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Τα νέα της Εταιρείας 
 
Γενέθλια της Εταιρείας 
 
H εταιρία μας γιορτάζει τα γενέθλια της στις 1 Σεπτεμβρίου, κλείνοντας 3 χρόνια 
λειτουργίας. Στο διάστημα αυτό έχει να επιτελέσει ένα σημαντικό έργο με 
δραστηριότητες όπως οργάνωση σεμιναρίων, οργάνωση εκδρομών, διοργάνωση 
φεστιβάλ, έκδοση περιοδικού και σύνταξη κώδικα δεοντολογίας. Περισσότερα για 
το έργο μας μπορείτε να δείτε στη σελίδα της εταιρίας μας www.filoi-astrologias-
ellados.gr . Με αφορμή τα γενέθλια της εταιρίας μας χαιρόμαστε να σας 
ενημερώσουμε και για τις δραστηριότητες μας το τελευταίο τρίμηνο που πέρασε. 
 
Θερινό Ηλιοστάσιο 
 
Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία τον Ιούνιο που μας πέρασε το 2ο Φεστιβάλ Θερινού 
Ηλιοστασίου από τους Φίλους Αστρολογίας Ελλάδος. Στο Θέατρο Χυτήριο ομιλητές 
και επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να ακούσουν ενδιαφέρουσες ομιλίες από 
εισηγητές από το χώρο της αστρολογίας, της φιλοσοφίας και του συμβολισμού και 
να συμμετέχουν σε πρωτότυπα εργαστήρια. 
 
Ακολουθούν σύνδεσμοι από τις εισηγήσεις των ομιλητών στο Ηλιοστάσιο καθώς και 
φωτογραφίες-στιγμιότυπα από τις εργασίες του 
 

- Οι προκλήσεις της εποχής του Υδροχόου, Χρήστος Λογαρίδης  
https://www.youtube.com/watch?v=0fuMkQwkuUc&feature=share  

- Ανάλυση ενδείξεων ψυχαναγκασμού στον γενέθλιο χάρτη-Λιλίκα  
Αθανασοπούλου 
https://www.youtube.com/watch?v=5UFZidoTSDM&feature=share  

- Ο συμβολισμός του πλατωνικού σπηλαίου-Δημήτρης Κωστελέτος  
https://www.youtube.com/watch?v=uSfpRRxBz3k&feature=share 

- Αστρολογία και σύγχρονη εποχή-Γιώργος Κανελλόπουλος 
https://www.youtube.com/watch?v=OaVVvW1-r50&feature=share  

- Ο χάρτης της Ελλάδας από πολιτικοοικονομική και γεωστρατηγική άποψη-
Δημήτρης Αδαμόπουλος 
https://www.youtube.com/watch?v=xbc2zdOdarw  

- Η θεωρία της μη τοπικότητας και η εξελικτική μας πορεία-Κατερίνα Δασκα-
λοπούλου 
https://www.youtube.com/watch?v=2dIhLOdz4R8  

- Έμπνευση και Συγχρονικότητα-Γιώργος Βουζουλίδης 
https://www.youtube.com/watch?v=g5r1Qya5JkU  

- Το θερινό Ηλιοστάσιο 2016 και οι επιρροές του-Πολυξένη Πλαβούκου 
https://www.youtube.com/watch?v=Ld47TS4z40c  

- Ηλιοστάσια και Ισημερίες στην ελληνική Παράδοση-Γιώργος Παυλίδης 
https://www.youtube.com/watch?v=lYegoyTzcbc  

http://www.filoi-astrologias-ellados.gr/�
http://www.filoi-astrologias-ellados.gr/�
https://www.youtube.com/watch?v=0fuMkQwkuUc&feature=share�
https://www.youtube.com/watch?v=5UFZidoTSDM&feature=share�
https://www.youtube.com/watch?v=uSfpRRxBz3k&feature=share�
https://www.youtube.com/watch?v=OaVVvW1-r50&feature=share�
https://www.youtube.com/watch?v=xbc2zdOdarw�
https://www.youtube.com/watch?v=2dIhLOdz4R8�
https://www.youtube.com/watch?v=g5r1Qya5JkU�
https://www.youtube.com/watch?v=Ld47TS4z40c�
https://www.youtube.com/watch?v=lYegoyTzcbc�


4 
 

 
 



5 
 

 



6 
 

12-Αστρολογική Επιθεώρηση 
 
Κυκλοφόρησε το 3ο τεύχος του περιοδικού της 
εταιρίας 12-Αστρολογική Επιθεώρηση. Μεταξύ 
των θεμάτων του περιοδικού βρίσκονται: 
 
- Ψυχολογική Αστρολογία Η απόδραση και η 

απόλαυση στον χάρτη από τον Βαγγέλη Πε-
τρίτση, PhD. 

- Ο Διάσημος του Τριμήνου Η Μπριζίτ Μπαρ-
ντό από τον Αντρέα Υφαντή 

- Συνέντευξη Η Αναστασία Νικολίτσα μιλάει 
στην Κωνσταντίνα Βλαχοπούλου 

- Χαρακτηριστικά των ζωδίων του περασμένου 
τριμήνου από την Αλέκα Δουζίνα 

- Το μεσοδιάστημα Σελήνης/Ήλιου από τη 
Μαριάννα Μπατζέρη 

- Ιατρική and the Casebooks Project από την Σταυρούλα Κωνσταντοπούλου 
- Εσωτερική Αστρολογία από το Βασίλη Παπαδολιά 
- Επτά πράγματα που μπορεί και να μην ξέρατε από τον Άθαν Ζέρβα 
- Οδηγός σχέσεων από τον Δημήτρη Παναγιωτίδη 
- Απλανείς αστέρες Ο Σείριος από τη Φωτεινή Ορσάρη 
- Ιστορική ανασκόπηση Ο σεισμός της Θεσσαλονίκης από την Φωτεινή 

Χριστοδούλου 
 
Την Αστρολογική Επιθεώρηση μπορείτε να τη βρείτε στα παρακάτω σημεία 
πώλησης: 

Αθήνα 

• Βιβλιοπωλείο Πύρινος Κόσμος, Ιπποκράτους 16, Αθήνα 
• Βιβλιοπωλείο IL Piccolo, Καισαρείας 9, Νέα Φιλαδέλφεια 

Θεσσαλονίκη 

• Βιβλιοπωλείο Ψαράς, Φιλικής Εταιρείας 39, Θεσσαλονίκη 

ενώ από το Σεπτέμβριο και με την έναρξη των μαθημάτων των σχολών θα μπορείτε 
να τη βρείτε στην Αθήνα και στα σημεία: 

• Σχολή Ηλίανθος, Ρεθύμνου 13, Αθήνα, 210.8838398 
• Κέντρο Σεμιναρίων Λέκκα 3-5, Σύνταγμα, 6945-807566 

Για παραγγελίες με αντικαταβολή στείλτε email στο faellados@gmail.com  

mailto:faellados@gmail.com�


7 
 

Εκδρομή στα Νέα Στύρα 
 
Πραγματοποιήθηκε στις 27 και 28 Αυγούστου η εκδρομή των Φίλων Αστρολογίας 
Ελλάδος στα Νέα Στύρα. Στην εκδήλωση συμμετείχαν 27 εκδρομείς, που 
φιλοξενήθηκαν στο ξενοδοχείο Venus Beach στην ομώνυμη περιοχή. Στα πλαίσια 
της εκδρομής διεξήχθησαν και δύο αστρολογικά σεμινάρια, «Ο γενέθλιος χάρτης 
και η σχέση του με τα ενεργειακά κέντρα» καθώς και «Ο προοδευτικός χάρτης και η 
σημασία του». Ακολουθούν στιγμιότυπα και φωτογραφίες από την εκδρομή. 
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Αστρολογικά Νέα 
 
Ανταπόκριση από το Συνέδριο «Worship of the Stars» του Sophia Centre 
 
Στις 25 και 26 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο το συνέδριο του 
ερευνητικού κέντρου Sophia Centre του πανεπιστημίου του Bath με θέμα «H 
λατρεία των άστρων». Στο συνέδριο είχαμε την τύχη να έχουμε εκπροσώπηση και 
από ελληνικής πλευράς με συμμετοχές της κυρίας Σταυρούλας Κωνσταντοπούλου 
και του κυρίου Κώστα Γραβάνη. Στα πλαίσια της ενημέρωσης των αναγνωστών μας 
ας δούμε τι έχουν να μας μεταφέρουν για το συνέδριο που συμμετείχαν. 
 

 
 

"Worship of the Stars"- Sophia Centre Conference 2016 [Συνέδριο] 
 
(της Σταυρούλας Κωνσταντοπούλου, stavkonstantopoulou@gmail.com ) 

 
Cassius: "The fault, dear Brutus,  

is not in our stars, but in ourselves." 
Shakespeare, "Julius Caesar" I, ii 140-1 

 
Είναι γνωστό ότι οι αρχαίοι πολιτισμοί λάτρευαν τα ουράνια σώματα: τον Ήλιο, τη 
Σελήνη, τους αστερισμούς και τους πλανήτες. Σε κάποιους άλλους πολιτισμούς 
μπορεί επίσης να τιμούνταν σαν εκπρόσωποι ή σύμβολα του θείου. Μερικές φορές 
ο ίδιος ο ουρανός θεωρείται ως κάτι το ιερό. Συχνά στα ιερά κείμενα των πολι-
τισμών αυτών γίνεται αναφορά στα πλανητικά σώματα τα οποία παρομοιά-ζονται ή 
συμβολίζονται με τους ίδιους τους θεούς ή τις θεές. Επίσης συχνά ιεροί τόποι και 
κτίσματα είναι σχεδιασμένα με βάση την ιδιαίτερη σχέση με τα ουράνια σώματα. 
 
Πάνω σε αυτό το θεματικό πλαίσιο ήταν σχεδιασμένο και το φετινό συνέδριο του 
"Sophia Project for the Study of Cosmology in Culture" που πραγματοποιήθηκε στις 
25-26 Ιουνίου στο Βath του Ην. Βασιλείου. Το θέμα του συνεδρίου είχε τίτλο 
"Worship of the Stars: Celestial Themes in Observance and Practice of the Sacred" 
[σε ελεύθερη μετάφραση: "Η Λατρεία των Άστρων: Ουράνια Θέματα στη Συμμετοχή 
και Πρακτική του Θείου"]. Οι ομιλίες που παρουσιάστηκαν στο συνέδριο εξέτασαν 
τη σχέση μεταξύ του ουρανού, των ουρανίων σωμάτων και την έννοια θείου, της 
θρησκευτικής πρακτικής και συμμετοχής στη λατρεία. Οι ομιλίες προσέγγισαν το 
θέμα του συνεδρίου εξετάζοντας παραδείγματα από διαφορετικές ιστορικές 
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περιόδους και πολιτισμούς μέσα από την εικονογραφία, το μύθο, την 
ανθρωπολογία, την αρχιτεκτονική, το θέατρο, τις λογοτεχνικές μελέτες, την ιστορία 
της τέχνης και τη μελέτη των θρησκειών.  
 
"Ύβρις στους Ουρανούς" 
 
Στο φετινό συνέδριο του "Sophia Project for the Study of Cosmology in Culture" είχα 
τη χαρά και τη τιμή να παρεβρεθώ ως μία από τους ομιλητές. Ο τίτλος της 
εισήγησής μου ήταν: "Hubris in the Skies: expelling the sacred in Aristophanes' 
'Birds' and 'Clouds'." [σε ελληνική μετάφραση, "Ύβρις στους Ουρανούς: εκδιώκοντας 
το θείο από τις 'Όρνιθες' και τις 'Νεφέλες' του Αριστοφάνη."] Η ομιλία μου 
αφορούσε στην κοσμολογία του αρχαίου Ελληνικού κόσμου.  

 
Αν και για τους αρχαίους Έλληνες ο 
Ήλιος, η Σελήνη και τα άλλα 
ουράνια σώματα θεωρούνταν σαν 
εκδηλώσεις του θείου, ωστόσο στα 
έργα των προσωκρατικών φιλοσό-
φων μπορεί να διακρίνει κάποιος 
τις πρώτες προσπάθειες μίας επι-
στημονικής προσέγγισης και μελέ-
της τους. Παρόλο αυτά, η διαμόρ-
φωση μίας κοσμολογίας που βασί-
ζεται κυρίως στους φυσικούς νό-
μους και όχι υπό το πρίσμα του θεί-
ου ήταν θα λέγαμε κόκκινο πανί για 
τον αρχαίο κόσμο, καθώς θεωρού-
νταν λίγο έως πολύ ιεροσυλία.  

