όχι. Το θέµα είναι ότι τα δι’ αναθέσεως έργα προβλέπονται µόνο σε έκτακτες 
περιπτώσεις, όπως φυσικές καταστροφές, ακραία καιρικά φαινόµενα κλπ. Εγκρίθηκε ακόµη η 
ενίσχυση του Ιερού Ναού της Αγίας Μαρίνας µε το ποσό των 3.000 ευρώ για τις επισκευές που 
γίνονται.  Ο κ. Παπαρούνης ρώτησε τι έκτασης είναι τα έργα και τι προϋπολογισµού, χωρίς όµως 
να µπορεί κάποιος να απαντήσει και επίσης ο αντιδήµαρχος κ. Μπούτρης ρώτησε αν µας είχαν 
ενηµερώσει οι υπεύθυνοι του ναού για να πάρει αρνητική απάντηση. Έτσι το δηµοτικό συµβού-
λιο ενέκρινε το παραπάνω ποσό, κάπως αυθαίρετα καθώς δεν υπήρχε ακριβής εικόνα του έργου 
και του απαιτούµενου για την ολοκλήρωση ποσού.
Το 6ο θέµα αφορούσε στην ενίσχυση του φιλανθρωπικού σωµατείου «Αρωγή». Να αναφέρουµε 
ότι σε εκδήλωση που έκανε το προαναφερθέν σωµατείο, η δήµαρχος προσέφερε το ποσό των 
3.000 ευρώ, χωρίς να έχει ζητήσει προηγουµένως την έγκριση του δηµοτικου συµβουλίου ως 
όφειλε. Ο κ. Παπαρούνης ρώτησε αν είχε δοθεί ποτέ στο παρελθόν οποιοδήποτε ποσό για ενί-
σχυση της «Αρωγής», η οποία έχει δραστηριότητα τα τελευταία 12 χρόνια και η απάντηση ήταν 
αρνητική. 
Ο κ. Μπάµης διαµαρτυρήθηκε ότι όλα έγιναν για λόγους εντυπωσιασµού από πλευράς της δη-
µάρχου, χωρίς να ρωτήσει κανέναν. Η δήµαρχος απάντησε µε την ερώτηση «θέλετε να εκθέσετε 
τη δήµαρχο;» µε τη συµπλήρωση ότι αυτό είναι η αρχή και στο µέλλον θα υπάρξουν και άλλα 
ποσά για ενίσχυση, πλην όµως δε δεσµεύθηκε κανείς στο χρόνο. 
Τελικά η πρόταση της µειοψηφίας ήταν να δοθεί το ποσό των 10.000 ευρώ, ενώ της µειοψηφίας, 
η οποία και ψηφίστηκε ήταν για 3.000 ευρώ. 
Αφού τελείωσαν τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης ο κ. Μπάµης αναφέρθηκε στο εξής περιστα-
τικό. Εκδιώχθηκε από το δηµοτικό κατάστηµα ο άνθρωπος που µοίραζε την τοπική εφηµερίδα 
(το ότι κάποιοι επιµένουν ότι δεν είναι τοπική δε µας αφορά και µπορούν να απευθυνθούν στο 
αρµόδιο υπουργείο για διευκρινίσεις σχετικά µε το τι χαρακτηρίζει ένα έντυπο τοπικό), µε την 
αιτιολογία ότι απαγορεύονται στο δήµο άλλα έντυπα. Μοναδικό φαινόµενο στο δήµο Εκάλης, 
άκρως αντιδηµοκρατικό (επιεικής χαρακτηρισµός από σεβασµό προς τους αναγνώστες), τη 
στιγµή που σε όλους τους δήµους υπάρχουν όλα τα τοπικά έντυπα. Αν κάποιους τους ενοχλεί 
το περιεχόµενο του εντύπου, µπορούν να απαντήσουν είτε γραπτώς (κάτι που το κάνουν όχι 
πάντα µε κόσµιο τρόπο είτε µέσω των εντύπων του δήµου είτε µε «δούρειους ίππους»), είτε µε 
τα έργα τους. Και µε την ευκαιρία να αναφέρουµε ότι χάρη στα δηµοσιεύµατα της εφηµερίδας 
µας, αλλά κυρίως και στην επιµονή της µειοψηφίας, έχουν αρχίσει να γίνονται κάποια έργα και 
βελτιώσεις, τα οποία ήταν στάσιµα τα τελευταία 8 χρόνια. Γνωρίζουµε ότι πολλοί συµπολίτες 
µας απευθύνονται στο δήµο και διαµαρτύρονται για τα κακώς κείµενα, κάποιοι και βασισµένοι 
σε δικά µας δηµοσιεύµατα.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2008

Πριν την έναρξη της συζήτησης για τον προϋπολογισµό το κ. Μπάµης πήρε το λόγο ρωτώντας τη 
δήµαρχο αν έχει αναφέρει σε συµπολίτες µας ότι έχει αγοράσει δασική έκταση και ζητά απο-
χαρακτηρισµό.
Η δήµαρχος απάντησε ότι αυτά είναι κουτσοµπολιά και ότι εκείνη δεν έχει πει ποτέ τίποτε µια 
και δεν είναι ο χαρακτήρας της τέτοιος. 
Η αλήθεια είναι ότι όλοι ακούµε δυστυχώς από πολλούς κατοίκους συκοφαντικά σχόλια εναντί-
ον του κ. Μπάµη, τα οποία προέρχονται από το περιβάλλον της δηµάρχου, όµως οφείλουµε να 
σταθούµε στη δική της δήλωση «µέχρις αποδείξεως του εναντίου» (κάτι που απευχόµαστε να 
συµβεί).
Ακόµη ο κ. Μπάµης αναφέρθηκε στο «περίφηµο» τιµολόγιο που ακόµη δεν έχει δοθεί στη µειο-
ψηφία. Αυτή τη φορά η απάντηση του κ. Μωράκη ήταν ότι αφορά χρήση του 2007, κάτι που είναι 
τελείως αναληθές µια και υπάρχουν όλα εκείνα τα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι το τιµολόγιο 
αυτό αφορά τη χρήση του 2006. Ας προβληµατιστεί ο καθένας για τους λόγους που αρνούνται 
τόσο πεισµατικά και καταβάλουν τόσες προσπάθειες ώστε αυτό το τιµολόγιο να µη δοθεί.
Κατόπιν έγινε η εισήγηση για τον προϋπολογισµό για τον οποίο αναφέρθηκε ότι έχει καταρτι-
σθεί βάσει της ισχύουσας νοµοθεσίας και έχει βασισθεί στο τεχνικό πρόγραµµα.
Ο κ. Μπάµης, αφού ευχαρίστησε τις υπηρεσίες του δήµου που εργάστηκαν για την κατάρτισή 
του,  παρατήρησε ότι ο προϋπολογισµός δεν είναι διεκδικητικός για το καλό του δήµου. 
Να αναφέρουµε ότι επίσης ο προϋπολογισµός προβλέπει πολλά δι’ αναθέσεως έργα και επίσης 
µεγάλος αριθµός προγραµµατισµένων έργων δεν έγινε.
Ίσως η λέξη «πλασµατικός» να θεωρείται τετριµµένη και να χρησιµοποιείται κατά κόρον, όµως 
δεν είναι δύσκολο ο προϋπολογισµός του δήµου Εκάλης να χαρακτηρισθεί έτσι.
Σε ερώτηση της κας Δηµακοπούλου σχετικά µε το ποσό που αφορά στην πυρασφάλεια και την 
κοπή χόρτων ο κ. Μωράκης ανέφερε ότι πράγµατι όλη η εργασία γίνεται από τους εργαζόµε-
νους στο δήµο Εκάλης και ανατίθεται σε εργολάβο η ανάθεση του έργου µόνο και µόνο για να 
εισπραχθούν χρήµατα από το κράτος. Η ένσταση δεν αφορά το πώς πληρώνονται οι εργαζόµε-
νοι, αλλά το ότι σπαταλάται ένα σεβαστό ποσό για το Φ.Π.Α. που εισπράττει ο εργολάβος, καθώς 
και για το φόρο του. Θα έπρεπε να έχει βρεθεί µία λύση για να αξιοποιηθούν αυτά τα χρήµατα, 
αντί να χαθούν.
Ο κ. Νικολάκης αναφέρθηκε στη δηµιουργία του αθλητικού κέντρου, για το οποίο, όπως θυµό-
µαστε όλοι, είχε παρουσιαστεί µακέτα, χαροποιώντας το σύνολο των Εκαλιωτών, για να πάρει 
την απάντηση από τον κ. Βαράγκη ότι το αθλητικό κέντρο δε µπορεί να προχωρήσει µε τη µορφή 
που παρουσιάστηκε, γιατί χρειάζεται αποχαρακτηρισµός της περιοχής. Και πάλι το εύλογο ερώ-
τηµα που προκύπτει είναι, καλά δεν γνώριζαν τα προηγούµενα 8 χρόνια τι χρειάζεται έτσι ώστε 
να αποφύγουν τόση διαφήµιση του αθλητικού κέντρου προεκλογικά;
Όπως και νάχει στο θέµα του προϋπολογισµού θα επανερχόµαστε µε δηµοσίευση των επί µέ-
ρους ενοτήτων, στο πλαίσιο του ελέγχου των κωδικών που εµπεριέχονται. 

Τι έγινε στο δηµοτικό συµβούλιο 11/12/2007-
20/12/2007
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Σε αυτό το τεύχος, αντί για τα γνωστά άρθρα σχετικά µε ταξίδια που µας είχε συνηθίσει η κα Φουνκ µας αφιερώνει τα δύο παρακάτω κείµενα, µε 
την ευχή να αρχίσουµε να εφαρµόζουµε αυτές τις διδασκαλίες στη ζωή µας.

