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Με επιτυχία οι Κινητές Ιατρικές Μονάδες στην Αστυπάλαια
ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ. Οι δύο υπερσύγχρονες Κινητές Ιατρικές Μονάδες
ολοκλήρωσαν με επιτυχία ακόμα
μια αποστολή, αυτή τη φορά
στην Αστυπάλαια.
Οι κάτοικοι του νησιού είχαν
την ευκαιρία να λάβουν εντελώς
δωρεάν ολοκληρωμένη ιατρική
φροντίδα και υποστήριξη από
επαγγελματίες εθελοντές γιατρούς που συμμετέχουν στο πενταετούς διάρκειας Εθνικό Πρόγραμμα Αγωγής-Προαγωγής
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας σε νησιωτικές, ακριτικές και παραμεθόριες περιοχές της Ελλάδας.
Το Πρόγραμμα «τρέχει» από
τον Ιανουάριο του 2014 με πρωτοβουλία και αποκλειστική δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Την επιστημονική ευθύνη
σχεδιασμού και υλοποίησης έχει
ο Δρ. Παναγιώτης Κουλουβάρης,
Λέκτορας Α’ της Πανεπιστημιακής Ορθοπεδικής Κλινικής και
Επιστημονικός Υπεύθυνος του
Ορθοπεδικού Ιατρείου της Πολυκλινικής Ολυμπιακού Χωριού.
Η επόμενη αποστολή θα πραγματοποιηθεί στα Ψαρά στις 4
Ιουλίου.
Στο πλαίσιο της επίσκεψης
των Κινητών Ιατρικών Μονάδων
στην Αστυπάλαια, η οποία διήρκησε συνολικά 5 ημέρες (29
Μαΐου - 3 Ιουνίου), 806 κάτοικοι
συνολικά, όλων των ηλικιών,
εξετάστηκαν από τους εθελοντές
γιατρούς του Προγράμματος,

φιλιπποσ αθανασιου

Οι κάτοικοι της Αστυπάλαιας είχαν την ευκαιρία να λάβουν εντελώς δωρεάν ολοκληρωμένη
ιατρική φροντίδα και υποστήριξη, σε αυτή την αποστολή των Κινητών Ιατρικών Μονάδων.
πραγματοποιώντας 1.276 ιατρικές εξετάσεις και 2.261 ραντεβού.
Συγκεκριμένα έγιναν 200
υπέρηχοι, 227 ηλεκτροκαρδιογραφήματα, 371 ακτινογραφίες,
113 triplex καρδιάς, 106 μαστογραφίες, 99 test Παπανικολάου,
83 έλεγχοι οστικής πυκνότητας,

37 εξετάσεις γλυκοζυλιωμένης
και 40 σπιρομετρήσεις.
Κατά τις εξετάσεις που διενεργήθηκαν στην Αστυπάλαια,
μεταξύ άλλων, διαγνώστηκαν
τρεις ασθενείς με σοβαρές καρδιολογικές παθήσεις καθώς και
ένας ασθενής με μετεγχειρητική
επιπλοκή σε μεταμόσχευση κε-

ρατοειδούς.
Κεντρικός στόχος του Προγράμματος είναι να προσφέρει
στους κατοίκους παραμεθόριων
νησιών και απομακρυσμένων περιοχών της χώρας ανοιχτή πρόσβαση σε αξιόπιστες ιατρικές
υπηρεσίες, συμβάλλοντας με
αυτό τον τρόπο στην πρόληψη

Αμαλιάδα: Στο αυτόφωρο αιμόφυρτα δύο αδέλφια
ΑΜΑΛΙΑΔΑ. Στο αυτόφωρο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Αμαλιάδας οδηγήθηκαν το πρωί της
Τρίτης δύο αδέλφια από την
Αμαλιάδα, οι οποίοι ήρθαν στα
χέρια και ο ένας ξυλοκόπησε τον
άλλο!
Το περιστατικό σημειώθηκε
το απόγευμα της Δευτέρας μέσα
στο σπίτι των δύο αδελφών και
μπορεί ο καβγάς να ξεκίνησε
φραστικά στην αρχή, επεκτάθηκε ωστόσο στην πορεία και άρχισαν να... πέφτουν γροθιές εκατέρωθεν.
Οπως ήταν αναμενόμενο, η
υπόθεση έφτασε στην Αστυνομία με τους δύο άνδρες αιμόφυρτους να οδηγούνται στο
Αστυνομικό Τμήμα Αμαλιάδας
και μπορεί το αδίκημα να διώκεται αυτεπάγγελτα, στην περίπτωση των δύο αδελφών ωστόσο έγιναν και μηνύσεις, καθώς
ο καθένας υπέβαλε μήνυση στον
άλλον!
Οι δύο άνδρες μετά το περιστατικό μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο για να εξεταστούν από

