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Τα νέα της  Εταιρείας

Χειμερινό Ηλιοστάσιο

Πραγματοποιήθηκε με  επιτυχία στις 18 Δεκεμβρίου 2016 το 
2ο Φεστιβάλ Χειμερινού Ηλιοστασίου από τους Φίλους 
Αστρολογίας Ελλάδος. Στο Ξενοδοχείο Αθηναΐς ομιλητές και 
επισκέπτες  είχαν την ευκαιρία όχι μόνο να ακούσουν 
ενδιαφέρουσες ομιλίες εισηγητών από τον χώρο της 
αστρολογίας, της φιλοσοφίας και του συμβολισμού αλλά και να 
παρακολουθήσουν ένα τετράωρο σεμινάριο με θέμα τις 
μεθόδους που χρησιμοποιούν οι αστρολόγοι για τη διατύπωση 
ετήσιων προβλέψεων. Καινοτομία του Φεστιβάλ αυτού ήταν το 

«τραπεζάκι προβλέψεων» όπου συνεργάτες των Φίλων Αστρολογίας Ελλάδος έδιναν 
αφιλοκερδώς φιλικές συμβουλές για τους επόμενους μήνες με βάση τον αστρολογικό 
χάρτη των συμμετεχόντων. 

Με σειρά παρουσίασης οι εισηγητές του Φεστιβάλ ήταν οι εξής:
Ασπασία Παπαδομιχελάκη: «Ο Νόμος των Κύκλων: Ηλιοστάσια και Ισημερίες»
Γιώργος Παυλίδης: «Το Χειμερινό Ηλιοστάσιο και οι Παραδοσιακές Γιορτές»
Άκης Ασπρογέρακας: «Αξιοπιστία και Εγκυρότητα στην Αστρολογία: Το Ζήτημα της 
Επίδρασης του Εμπειρισμού στην Ελληνική Εκδοχή της Αστρολογίας»
Γιάννης Μπαρδόπουλος: Το Ωροσκόπιο του Ντόναλντ Τραμπ και τι Σημαίνει για την 
Ελλάδα»
Γιώργος Κανελλόπουλος: «Η Ανάγκη μιας Συμβουλευτικής Αστρολογίας Σχέσεων»
Κατερίνα Δασκαλοπούλου: «Επτά Τρόποι Δημιουργικής Σκέψης»
Χρυσάνθη Καλογέρη: «Η Λίμπιντο και οι Μορφές Έκφρασής της Στον Γενέθλιο Χάρτη»
Δημήτρης Κωστελέτος: «Bhagavad Gita – Ο Δρόμος της Αυτοπραγμάτωσης»
Λιλίκα Αθανασοπούλου: «Τι Εξετάζουμε και τι Προσδοκούμε από τον Αστρολογικό εν 
Δυνάμει Θεραπευτικό Γενέθλιο Χάρτη μας»

Οι εισηγητές του Σεμιναρίου για τις Μεθόδους Ετήσιων Προβλέψεων ήταν οι εξής:
Αλέκα Δουζίνα: «Οι Διελεύσεις και Πώς Καθορίζουν τη Χρονιά μας»
Βασίλης Παπαδολιάς: «Τα Προοδευτικά Συστήματα και οι Αλλαγές στη Χρονιά μας»
Φωτεινή Ορσάρη: «Η Ηλιακή Επιστροφή ως Μέθοδος Ετήσιας Πρόβλεψης»
Κωνσταντίνα Βλαχοπούλου: «Τέσσερα Βασικά Βήματα – Αξιολόγηση»

Με σειρά βαρδιών στο τραπεζάκι των προβλέψεων οι σύμβουλοι ήταν οι εξής:
Βασίλης Παπαδολιάς
Χρυσάνθη Καλογέρη – Σπυριδούλα Βαλιανάτου 
Βαγγέλης Πετρίτσης – Κωνσταντίνα Βλαχοπούλου 
Γιώργος Κανελλόπουλους
Αλέκα Δουζίνα
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Ακολουθούν φωτογραφίες-στιγμιότυπα από τις εργασίες Ηλιοστασίου:
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12-Αστρολογική Επιθεώρηση

Κυκλοφόρησε το 4ο τεύχος του 
περιοδικού της εταιρίας 12   - Αστρολογική 
Επιθεώρηση. Πέρα από τις μόνιμες 
στήλες, το τεύχος αυτό περιλαμβάνει 
ένα εκτενές αφιέρωμα στη σχέση της 
αστρολογίας με την τέχνη. 
Ενδεικτικά αναφέρουμε τα εξής άρθρα 
του αφιερώματος:
- Ποσειδώνας: Η  Πηγή της 

Έμπνευσης από τη Χριστίνα Φούσκα
- Αστρολογία και Μουσική: Η 

Βρετανική «Εισβολή» των Μπιτλς 
από τον Βαγγέλη Πετρίτση, PhD

- Ερμής και Τέχνη του Λόγου από την 
Πολυξένη Πλαβούκου

- Αστρολογία και Θέατρο από τη Νικομίνα 
Αντουλάκη

- Αφροδίτη: Η Μούσα των Καλλιτεχνών 
από τη Φωτεινή Ορσάρη

και τις εξής μόνιμες στήλες:
- Συνέντευξη: Αστρολογία και Ιατρική 

Η Σταυρούλα Παπαδάτου μιλάει στην 
Κωνσταντίνα Βλαχοπούλου

- Γεύσεις Αστρολογίας: Το Μεσοδιάστημα 
Ήλιου-Ερμή από την Αλέκα  Δουζίνα

- Εσωτερική Αστρολογία από τον Βασίλη Παπαδολιά
- Πολιτική Αστρολογία από τον Δημήτρη Αδαμόπουλο
- Η Ανάδρομη Πορεία Πλανητών Τριμήνου από τη Χρυσάνθη Καλογέρη

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

Αθήνα

 Βιβλιοπωλείο Πύρινος Κόσμος, Ιπποκράτους 16, Αθήνα 
  Σχολή Ηλίανθος, Ρεθύμνου  13, Αθήνα, 210.8838398 
 Κέντρο Σεμιναρίων Λέκκα  3-5, Σύνταγμα, 6945-807566 

Θεσσαλονίκη

 Βιβλιοπωλείο Ψαράς, Φιλικής Εταιρείας 39, Θεσσαλονίκη

Για παραγγελίες με  αντικαταβολή στείλτε email στο faellados@gmail.com
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Ημερολόγιο 2017
Κυκλοφόρησε το Αστρολογικό Ημερολόγιο 
της εταιρείας για το 2017. Μεταξύ άλλων 
καταγράφει την ημερήσια κίνηση των 
πλανητών και περιέχει προβλέψεις για την 
πορεία της Ελλάδας μέσα στο 2017 καθώς 
και εκτενείς γενικές προβλέψεις ανά μήνα. 

Το Ημερολόγιο μπορείτε να το βρείτε στα 
παρακάτω σημεία πώλησης:

Αθήνα

 Βιβλιοπωλείο Πύρινος Κόσμος, Ιπποκράτους 16, Αθήνα 
  Σχολή Ηλίανθος, Ρεθύμνου  13, Αθήνα, 210.8838398 
 Κέντρο Σεμιναρίων Λέκκα  3-5, Σύνταγμα, 6945-807566 

Θεσσαλονίκη

 Βιβλιοπωλείο Ψαράς, Φιλικής Εταιρείας 39, Θεσσαλονίκη

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

Παρουσίαση Ημερολογίου και Περιοδικού των Φίλων Αστρολογίας Ελλάδος

Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στις 27 Ιανουαρίου 2017 στον Πύρινο 
Κόσμο η παρουσίαση τόσο του Αστρολογικού Ημερολογίου των Φίλων 
Αστρολογίας Ελλάδος για το 2017 όσο και του τέταρτου τεύχους του 
περιοδικού 12-Αστρολογική Επιθεώρηση. 

Ακολουθεί σύνδεσμος με βίντεο από την παρουσίαση όπου οι 
συντάκτες του Ημερολογίου και του Περιοδικού μιλούν για τη 
συνεισφορά τους: 

https://filoi-astrologias-
ellados.gr/2017/01/31/%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%bf%cf%85%cf%83
%ce%af%ce%b1%cf%83%ce%b7-
%ce%b5%ce%ba%ce%b4%cf%8c%cf%83%ce%b5%cf%89%ce%bd-
%cf%86%ce%af%ce%bb%cf%89%ce%bd-
%ce%b1%cf%83%cf%84%cf%81%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%a
f/   
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Αστρολογικά Νέα

Εκδήλωση για την Εαρινή Ισημερία και τη Διεθνή Ημέρα της Αστρολογίας

Στις 23 Μαρτίου 2017 στις 19:00 
πραγματοποιήθηκε στο καφέ-ουζερί 
Μελίτης στο Θησείο αστρολογική 
βραδιά για την εαρινή ισημερία, η 
οποία τα τελευταία χρόνια εορτάζεται 
ως Διεθνής Ημέρα Αστρολογίας. Η 
βραδιά διοργανώθηκε από δύο μέλη 
της εταιρείας μας, τον Γιώργο 
Κανελλόπουλο και τον Βασίλη 
Παπαδολιά υπό την αιγίδα του 
NewAgeAstrology Magazine και του 
Tarosofos.gr. Μαζί τους στο πάνελ των 
ομιλητών βρέθηκαν η Κατερίνα 
Καράμπελα και ο Χρήστος Λογαρίδης. 
Με την άδεια του Βασίλη Παπαδολιά, 
τον οποίο και ευχαριστούμε πολύ, 
αναδημοσιεύουμε εδώ σχετική ομιλία 
που εκφώνησε σε τηλεοπτική 
εκπομπή.

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος γιορτάζουμε στις 21 Μαρτίου την Εαρινή 
Ισημερία. Και μαζί με αυτήν γιορτάζουμε και μία άλλη σημαντική ημέρα, τη 
Διεθνή Ημέρα της Αστρολογίας. Δεν είναι τυχαίο βέβαια που η Διεθνής Ημέρα 
της Αστρολογίας γιορτάζεται την πρώτη μέρα του Αστρολογικού Έτους. Δεν είναι 
τυχαίο, αλλά εύλογο, καθώς η πρώτη μέρα του Αστρολογικού Έτους θα ήταν 
ιδανική για να συνδεθεί με έναν τέτοιο εορτασμό. Ο εορτασμός αυτός, όμως, δεν 
έχει μόνο το νόημα να χαιρόμαστε για την Αστρολογία και να κάνουμε 
εκδηλώσεις και γιορτές. Έχει επίσης και το νόημα να σκεφτούμε για την 
Αστρολογία και να κάνουμε μία ανασκόπηση της Χρονιάς εξετάζοντας τι μάθαμε 
και πόσο προχωρήσαμε στον κόσμο της Αστρολογίας. Έχει επίσης το νόημα να 
μας προβληματίσει, εάν βαδίζουμε στο σωστό δρόμο στην Αστρολογία και εάν 
έχουμε διαλέξει τη σωστή κατεύθυνση. Είναι σωστός ο τρόπος που 
προσεγγίζουμε την Αστρολογία ή είναι ζημιογόνος; Βοηθάμε τον εαυτό μας και 
τους άλλους με αυτά που μαθαίνουμε και γνωρίζουμε ή κάνουμε κακή χρήση 
αυτών, κατάχρηση ή τα χρησιμοποιούμε επιπόλαια; Όλα αυτά είναι ζητήματα 
που χρειάζεται να σκεφτόμαστε κάθε χρόνο που έρχεται αυτή η μέρα εορτασμού 
για την Αστρολογία.