Άρθρο

Λ. Σταμάτας 158Α, Σταμάτα
Τηλ.: 210 81 42 707, 210 81 43 909

Ξυλο...
...Φορτώνω

καυσόξυλα
+
κάρβουνα

Γράφει η  Έφη Φουνκ

∆υο λέξεις που θα αλλάξουν τη ζωή σου
Υπάρχουν δύο λέξεις, που όταν προφέρονται, έχουν τη δύναµη 
να αλλάξουν ολοκληρωτικά τη ζωή σου. Δύο λέξεις, που όταν 
περάσουν από τα χείλη σου, θα σου φέρουν την απόλυτη χαρά 
και ευτυχία. Δύο λέξεις που θα δηµιουργήσουν θαύµατα στη 
ζωή σου. Δύο λέξεις που θα σβήσουν τον αρνητισµό. Δύο λέξεις 
που θα σου δώσουν αφθονία σε όλους τους τοµείς. Δύο λέξεις 
που όταν τις εκφράσεις και τις νιώσεις πραγµατικά, θα καλέσεις 
όλες τις δυνάµεις και τις δονήσεις στο Σύµπαν για να µετακινή-
σουν τα πάντα για σένα.
 Το µόνο πράγµα που στέκεται ανάµεσα σε σένα, την ευτυχία 
και τα όνειρά σου, είναι δύο λέξεις.
ΣΕ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ
Η ευγνωµοσύνη είναι ένας από τους ευκολότερους και ισχυρό-
τερους δρόµους να µεταµορφώσουν τη ζωή σου. Εάν νιώσεις 
πραγµατικά ευγνώµων, θα µαγνητίσεις την απόλυτη χαρά, όπου 
και αν πηγαίνεις και για όλα όσα κάνεις. Στην πραγµατικότητα, 
µε την ευγνωµοσύνη, τίποτε δεν µπορεί να αλλάξει. Η ζωή σου 
θα αλλάξει στο βαθµό που χρησιµοποιείς την ευγνωµοσύνη και 
αρχίζεις να αισθάνεσαι ευγνώµων. Εάν αισθάνεσαι λίγη ευγνω-
µοσύνη, η ζωή σου θα αλλάξει λίγο. Εάν είσαι πολύ ευγνώµων, 
ολόκληρη η ζωή σου θα αλλάξει. Εάν ζεις µε ευγνωµοσύνη την 
κάθε ηµέρα, θα γίνεις ένας από τους σπουδαιότερους ανθρώ-
πους του πλανήτη, και το φως της ζωής σου θα φωτίσει τον κό-
σµο µας.
Οι σπουδαιότεροι άνθρωποι που έζησαν ποτέ, µας έδειξαν το 
δρόµο µε την ευγνωµοσύνη και από το παράδειγµά τους έγιναν 
λαµπερά τα φώτα της ιστορίας µας. Ο Αϊνστάϊν έλεγε «σε ευχα-
ριστώ» εκατοντάδες φορές κάθε ηµέρα!. Η αρχαία σοφία χιλιά-
δες χρόνια πίσω µας έδωσε την αλήθεια σχετικά µε την ευγνω-
µοσύνη. Κάθε θρησκεία διδάσκει την ευχαριστία. Όλοι οι σοφοί 

και οι πνευµατικοί ηγέτες του κόσµου κατέδειξαν τη χρήση της 
ευγνωµοσύνης στις διδασκαλίες τους.
Από τις χιλιάδες επιστολές που λαµβάνουµε από τους ανθρώ-
πους, στων οποίων τις ζωές συνέβησαν θαύµατα αφού είχαν την 
εµπειρία από Το Μυστικό, µαθαίνουµε ότι ο καθένας ξεχωριστά 
έκανε την ευγνωµοσύνη τρόπο ζωής. Είναι αδύνατον να είσαι 
αρνητικός όταν νιώθεις ευγνώµων. Είναι αδύνατον να νιώθεις 
λύπη όταν βρίσκεσαι σε κατάσταση ευγνωµοσύνης. Οι περισσό-
τεροι άνθρωποι νιώθουν σποραδικά ευγνώµονες, παρ’ όλο που 
εκείνο που θα φέρει απεριόριστη ευτυχία στη ζωή τους, είναι 
ένας τρόπος να µάθουν πώς να νιώθουν ευγνώµονες.
Πώς ζεις λοιπόν ευγνωµονώντας; Ξεκινώντας την ηµέρα σου 
νιώθοντας ευγνωµοσύνη. Να νιώθεις ευγνωµοσύνη για το κρε-
βάτι στο οποίο µόλις κοιµόσουν, το ταβάνι πάνω από το κεφάλι 
σου, το χαλί στο πάτωµα κάτω από τα πόδια σου, τα ρούχα σου, 
τα παπούτσια σου, το αυτοκίνητο που οδηγείς, τη δουλειά σου, 
τους φίλους σου, το ψυγείο που κρατά την τροφή σου δροσε-
ρή. Να είσαι ευγνώµων για τον καιρό, τον ήλιο, τον ουρανό, τα 
πουλιά, τα δένδρα, το γρασίδι, τη βροχή και τα λουλούδια. Να 
είσαι ευγνώµων για τα καταστήµατα που σε διευκολύνουν να 
αγοράσεις τα αγαθά που χρειάζεσαι, τα εστιατόρια, τις ευκολί-
ες, τις υπηρεσίες και τις ηλεκτρικές συσκευές που µειώνουν τις 
προσπάθειές σου. Να είσαι ευγνώµων για τα περιοδικά και τα 
βιβλία που διαβάζεις. Να είσαι ευγνώµων για την καρέκλα που 
κάθεσαι και το πεζοδρόµιο πάνω στο οποίο περπατάς. Να είσαι 
ευγνώµων για την αγαπηµένη σου µουσική που σε ταξιδεύει µα-
κριά και για τις ταινίες που σε κάνουν να νιώθεις καλά. Να είσαι 
ευγνώµων για το τηλέφωνο που σε συνδέει µε τους ανθρώπους, 
για τον υπολογιστή σου, για τον ηλεκτρισµό που ανάβει το φως 
της ζωής σου. Να είσαι ευγνώµων για τα αεροπορικά ταξίδια 

που σου δίνουν τη δυνατότητα να πηγαίνεις παντού. Να είσαι 
ευγνώµων για τους δρόµους και τα φώτα τους που βάζουν σε 
τάξη την κυκλοφορία. Να είσαι ευγνώµων γι αυτούς που χτίζουν 
τις γέφυρές µας. Να είσαι ευγνώµων για τα κατοικίδιά σου, για 
το παιδί σου, για τους αγαπηµένους σου, για τα µάτια σου που 
σου επιτρέπουν να διαβάζεις αυτές τις γραµµές. Να είσαι ευ-
γνώµων για τη φαντασία σου. Να είσαι ευγνώµων που µπορείς 
να σκεφθείς. Που µπορείς να µιλήσεις. Που µπορείς να γελάσεις 
και να χαµογελάσεις. Που µπορείς να αναπνεύσεις. Να είσαι ευ-
γνώµων που είσαι ζωντανός! Να είσαι ευγνώµων που είσαι Εσύ! 
Να είσαι ευγνώµων που υπάρχουν δύο λέξεις που µπορούν να 
αλλάξουν τη ζωή σου
 Σε Ευχαριστώ! Σε ευχαριστώ! Σε ευχαριστώ!
 Όσο περισσότερο εργάζεσαι µε την ευγνωµοσύνη, τόσο πε-
ρισσότερο βαθιά θα τη νιώσεις στην καρδιά σου και το βάθος 
των αισθηµάτων είναι το κλειδί. Όσο πιο βαθιά και ειλικρινά το 
νιώσεις, τόσο περισσότερη ευδαιµονία και ευτυχία θα έχεις σε 
κάθε τοµέα της ζωής σου. Παρατήρησε τι συµβαίνει στη ζωή 
σου όταν νιώθεις ευγνωµοσύνη κάθε ηµέρα ξεχωριστά και 
κάθε ξεχωριστή στιγµή και σε κάθε ευκαιρία που σου δίνεται. 
Θυµήσου, αν κριτικάρεις, δεν είσαι ευγνώµων. Αν κατηγορείς, 
δεν είσαι ευγνώµων. Αν παραπονιέσαι, δεν είσαι ευγνώµων. Αν 
νιώθεις ένταση, δεν είσαι ευγνώµων. Αν βιάζεσαι, δεν είσαι ευ-
γνώµων. Αν έχεις κακή διάθεση, δεν είσαι ευγνώµων.
 Για να αντιληφθείς τη δύναµη και τη µαγεία της ευγνωµοσύ-
νης, πρέπει να το δοκιµάσεις µε τον εαυτό σου. Έτσι, γιατί δεν 
ξεκινάς αποφασίζοντας να βρεις 100 πράγµατα την ηµέρα για 
τα οποία µπορείς να αισθανθείς ευγνωµοσύνη; Καθώς δοκιµά-
ζεις να νιώσεις ευγνωµοσύνη κάθε ηµέρα, δε θα περάσει πολύς 
καιρός που θα γίνει η φυσική σου κατάσταση και όταν συµβεί 
αυτό θα έχεις ξεκλειδώσει ένα από τα µεγαλύτερα Μυστικά στη 
Ζωή. Υπάρχει κάτι ακόµη που θέλω να γνωρίζεις σχετικά µε την 
Ευγνωµοσύνη...
Όταν ευχαριστείς ΑΙΣΘΑΝΕΣΑΙ ΚΑΛΑ!

Η Έφη Φουνκ µετά από πολλά χρόνια πείρας στο σχέδιο, στην κεραµική 
και τη γλυπτική, διδάσκει σχέδιο και κεραµική. Πιστεύει ότι όλοι µπορούµε 
να εκφραστούµε µέσα από τον πηλό, που είναι ένα πανάρχαιο υλικό και 
να έχουµε πολύ ικανοποιητικά αποτελέσµατα σε λίγο χρονικό διάστηµα. 

Για περισσότερες πληροφορίες γύρω από τα µαθήµατα τηλεφωνείστε στα 
210 8134053 και 6977 392842 

