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Ταξίδι στη Γη µε «βάρκα» τον Ελληνισµό
Του ανταποκριτή µας
Γιώργου Κακαρνιά
ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κήρυκα). Τον περασµένο Μάιο, το «Περιοδικό» του «Ε.Κ.» είχε φιλοξενήσει
ένα άρθρο σχετικά µε το ταξίδι του
δηµοσιογράφου ∆ηµήτρη Παρούση
στην Λατινική Αµερική και τις προσπάθειές του για να βρει και να µιλήσει µε Ελληνες οµογενείς στα πιο
απόµακρα µέρη της ηπείρου. Την
εποχή εκείνη βρισκόταν µεταξύ Χιλής και Αργεντινής, έχοντας µόλις
συνοµιλήσει µε ελληνικής καταγωγής κατοίκους της νοτιότερης πόλης
του κόσµου, την Ουσουάια.
Σχεδόν 7 µήνες µετά, ο ∆ηµήτρης Παρούσης γύρισε στην Ελλάδα για να ανασυντάξει τις δυνάµεις
του και να συνεχίσει το µακρύ και
δύσκολο ταξίδι του, αυτή τη φορά
µε προορισµό το Μεξικό και την
Κούβα. Ο «Ε.Κ.» µίλησε µαζί του για
τα ταξίδια του, τις εµπειρίες του,
τους στόχους και τις δυσκολίες που
συναντά. Και αξίζει να αναφερθεί
ότι οι µεγαλύτερες δυσκολίες που
συνάντησε ήταν στην Ελλάδα.
Ο ίδιος ταξιδεύει κυρίως µε δικά
του χρήµατα. Η εξωτερική βοήθεια
που έχει είναι περιορισµένη σε µίαδύο συνεργασίες µε κάποια Μέσα
Μαζικής Ενηµέρωσης, έναν φορητό
υπολογιστή που του χορηγήθηκε,
τον οποίο τελικά αναγκάστηκε να
αντικαταστήσει µε δικά του χρήµατα και µία φωτογραφική µηχανή
που του έδωσε µια εταιρεία. Το ενδιαφέρον της Πολιτείας και του
ιδιωτικού τοµέα είναι µικρό, αν και
ο ίδιος δεν απογοητεύεται και λέει
ότι υπάρχει µια ελπίδα για στήριξη
από το υπουργείο Εξωτερικών και
τη Γραµµατεία Απόδηµου Ελληνισµού και ιδιαίτερα τον υφυπουργό
κ. Κασσίµη, ο οποίος όχι µόνο ήταν
ενηµερωµένος σχετικά µε τις προσπάθειές του, αλλά έδειξε και θερµό ενδιαφέρον. Ο ∆ηµήτρης δεν
παρακάλεσε κανέναν. Ζήτησε την
βοήθεια κάποιων, αλλά όταν βρήκε
τις πόρτες κλειστές απλά συνέχισε
το ταξίδι του, όπως ακριβώς κάνει
µέχρι τώρα. Με τα δικά του πενιχρά
µέσα και µε όπλο την θέλησή του
να βρει Ελληνες σε όλα τα µήκη και
τα πλάτη του κόσµου και να διαδώσει τόσο τον Ελληνισµό, όσο και
την ελληνική γλώσσα, που όπως λέει, «µιλιέται σε όλον τον Κόσµο».
Το ταξίδι του το µεταφέρει στην
ιστοσελίδα που έχει δηµιουργήσει
για τον σκοπό αυτό, την
www.godimitris.gr. Εκεί υπάρχουν
φωτογραφίες, εµπειρίες, συνεντεύξεις, σκέψεις αλλά και αµέτρητα µηνύµατα στήριξης από Ελληνες και
µη, οι οποίοι συγκινήθηκαν µε την
προσπάθειά του και τον προτρέπουν να συνεχίσει. Και ο ίδιος φαίνεται αποφασισµένος να το κάνει.
Την περασµένη ∆ευτέρα ξεκίνησε
και πάλι. Θα µείνει για λίγο στο Μεξικό και στη συνέχεια θα πάει στην
Κούβα, όπου θέλει να ζήσει από κο-

ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ τύπος
ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κήρυκα). Η τοποθέτηση του Θόδωρου
Πάγκαλου στο θέµα του πανεπιστηµιακού ασύλου, οι καταθέσεις
για τη δολοφονία Βαρθολοµαίου
και η κηδεία του από το Α’Νεκροταφείο Αθηνών, το σχέδιο της κυβέρνησης για την αντιµετώπιση
τόσο της λειψυδρίας όσο και του
κινδύνου µπλάκ άουτ από την έλλειψη ρεύµατος το καλοκαίρι, το
θέµα των ράντζων στις εφηµερίες
των µεγάλων νοσοκοµείων, καθώς
και η ανταρσία οµάδας ιεραρχών
κατά του Αρχιεπισκόπου Χριστοδούλου µε αιτία τις σχέσεις µε το
Φανάρι και το νοµοσχέδιο για την
εκκλησιαστική ∆ικαιοσύνη είναι
από τα βασικά θέµατα της ειδησεογραφίας του χθεσινού αθηναϊκού
Τύπου.

Συναγερµός στην κυβέρνηση για
την απειλή λειψυδρίας.
«Ελευθεροτυπία»
Είπε - ξείπε. Απόπειρα Πάγκαλου
να µαζέψει τα ασυµµάζευτα για το
άσυλο.
«Εστία»
Ν∆ 155 έδρες, ΠΑΣΟΚ 105 έδρες.
Με βάση τα ποσοστά των τελευταίων δηµοσκοπήσεων.
«Τα Νέα»
Ντοκουµέντο: Τα ψέµατα για τα ράντζα. Αυτοψία σε µέρα εφηµερίας.

Οικονοµίας απέρριψε τις εισηγήσεις για αλλαγές.
ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
«Ο Αγώνας» (Θράκης)
Ανοικτή επιστολή των προσκόπων
προς τον Περιφερειάρχη - Για το
σταθµό µεταφόρτωσης απορριµάτων.
«Ελευθερία» (Μεσσηνίας)
«∆εκαπενταύγουστος» στις πηγές
ύδρευσης - Θα πούµε το νερο... νεράκι από την ανοµβρία.

«Η Αυγή»
Αθλια επίθεση στο άσυλο. Πάγκαλος και Γιαννάκου χέρι - χέρι.
WR/ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΟΦΙΑΝΟΣ

Ο ∆ηµήτρης Παρούσης στα γραφεία του «Εθνικού Κήρυκα» µε τον
ανταποκριτή της εφηµερίδας Γιώργο Κακαρνιά.
ντά το κλίµα της χώρας, τώρα που η
εικόνα της κατάστασης της υγείας
του Φιντέλ Κάστρο είναι συγκεχυµένη. Μετά την Κούβα θα πάει και πάλι
στο Μεξικό και µετά θα φτάσει ως τη
Χιλή. «Κύριος στόχος µου», λέει στον
«Ε.Κ.», «είναι να βρίσκω τους χαµένους Ελληνες. Να βλέπω τα προβλήµατα των ελληνικών κοινοτήτων.
Αναζητώ την ανεξάρτητη φωνή των
οµογενών. Με ενδιαφέρει ο απλός
Ελληνας µετανάστης. Για παράδειγµα, κάναµε κάποιες προσπάθειες και
µία εταιρεία από την Ελλάδα στέλνει
ελληνικές σηµαίες στους Ελληνες της
Αργεντινής». Με αυτόν τον τρόπο
προµηθεύτηκε σηµαίες και ο Ντεµέτριο από την Ουσουάια, του οποίου ο
πατέρας ήταν από την Τένεδο. Ετσι
µπόρεσε να παρελάσει στην πλατεία
της πόλης στην ετήσια γιορτή των
µεταναστών, δείχνοντας µε τον τρόπο αυτό την ελληνική του καταγωγή.
Το ταξίδι του ∆ηµήτρη, του χρόνου µετά την Λατινική Αµερική, θα
συνεχιστεί στην Αυστραλία, την
Ασία και γύρω στα τέλη του 2008
θα είναι στις ΗΠΑ. Ο ίδιος λέει ότι,
παρά τις δυσκολίες όσον αφορά την
εύρεση χρηµάτων για τα λειτουργικά του έξοδα, θα συνεχίσει να ταξιδεύει. «Ο Πάολο Κοέλιο λέει σε ένα
βιβλίο του ‘αν θέλεις κάτι πάρα πολύ, το σύµπαν θα συνωµοτήσει για
γίνει πραγµατικότητα’. Εγώ πιστεύω ότι αν θες κάτι πάρα πολύ,
πρέπει να κάνεις άνω-κάτω το σύµπαν για να τα καταφέρεις».
Οµως το ταξίδι του κινδυνεύει
από στιγµή σε στιγµή να σταµατήσει. Ο ίδιος τονίζει ότι αν του κλέψουν ή χάσει τον φορητό του υπολογιστή θα πρέπει να σταµατήσει,
αφού όλη του η δουλειά εξαρτάται
από αυτόν και δεν έχει τα χρήµατα
για να τον αντικαταστήσει.
Οι κίνδυνοι του ταξιδιού του είναι πολλοί. Τέσσερις φορές κινδύνεψε στη Βραζιλία. Μία φορά, όπως