Στο σημείο αυτό ίσως είναι χρήσιμο να κάνουμε μία πιο συγκεκριμένη αναφορά 
σε κάποια σημεία σημαντικά για την Αστρολογία. Είναι χρήσιμο ίσως να πούμε με 
ποιόν τρόπο είναι σωστό να διδάσκουμε την Αστρολογία ή με ποιον τρόπο είναι 
σωστό να την κατανοούμε. Είναι σωστό επίσης να δούμε πώς πρέπει να 
αντιμετωπίζουμε έναν άνθρωπο που επιθυμεί να μάθει από μας κάτι μέσα από 
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την Αστρολογία ή σε ποιο βαθμό μπορούμε να την χρησιμοποιούμε για το δικό 
μας συμφέρον. Είναι σημαντικό να θυμόμαστε πάντα ότι πρέπει να υπάρχει ένας 
κώδικας αυτοδέσμευσης σε όσους ασχολούνται με αυτό το αντικείμενο κι ένας 
Σεβασμός, που πρέπει να διέπει και τη δική τους ενασχόληση και τον τρόπο που 
προβάλλουν αυτό που κάνουν προς τους άλλους.

Η Αστρολογία λοιπόν μέσα από αυτό το σκεπτικό είναι σημαντικό να πούμε ότι 
πρέπει να περιβάλλεται ως ένα βαθμό με κάποιο Δέος. Το Δέος αυτό δεν έχει την 
έννοια να θεωρήσουμε ότι πρόκειται για κάτι μεταφυσικό, κάτι πιο πάνω από 
μας, που δεν μπορούμε να το φτάσουμε. Το Δέος αυτό έχει να κάνει με το να 
κατανοούμε ότι είναι ένα αντικείμενο που πρέπει να το αντιμετωπίζουμε με 
σεβασμό και εφόσον το καταφέρουμε αυτό θα έχουμε σαν αποτέλεσμα ένα 
σημαντικό κέρδος και σαν άνθρωποι αλλά και σαν γνώστες του αντικειμένου. Η 
επιπόλαιη ενασχόληση με το αντικείμενο της Αστρολογίας, του στυλ μαθαίνω 
στο πόδι Αστρολογία με ένα τρίμηνο σεμινάριο ή παίρνοντας αποσπασματικές 
γνώσεις από δω κι από κει, δεν περιέχει τον αναγκαίο για την Αστρολογία 
σεβασμό. Βεβαίως όλοι στην αρχή ξεκινήσαμε ψάχνοντας λίγο στην τύχη, χωρίς 
να γνωρίζουμε την κατεύθυνση που πρέπει να πάρουμε ή χωρίς να έχουμε 
καθοδήγηση. Όμως, στην πορεία είναι αναγκαίο να διορθώσουμε την πορεία, να 
ξεδιαλύνουμε ποια βιβλία μας κάνουν και ποια όχι, ποιοι δάσκαλοι μας είναι 
χρήσιμοι και ποιοι βλαβεροί και να δείξουμε για το αντικείμενο αυτό μία 
Αφοσίωση.

Για σκεφτείτε το λίγο καλύτερα. Αν είχατε ένα χόμπυ, μαθαίνατε ζωγραφική δε 
θα αφιερώνατε πολλές ώρες σε αυτό το αντικείμενο; Δεν θα θέλατε να μάθετε 
τον τρόπο που συνδυάζετε τα χρώματα, πώς να κάνετε τις σκιές, πώς να δώσετε 
προοπτική; Δεν θα κάνατε δοκιμές πάνω στις δοκιμές, δεν θα πετάγατε συνεχώς 
μισοτελειωμένα έργα που θα είχαν κάποιο λάθος, δεν θα επιμένατε όμως πάλι 
και πάλι μέχρι να δείτε να βγαίνει όπως θέλετε το πρώτο σας ολοκληρωμένο 
έργο;

Αν θα το κάνατε αυτό για τη ζωγραφική, γιατί δεν θα κάνατε το ίδιο για την 
Αστρολογία; Γιατί στην Αστρολογία θα βιαζόσασταν να την ξεπετάξετε στα 
γρήγορα μαθαίνοντας απλά τι κάνουν οι Ταύροι, οι Καρκίνοι και οι Κριοί; Γιατί θα 
θέλατε να μάθετε απλά 5-6 εύκολα τσιτάτα για να μπορείτε να μετέχετε κι εσείς 
στην κουβέντα με κάτι έξυπνο που θα σας έλεγαν οι φίλοι σας μπράβο; Γιατί δεν 
θα θέλατε να δείξετε την ίδια αφοσίωση στην Αστρολογία όπως με κάθε άλλο 
αντικείμενο που θα σας απασχολούσε; Γιατί να σας πει ο δάσκαλος σας 
παπαγαλία τι σημαίνει το τετράγωνο Ερμή-Κρόνου και να μην ψάξετε εσείς τους 
χάρτες των ατόμων που ξέρετε να δείτε ποιοι έχουν αυτό το τετράγωνο και πώς 
εκφράζεται σε αυτούς; Την ίδια αφοσίωση και τον ίδιο χρόνο που θα δείχνατε 
στο γυμναστήριο για να φτιάξετε ένα ωραίο σώμα ή στο εξοχικό σας σπίτι για να 
φτιάξετε τον κήπο σας να είναι έτοιμος για το καλοκαίρι γιατί δε θα θέλατε να τον 
δείξετε και για την Αστρολογία;
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Η Αστρολογία, λοιπόν, απαιτεί έναν σεβασμό και μία δέσμευση. Και υπό την 
έννοια αυτή η Αστρολογία δεν είναι αυτοσκοπός, αλλά ένα μέσο καλλιέργειας
του ανθρώπου και στον νου και στην καρδιά του. Μέσα από την ενασχόληση 
αυτή δεν μαθαίνουμε μόνο να ερμηνεύουμε τις θέσεις των πλανητών. Την ίδια 
στιγμή μαθαίνουμε ΠΩΣ ΝΑ μαθαίνουμε, μαθαίνουμε να συνυπάρχουμε με 
άλλους σπουδαστές στο ίδιο γκρουπ έχοντας διαφορετικές απόψεις, μαθαίνουμε 
να σεβόμαστε την διαφορετικότητα του κάθε ανθρώπου, αλλά την ίδια στιγμή να 
μη χάνουμε τον στόχο που είναι να αποκτήσουμε τη γνώση. Δουλεύοντας στο 
χώρο μαθαίνουμε να σεβόμαστε την δουλειά του άλλου, είτε είναι ο καθηγητής, 
είτε οι σπουδαστές και να σεβόμαστε τα βιώματα του, γιατί είμαστε όλοι ενήλικοι 
( ή οι περισσότεροι τουλάχιστον) που μαθαίνουμε αστρολογία. Και κάθε βίωμα 
που καταθέτει ο καθένας μας είναι μία ακόμη περίπτωση που επιβεβαιώνεται ή 
απορρίπτεται η αστρολογία. Και επομένως πρέπει να περιβάλλεται με σεβασμό 
και να μελετάται, αντί να την κοροϊδεύουμε ή να την απορρίπτουμε.

Η σύγχρονη αστρολογία στη βάση της είναι, επομένως, βαθιά ανθρωπιστική. Δεν 
προσπαθεί να υποβάλλει στον κόσμο τι σημαίνει η Αφροδίτη σε τετράγωνο με 
τον Πλούτωνα. Αντίθετα, συγκεντρώνει τις εμπειρίες των ίδιων των ανθρώπων 
για να δει τι σημαίνει η Αφροδίτη σε τετράγωνο με τον Πλούτωνα. Η σύγχρονη 
αστρολογία μαθαίνει να ακούει, όχι να μιλάει. Μαθαίνει να συγκεντρώνει 
πληροφορίες, να συνδυάζει αλήθειες, να σέβεται την οπτική γωνία της κάθε 
αστρολογικής θεώρησης. Μόνο όταν γίνει αυτό κατορθωτό, θα καταφέρει ο 
κάθε σπουδαστής της αστρολογίας να νιώσει αυτό το ΔΕΟΣ που πρέπει να νιώθει 
κανείς μπροστά στην Αστρολογία. Το ΔΕΟΣ που εμπεριέχει την ιερότητα κάθε 
πράγματος που περιέχει ανθρώπινη αλήθεια. Και η σύγχρονη αστρολογία ως 
ανθρωπιστική επιστήμη ενδιαφέρεται ακριβώς για την ανθρώπινη αλήθεια.

Υπάρχουν σίγουρα πολλά ζητήματα που προβληματίζουν όσους εξετάζουν απ’ 
έξω την Αστρολογία. Άλλοι την κοροϊδεύουν, ως ένα αντικείμενο ευτελές και μας 
μπερδεύουν με τις καφετζούδες. Άλλοι μας πολεμούν με έναν φανατισμό που 
δεν συνάδει με την υποτιθέμενη αντικειμενική επιστημονική τους κατάρτιση. 
Άλλοι βλέπουν στην αστρολογία ένα μέσο εύκολου πλουτισμού μέσα από την 
εκμετάλλευση του ανθρώπινου πόνου. Είναι εύκολο να προσθέσει κανείς στο 
εκάστοτε επάγγελμά του στο τέλος και «ολίγην» αστρολογία. Η αφοσίωση, όμως, 
στο αντικείμενο δεν αποδεικνύεται με μεγάλες ταμπέλες, ούτε με φωτεινές 
επιγραφές που ξεχωρίζουν. Αποδεικνύεται με τη διάρκεια στον χώρο, 
αποδεικνύεται από την καθημερινή επαφή με τον μαθητή, αποδεικνύεται δε 
κυρίως από το ποιόν των ανθρώπων που ασχολούνται με το αντικείμενο. Για 
κάθε ευτέλεια, εκμετάλλευση, διαστροφή ή παραποίηση της αστρολογίας, 
οφείλουμε όχι να περιοριζόμαστε μόνο σε καταγγελίες, αλλά να προβάλουμε το 
θετικό. Κάθε στιγμή ο άνθρωπος που ενδιαφέρεται για την αστρολογία και 
ψάχνει θα πρέπει να μπορεί να βρει μπροστά του το θετικό. Να το βρει μπροστά 
του, προσβάσιμο και κατανοητό, όχι κρυμμένο στα καταγώγια μυστικών εταιριών 
που υπόσχονται και ζητούν δεσμεύσεις. Αλλά να είναι εκεί, εμφανές, καθαρό και 
έντιμο, χωρίς να υπερβάλλει για τον εαυτό του αλλά και χωρίς να υποχωρεί από 
τις κόκκινες γραμμές της αξιοπρέπειας.
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Δεν θα ισχυριστώ έτσι ποτέ ότι η Αστρολογία πρέπει να διδάσκεται μόνο ως 
μύηση. Δεν θα ισχυριστώ επίσης ότι πρέπει να είναι πάντα μία αφιλοκερδής 
ενέργεια. Δεν θα ισχυριστώ ότι απαιτείται κάποιο ειδικό χάρισμα να διδαχθεί η 
αστρολογία. Αλλά επίσης δεν θα ισχυριστώ ότι απαιτεί κάποια θεία έμπνευση ή 
κάποιο κληρονομικό χάρισμα. Όλα αυτά μπορούν να βρεθούν στη ζωή μας και 
έχουν τη θέση τους ως μέσο σύγκρισης και ως ιδανικά. Όμως, ο αστρολόγος είναι 
κάποιου είδους «γονιός» και ως τέτοιος οφείλει να είναι πραγματικός με τα 
«παιδιά» του και να τους λέει ποια είναι η πραγματικότητα. Μόνο έτσι θα
μπορούν να σταθούν στον χώρο στα πόδια τους και να προχωρήσουν σε αυτό 
που τους αρέσει. 