Οι Κρυφοί Πάπυροι
Ένα µήνυµα των Κρυφών Παπύρων από τη Ρόντα Μπάιρν, Δηµιουργού του Μυστικού
«Πώς σταµατώ τις αρνητικές µου σκέψεις ;» - είναι µια ερώτηση που µου έχει τεθεί πολλές φο-
ρές. Εάν έχετε αναρωτηθεί ποτέ το ίδιο, τότε θα νιώσετε µεγάλη ανακούφιση γνωρίζοντας την 
απάντηση, επειδή είναι τόσο απλή. Πώς σταµατάς τις αρνητικές σκέψεις ;  Εµφυτεύεις καλές 
σκέψεις ! Όταν προσπαθείς να σταµατήσεις τις αρνητικές σκέψεις, εστιάζεις σε όσα δεν θες - 
αρνητικές σκέψεις - και έρχονται σε αφθονία. Δεν µπορούν ποτέ να εξαφανιστούν αν εστιάζεις 
σε αυτές.  Το να «τις σταµατήσεις» είναι άσχετο - εστιάζεις στις αρνητικές σκέψεις. Δεν έχει ση-
µασία αν προσπαθείς να σταµατήσεις τις αρνητικές σκέψεις, να τις ελέγξεις ή να τις αποµακρύ-
νεις, το αποτέλεσµα είναι το ίδιο. Επικεντρώνεσαι στις αρνητικές σκέψεις, και µε το νόµο της 
έλξης, προσκαλείς περισσότερες. Η αλήθεια είναι πάντα απλή και είναι πάντα εύκολη. Για να 
σταµατήσεις τις αρνητικές σκέψεις, απλά εµφύτεψε καλές σκέψεις! Σκόπιµα εµφύτεψε καλές 
σκέψεις! Εµφυτεύεις καλές σκέψεις κάνοντάς το καθηµερινή συνήθεια να εκτιµάς όλα τα πράγ-
µατα της ηµέρας. Εκτίµησε την υγεία σου, το αυτοκίνητό σου, το σπίτι σου, την οικογένειά σου, 
τη δουλειά σου, τους φίλους σου, το περιβάλλον σου, τα γεύµατά σου, τα κατοικίδιά σου και 
την υπέροχη οµορφιά της ηµέρας. Φιλοφρόνησε, εγκωµίασε και ευχαρίστησε όλα τα πράγµατα. 
Κάθε φορά που λες «Ευχαριστώ» είναι καλή σκέψη! Καθώς εµφυτεύεις όλο και περισσότερες 
καλές σκέψεις, οι αρνητικές σκέψεις θα σβηστούν. Γιατί ; Επειδή επικεντρώνεσαι στις καλές 
σκέψεις, και σε ότι επικεντρώνεσαι το προσελκύεις. Έτσι, µη δίνεις προσοχή στις αρνητικές 
σκέψεις. Μην ανησυχείς γι’ αυτές. Αν έρθει κάποια, µην δίνεις σηµασία, µη σε απασχολεί και ας 
είναι η υπενθύµισή σου, για να σκεφτείς εσκεµµένα περισσότερες καλές σκέψεις τώρα.
Όσο περισσότερες καλές σκέψεις µπορείς να εµφυτέψεις σε µια µέρα, τόσο γρηγορότερα θα 
µετατραπεί εντελώς η ζωή σου σε ολικό καλό. Εάν περάσεις µόνο µία µέρα µιλώντας για καλά 
πράγµατα και λέγοντας «Ευχαριστώ» σε κάθε ευκαιρία, δε θα πιστεύεις την εποµένη. Το να 
κάνεις εσκεµµένα καλές σκέψεις είναι ακριβώς σαν να φυτεύεις σπόρους. Καθώς σκέφτεσαι 
καλές σκέψεις φυτεύεις µέσα σου καλούς σπόρους και το Σύµπαν θα µετατρέψει αυτούς τους 
σπόρους στον κήπο του παραδείσου. 
Πώς θα φαίνεται ο κήπος του παραδείσου ; Όπως η ζωή σου!
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Επιστολή Γιώργου Νικολάκη 
– Αντιπροέδρου ∆ήµου Εκάλης
Στις 11 Οκτωβρίου το πρωί έλαβα ένα τηλεφώνηµα στο οποίο µε ενηµέρωναν για εργασί-
ες που γίνονταν στο σπίτι της Δηµάρχου µε εργαζόµενους από το δήµο µας και µάλιστα 
σε ώρα και ηµέρα εργάσιµη. 
Ως όφειλα πέρασα από εκείνο το σηµείο, προκειµένου να διαπιστώσω «του λόγου το 
αληθές». Πράγµατι, είδα ότι τα πράγµατα ήταν ακριβώς όπως µου τα περιέγραψαν. Αφού 
τράβηξα κάποιες φωτογραφίες (τις οποίες δεν έδωσα προς δηµοσίευση), θεώρησα καλό 
να αναζητήσω κάποιον υπεύθυνο, ο οποίος θα έδινε εξηγήσεις για το συµβάν. Επειδή η 
δήµαρχος απουσίαζε από το δηµοτικό κατάστηµα, τηλεφώνησα στον πρόεδρο του δηµο-
τικού συµβουλίου κ. Σπύρο Βαράγκη, για να ενηµερωθώ σχετικά.
Ο κ. Βαράγκης µου είπε ότι δεν κάνει κανένα σχόλιο για το συµβάν, ενώ µου τηλεφώνησε 
κάποιο άλλο άτοµο (αναρµόδιο κατά τη γνώµη µου), προβάλλονται δικαιολογίες, αβάσι-
µες κατά την άποψή µου. Όπως και νάχει, µετά από αυτήν την παρέµβαση, οι εργασίες 
συνεχίστηκαν µε άλλα συνεργεία. Στο επόµενο δηµοτικό συµβούλιο όµως, ο κ. Βαρά-
γκης, διάβασε µια επιστολή του (δηµοσιεύτηκε σε προηγούµενο φύλλο της εφηµερίδας 
Ευ ζην στην Εκάλη), όπου πέρα από τους υβριστικούς και απαξιωτικούς χαρακτηρισµούς 
για τα µέλη της µειοψηφίας, αναφέρθηκε συγκεκριµένα στο περιστατικό του τηλεφω-
νήµατός µου, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι δε θέλει να τον ενοχλούν (διευκρίνισε αργό-
τερα ότι αναφέρεται στα µέλη της µειοψηφίας), στο κινητό και κυρίως εκτός των ωρών 
λειτουργίας του δήµου, αναφέροντας ότι τον πίεσα µην επιτρέποντάς του να αρθρώσει 
λέξη, προκειµένου να του αποσπάσω κάτι που δε γνώριζε.
Να σηµειωθεί,  ότι το εν λόγω τηλεφώνηµα έγινε στις 11.30 το πρωί. 
Θεωρώ πως αν όχι όλοι οι Εκαλιώτες, οι περισσότεροι µε γνωρίζουν, καθώς ζω σε αυτό 
το προάστειο από µικρό παιδί και όλοι ξέρουν αν συνάδει µε τον χαρακτήρα µου η πα-
ραπάνω συµπεριφορά.
Είµαι της γνώµης ότι ένας δηµοτικός σύµβουλος που τιµήθηκε όχι µόνο µε την ψήφο των 
Εκαλιωτών, αλλά και µε την τιµητική θέση του προέδρου του δηµοτικού συµβουλίου, 
πρέπει να είναι διαθέσιµος, αν όχι όλο το 24ωρο, τουλάχιστον τις περισσότερες ώρες 
του και αν δεν διαθέτει το χρόνο αυτό, ίσως πρέπει να βρεθεί άλλη λύση.
Επειδή επί σειρά ετών, τιµώ την εµπιστοσύνη των συµπολιτών µου, είµαι διαθέσιµος είτε 
για περαιτέρω διευκρινίσεις επί του παραπάνω θέµατος είτε για οποιοδήποτε άλλο θέµα 
απασχολεί τους Εκαλιώτες.
Εύχοµαι σε όλους µια καλή χρονιά.

Γιώργος Νικολάκης
Αντιπρόεδρος δηµοτικού συµβουλίου Δήµου Εκάλης

Με πολλή χαρά λάβαµε το παρακάτω δελτίο τύπου από το 
γραφείο του υφυπουργού κ. Γιάννη Παπαθανασίου. 
Φαίνεται ότι το πρόβληµα της αποχέτευσης που µας απασχολεί 
τόσο έντονα, οδεύει προς λύση µε κρατική βούληση. 

�����, 18/12/ 2007 

������ �����

��������� � ������������� ��� �����
��� ��� ��������� ������ ����������� ��������� ������,

��� ���� ������������ ����������

«������� ���» ��� ��� ������� ���� ���������� �����������

��� ������� ��� ������� �������

� ���������� ���������� ��� ����������� �. ������� ������������
���������� ���, ��������� ��� �� ��������� ���������� ��� ����������� �

������������� ��� ����� ��� ��� ��������� ������ ����������� ���������

������, ��������� ���� ��������������� ������ – �����������, �����
����������� – ����������.

�� ����, ��� ����� ��� ���������� ��� ���� ������������ ����������,

��������� ��� ��������� �������� ���������� 2007 �� ������������� 41 ��.
���� ��� ����� ���������� ������ � ����� �������� ��� ���������� ���.

� �������� ������� ������ �� ��� ����� ��� ������� �������������� ������
��� ����� ��� ���������� ��� ������� �������. ������, ���������� ��� �������

���� ��� �� ���������� ���������� ��� ��� ��������, ��� ����� ��� ���

�������� ���� ��� 300.000 ������� ��� ��������� ���� �������� �������.

���� ��� ��� ��������������� �������� ��� ��� ������������� ��� �������� ��

���������� ���� �� ��������, ��� ��� �������� ��������, ������� ���������� �

������ ��� ��� ������������ ��� ��� �������� ��� ���������� ����� ��������.

��� ������ ��� ��� ��������� ��� �����, ���� �������� �� ������� ���������

��.��.�.�., �� ����� ��� ����� ���������� ���, ����� ��� �������������
�����������������.
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Γράφει η Βίκη ∆ηµακοπούλου

Βασίλης 
Σφηκάκης
του Πέτρου 

Ποιος ήταν
- Διπλωµατούχος Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. – Οµότιµο 
µέλος Τ.Ε.Ε.
Γεννήθηκε στο Παλαιό Φάληρο το 1931 και µεγάλωσε 
στην Πλάκα. 

- Κάτοικος Εκάλης από το 1969.

- Ως Έφεδρος Αξιωµατικός του Μηχανικού στο στρατό 
υπηρέτησε στις Μ.Ο.Μ.Α. (Μικτές Οµάδες Μηχανικής 
Αποκατάστασης), στην 735 Δ/νση Έργων Μηχανικού, 
καθώς και ως Γραµµατέας του Συµβουλίου Έργων Γ.Ε.Σ. 
Έφτασε στο βαθµό του Εφέδρου Λοχαγού.

- Υπήρξε Αναπληρωτής και Προίστάµενος Τεχνικών υπηρεσι-
ών του Εθνικού Ιδρύµατος (1958-64), όπου ασχολήθηκε µε τις 
πρωτοϊδρυθείσες Φοιτητικές Εστίες Αθηνών και Θεσσαλονί-
κης, καθώς και µε εκτελούµενα έργα στην Τοπική Αυτοδιοίκη-
ση (Επιτροπή Δήµων και Κοινοτήτων).

 Εµπνευστής και ιδρυτικό Μέλος του Πανελληνίου Οικοδοµι-
κού Συνεταιρισµού Μηχανικών Εργοληπτών Δηµοσίων Έργων 
(Π.Ο.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.), όπου διετέλεσε και Γενικός Γραµµατέας.
- Τ. Εργολήπτης Δηµοσίων Έργων Δ’ Τάξεως. Το πτυχίο 

του το κατέθεσε όταν εξελέγη Πρόεδρος της Κοινότητας 
Εκάλης, για να µη γίνεται  χρήση του εις βάρος της κοινο-
τικής του δραστηριότητας.
- Μέλος του Τ.Ε.Ε., καθώς και διαφόρων Τεχνικών Συλλό-
γων (Επαγγελµατικών και Επιστηµονικών).
- Υπήρξε µέλος της Διοικούσας Επιτροπής του Εκπαιδευ-
τικού Ιδρύµατος Γ.& Α. Σακελλαρίου, το οποίο χορηγεί 
υποτροφίες σε αριστούχους φοιτητές.
- Υπήρξε Τεχνικός Σύµβουλος σε διάφορες εταιρείες, 
καθώς και µέλος διαφόρων φιλανθρωπικών και κοινωνι-
κών Συλλόγων.
- Υπήρξε Πρόεδρος του Ροταριανού Οµίλου Αθηνών-Βορ-
ρά και κατόπιν ιδρυτικό µέλος και Αντιπρόεδρος του Ρο-
ταριανού Οµίλου Κηφισιάς.

Εκλεγµένος Σύµβουλος της Κοινότητος Εκάλης (1975-
1986) και Πρόεδρός της (1987-1998).
- Πρόεδρος του Εξωραϊστικού και Εκπολιτιστικού Συλ-
λόγου Εκάλης από της ιδρύσεώς του το 1973, µέχρι την 
εκλογή του ως Κοινοτάρχη το 1987, οπότε παραιτήθηκε 
και του απενεµήθη ο τίτλος του Επίτιµου Προέδρου.