 
Στην κωμωδία του Αριστοφάνη "Νεφέλες", ο ποιητής κάνει μία έμμεση αναφορά σε 
αυτή τη διαμάχη, όταν α-σκεί κριτική στο έργο του σημαντικού αστρονόμου και 
μαθηματικού της εποχής του, το Μέτονα ο οποίος είχε εργαστεί πάνω σε 
συγκεκριμένες ημερολογιακές διορθώσεις (o περίφημος μετωνικός κύκλος) τις 
οποίες συμπεριέλαβε στο Σεληνιακό Αττικό ημερολόγιο. Με τον ίδιο τρόπο, στις 
"Όρνιθες" ο Αριστοφάνης παρουσιάζει το Μέτονα σαν έναν "γεωμέτρη των 
ουρανών", ο οποίος σχεδιάζει την ιδανική ουράνια πολιτεία. Εκτός από το κωμικό 
στοιχείο που είναι προφανές στο θεατρικό έργο, η χρήση γεωμετρικής γλώσσας και 
οργάνων για τον καθορισμό και καθοσίωση των ορίων της μίας νέας πόλης στον 
ουρανό έχει και άλλες προεκτάσεις. Στην ομιλία μου λοιπόν εξέτασα πώς ο 
θεατρικός ρόλος του αστρονόμου Μέτονα χρησιμοποιείται από τον Αριστοφάνη 
σαν ένα μέσο κριτικής για την πνευματική και κοινωνική ελίτ της εποχής του, όπως 
ο Σωκράτης, που θεωρούνταν ως υπεύθυνοι για την απομόνωση και αποκλεισμό 
του θείου σε σχέση με την παρατήρηση των ουρανίων σωμάτων και φαινομένων.  
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Τα Ουράνια Σώματα στην Χριστιανική Εικονογραφία 
 
(του Κώστα Γραβάνη, kostas567@hotmail.com ) 

 
Στις 25 και 26 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο το συνέδριο του 
ερευνητικού κέντρου Sophia Centre του πανεπιστημίου του Bath με θέμα «H λατρεία 
των άστρων». Ο άξονας του συνεδρίου ήταν το πνευματικό και λατρευτικό υπόβαθρο 
της Αστρολογίας καλύπτοντας μία ευρεία γκάμα από πολιτισμούς και θρησκευτικές 
παραδόσεις (Ινδουϊσμός, Αρχαία Ελλάδα, Γνωστικισμός, πρώιμη Ιουδαϊκή, Χριστιανική 
και Ισλαμική παράδοση, Γερμανικός Παγανισμός, Θερινό Ηλιοστάσιο). 
 
Ένα συμπέρασμα που μπορεί να βγάλει κανείς από τις εργασίες του συνεδρίου 
είναι ότι η λατρεία των ουράνιων σωμάτων ανευρίσκεται σχεδόν σε όλες τις 
αρχαίες θρησκευτικές παραδόσεις (εξαιρουμένων των μονοθεϊστικών παραδόσεων 
οι οποίες ωστόσο επηρεάστηκαν ποικιλοτρόπως από αρχαιότερες αστρο-
θρησκείες). Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα που ανέφερα είναι τα λόγια του 
Σωκράτη από την περίφημη Απολογία (26δ). Ο Έλληνας φιλόσοφος, ενώπιον των 
δικαστών, αρνείται την κατηγορία της αθεϊας ισχυριζόμενος ότι θεωρεί τον ήλιο και 
τη σελήνη θεούς, άποψη κυρίαρχη και αδιαμφισβήτητη στην εποχή του! 
 

Η παρουσίασή μου έφερε τον τίτλο ‘τα 
Ουράνια Σώματα στην Χριστιανική 
Εικονογραφία’.  
 
Η απεικόνιση του Ηλίου και της Σελήνης ως 
ζεύγος απαντάται συστηματικά στην 
χριστιανική εικονογραφία της Σταύρωσης 
από τον 6ο αιώνα μ.Χ. και έπειτα. Οι 
ερμηνευτές συνήθως την συσχετίζουν με 
την υπόνοια των ευαγγελίων περί έκλειψης 
ηλίου την ώρα της σταύρωσης του Χριστού. 
Ο συμμετρικός όμως διαχωρισμός των δύο 
‘φώτων’ και τα ανθρώπινα χαρακτηριστικά 
τους μαρτυρούν την συσχέτισή τους με 

παλαιό-τερες παραδόσεις περί των ουρανίων σωμάτων ως προσωποποιημένες 
θεότητες. Η εικονογραφική μελέτη μαρτυρεί επίσης τον δανεισμό του εν λόγω 
μοτίβου από τη Μιθραϊκή αστρο-θρησκεία (ο Μίθρα συχνά απεικονιζόταν με τον 
ήλιο δεξιά του και τη σελήνη αριστερά του). 
 
Πρώιμοι Χριστιανοί θεολόγοι ερμήνευσαν την αναφορά της βιβλικής Γενέσεως στα 
δύο ουράνια σώματα ως σύμβολα της θεϊκής και ανθρώπινης υπόστασης του 
Χριστού (‘καθώς ο Ήλιος είναι ένας τύπος Θεού, και η Σελήνη τύπος ανθρώπου’, 
κατά Θεόφιλο Αντιοχείας). Ο ήλιος παραδοσιακά απεικονιζόταν στην δεξιά πλευρά 
του Χριστού και η Σελήνη στην αριστερή. Η Χριστιανική ιδέα περί ‘δεξιού’ και 

mailto:kostas567@hotmail.com�
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‘αριστερού’ πιθανόν προήλθε από Πυθαγόρειους/ Πλατωνικούς συσχετισμούς του 
‘δεξιού’ με το αρσενικό, το ουράνιο και το νοητό, του δε ‘αριστερού’ με το θηλυκό 
μέρος της ψυχής, το εγκόσμιο και αισθητό. 

 
Ωστόσο η συσχέτιση του Χριστού με τον Ήλιο 
ήταν καθαρά συμβολική και οι εικονογραφικές 
αναφορές στην ηλιακή λατρεία εξυπηρετούσαν 
κυρίως σκοπιμότητες συγκρητισμού και 
προσαρμογής στο θρησκευτικό-κοινωνικό 
πλαίσιο της εποχής. Η κυρίαρχη Πλατωνική 
σύλληψη των ουρανίων σωμάτων ως θεία όντα 
που πρέπει να λατρεύονται απορρίφθηκε (κατά 
τον Ιουδαιο-Χριστιανισμό άξιος λατρείας είναι 
μονάχα ο Δημιουργός και όχι τα Δημιουρ-
γήματα). Οι δημιουργηθέντες θεοί -τα άστρα 
και οι πλανήτες- εξέπεσαν στην κατηγορία των 
αστρικών δαιμόνων, ενώ ο Χριστός 
απεικονίζεται παραδοσιακά ως η ακίνητη Θεϊκή 
αρχή, ως κύριος της ουράνιας τάξης και νικητής 
της κοσμικής μοιρολατρείας. 
 

Το θέμα αυτό ανέπτυξα κατά τις εργασίες του συνεδρίου επισημαίνοντας μεταξύ 
άλλων και αναφορές αρχαίων Ελλήνων φιλοσόφων στη λατρεία των άστρων όπως 
οι κατωτέρω (σε ελεύθερη μετάφραση): 
 
« Πιστεύω όντως ότι ο Ήλιος και η Σελήνη είναι θεότητες, όπως πιστεύει όλη η 
ανθρωπότητα», Σωκράτης, Απολογία, 26δ 
 
« Σχεδόν όλοι οι Έλληνες λένε τι είναι λάθος σε αυτές τις ισχυρές θεότητες, τον Ήλιο 
και τη Σελήνη… τους αποκαλούμε πλανήτες, σαν να μην ταξίδεψαν ποτέ στο ίδιο 
μονοπάτι… όμως οι πολίτες μας και τα παιδιά μας θα έπρεπε να μάθουν τόσα πολλά 
γι’ αυτά τα γεγονότα για τους θεούς του Ουρανού, ώστε να μην τους βλασφημούν 
από λάθος, αλλά να μιλάνε με σεβασμό γι’ αυτές, τόσο στις θυσίες όσο και στις 
προσευχές», Πλάτων, Νόμοι 821γ 
 
« Όταν εσύ κι εγώ προσπαθούμε να αποδείξουμε την ύπαρξη των θεών δείχνοντας 
τον Ήλιο, τη Σελήνη, τα Αστέρια και τη Γη σαν απεικονίσεις της θεότητας, οι 
άνθρωποι που έχουν μεταστραφεί από τους (υλιστές) επιστήμονες θα ισχυριστούν 
εσφαλμένα ότι αυτά δεν είναι παρά γη και πέτρες.» , Πλάτων 886δ 
 
Σημείωση: Ο κύριος Κώστας Γραβάνης είναι ιδρυτικό μέλος και μέλος του ΔΣ των Φίλων 
Αστρολογίας Ελλάδος, ενώ η κυρία Σταυρούλα Κωνσταντοπούλου είναι τακτική συνεργάτις των 
Φίλων Αστρολογίας Ελλάδος με πολλές συμμετοχές ως εισηγήτρια και αρθρογράφος στις 
εκδηλώσεις και τις εκδόσεις της εταιρίας μας. 
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Λίγα λόγια για το "Sophia Project for the Study of Cosmology in Culture" 
 
Το "Sophia Center for the Study of Cosmology in Culture" είναι ένα ερευνητικό 
κέντρο του τμήματος Αρχαιολογίας, Ιστορίας και Ανθρωπολογίας [School of 
Archaeology, History and Anthropology] του πανεπιστημίου της Ουαλίας, Trinity 
Saint David [University of Wales Trinity Saint David]. Tο κέντρο έχει ως στόχο τη 
μελέτη του ρόλου των κοσμολογικών, αστρολογικών και αστρονομικών αντι-
λήψεων, μοντέλων και ιδεών στον ανθρώπινο πολιτισμό, καθώς και τις θεωρητικές 
και πρακτικές προεκτάσεις του μύθου, της μαγείας, της μαντικής, της θρησκείας, 
του πνευματισμού, της πολιτικής και των τεχνών.  
 

 
 
Ασχολείται τόσο με το σύγχρονο κόσμο όσο και με γηγενείς ή αρχαίες πρακτικές και 
ένα ιδιαίτερο γνώρισμα της μελέτης που γίνεται είναι η ενσωμάτωση του ουρανίου 
στερεώματος σαν ένα βασικό ερμηνευτικό κλειδί του φυσικού περιβάλλοντος. Σε 
ένα ευρύτερο πλαίσιο, το Κέντρο έχει ενδιαφέρον στη μελέτη του τρόπου που 
ζούμε στον πλανήτη μας και τη σύνδεσή μας με το Σύμπαν συνολικά. 
 
Μία από τις πιο σημαντικές δραστηριότητες του Sophia Center είναι το πρόγραμμα 
μεταπτυχιακών σπουδών με θέμα τη πολιτισμική Αστρονομία και Αστρολογία. [MA 
in Cultural Astronomy and Astrology]. Το πρόγραμμα αυτό των μεταπτυχιακών 
σπουδών αποτελεί μία μοναδική σειρά μαθημάτων που αφορά στους τρόπους που 
ο άνθρωπος απέδωσε και βρήκε νόημα στους πλανήτες, στους αστερισμούς και 
στον ουρανό, και δημιούργησε κοσμολογίες, οι οποίες αποτελούν τη βάση του 
πολιτισμού και της κοινωνίας του. Στο πρόγραμμα αυτό εκτός από τον υπεύθυνο 
σπουδών Dr. Nicholas Campion, καταξιωμένο Βρετανό αστρολόγο και ιστορικό της 
αστρολογίας και πολιτισμικής αστρονομίας διδάσκουν επίσης καθηγητές και ερευ-
νητές με σημαντικό σημαντικό συγγραφικό έργο και δραστηριότητα όπως οι Crystal 
Addey, Laura Andrikopoulos, Alie Bird, Bernadette Brady, Frances Clynes, Patrick 
Curry, Dorian Greenbaum, Darrelyn Gunzburg, Kim Malville, Garry Phillipson, Fabio 
Silva, Anthony Thorley, Amy Whitehead. 
 

Περισσότερες πληροφορίες για το Sophia Center Project καθώς και για τις 
εισηγήσεις του συνεδρίου μπορείτε να βρείτε στους παρακάτω συνδέσμους:  
  

http://www.sophia-project.net/index.php  
http://www.sophia-project.net/conferences/WorshipOfStars/speakers.php  

http://www.sophia-project.net/index.php�
http://www.sophia-project.net/conferences/WorshipOfStars/speakers.php�
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Προβλέψεις για το τρίμηνο που έρχεται 
 
Η Φθινοπωρινή ισημερία και οι επιρροές από τις Νέες Σελήνες του τριμήνου 
 
(από την Πολυξένη Πλαβούκου, polyxeni11412@gmail.com ) 

 
Η Φθινοπωρινή ισημερία ξεκινά στις 22 Σεπτεμβρίου 2016 και πάντοτε στην 00.00 
μοίρα του Ζυγού και αυτή την φορά βρίσκεται στην ακμή του όγδοου οίκου. Ημέρα 
Τρίτη και ώρα 16,21. Ο Ωροσκόπος βρίσκεται 15.14 στο ζώδιο του Υδροχόου και 
Μεσουράνημα στην 06,53 στο ζώδιο του Σκορπιού. Η δυναμική της αυξημένη και ο 
λόγος είναι ότι ξέρει να κρύβει με έντεχνο τρόπο πράξεις που θα επιφέρει στο 
χρονικό διάστημα των τριών μηνών. Συγχρόνως κάνει και την είσοδο του ο 
πλανήτης Δίας στο ζώδιο του Ζυγού με συνοδική πορεία με τον Ήλιο. 
 