Ναι, λοιπόν, η Αστρολογία δεν είναι ιδανική. Απαιτεί πόρους και χρήματα, γιατί 
απαιτεί κόπο και χρόνο. Η δωρεάν διάθεση μπορεί να γίνει επιλεκτικά, εφόσον ο 
άνθρωπος απέναντι μας έχει πραγματικά ανάγκη, αλλά γι’ αυτό απαιτείται 
διάκριση, προκειμένου να μη διευκολυνθεί εξίσου να μπει στον χώρο της 
αστρολογίας και ο τυχάρπαστος, ο περαστικός και ο εύκολος κριτής. Η 
Αστρολογία δεν συμφωνεί πάντα με τον εαυτό της και οι Αστρολόγοι δεν έχουν 
πάντα την ίδια άποψη για το ίδιο θέμα. Το ίδιο γίνεται συχνά και σε ένα σπίτι που 
δεν συμφωνούν πάντα μεταξύ τους οι γονείς. Εφόσον υπάρχει διάλογος και καλή 
θέληση, όμως, μπορούν να γίνουν βήματα και να ξεπεραστούν οι διαφορές μας.

Η Αστρολογία δεν έχει λυμένα όλα τα ζητήματα, ούτε πρέπει να λογίζεται ως από 
Θεού Μάννα που έχει όλες τις συνταγές μέσα στο τσεπάκι της. Εάν κάποιος 
επιθυμεί τέτοια χρήση της Αστρολογίας, θα πρέπει να εξεταστεί ποιο είναι ο 
κίνητρο του; Μήπως επιθυμεί γενικά στη ζωή του όλα να γίνονται εύκολα και 
χωρίς κόπο; Μήπως διευκολύνοντας τον εαυτό του να αναζητά μαγικές 
συνταγές, απλά αποφεύγει να παραδεχτεί ότι δεν θέλει να κουραστεί ή δεν 
αντέχει να αντιμετωπίσει ότι τα πράγματα στη ζωή απαιτούν προσπάθεια; Η 
Αστρολογία απαιτεί Σεβασμό, Αξιοπρέπεια, Ιερότητα στην προσέγγιση της αλλά 
την ίδια στιγμή Ανθρωπιά, Ρεαλισμό και όχι Συνταγές και Γενικεύσεις. Είναι την 
ίδια στιγμή μία μυστική εμπειρία, αλλά και μία μορφή δοσίματος στους άλλους 
και το γενικό σύνολο. Είναι εξίσου μία διαδικασία προσφοράς, αλλά και μία 
διαδικασία προσωπικής ικανοποίησης μέσα από το ότι κανείς μπορεί να είναι 
Χρήσιμος στους άλλους. Κι αυτά είναι τα πλαίσια που, κατά τη γνώμη μου, θα 
πρέπει να εξετάζεται.

Στο πλαίσιο της Διεθνούς Ημέρας Αστρολογίας, λοιπόν, είναι καλό να 
ξαναθυμηθούμε αυτές τις αρχές και να τις ενστερνιστούμε πάλι. Να πάρουμε 
θέση για το πώς βλέπουμε την Αστρολογία και να ρωτήσουμε τον εαυτό μας. Έτσι 
θα πάψουμε να βλέπουμε την Αστρολογία ως κάτι που «γίνεται» γενικώς στον 
κόσμο, αλλά θα το δούμε και ως κάτι δικό μας, κάτι ως προς το οποίο πρέπει να 
πάρουμε Θέση.
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Προβλέψεις για το  τρίμηνο που έρχεται

Η  Εαρινή Ισημερία και οι Νουμηνίες του τριμήνου

(από την Αλέκα Δουζίνα-Στυλιανού, aleka.douzina@gmail.com)

Εαρινή Ισημερία έχουμε όταν ο Ήλιος βρίσκεται στη μηδενική μοίρα του Κριού 
ακριβώς, οπότε δημιουργούμε έναν χάρτη με τις ακριβείς θέσεις και των 
υπολοίπων πλανητών, εκείνης της συγκεκριμένης χρονικής στιγμής, για να 
προϊδεαστούμε για τα γεγονότα του επόμενου τριμήνου. 

Εφέτος, η Εαρινή Ισημερία γίνεται την 20η Μαρτίου 2017, στις 12.29' το μεσημέρι, 
ώρα Ελλάδος και ο χάρτης που σχηματίζεται με συντεταγμένες Αθηνών, έχει 
ωροσκόπο στις 16.24' του Καρκίνου και μεσουράνημα στις 28.55' των Ιχθύων, 
όπως βλέπετε παρακάτω.

Παρατηρούμε έναν χάρτη, με γεμάτο τον δέκατο οίκο και τον Ήλιο σχεδόν επάνω 
στο μεσουράνημα του χάρτη, που είναι στην αναιρετική 29η των Ιχθύων, την πιο 
πονεμένη μοίρα του ζωδιακού, και μαρτυρά ένα ναυάγιο της κυβέρνησης, η οποία 
για να συνεχίσει να υφίσταται πρέπει να κάνει μια επανεκκίνηση -  θα δούμε 
παρακάτω με ποια δυναμική εξέλιξη.
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Η Σελήνη, σε σύνοδο ακριβείας με τον Κρόνο στον έκτο οίκο, μας προϊδεάζει για 
έναν λαό παγιδευμένο σε μια καθημερινότητα στέρησης και καθηκόντων, που δεν 
μπορεί να αποφύγει, αν θέλει να επιβιώσει. Οι εργαζόμενοι εξαρτημένης εργασίας 
του ιδιωτικού τομέα, καθώς και οι δημόσιοι λειτουργοί της κρατικής μηχανής, θα 
βρίσκονται σε ασφυκτική διάθεση κατήφειας και απομόνωσης αλλά και μεγάλης 
καθημερινής συναισθηματικής πίεσης.

Υπερισχύουν στον χάρτη, ο παρορμητισμός και το στοιχείο της φωτιάς, δηλαδή 
κάτι σαν ένα δυναμωμένο Κριάρι ασυγκράτητο με όλη την δυναμική του Ουρανού 
που βρίσκεται μέσα σε αυτόν. 

Τη σταθερότητα του συγκεκριμένου χάρτη την αντιπροσωπεύει ο Άρης μέσα στον 
Ταύρο, που δεν είναι και η καλύτερη θέση του, όπου αντί να σταθεροποιεί τις 
υπάρχουσες καταστάσεις, μάλλον τις δυναμιτίζει με το πείσμα του ζωδίου. 

Επιπλέον, η διάταξη των πλανητών σε σχήμα ατμομηχανής με μηχανοδηγό τον 
ανάδρομο Δία θυμίζει κάτι σαν ενθουσιασμένο οδηγό που έχει πιει τα ποτηράκια 
του, αλλά, επειδή βρίσκεται στην απόλυτη έξαρση του Κρόνου, προσπαθεί να 
κάνει το καλύτερο, παρότι αρκετά φορτισμένος και ζορισμένος. Μάλιστα, ο Δίας 
κυβερνά τον έκτο, οίκο του μόχθου, αλλά και τον δέκατο οίκο της εξουσίας και 
φλερτάρει κοντράροντας το τελευταίο διάστημα, με τον Ουρανό του Κριού, που 
βρίσκεται στον δέκατο οίκο μαζί με τον φουριόζο Ερμή και την ανάδρομη 
Αφροδίτη, επιζητώντας την αλλαγή εδώ και τώρα.

Από την άλλη, ο Πλούτωνας, στον έβδομο οίκο των συνεργατών, συμμάχων, αλλά 
και φανερών εχθρών, θα τετραγωνίσει την πολυαστρία του Ερμή, Αφροδίτης και 
Ήλιου διαδοχικά και με διάφορα πιεστικά αιτήματα. Ο Αρης, συγκυβερνήτης του 
εμπεριεχόμενου στον δέκατο οίκο Κριού, βρίσκεται στον ενδέκατο και θα 
τριγωνίσει τον Πλούτωνα, από τον οποίο θα βοηθηθεί και θα ισχυροποιηθεί, για 
να δράσει στον οίκο του κοινοβουλίου αλλά και των οικονομικών του κράτους. 
Επίσης, ο Ποσειδώνας στον ένατο οίκο δίνει μια ισορροπία στον Ερμή με ένα 
ημιεξάγωνο, χαρίζοντας του μια ιδεολογική επιχειρηματολογία και μία ορμή για να 
συναντήσει τον Ουρανό, πλανήτη των αλλαγών, με καλές προθέσεις, ολίγον 
ουτοπικές αλλά αρκετά βοηθητικές.

Ο Ήλιος της Ισημερίας, σε έξαρση αλλά και σε κρίσιμη μοίρα, δίνει την δυναμική 
του στον δέκατο οίκο, φέρνοντας τα αιτήματα του δευτέρου οίκου των 
οικονομικών, τον οποίο κυβερνά, στον οίκο των εξουσιών για να διευθετήσει 
δυναμικά τα οικονομικά ζητήματα, μέσα από μια κρίση που πιθανόν να προκύψει. 
Στην πορεία του, όμως, ο Ήλιος θα συναντηθεί με την ανάδρομη και αδύναμη 
Αφροδίτη, που παρόλο που είναι δυναμωμένη από την αμοιβαία υποδοχή της με 
τον πτωτικό Άρη, δεν υπόσχεται και καλή εξέλιξη δεδομένου ότι, και οι δύο 
πλανήτες αλληλοβοηθούνται μεν, δυσαρμονικά δε, αφού εμποδίζονται λόγω της 
θέσης τους, μέσα από την υποκειμενική τους αδυναμία. Έτσι, θέματα όπως είναι οι 
ανειλημμένες οικονομικές και διπλωματικές υποχρεώσεις της ανάδρομης 
Αφροδίτης στον Κριό, (υπεύθυνης για τα οικονομικά της κυβέρνησης) και του 'Αρη 
(υπεύθυνου για την επιβολή των αιτήματα των κυβερνώντων), μέσα από τον 
Ταύρο, πεισματικά και απόλυτα θα αλληλοϋποστηρίζονται χωρίς ουσιαστικό 
αποτέλεσμα.
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Ο Ουρανός κυβερνήτης του 
ογδόου οίκου των οικονομικών 
υποχρεώσεων, ζητά επίμονα 
από καιρό τώρα, την όποια 
αλλαγή χωρίς να νοιάζεται για 
τις ανατροπές και τις συνέπειες, 
που πιθανόν να προκύψουν. 

Ωστόσο όταν ο ανάδρομος 
Κρόνος, στα μέσα του Μαΐου, 
θα τριγωνίσει τον Ουρανό, ίσως 
τον συμμαζέψει και βρει 
κάποια καλύτερη και πιο 
συμβιβαστική λύση αλλαγής.

Ας δούμε όμως χρονολογικά τα γεγονότα, ξεκινώντας από την Εαρινή Ισημερία 
στις 20.3.2017 και καταλήγοντας στο Θερινό Ηλιοστάσιο στις 21.6.2017. Το 
ξεκίνημα της Εαρινής Ισημερίας μας βρίσκει με μία κατάσταση όπου το τετράγωνο 
Δια – Πλούτωνα μαρτυρά για μία μανία για εξουσία, που είναι έκδηλη σε όλες τις 
εκφάνσεις της. Από τις 24 έως τις 26.3.2017 πρόσωπα εξουσίας θα προσπαθήσουν 
με μεγάλη έπαρση (Ερμής αντίθεση με Δία) να μας πείσουν ότι για το καλό μας 
(Ήλιος σύνοδο με ανάδρομη Αφροδίτη) θα πρέπει να ακολουθήσουμε, να 
πιστέψουμε και να υποστηρίξουμε τις νέες επαναστατικές ιδέες τους (Ερμής 
σύνοδο με Ουρανό). 