Καλαμπάκα.
Εκλεψαν
προϊόντα από σούπερ μάρκετ
στην Καλαμπάκα, όμως δεν πήγαν μακριά. Σύμφωνα με το
«trikalavoice.gr» συνελήφθησαν προχθές το απόγευμα ένας
59χρονος άνδρας και τρεις γυναίκες, ηλικίας 60, 27 και 43
ετών κατηγορούμενοι για κλοπή προϊόντων. Δύο από τους
δράστες μπήκαν στο κατάστημα
και αφαίρεσαν προϊόντα διατροφής και ένδυσης. Στη συνέχεια επιβιβάστηκαν σε αυτοκίνητο, όπου τους ανέμεναν οι
άλλοι δύο δράστες και τράπηκαν σε φυγή. Η κινητοποίηση
των αστυνομικών ήταν άμεση
με αποτέλεσμα τον εντοπισμό
και τη σύλληψη των δραστών.
Τα κλοπιμαία κατασχέθηκαν
και αποδόθηκαν σε υπεύθυνο

γιατρούς και για τη χορήγηση
των σχετικών ιατροδικαστικών
βεβαιώσεων και το βράδυ της
Δευτέρας κρατήθηκαν στα κρατητήρια της Αστυνομικής Διεύθυνσης Ηλείας, αφού ήταν και
οι δύο κρατούμενοι στα πλαίσια
του αυτοφώρου.
Tην Τρίτη το πρωί οδηγήθη-

καν στα Δικαστήρια Αμαλιάδας
με τα σημάδια εμφανή στο σώμα, τα πρόσωπά τους και τα ρούχα τους, αφού και οι δύο είχαν
εκδορές, ενώ τα ρούχα τους
ήταν ματωμένα και σκισμένα.
Η υπόθεσή ωστόσο δεν εκδικάστηκε την Τρίτη, πήρε αναβολή και θα εκδικαστεί σήμερα το

πρωί και τα δύο αδέλφια αφέθησαν ελεύθερα.
Οσο για το τι ήταν αυτό που
οδήγησε στον ξυλοδαρμό, πληροφορίες αναφέρουν ότι οι δύο
αδελφοί έχουν οικονομικές και
περιουσιακές διαφορές από παλιά.
Πηγή: «patrisnews.com»

Στη φυλακή για πορνογραφία ο παιδίατρος
ΙΩΑΝΝΙΝΑ. Στις φυλακές Σταυρακίου Ιωαννίνων οδηγήθηκε ο
Βούλγαρος παιδίατρος ο οποίος
με τη δράση του είχε συγκλονίσει το πανελλήνιο.
Ο Βούλγαρος κατηγορείται
για διακίνηση ιδιαίτερα σκληρού υλικού παιδικής πορνογραφίας.
Μετά την απολογία του στον
εισαγγελέα είχε αφεθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.
Ομως παρήλθε το χρονικό
διάστημα που είχε οριστεί για

Εκτός των Αθηνών
του καταστήματος, ενώ οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στην
εισαγγελέα.

Κόρινθος. Από τη Δευτέρα
προχώρησαν σε απεργία πείνας
οι κρατούμενοι στο κέντρο κράτησης μεταναστών και προσφύγων της Κορίνθου, διαμαρτυρόμενοι για την επ’ αόριστο
παράταση της κράτησης πέραν
του 18μηνου, του ανώτατου
ορίου που προβλέπει ο νόμος
για εξαιρετικές περιπτώσεις.
«Με τη συστηματική και επ’ αόριστον κράτηση η ελληνική κυβέρνηση μας σκοτώνει. Μας

τρώνε τις ζωές μας και σκοτώνουν τα όνειρα και τις ελπίδες
μας μέσα σε φυλακές. Και όλα
αυτά τη στιγμή που κανείς από
εμάς δεν έχει διαπράξει κανένα
αδίκημα», αναφέρουν οι απεργοί πείνας της Κορίνθου.