λέει στον «Ε.Κ.», έβγαζε φωτογραφίες από την ταράτσα ενός κτιρίου
τις εκδηλώσεις για το βραζιλιάνικο
καρναβάλι, όταν κάποιος τον προειδοποίησε ότι τον σηµαδεύει ελεύθερος σκοπευτής από τις φαβέλες
(τις φτωχογειτονιές) που βρίσκονταν ακριβώς απέναντι. Επίσης έχει
να θυµηθεί πολλές ιστορίες µε κλοπές, επιθέσεις, ακόµα και µε µαχαιρώµατα και τροµοκρατικές ενέργειες... Αλλά τα περισσότερα προβλήµατα λέει πως τα συνάντησε στην
Ελλάδα, αφού λέει ότι η χώρα µας
«έχει αποκτήσει τις πιο ακριβές συνήθειες της Ευρώπης και τις πιο
στραβές της Λατινικής Αµερικής».
Ο ∆ηµήτρης Παρούσης συνεχίζει
το ταξίδι του στον Κόσµο και συνεχίζει, µέσω της ιστοσελίδας του, τις
ανταποκρίσεις από τις κοινότητες
των Ελλήνων του εξωτερικού, έστω
και αν η Ελλάδα δεν δείχνει το ενδιαφέρον που θα όφειλε να δείξει
σε µια τέτοια προσπάθεια. Πάντως
εκείνος δεν απογοητεύεται. Και αυτό φαίνεται και από το γνωµικό που
χρησιµοποιεί όποτε κάποιος του λέει ότι τον ζηλεύει για τις εµπειρίες
του: «Το ταξίδι συνεχίζεται. Πάρε
ένα σάκο κι έλα».

ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
Σήµερα είναι Τετάρτη 14 Φεβρουαρίου και η Εκκλησία µας γιορτάζει
τη µνήµη Αυξεντίου, Μάρωνος οσ.,
Γεωργίου

Η ΣΚΕΨΗ
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
Η αλήθεια και το λάδι πάντα βγαίνουν από πάνω.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΟΙΜΙΑ

«Λόγος»
Ατοκα δάνεια σε δικαιούχους του
ΟΕΚ. Εξόφληση σε 25 χρόνια.
«Η Καθηµερινή»
Ανυποχώρητος ο κ. Πάγκαλος στο
θέµα του δήθεν “ασύλου”. Ασαφής
η θέση της κ. Γιαννάκου.
«Ριζοσπάστης»
Η πρόταση του ΚΚΕ για την επαγγελµατική µόρφωση και την ενιαία
λαϊκή Παιδεία.
«Απογευµατινή»
Θρήνος για τον ευπατρίδη. Σύσσωµη η πολιτική, πανεπιστηµιακή και
συνδικαλιστική ηγεσία παρέστη
στην κηδεία του διοικητή του ΙΚΑ.
«Αυριανή»
Μαζέψτε τις γκόµενες από υπουργούς και ∆ιοικητές ∆ΕΚΟ. Το κακό
ξεκίνησε από την Μιµή και δυστυχώς παίρνει διαστάσεις επιδηµίας.
«Το Βήµα»
Ανταρσία στην Εκκλησία. Μητροπολίτες κατά Αρχιεπισκόπου. Αιτία
οι σχέσεις µε το Φανάρι.
«Η Βραδυνή»
Αγροτεµάχια: Οι νέες αντικειµενικές. Νέες τιµές σε όλη την Ελλάδα.
«Εθνος»
Περίεργες σκιές και αντιφάσεις.
Ολες οι καταθέσεις για τη δολοφονία Βαρθολοµαίου.
«Ελεύθερος»
Καίνε τον Γιώργο παιδεία -δηµοσκοπήσεις. “Ανθρακες ο θησαυρός” µε
τις επιθέσεις προς την κυβέρνηση.
«Ελεύθερος Τύπος»
Επείγον σχέδιο για νερό -ρεύµα.

Του ΚΩΣΤΑ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ από «ΤΑ ΝΕΑ»
«Εθνικός Κήρυκας»
∆εκάδες νεκροί από εκρήξεις στη
Βαγδάτη - «Πού είναι το νέο σχέδιο
ασφαλείας;», φώναζαν απεγνωσµένοι Ιρακινοί • Πρωτοφανής βασανισµός 37χρονης Βουλγάρας • Σε βαρύ κλίµα η κηδεία - Η Αστυνοµία
προσπαθεί να ρίξει φως στη δολοφονία • Η πρώτη γυναίκα πρόεδρος του Χάρβαρντ • Κοινή γιορτή
στο Φλάσινγκ • «Ποδήλατα-Φαντάσµατα» στη Ν.Υ. •Πού και πώς ψηφίζουν οι απόδηµοι Ελληνες.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
«Εξπρές»
Ωθηση στον Πειραιά µε σχέδιο ανάπλασης 1 δισ. Συµφωνία των ιδιοκτητών ακινήτων στην λιµενοβιοµηχανική ζώνη ∆ραπετσώνας - Κερατσινίου.
«Ηµερησία»
Κρίσιµο τεστ για τις µετοχές. Απώλειες 4% σε πέντε συνεδριάσεις. Το
κλίµα στα ξένα χρηµατιστήρια θα
κρίνει την κατεύθυνση της Σοφοκλέους.
«Ναυτεµπορική»
Παρακράτηση φόρου χωρίς αύξηση
στις προκαταβολές. Το υπουργείο

«Νέα Κρήτη» (Κρήτης)
Ηθελα να τον σκοτώσω - Οµολογία
σοκ του Βασίλη Καραµάνη που επιτέθηκε στον εισαγγελέα της Εδρας
στα Χανιά.
«∆ηµοκράτης» (Λέσβου)
Επιτυχής έκβαση προσπάθειας ∆.
Χαλκιώτη - Θα εγκατασταθεί µε
έφοδα της ∆ΕΗ σταθµός µέτρησης
ατµοσφαιρικών ρύπων.
«Εγνατία»
(Θεσσαλονίκης)
Κλινική του «Γεννηµατάς» στο...
εδώλιο. Σήµερα καταθέτει στον εισαγγελέα ο πρόεδρος του νοσοκοµείου για την κόντρα που ξέσπασε
ανάµεσα σε γιατρούς.
«Μακεδονία» (Θεσσαλονίκης)
«∆ωρεάν» σπίτια δίνουν τώρα οι δήµοι ενώ στο σχέδιο πόλης µπαίνουν
άλλα 12.509 στρµ. Οι περιοχές, οι
δικαιούχοι και οι όροι χορήγησης.
«Ηµέρα τση Ζάκυθος»
(Ζακύνθου)
Το είδαµε κι αυτό... - Ναρκωτικά µε
courier, αεροπλάνα και βαπόρια.
«Ελεύθερη Θράκη) (Θράκης)
Αυξάνεται η ζήτηση των νέων για
τις στρατιωτικές σχολές.