Στις 28.3.2017 η Νέα Σελήνη που γίνεται στην 7.37' μοίρα του Κριού, έχει έντονη 
την αρχηγική χροιά αλλά και την ιδεολογική παρακίνηση για μια νέα αρχή, μέσα 
από λογικά επιχειρήματα και προτάσεις (Άρης εξάγωνο με Ποσειδώνα και Ερμής 
τρίγωνο με Κρόνο).

Στις 2.4.2017 που η ανάδρομη Αφροδίτη θα ξαναβρεθεί στην μηδενική μοίρα του 
Κριού, θα μας απασχολήσει σίγουρα με θέματα παγκόσμιου οικονομικού 
προβληματισμού. Ο λόγος θα είναι πιθανές χρηματιστηριακές ανατροπές 
δεδομένου ότι οι επόμενες ημέρες, 5-9 Απρίλη, είναι αρκετά φορτισμένες αφού με 
ένα σύνολο όψεων των πλανητών μας μιλάνε για παιχνίδια δύναμης με έντονο το 
στοιχείο της αλαζονείας και της αυτοπεποίθησης αλλά και της χασούρας λόγω 
μεγάλης αυτοπεποίθησης. Παράλληλα μέσα στον χαμό των όψεων όλων σχεδόν 
των πλανητών αρχίζει την ανάδρομη πορεία του ο Ερμής, για να θολώσει τελείως 
το τοπίο των αποφάσεων, αφού όλα θα πάνε πίσω αντί για μπροστά.

Από τις 14-20.4.2017 που θα γυρίσει και η Αφροδίτη στην ευθύγραμμη πορεία της 
θα αρχίσουν να προσγειώνονται οι δύσκολες οικονομικές καταστάσεις (Κρόνος 
τρίγωνο με Ήλιο και τετράγωνο με Αφροδίτη), μέσα από μία απρόβλεπτη 
επέμβαση ανατροπής (Ήλιος σύνοδο με Ουρανό) και ένα τέλος με το στοιχείο της 
απομόνωσης και της στεναχώριας του λαού κυρίως (Σελήνη σύνοδο με Κρόνο και 
όψη χιαστί με τον Άρη στην 27η μοίρα του Ταύρου).

13



Η Νέα Σελήνη στις 26.4.2017 στο ζώδιο του Ταύρου με τον ανάδρομο Ερμή 
ακριβώς επάνω στον Ουρανό και ένα σύνολο άλλων όψεων θα μας αναγκάσουν 
να βιώσουμε διάφορες αλλαγές σε ένα γενικά αναστατωμένο κλίμα. Τρελές 
ανατροπές και περίοδος ανασφάλειας, και εμείς παρόντες μέσα σε ένα τρελό χορό 
αλλαγών. 

Κατά την Πανσέληνο στις 10.5.2017 με το τρίγωνο του Κρόνου με Ουρανό-Ερμή 
και με την επαναφορά στην ορθόδρομη πορεία τόσο του Ερμή όσο και της 
Αφροδίτης, το σκηνικό σοβαρεύει, αφού έρχεται η συνειδητοποίηση της απουσίας 
του σωστού σχεδιασμού ενώ οι αλλαγές αρχίζουν να παίρνουν μια σοβαρότερη 
μορφή υλοποίησης.

Η Νέα Σελήνη στις 25.5.2017 στο ζώδιο των Διδύμων ελαφρύνει την ατμόσφαιρα, 
ενώ στο τέλος του μήνα αρχίζουν να φαίνονται τα αποτελέσματα των 
προηγούμενων αλλαγών, να αλλάζουν δηλαδή προς το καλύτερο οι καταστάσεις, 
μέσω της διπλωματικής οδού (Ερμής τρίγωνο με τον Πλούτωνα). Αρχές Ιουνίου 
δημιουργείται ένα κλίμα αισιοδοξίας και αναγνώριση της προσπάθειας 
προσαρμογής του προηγούμενου διαστήματος. 

Η Πανσέληνος του Ιουνίου διορθώνει καταστάσεις και εκκρεμότητες και 
επαναφέρει κάποια ηρεμία που είχε χαθεί τελείως το τελευταίο διάστημα 
(Αφροδίτη στον Ταύρο και Ερμής στους Διδύμους). Μεγάλες πιθανότητες δίνω, 
λόγω της συναστρίας του χάρτη της Εαρινής Ισημερίας με τον προοδευτικό κυρίως 
αλλά και τον γενέθλιο της Ελλάδος, να έχουμε μία μορφή εκλογών και ανατροπών 
στο πολιτικό σκηνικό, δεδομένου ότι η κόντρα αντισκιά του μεσουρανήματος του 
χάρτη της Ισημερίας πέφτει επάνω στον προοδευτικό Άρη της Ελλάδος (στις 1.39' 
του Κριού), ο οποίος βρίσκεται στον ενδέκατο γενέθλιο χάρτη της Ελλάδος (χάρτης 
3.2.1830). 

Κάτι παρόμοιο φαίνεται να αποκαλύπτει ο ανάδρομος Δίας στον χάρτη της 
Ισημερίας σε τετράγωνο με τον προοδευτικό Ποσειδώνα που είναι κυβερνήτης 
του ενδέκατου οίκου (οίκο του κοινοβουλίου) του γενέθλιου χάρτη της Ελλάδος. 
Επιπλέον, ο Ήλιος, το Μεσουράνημα, η Αφροδίτη και ο Ερμής του χάρτη της 
Ισημερίας μέσα στον ενδέκατο οίκο του γενέθλιου χάρτη της Ελλάδας, μαρτυρά 
ότι όλη η αναμπουμπούλα θα γίνει μέσα στο κοινοβούλιο. Τέλος, η σύνοδος της 
στεναχώριας Σελήνης – Κρόνου του χάρτη της Ισημερίας, πέφτει στην συναστρία 
μέσα στον γενέθλιο όγδοο οίκο του γενεθλίου της Ελλάδος (οίκος των χρεών προς 
τρίτους). Οι εξελίξεις αυτού του τριμήνου θα είναι, λοιπόν, σημαντικές με έντονο το 
στοιχείο των αλλαγών, όχι και τόσο ευχάριστων, αλλά μάλλον αναγκαίων. 

Η Αλέκα Δουζίνα-Στυλιανού έχει μια μακρά πορεία στον χώρο της 
αστρολογίας και έχει μαθητεύσει κοντά σε δασκάλους μεταξύ των 
οποίων συγκαταλέγονται ο Γιάννης Ριζόπουλος, ο Δημήτρης 
Κορωνάκης, ο Θωμάς Γαζής και ο αείμνηστος Χρήστος Παΐζης. Από το 
2016 αποτελεί μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου των Φίλων 
Αστρολογίας Ελλάδος και αρθρογραφεί τακτικά στο ιστολόγιό της 
στην παρακάτω διεύθυνση: https://astrodouzina.wordpress.com.
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Οι Αναδρομές του Τριμήνου

(από τη Φωτεινή Ορσάρη, fotiniorsari@gmail.com)

Η Αφροδίτη συνεχίζει την  ανάδρομη πορεία που είχε ξεκινήσει στις 6 Μαρτίου 2017 
από τις 13ο του Κριού, μια δύσκολη θέση για εκείνη που προκαλεί ανεξέλεγκτα πάθη, 
παρορμητικές και κάπως άτσαλες κινήσεις σε οικονομικά θέματα και συνεργασίες, 
καθώς και σπασμωδικές κινήσεις στη  λήψη αποφάσεων για νέα ξεκινήματα. Από την 
άλλη, το ίδιο διάστημα ίσως  δούμε αγαπημένα πρόσωπα από το παρελθόν και ίσως 
γίνουμε  πιο τολμηροί και διεκδικητικοί σε προσωπικά και  ερωτικά ζητήματα. Τέλος, 
στις 3 Απριλίου η Αφροδίτη επιστρέφει στο ζώδιο των Ιχθύων για να επανέλθει σε 
ορθή πορεία στις 17 Απριλίου στην 26η  μοίρα του ζωδίου. 

Κομβικές ημερομηνίες κατά τη διάρκεια αυτής της ανάδρομης πορείας είναι οι εξής:

25 Μαρτίου: Η Αφροδίτη συναντιέται με τον Ήλιο στην 4η μοίρα του Κριού, 
προβάλλοντας πιο απαιτητικά και δυναμικά την ανάγκη να επανεξεταστούν τα 
ξεκινήματα ή οι αλλαγές που έγιναν γύρω στις 10 Φεβρουαρίου στον τομέα των 
σχέσεων ή των συνεργασιών ή σε οικονομικά ζητήματα, δίνοντας όμως  την οριστική 
διευθέτηση γύρω στις 6 Μαΐου.

8 Απριλίου: Η Αφροδίτη βρίσκεται στην 27η των Ιχθύων σε δύσκολη όψη με τον 
Κρόνο (στην 27η του Τοξότη), καλώντας μας  να ασχοληθούμε ξανά με θέματα που 
μας απασχόλησαν στα τέλη του Γενάρη και που πιθανόν να μας προκάλεσαν μια 
απογοήτευση. Θα αναζητήσουμε έτσι πιο ρεαλιστικές λύσεις για   την επίτευξη της 
ψυχικής μας ηρεμίας και το τοπίο θα ξεκαθαρίσει μετά από 10 περίπου ημέρες.

17 Απριλίου: Η Αφροδίτη κινείται πλέον σε ορθή φορά ξεμπλοκάροντας σιγά σιγά τα 
θέματα που αναφέραμε παραπάνω.

Ωστόσο, η Αφροδίτη δεν είναι ο μοναδικός πλανήτης που κινείται ανάδρομα μέσα 
στο τρίμηνο αυτό. Ο Ερμής, ο «άρχοντας» των αναδρομών, ξεκινά τη δική του 
ανάδρομη πορεία στις 11 Απριλίου από την 4η του Ταύρου. Στις 21 Απριλίου 
επιστρέφει στον Κριό και επανέρχεται σε ευθεία πορεία στις 5 Μαΐου από την 24η του 
Κριού. 
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Κομβικές ημερομηνίες κατά τη διάρκεια της ανάδρομης πορείας του Ερμή είναι οι 
εξής:

13 Απριλίου: Τα πράγματα είναι αρκετά περίπλοκα και μπερδεμένα, γιατί παράλληλα 
με τον Ερμή η Αφροδίτη παραμένει σε ανάδρομη πορεία, όπως εξάλλου και ο Δίας 
με τον Κρόνο. Φαίνεται, λοιπόν, να γίνονται συζητήσεις που δεν καταλήγουν 
πουθενά, ενώ τυχόν εμπορικές συμβάσεις μπορεί να καθυστερούν. Επιπλέον, η 
αισθηματική αστάθεια και η οικονομική αγωνία θα βρίσκονται στο επίκεντρο.

20 Απριλίου: Ο Ερμής συναντά τον Ήλιο στη μηδενική μοίρα του Ταύρου 
προσπαθώντας να σκεφτεί πιο δημιουργικές λύσεις για την επίτευξη οικονομικής ή 
συναισθηματικής ασφάλειας. 

27 Απριλίου: Ο Ερμής συναντά τον Ουρανό προκαλώντας, από τη μια, απρόοπτες 
καταστάσεις που παίρνουν μεγάλη έκταση, και συλλαμβάνοντας, από την άλλη, 
πρωτότυπες λύσεις που θα μπορούσαν να υλοποιηθούν γύρω στις 8 Μαΐου με 
δεδομένο ότι τότε συνδράμει θετικά  ο Κρόνος.