Λαμία. Τραγική κατάληξη είχε ένας ηλικιωμένος αγρότης
από τη Μαλεσίνα Φθιώτιδας, ο
οποίος πήγε με τρακτέρ στο περιβόλι του για να ψεκάσει. Σε
κάποιο σημείο όπου το έδαφος
ήταν αρκετά επικλινές, το τρακτέρ αναποδογύρισε και έπεσε
σε ένα μικρό ρέμα καταπλακώ-

την καταβολή της εγγύησης.
Τα χρήματα δεν κατατέθηκαν και από τον ανακριτή Ιωαννίνων εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης.
Βάσει αυτού κινήθηκε η Ελληνική Αστυνομία και παρά τα
ανοιχτά μέτωπα που υπήρχαν
με την μεγάλη επιχείρηση για
τους δύο δράστες, οδηγήθηκε
στη σύλληψη του Βούλγαρου
παιδίατρου, ο οποίος οδηγήθηκε στις φυλακές Σταυρακίου.
Πηγή: «epiruspost.gr»

νοντας τον 81χρονο άντρα.
Ενας συγχωριανός του που πέρασε λίγη ώρα αργότερα από
το σημείο, είδε το αναποδογυρισμένο τρακτέρ και έτρεξε να
βοηθήσει, αλλά ήταν ήδη αργά.

Χανιά. Την κατάληψη του
Πολυτεχνείου Κρήτης μέχρι τη
Δευτέρα αποφάσισε ο ενιαίος
σύλλογος φοιτητών του ιδρύματος. Με την απόφαση αυτή ο
σύλλογος θέλει να διαμαρτυρηθεί για την ψήφιση από τη Σύγκλητο του νέου Οργανισμού
λειτουργίας του πολυτεχνείου.
Το μέλλον της κινητοποίησης
θα αποφασιστεί τη Δευτέρα,
ενώ οι φοιτητές σήμερα θα
πραγματοποιήσουν πορεία στο
κέντρο των Χανίων.

ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ τύπος
ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κήρυκα). Τα κυριότερα θέματα
που προβλήθηκαν, χθες, Τετάρτη 11 Ιουνίου, στα πρωτοσέλιδα
του Τύπου.

«Η Ροδιακή»
Χιλιάδες αιτήσεις για δωρεάν
τρόφιμα.
«Νέα Κρήτη»
Θανατηφόρο άγχος. Υποψήφια
των πανελλαδικών αποπειράθηκε ν’ αυτοκτονήσει.

«Αυγή»
Υπογραφή Σαμαρά για νέα μέτρα!

«Πατρίς» (Ηρακλείου)
Παροχές αυτοί, μέτρα το ΔΝΤ.

«Λόγος»
Ορκωμοσία στη σκιά του ΔΝΤ.

«Πρωινός Λόγος»
(Ιωαννίνων)
«Ωρα πολιτισμού» με τον κ. Τασούλα.

«Η Καθημερινή»
Κυβέρνηση δύο ταχυτήτων και
δύο μηνυμάτων.
«Ριζοσπάστης»
Οι αντιλαϊκές πολιτικές θα συνεχίζονται όσο δεν ορθώνει ο
λαός ανάστημα.
«Δημοκρατία»
Κόλαση διαρκείας.
«Εθνος»
Πτώση βάσεων σε δύο επιστημονικά πεδία.
«Ελεύθερος Τύπος»
Κάτω από τη βάση 1 στους 2
στην Εκθεση.

Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΣΑΡΑΦΟΓΛΟΥ για τον «ΕΘΝΙΚΟ ΚΗΡΥΚΑ»
σμός στις μεσαίες σχολές.

πωρο.

«Εθνικός Κήρυκας»
Τα συμφέροντα είναι η πρόκληση λέει το ΔΝΤ και προσθέτει:
Δώστε ώθηση στις μεταρρυθμίσεις • Ανάπτυξη, ύφεση και το
λιμάνι Πειραιά • Ορκωμοσία της
νέας κυβέρνησης • Δράλλιος:
Φανατικός αναγνώστης ΪΕ.Κ.Μ
από 1956.