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
Τετάρτη 14 Φεβρουαρίου
NGTV
11:00
12:00
13:00
16:30
18:30
19:00
19:30
20:30
21:30
22:15
00:00

∆ΕΛΤΙΟ ΕΙ∆ΗΣΕΩΝ (ΝΕΤ)
ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ
ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ (ALTER)
ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ
ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΛΛΑ∆Α
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ NGTV
ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ
EΙ∆ΗΣΕΙΣ NGTV & ΝΕΤ
ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ
ΖΩΝΤΑΝΟ ∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟ ΕΛΛΑ∆Α

ANTENNA
06:00 ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΑΝΤ1
06:45 ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΕΛΛΑ∆Α
10:00 ΠΡΩΙΝΟΣ ΚΑΦΕΣ
12:35 ΑΝΑΛΥΣΕ ΤΟ

12:40
13:00
14:00
14:45
15:35
16:20
18:00
18:20
18:25
19:10
20:00
21:00
21:45
22:30
01:00
03:00

ΝΟΝ-STOP MUSIC
ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΑΝΤ1 ΣΤΙΣ 20.00
ΕΛΛΑΣ ΤΟ ΜΕΓΑΛΕΙΟ ΣΟΥ
ΤΑ ΦΙΛΑΡΑΚΙΑ
ΣΑΝ ΤΟΝ ΣΚΥΛΟ ΜΕ ΤΗ ΓΑΤΑ
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΤΟ ∆ΕΙΣ
ΝΟΝ-STOP MUSIC
ΑΝΑΛΥΣΕ ΤΟ
DEAL
ΕΡΩΤΑΣ
ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΑΝΤ1 ΣΤΙΣ 20.00
ΤΥΧΗ ΒΟΥΝΟ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΝΑ
ΑΠΟ∆ΕΙΞΕΙΣ
ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΕΛΛΑ∆Α
ΠΡΩΙΝΟΣ ΚΑΦΕΣ

ERT SAT
05.45 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ

10.00
12.00
13.00
14.00
15.00
16.00
21.00
22.00
02.00
02.10
04.00
05.00

(ΝΕΤ) «ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ»
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ
«ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ» (ΝΕΤ)
ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ - ΑΘΛΗΤΙΚΑ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - ΚΑΙΡΟΣ (ΝΕΤ)
ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ)
(ΝΕΤ)
ΜΕΝΟΥΜΕ ΕΛΛΑ∆Α (ΕΤ-1 13/2)
ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ - ΑΘΛΗΤΙΚΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ - ΚΑΙΡΟΣ (ΝΕΤ)
ΤΗΛΕΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ SPECIAL
OLYMPICS (ΝΕΤ)
ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ (ΝΕΤ)
ΤΗΛΕΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ SPECIAL
OLYMPICS (ΝΕΤ)
ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ ΡΙΚ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ
ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ (Ε)
ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΤΟ ΤΡΑΓΟΥ∆Ι

Η εφηµερίδα δεν φέρει καµµία ευθύνη για τυχόν αλλαγές στο πρόγραµµα.

ΩΡΟΣΚΟΠΙΟ

ΓΙΝΕ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗΤΗΣ
ΣΤΟΝ «ΕΘΝΙΚΟ ΚΗΡΥΚΑ»
και πάρε την αγγλόφωνη έκδοσή του
«The National Herald»

∆ΩΡΕΑΝ ΓΙΑ 3 ΜΗΝΕΣ
Μια συνδροµή στον «Εθνικό Κήρυκα» είναι
ανεκτίµητης αξίας. Kι αυτό γιατί είναι η έγκυρη και αντικειµενική εφηµερίδα που καλύπτει κάθε µέρα -από το 1915τα νέα της Κοινότητάς µας, ειδήσεις που δεν θα βρείτε πουθενά αλλού, τα νέα της Ελλάδας, της Κύπρου της Αµερικής
και του Kόσµου όλου. Βάλτε τον «Εθνικό Κήρυκα» στη
ζωή σας. ∆εν θα το µετανοιώσετε ποτέ. Θα ξεχωρίζετε παντού και πάντα γιατί θα είστε σωστά ενηµερωµένοι.