- Μέλος του Δ.Σ.του Ενιαίου Συνδέσµου Δήµων και Κοι-
νοτήτων του Νοµού Αττικής (1975-1978), καθώς και της 
Τοπικής Ένωσης Δήµων και Κοινοτήτων Αττικής την ίδια 
περίοδο. Μέλος των Επιτροπών παραλαβών έργων της 

Νοµαρχίας για την Εκάλη (1976-81).
Μετείχε ως εκπρόσωπος της ΚΕΔΚΕ:
α) στην Επιτροπή µελέτης για τον χαρακτηρισµό διατη-
ρητέων κτιρίων
β) στην Επιτροπή εισήγησης για ανάθεση έργων του ΟΤΕ
γ) στο Δ.Σ. του ΟΣΑΕ (πρώην Εργατική Κατοικία)
Μέλος της Διοικούσας της ΤΕΔΚΝΑ (1995-1998)
Αιρετό µέλος στο Δ.Σ. του οργανισµού Σχολικών Κτιρίων 
(Ο.Σ.Κ.), ως εκπρόσωπος της Τ.Α. (1995-1998). 
Έλαβε τιµητικές διακρίσεις και βραβεύθηκε από : Ευρω-
παϊκή Ένωση, ΕΛ.ΑΣ., Τ.Α., ROTARY, Σώµα Ελλήνων Προ-
σκόπων και διάφορα ιδρύµατα.

 Πρόεδρος της Κοινότητας Εκάλης για 3 συνεχείς τετρα-
ετίες (1987-1998). Από της εκλογής του σταµάτησε κάθε 
επαγγελµατική δραστηριότητα και παραιτήθηκε από Δ.Σ. 
Ιδρυµάτων, Συλλόγων, Εταιριών για να ασχοληθεί µόνο 
µε την Κοινότητα, πράγµα το οποίοείχε υποσχεθεί στους 
Εκαλιώτες και το τήρησε.

 Άµισθος Σύµβουλος-Συνεργάτης Δηµάρχου Κηφισιάς 
(1999-2002), σε θέµατα Τοπικής και νοµαρχιακής Αυτο-
διοίκησης.

Εκλεγµένος σύµβουλος της Κοινότητας Εκάλης στις προ-
ηγούµενες εκλογές.

Διαβάζοντας το βιογραφικό του Βασίλη του Σφηκάκη εύκολα εντυπωσιάζεται ο κα-
θένας για την πορεία αυτού του ανθρώπου. Αισθάνονται δε υπερήφανοι και ίσως και 
δικαιωµένοι όσοι τον πίστεψαν και όσοι συνεργάστηκαν µαζί του για µεγαλύτερο ή 
µικρότερο χρονικό διάστηµα. Εξαιρετικές σπουδές (κυρίως για την εποχή εκείνη), 
αλλά και λαµπρή επαγγελµατική καριέρα, που αποδείκνυε ότι δεν ασχολήθηκε µε τα 
κοινά γιατί δεν είχε κάτι καλύτερο να κάνει. Ακριβώς το αντίθετο.
Δεν ξέρω ποιος θα µπορούσε µε λεπτοµέρεια να αναφερθεί στο πλούσιο έργο που 
άφησε παρακαταθήκη για τις επόµενες γενιές.
Θα εκµεταλλευτώ την ευκαιρία να καταθέσω τη δική µου άποψη για τον Κύριο Βα-
σίλη Σφηκάκη. Εκτός του ότι µου δίδαξε ένα ήθος που σπανίζει στην πολιτική ζωή 
του τόπου µας, ακόµα και σε µικρές κοινωνίες όπως η δική µας, έχω να καταθέσω 
το εξής. 

Ο Κύριος Βασίλης Σφηκάκης εδώ και πολλούς µήνες έκανε ξεκαθάρισµα του τερά-
στιου και ανεκτίµητου αρχείου του, έχοντας συναίσθηση της ευθύνης του και µου 
εµπιστεύθηκε ένα µεγάλο µέρος, για να το χρησιµοποιήσω τόσο σχετικά µε θέµατα 
της εφηµερίδας, αλλά κυρίως για θέµατα που αφορούν στην καλύτερη ενηµέρωσή 
µου σε θέµατα της κοινότητας τότε Εκάλης. Δύσκολα (για να µην πούµε αδύνατον), 
θα µπορούσε κανείς να βρει όλες αυτές τις πληροφορίες αλλού συγκεντρωµένες. 
Αλλά ακόµη κι αν υπάρχουν είναι σίγουρο ότι κανείς δε θα τις έδινε. Εκείνος όµως 
έβαζε πάνω απ’ όλα το καλό της Εκάλης και ήθελε να αξιοποιηθεί όλη αυτή η τερά-
στια δουλειά που είχε επιτελέσει τόσα χρόνια. 
Αποτελεί δέσµευσή µου προς την οικογένειά του ότι θα χρησιµοποιήσω µε πολύ σε-
βασµό το κάθε έγγραφο που µου εµπιστεύθηκε και που αποτελεί για µένα την καλύ-
τερη κληρονοµιά. 

Βασίλης Σφηκάκης
Μια ζωή προσφορά 
Κάποιοι άνθρωποι είναι ερωτευµένοι µε τη δουλειά τους. Ένας από αυτούς ήταν ο 
Βασίλης ο Σφηκάκης. Η απόδειξη το πόσο πολύ αγαπούσε αυτό που έκανε, ήταν ότι 
κυριολεκτικά είχε µετακοµίσει το σπίτι του στην κοινότητα, κάτι που οι παλιότεροι 
θυµούνται. 
Μέχρι σήµερα, όλοι αναφέρονται στο όνοµά του για το ότι έχει γίνει στην Εκάλη. 
Από το 1975 µέχρι και το 2006, η παρουσία του είτε από τη θέση του συµβούλου είτε 
εκείνης του προέδρου της κοινότητας, ήταν συνεχής και εποικοδοµητική. 
Ότι έργο έχει γίνει στην Εκάλη, έγινε επί των ηµερών του.
Τον γνώρισα σα συνάδελφο στο κοινοτικό συµβούλιο. Πάντα είχε στο ντοσιέ του το 
κατάλληλο έγγραφο,  έτοιµος να τεκµηριώσει αυτό που έλεγε. Ο ίδιος ήταν κινητό 
αρχείο, επιµελής, κύριος. Δεν απαντούσε στις προκλήσεις που εκστοµίζονταν ενα-
ντίον του, ακόµη και όταν ξεπερνούσαν κάθε όριο. 
Από σεβασµό τον αποκαλούσα “κύριε Βασίλη”. Μου απαγόρευε να τον λέω κύριο, 
λέγοντας «σκέτο Βασίλη θα µε λες». Για το Βασίλη το Σφηκάκη όλες οι πόρτες στη 

δηµόσια διοίκηση ήταν ανοιχτές. Όλοι τον γνώριζαν και είχαν ένα καλό λόγο να 
πουν.
Έντιµος, εξαιρετικός οικογενειάρχης, αυτοδηµιούργητος, µε υψηλού επιπέδου µόρ-
φωση. Τόσο η γυναίκα του η κα Λίλιαν όσο και τα εξαιρετικά παιδιά του ο Πέτρος και 
η Μαριλένα είναι πολύ περήφανοι για εκείνον.
Εµείς οι υπόλοιποι θα τον θυµόµαστε πάντα µε σεβασµό και αγάπη, προσπαθώντας 
να συνεχίσουµε τη δική του προσφορά, µε την ίδια συνέπεια που τον χαρακτήριζε.
Αντίο Κύριε Βασίλη
Φίλιππος Μπάµης

Υ.Γ. Με την ευκαιρία να επαναλάβω την πρόταση που έκανα σε πρόσφατο δηµοτι-
κό συµβούλιο να µετονοµασθεί ένας δρόµος ή µία πλατεία στην Εκάλη σε δρόµο ή 
πλατεία Βασίλη Σφηκάκη, θεωρώντας ότι έχουµε υποχρέωση να τιµούµε τέτοιους 
ανθρώπους.

Γράφει ο Φίλιππος Μπάµης
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IASIS PS DP-200
AΠΟΛΥΜΑΝΤΗΣ & 
ΑΠΟΣΜΗΤΗΣ ΧΩΡΟΥ

Η συσκεή IASIS PS DP-200 δεν καλύπτει αλλά καταστρέφει δραστικά τα βακτήρια, τους ιούς και 
τους µύκητες, αιτίες αλλεργιών και λοιµώξεων, τα µόρια του καπνού και τις µυρωδιές των κατοικί-
διων, χωρίς χηµικά ή άλλες επικίνδυνες ουσίες, µόνο µε τη δύναµη του όζοντος και των ιόντων. 
Η συσκευή παράγει Αρνητικά Ιόντα και Όζον (Ο3) δηµιουργώντας στο χώρο καθαρό φρέσκο αέρα 
βουνού, βοηθώντας και το περιβάλλον.
Είναι µία ασφαλής, κοµψή, ελαφριά κατασκευή, µεταφέρεται εύκολα οπουδήποτε και διαθέτει 
χρονοδιακόπτη για εύκολη ρύθµιση του επιθυµητού χρόνου λειτουργίας 10’, 20’ ή 30’ και δυνατό-
τητα αυτόµατης επανάληψης του επιθυµητού χρόνου λειτουργίας για περίοδο ανά 1 ώρα, 2 ώρες, 
6 ώρες, 8 ώρες, 12 ώρες.
Καλύπτει χώρο έως και 30 τ.µ.
Μία συσκευή απαραίτητη για επιχειρήσεις, κοινόχρηστους χώρους, µπάνια, κουζίνες, αποθήκες, 
χώρους διατήρησης νωπών τροφίµων και ειδικότερα για ιατρεία, νοσοκοµεία και όπου λειτουργεί 
κλιµατισµός.
Ο Απολυµαντής Αποσµητής IASIS PS DP-200 βελτιώνει την ποιότητα της ζωής σας και βοηθά το 
περιββάλλον.

ΕΝΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΔΩΡΟ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΕ ΣΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΣΑΣ
Για επικοινωνία/παραγγελίες κ. Μανώλη Γύπαρη 6942 495490

ΕΞΟΥ∆ΕΤΕΡΩΝΕΙ ΤΟΥΣ 
ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΥΣ ΡΥΠΟΥΣ, 
ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΕΙ ΤΟΥΣ ΕΠΙΒΛΑΒΕΙΣ 
ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΙΟΝΤΩΝ-
ΟΖΟΝΤΟΣ Ο3 ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
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Γίνε Εθελοντής
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EUROBANK
0026.0026.91.0200349684
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ΠΟΤΝΙΑ ΘΗΡΩΝ
Αφροδίτη Λίτη

Η χώρα των Θαυµάτων της Αφροδίτης Λίτη είναι µια χώρα συνυπάρξεων. 
Το ονειρικό, το φευγαλέο, το παραµυθένιο και το παράδοξο συνυπάρ-
χουν χωρίς να συγκρούονται µε το απτό, το υλικό, το πραγµατικό και 

στιβαρό. 
Ενδεχοµένως, πίσω από το έργο της 
Α.Λίτη υπάρχει ένας απόηχος της ζω-
γραφικής Vanitas του 17ου αιώνα, 
όπου π.χ η πεταλούδα θεωρούνταν 
σύµβολο του εφήµερου και η τράπου-
λα υπενθύµιζε ότι η τύχη είναι απαραί-
τητα συνδεδεµένη µε το απρόβλεπτο, 
το προσωρινό και το ασταθές.
Πέρα όµως από το θεµατικό του πλού-
το, ο κόσµος της Α.Λίτη είναι κυρίως 
ένας κόσµος γλυπτικής. Βαριά µέταλ-
λα, όπως ο σίδηρος και ο χαλκός, «εξα-
ϋλώνονται» µε την προσθήκη πολύ-
χρωµων γυάλινων ψηφίδων. Η λάµψη, 
ο ιριδισµός και οι αντανακλάσεις πάνω 
στις επιφάνειες των έργων αποδίδουν 

µε «θαυµαστό» τρόπο την ελαγρή και εύθραυστη φύση των πλασµάτων, 
παρ’όλο που ο όγκος και το βάρος τους σαν αντικείµενα δεν είναι καθό-
λου αµελητέα.
Τα φυσιοκρατικά και υπερ-ρεαλιστικά περιβάλλοντα της Α.Λίτη αξιο-
ποιούν σε υπερθετικό βαθµό τη σχέση του γλυπτού αντικειµένου µε το 
χώρο, το φώς, αλλά και το χρόνο. Τα χρώµατα, η λάµψη, η τράπουλα, οι 
έννοιες του ονείρου, της επιθυµίας και της τύχης που αποτυπώνονται 
στα έργα της, γεννούν συναισθήµατα έξαψης και ενθουσιασµού, καθώς 
ανοίγουν µια πύλη στη Χώρα των Θαυµάτων.