«Αγώνας» (Θράκης)
Δεν πέφτουμε ποτέ Ξάνθη ολέ,
ολέ! Ολοι μαζί μπορούμε.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
«Ελευθεροτυπία»
Το ΔΝΤ δεν άλλαξε.
«Εστία»
Στόχος τώρα η τετραετία.
«Η Εφημερίδα των Συντακτών»
ΔυΝαμίΤης.
«Τα Νέα»
Πανελλαδικές 2014: Συνωστι-

«Ημερησία»
Οι «3» μεγάλοι στόχοι.
«Ναυτεμπορική»
Προσαρμογή της οικονομίας με
νέο «κοινωνικό πρόσωπο».

«Αλήθεια» (Θεσσαλίας)
Σε νέες περιπέτειες... μπαίνει η
Μητρόπολη Θεσσαλιώτιδος.
«Ελευθερία» (Καλαμάτας)
Ευκαιρίες για κατοικία στην Πελοπόννησο.
«Η Γνώμη» (Πάτρας)
Λιγότεροι φόροι χωρίς κίνδυνο
για την χώρα.
«Ημέρα τση Ζάκυθος»
Ανάκτηση της χαμένης Περιφέρειας των Ιονίων.

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
«Αγγελιοφόρος» (Θεσ/νίκης)
Μειώσεις φόρων από το Φθινό-

«Ημερησία» (Ημαθίας)
«Πάμε με γρήγορο βήμα» ζήτησε
ο Πρωθυπουργός.

«Ταχυδρόμος»
(Μαγνησίας)
Εκστρατεία στη Θεσσαλονίκη.
«Ο Χρόνος» (Κομοτηνής)
Ο σαρωτικός ανασχηματισμός
έθεσε εκτός της Ροδόπη.

ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
Σήμερα είναι Πέμπτη 12 Ιουνίου,
Ουνουφρίου και Πέτρου του εν
Αθω των οσίων, Τριφυλλίου επισκόπου Λευκωσίας Κύπρου.

Η ΣΚΕΨΗ
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
Πόσο μάταιο είναι να κάθεσαι
για να γράψεις, όταν δεν έχεις
σηκωθεί για να ζήσεις!
ΧΕΝΡΙ ΝΤΕΪΒΙΝΤ ΘΟΡΟΟΥ,
1817-1862,
Αμερικανός συγγραφέας

και την προαγωγή της υγείας
σε εθνικό επίπεδο, ιδιαίτερα εν
μέσω κρίσης, οπότε ο τομέας
της Υγείας πλήττεται ιδιαίτερα.
Από τον Ιανουάριο έως και
σήμερα, έχουν υλοποιηθεί επιτυχώς 4 αποστολές, στο Καστελόριζο, την Αμοργό, την Κάσο
και την Αστυπάλαια, στη διάρκεια
των οποίων πραγματοποιήθηκαν
συνολικά 5.735 ιατρικές επισκέψεις και εξετάστηκαν 2.430 πολίτες, από την υπεύθυνη επιστημονική ομάδα του Προγράμματος
και το αρμόδιο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό που στελεχώνει τις μονάδες σε κάθε τους
ταξίδι. Στόχος είναι να καλυφθούν
σε πέντε χρόνια οι ιατροδιαγνωστικές ανάγκες 55.000 περίπου
πολιτών όλων των ηλικιών, σε
35 νησιά και παραμεθόριες περιοχές, σε όλη την επικράτεια.
Μέσω της λειτουργίας των κινητών μονάδων οι πολίτες έχουν
πρόσβαση σε παιδίατρο, γυναικολόγο, καρδιολόγο, οδοντίατρο,
ορθοπεδικό, οφθαλμίατρο, πνευμονολόγο, γενικό χειρουργό, νευρολόγο, ψυχολόγο, διαιτολόγο
και ωτορινολαρυγγολόγο, καθώς
και σε υπερσύγχρονα μηχανήματα, όπως συγκρότημα ψηφιακού μαστογράφου, φορητό μηχάνημα ακτινογραφίας και συγκρότημα οστικής πυκνότητας.
Ηδη, κατά τους πρώτους 4
μήνες υλοποίησής του, το Πρόγραμμα έχει καταφέρει να αντα-