δροµή στην αγγλόφωνη, ανεξάρτητη, εβδοµαδιαία έκδοση
«The National Herald». Πρόκειται για µια εφηµερίδα
στην αγγλική γλώσσα που εντυπωσιάζει µε την εγκυρότητά
της, το εύρος της κάλυψης των ειδήσεων από ολόκληρη την
Αµερική και τον απανταχού Ελληνισµό, µια εφηµερίδα που
διαθέτει τους καλύτερους σχολιαστές που συγκεντρώθηκαν
ποτέ σε ένα οµογενειακό έντυπο, µια εφηµερίδα που αποτελεί ένα πολύτιµο δώρο για εσάς και τα παιδιά σας.

Τώρα µαζί µε την ετήσια συνδροµή σας στην ηµερήσια ελληνόφωνη έκδοση παίρνετε ∆ΩΡΕΑΝ και µια τρίµηνη συν-

Μη χάσετε αυτή την ευκαιρία να γραφτείτε στη µία και
να πάρετε την άλλη δωρεάν.
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ΚΡΙΟΣ
21 Μαρτίου - 20 Απριλίου
Το τρίγωνο της Σελήνης και του ∆ία
από το φιλικό σας ζώδιο του Τοξότη, δίνουν σήµερα τη δυνατότητα
να διευθετήσετε µε την υποστήριξη
ατόµων του περιβάλλοντός σας σοβαρές εκκρεµότητες σε κάθε τοµέα.
Αφιερώστε χρόνο στον σύντροφό
σας και προσπαθήστε να βρείτε
τρόπους επικοινωνίας µαζί του.

ΛΕΩΝ
21 Ιουλίου - 21 Αυγούστου
Το τρίγωνο της Σελήνης και του ∆ία
από το φιλικό σας ζώδιο του Τοξότη
και η όψη του Κρόνου στο ζώδιό
σας µε τον Ηλιο στο απέναντί σας
ζώδιο του Υδροχόου, κινούν τη σηµερινή ηµέρα αντιφατικά. Αποφύγετε αυτή την περίοδο να κλείσετε
εκκρεµότητες, γιατί στη θέση τους
θα προκληθούν καινούργιες.

ΤΟΞΟΤΗΣ
23 Νοεµβρίου - 20 ∆εκεµβρίου
Η σύνοδος της Σελήνης µε τον ∆ία
στο ζώδιό σας εφιστούν σήµερα την
προσοχή σας για δύσκολες καταστάσεις σε κάθε τοµέα, που ενδέχεται να
µοιάζουν µε µασκαρεµένες ευκαιρίες. ∆ώστε ιδιαίτερη προσοχή σε
σηµαντικές αξιολογήσεις που αφορούν την υγεία, τις σπουδές αλλά και
νοµικές διαδικασίες και συµβόλαια.

ΤΑΥΡΟΣ
21 Απριλίου - 20 Μαϊου
Το τετράγωνο του Ηλιου µε τον
Κρόνο, σας φέρνει σήµερα αντιµέτωπους µε σοβαρές υποχρεώσεις
που δεν παίρνουν άλλη αναβολή.
Είναι σηµαντικό να καταλάβετε
πως η οριστική λύση όσα σας ταλαιπωρούν εδώ και καιρό βρίσκεται σε
θέµατα δοµής και όχι επιφανειακών γεγονότων. Σηµαντικές αλλαγές είναι για εσάς το ζητούµενο.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
22 Αυγούστου - 22 Σεπτεµβρίου
Κλίµα αποσυντονισµού φέρνει η
όψη της Σελήνης και του ∆ία µε τον
Ερµή και την Αφροδίτη απέναντί
σας. Αποφύγετε να αναλωθείτε σε
άσκοπες συζητήσεις τόσο στον προσωπικό όσο και στον επαγγελµατικό τοµέα και διερευνήστε σε βάθος
θέµατα υγείας, νοµικές διαδικασίες
που ενδεχοµένως περιέχουν πλάνες και σκοτεινά σηµεία.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ
21 ∆εκεµβρίου - 19 Ιανουαρίου
Η όψη του κυβερνήτη σας του Κρόνου µε τον Ηλιο σήµερα, ζητά να
έρθετε ουσιαστικά αντιµέτωποι µε
πρακτικά και συναισθηµατικά θέµατα. Ο Αρης στο ζώδιό σας βοηθά
προς αυτή την κατεύθυνση δίνοντάς σας τη δυναµική, την οργανωτικότητα αλλά και τις ευκαιρίες
ώστε να βάλετε τα πράγµατα στη
θέση τους.