Σε ό,τι αφορά τους βαρείς πλανήτες, ο Δίας εξακολουθεί την ανάδρομη πορεία του 
που είχε ξεκινήσει στο ζώδιο του Ζυγού στις 7 Φεβρουαρίου επηρεάζοντας τις 
διεθνείς σχέσεις  και δημιουργώντας μια μεταβλητότητα. Ο Κρόνος γυρνάει και αυτός 
ανάδρομος στις 6 Απριλίου από την 27η μοίρα του Τοξότη φέρνοντας αναθεωρήσεις 
στην ανώτατη εκπαίδευση, τα μέσα μαζικής μεταφοράς και σε ό,τι σχετίζεται με τους 
νόμους και τις εξωτερικές υποθέσεις. Τέλος, ο Πλούτωνας γίνεται και αυτός 
ανάδρομος από την 19η του Αιγόκερω στις 22 Απριλίου επηρεάζοντας τους 
κυβερνώντες και όσους φέρουν εξουσία.

Η Φωτεινή Ορσάρη είναι πτυχιούχος Οικονομικών (τμήμα Εμπορίας και 
Διαφήμισης). Πάντοτε όμως, την έλκυε η Αστρολογία. Μαθήτευσε πλάι στον κ. 
Περικλή Καραμηνά, αποκτώντας δίπλωμα στην Αστρολογία από τη Σχολή του, 
που αποτελεί την πρώτη και μακροβιότερη Σχολή στην Ελλάδα. Τα τελευταία 
χρόνια ασχολείται επαγγελματικά και διδάσκει στην σχολή Αστρολογίας  
«Τυανεύς». Από το 2016 εκτελεί χρέη γραμματέως στο Διοικητικό Συμβούλιο 
των Φίλων Αστρολογίας Ελλάδος. 
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Αφιέρωμα «Αστρολογία και Ελλάδα»

Λόγω πρακτικών κωλυμάτων που φέτος εμπόδισαν την εταιρεία να διοργανώσει 
εκδήλωση για τα γενέθλια της Ελλάδος στις 3 Φεβρουαρίου, αναδημοσιεύουμε 
το αφιέρωμα που είχαμε κάνει στο πρώτο τεύχος του περιοδικού μας «12 
Αστρολογική Επιθεώρηση» για την Αστρολογία και την Ελλάδα μαζί με τις 
προβλέψεις που έγραψε για τη χώρα η Μαρία-Ντενίζ Διαμαντή, μέλος των 
Φίλων Αστρολογίας Ελλάδος, στο Ημερολόγιό μας για το 2017. 

Η Ελλάδα το 2017

(Αυτό το άρθρο γράφτηκε στις 7 Ιουλίου του 2016)

Εξελίξεις στην Ελλάδα εν έτει 2017

Από τη Marie-Denise Διαμαντή
BSc (Hons) in Psychology

BSc (Hons) in Management & Organizational Behavior
Certificate in Astrology (Distinction)

www.denisediamanti.com

Είναι προφανές πως η πατρίδα μας διάγει μια ζοφερή χρονική περίοδο σε κάθε 
επίπεδο, κάτι που δυσκολεύει εμάς, τους πολίτες αυτής της χώρας, αλλά 
παράλληλα βάζει σε άσχημη θέση την εικόνα και την δυναμική του Κράτους μας 
διεθνώς. Σε τέτοιους, χαλεπούς καιρούς, είναι εξόχως σημαντικό να διατηρούμε 
την ψυχραιμία και τη στωικότητά μας και να εργαζόμαστε – τόσο ατομικά, όσο 
και συλλογικά- με επίκεντρο τη δημιουργία, την ωριμότητα και την πρόοδο.

Το Έθνος μας έχει μακρά ιστορία, με παρελθόν που έχει αποδείξει τις αντοχές του 
λαού αυτού με την «περίεργη» μοίρα. Ίσως τούτη η κρίση, που δεν είναι μόνον 
οικονομική, αλλά εξαπλώνεται ραγδαία σε κοινωνικό και πολιτικό – τουλάχιστον- 
επίπεδο, αποτελεί το έναυσμα για να στρέψουμε το βλέμμα προς το πνεύμα και 
προς αξίες που ουσιαστικά μπορούν να μας κρατούν ζωντανούς, ενωμένους και 
ικανούς να προχωράμε. Άλλωστε, ιστορικά, η παρακμή δεν είναι παρά μόνον ένα 
στάδιο.

Ο γενέθλιος χάρτης της Ελλάδας 3.2.1830, 12:00, Αθήνα
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Τι μας δείχνουν όμως τα αστρολογικά δεδομένα; Λαμβάνοντας σαν γενέθλιο 
αστρολογικό χάρτη της Ελλάδας αυτόν που καταστρώνεται με βάση την 
ημερομηνία 3 Φεβρουαρίου 1830- (Πρωτόκολλο του Λονδίνου- πρώτη επίσημη 
διεθνής διπλωματική πράξη αναγνώρισης της Ελλάδας ως κυρίαρχου και 
ανεξάρτητου κράτους με πρώτο κυβερνήτη τον Ι. Καποδίστρια) θα μπορούσαμε 
να εικάσουμε σήμερα, εν έτει 2016 τα ακόλουθα βασιζόμενοι στην αστρολογική 
θεωρία:

Ας δούμε τώρα το σύστημα Secondary progression (δευτερεύουσες πρόοδοι) 
που συχνά χρησιμοποιείται για την ανάλυση της τρέχουσας κατάστασης ενός 
κράτους.

Δευτερεύουσες πρόοδοι για 1.1.2017

Από αυτά που βλέπουμε λοιπόν για το τρέχον χρονικό διάστημα ερμηνεύουμε 
ότι υπάρχει εγκλωβισμός πολιτικά, κυβερνητικά, εθνικά. Χωρίς επιλογές η 
κυβέρνηση, αλλά και η αντιπολίτευση, αδιέξοδα που αφορούν επίσης τους 
αγρότες και τους συνταξιούχους. Οι σχέσεις (με εταίρους) φαίνονται 
καταδικασμένες, με μια αίσθηση αδυναμίας απελευθέρωσης από συμφωνίες με 
εταίρους και με διακρατικές σχέσεις που οδηγούνται σε εκρηκτικές καταστάσεις.

Σημαντικά προβλήματα υφίστανται στο στρατό, αλλά έχουμε κι εμπρηστικές 
καταστάσεις γενικώς. Ο λαός τελεί σε κατάσταση σύγχυσης κι εξασθένησης, η 
πορεία του κράτους στα εσωτερικά ζητήματα παραμένει «αρρωστημένη», 
διακρίνονται εκνευρισμός και περίεργες, ή μη φυσιολογικές εξελίξεις σ’ ένα 
φόντο ή μ’ ένα προσωπείο επανάστασης.

Υπάρχει σύγχυση που αφορά στις εταιρίες, στα πολιτικά κόμματα, στις απεργίες, 
στις εταιρίες αερίου, ύδατος κι ηλεκτρισμού, αλλά και στις σιδηροδρομικές 
γραμμές. Για την παρούσα φάση ερμηνεύουμε ακόμα – με βάση τους 
αστρολογικούς δείκτες- ως εξής:

• διάψευση προσδοκιών, απότομη προσγείωση στην πραγματικότητα και 
διάψευση ελπίδων, ζημιές σε: οικονομικές συνεργασίες – συμφωνίες με 
εταίρους, εξωτερικές υποθέσεις, σχέσεις με άλλες δυνάμεις, διεθνείς συνθήκες, 
διεθνές εμπόριο - με μια περίεργη, παράλληλη τάση του λαού να αναμένει και 
να υπομένει. 18



• αποσταθεροποίηση της χώρας σε επίπεδο οικονομικών και σε επίπεδο 
κοινοβουλίου, εκκεντρικά ή τρελά νομοθετήματα, αίσθηση ξαφνικών και 
ύπουλων επιθέσεων.

• Αποσταθεροποίηση- περίεργες εξελίξεις και σε οτιδήποτε σχετίζεται με το 
υπουργείο δικαιοσύνης, τα νοσοκομεία, τους χώρους εγκλεισμού, τα 
εργοστάσια, τις φιλανθρωπικές οργανώσεις, τη δημόσια υγεία, τις εργαζόμενες 
τάξεις και το στρατό.

• Λαός που βιώνει την απόλυτη εξαπάτηση και διάψευση προσδοκιών. Ζημιές 
και σύγχυση σε οτιδήποτε σχετίζεται με το δίκτυο μεταφορών, το εμπόριο, τα 
ΜΜΕ, το υπουργείο εσωτερικών και τις γενικές συνθήκες της χώρας.

Η Ελλάδα βρίσκεται σε πολύ δύστροπη καμπή, τόσο πολιτικά, όσο και 
οικονομικά, όπως εξ’ άλλου και οι Έλληνες ως λαός.

Παρατηρώντας τις διελεύσεις των πλανητών αυτή τη στιγμή και συνδυάζοντας 
τα συστήματα των Δευτερευουσών, της Ηλιακής επιστροφής, αλλά και του 
Ηλιακού Τόξου θα μπορούσαμε να πούμε τα ακόλουθα για το μέλλον της χώρας 
μας: χρειάζονται έξι χρόνια (δηλαδή θα κυλήσει το 2022) για να υπάρξει μια 
αίσθηση πραγματικού ξεκαθαρίσματος, ουσιαστικής βελτίωσης και 
ικανοποίησης στα εσωτερικά της Ελλάδος ζητήματα, αλλά και στις διακρατικές 
σχέσεις / συμφωνίες. Τότε μπορεί να επέλθει και η πρώτη αίσθηση 
κανονικότητας στη ζωή του λαού.

Ηλιακή Επιστροφή 2.2.2017

Από το Νοέμβριο του 2016 και κατά το 2017 υπάρχει μια παροδική αίσθηση 
βοήθειας- σταθεροποίησης στα της χώρας ή βλέπουμε τρόπους / προφάσεις, 
ώστε ο λαός να παραμένει υπομονετικά σε στάση αναμονής, χωρίς να προβαίνει 
σε δυναμικές αντιδράσεις-.

Ωστόσο, οι προκλήσεις συνεχίζονται καθώς από το Νοέμβριο 2016 έως το 
Φεβρουάριο 2017 θα έχουμε πάρει τουλάχιστον μια πρώτη γεύση ως προς τις 
πιέσεις και τις αλλαγές που σχετίζονται με τα οικονομικά, το κοινοβούλιο, αλλά 
και τις νέες προκλήσεις για το λαό της χώρας.

Η αποσταθεροποίηση και τα προβλήματα όσον αφορά στις διεθνείς συνθήκες- 
συμβάσεις- σχέσεις ή/και στα του ελληνικού κοινοβουλίου δεν σταματούν 
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τουλάχιστον έως και το Φεβρουάριο του 2017. Κάποια στήριξη και κάποιες 
ελπίδες για τον ίδιο το λαό υπάρχουν, όμως το να υπάρξει μια ουσιώδης – 
πραγματική σταθερότητα σε κυβερνητικό και οικονομικό επίπεδο δείχνει 
δύσκολο τουλάχιστον μέχρι και το 2018.

Τώρα που διαβάζετε αυτές τις προβλέψεις θα μπορείτε να επιβεβαιώσετε εάν 
εκλογικές αναμετρήσεις κι αλλαγές στο πολιτικό σκηνικό έχουν λάβει ήδη χώρα 
στην Ελλάδα έως και το Νοέμβριο 2016. Σημαντικές εξελίξεις τόσο στον τομέα 
των οικονομικών της χώρας (χρηματοδότηση, τρόπος συναλλαγών, γενικότερη 
κατάσταση της ελληνικής οικονομίας), όσο και στα πολιτικά και κοινωνικά 
ζητήματα (κοινοβούλιο, εργασιακά κλπ.) διαφαίνονται τώρα που γράφουμε 
αυτές τις προβλέψεις (7 Ιουλίου 2016) προς το τέλος αυτής της χρονιάς 
(Δεκέμβριος 2016), αλλά και στο ξεκίνημα του 2017. Ως πιο κομβικά σημεία 
εξελίξεων (κοινοβούλιο- διεθνείς σχέσεις – οικονομικά) για το εγγύς μέλλον (για 
την τρέχουσα χρονιά δηλαδή) διαφαίνονται οι εξής μήνες: Ιούλιος 2016, 
Σεπτέμβριος 2016, Δεκέμβριος 2016. Ο αναβρασμός και η πυρετώδης- εκρηκτική 
κατάσταση μάλλον συμβολίζεται ήδη από το Μάιο 2016 είτε είναι κάτι που θα 
έχουμε δει ευκρινώς είτε ή θα έχει συμβεί παρασκηνιακά.