Διάρκεια Έκθεσης : 13 Δεκεµβρίου 2007 – 09 Φεβρουαρίου 2008
Πότνια Θηρών : Ζαίµη 7, Εξάρχεια 106 82. Τηλ. 210 3307380. 
FAX : 210 3307389
‘Ωρες Λειτουργίας : Δευτέρα-Παρασκευή 10.00-22.00, 
Σάββατο 11.00-15.00

Hearts in Athens 
Mεγάλα καρδιοχτύπια περιµένουν τους Αθηναίους στην αρχη του νέου έτους. Ένα δίκτυο 
από 60 καρδιές θα χτυπά στους δρόµους της Αθήνας για 2 µήνες. Απο τις 21 Ιανουαρίου εως 
τις 19 Μαρτίου 2008 οι Αθηναίοι θα αντικρίζουν στους δρόµους, στα πάρκα, στις πλατείες, 
ίσως και σκαρφαλωµένες σε τοίχους ... καρδιές.
Καρδιές εικαστικές, καρδιές ανοιχτες στους Αθηναίους µεσα στο πλαίσιο της υπαίθριας 
έκθεσης Hearts in Athens, της πρώτης ευρωπαικής διοργάνωσης του εικαστικού θεσµού 

Hearts in Athens. Tα έργα 
θα δηµοπρατηθούν στις 14 
Απριλίου και τα έσοδα θα 
διατεθούν για τους σκοπούς 
της ένωσης «Μαζί γαι το παι-
δί». 
Οι καρδιές είναι ήδη έτοιµες 
και περιµένουν να στηθούν 
σε κάποιο σηµείο της Αθή-
νας.
Απ’τους καλλιτέχνες που 
προκρίθηκαν για να φιλοτε-
χνήσουν µια καρδια είναι και 
η Εκαλιώτισσα καλλιτέχνης 
Εφη Φούνκ (στη φωτογρα-
φία κάτω). Η δική της καρδιά 
έχει οικολογικό µήνυµα : Nα 
µην ξεχάσουµε τις πυρκαγιές 
του καλοκαιριού! Βλέπουµε 
πάνω στην καρδια τα  απαν-
θρακωµένα κλαδιά - φτιαγ-
µένα από οξειδωµένο σίδηρο 
- όµως η ελπίδα δεν χάνεται. 
Κάπου βλέπουµε µερικά 
κλαδιά να βγάζουν πράσινα 
φυλλαράκια! Και βέβαια σε 
εµφανές σηµείο βλέπουµε 
οτι η καρδιά µας... «µάτωσε» 
από τα δυσάρεστα γεγονότα 
του καλοκαιριού!
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Μια µυσταγωγική εµπειρία επεφύλαξε το Drambuie σε γνωστούς και µη Αθηναίους που ανταποκρί-
θηκαν στο κάλεσµα του, εξασφαλίζοντας την πρόσκληση που έγινε αντικείµενο πόθου τις τελευταί-
ες δύο εβδοµάδες.. Ο Σιδηροδροµικός Σταθµός Πελοποννήσου, ένας µαγικός χώρος στο κέντρο της 
Αθήνας ο οποίος παρέµενε για χρόνια απροσπέλαστος, έγινε αφετηρία για ένα  µυστηριακό ταξίδι 
στο χώρο και το χρόνο.

Η υποβλητική αποβάθρα του σταθµού µεταµορφώ-
θηκε σε σκηνή πάνω στην οποία έγινε το καλύτερο 
πάρτι που έχει δει η πόλη εδώ και χρόνια. Η µοναδική 
είσοδος µε τα ξύλινα εκδοτήρια µετατράπηκε σε ένα 
µοναδικό µπαρ από το οποίο προσφέρονταν δροσερά 
cocktails Drambuie Libertine και Drambuie & Soda, 
ενώ ο Γρηγόρης Σαµουρκάσογλου ανέβαζε το ρυθµό 
µε µουσική που θα αποτελέσει το soundtrack για τα 
πιο πετυχηµένα πάρτι του χειµώνα. 

Π ρ ω τ ό τ υ π ο π ά ρ τ υ 
Γράφει η  Έλενα Ντάβλα

Στην Κηφισιά, στον πολύ ζε-
στό και φιλόξενο χώρο του 
καταστήµατος «ID FASHION», 
η οικοδέσποινα Ντόρις Σφή-
κα µε την ευκαιρία της έναρ-
ξης της Χριστουγεννιάτικης 
περιόδου, υποδέχτηκε µε 
εορταστική διάθεση τις φί-
λες του καταστήµατος που 
είχαν την ευκαιρία να παρα-
κολουθήσουν µια παρουσία-
ση µε τις δηµιουργίες prêt a 
porter και High Fashion του 
γνωστού οίκου «BALMAIN».
Οι καλονές Εύη Αδάµ, Βασι-
λική Τσεκούρα, Νεσχάν Μου-
λαζίν και Εβελίνα Παπαντω-
νίου εντυπωσίασαν τις παρευρισκόµενες κυρίες, οι οποίες 
απολάµβαναν το τσάι τους αναδεικνύοντας τα κοµψά ρούχα 
του οίκου BALMAIN.
Η χριστουγεννιάτικη µεσηµεριανή συνάντηση τελείωσε µε 
τις καλεσµένες να έχουν προβεί σε υπέροχες αγορές εν 
όψει των γιορτών.

Ξεχωριστές δηµιουργίες 

Εβελίνα Παπαντωνίου, Δηµήτρης Ιµπροχώρης 
( marketing manager drambuie)

Γυναικείες παρουσίες, ντυµένες µε πορφυρές κά-
πες, συνόδευαν τους καλεσµένους στην ξεχωριστή 
διαδροµή από το σήµερα στο χτες που ξεδιπλώθηκε 
µέσα από installations σε ειδικά διαµορφωµένους 
χώρους στο κυρίως κτήριο του σταθµού.

Με απόλυτη επιτυχία πραγµατοποιήθηκαν τα εγκαί-
νια του καταστήµατος Tally Weijl στο εµπορικό κέ-
ντρο Village Park Ρέντη. Το διεθνές fashion brand 
γυναικείων ρούχων Tally Weijl µε απίστευτες συλ-
λογές µόδας για όλες τις ηλικίες, έκανε την πρώτη 
του εµφάνιση, κερδίζoντας τις εντυπώσεις µε τα 
απόλυτα θηλυκά του ρούχα και αξεσουάρ για όλα 
τα γούστα.

Τη βραδιά των εγκαινίων το κατάστηµα πληµύρι-
σε από πλήθος γυναικείων παρουσιών, οι οποίες 
έσπευσαν να γνωρίσουν από κοντά τα επώνυµα 
ρούχα Tally Weijl, αλλά και να προσθέσουν στην 
γκαρνταρόµπα τους αρκετά από αυτά.

Το παρόν έδωσαν και πολλές όµορφες παρουσίες 
από το χώρο της µόδας, δηλώνοντας ενθουσιασµό 
για τις εντυπωσιακές & trendy σειρές ρούχων Tally 
Weijl.

Λαµπεράεγκαίνια 

Ισαβέλλα Δάρα, Ποσειδώνας Κουρής (αντιπρόσωπος Tally Weijl) 
Στέλλα Δηµητρίου, Γιάννης Βουτσινός ( ιδιοκτήτης καταστήµατος)

Σοφία Τερζοπούλου (assistant brand manager 
drambuie), Τζοβάννα Φραγκούλη

Ένα υπέροχο dinner party  έδωσαν ο Γιώργος και η Έλενα 
Ντάβλα θέλοντας να ευχαριστήσουν  τους καλούς τους φί-
λους, στο εστιατόριο του Κου Παγουλάτου «Sesto Senso».  
Όλοι οι φίλοι του ζευγαρίου έσπευσαν να δώσουν το παρόν 
και η εξέλιξη της βραδιάς τους αποζηµίωσε πλήρως.
 Το party φρόντισε να βάλει τους καλεσµένους στην Χρι-
στουγεννιάτικη ατµόσφαιρα που ήδη έχει αρχίσει να κά-
νει την εµφάνισή της σε κάθε σηµείο της πόλης, καθώς το 
εστιατόριο ήταν διακοσµηµένο µε το ανάλογο χριστουγεν-
νιάτικο mood. Κάτω από τους ήχους της µουσικής, το κέφι 
δεν άργησε να κάνει την εµφάνιση του  στα τραπέζια των 
καλεσµένων που απόλαυσαν κάθε στιγµή από την υπέρο-
χη βραδιά. Το εξαιρετικό φαγητό και η σαµπάνια που έρεε 
άφθονη ήταν κάποια από τα συστατικά που συνετέλεσαν 
στην επιτυχία της βραδιάς.

D i n n e r
π ά ρ τ υ  

Σπύρος Παγουλάτος (ιδιοκτήτης Sesto Senso), Έλενα 
Μητσοπούλου, Γιώργος Ντάβλας

Μαρίνα Διαµαντή, 
Βικτώρια Σβώλου

Φοίβος Ισταυρίογλου, Χρύσα Παναγιωτάκη Ελίνα Καντζά, Γιάννης Αθηναίος

Πέτρος Κούτσικος (Village 
Ρέντη), Νεσχάν Μουλαζίν

Τζεµπ Μαυρίδης, Εβελίνα 
Πετράκη

Έµη Λιβανίου, Χριστόφορος Τζερµιάς, Ειρήνη Νταϊφά

Τέρης Σταµατάρης, Χρυσούλα Κέρος, Τζένη Μπαλατσινού, 
Γιώργος Ντάβλας

Νάντια Νικολαϊδη, Ντόρις Σφήκα, Ιάσοννας 
Γιαννουλόπουλος

Νίνα Βλάχου (αντιδήµαρχος Κηφισιάς), Μπέκυ 
Παπασταυροπούλου, Μήτσι Παπασταυροπούλου
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Μετά την επιτυχηµένη ‘Ιταλική βρα-
διά’, ήρθε και η σειρά της ‘Γαλλικής 
βραδιάς’!..
Έτσι, στις 12 του Δεκέµβρη, µαζευτή-
καµε – µαζί µε τα µέλη και τους φί-
λους που είχαµε προσκαλέσει – για να 
γευτούµε γαλλικά φαγητά και γαλλικά 
κρασιά, µέσα στο πλαίσιο του ‘Γευσι-
γνωστικού κύκλου’ που έχουµε καθι-
ερώσει.
Η εκδήλωση αυτή έγινε – σε συνεργα-
σία και µε το Wine Garage – στο χώρο 
εκδηλώσεων της Εταιρείας ‘Λ.Δ.ΧΑ-
ΤΖΗΜΙΧΑΛΗΣ’, η οποία επιπλέον µας 
διέθεσε και το γνωστό γαλλικό κρασί 
Beaujolais Nouveau, αλλά και το γνω-
στό ελληνικό ‘Φρέσκο’  του κτήµατος 
Χατζηµιχάλη.
Η βραδιά κύλησε µε τον καλύτερο τρό-
πο, µε τυπικές γαλλικές λιχουδιές, µε 
γαλλικά κρασιά και µε γαλλικά – αλλά 
και ελληνική – µουσική και χορό ! ! ! 