Νέα Σελήνη στο Ζυγό 
Νέα Σελήνη στο ζώδιο του Ζυγού γίνεται στις 30 Σεπτεμβρίου 2016 στην 8,15 στον 
τρίτο οίκο. Ο Ωροσκόπος βρίσκεται 17,07 στο ζώδιο του Λέοντα και Μεσουράνημα 
στην 09,17 στο ζώδιο του Ταύρου 
Κριοί Με τον Ήλιο, την Σελήνη και τον Δία απέναντι σας τα θέματα που σας 
ενδιαφέρον είναι η οικονομική σας ασφάλεια σε θέματα εργασιακά και θέματα 
συνεργασιών. Συμφωνίες που μπορεί να αφορά τα αισθηματικά σας ή εμπορικές 
συναλλαγές. 
Ταύροι Αποφασίζεται να αποδείξετε την αξία σας αλλά έχετε να αντιμετωπίσετε τις 
πιο βαθιές σας σκέψεις και γεγονότα που σας επηρέασαν στο παρελθόν. Καιρός να 
τα αντιμετωπίσετε. 
Δίδυμοι Από πολλές φάσεις ευνοήστε αλλά ο πλανήτης Κρόνος σας προειδοποιεί 
ότι πρέπει να αλλάξετε στρατηγική σε ότι έχει σχέση με οικογένεια, υπεροψία, 
υπέρμετρη πολυλογία και την ωραιοπάθεια που σας διακρίνει. 
Καρκίνοι Αντιμετωπίστε με αξιοπρέπεια τα φιλικά και κοινωνικά προβλήματα. Η 
θέση σας είναι πολύ καταπιεσμένη τον τελευταίο καιρό. Δώστε βάση στη υγεία σας 
και σταματήστε να είστε επιρρεπής και ανασυνταχθείτε. 
Λέοντες Σε πολλά θέματα έχετε απογοητευτεί και έχετε κλειστή και από την άλλη 
είστε έτοιμη για επίθεση. Σταματήστε να νοιώθετε καταπιεσμένοι. Εσείς είστε αυτοί 
που κινείτε τα νήματα και η εύνοια για την προσωπική σας ζωή είναι εμφανής. 
Αντιμετωπίστε με σοβαρότητα την ζωή σας. 
Παρθένοι Παρότι αισθάνεστε καταπιεσμένοι και αδικημένοι από φίλους κ.ο.κ 
πρέπει κάποτε να καταλάβετε ότι η πολύ τυπικότητα και μεμψιμοιρία είναι η 
αρνητικότητα στην ευημερία και στην εύνοια της τύχης σας. 
Ζυγοί Με νέα Σελήνη στο ζώδιό σας δεν παύει να σας περιμένουν αναπάντεχα 
ξεκινήματα με συνεργασίες που στο παρελθόντα χρόνο είχατε αποκλείσει. Το 
κυρίως ενδιαφέρον σας είναι η οικονομική σας άνοδο. Πρέπει να προσέξετε με 
σοβαρότητα κάθε σας κίνηση, έργο, πράξη και να μην κάνετε σπασμωδικές κινήσεις 
σε κανένα τομέα. 
Σκορπιοί Οι παθιασμένες σκέψεις για το οικογενειακό ή για την προσωπική σας 
φιλοδοξία, σας κάνουν να αισθάνεστε ότι είστε έξω από τα νερά σας. Σταματήστε 
να πιστεύετε ότι ακούτε και ακούστε την διαίσθηση σας που ποτέ δεν σας πρόδωσε. 
Μην πληγώνεστε άδικα. 

mailto:polyxeni11412@gmail.com�
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Τοξότες Καιρός να μάθετε πώς πρέπει να πολεμήσετε τον χρόνο, την αδικία και την 
απογοήτευση. Τα θέματα που σας επηρεάζουν είναι ο χώρος εργασίας, και η 
στέρηση που νοιώθετε για ψυχική ανανέωση, που για εσάς είναι το αίσθημα και η 
οικονομική σας ανεξαρτησία. 
Αιγόκεροι Σταματήστε να πολεμάτε τον εαυτόν σας και να έρχεστε πάντα κόντρα με 
τα συναισθήματα σας. Η εύνοια είναι με το μέρος σας σε πολλούς τομείς και εσείς 
ενδιαφέρεστε μόνο πόσα απίδια έχει ο σάκος. Μπορεί να μην το καταλαβαίνετε 
αλλά γίνεστε αυτοκαταστροφικοί. 
Υδροχόοι Η νέα Σελήνη σας αποφέρει νέα ξεκινήματα σε θέματα εργασιακά και 
συνεργασιών σε όποιον τομέα επιθυμείτε. Μην πάρουν τα μυαλά σας αέρα γιατί 
υπάρχουν καλοθελητές που μπορούν άνετα να σας εκμεταλλευτούνε. Η λίγη 
τυπικότητα δεν βλάπτει. 
Ιχθείς Το δίλλημα για εσάς είναι ότι βρίσκεστε στον προμαχώνα των αποκαλύψεων, 
στο μεταίχμιο που από την μια μπορεί να φέρει αναπάντεχες ευδόκιμες συγκυρίες 
και από την άλλη έντονες συγκρούσεις που δεν θα τις έχετε ξαναζήσει. 
Χρησιμοποιήστε την αλάνθαστη διαίσθηση σας και πράξτε ανάλογα . 
 
Νέα Σελήνη στον Σκορπιό 
 Η νέα Σελήνη στον Σκορπιό υλοποιείται στις 30 Οκτωβρίου 2016 στην 7,43 στον 
έκτο οίκο Ο Ωροσκόπος βρίσκεται στην 17,59 στο ζώδιο των Διδύμων και 
Μεσουράνημα στην 27,10 στο ζώδιο των Ιχθύων. Με τα στοιχεία μόνο και μόνο 
αυτά εντοπίζεται η μεταβλητή κατάσταση που θα προέλθει. 
Κριοί Γενικές ανακατατάξεις έρχονται στην ζωή σας. Ανακατατάξεις που θα σας 
αφήσουν άφωνους, σε θέματα γενικού περιεχομένου. Προσέξτε το οικονομικό θέμα 
και θυμηθείτε τα παθήματα σας ώστε να μην ξανακάνετε τα ίδια λάθη . 
Ταύροι Ο Ήλιος είναι ακριβώς απέναντι σας που προσδιορίζει ότι θέματα 
συνεργασιών και εργασιακά πρέπει να τα μεθοδεύσετε. Έρχεστε αντιμέτωποι με τις 
πράξεις και συναισθηματικά από τον παρελθόντα χρόνο. Αίτιο για να αναγνωρίσετε 
από την μια πλευρά τις εχθρικές προς εσάς στάσεις και καταστάσεις και της 
απομόνωσης που περάσατε και περνάτε. 
Δίδυμοι Άλλοτε το παίζετε θύματα και άλλοτε θύτες. Μάλλον ήρθε ο χρόνος που 
πρέπει να μάθετε να χειρίζεστε την προσωπική και κοινωνική σας ζωή. Τώρα τίποτα 
δεν χαρίζετε, έρχεστε αντιμέτωποι με την ίδια την ζωή, σε θέματα συνεργασιών, 
δημιουργίας, οικονομικών και κοινωνικών θεμάτων. Γίνετε θετικοί μην 
αδιαφορείτε. 
Καρκίνοι Το πάθος για οικονομική ασφάλεια και το πώς θα εκμεταλλευτείτε είναι 
αίτιο αυτοκαταστροφής. Θέματα που έχουν σχέση με οικογένεια, παιδιά, 
συναισθηματικά και σας προσφέρουν την ασφάλεια σας γίνετε πιο δεκτικοί και όχι 
απόλυτοι και με τόσο πολύ καθωσπρεπισμό. Η διαίσθηση σας είναι καλός οιωνός, 
εκμεταλλευτείτε το. Η θέα τύχη δίνει και εσείς είστε αποστειρωμένοι μες το 
καβούκι σας. 
Λέοντες Είστε έτοιμοι να αντιμετωπίσετε έντονες συγκρούσεις. Ο λόγος είναι ότι 
γίνεστε πεισματάρηδες με τις ιδέες σας και έρχεστε σε αντιπαλότητα χωρίς 
πραγματικά αίτια. Στον οικογενειακό ή προσωπικό σας χώρο επικρατεί έντονη 
σοβαρότητα που στερεί το συναίσθημα και την ψυχική απελευθέρωση. Στα 
οικονομικά έρχεται οικονομική ανεξαρτησία αλλά με τον όρο ότι πρέπει, ότι κάνετε 
να το κάνετε με σύνεση . 
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Παρθένοι Μην πιστεύεται όσα ακούτε από πρόσωπα εξουσίας πιστέψτε στα δικά 
σας ώτα και το στήριγμα που έχετε εντός της οικογενείας ή του προσωπικού χώρου 
σεβαστείτε τον και μην αντιμάχεστε. Έχετε οικονομική εύνοια που με σταθερότητα 
και σοβαρότητα θα αποδώσουν. Δείξτε τα αληθινά αισθήματα, μην καταπιέζετε 
τους άλλους και τον εαυτόν σας. Αναπάντεχη τύχη, εκμεταλλευτείτε το. 
Ζυγοί Ο χρόνος παρότι δεν φαίνεται γέρνει προς την δική πλάστιγγα για να σας 
αποφέρει οικονομική άνοδο. Για τον λόγο αυτό σταματήστε να εχθρεύεστε ακόμα 
και τον ίδιο σας τον εαυτό. Έχετε να δεχτείτε πυρά από πρόσωπα είτε φιλικά είτε 
εξουσίας προς εσάς. Μάλλον ήρθε ο χρόνος να τους αποδείξετε την έντονη 
προσωπικότητα σας και την δυναμική σας. Παρά τις αδεξιότητες η τύχη είναι με το 
μέρος σας. 
Σκορπιοί Με την Σελήνη στο ζώδιο σας τα ενδιαφέροντα σας συνεπάγονται σε 
θέματα εργασιακά αναζητώντας την σταθεροποίηση των. Προσοχή στα 
συναισθηματικά μην γίνεστε επιθετικοί και απόλυτοι. Η διαίσθηση σας βοηθά. 
Ανέλπιστη επιτυχία, η τύχη με το μέρος σας. 
Τοξότες Σε πολλές προσωπικές σας θέσεις και σχέσεις αισθάνεστε εγκλωβισμένοι. 
Ήρθε μάλλον ο χρόνος είτε να μάθετε είτε να διεκδικήσετε τα πεπραγμένα. 
Σταματήστε να ονειροβατείτε μην γίνεστε αυτοκαταστροφικοί , γνωρίστε τις αξίες 
σας και όχι των άλλων. 
Αιγόκεροι Αναζητάτε αναγέννηση μέσα από τις στάχτες. Είστε έτοιμοι να 
επαναστατήσετε για θέματα που μπορεί να σας φέρουν σε δύσκολή θέση. Μην 
ζείτε με ψευδαισθήσεις στα αισθηματικά. Η προσγείωση θα είναι ανώμαλη και 
εσείς θα βρεθείτε προ εκπλήξεων. Οι αποφάσεις μπορεί να είναι αυστηρές αλλά θα 
είναι πλέον δικές σας. 
Υδροχόοι Παρότι δεν το αντιλαμβάνεστε είστε μεταξύ Σκύλας και Χάρυβδη από την 
μια αντιμαχίες και από την άλλη θέματα οικονομικά και αισθηματικά. Προσπαθείτε 
για την καταξίωση που σίγουρα είναι επιτυχείς. Φτάνει να μην υπερβείτε στο λόγο 
σας έναντι των έργων σας. 
Ιχθείς Η προσωπική σας ζωή είναι σαν να ξεκινά από την αρχή. Για τον λόγο αυτό 
κάθε βήμα προσεχτικό και όχι βιαστικό αλλά ούτε και βραδυκίνητο. Δεχτείτε τα 
δώρα χωρίς παραλογισμό και σκέψη προς εκμετάλλευση αλλά και χωρίς αυταπάτες, 
Χαρείτε. 
 