Αυτά μας δείχνει η αστρολογική θεωρία για το άμεσο μέλλον και για το 2017. Τι 
μπορούμε να κάνουμε όμως για να αντιμετωπίσουμε αυτές τις καταστάσεις; Δεν 
έχουμε παρά να θέτουμε νέους, υψηλότερους ποιοτικά στόχους και να 
εργαζόμαστε με υπομονή, πίστη, επιμονή, ειλικρίνεια, θάρρος, 
αποφασιστικότητα, συναίσθηση της πραγματικότητας και αυθεντικότητα προς 
την υλοποίησή τους. Μέσα από τη δυσκολία, μαθαίνουμε – αν έχουμε μάτια 
ανοιχτά- ποια είναι τα λάθη που ίσως μας οδήγησαν κάπου εδώ. Μέσα στη 
δυσκολία, δεν έχουμε παρά να προβούμε σε καινούργιες, διαφορετικού ύφους 
επιλογές, ώστε να βγούμε από το τέλμα, γιατί θα βγούμε.

Εξάλλου, ενδεχομένως η ζωή φέρνει ανατροπές και πιέζει καταστάσεις, όταν 
εμείς οι ίδιοι δεν επιθυμούμε να αντιμετωπίσουμε το λάθος και να αλλάξουμε 
πορεία. Με άλλα λόγια, η ζωή μας ανατρέπει τα δεδομένα, όταν αυτά είναι 
άρρωστα κι εφόσον εμείς οι ίδιοι τα συντηρούμε από βόλεψη ή φόβο.

Είναι αυτονόητο ότι ...το μάθημα πονάει, γιατί ζητάει προσαρμογές και 
ωρίμανση. Ο στιχουργός Γ. Ευαγγελάτος έγραψε...

μα η καρδιά πονάει όταν ψηλώνει,

να το θυμάσαι μικρή μου καρδιά, η καρδιά πονάει πάντα όταν

ψηλώνει ...

πάντα...

Ας μην ξεχνούμε όμως ότι είμαστε Έλληνες, κάτι που σημαίνει πως εφόσον 
αξιοποιήσουμε τα θετικά και καταπολεμήσουμε τα αρνητικά της ιδιοσυγκρασίας 
μας, ως λαός- μπορούμε να πάμε πραγματικά ψηλότερα!

 Η Μαρία-Ντενίζ Διαμαντή ξεκίνησε σπουδάζοντας νομική αλλά στη 
συνέχεια στράφηκε προς τις σπουδές της Οργανωτικής Ψυχολογίας και 
της Διοίκησης Επιχειρήσεων κι έγινε έτσι κάτοχος του αντίστοιχου πτυχίου 
από το Αμερικάνικο Κολέγιο Ελλάδος. Οι σπουδές της στην Bristol School 
of Astrology και η μετέπειτα «κομβική» συνάντηση με τον αείμνηστο 
Χρήστο Παΐζη αποδείχθηκαν εξαιρετικά σημαντικοί σταθμοί στη ζωή της. 
Φιλοδοξεί να δώσει μια νεωτεριστική πνοή στην επιστήμη της 
Αστρολογίας μέσω της υιοθέτησης μιας προοπτικής εσωτερικής εξέλιξης 
και «ανατροφοδότησης» του είναι, 
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Πότε Γεννήθηκες, Είπαμε; Επισημάνσεις για τη Χρήση των Ωροσκοπίων 
του 1822 και του 1830. 
(από τον  Βαγγέλη Πετρίτση, PhD, vpetritsis@gmail.com)

Ο κλάδος της κοσμικής ή πολιτικής αστρολογίας είναι εξαιρετικά ενδιαφέρων 
γιατί δίνει τη δυνατότητα να θεωρήσουμε ακόμη και τα εθνικά κράτη ως 
ξεχωριστές οντότητες που έχουν το δικό τους ωροσκόπιο. Όπως λοιπόν ένας 
άνθρωπος γεννιέται σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή την αστρολογική 
σφραγίδα της οποίας φέρει καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του, έτσι και ένα 
κράτος έχει τη δική του ημερομηνία ίδρυσης. Η αστρολογική ανάλυση της 
ημερομηνίας αυτής παρέχει πολλές πληροφορίες γύρω από την 
«προσωπικότητα» και τους τομείς λειτουργίας του κράτους αυτού. Όμως, δεν θα 
πρέπει να συγχέουμε το κράτος με το έθνος καθώς το έθνος προϋπάρχει του 
κράτους. Γενικά, το κράτος ορίζεται ως ένα σύστημα θεσμών που υιοθετεί ένα 
έθνος με σκοπό την κοινωνικοπολιτική και οικονομική του οργάνωση, η οποία 
φυσικά προϋποθέτει ένα καθορισμένο εδαφικό πλαίσιο εντός των ορίων του 
οποίου ισχύει η δικαιοδοσία του κράτους.

Ωστόσο, η απόφαση περί της ακριβούς ημερομηνίας ίδρυσης ενός κράτους 
αποδεικνύεται συχνά δύσκολη και δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις όπου 
προτείνονται διαφορετικές ημερομηνίες. 

Στην περίπτωση της Ελλάδας, η οποία και μας ενδιαφέρει στο παρόν άρθρο, έχει 
καθιερωθεί ως ημερομηνία ίδρυσης η 3η Φεβρουαρίου 1830, η ημερομηνία 
δηλαδή κατά την οποία υπογράφτηκε το τρίτο Πρωτόκολλο του Λονδίνου που 
καθόριζε ως το βορειότερο σύνορο της χώρας τη γραμμή Μαλιακού-Αχελώου. 
Όμως, έχει προταθεί και η 13η Ιανουαρίου 1822, ημερομηνία κατά την οποία 
διακηρύχτηκε η ανεξαρτησία του ελληνικού έθνους κατά τη διάρκεια της Α  ́
Εθνοσυνέλευσης στην Επίδαυρο. Αν και υπάρχουν επιχειρήματα για την 
αποδοχή τόσο της μιας ημερομηνίας όσο και της άλλης ως ημερομηνίες ίδρυσης 
του ελληνικού κράτους, εν τέλει ως αστρολόγοι ενδιαφερόμαστε πολύ 
περισσότερο για τον συμβολισμό και την προβλεπτική δύναμη μιας 
ημερομηνίας. Στο παρόν άρθρο, λοιπόν, θα ασχοληθούμε με τον συμβολισμό 
των δύο αυτών ημερομηνιών και σε άλλο άρθρο με την προβλεπτική τους 
δύναμη. Πρώτα απ’ όλα, όμως, θα δούμε γιατί έχουν προταθεί οι συγκεκριμένες 
ημερομηνίες, και όχι άλλες, εξετάζοντας το ιστορικό υπόβαθρο της καθεμιάς. 
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Με τον τρόπο αυτό θα είμαστε σε θέση να κρίνουμε κατά πόσο οι δύο αυτές 
ημερομηνίες ανταποκρίνονται στην ίδρυση κράτους, άρα κατά πόσο θα έπρεπε 
να μας απασχολήσει περαιτέρω ο συμβολισμός και η προβλεπτική τους δύναμη. 

Τα γεγονότα που οδήγησαν στην 13η Ιανουαρίου 1822
Ως γνωστόν η ελληνική επανάσταση του 1821 αποτέλεσε την αρχή για τη 
σταδιακή απελευθέρωση των Ελλήνων από τους κόλπους της τότε Οθωμανικής 
Αυτοκρατορίας. Ως επίσημη ημέρα εκκίνησης του επαναστατικού αγώνα 
θεωρούμε την 25η Μαρτίου 1821 κατά την οποία ο μητροπολίτης Παλαιών 
Πατρών Γερμανός όρκισε τους αγωνιστές στην πλατεία του Αγίου Γεωργίου και 
«ευλόγησε» τον αγώνα των επαναστατημένων Ελλήνων. Δεν θα μπορούσαμε, 
όμως, να δεχτούμε την ημέρα αυτή ως ημερομηνία ίδρυσης του ελληνικού 
κράτους γιατί πολύ απλά δεν υπήρχε ακόμα οργανωμένο κράτος. Αυτό που 
υπήρχε ήταν ένας επαναστατικός στρατός από κλέφτες και αρματολούς. 
Παρά τις οργανωτικές και άλλες δυσκολίες που είχαν να αντιμετωπίσουν οι 
αγωνιστές της ελευθερίας στην αρχή, οι επιτυχίες έρχονταν η μία μετά την άλλη 
επιτρέποντας έτσι την παγίωση της Επανάστασης. Οι στρατιωτικές επιτυχίες των 
Ελλήνων δεν θα μπορούσαν να συνεχιστούν αν δεν υπήρχε κάποια ενιαία 
κεντρική διοίκηση που να οργάνωνε τις τοπικές διοικήσεις των επαρχιών, να 
σχεδίαζε τις στρατιωτικές επιχειρήσεις και να εξεύρισκε οικονομικά μέσα για τον 
εφοδιασμό των εξεγερμένων. Για τον λόγο αυτό θεωρήθηκε αναγκαία η 
σύγκληση μιας Συνέλευσης όπου να μετείχαν αντιπρόσωποι από όλες τις 
επαρχίες. Μια τέτοια προσπάθεια ήταν η πρώτη Εθνική Συνέλευση η οποία 
άρχισε τις εργασίες της στην Πιάδα, κοντά στην Επίδαυρο, τις πρώτες μέρες του 
1822. Σε αυτήν συμμετείχαν 59 αντιπρόσωποι από όλες περίπου τις περιοχές της 
σημερινής Ελλάδας. 

Α  ́Εθνοσυνέλευση: 13 Ιανουαρίου 1822
Κι έτσι φτάνουμε στην 13η Ιανουαρίου 1822 (νέο ημερολόγιο) όταν η πρώτη 
Εθνική Συνέλευση ψηφίζει το «Προσωρινόν Πολίτευμα της Ελλάδος» και 
αποφασίζει να θεμελιώσει την πολιτική συγκρότηση των αγωνιζόμενων Ελλήνων 
διακηρύσσοντας την πολιτική ύπαρξη και ανεξαρτησία του ελληνικού έθνους. Το 
κείμενο αυτό αποτελεί το πρώτο ελληνικό Σύνταγμα και έχει μείνει στην ιστορία 
ως το «Σύνταγμα της Επιδαύρου». Προέβλεπε την ίδρυση δύο διοικητικών 
σωμάτων με ετήσια θητεία, του Εκτελεστικού και του Βουλευτικού, ενώ το 
Δικαστικό Σώμα ήταν ανεξάρτητο. Το κείμενο φανερά επηρεασμένο από τις 
ιδέες της γαλλικής επανάστασης, διατυπώθηκε με τρόπο προσεκτικό ώστε να 
φανεί ξεκάθαρα ότι η Επανάσταση ήταν πόλεμος εθνικός και όχι κοινωνικός, ότι 
δηλαδή αποσκοπούσε σε ανεξαρτησία υπόδουλου έθνους και όχι σε ανατροπή 
του κοινωνικού κατεστημένου. Με τον τρόπο αυτό η πρώτη Εθνική Συνέλευση 
στόχευε στην αποφυγή αντιδράσεων από μέρους της Ιερής Συμμαχίας και των 
συντηρητικών κύκλων της Ευρώπης. Για τον ίδιο λόγο φαίνεται ότι το πολίτευμα 
χαρακτηρίστηκε «Προσωρινόν» καθώς η βαθιά μοναρχική Ευρώπη θα 
μπορούσε να εκλάβει ως απειλή το αβασίλευτο πολίτευμα που προβλεπόταν 
από το Σύνταγμα της Επιδαύρου, κάτι που θα την οδηγούσε στο να υποστηρίξει 
την ακεραιότητα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.