Σας υπενθυµίζουµε τις εκδηλώσεις, για τις οποίες σας έχουµε ήδη ενηµερώσει:
α) 12 Ιανουαρίου :  Επίσκεψη στο ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ.
β) 16 Ιανουαρίου :  Θεατρική παράσταση ‘ΔΥΟ ΤΡΕΛΛΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ’, στο θέατρο ‘ΑΛΙΚΗ’.
γ) 27 Ιανουαρίου :  Κοπή της Βασιλόπιτας του Συλλόγου µας, στο χώρο  εκδηλώσεων της 
Εταιρείας ‘ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗΣ’.

Ανοιχτή πρόσκληση για όλα τα µέλη και τους φίλους του Συλλόγου µας, µε την παράκληση 
– προς τα µέλη µας – για την τακτοποίηση της ετήσιας συνδροµής!

‘Σύλλογος Γυναικών Δήµου Εκάλης’

Λεβέντη 9, Περιστέρι,
ΤΗΛ.: 210 57 70 912, FAX: 210 57 71 734

e-mail: info@fashioncode.gr
ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΟΠΤΙΚΩΝ

Kοσµικά

Το Village Park Ρέντη ντύθηκε στα κόκκινα και 
άναψε το δέντρο των Χριστουγέννων σε µία 
αξέχαστη βραδιά µε αφορµή την έναρξη των 
Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων του εµπορι-
κού κέντρου! Πλήθος κόσµου έσπευσε να γιορ-
τάσει τον ερχοµό των Χριστουγέννων και από-
λαυσε από κοντά σε τους αγαπηµένους τους 

καλλιτέχνες Τάµτα,  Πάνο Καλλίδη και Στέλιο 
Μάξιµο, τραγουδώντας µαζί τους τις αγαπηµέ-
νες τους επιτυχίες. To µουσικό happening που 
παρουσιάστηκε στο Village Park Ρέντη έγινε 
σε συνεργασία µε το ραδιοφωνικό σταθµό John 
Greek 88,6. 
Η βραδιά κορυφώθηκε µε τη στιγµή φωταγώ-

γησης του Χριστογεννιάτικου 
δάσους, την οποία και ακολού-
θησε ένα µεγάλο show από πυ-
ροτεχνήµατα στον ουρανό.
Στην εκδήλωση παρευρέθει 
ο Δήµαρχος Αγ. Ιωάννη Ρέντη 
κύριος Γιώργος Ιωακειµίδης, 
ο οποίος και ευχήθηκε στους 
επισκέπτες του κέντρου, κα-
θώς και τα διοικητικά στελέχη 
από το Village Park Ρέντη

Φ α ν τ α σ µ α γ ο ρ ι κ ή
ε κ δ ή λ ω σ η

Βραδυά  µε
άρωµα Γαλλίας!...

Πέτρος Κοτσίκης (εκπρόσωπος Village Park Ρέντη), 
Στέλιος Μάξιµος

Γιώργος Ιωακειµίδης (Δήµαρχος Ρέντη),Τάµτα, Ευτύχης 
Τριανταφυλλίδης (Δ/ντης Village Park Ρέντη), Πέτρος 
Κοτσίκης (εκπρόσωπος Village Park Ρέντη)

Μια µαγική χώρα για  τα παιδιά 
άνοιξε στα Μελίσσια.
Οι πιο διάσηµες συλλογές της δι-
εθνούς παιδικής  µόδα ,έχουν το 
δικό τους βασίλειο. ΒURBERRY, 
DKNY, TRUSSARDI, RALPH LAUREN, 
PRADA, GIUNGA TIMBERLAND, 
ESCADA, CLOE, FERRE, GRANT KAI 
ΜΟΥΓΕΡ, περιµένουν τα οµορφότε-
ρα παιδιά του κόσµου  στο  πρώτο 
παιδικό πολυκαταστήµατα στην Ελ-
λάδα. 
Σε µια ονειρική ατµόσφαιρα γιορ-
τής ,µε ζογκλέρ ,µάγους  και ξυ-
λοπόδαρους  οι µικροί φίλοι της 
LAPIN διασκέδασαν µε την ψυχή, 
διάλεξαν βιβλία από το βιβλιοπω-
λείο, διάλεξαν όµορφα παιχνίδια 
και µεταµορφωθήκαν σε νεράιδες 
και αστεία ζωάκια  από τους face 
painters.
Όσο για τις  µαµάδες ...  ξεναγήθη-
καν από τα σκανταλιάρικα ξωτικά, 
στα 1500 τετραγωνικά που φιλοξε-
νούν  τα πιο διάσηµα brands ,στο 
τµήµα βάπτισης  ,στον όροφο µε 
τα παπούτσια και τον ειδικό χώρο 
βρεφανάπτυξής  και έκαναν της 
αγορές τους για τις γιορτές .

Νόνη Δούνια µε το παιδι της, Πέλη Παπαϊωάννου 
ιδιοκτήτρια Lapin, Ισαβέλα Δάρα

Μαρία Παπαϊωάννου, Εύη Αδάµ

Ελεάνα Καραµαλάκου, Νάσος Στρουµπούλης

Μανουέλα Βασιλάκη, Πέλυ Παπαϊωάννου 
ιδιοκτήτρια Lapin, Φανή Στεφανίδη

Παιδική
µ ό δ α

Μαρίζα Παλαιορούτα (V&O), 
Μαριλένα Παντάκη (V&O)
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ΠΑΡΘΕΝΟΣ - ΑΝΑΓΚΗ 
ΩΡΙΜΟΤΗΤΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
Οι ευκαιρίες δεν θα πάψουν τη φετινή χρονιά να σας χτυπούν 
την πόρτα. Ο Κρόνος είναι πάντα σταθερός στο ζώδιό σας και 
γι’ αυτό µπορεί να νιώσετε κάποια στιγµή βάρος, πίεση ή έλ-
λειψη, αλλά αυτό δε σηµαίνει µε τίποτε ελάττωση ή µείωση 
γιατί ο Δίας από τον Αιγόκερω θα σας βοηθήσει σηµαντικά. 

Εύνοια θα έχετε από 15/3 έως 1/4  και µετά από 18/4 έως 3/5 θα σταθεροποιήσετε κάθε 
τι που θα έχετε κατακτήσει. Να είστε προσεκτικοί από 9-12/5. Η καλύτερή σας εποχή θα 
είναι σίγουρα το καλοκαίρι. Οι υπερβολές και τα έξοδα από 23/11 έως 11/12 δε θα λείψουν 
γι’ αυτό να είστε προσεκτικοί και λιγότερο ευκολόπιστοι.

ΕΡΩΤΙΚΑ
Μέχρι 23/1 καλό είναι να κρατάτε µικρότερο καλαθάκι σε αυτά που τάζετε αλλά και σας 
τάζουν. Από 24/1 έως 17/2 να είστε έτοιµοι να κάνετε την πρώτη διόρθωση από τα περ-
σινά λάθη. Ένας τρελός Υδροχόος δε σας αφήνει ασυγκίνητους γι’ αυτό ετοιµαστείτε από 
18/2 έως 12/3 να βγείτε έξω από τα όριά σας. Ένας παρορµητικός Κριός από 6-30/4 δε θα 
σας αφήσει ασυγκίνητους και θα είναι απόλυτα καρµικός. Όµως η ευτυχία σας µπορεί να 
χτυπήσει κόκκινο όταν θα είναι η Αφροδίτη στον Ταύρο από 1-24/5. Ο Αύγουστος είναι ο 
µήνας που θα λάµψετε αλλά αι θα συνδυάσετε το καθήκον µε την ευτυχία. Μεγαλύτεροι 
σύντροφοι µπορεί να παίξουν στη ζωή σας. Από 19/10 έως 12/11 θα ανοιχτείτε και πάλι και 
ίσως βγείτε έξω από τα νερά σας. Η υπόλοιπη χρονιά θα κυλήσει πολύ θετικά για σας.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ - ∆ΙΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡ-
ΒΟΛΕΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
Η προηγούµενη χρονιά σας έµαθε να ιεραρχείτε τις ανάγκες 
σας. Από 15/3 έως 2/4 θα έχετε ευκαιρίες από το πουθενά 
γιατί άτοµα που µπορεί να µη γνωρίζετε καν, να σας βοηθή-
σουν. Αν υπάρχουν ακίνητα κοντά σε νερό και θέλετε να τα 
πουλήσετε ή να τα αγοράσετε αυτήν την εποχή, επιδιώξτε 

το. Από 18/4 έως 3/5 εντοπίστε τις ανάγκες σας και πραγµατοποιείστε τους στόχους 
σας. Ευκαιρία να φρεσκάρετε τις ιδέες σας αλλά και να µπορέσετε να έχετε το ποθητό 
αποτέλεσµα των εσόδων θα σας δώσουν οι απίστευτοι µήνες Ιούλιος και Αύγουστος. 
Χρειάζεται λιγότερη ευαισθησία και περισσότερη λογική. Αν και πάλι δεν έχετε κερδίσει 
τους στόχους σας µην απογοητεύεστε γιατί από 1/10 έως 15/11 θα πάρετε το αίµα σας 
πίσω.

ΕΡΩΤΙΚΑ
Από 24/1 µέχρι 17/2 θα έχετε τη δυνατότητα να γνωρίσετε πολύ σοβαρά και ώριµα άτο-
µα, αλλά και να µιλήσετε για τον περίφηµο γάµο σας µια και φέτος αρκετοί από εσάς 
θα νιώσουν την ανάγκη να δεσµευτούν δια βίου. Πολύ καλή περίοδος θα είναι από 15/3 
έως 15/4 όπου η Αφροδίτη στους Ιχθείς θα σας γεµίσει µε γλυκύτητα και πολλή αγάπη. Η 
εύνοια θα συνεχιστεί από 1/5 έως 24/5. Από 18/6 έως 12/7 θα ζήσετε την ιδανική σχέση. 
Μέχρι το τέλος της χρονιάς ένας Τοξότης ή ένας Υδροχόος που σας κάνουν να πληρώνετε 
το κάρµα σας µπορεί να µπουν στη ζωή σας και να απογειωθείτε.