Νέα Σελήνη στον Τοξότη 
Η νέα Σελήνη στον Τοξότη υλοποιείται στις 29 Νοεμβρίου 2016 στην 7,42 στον 
ένατο οίκο Ο Ωροσκόπος βρίσκεται στην 11,06 στο ζώδιο του Κριού και 
Μεσουράνημα στην 06,14 στο ζώδιο του Αιγόκερου. 
Κριοί Το παιχνίδι στην τράπουλα το κρατάτε στα χέρια σας. Μην εκνευρίζεστε και 
είστε ετοιμοπόλεμοι η εύνοια καραδοκεί και αναγεννήστε είτε σε θέματα 
αισθηματικά είτε συνεργασιών. Αλλάζει η τύχη σας αλλά προσέξτε και αφυπνιστείτε 
σε θέματα που έχουν σχέση με υπόγειες κινήσεις (φίλων) 
Ταύροι Τα αισθηματικά και τα οικονομικά κρύβουν μια αναπάντεχη εύνοια που 
πρέπει να εκμεταλλευτείτε με κάθε τρόπο. Σταματήστε να είστε απόλυτοι στον 
χώρο εργασίας ή τον προσωπικό. Σας αναμένει μια ευχάριστη έκπληξη. 
Δίδυμοι Έχετε να αντιμετωπίσετε θέματα επικοινωνίας από συνεργάτες ή από 
πρόσωπο του ενδιαφέροντος σας. Ο λόγος είναι ότι η γλώσσα τρέχει προ της 
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ομιλίας και της σκέψεως σας. Ή εγκράτεια είναι καλός οιωνός για να αποφέρει ότι 
αποζητάτε Εκμεταλλευτείτε το 
Καρκίνοι Ενώ η τύχη είναι με το μέρος σας και σας φέρνει αισιόδοξες συνθήκες , 
εσείς είστε άξιοι να καταστρέψετε τα πάντα. Ο λόγος είναι η ανυπέρβλητη 
φιλοδοξία σας που σας κάνει να γκρεμίζετε ότι τόσο καιρό χτίζατε. Απολαύστε κάθε 
στιγμή αλλά με ηθικές σκέψεις και πράξεις Ο Κρόνος και ο Πλούτωνας δεν 
αστειεύονται 
Λέοντες Με την Νέα Σελήνη στον Τοξότη η πειθαρχεία προς την οικογένεια και τα 
προσωπικά θέματα έχουν την κυρίαρχη θέση. Μετά από τόσο κόπο και αγώνα 
αναγνωρίζετε το έργο σας και η επιβράβευση είναι στο χέρι σας. Παρόλα αυτά δεν 
παύει να αγωνίζεστε για τα πιστεύω σας. 
Παρθένοι Έχετε περάσει δια πυρός και σιδήρου και βγήκατε νικητές. Δεν παύει 
όμως λόγω της προσωπικότητας σας να σας επιβουλεύονται άτομα και να 
συνεχίζεται τον αγώνα σας. Η τύχη βοηθά τους τολμηρούς. Εσάς σας στέκεται σε 
θέματα συνεργασιών και αισθηματικών. 
Ζυγοί Θέματα επικοινωνίας και οικονομικών θεμάτων έχουν θετική έκβαση. Μην 
γίνεστε εριστικοί με τον σύντροφό σας ή με τον επαγγελματικό σας χώρο. Ο λόγος 
είναι ότι η ευημερία και η δημιουργικότητα είναι με το μέρος σας . Εκμεταλλευτείτε 
το. 
Σκορπιοί Η αυστηρότητα έναντι του εαυτού σας πολλές φορές καταντά 
μπούμερανγκ. Η δύναμη του πλούτου είτε εσωτερικού είτε εξωτερικού και της 
αναγεννήσεώς σας βρίσκεται στο δρόμο σας. Μην ξεχνάτε κάθε απολαβή σας είναι 
μετά από έναν αγώνα που δώσατε. Το ίδιο και τώρα. 
Τοξότες Η Νέα Σελήνη στο ζώδιο σας δεν παύει να είναι ευνοϊκή αλλά και από την 
άλλη σας δείχνει τον περιορισμό και την πειθαρχία που πρέπει να βάλετε στην 
προσωπική σας ζωή εάν θέλετε να πετύχετε, είτε στην προσωπική, κοινωνική 
αισθηματική σας ζωή. Η κατάκτηση αποκτιέται μόνο με αγώνα τέρμα οι 
ψευδαισθήσεις σας. 
Αιγόκεροι Ήρθε μάλλον ο χρόνος για να μάθετε ότι τίποτα δεν χαρίζεται και ο 
χρόνος είναι ο πιο αυστηρός δάσκαλός και κριτής. Το μάθημα αυτή την χρονική 
περίοδο που θα πάρετε είναι: για να φτάσω ψηλά πρέπει να θυμηθώ ότι ξεκίνησα 
από χαμηλά. Τώρα γίνονται οι άλλοι αυστηροί μαζί σας. Διδαχτείτε κάτι που δεν 
ξέρετε. 
Υδροχόοι στην Νέα Σελήνη του Τοξότη γίνεστε οι επαναστάτες που αναζητούνε να 
βρούμε το δίκηο τους μέσα από την δύναμη του λόγου. Η κατάσταση επιφέρει 
στέρηση και καταπίεση σε θέματα συναισθηματικά, που μπορεί να στερήσουν κάθε 
σας πράξη. Μην γίνεστε απόλυτοι και παρορμητικοί. 
Ιχθείς Έχετε να αντιμετωπίσετε με την Νέα Σελήνη στον Τοξότη τα λάθη σας είτε σε 
θέματα αισθηματικά, οικονομικά. Ότι πρέπει να ξεφύγετε από την ονειροπόληση 
και να προσγειωθείτε στην πραγματικότητα, ολίγον τι σκληρή προς εσάς. Το 
γεγονός αυτό θα σας αποφέρει μελλοντική εύνοια. 
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Οι εκλείψεις του Σεπτεμβρίου 
 
Ηλιακή έκλειψη Σεπτεμβρίου 
 
(από τη Σπυριδούλα Βαλιανάτου, svalianatou@hotmail.com ) 

 

 
 
Η έκλειψη Ηλίου πραγματοποιείται την 1η Σεπτεμβρίου στις 11.03́ .02́  ́πμ. ώρα 
Ελλάδος, στις 9ο.21΄στο ζώδιο της Παρθένου. Είναι έκλειψη ANNULAR (ετήσια 
ολική), αν και η Σελήνη είναι μακριά από τη Γη για να φτάσει το αποκορύφωμα της 
σκιάς της πάνω στην επιφάνεια της Γης. Επομένως η Σελήνη δεν κρύβει εντελώς τον 
Ήλιο και έτσι ένας στενός δακτύλιος φωτός περιβάλει τη σκοτεινή Σελήνη. 
 
Ο ωροσκόπος της έκλειψης βρίσκεται στο ζώδιο του Σκορπιού στις 10ο.44́ . 
Σημαντικότερη όψη είναι το Τ τετράγωνο της συνόδου του Άρη-Κρόνου από τον 
Τοξότη, με την σύνοδο Ήλιου-Σελήνης-Βόρειο Δεσμό της Σελήνης από την Παρθένο, 
ενώ από την άλλη έχουμε πάλι τετράγωνο Άρη-Κρόνου από τον Τοξότη, με τον 
Ποσειδώνα από τους Ιχθύες, ενώ ο Ποσειδώνας σχηματίζει όψη αντίθεσης με την 
σύνοδο του Ήλιου-Σελήνης-Βόρειο Δεσμό. Έτσι βλέπουμε ένα μεγάλο Τ τετράγωνο 
να σχηματίζεται που εμπλέκονται 6 ουράνια σώματα. Επίσης στο σημείο της 
ακριβώς της έκλειψης βρίσκεται ο Απλανής Αστέρας Αλιόθ ο οποίος συνδέεται με 
την καταστροφική πλευρά του Άρη, και η λέξη κλειδί του είναι θυμός.  
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Θεωρώ ότι είναι ένας σχηματισμός πάρα πολύ δύσκολος και η συμμετοχή τόσων 
ουρανίων σωμάτων, τον κάνει ακόμα πιο δύσκολο. 
 
Σε προσωπικό επίπεδο επηρεάζονται τα μεταβλητά ζώδια, Δίδυμοι, Παρθένοι 
Τοξότες και Ιχθύες που έχουν πλανήτες μεταξύ 8ης και 15ης μοίρας.  
 
Περισσότερο εκνευρισμό θα προκαλέσει αυτός ο σχηματισμός, καθώς ο Κρόνος 
περιορίζει τον Άρη και δεν τον αφήνει να εκφραστεί ελεύθερα, και αυτό θα έχει σαν 
αποτέλεσμα να υπάρξουν παρεξηγήσεις και εκρήξεις θυμού. Επίσης ενέργειες που 
ίσως γίνουν από άτομα κύρους, ίσως δεν θα μας γίνουν γνωστά, αφού θα υπάρχει 
προσπάθεια συγκάλυψης ή και παραπλάνησης, λόγο της συμμετοχής του 
Ποσειδώνα. Επίσης ο Ουρανός από τον Κριό, κάνει όψη 135ο με την έκλειψη, καθώς 
επίσης και με τον Κρόνο και επηρεάζει τα παρορμητικά ζώδια, Κριούς, Καρκίνους, 
Ζυγούς και Αιγόκερούς, που έχουν πλανήτες στις 23-24-25ο αυτών των ζωδίων. 
Αυτή η όψη μπορεί να προκαλέσει αντιπαραθέσεις, αλλά και αμφισβητήσεις σε 
οικονομικά η επαγγελματικά θέματα με άτομα που έχουν εξουσία. 
 
Βοήθεια ίσως θα υπάρχει από τον Πλούτωνα, καθώς σχηματίζει όψη τριγώνου με 
την έκλειψη, που βγάζει δυναμισμό και αντοχή. 
 
Σε πολιτικό επίπεδο, συγκρίνοντας τον χάρτη της Ελλάδας του 1822 με τον χάρτη 
της έκλειψης, το φαινόμενο της έκλειψης, πέφτει ακριβώς πάνω στον Άρη του 
χάρτη, που συμβολίζει τον στρατό της χώρας και βρίσκεται στον 11ο οίκο, που 
συμβολίζει το κοινοβούλιο και τα κόμματα, ο οποίος είναι και κυβερνήτης του 7ου 
οίκου, που είναι το πεδίο της εξωτερικής πολιτικής, αλλά και των (συμμάχων) μας. 
Όλο το Τ τετράγωνο που συμμετέχουν τα 6 ουράνια σώματα και ανάφερα 
παραπάνω διοχετεύεται πάνω στον Άρη της χώρας μας. Είναι δύσκολη η 
κατάσταση, αφού δεν θα καταφέρει εύκολα η κυβέρνηση να έρθει σε συμφωνία με 
τους εταίρους μας και το βάρος θα το επωμιστεί και πάλι ο Ελληνικός λαός όπως 
πάντα, με την μόνη διαφορά τώρα, είναι ότι η κούραση να έχει φτάσει σε σημείο 
που να μην αντέχει άλλο, και ο καταπιεσμένος θυμός να ψάχνει αφορμή για να 
εκδηλωθεί. Το αποτέλεσμα θα είναι αλλαγή κοινοβουλίου; Η θα σκύψει πάλι ο λαός 
το κεφάλι. Επίσης άλλα θα συζητάνε και άλλα θα μας λένε, ενώ άλλα θα γίνονται 
και άλλα θα μαθαίνουμε, αφού υπάρχει η συμμετοχή του Ποσειδώνα και υπάρχει η 
τάση για συγκάλυψη και εξαπάτηση. 
 
Ο Πλούτωνας του χάρτη της έκλειψης, κάνει όψη συνόδου με τον Ερμή του χάρτη 
της Ελλάδας, που ο Ερμής συμβολίζει τους τεχνοκράτες και βρίσκεται στον 4ο οίκο 
που είναι το έδαφος. Είναι κυβερνήτης του 9ου που είναι οι δικαστές, ιδεολογία και 
θρησκεία, αλλά και του 12ου οίκου, που είναι τα νοσοκομεία, οι φυλακές και γενικά 
τα ιδρύματα. Δύσκολη ερμηνεία. Αλλαγές στο έδαφος ή το υπέδαφος; Ή οι 
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τεχνοκράτες, με τη βοήθεια των δικαστικών, θα κάνουν αλλαγές σημαντικές σε 
θέματα ιδιοκτησίας, νοσοκομείων, και γενικά των ιδρυμάτων. 
 
Ο Ουρανός σε σύνοδο με τον Δία στον χάρτη της Ελλάδας, που είναι οι επενδυτές 
και τον Κρόνο που είναι οι ισχυροί που ελέγχουν την οικονομία στον 7ο οίκο που 
είναι το πεδίο της εξωτερικής πολιτικής, δείχνει την αμφισβήτηση, αλλά ακόμα και 
την αποκάλυψη για την σχέση επενδυτών αλλά και των ισχυρών που ελέγχουν την 
οικονομία από τους (φίλους) μας του εξωτερικού. 
 
Σεληνιακή έκλειψη Σεπτεμβρίου 
 
(από το Βασίλη Παπαδολιά vpapadolias@gmail.com ) 

 

 
 
Η σεληνιακή έκλειψη της 16ης Σεπτεμβρίου είναι η 5η και τελευταία έκλειψη του 
2016. Γίνεται στον άξονα Παρθένου-Ιχθύων και στον άξονα 5ου-11ου οίκου. 
Διαφέρει έτσι σε κάποιο βαθμό από τις δύο προηγούμενες εκλείψεις της περιόδου, 
καθώς δεν έχει έντονη παρουσία σε θέματα 4ου και 10ου οίκου. Συνεχίζει όμως στο 
μοτίβο που είχαν και οι δύο προηγούμενες εκλείψεις στην έμφαση σε θέματα 
συλλογικά, κομματικά, κοινοβουλευτικά, σωματειακά ή σε άλλες ομαδικές 
δραστηριότητες, όπου καλούμαστε να επιλέξουμε μεταξύ πρακτικών λύσεων 
(Παρθένος) και υψηλών και έντονων ιδανικών (Ιχθύς). 

mailto:vpapadolias@gmail.com�
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Και σε αυτή την έκλειψη όπως και στις δύο προηγούμενες έχουμε σχηματισμό ΤΑΥ 
τετραγώνου, με τη συμμετοχή όμως αυτή τη φορά μόνο του Άρη. Ο συνδυασμός 
των πλανητών Σελήνης, Άρη, Ήλιου, Ερμή, Χείρωνα, μπορεί να δώσει σε ατομικά 
ωροσκόπια, εφόσον επηρεάζει τους ανάλογους οίκους, θέματα ασθένειας, 
μολύνσεων ή άλλων προβλημάτων υγείας, που θα πρέπει να αντιμετωπιστούν και 
θα έχουν και μία επιθετική εξέλιξη. 
 