ποκριθεί στον αρχικό στόχο του,
να καταστήσει, για τους κατοίκους
των απομακρυσμένων περιοχών
της χώρας, ανοιχτή και ελεύθερη
την πρόσβασή τους σε υπηρεσίες
υγείας που χαρακτηρίζονται από
υψηλή ποιότητα και ολοκληρωμένη προσέγγιση.
Ειδικότερα, την περίοδο Ιανουάριος-Ιούνιος 2014, πραγματοποιήθηκαν συνολικά: 606 υπέρηχοι, 559 ηλεκτροκαρδιογραφήματα, 903 ακτινογραφίες, 499
triplex καρδιάς, 285 μαστογραφίες, 245 test Παπανικολάου,
245 έλεγχοι οστικής πυκνότητας,
111 εξετάσεις γλυκοζυλιωμένης,
75 σπιρομετρήσεις.
Επιπλέον έχουν ήδη πραγματοποιηθεί 15 χειρουργικές επεμβάσεις με τοπική αναισθησία.
Την ίδια περίοδο, δόθηκαν δεκάδες ενημερωτικές ομιλίες σε
χιλιάδες ενήλικες και μαθητές,
για θέματα υγιεινής διατροφής,
έγκαιρης διάγνωσης μαθησιακών
δυσκολιών, σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης, επαγγελματικού
προσανατολισμού και παροχής
πρώτων βοηθειών.
Με βάση τα στοιχεία που
έχουν συλλεχθεί, η ιατρική ομάδα θα επισκεφθεί ξανά τα νησιά
μέσα στους επόμενους έξι μήνες
προκειμένου να παρέχει επιπλέον εξειδικευμένη υποστήριξη με
τις βάση συγκεκριμένες ανάγκες
που εντοπίστηκαν κατά την πρώτη επίσκεψη.

Διάσωση 26 μεταναστών
ανοικτά της Σάμου
ΣΑΜΟΣ. Συνεχίζονται σε καθημερινή πλέον βάση οι επιχειρήσεις του Λιμενικού για τη διάσωση
μεταναστών
που
εγκαταλείπουν τα παράλια της
Τουρκίας. Συνολικά 56 μετανάστες εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν τις πρωινές ώρες της Τρίτης στο νησί.
Πιο συγκεκριμένα, είκοσι παράνομοι μετανάστες εντοπίστηκαν στην περιοχή «Νησί» από
στελέχη της Λιμενικής Αρχής Σάμου.
Οι μετανάστες συνελήφθη-

σαν, διότι στερούνταν νομίμων
ταξιδιωτικών εγγράφων. Aλλοι 36
παράνομοι μετανάστες εντοπίστηκαν στην περιοχή «Αγία Παρασκευή» Σάμου, επίσης από στελέχη της Λιμενικής Αρχής Σάμου.
Κατόπιν ελέγχου που διενεργήθηκε, οι ανωτέρω μετανάστες
συνελήφθησαν, διότι και αυτοί
στερούνταν νομίμων ταξιδιωτικών εγγράφων.
Προανακρίσεις, κατά την αυτόφωρη διαδικασία, διενεργούνται από το Λιμεναρχείο Σάμου
και για τα δύο περιστατικά.

Δέχθηκε επίθεση
από τσοπανόσκυλο
ΤΡΙΚΑΛΑ. Με βαριά τραύματα
μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο
Τρικάλων ένας 56χρονος εκπαιδευτικός μετά από μάχη που
έδωσε με ένα τσοπανόσκυλο, το
οποίο του επιτέθηκε μπροστά
στα μάτια της συζύγου του.
Σύμφωνα
με
το
«trikalanews.gr», το βράδυ της
περασμένης Κυριακής, περίπου
στις 21:00, ο 56χρονος πήγε περίπατο με την σύζυγό του και
καθώς περπατούσαν αμέριμνοι,
δέχθηκαν την επίθεση ενός τσοπανόσκυλου.
Το σκυλί επιτέθηκε στον
56χρονο, ο οποίος λόγω της σωματικής του διάπλασης και της
φυσικής του κατάστασης, κατάφερε να σώσει τη ζωή του, αλλά
να βγει σοβαρά τραυματισμένος από την
μάχη που έδωσε για
την ζωή του μπροστά
στην έντρομη σύζυγό
του που απελπισμένα
καλούσε σε βοήθεια.
Στις φωνές της γυναίκας, ανταποκρίθηκε
περίοικος επίσης εκπαιδευτικός, ο οποίος