ΛΕΩΝ - ΤΟΛΜΗΡΕΣ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΕΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
Ο προηγούµενος χρόνος ήταν για τους πιο πολλούς από εσάς 
γεµάτος στερήσεις, αλλά και υποχωρήσεις. Μπορεί ακόµα να 
µην έχει απελευθερωθεί ο δρόµος σας, αλλά διαφαίνονται 
ευκαιρίες λαµπρές. Από 8/1 έως 15/3 δεχθείτε τις ιδέες των 
άλλων. Προσέξτε τις εξαπατήσεις από 27/4 έως 2/5. Το τοπίο 
αλλάζει από 3/5 έως 9/7 γιατί δηµιουργείται προσοδοφόρο 

έδαφος για καλά κέρδη. Χρειάζεται προσοχή  από 5/11 έως 22/11 γιατί από λάθος εκτιµή-
σεις µπορεί να χάσετε αρκετά από αυτά που έχετε ήδη κερδίσει. Η χρονιά ευτυχώς κλεί-
νει καλά, γιατί µια δόση οικονοµίας που θα υπερισχύσει θα µπορέσει να σας συνεφέρει 
αρκετά.

ΕΡΩΤΙΚΑ
Επειδή είστε το ζώδιο του έρωτα η χρονιά για σας µπαίνει µε τις καλύτερες προϋποθέσεις, 
καθώς η Αφροδίτη που είναι στον Τοξότη δυναµώνει µε το παραπάνω την ερωτική σας 
αύρα. Από 15/3 έως 29/3 δε θα λείψουν από τη ζωή σας οι καρµικοί έρωτες, που µπορεί 
να βρείτε στο πρόσωπο ενός ψαριού. Τολµήστε να ερωτευτείτε και να τα ρισκάρετε όλα 
για όλα από 1/5 έως 24/5. Η Αφροδίτη στο Λέοντα από 13/7 έως 9/8 θα επιµεληθεί για σας 
µε τον καλύτερο τρόπο. Πολλοί από εσάς από 24/9 έως 18/10 θα καταλήξετε σε γάµο. 
Ένας νέος ερωτικός κύκλος ξαναγυρνά στη ζωή σας από 19/10 έως 5/11 µε περισσότερες 
ευκαιρίες για τους ελεύθερους, αλλά και µε δυνατές συγκινήσεις για τους δεσµευµένους

∆Ι∆ΥΜΟΙ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 
ΠΡΟΣΓΕΙΩΣΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
Μην αφήσετε την πρώτη ευκαιρία που ξεκινάει από 8/1 και 
συνεχίζεται µέχρι 8/3 όπου νέες ιδέες θα σας βγάλουν από 
πολλά αδιέξοδα. Ο Απρίλιος θα σας βοηθήσει να περισώσετε 
τις απώλειες του περασµένου µήνα γι’ αυτό θα κάνετε δυ-
ναµικά ξεκαθαρίσµατα. Από 3/5 έως 4/7 είναι ένα µεγάλο 

διάστηµα που θα πιάσει διαδοχικά όλους τους Διδύµους, όπου θα νιώσετε ότι µπορείτε να 
αναζητήσετε τους υψηλότερους στόχους σας. Από 23/11 έως 7/12 προσέξτε τις υπερβο-
λές και τις λάθος κρίσεις. Περιορίστε όσο µπορείτε τα έξοδά σας και µε τίποτε αυτήν την 
περίοδο µην πάρετε δάνειο γιατί δε θα είναι µε όρους που θα σας συµφέρουν.

ΕΡΩΤΙΚΑ
Σαν ζωηροί Δίδυµοι είχατε πάρει αποφάσεις για πίστη και σταθερότητα αλλά µάλλον κάτι 
δε θέλει να σας αφήσει να αγιάσετε!. Μερικοί από εσάς θα νοµίζετε ότι βρήκατε τον ιδα-
νικό σύντροφο. Από 24/1 έως 17/2 µερικοί από εσάς θα σοβαρέψουν απότοµα γιατί ένας 
σοβαρός και καρµικός Αιγόκερως θα µπει στη ζωή σας και θα σας πείσει µε το δικό του 
τρόπο, ότι σας είναι τελείως απαραίτητος. Εκεί που θα λάµψετε κυριολεκτικά θα είναι 
όταν η Αφροδίτη θα είναι στο ζώδιό σας από 25/5 έως 17/6. Ιδιαίτερα ευνοείστε οι γεννη-
µένοι το δεύτερο δεκαήµερο από 1/6 έως 17/6. Ένας Σκορπιός από 24/9 έως 18/10 µπορεί 
να µπει ξαφνικά στη ζωή σας και παρ’ όλο που µπορεί να νιώσετε ότι πνίγεστε θα είναι 
µοιραίο να µείνει στη ζωή σας.

ΤΑΥΡΟΣ - ΚΑΤΑΞΙΩΣΗ
ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΙΠΕ∆Α

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
Από τις 15 Μαρτίου µέχρι τις 5 Απριλίου θα είστε µε ένα µόνι-
µο χαµόγελο στα χείλη γιατί θα βλέπετε πόσο ευνοηµένοι και 
τυχεροί είστε. Το µυστικό είναι να κρατήσετε τις σκέψεις σας 
πολύ θετικές και αισιόδοξες. Ο Ιούλιος και ο Αύγουστος θα 
σας δίνουν λαµπερές ακτίνες µέσα από οικογενειακή στήριξη 

χαρίζοντάς σας από ακίνητο µέχρι έσοδα από κληρονοµιά, όπως επίσης µπορείτε να αγο-
ράσετε µετοχές και να κλείσετε καλές συµφωνίας µε τράπεζες και εφορία. Ο Σεπτέµβρης 
θα είναι ένας σηµαντικός µήνας για αύξηση εσόδων και ο Δεκέµβρης θα σας δίνει συνεχό-
µενες ευκαιρίες για οργάνωση και κοινωνική άνοδο µέσω των οικονοµικών σας σχεδίων.

ΕΡΩΤΙΚΑ
Μπαίνοντας αυτή η χρονιά θα σας βρει µε µια στάση σοβαρή και µε εµποδισµένη τη δηµι-
ουργική σας έκφραση, όµως αυτή η στάση σας θα σας φέρει σε επαφή µε τη βαθιά αγάπη 
και αφοσίωση που έχετε ανάγκη να δείξετε στα άλλα πρόσωπα. Μπορεί να σας έλξουν 
ακόµα και µεγαλύτερα πρόσωπα ανεξαιρέτως του φύλλου σας, γιατί θέλετε να έχετε µια 
σοβαρή προοπτική και στόχο στη ζωή σας. Από το τέλος Ιανουαρίου µέχρι τις 18/2 και από 
13/11 έως 7/12 οι ελεύθεροι θα γνωρίσετε νέα πρόσωπα που θα σας αρέσει πολύ το στυλ 
τους ή θα πάρετε σοβαρές αποφάσεις για οικογένεια. Ένας πολύ όµορφος έρωτας από 
13/3/ µέχρι 5/4 θα σας αλλάξει ακόµα και τις απηρχαιωµένες ιδέες σας. Όλος ο Σεπτέµ-
βρης θα σας δίνει ευκαιρίες για έναν καρµικό έρωτα. Από 8/12 µέχρι τέλος βάλτε φρένο 
στη ζήλεια σας και τις παράλογες απαιτήσεις καθώς επίσης µη µπερδέψετε τα οικονοµικά 
σας µε τη σχέση σας.

ΚΡΙΟΣ - ΜΕΓΑΛΕΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ
ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΕΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
Η οικονοµική σας πορεία γι’ αυτή τη χρονιά διαγράφεται λα-
µπρή. Η εύνοια θα κρατήσει µέχρι τέλους Ιουνίου. Ο Ιούλιος 
θα είναι ένας µήνας που µπορεί να ξοδέψετε αρκετά για την 
οικογένεια και το σπίτι σας. Ο Σεπτέµβριος και ο Οκτώβριος 

είναι οι µήνες των συνεργασιών αλλά και των συµβιβασµών. Οι υπόλοιποι µήνες θα κυλή-
σουν µε µεγάλη ευκολία γιατί η τύχη θα είναι στην πόρτα σας.

ΕΡΩΤΙΚΑ
Η νέα χρονιά σε πολλούς από εσάς θα φέρει σαν δώρο ένα µεγάλο έρωτα. Ευκαιρίες για 
να εξελιχθούν φιλίες σε ερωτικές σχέσεις µπορεί να υπάρξουν µέσα στο Φεβρουάριο. Ο 
Απρίλιος είναι ο µήνας των φλερτ, αλλά προσοχή στα νεύρα σας και το θυµό σας ιδιαίτερα 
τις δέκα τελευταίες ηµέρες του Απριλίου. Φέτος είναι η χρονιά που οι πιο πολλοί από εσάς 
έχετε αποφασίσει να µοιραστείτε τη ζωή σας µε ένα άλλο πρόσωπο και ίσως ο Ιούλιος και 
ο Νοέµβριος  είναι οι πιο καθοριστικοί µήνες για αυτές τις αποφάσεις. Ο Σεπτέµβριος είναι 
ο µήνας που µπορεί αν γνωρίσετε το άλλο σας µισό. Η υπόλοιπη χρονιά θα κυλήσει χωρίς 
ιδιαιτερότητες. Κλείνοντας όµως θα σας αφήσει µε τις καλύτερες εντυπώσεις.

Γράφει η
Μπέλλα Κυδωνάκη
Τηλ. 6977 587 178
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ΙΧΘΕΙΣ - ΣΚΛΗΡΗ ∆ΟΥΛΕΙΑ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΣΤΟΧΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
Εσείς έχετε το κοκκαλάκι της νυχτερίδας. Λειτουργεί πάντα 
πάνω σας ο νόµος της αφθονίας και όλο και κάτι γίνεται σε 
περίπτωση που είστε στον πάτο. Με τον Κρόνο να σας ζορίζει 
θα δεχθείτε το νέο χρόνο. Από 15/3 έως 2/4 η διαισθητική 
σας ικανότητα θα χτυπήσει κόκκινο. Από 18/4 έως 2/5 οι ευ-

καιρίες αυξάνονται γιατί θα έχετε ανάγκη πολλά χρήµατα και υλικά αγαθά. Από 3/5 µέχρι 
9/7 θα βγείτε τελείως έξω από τα νερά σας. Από 11/7 έως 25/7 ξαφνικά γυρίζουν οι κατα-
στάσεις υπέρ σας και έρχεται ηρεµία και αφθονία. Τέλος από 5/11 έως 22/11 µε µια κίνηση 
κάτω από το τραπέζι θα κλείσετε πολλά στόµατα γιατί θα κατορθώσετε σε πολύ µικρό 
διάστηµα να ξεπεράσετε όλα τα εµπόδια και να φτάσετε εκεί που θέλετε.

ΕΡΩΤΙΚΑ
Για να είστε µέσα σε µία σχέση, φέτος είναι αναγκαίο να προσγειωθείτε και να δείξετε 
έµπρακτα την αγάπη σας. Οι συνθήκες θα είναι ιδανικές από 15/3 έως 2/4 γιατί θα έχετε 
τις σχέσεις κοµµένες και ραµµένες στα µέτρα σας. Από 1/5 µέχρι 24/5 η καλοπέραση και 
ο αισθησιασµός θα σας παρασύρουν σε ονειρικές καταστάσεις. Από 19/6 έως 12/7 οι συν-
θήκες ξαφνικά θα γίνουν απόλυτα ιδανικές για σας. Ένας συνταρακτικός Λέων µπορεί να 
σας ανατρέψει τις ιδέες σας για µοναχική ζωή από 13/7 έως 5/8. Από 23/9 έως 18/10 τα 
συναισθήµατά σας θα είναι πολύ βαθιά και οι σεξουαλικές σας επιθυµίες θα είναι δυνατές 
και παθιασµένες. Επειδή είστε οι άνθρωποι του τώρα, από 13/11 έως 7/12 µπορεί να κάνε-
τε µια πολύ σοβαρή σχέση που θα σας κάνει να θέλετε να βάλετε στόχους.