Μοναδική θετική όψη της έκλειψης αυτή τη φορά είναι αυτή με τον ωροσκόπο του 
χάρτη, όψη που δείχνει καλύτερο timing στις όποιες ενέργειες και λιγότερες 
αστοχίες. Οι ενέργειες δείχνουν ότι θα είναι πιο προγραμματισμένες και λιγότερο 
σπασμωδικές, αν και θα προκαλέσουν διάφορες σπασμωδικές αντιδράσεις (Άρης) 
από οικονομικούς παράγοντες (8ος οίκος του χάρτη). Ο ωροσκόπος βρίσκεται 
επίσης σε σχέση με το μεσοδιάστημα Δία/Πλούτωνα, παραπέμποντας σε 
χρηματοδοτήσεις ή οικονομικό πλούτο. 
 
Το μεσουράνημα του χάρτη κάνει θετική όψη με το Δία στο Ζυγό, δείχνοντας προς 
την κατεύθυνση προσπαθειών από τους υπευθύνους προς την επίτευξη κάποιου 
είδους νομικής ή δικονομικής υποστήριξης στις ενέργειες τους. 
 
Σε σχέση με τους 3 προτεινόμενους χάρτες της Ελλάδας: 
 
Στο χάρτη της Εθνοσυνέλευσης της Επιδαύρου (13/1/1822) η έκλειψη είναι 
θετικότατη προς την σταθερότητα της χώρας, καθώς δημιουργείται ένα μεγάλο 
τρίγωνο με τη συμμετοχή του γενέθλιου Ήλιου και του ωροσκόπου της έκλειψης. 
Την ίδια στιγμή ωστόσο η αντίθεση Αφροδίτης-Ουρανού είναι πιο υπονομευτική, 
δείχνοντας ότι υπάρχουν ίσως αστάθμητοι νομικοί ή οικονο-μικοί παράγοντες, που 
θα προσπαθήσουν να μειώσουν το επερχόμενο αίσθη-μα ασφάλειας. Θετική είναι 
αυτή τη φορά η συμμετοχή του Άρη που συνεχίζει νομοθετικές και διοικητικές 
πρωτοβουλίες για την οργάνωση της χώρας. 
 
Στο χάρτη της Αναγνώρισης του Κράτους (3/2/1830) ο Άρης της έκλειψης κάνει 
αντίθεση με τη γενέθλια Σελήνη, ερεθίζοντας τον κόσμο λόγω κάποιου είδους 
επιθετικών ενεργειών στον τομέα της πολιτικής. Την ίδια στιγμή η έκλειψη 
βρίσκεται επάνω στη γενέθλια Αφροδίτη, φέρνοντας στο φως κάποιες υποθέσεις, 
που έχουν να κάνουν ίσως με τον καλλιτεχνικό χώρο της χώρας. 
 
Στο χάρτη της Μεταπολίτευσης τώρα (24/7/1974) ο ωροσκόπος της έκλειψης είναι 
σε τετράγωνο με τον Άρη, δείχνοντας ότι κάποιοι από την πολιτική τάξη της χώρας 
θα ρητορεύουν εμπρηστικά. Το μεσουράνημα όμως θα κάνει θετικές όψεις με Ήλιο 
και Ποσειδώνα, παραπέμποντας σε ένα μεθύσι από πιθανή επιτυχία στην εξωτερική 
πολιτική ή τις σχέσεις της χώρας. 
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Από πλευράς ζωδίων τα ζώδια του μεταβλητού σταυρού και ειδικά το τελευταίο 
δεκαήμερο θα έχουν μάλλον αρκετά να κάνουν στο χώρο της εργασίας, αλλά είναι 
πιθανόν να τους απασχολήσουν και ασθένειες ή απογοητεύσεις. Τα υπόλοιπα 
ζώδια του Νερού και της Γης, φαίνεται ότι θα ευνοηθούν περισσότερο στις 
υποθέσεις τους ενώ το 3ο δεκαήμερο των ζωδίων της Φωτιάς φαίνεται ότι θα είναι 
ιδιαίτερα ενεργητικό με πρωτοβουλίες για την ανάδειξη θεμάτων, που έχουν να 
κάνουν με ιδεολογίες ή νέες επιχειρηματικές πρωτοβουλίες. 
 
Ανάδρομος Ερμής στην Παρθένο 
 
(από τη Χρυσάνθη Καλογέρη, xrisanthikalogeri@hotmail.com) 
 
Πολλές φορές ακούμε στην καθημερινότητα μας ανθρώπους, ακόμη και αυτούς που 
δεν έχουν κάποια σχέση με την αστρολογία να χρησιμοποιούν τον ανάδρομο Ερμή 
ως δικαιολογία για ό,τι πηγαίνει στραβά. Πράγματι, ο Ερμής γυρίζει φαινομενικά 
ανάδρομος περίπου 3 με 4 φορές τον χρόνο και η πορεία του αυτή διαρκεί περίπου 
3 εβδομάδες. 
 
Ο Ερμής, αγγελιαφόρος θεός στην μυθολογία, είναι ο πλησιέστερος πλανήτης στον 
Ήλιο και ένας από τους μικρότερους του ηλιακού μας συστήματος και είναι στην 
Αστρολογία ο Πλανήτης της επικοινωνίας, των μεταφορών και της ευστροφίας. 
Είναι κυβερνήτης του οίκου που σχετίζεται με τα αδέλφια, τους γείτονες, τα ταξίδια, 
τις δημόσιες σχέσεις, τις εκδόσεις, τη διαφήμιση, τις αγοραπωλήσιες κλπ. Συνεπώς, 
τυχόν δυσκολίες στην επικοινωνία, ζημιές στο αυτοκίνητο, προβλήματα σε κινητά 
και υπολογιστές, απώλεια αντικειμένων, όπως τα κλειδιά μας, καθυστερήσεις 
μέσων μαζικής μεταφοράς, τα σαρδάμ και γενικότερα η χαοτική κατάσταση που 
συχνά νιώθουμε στην καθημερινότητα μας εκείνες τις ημέρες οφείλεται στην 
ανάδρομη πορεία του Ερμή.  
 
Το 2016 ο Ερμής γυρνάει ανάδρομος 4 φορές. Η τρίτη ανάδρομη πορεία του για 
φέτος θα πραγματοποιηθεί στις 30/8-22/9 στην τελευταία μοίρα του ζωδίου της 
Παρθένου οπότε και θα βγουν στην επιφάνεια και θα μας απασχολήσουν θέματα 
από το παρελθόν που θα έχουν να κάνουν με την εργασία μας, την καθημερινότητα 
μας, την υγεία μας, τη διατροφή και την ευεξία μας. Βέβαια, το γεγονός ότι ο Ερμής 
γίνεται ανάδρομος στο ζώδιο της Παρθένου μετριάζει την αρνητική επιρροή του. Ας 
μην ξεχνάμε, όμως, ότι η αρνητική επιρροή του Ερμή είναι πιο έντονη όταν αυτός 
γίνεται ανάδρομος, στην αρχή δηλαδή αυτής της πορείας, και όταν επιστρέφει στην 
ορθόδρομη πορεία του, διότι τότε η κίνηση του είναι πιο αργή και προσομοιάζεται 
με μία στασιμότητα. 
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Η ανάδρομη πορεία του Ερμή συμπίπτει με την δύσκολη ολική έκλειψη Ηλίου που 
πραγματοποιείται στην 9η μοίρα της Παρθένου. Η σύνοδος του με τον Δία την ίδια 
μέρα ενισχύει την ευστροφία και συνεπώς την εύρεση λύσεων σε τυχόν 
προβλήματα του παρελθόντος κυρίως των ζωδίων του μεταβλητού σταυρού 
(Παρθένοι, Ιχθείς, Δίδυμοι, Τοξότες), οι οποίοι επηρεάζονται περισσότερο από την 
έκλειψη και τον ανάδρομο Ερμή. 
 
Στις 3/9 η Σελήνη συμμετέχει στην ακριβή Σύνοδο Δία-Ερμή η οποία μοιάζει με 
λύτρωση από τις έντονες δυσαρμονικές όψεις τους Ήλιου με τον Κρόνο και τον 
Ποσειδώνα οι οποίες, ούτως ή άλλως, μας προκαλούν απογοήτευση, τάσεις 
απομόνωσης και εμπόδια στον τομέα που λειτουργεί η όψη στον χάρτη του 
καθενός. 
 
Στις 10/9 ο Ερμής, ανάδρομος, έρχεται σε αντίθεση με τον ανάδρομο, επίσης, 
Χείρωνα και σε ψυχολογικό επίπεδο φέρνει αδυναμία στη λήψη αποφάσεων λόγω 
συναισθηματικής φόρτισης και εσωστρέφεια, φέροντας στη μνήμη πράγματα του 
παρελθόντος και συνεπώς μια μελαγχολία. Σε πρακτικό επίπεδο, από την άλλη, θα 
ανέλθουν στην επιφάνεια παλαιές υποθέσεις και θα έχουμε συναντήσεις με 
πρόσωπα από τα παλιά. 
 
Στις 20/9 ο ανάδρομος Ερμής θα βρίσκεται σε Σύνοδο με τον Ήλιο. Επομένως, εάν 
είστε υποχρεωμένοι να προχωρήσετε σε κάποια συμφωνία ή να υπογράψετε κάτι 
και δεν υπάρχει δυνατότητα αναμονής μέχρι ο Ερμής να επιστρέψει σε ορθόδρομη 
πορεία, η 20η του μηνός είναι η καταλληλότερη μέρα για τέτοιου είδους 
δραστηριότητες, δίχως όμως να λείπουν εκνευρισμοί, εντάσεις και διαφωνίες. 
 
Τη μέρα πριν γυρίσει ορθόδρομος ο Ερμής, στις 21/9, σχηματίζει αρμονική όψη με 
τον Πλούτωνα δίνοντας μας τη δυνατότητα να ολοκληρώσουμε την ενδοσκόπηση 
μας, να ερευνήσουμε σε βάθος ό,τι μας απασχολεί και να λάβουμε τις σωστές 
αποφάσεις όταν ο πρώτος επιστρέψει στην ορθόδρομη πορεία του. 
 
Στις 22/9, ο ορθόδρομος πλέον Ερμής συνεχίζει την αρμονική του όψη με τον 
Πλούτωνα, ο οποίος ενισχύοντας την διαίσθηση μας και την εσωτερική μας δύναμη 
δημιουργεί την κατάλληλη ώρα για την τακτοποίηση των υποθέσεων που μέχρι 
τώρα βρίσκονταν σε τέλμα. Και ποιος ξέρει.. ίσως βρούμε και τα χαμένα μας 
αντικείμενα.  
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Ο Δίας στο Ζυγό το 2017 
 
της Καίτης Ορφανού (επιμέλεια Βαγγέλης Πετρίτσης) 

 
Δίας στο Ζυγό 
 
Ζυγός: Τέχνη, ομορφιά, αισθητική είναι μερικές από τις λέξεις-κλειδιά για το ζώδιο 
του Ζυγού. Κυβερνήτης του η Αφροδίτη που αντανακλά όλη τη χάρη και την 
αρμονία που χρειάζεται το σώμα για να υπηρετήσει τον νου και την ανάγκη για 
επικοινωνία. Γιατί για το ζώδιο του Ζυγού οι σχέσεις απορρέουν πρωτίστως ως 
λογική συνέπεια και όχι ως ανάγκη για σαρκικές απολαύσεις. Κρατά ψηλά τη 
σημαία της κοινωνικότητας και ξορκίζει με τους ευγενείς του τρόπους τον φόβο της 
απομόνωσης και της μοναξιάς. Είναι ζώδιο ταγμένο στη δικαιοσύνη και την 
ισορροπία. Σύμβολο του η ζυγαριά που ζυγίζει την κάθε του κίνηση από φόβο μη 
διαταραχτούν οι σχέσεις. Επιπλέον λέξεις-κλειδιά του είναι η συνεργασία, η 
συντροφικότητα και η διπλωματία. Έτσι, φροντίζει να γεφυρώνει διαφορές 
κρατώντας ίσες αποστάσεις και αποφεύγοντας με μαεστρία να διαλέγει 
στρατόπεδο. Τέλος, ο Ζυγός ως ζώδιο του αέρα προάγει τον πολιτισμό και είναι 
υπέρμαχος ανθρωπιστικών αξιών.  
 
Δίας: Ο πλανήτης που παραδοσιακά θεωρείται ταυτόσημος της καλής τύχης, της 
αφθονίας και των ευκαιριών. Το μαγικό ραβδί του έναστρου ουρανού που ανοίγει 
διάπλατα πόρτες και δημιουργεί ευτυχείς προοπτικές και συνθήκες σε εκείνον τον 
τομέα που αγγίζει στο ωροσκόπιό μας. Συνδέεται με την πίστη, την πηγαία 
αισιοδοξία που μας ωθεί να ρισκάρουμε για μία καλύτερη ζωή. Παρέχει τον 
ενθουσιασμό να φιλοσοφήσουμε τη ζωή, να ανακατευτούμε με νέες κουλτούρες, 
να ταξιδέψουμε μακριά και να ρουφήξουμε τροφή όχι μόνο για το σώμα αλλά και 
για το πνεύμα. Η ταξιδιάρικη φύση του πλανήτη αναζητά μονίμως περιπέτειες και 
νέες βιβλιοθήκες γνώσης. Έτσι μας σπρώχνει προς την επέκταση, την αναζήτηση, 
την εξερεύνηση αλλά την ίδια στιγμή μας καθιστά ανικανοποίητους, αλαζόνες και 
υπερβολικούς. 
 