Για να έρθουμε στο ζήτημα της ''σωστής'' ημερομηνίας ίδρυσης του ελληνικού 
κράτους, αν η 25η Μαρτίου 1821 αποτελεί το πρώτο αλλά μετέωρο βήμα για την 
ελληνική ανεξαρτησία, η 13η Ιανουαρίου 1822 αποτελεί το δεύτερο και πολύ πιο 
αποφασιστικό βήμα για τη θεμελίωση της ελληνικής ανεξαρτησίας καθώς τότε 
διακηρύσσεται η πολιτική ύπαρξη και ανεξαρτησία του ελληνικού έθνους και 
θεσπίζονται δομές για τη διοίκησή του (εκτελεστικό και βουλευτικό σώμα). 
Τίθεται λοιπόν ερώτημα: γιατί να μη δεχτούμε την 13η Ιανουαρίου 1822 ως 
ημερομηνία ίδρυσης του ελληνικού κράτους; Όπως θα δείξουμε στη συνέχεια, 
υπάρχουν δύο βασικοί περιορισμοί που μάλλον απαγορεύουν τη θεώρηση της 
13ης Ιανουαρίου 
1822 ως ημερομηνίας ίδρυσης του ελληνικού κράτους. Ο ένας περιορισμός έχει 
να κάνει με την προσωρινότητα και τον ετεροκαθορισμό του πολιτεύματος, ενώ 
ο δεύτερος αφορά τα σύνορα και την εδαφική ακεραιότητα του κράτους.
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Το ζήτημα της προσωρινότητας του πολιτεύματος και του ετεροκαθορισμού
Το πολίτευμα που προβλέπει η ελληνική διακήρυξη του 1822 χαρακτηρίζεται 
ρητά ως προσωρινό. Όπως εξηγήσαμε και παραπάνω, το αβασίλευτο πολίτευμα 
που προέβλεπε το Σύνταγμα της Επιδαύρου ήταν η εξαίρεση μεταξύ των 
μοναρχικών καθεστώτων της Ευρώπης. Έτσι, η χρήση της λέξης «προσωρινόν» 
ήταν μια ξεκάθαρα διπλωματική ενέργεια εκ μέρους της πρώτης Εθνικής 
Συνέλευσης που στόχευε στον προσεταιρισμό των ευρωπαίων μοναρχών και 
στην εξασφάλιση της, αν μη τι άλλο, ηθικής και διπλωματικής υποστήριξής τους. 
Πώς, όμως, μπορούμε να δεχτούμε ως ιδρυτική πράξη ενός κράτους μια 
διακήρυξη που προβλέπει ότι το πολίτευμα του κράτους είναι προσωρινό; Και 
ειδικά όταν η αιτία της προσωρινότητας φαίνεται να είναι η αναμονή έγκρισης 
από εξωτερικές δυνάμεις; Συνεπώς, ο ετεροκαθορισμός της κρατικής ύπαρξης 
της Ελλάδας τίθεται ως ζήτημα από την πρώτη κιόλας στιγμή. 

Το ζήτημα των συνόρων και της εδαφικής ακεραιότητας
Δεύτερος βασικός περιορισμός της διακήρυξης της ανεξαρτησίας του 1822 είναι 
ότι δεν προέβλεπε συγκεκριμένα εδαφικά όρια δικαιοδοσίας των διοικητικών 
σωμάτων. Αν και στη σελίδα 31 του Συντάγματος της Επιδαύρου αναφέρεται ότι 
οι αντιπρόσωποι της πρώτης Εθνοσυνέλευσης ήταν πληρεξούσιοι που είχαν 
σταλεί από τις επαρχίες της Ανατολικής Στερεάς, της Δυτικής Στερεάς, της 
Πελοποννήσου και των Νησιών, η ολοκλήρωση της πρότασης με τη χρήση της 
συντόμευσης «κ.τ.λ.» υπονοεί ότι υπήρχαν πληρεξούσιοι και από άλλες περιοχές 
που ίσως και να μην είχαν επαναστατήσει ακόμα ή τουλάχιστον όχι επιτυχώς 
(π.χ., Μακεδονία και Κρήτη). Επιπρόσθετες φράσεις στην ίδια σελίδα όπως «η 
Ελλάς άπασα» και «το Πανελλήνιον» προκαλούν περαιτέρω σύγχυση παρά 
βεβαιότητα περί της επικράτειας δικαιοδοσίας των διοικητικών σωμάτων που 
προέβλεπε το Σύνταγμα της Επιδαύρου.

Με άλλα λόγια, το Σύνταγμα αυτό άφηνε να εννοηθεί ότι η προσωρινή διοίκηση 
είχε δικαιοδοσία σε όποιο μέρος ζούσαν Έλληνες ανά την υφήλιο, είτε οι Έλληνες 
αυτοί είχαν επαναστατήσει είτε όχι. Επομένως, εγείρεται το ερώτημα περί του 
πώς τα διοικητικά αυτά σώματα που προβλέπονταν από το Σύνταγμα της 
Επιδαύρου θα εφάρμοζαν τις αποφάσεις τους σε περιοχές που τελούσαν υπό 
τον στρατιωτικό και διοικητικό έλεγχο των Οθωμανών. Αντιλαμβάνεται, λοιπόν, 
κανείς ότι το Σύνταγμα της Επιδαύρου αφήνει πολλά αναπάντητα ερωτηματικά 
σε σχέση με τα ακριβή εδαφικά όρια δικαιοδοσίας του εκτελεστικού, 
βουλευτικού και δικαστικού σώματος.   

Δυσκολίες στην αποδοχή της 13ης Ιανουαρίου 1822 ως ημερομηνίας ίδρυσης
Επομένως, τόσο η ρητή προσωρινότητα του πολιτεύματος που προβλεπόταν 
από το Σύνταγμα της Επιδαύρου όσο και η ασάφεια περί των εδαφικών ορίων 
της ελληνικής επικράτειας δεν μας επιτρέπουν να θεωρήσουμε την ελληνική 
διακήρυξη της ανεξαρτησίας ως την ιδρυτική πράξη κράτους. Στην καλύτερη 
περίπτωση μπορούμε να αναγνωρίσουμε στο Σύνταγμα της Επιδαύρου τη σαφή 
διατύπωση της επιθυμίας των Ελλήνων για ανεξαρτησία, κάτι που απέχει πολύ 
από την ουσιαστική υλοποίηση της επιθυμίας αυτής. Άλλωστε, και οι ίδιοι οι 
αντιπρόσωποι της Εθνοσυνέλευσης φαίνεται να το είχαν συνειδητοποιήσει αυτό 
όπως φανερώνει η χρήση της λέξης «Προσωρινόν». Με άλλα λόγια, φαίνεται να 
είχαν συνειδητοποιήσει ότι η νέα μορφή διοίκησης θα ίσχυε όσο κρατούσε ο 
Αγώνας και θα αντικαθίστατο από άλλη μορφή διοίκησης μετά τη λήξη του 
Αγώνα. 

Εξάλλου, ας μην ξεχνάμε έναν βασικό κανόνα της αστρολογίας. Ως γενέθλιο 
χάρτη ενός ατόμου θεωρούμε τις θέσεις των πλανητών κατά τη στιγμή που αυτό 
γεννιέται, οπότε βγαίνει από τη μήτρα και αποκόπτεται ο ομφάλιος λώρος. Ο 
λόγος είναι ότι τότε μόνο μπορεί κανείς να μιλήσει για ένα ξεχωριστό ον – με 
συγκεκριμένα όρια τα οποία ταυτίζονται με το δέρμα του – καθώς μέχρι την κοπή 
του ομφάλιου λώρου το σώμα του ατόμου παραμένει άρρηκτα συνδεδεμένο με 
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το σώμα της μητέρας. Έτσι, και στην περίπτωση ενός κράτους είναι λογικό να 
θεωρήσουμε ως γέννησή του τη στιγμή που έχει επίσημα κοπεί ο «ομφάλιος 
λώρος» από το κράτος ή την αυτοκρατορία που το «γέννησε». 

Στην περίπτωση του ελληνικού κράτους η «μητέρα» είναι η Οθωμανική 
Αυτοκρατορία και το κριτήριο της αποκοπής από αυτή φαίνεται να ικανοποιείται 
πολύ περισσότερο από την ημερομηνία της 3ης Φεβρουαρίου 1830 καθώς τότε 
με την υπογραφή του Τρίτου Πρωτοκόλλου του Λονδίνου είναι η πρώτη φορά 
που η Ελλάδα αναγνωρίζεται ως ανεξάρτητο – και όχι απλά αυτόνομο – κράτος 
με σαφή εδαφικά όρια που εκτείνονταν μέχρι τη γραμμή Μαλιακού-Αχελώου. 
Το ίδιο Πρωτόκολλο προέβλεπε βασιλευόμενο πολίτευμα για την Ελλάδα. 
Συνεπώς, η ανεξαρτησία του κράτους είχε πια αναγνωριστεί και, επιπλέον, είχε 
οριοθετηθεί η εδαφική του έκταση, δύο βασικές συνιστώσες που μας 
επιτρέπουν να δεχτούμε την 3η Φεβρουαρίου 1830 ως την ιδρυτική ημερομηνία 
του ελληνικού κράτους. 

Συμβολισμός της 13ης Ιανουαρίου 1822 και της 3ης Φεβρουαρίου 1830
Αν και πιστεύουμε ότι μέχρι τώρα έχει γίνει κατανοητό γιατί η 3η Φεβρουαρίου 
1830 είναι πολύ καταλληλότερη ημερομηνία για να θεωρηθεί ιδρυτική ενός 
κράτους, μπορεί να υπάρχουν ακόμα κάποιοι που να θεωρούν ότι η «σωστή» 
ημερομηνία ίδρυσης είναι εκείνη της 13ης Ιανουαρίου 1822. Ας δούμε, λοιπόν, 
πιο αναλυτικά τι συμβολίζει η μια ημερομηνία και τι η άλλη, άρα τι παραδοχές 
συνεπάγεται η αποδοχή της 13ης Ιανουαρίου ως ιδρυτικής ημερομηνίας και τι 
παραδοχές η αποδοχή της 3ης Φεβρουαρίου. Πιο συγκεκριμένα, η πρώτη 
συμβολίζει ανυπαρξία εδαφικών ορίων, ανολοκλήρωτη προσπάθεια για 
αποτίναξη του οθωμανικού ζυγού και αβασίλευτο πολίτευμα. Αντίθετα, η 
δεύτερη συμβολίζει σαφή εδαφική οριοθέτηση, κατεκτημένη ανεξαρτησία από 
τον οθωμανικό ζυγό και βασιλευόμενο πολίτευμα. 