δεν μπορούσε όμως να προσφέρει βοήθεια βλέποντας το αγριεμένο τσοπανόσκυλο να έχει ρίξει
στο έδαφος τον 56χρονο που με
κλωτσιές και γροθιές προσπαθούσε να ξεφύγει.
Οταν τελικά γλίτωσε, το σκυλί κινήθηκε επιθετικά προς την
γυναίκα του 56χρονου αλλά δεν
ολοκλήρωσε την επίθεση και
υποχώρησε με τον 56χρονο μετά την παροχή πρώτων βοηθειών να είναι σε κακή σωματική
κατάσταση.
Ηδη ο 56χρονος έχει ξεκινήσει την διαδικασία για την μηνυτήρια αναφορά κατά του ιδιοκτήτη του σκυλιού.

ΩΡΟΣΚΟΠΙΟ
ΚΡΙΟΣ
21 Μαρτίου - 20 Απριλίου
Οι κινήσεις σας στα οικονομικά
θα σας φέρουν στο σημείο που
επιθυμείτε, αν και δεν πρέπει
να τις κοινολογήσετε.

ΖΥΓΟΣ
23 Σεπτεμβρίου - 22 Οκτωβρίου
Σήμερα οτιδήποτε έχει σχέση με
τα πρόσωπα του περιβάλλοντός
σας μπορεί να παίξει σημαντικό
ρόλο.

ΤΑΥΡΟΣ
21 Απριλίου - 20 Μαϊου
Η σημερινή μέρα ευνοεί τις επιδιώξεις σας και σας βοηθά να
βρείτε λύσεις, όμως μην είστε
υπερβολικά αισιόδοξοι.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
23 Οκτωβρίου - 22 Νοεμβρίου
Προετοιμαστείτε για τις αλλαγές
που έρχονται. Με πρόσωπα του
περιβάλλοντός σας έχετε πολλά
να πείτε.

ΔΙΔΥΜΟΙ
21 Μαϊου - 20 Ιουνίου
Οι επαφές με τα πολύ αγαπημένα σας πρόσωπα ευνοούνται,
προσέχετε όμως ιδιαίτερα θέματα που έχουν σχέση με την εργασία ή με την υγεία σας.

ΤΟΞΟΤΗΣ
23 Νοεμβρίου - 20 Δεκεμβρίου
Θέματα που έχουν παρουσιαστεί και αφορούν είτε την οικογένειά σας, είτε την ακίνητή σας
περιουσία επιλύονται πολύ εύκολα.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
21 Ιουνίου - 20 Ιουλίου
Οι μυστικές επαφές και οι μυστικές συμφωνίες ευνοούνται
σήμερα. Ενα οικονομικό σας θέμα είναι πολύ σημαντικό για
σας.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ
21 Δεκεμβρίου - 19 Ιανουαρίου
Οι συζητήσεις, οι συναντήσεις,
οι επαφές και τα ταξίδια στο
εξωτερικό ευνοούνται. Ακόμη
θα έχετε μηνύματα, ειδήσεις και
τηλεφωνήματα.

ΛΕΩΝ
21 Ιουλίου - 21 Αυγούστου
Αλλαγές έρχονται στη ζωή σας.
Νέοι φίλοι μπαίνουν στη ζωή
σας, ενώ η κοινωνική σας ζωή
γίνεται διαφορετική.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ
20 Ιανουαρίου - 18 Φεβρουαρίου
Την περίοδο αυτή κάτι θετικό
συμβαίνει στον χώρο της εργασίας σας.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
22 Αυγούστου - 22 Σεπτεμβρίου
Μετακινήσεις, συζητήσεις αλλά
και θέματα της οικογένειάς σας
έρχονται στο προσκήνιο.

ΙΧΘΥΕΣ
19 Φεβρουαρίου - 20 Μαρτίου
Σήμερα δώστε προσοχή στις συζητήσεις που θα κάνετε για ένα
θέμα της εργασίας ή της υγείας
σας.