Δίας στον Ζυγό από 09/09/2016 έως 10/10/2017: Το διάστημα αυτό θα 
επιδιώξουμε να επεκταθούμε και να βελτιώσουμε τις συνθήκες της ζωής μας με 
έναν τρόπο αρμονικό και ισορροπημένο, βασισμένο στη λογική, τη διπλωματία την 
ισότητα και τη δικαιοσύνη. Θα είναι μια περίοδος όπου τα καλλιτεχνικά μας 
ταλέντα, η ομορφιά και η χάρη θα σταθούν αρωγοί στις προσπάθειες μας για 
πρόοδο και ευημερία. Θα νιώθουμε περισσότερο την ανάγκη να υπάρχει δίπλα μας 
γαλήνη και αρμονία. Τα ιδανικά, οι αξίες και τα πιστεύω μας θα είναι πιο στενά 
συνδεδεμένα με το μοίρασμα, τη συνεργασία και τη συντροφικότητα. Οι σημαντικοί 
άλλοι της ζωής μας θα αποτελούν στήριγμα και θα μας οπλίζουν με δύναμη και 
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αισιοδοξία όταν την έχουμε ανάγκη. Αυτοί θα αποτελέσουν την πηγή της τύχης και 
του κέρδους που επιθυμούμε να έρθουν στις ζωές μας. Επιπλέον, οι ρομαντικές 
σχέσεις θα έχουν την ευκαιρία για περαιτέρω ανάπτυξη, κάτι που ενδέχεται να 
οδηγήσει σε πολλούς γάμους αλλά και σε διαζύγια, σε περίπτωση που η ανάγκη του 
Δία για ελευθερία ξεπεράσει την ανάγκη του Ζυγού για σχέση. Θα συμβούν, 
ωστόσο, με ένα τρόπο πιο αρμονικό και ισορροπημένο, χωρίς πολλές εντάσεις ή 
συγκρούσεις. Τέλος, το ρίσκο στις αποφάσεις θα έρχεται μετά από πολλή σκέψη και 
μόνο εάν απορρέουν μέσα από αυτό οφέλη που ευνοούν και τους άλλους. Όμως, 
δεν αποκλείεται μελανό σημείο να αποτελέσει η υπερβολική αναποφασιστικότητα 
ή η αναβλητικότητα σε κάθε μας απόφαση ή πρωτοβουλία. Βέβαια, δεν θα λείψουν 
και οι δύσκολες στιγμές λόγω των δυσαρμονικών όψεων που θα σχηματίσει ο Δίας, 
αρχικά με τον Πλούτωνα στις 24/11/16 και στη συνέχεια με τον Ουρανό στις 
26/12/16 και ξανά, λόγω αναδρομής, στις 3/3/2017 και τις 28/9/2017 με τον 
Ουρανό και στις 30/3/2017 και τις 4/8/2017 με τον Πλούτωνα. Το τετράγωνο του 
Δία με τον Πλούτωνα ίσως μας ωθήσει σε ηθικές εκπτώσεις και αδιαλλαξία 
προκειμένου να επιτύχουμε τους στόχους μας. Ενδέχεται επίσης να βάλει εμπόδια 
στον δρόμο μας υπό τη μορφή ανθρώπων που κατέχουν θέση εξουσίας και ελέγχου 
στη ζωή μας και οι οποίοι θα προσπαθήσουν να μας παρασύρουν σε δρόμους 
αντίθετους από τα πιστεύω και τις αξίες μας. Από την άλλη, η αντίθεση του Δία με 
τον Ουρανό φαίνεται να μαρτυρά ότι ο υπέρμετρος ενθουσιασμός και η αισιοδοξία 
θα μας φέρουν αντιμέτωπους με ανατροπές και απρόοπτα αν δεν ζυγίσουμε καλά 
τα πράγματα. 
 
Ένα μικρό οδοιπορικό της σχέσης μου με την αστρολογία 
 
Με λένε Ορφανού Καίτη και η σχέση μου μαζί της ξεκινά περίπου γύρω στο 2005. Εσωτερικές 
αναζητήσεις και η περιέργειά μου να πάρω ικανοποιητικές απαντήσεις για ότι συμβαίνει γύρω μου 
και μέσα μου με συνέδεσαν μαζί της. Αυτό που ακολουθεί είναι προσωπική μελέτη επί σειρά ετών 
και ένας κύκλος βασικών σπουδών με τον Κύριο Βαγγέλη Πετρίτση. Δεν δηλώνω αστρολόγος αλλά 
αφοσιωμένη μαθήτρια αυτής της μαγικής τέχνης των άστρων. Εύχομαι η αγάπη μου γι αυτήν να μας 
συνδέει πάντα… 

 
Το τετράγωνο Κρόνου – Ποσειδώνα – Η Διάψευση 
 
(από την Χριστίνα Φούσκα) 

 
Κορυφώνεται στις 10 Σεπτέμβρη 2016 το τετράγωνο Κρόνου – Ποσειδώνα στα ζώδια 
Τοξότη-Ιχθύων αντίστοιχα. Δύο τελείως διαφορετικοί πλανήτες μεταξύ τους με 
αντίθετα ζητούμενα θα συναντηθούν για τρίτη και τελευταία φορά (Νοέμβριος 
2015, Ιούνιος 2016, Σεπτέμβριος 2016) για να μας διδάξουν πως η λογική και το 
όνειρο μπορούν να γίνουν τα κλειδιά για την διαχείριση αυτού του δύσκολου 
τετραγώνου, το οποίο μας καλεί να συνειδητοποιήσουμε καταστάσεις και να 
αναλάβουμε πρωτοβουλίες μέσα σε ένα θολό και σαθρό τοπίο. Ο Κρόνος, ο 
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πλανήτης του περιορισμού, του νόμου, της τάξης και των ορίων, έρχεται σε θέση 
“μάχης” με τον Ποσειδώνα, τον πλανήτη της φαντασίας, την ψευδαίσθησης, της 
σύγχυσης και του ονείρου. Αν και η συγκεκριμένη όψη συνδέεται περισσότερο με 
κοσμικά φαινόμενα, ακραίες καιρικές καταστάσεις, φυσικές καταστροφές, 
θρησκεία, προσφυγικό, διαρροές, επιθέσεις και δολοφονίες, (η δολοφονική 
επίθεση στο Παρίσι συνέβη στις 13/11/2015, λίγες μέρες πριν κορυφωθεί το πρώτο 
τετράγωνο Κρόνου – Ποσειδώνα), εντούτοις επηρεάζει και όσους είναι γεννημένοι 
μεταξύ 9η – 11η μοίρα των μεταβλητών καθώς και όσους έχουν προσωπικούς 
πλανήτες σε αυτές τις μοίρες. 
 
Για όσους είναι μεγαλύτεροι των 30 ετών, ίσως να μπορέσουν να διαχειριστούν 
καλύτερα αυτή την όψη, μιας κι έχουν βιώσει την πρώτη επιστροφή του Κρόνου. 
 
Δομές, σχέσεις, σχέδια, αρχίζουν να διαλύονται. Η έλλειψη σαφήνειας, το ψεύδος, 
η σύγχυση, είτε από εμάς είτε από τους άλλους, κάνουν αισθητή την παρουσία τους 
αυτόν τον Σεπτέμβρη. Όμως, ας μην ξεχνάμε, πως οι πλανήτες, όπως και τα ζώδια, 
είναι πλέγματα αρχετυπικών δυνάμεων που εδρεύουν στο συλλογικό ασυνείδητο. 
Το τι θα μετασχηματίσουν ερχόμενα στο συνειδητό εξαρτάται πάντα από την 
πορεία της ανθρωπότητας σαν σύνολο αλλά και από την προσωπικότητα του 
καθενός μας ξεχωριστά. Συνήθως όμως, σε κοσμικό επίπεδο, τα αρχέτυπα 
λειτουργούν σύμφωνα με την ψυχολογία της μάζας. Το τετράγωνο Κρόνου – 
Ποσειδώνα έρχεται εδώ για να μας θυμίσει ό,τι σαν ανθρωπότητα στήσαμε πάνω 
σε ψέμα και σε σαθρό υπόβαθρο. Στην κυριολεξία λοιπόν το αποτέλεσμα αυτού του 
τετραγώνου θα είναι το “σκάσιμο μιας φούσκας”. 
 
Σε προσωπικό επίπεδο τα αποτελέσματα αυτής της όψης μπορεί να είναι πολύ 
διαφορετικά, ανάλογα με την ικανότητα αντίληψης και διαχείρισης των ενεργειών 
των αρχετύπων. Αυτό το τελευταίο τετράγωνο Κρόνου – Ποσειδώνα στα μεταβλητά 
ζώδια Τοξότη - Ιχθύων, είναι και το πιο σημαντικό, μιας και ο Κρόνος, ορθόδρομος 
αυτή τη φορά, έρχεται για να ολοκληρώσει και να ξεκαθαρίσει καταστάσεις που 
ξεκίνησαν στα τέλη του Νοέμβρη το 2015. 
 
Τα τετράγωνα, όψεις φύσεως Δία, εμπερικλείουν μεγάλη ενέργεια, και η δύναμη 
έργου που παράγουμε είναι συνήθως αντιστρόφως ανάλογη του αποτελέσματος. Ο 
κόπος για την εύρεση της χαμένης μας ελπίδας θα είναι το ζητούμενο αυτού του 
μήνα. Όταν όλα γκρεμίζονται γύρω μας και διαψεύδονται, αναρωτιόμαστε που 
κάναμε λάθος. Παίρνοντας τις ευθύνες μας και δίνοντας χώρο στο όνειρο της ψυχής 
ίσως μπορέσουμε να βρούμε τους αυθεντικούς σπόρους της ελπίδας. Το σκόρπισμά 
τους, μέσα μας και γύρω μας, θα είναι και η “θεραπεία” μας. 
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Χριστίνα Φούσκα: Γεννήθηκα στην Αθήνα το 1964. Σπούδασα βρεφονηπιοκόμος, δραματοθεραπεία, 
παιγνιοθεραπεία και art therapy. Εργάσθηκα στον ιδιωτικό τομέα για αρκετά χρόνια. Η ενασχόλησή 
μου με την αστρολογία ξεκίνησε σε μικρή ηλικία ίσως απ' την ανάγκη μου να κατανοήσω και να 
ερμηνεύσω δύσκολες προσωπικές καταστάσεις. Το 1988-1990 παρακολούθησα μαθήματα Κλασικής 
Αστρολογίας με τη Κατερίνα Σουτλόγλου. Από το 1997-2002 συνέχισα στο σπουδαστήριο 
συμβολισμών Αστρώον με μαθήματα Καρμικής και Ιατρικής Αστρολογίας, Κηρύκειο του Ερμή και 
ανάλυση ονείρων κατά Γιούγκ σε συνδυασμό με την Αστρολογία. Σήμερα ζω και εργάζομαι ως 
ελεύθερος επαγγελματίας στα Ιωάννινα. 

 
Το κλίμα του Σεπτεμβρίου (από την Ευαγγελία (Λιλίκα) Αθανασοπούλου, eueuta@gmail.com ) 
 

Και για να δούμε πως εξελίσσεται το πλανητικό σκηνικό για το Σεπτέμβριο του 
2016... 
 

Από 1 Σεπτεμβρίου έως 22 Σεπτεμβρίου ο 
Ήλιος παραμένει στην Παρθένο, το έκτο ζώδιο 
του Ζωδιακού οπότε και έχουν ξεκινήσει και τα 
γενέθλια των Παρθένων, ένα ζώδιο της Γης που 
υποδεικνύει ότι εδώ η ύλη αποκτά μεγαλύτερο 
σεβασμό και η πρακτική αντίληψη μεγαλύτερη 
αξιοπιστία. Είναι όμως ένα ζώδιο παθητικό που 
σημαίνει ότι αντιδρά απέναντι σε γεγονότα και 
καταστάσεις με μεγαλύτερο βαθμό σκέψης και 
εσωστρέφεια, ενώ το στοιχείο το μεταβλητό 
που το χαρακτηρίζει, του επιτρέπει να 
χρησιμοποιεί, ανάλογα με τις περιστάσεις, μια 

εύστοχη προσαρμοστικότητα. Το συναίσθημα εδώ υποχωρεί κάπως χάριν μιας πιο 
διανοητικής διεργασίας που σκοπό έχει την αποκόμιση γνώσης, που θα βοηθήσει 
να γίνει πιο ενδιαφέρουσα και χρήσιμη μια χειροπιαστή πραγματικότητα. 
 
Από τις 23 Σεπτεμβρίου έως και 30 Σεπτεμβρίου ο Ήλιος μετακομίζει στο Ζυγό, ένα 
ζώδιο του αέρα, ενεργητικό, άρα οι πράξεις και η συμπεριφορά του 
χαρακτηρίζονται από εξωστρέφεια, αλλά και σε πιο περίπλοκες διανοητικές 
διεργασίες σ  ́ότι τραβάει την προσοχή του ή σ  ́ότι τον απασχολεί. Ο Ζυγός θέτει 
στο κέντρο της ύπαρξής του τους άλλους και τους τοποθετεί σωστά ή λανθασμένα 
σαν ένα βοηθητικό εξισορροπητικό αντίβαρο του εαυτού του. Αντιπροσωπεύει τη 
στιγμή εκείνη του ζωδιακού που αρχίζει να γεννιέται η ιδέα του συντροφικού, του 
συλλογικού, γί  αυτό και είναι γνωστός σαν το ζώδιο του γάμου, της συνεργασίας, 
της συντροφικότητας και των φανερών εχθρών. 
 