∆Ι∆ΥΜΟΙ
21 Μαϊου - 20 Ιουνίου
Η Σελήνη απέναντί σας σε σύνοδο
µε τον ∆ία και σε δύσκολη όψη µε
τον Ερµή και την Αφροδίτη περιπλέκουν, τόσο επαγγελµατικά και
οικονοµικά ζητήµατα όσο και προσωπικά. Αποφύγετε παράλογες κινήσεις που στηρίζονται σε κακή
αξιολόγηση και άκαιρους υπερενθουσιασµούς.

ΖΥΓΟΣ
23 Σεπτεµβρίου - 22 Οκτωβρίου
Σηµαντικές δοµικές αλλαγές φέρνει
στο προσκήνιο η σηµερινή ηµέρα
για εσάς, τόσο στο συναισθηµατικό
τοµέα όσο και σε πρακτικά θέµατα.
Στραφείτε στην ουσία των πραγµάτων και αποφύγετε να διασκορπιστείτε σε γενικόλογες επιφανειακές
αξιολογήσεις, αν θέλετε πραγµατικά
να δοθούν οριστικές λύσεις. Σε αυτή
τη λογική, θα σας απασχολήσει και η
σχέση µε τον σύντροφό σας.

Υ∆ΡΟΧΟΟΣ
20 Ιανουαρίου - 18 Φεβρουαρίου
Η όψη του Ηλιου στο ζώδιό σας µε
τον Κρόνο απέναντί σας, ζητά σήµερα να αναµετρηθείτε µε εκκρεµότητες του παρελθόντος τόσο
στον προσωπικό όσο και στον επαγγελµατικό τοµέα. Σηµαντικές διευθετήσεις που γίνονται αυτή την περίοδο, θα σας ανοίξουν τον δρόµο
για µελλοντικούς στόχους.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
21 Ιουνίου - 20 Ιουλίου
Η Σελήνη σε όψη µε τον ∆ία και η
όψη του Ερµή και της Αφροδίτης,
σας στρέφουν σήµερα σε πρακτικά
ζητήµατα που πρέπει αµέσως να
υλοποιηθούν. Στην προσπάθειά
σας προς αυτή την κατεύθυνση, είναι σηµαντικό να µην είστε διχασµένοι, µια προς την πλευρά της
λογικής και µια προς την πλευρά
του άκρατου συναισθήµατος.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
23 Οκτωβρίου - 22 Νοεµβρίου
Εντονη συναισθηµατική φόρτιση
και αρκετές αντιφάσεις και κυκλοθυµία όσον αφορά τη διάθεσή σας,
δείχνουν αυτή την περίοδο πως κάτι πρέπει να αλλάξει επί της ουσίας
στη ζωή σας. Οι εξωτερικές διαµάχες µόνο θα επιδεινώσουν την κατάσταση.

ΙΧΘΥΕΣ
19 Φεβρουαρίου - 20 Μαρτίου
Το τετράγωνο της Σελήνης µε τον
Ερµή στο ζώδιό σας δηµιουργεί σήµερα ένταση σε συζητήσεις που
αφορούν επαγγελµατικές και οικονοµικές υποχρεώσεις. Το κλίµα
αβεβαιότητας που υπάρχει, δεν
πρέπει να λειτουργήσει καθηλωτικά, αλλά να σας ωθήσουν σε ρεαλιστική δράση ώστε να ξεκαθαρίσουν
τα πράγµατα.