Υ∆ΡΟΧΟΟΣ - ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ
ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΝΕΣΤΕ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
Η οικονοµική ανάκαµψη θα έρθει αργά και σταθερά αυτήν 
τη χρονιά. Η εύνοια ξεκινάει αµέσως µε το νέο χρόνο να σας 
περιτριγυρίζει, γι’ αυτό από 8/1 έως 14/3 είναι ένα µεγάλο 
διάστηµα που θα σας δώσει αρκετές ευκαιρίες για να λύσετε 
αρκετά αδιέξοδα. Ο Απρίλιος είναι ο µήνας που χρειάζεται 

απόλυτη προσοχή σε αγορά ή πώληση ακινήτων. Το ανέβασµα προς την κορυφή συνεχί-
ζεται από 3/5 έως 10/7. Βάλτε όλες σας τις δυνάµεις από 29/8 µέχρι 4/11 για να µπείτε 
πλέον στην τελική πορεία. Τους υπόλοιπους µήνες η κατάστασή σας σταθεροποιείται.

ΕΡΩΤΙΚΑ
Με χαρές και κέφια υποδέχεστε το νέο χρόνο. Από 19/2 έως 12/3 η Αφροδίτη µπαίνει στο 
ζώδιό σας και σας ανατρέπει τα σχέδια για αποµόνωση. Από 1/5 έως 24/5 µην αφήσετε 
τη ζήλεια, την κτητικότητα και το πείσµα να χαλάσει ότι ωραίο δηµιουργήσατε. Η καλοτυ-
χία σας συνεχίζεται από 25/5 έως 18/6. Από 13/7 έως 5/8 υπάρχουν πολλές πιθανότητες 
να εµφανιστεί ξαφνικά µπροστά σας το άλλο σας µισό. Από 31/8 έως 24/9 θα θέλετε να 
σταµατήσετε το χρόνο γιατί εκεί πραγµατικά θα ζήσετε ένα διάστηµα πολύ ερωτικό και 
ροµαντικό. Κλείστε τους διακόπτες και αφοσιωθείτε στον έρωτα.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ - ΑΙΣΙΟ∆ΟΞΙΑ
ΚΑΙ ΧΡΗΜΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
Η σίγουρη βελτίωση των οικονοµικών σας είναι σχεδόν ώριµο 
γεγονός για σας. Από 15/3 έως 2/4 µπορεί να υλοποιηθούν 
αρκετά από τα σχέδιά σας. Από 18/4 έως 3/5 όσοι είστε δη-
µιουργικοί πραγµατικά θα πολλαπλασιάσετε τα υλικά αγαθά 
σας. Από 11/7 µέχρι 16/7 µπορεί να µην έχετε τη δύναµη να 

χαλάσετε τα χατίρια των δικών σας ανθρώπων και να κάνετε πολλά έξοδα για την οικο-
γένειά σας. Από 10/8 µέχρι 29/8 πολλές καινούργιες δυνατότητες θα σας ελαφρύνουν 
από αυτά που σας βαραίνουν. Ένα ταξίδι στο εξωτερικό ή από διαµάχες δικαστικές ή από 
σπουδές που µπορεί να ξεκινήσετε µπορεί να σας κάνουν να βγείτε έξω από τα όριά σας 
από 30/8 µέχρι 5/11. Η χρονιά θα κλείσει για σας µε τους καλύτερους όρους!!!

ΕΡΩΤΙΚΑ
Αφού ο Δίας είναι στο ζώδιό σας και σας ευνοεί το σίγουρο είναι ότι θα σας χαρίσει και 
έναν µεγάλο έρωτα. Μια καλή περίοδος για σας από 15/3 έως 6/4 όπου εκεί πραγµατικά 
θα νιώσετε πάρα πολύ ευτυχισµένοι. Επιτέλους θα φανεί ο αισθησιασµός σας από 1/5 έως 
24/5 αλλά και εκεί θα τολµήσετε να εκφραστείτε γιατί θα νιώσετε ασφάλεια. 
Ένας γενναιόδωρος Λέων µπορεί να κάνει το πέρασµά του από τη ζωή σας από 13/7 έως 
4/8 και να σας θυµίσει τις καρµικές υποχρεώσεις σας απέναντί του. Από 12/11 έως 7/12 η 
Αφροδίτη  ξαναγυρνάει στο ζώδιό σας και σας δίνει την απαραίτητη λάµψη και γοητεία για 
να αποκτήσετε αυτό που σας αξίζει. 

ΤΟΞΟΤΗΣ - ΕΠΟΙΚΟ∆ΟΜΗΤΙΚΟΣ 
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
Φέτος θα βάλετε όλες σας τις δυνάµεις να φτιάξετε επιτέ-
λους το περιβόητο οικονοµικό σας. Από 7/1 έως 14/3 θα τα 
πάτε περίφηµα. Από 15/3 έως 2/4 έχετε την τάση να µη σκέ-
φτεστε σωστά από έντονη αφηρηµάδα αλλά και ονειροπόλη-
ση. Πολλά καθηµερινά θέµατα που θα έχετε να αντιµετωπί-

σετε µέσα στον Αύγουστο θα σας αναγκάσει να κινηθείτε πολύ πρακτικά. Από 30/8 µέχρι 
4/11 οι συνθήκες θα είναι υπέρ σας. Από 24/11 έως 11/12 πολλά πράγµατα θα σας φανούν 
πάρα πολύ καλά αλλά τελικά µπορεί να µην είναι εφαρµόσιµα γι’ αυτό να µη βιάζεστε και 
αφήστε το χρόνο να σας δείξει τι πρέπει να κάνετε.

ΕΡΩΤΙΚΑ
Η νέα χρονιά µπαίνει µε την Αφροδίτη να είναι στο ζώδιό σας και να σας στέλνει σα µή-
νυµα ότι φέτος θα είναι η τυχερή χρονιά στην ερωτική σας ζωή. Μέχρι τις 23/1 θα έχετε 
λάµψη και γοητεία. Από 18/2 έως 11/3 ένα φιλικό πρόσωπο µπορεί να σας εξοµολογηθεί 
τον έρωτά του. Ένας Δίδυµος από 25/5 έως 17/6 µπορεί να µπει στη ζωή σας. Η καλύτερη 
και πιο δυναµική εποχή για σας θα είναι από 13/7 έως 5/8. Συγκρατηθείτε τον Αύγουστο 
µήπως δηµιουργήσετε κακές εντυπώσεις και εντάσεις. Η θεά του έρωτα γυρνάει ανανεω-
µένη σε σας από 19/10 έως 12/11 οπότε εκεί πολλοί από εσάς θα αποφασίσουν για σοβαρή 
δέσµευση.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ 
ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
Ξεκινάτε µε τις καλύτερες προϋποθέσεις γιατί έχετε ήδη 
κλείσει αρκετές από τις τρύπες σας. Μην παρασυρθείτε όµως 
από 8/1 µέχρι 14/3 σε ιδέες οµαδικές. Η καλή σας αλλά και 
πραγµατικά τυχερή περίοδος θα ξεκινήσει από 15/3 έως 2/4. 
Ο Ιούλιος θα είναι ο µήνας που θα µπορέσετε να κάνετε ένα 

άνοιγµα ακόµα και µε το εξωτερικό. Από 5/11 έως 23/11 ο Ερµής θα είναι στο ζώδιό σας 
και θα σας ενδυναµώσει µε καινούργιες ιδέες αλλά και διάθεση για σωστές επενδύσεις.

ΕΡΩΤΙΚΑ
Το νέο έτος σας βρίσκει µέσα στην καλή χαρά και µετά από µεγάλη ερωτική κραιπάλη. 
Μερικοί από εσάς θα σοβαρέψετε πολύ γιατί θα σκεφθείτε ότι µια σχέση για να κρατηθεί 
πρέπει να µπει σε άλλο πλαίσιο δηλαδή σε οικογένεια. Αυτό θα γίνει έντονο σε σας από 
24/1 µέχρι 17/2. Να θυµάστε ότι τα πάντα γίνονται στη σωστή στιγµή και αυτή η σωστή 
στιγµή θα είναι από 13/3 έως 15/4. Ο Μάιος και ο Ιούνιος θα συνεχίζει να σας δίνει συ-
ναρπαστικές πινελιές. Κινηθείτε µε προσοχή από 13/7 έως 6/8. Η εξιδανίκευση είναι ο 
µεγαλύτερός σας κίνδυνος και πρέπει εσείς που είστε γεννηµένοι το τρίτο δεκαήµερο να 
είστε επιφυλακτικοί στα παχιά τα λόγια και τα πολλά ταξίµατα από 25/9 έως 9/10 γιατί 
εκεί θα είναι η Αφροδίτη πάνω σας.

ΖΥΓΟΣ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ 
∆ΙΑΘΕΣΕΙΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
Κάπως συγκρατηµένα υποδέχεστε την καινούργια χρονιά για-
τί έχετε βάλει τη λογική κάτω και κινείστε µόνο µε αυτή. Από 
9/1 έως 14/3 θα τα παίξετε όλα για όλα και το σίγουρο είναι 
ότι θα κερδίσετε. Μετά η περίοδος που είναι από 15/3 έως 
3/5 είναι απόλυτα καρµική για σας. Μετά έρχεται ένα µεγάλο 

διάστηµα από τις 3/5 έως 10/7 που θα σας βοηθήσει να ξαναπάρετε τα πάνω σας. Από 11/7 
έως 27/7 οι κινήσεις πρέπει να είναι πολύ προσεκτικές. Ο χρόνος αυτός από το δεύτερο 
εξάµηνο σας ευνοεί αλλά και σας δικαιώνει. Να αποφεύγετε τις υπερβολές και ιδιαίτερα 
αυτές που σχετίζονται µε την προσωπική και κοινωνική σας προβολή.

ΕΡΩΤΙΚΑ
Ο νέος χρόνος θα βρει τους ελεύθερους µε πολλές νέες κατακτήσεις και τους υπόλοιπους  
µε µετοχές πολύ ανεβασµένες. Καλό είναι να µην καταλήξετε σε µία σχέση από 24/1 έως 
27/2 από ανάγκη ή από πίεση των άλλων. Καλύτερη εποχή για να φτιάξετε την προσωπική 
σας ζωή είναι από 18/2 έως 11/3 ή θα βρεθεί δίπλα σας ένας γοητευτικός Ιχθύς από 13/3 
έως 6/4. Το διάστηµα από 13/7 έως 6/8 θα έχετε όρεξη και αγάπη για τη ζωή, ενώ µια 
πραγµατικά εκπληκτική εποχή ξεκινάει για σας από 19/8 και κορυφώνεται στις 24/9. Σε 
εκείνο το διάστηµα πολλές σχέσεις θα πάρουν την τελική τους ευθεία.
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