Ο Ερμής διατρέχει επίσης την Παρθένο όλο το μήνα και βρίσκεται στη θέση του. 
Έτσι υπάρχει το κατάλληλο κλίμα για να λειτουργήσει και να εκφράσει όλες τις 
θετικές του ιδιότητες. Δίνει πνεύμα πρακτικό, ορθολογιστικό, οξυδέρκεια, σωστή 

mailto:eueuta@gmail.com�
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πρόγνωση, εξυπνάδα, ακρίβεια, γρήγορα αντανακλαστικά και κλίση στις ξένες 
γλώσσες...  
 
Η Αφροδίτη θα είναι στο Ζυγό μέχρι τις 23 Σεπτεμβρίου και θα είναι στη θέση της, 
όπου υπάρχουν οι κατάλληλες προϋποθέσεις για να εκδηλώσει όλα τα θετικά της 
χαρακτηριστικά. Κοινωνικότητα, ευγένεια, καλοπροαίρετοι και φιλικοί τρόποι, 
τρυφερότητα, συντροφικότητα. Από τις 24 Σεπτεμβρίου δε μετακομίζει στον 
Σκορπιό όπου αναπτύσσονται η κτητικότητα, ο αισθησιασμός, το πάθος και οι 
σχέσεις λειτουργούν σε ατμόσφαιρα συναισθηματικής φόρτισης και ζήλειας. Η 
έλλειψη συναισθηματικού ελέγχου μπορεί να ωθήσει το άτομο στην καθυπόταξη 
του ερωτικού συντρόφου και την απόλυτη κυριαρχία. 
 
Ο Άρης τώρα βρίσκεται στον Τοξότη μέχρι και 26 Σεπτεμβρίου και προσδίδει 
ενεργητικότητα, αισιοδοξία, ενθουσιασμό, ετοιμότητα πνεύματος ,ανοικτή σκέψη, 
θάρρος, στρατηγικές και διαπραγματευτικές ικανότητες. Υπάρχει καλή πίστη, 
αγνότητα στις προθέσεις και η μαχητικότητα του ατόμου μπορεί να έχει σαν τέρμα 
ή αφετηρία ιδεαλιστικούς σκοπούς. Από τις 27 του μήνα μετακομίζει στον Αιγόκερω 
και στην έξαρσή του. Η ενεργητικότητα, η αποφασιστικότητα και ο δυναμισμός 
συνοδεύονται από τη λογική, υποβοηθούνται από την υπομονή και ανοίγουν το 
δρόμο προς την επιτυχία... 
 
Το παραπάνω πλανητικό σκηνικό των γρήγορων πλανητών του στερεώματός μας 
για το μήνα Σεπτέμβριο μας προτρέπει σε γενικές γραμμές να έρθουμε σ’ επαφή με 
τον ορθολογισμό και τη διανόησή μας ,να εξετάσουμε και να επενεργήσουμε με 
πρακτικότητα στα πράγματα και στις υποθέσεις μας ,βγαίνοντας έξω από 
συναισθηματικές προσεγγίσεις που τις περισσότερες φορές άπτονται 
υποκειμενικότητας...και καλούμαστε να γίνει η σκέψη μας πιο αντικειμενική. 
 
Με απώτερο σκοπό ν’ αναπτύξουμε καλύτερα συνεργασίες και σχέσεις που 
μπορούν να βασιστούν σε κοινή αντιμετώπιση θεμάτων προσωπικών και 
επαγγελματικών και πιο προσοδοφόρων αποτελεσμάτων από την όποια 
συνύπαρξη. Το όλο πνεύμα της δράσης μας επίσης ευνοείται και γί  αυτό πρέπει να 
δράσουμε με θάρρος και αισιοδοξία προς υλοποίηση των στόχων μας, με μια 
προσοχή μόνο παραπάνω στο να μην υπεραισιοδοξήσουμε ως προς το εύρος της 
ενεργητικής δυναμικής μας . 
 
Εύχομαι δημιουργικό μήνα σε όλους! 
 
Ευαγγελία ( Λιλίκα) Αθανασοπούλου 
Αστρολόγος-Εναλλακτική Θεραπεύτρια 
E-mail: eueuta@gmail.com 
Facebook: Evangelia Athanassopoulou 
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Το κλίμα του Οκτωβρίου (από τη Χρυσάνθη Καλογέρη, xrisanthikalogeri@hotmail.com ) 
 

Ο Οκτώβριος ξεκινάει με μία Νέα Σελήνη 
στο Ζυγό σε σύνοδο με τον Δία. Έτσι 
αρχίζει, λοιπόν, ο μήνας με υψηλό δείκτη 
αισιοδοξίας. Οι Ζυγοί του πρώτου 
δεκαημέρου θα είναι γεμάτοι χάρη και 
γοητεία, πιο ελκυστικοί από κάθε άλλη 
φορά με αποτέλεσμα να γίνουν πιο 
δημοφιλείς στο περιβάλλον τους. 
Συγχρόνως, είναι η κατάλληλη περίοδος 
να ξεκινήσουν καινούρια σχέδια και να 
επεκτείνουν τη δραστηριότητα τους, 
έχοντας ευκαιρίες τόσο σε προσωπικό 
όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο. Η 

διέλευση αυτή του Δία ευνοεί συγχρόνως τους Κριούς, τους Διδύμους και τους 
Υδροχόους του πρώτου δεκαημέρου.  
 
Την ίδια μέρα έχουμε και ένα σχεδόν ακριβές τρίγωνο της Αφροδίτης με τον 
Ποσειδώνα. Αυτή η όψη δίνει μια ρομαντική υφή στο κλίμα αισιοδοξίας που ήδη 
επικρατεί. Πρόκειται, συνεπώς, για μια όμορφη μέρα για διασκέδαση , εκδήλωση 
συναισθημάτων στοργής και αγάπης, καθώς και για ανταλλαγή δώρων κλπ. 
 
Η συγκεκριμένη Νέα Σελήνη φέρνει στην επιφάνεια καινούρια ξεκινήματα σε 
θέματα σχέσεων και συνεργασιών. Αναλυτικότερα, ευνοούνται οι συναισθηματικές 
σχέσεις και οι συνεργασίες και τα ξεκινήματα καλλιτεχνικής φύσεως, ενώ οι 
επαγγελματικές συνεργασίες με επίκεντρο το οικονομικό συμφέρον επιζητούν 
προσοχή, αφού η Νέα Σελήνη κάνει χιαστί όψη (150 μοιρών) με τον Ποσειδώνα. 
Ταυτόχρονα, υπάρχει δυνατότητα για μια νέα αρχή σε μια παλιά σχέση μέσω 
συγχώρησης και κατανόησης. Η Νέα Σελήνη αγγίζει κυρίως Ζυγούς (γεννημένους 
26/9-2/10), Κριούς (γεννημένους 24-30/3), Αιγόκερους (γεννημένους 25-31/12), 
Καρκίνους (γεννημένους 26/6-1/7), Διδύμους (γεννημένους 25-31/5) και Υδροχόους 
(γεννημένους μεταξύ 25/1 και το τέλος του Ιανουαρίου). Συναισθηματικά και σε 
καλλιτεχνικό επίπεδο ευνοούνται οι Σκορπιοί που είναι γεννημένοι κοντά στις 2/11 
και οι Ιχθείς που είναι γεννημένοι γύρω στις 28/2. 
 
Την πρώτη εβδομάδα του μήνα προσοχή στην υπερβολή θα πρέπει να δείξουν οι 
Κριοί , οι Ζυγοί, οι Αιγόκεροι και οι Καρκίνοι των πρώτων ημερών, διότι εκτός από 
την αισιόδοξη διάθεση θα υπάρχει και αυξημένος δυναμισμός. Έτσι για την 
επίτευξη των στόχων θα χρειαστούν έξυπνοι χειρισμοί, διορατικότητα και 
μεθοδικότητα στις δραστηριότητες σας. 
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Το κλίμα αρχίζει να αλλάζει από τις 7/10, καθώς η μέρα χρωματίζεται από το 
τετράγωνο του Ήλιου με τον Πλούτωνα και την αποκλίνουσα Σύνοδο Σελήνης- 
Κρόνου. Γενικά, πρόκειται για μια πιεστική μέρα που απαιτεί ψυχραιμία και 
επηρεάζει συγκεκριμένα τους Αιγόκερους, τους Ζυγούς, τους Κριούς και τους 
Καρκίνους που έχουν γεννηθεί στη μέση του Ζωδίου τους και που ήδη εδώ και 
καιρό βρίσκονται σε μια φάση αλλαγών και αναγέννησης. 
 
Το κλίμα κορυφώνεται με την Πανσέληνο στον άξονα Κριού-Ζυγού στις 16/10, αφού 
η μέρα χαρακτηρίζεται από έντονες διελεύσεις. Συγκεκριμένα, χαρακτηρίζεται από 
σπάσιμο σχέσεων και συνεργασιών και επηρεάζει τους Κριούς, τους Ζυγούς, τους 
Αιγόκερους και τους Καρκίνους που είναι γεννημένοι στις αρχές του τρίτου 
δεκαημέρου του ζωδίου τους. Δεν θα πρέπει, όμως, να προκληθεί ανησυχία, καθώς 
η διέλευση του Δία από εσάς θα σας δώσει ευκαιρίες, τις οποίες πρέπει να είστε 
έτοιμοι να εκμεταλλευτείτε, για καινούριες συνεργασίες. 
 
Οι γεννημένοι 3-6/1, 5-9/10, 2-5/4 και 4-8/7 θα πρέπει να αποφύγετε τις εγωιστικές 
συμπεριφορές που δημιουργούν διαφωνίες, έντονες συζητήσεις και διαμάχες. 
Δείξτε ψυχραιμία και προσπαθήστε να λειτουργήσετε με στρατηγικό τρόπο. Οι 
γεννημένοι στις 6/1 καλό θα είναι να προσέξουν την υγεία τους στις 19 και 20 
Οκτωβρίου. 
 
Άξιο αναφοράς είναι το γεγονός ότι στις 7/10 ο Ερμής κάνει την είσοδο του στον 
Ζυγό και τις αμέσως επόμενες μέρες, στις 11/10, θα κάνει την σύνοδο τους με τον 
Δία, μαζί με την Σελήνη από τον Υδροχόο, η οποία σχηματίζει ευνοϊκές όψεις με τον 
Ερμή, τον Δία και τον Ήλιο, δίνοντας την ευκαιρία στους Ζυγούς, στους Διδύμους, 
στους Κριούς και στους Υδροχόους για συζήτηση και εύρεση λύσεων για τα θέματα 
που τους απασχολούν. Στις 18/10 η Αφροδίτη, με τη σειρά της, κάνει την είσοδο της 
στο ζώδιο του Τοξότη, δίνοντας τους ευκαιρίες σε συναισθηματικό και οικονομικό 
επίπεδο. Οι τοξότες που είναι γεννημένοι στο τέλος του πρώτου και στις αρχές του 
δεύτερου δεκαημέρου θα πρέπει να δείξουν προσοχή στις ήδη υπάρχουσες σχέσεις 
τους, ενώ οι ελεύθεροι θα έχουν την δυνατότητα για νέες γνωριμίες, τις οποίες 
όμως θα πρέπει να επιλέξουν ορθά. 
 
Στις 23/10 ο Ήλιος θα εισέλθει στο ζώδιο του Σκορπιού και στις 25/10 θα πάρει 
σειρά ο Ερμής κάνοντας μας πιο εσωστρεφείς. Στις 30 του μηνός η Σελήνη, όντας 
στην έβδομη μοίρα του Σκορπιού, θα μας απασχολήσει με οικονομικά ζητήματα 
(π.χ. εφορία, δάνεια) και συνετό θα ήταν εκείνες τις μέρες να αποφευχθούν 
οικονομικές και εμπορικές συζητήσεις, λήψη τυχόν αποφάσεων και οι υπογραφές. 
Αντίθετα, ευνοούνται τα καλλιτεχνικά ξεκινήματα. Κάντε, λοιπόν, ένα ταξίδι 
αναψυχής και εκδηλώστε τα συναισθήματα αγάπης, αλληλεγγύης και προσφοράς 
ώστε να τελειώσει ο μήνας όσο όμορφα ξεκίνησε. 
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Το κλίμα του Νοεμβρίου (από τη Χρυσάνθη Καλογέρη, xrisanthikalogeri@hotmail.com) 
 

Μήνας δίχως ιδιαίτερα έντονες όψεις είναι ο 
Νοέμβριος, ξεκινώντας ήρεμα και γλυκά, με 
έντονη ρομαντική διάθεση. Θα νιώσουμε 
ευαισθησία, και όντας πιο ονειροπόλοι και 
συναισθηματικοί θα στραφούμε σε πνευματικά 
και καλλιτεχνικά ζητήματα ξεχνώντας για λίγο 
την ρουτίνα. Αυτά τα συναισθήματα θα τα 
νιώσουν πιο έντονα οι Σκορπιοί, οι Ιχθείς και οι 
Καρκίνοι που είναι γεννημένοι στο τέλος του 
πρώτου και στις αρχές του δεύτερου 
δεκαημέρου του ζωδίου τους. Το ερωτικό αυτό 

κλίμα στο ξεκίνημα του μήνα θα συνεχιστεί και τις επόμενες μέρες, με διαφορετικό 
όμως τρόπο. Δίνεται, δηλαδή, η ευκαιρία για νέες γνωριμίες και καινούριους 
έρωτες για τους οποίους όμως θα πρέπει να μας διακατέχει μια καχυποψία. 
 
Ο Ήλιος σε αρμονική όψη με τον Ποσειδώνα, την πρώτη του μηνός, είναι ιδανικός, 
για να κατανοήσουμε τις ανάγκες των άλλων και να προσφέρουμε, μέσω καλών 
πράξεων, ενώ στις 22/11 μπαίνει στο ζώδιο του Τοξότη προσπαθώντας να κάνει το 
κλίμα πιο αισιόδοξο. 
 
Η Πανσέληνος που πραγματοποιείται στις 14/11 στην 22η μοίρα του Ταύρου 
φέρνει στην επιφάνεια θέματα συναισθηματικής και οικονομικής φύσεως, κυρίως 
σε Σκορπιούς, Ταύρους, Υδροχόους και Λέοντες που είναι γεννημένοι στις αρχές του 
τρίτου δεκαημέρου. Το κλίμα, βέβαια, προμηνύεται ήρεμο και το πλανητικό σκηνικό 
υπόσχεται λύσεις σε τυχόν προβλήματα που ενδέχεται να εμφανιστούν. 
 
Η Νέα Σελήνη που λαμβάνει χώρα στις 29 Νοεμβρίου, στην 7η μοίρα του Τοξότη, σε 
όψη τετραγώνου με τον Ποσειδώνα, είναι κατάλληλη για νέα ξεκινήματα σε 
πνευματικό και καλλιτεχνικό επίπεδο, ενώ επηρεάζει Τοξότες, Διδύμους, Ιχθείς και 
Παρθένους που είναι γεννημένοι γύρω στις 30/11, 30/6, 27/2 και 1/9 αντίστοιχα. 
 
Ο Άρης στις 9/11 εισέρχεται στο ζώδιο του Υδροχόου δίνοντας ερευνητική και 
εφευρετική πνοή στη δράση μας. 
 
Ο Ερμής στις 13/11 κάνει την είσοδο του στο ζώδιο του Τοξότη προκαλώντας μας 
την ανάγκη να εκφραστούμε, ενώ στις 15/11 οι όψεις του θα μας αναγκάσουν να 
μπούμε σε συζητήσεις προς εύρεση λύσεων σε θέματα που μας ταλαιπωρούν. Στις 
19/11 ο Ερμής θα σχηματίσει έντονη όψη με τον Ποσειδώνα, οπότε και θα πρέπει 
να αποφευχθούν οικονομικές συζητήσεις και συμφωνίες, ενώ συνετό θα ήταν να 
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παρουσιαστούμε δύσπιστοι απέναντι σε τυχόν υποσχέσεις. Στις 23/11 το εξάγωνο 
του με τον Δία ξυπνάει επιθυμίες για ταξίδια, ενώ η Σύνοδος του με τον Κρόνο μας 
κάνει πιο σοφούς και πρακτικούς. Τέλος, ο Ερμής σχηματίζει στις 26/11 αρμονική 
όψη με τον Ουρανό, κάνοντας μας ενθουσιώδεις και πιο εύστροφους βοηθώντας 
στην εύρεση λύσεων. 
 
Την ίδια μέρα που ο Ερμής εισέρχεται στο ζώδιο του Τοξότη, η Αφροδίτη κάνει την 
είσοδο της στο ζώδιο του Αιγόκερου ξυπνώντας την σοβαρή και συντηρητική μας 
πλευρά. Όλα, λοιπόν, θα κυλήσουν ήρεμα μέχρι και τις 25/11, μέρα στην οποία θα 
κυριαρχήσουν τα πάθη και πιθανόν συναισθήματα ζήλιας, τα οποία θα πρέπει να 
προσπαθήσουμε να ελέγξουμε. Εκτός, βέβαια από το συναισθηματικό κομμάτι η 
μέρα αυτή θα φέρει στην επιφάνεια νομικά και οικονομικά θέματα, τα οποία θα 
πρέπει να διερευνήσουμε εμπεριστατωμένα πριν προβούμε σε συμφωνίες, π.χ. 
αγοραπωλησίες. Οι όψεις αυτές επηρεάζουν κυρίως τους Αιγόκερους, τους Ζυγούς, 
τους Καρκίνους και τους Κριούς που είναι γεννημένοι στη μέση του ζωδίου τους. 
Στο τέλος του μήνα, η Αφροδίτη θα σχηματίσει δυσαρμονική όψη με τον Ουρανό 
βάζοντας σε κίνδυνο τις ήδη υπάρχουσες σχέσεις, οι οποίες δοκιμάζονται με νέες 
ξαφνικές γνωριμίες, χωρίς όμως ουσιαστική διάρκεια. Όπως και να έχει, βέβαια, 
στόχος είναι η αποφυγή της ρουτίνας. 
 
Ο Δίας που βρίσκεται στο Ζυγό κατά τη διάρκεια ολόκληρου του μήνα δίνει 
αισιοδοξία, ευκαιρίες και δώρα στους Ζυγούς, στους Κριούς, στους Υδροχόους, 
στους Διδύμους, στους Αιγόκερους και τους Καρκίνους που είναι γεννημένοι στο 
δεύτερο δεκαήμερο του ζωδίου τους. 
 
Ο Κρόνος στον Τοξότη καλεί τους Τοξότες, τους Διδύμους, τους Παρθένους και τους 
Ιχθείς, που είναι γεννημένοι γύρω στις 7-10/12, 5-8/6, 7-10/9 και 5-8/3 αντίστοιχα, 
να αναλάβουν τις ευθύνες τους και τους ανταμείβει ανάλογα. 
 
Ο Ουρανός ανάδρομος στον Κριό υποχρεώνει κυρίως τους Κριούς, τους Ζυγούς, 
τους Καρκίνους, τους Αιγόκερους, τους Τοξότες και τους Λέοντες, που είναι 
γεννημένοι τις πρώτες μέρες του τρίτου δεκαημέρου, να αναθεωρήσουν τις σχέσεις 
και τις συνεργασίες τους και να προετοιμαστούν για αλλαγές. 
 
Ο Πλούτωνας στον Αιγόκερο, τέλος, αναγκάζει τους γεννημένους γύρω στις 6/1 να 
προβούν σε ενδοσκόπηση και αλλαγές, μηδενίζοντας ουσιαστικά την προηγούμενη 
κατάσταση τους. Σε φάση αλλαγών και μεταμόρφωσης θα βρεθούν και οι Καρκίνοι, 
οι Κριοί και οι Ζυγοί που είναι γεννημένοι κοντά στις 7/7, 5/4 και 8/10 αντίστοιχα.  
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Σεμινάρια – Εκδηλώσεις Τριμήνου 
 
Φίλοι Αστρολογίας Ελλάδος 

Αναμένονται ανακοινώσεις από την επίσημη σελίδα της εταιρίας για τα σεμινάρια 
που θα γίνουν το φθινόπωρο 

Μέλη-Φίλοι-Συνεργάτες: 

Αθήνα 

Κέντρα Σεμιναρίων 
 
Κέντρο Αναζήτησης και Έρευνας ΦΑΕΘΩΝ 

Παρουσίαση Εκπαιδευτικού Προγράμματος: (εκπαιδευτικό έτος 2016-2017), 21 
Σεπτεμβρίου, στις 19.00 μμ 
Έναρξη Μαθημάτων Συνδυαστικής Αστρολογίας : 4 Οκτωβρίου, στις 19.00 μμ 
Περιήγηση στον Αστρολογικό Χάρτη : 7 Οκτωβρίου, στις 19.00 – 21.00 μμ 
Βασικά Κλειδιά Ερμηνείας: 4 Νοεμβρίου, στις 19.00- 21.00 μμ 
Κέντρο Αναζήτησης και Έρευνας ΦΑΕΘΩΝ 
Ήβης 25, Αθήνα, Ψυρρή 
Πληροφορίες-Εισηγητής: Κωνσταντίνα Βλαχοπούλου: 6949 898 709,  
dina_vlahopoulou@yahoo.gr 
 
Τυανεύς - Σχολή Αστρολογίας, Εσωτερισμού και Εναλλακτικών Θεραπειών  

Tο Σεπτέμβριο θα ξεκινήσουν μαθήματα Αστρολογίας για αρχάριους και προχωρη-
μένους και σεμινάρια πάνω σε διάφορα εξειδικευμένα θέματα Αστρολογίας και 
Εσωτερισμού.  
Εισηγητές είναι ο Περικλής Καραμηνάς, ο Κωνσταντίνος Μούλος και η Φωτεινή Ορ-
σάρη. Μαθήματα Ταρώ και Αριθμολογίας από την Έλενα Μαυρίδου. Μαθήματα 
Εναλλακτικής Ενεργειακής Θεραπείας (Γαλαξιακή Συχνότητα Ουράνιου Τόξου) από 
την Ελευθερία Γαβριηλίδου. 
Αναλυτικά το πρόγραμμα θα αναρτηθεί στις αρχές Σεπτέμβρη στην ιστοσελίδα 
www.tyaneus.gr . Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε στα 
εξής τηλέφωνα 210 88 38 398, 210 82 19 183 και 698 60 13 849 
 
Κέντρο Σεμιναρίων Λέκκα 3-5 (Βασίλης Παπαδολιάς) 

Το φθινόπωρο ξεκινούν τα παρακάτω τμήματα: 
- Αρχαρίων (θα εξεταστούν οι οίκοι και οι όψεις) στις 24 Σεπτεμβρίου και κάθε Σάβ-
βατο 10:30 με 12:30 για 8 εβδομάδες. 
- Ανάλυσης Γενέθλιου Χάρτη, από 19 Νοεμβρίου και κάθε Σάββατο 10:30 με 12:30 
για 12 εβδομάδες 

mailto:dina_vlahopoulou@yahoo.gr�
http://www.tyaneus.gr/�


34 
 

- Προχωρημένων (συστήματα πρόβλεψης) από 28 Σεπτεμβρίου και κάθε Τετάρτη 
18:00 με 20:00.  
- Συμβουλευτικής Αστρολογίας από 13 Οκτωβρίου και κάθε Πέμπτη για 21 εβδο-
μάδες. Περιλαμβάνει ενότητες Ψυχολογικής, Εσωτερικής και Εξελικτικής Αστρολο-
γίας.  
- Εισαγωγής στην Ψυχολογία (μαθήματα χαμηλού κόστους) Κάθε Δευτέρα από τις 
26 Σεπτεμβρίου 18:30 με 20:30 
Για πληροφορίες κρατήσεις στο 6945.807566 ή στο vpapadolias@gmail.com ή στο 
http://astrology-lessons.blogspot.com  
 
Αστρολόγοι 
 
1. Ο κύριος Βαγγέλης Πετρίτσης ξεκινά από τον Σεπτέμβριο τα παρακάτω τμήματα 

αστρολογίας. Πληροφορίες: mathimata.astrologias@gmail.com, 6977-786410 
2. Η κυρία Αλέκα Δουζίνα πραγματοποιεί ιδιαίτερα μαθήματα αστρολογίας μετά 

από συνεννόηση. Πληροφορίες: aleka.douzina@gmail.com, 6957-637006 
3. Η κυρία Πολυξένη Πλαβούκου πραγματοποιεί μαθήματα αστρολογίας και 

αριθμολογίας ατομικά και σε μικρές ομάδες μετά από συνεννόηση. 
Πληροφορίες: polyxeni11412@gmail.com , 6940918702 

4. Η κυρία Ελένη Σαραντίδη παραδίδει μαθήματα Αστρολογίας, Ταρώ, Ρούνων 
για το Σύστημα του Παράκελσου ατομικά και σε μικρές ομάδες μετά από 
συνεννόηση. Πληροφορίες: elenaki73@gmail.com , 6989902982 

5. Ο κύριος Άθαν Ζέρβας παραδίδει μαθήματα Αστρολογίας, Αριθμολογίας και 
Ταρώ. Νέοι κύκλοι μαθημάτων από φθινόπωρο. Πληροφορίες: 6981-154716, 
athanzervas@gmail.com  

 
Θεσσαλονίκη 
 
1. Η κυρία Ευαγγελία (Λιλίκα) Αθανασοπούλου πραγματοποιεί μαθήματα Αστρο-

λογίας Προχωρημένων και Αρχαρίων στα πλαίσια του Σωματείου Αστροσα-
μάνων στη Θεσσαλονίκη. Πληροφορίες για τους ενδιαφερoμένους στο mail: 
eueuta@gmail.com  

 
Ιωάννινα 
 
1. Η κυρία Χριστίνα Φούσκα πραγματοποιεί μαθήματα αστρολογίας ιδιαίτερα και 

σε ομάδες μετά από συνεννόηση. Πληροφορίες: chrisfouska@yahoo.gr , 
6972211607 
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