Άρα, αν κάποιος δεχτεί την 13η Ιανουαρίου 1822 ως ημερομηνία ίδρυσης του 
ελληνικού κράτους, τότε οφείλει να συνειδητοποιήσει ότι κάνει ταυτόχρονα την 
παραδοχή πως το ελληνικό έθνος διαθέτει κράτος που αποφασίζει για τον εαυτό 
του χωρίς βασιλιά εντός, όμως, ασαφών εδαφικών ορίων που συνεχώς 
απειλούνται και αμφισβητούνται από τον πρότερο κατακτητή. Από την άλλη, αν 
κάποιος δεχτεί την 3η Φεβρουαρίου 1830 ως ημερομηνία ίδρυσης, τότε οφείλει 
να συνειδητοποιήσει ότι κάνει ταυτόχρονα την παραδοχή πως το ελληνικό έθνος 
διαθέτει κράτος αδιαμφισβήτητης εδαφικής ακεραιότητας απέναντι στον 
πρότερο κατακτητή το τίμημα για το οποίο, όμως, είναι ο ορισμός του 
πολιτεύματος από ξένες δυνάμεις. 

Ο ετεροκαθορισμός ως εγγενές χαρακτηριστικό του ελληνικού κράτους
Κλείνοντας, έχει ενδιαφέρον να σημειώσουμε ότι η κοινή συνιστώσα των 
παραπάνω παραδοχών είναι ότι ο ετεροκαθορισμός αποτελεί εγγενές 
χαρακτηριστικό του ελληνικού κράτους. Έτσι, αν το «προσωρινόν» του 
πολιτεύματος της 13ης Ιανουαρίου 1822 υπονοεί ότι η Ελλάδα βρίσκεται εν 
αναμονή έγκρισης ξένων δυνάμεων ώστε να οριστικοποιήσει το πολίτευμα και 
τα σύνορά της, τότε η 3η Φεβρουαρίου 1830 δεν αφήνει κανένα περιθώριο για 
υπόνοιες: η ίδρυση της Ελλάδας ως κρατικής οντότητας και ο ορισμός του 
πολιτεύματος και της εδαφικής ακεραιότητάς της οφείλονται άμεσα στην 
έγκριση εξωτερικών δυνάμεων. Είτε δηλαδή δεχτούμε την πρώτη ημερομηνία 
ως σωστή είτε τη δεύτερη, τότε οφείλουμε να είμαστε ειλικρινείς και να 
παραδεχτούμε ότι αποδοχή τόσο της μίας όσο και της άλλης ημερομηνίας 
συνεπάγεται την παραδοχή ότι τελικά η Ελλάδα ξεκινά το ταξίδι της στον χάρτη 
των κρατών χωρίς ικανότητα αυτοκαθορισμού. Από την άποψη αυτή, είναι πιο 
ειλικρινής η αποδοχή της 3ης Φεβρουαρίου 1830 ως ημερομηνίας ίδρυσης του 
ελληνικού κράτους γιατί οδηγεί ανοιχτά στην παραδοχή του ετεροκαθορισμού 
αντί να την υπονοεί. 
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Πολιτικές Αλχημείες: Ο Ρόλος του Ερμή στις Ελληνικές Εκλογές
(από τον  Βαγγέλη Πετρίτση, PhD, vpetritsis@gmail.com)

Στο πλαίσιο του αφιερώματος που κάνει το περιοδικό για την Ελλάδα, θα 
ασχοληθούμε στο παρόν άρθρο με την προβλεπτική δύναμη του ωροσκοπίου 
της 13ης Ιανουαρίου 1822 σε σύγκριση με αυτή του ωροσκοπίου της 3ης 
Φεβρουαρίου 1830 και θα χρησιμοποιήσουμε ως δείγμα τις εκλογές στην 
μεταπολιτευτική Ελλάδα. Έχει σημασία να αναφέρουμε ότι στο πρώτο 
ωροσκόπιο με ώρα 12η μεσημβρινή ο ωροσκόπος πέφτει στις 5° του Ταύρου και 
κυβερνάται από την Αφροδίτη στο ζώδιο των Ιχθύων στον 11ο οίκο, ενώ ο Ερμής, 
ορθοδρομος, βρίσκεται σε σύνοδο με το μεσουράνημα από τον 9ο οίκο. Στο 
δεύτερο ωροσκόπιο με ώρα 12η μεσημβρινή ο ωροσκόπος πέφτει στις 2° των 
Διδύμων και κυβερνάται από τον Ερμή ο οποίος είναι στάσιμος προς ανάδρομος 
στο ζώδιο του Υδροχόου στον 10ο οίκο, τον τομέα που συνδέεται με το 
πολίτευμα και την κυβέρνηση.

Αν και ο Ερμής είναι γωνιακός στο ωροσκόπιο του 1822, η οικοθεσία αυτού του 
πλανήτη στο ωροσκόπιο του 1830 μαζί με το γεγονός ότι είναι κυβερνήτης του 
ίδιου ωροσκοπίου φανερώνει ότι ο Ερμής διαδραματίζει έναν πολύ πιο 
σημαντικό ρόλο στο ωροσκόπιο του 1830 σε σύγκριση με αυτό του 1822. Όπως 
θα δείξουμε παρακάτω, αυτή η αστρολογική συγκυρία καθώς και η ιστορία 
γύρω από την υπογραφή του Γ́  Πρωτοκόλλου του Λονδίνου (3/2/1830) μας 
βοηθά να δομήσουμε ένα πρότυπο εξελίξεων – κάτι που δεν κάνει το ωροσκόπιο 
του 1822 – το οποίο μας επιτρέπει, από τη μία, να κατανοήσουμε τον λόγο για 
τον οποίο επιλέγονται συγκεκριμένες χρονικές συγκυρίες για διεξαγωγή εκλογών 
στην Ελλάδα και, από την άλλη, να προβλέπουμε με σχετική ακρίβεια την 
επανεκλογή ή μη μιας κυβέρνησης στην Ελλάδα. 

Ερμής στάσιμος στο ωροσκόπιο του 1830
Γενικά, η στασιμότητα του Ερμή πριν την αναδρομή του συνεπάγεται ένα 
αίσθημα κατεπείγοντος για αναθεώρηση ιδεών που είχαν εκφραστεί στο 
διάστημα πριν την αναδρομή του. Επομένως, δεν πρόκειται για εισαγωγή 
καινούργιων ιδεών αλλά για επανεξέταση των ήδη υπαρχουσών με στόχο τον 
έλεγχο και την τροποποίησή τους. Άρα, σε γενικές γραμμές η στασιμότητα του 
Ερμή εγκαινιάζει μια περίοδο, την αναδρομή του, όπου ακόμα ευνοούνται οι 
ιδέες, έστω τροποποιημένες, της προ αναδρομής περιόδου. 

Έτσι λοιπόν, η στασιμότητα του Ερμή στο ωροσκόπιο του 1830 δεν είναι τυχαία 
δεδομένου ότι το Γ́  Πρωτόκολλο αποτελούσε αναθεώρηση προηγούμενων 
Συνθηκών και Πρωτοκόλλων – άρα, δεν ήταν κάτι καινούργιο – και φυσικά 
αφορούσε θέματα του οίκου όπου βρίσκεται ο Ερμής, του 10ου δηλαδή, όπως 
είναι το πολίτευμα και η κυβέρνηση της χώρας. Επιπλέον, το Γ́  Πρωτόκολλο 
προέβλεπε βασιλευομένη δημοκρατία με ξένο βασιλέα, κάτι που δεν ήταν 
ουσιαστικά καινούργιο εφόσον προηγούμενα Πρωτόκολλα προέβλεπαν 
υποτέλεια στον Σουλτάνο, άρα σε έναν άλλου τύπου ξένο «βασιλέα». Το Γ́  
Πρωτόκολλο προέβλεπε, επίσης, ότι στη θέση του Κυβερνήτη της χώρας θα 
παρέμενε ο Ιωάννης Καποδίστριας ο οποίος πάλι δεν ήταν καινούργιος εφόσον 
είχε αναλάβει την εξουσία της χώρας δύο χρόνια νωρίτερα. 

Τέλος, η στασιμότητα του Ερμή σημαίνει ότι ο Ερμής βρίσκεται σε κομβικό 
σημείο τόσο του δικού του κύκλου όσο και του κύκλου Ηλίου-Ερμή, εφόσον με 
την αναδρομή του αρχίζει η επαναπροσέγγισή του προς τον Ήλιο, ενώ η 
οικοθεσία του στο ωροσκόπιο του 1830 υποδηλώνει την άμεση επιρροή του στο 
πολίτευμα και την κυβέρνηση της χώρας. 

Η ερευνητική μας υπόθεση
Βάσει των παραπάνω κάνουμε την εξής υπόθεση: Το ωροσκόπιο του 1830 θα 
είναι ιδιαίτερα «ευαίσθητο» στα τέσσερα κομβικά σημεία του κύκλου του Ερμή 
(α. είσοδος στη σκιά του, β. αναδρόμηση, γ. ορθοδρόμηση και δ. απελευθέρωση 
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από τη σκιά του) όπως επίσης και στα δύο κομβικά σημεία του κύκλου Ηλίου-
Ερμή (κατώτερη και ανώτερη σύνοδος Ηλίου-Ερμή). Πρόκειται στο σύνολο για 
έξι κομβικά σημεία. Δεδομένης της οικοθεσίας του Ερμή, υποθέτουμε επιπλέον 
ότι ένας από τους τομείς όπου δύναται να εκδηλωθεί η «ευαισθησία» του 
ωροσκοπίου όταν ο Ερμής βρεθεί σε ένα από τα έξι προαναφερθέντα κομβικά 
σημεία είναι η εκλογή κυβέρνησης. Μπορούμε μάλιστα να χωρίσουμε την 
υπόθεση αυτή σε δύο σκέλη:  

Α. Αναγκαία, αλλά όχι ικανή συνθήκη, για τη διεξαγωγή εκλογών στην Ελλάδα 
είναι ο Ερμής να βρίσκεται κοντά σε κάποιο από αυτά τα έξι κομβικά σημεία. Το 
κοντινό της απόστασης το ορίζουμε δίνοντας μια ανοχή 8º εκατέρωθεν του 
σημείου ή 10º αν πρόκειται για σύνοδο με τον Ήλιο. Προφανώς, η εν λόγω 
συνθήκη είναι μόνο αναγκαία και όχι ικανή, γιατί αν είχαμε διεξαγωγή εκλογών 
σε κάθε ένα από αυτά τα κομβικά σημεία, τότε θα είχαμε εκλογές κάθε λίγο και 
λιγάκι…

Αυτό το σκέλος της υπόθεσης βασίζεται στο ότι το Γ́  Πρωτόκολλο συμφωνήθηκε 
με τον Ερμή σε ένα από τα έξι προαναφερθέντα κομβικά σημεία (στο σημείο της 
αναδρόμησης) και αποτελούσε ένα «υποκατάστατο» εκλογών καθώς με αυτό 
επιβεβαιωνόταν η αποδοχή του Καποδίστρια ως Κυβερνήτη της Ελλάδας και 
οριζόταν ο Λεοπόλδος του Σαξβούργου ως Βασιλιάς της Ελλάδας. 

Β. Αναγκαία και ικανή συνθήκη για διαδοχική επανεκλογή κυβέρνησης, δηλαδή 
για διαδοχική επανάληψη κυβερνητικής θητείας από το ίδιο κόμμα, είναι ο 
Ερμής να βρίσκεται όχι μόνο κοντά σε κάποιο από τα έξι προαναφερθέντα 
κομβικά σημεία αλλά και εντός αναδρομής ή σκιάς (είτε πριν είτε μετά από 
αναδρομή) στις ακριβώς προηγούμενες εκλογές. Επειδή η ανώτερη σύνοδος 
Ηλίου-Ερμή αποτελεί την αντικειμενική υλοποίηση της ιδέας που γεννιέται με 
κατώτερη σύνοδο Ηλίου-Ερμή, όσο δηλαδή ο Ερμής είναι ακόμα ανάδρομος, το 
σκέλος αυτό της υπόθεσης επεκτείνεται και στις περιπτώσεις όπου ο Ερμής 
βρίσκεται σε φάση ανώτερης συνόδου με τον Ήλιο, πάντα στις ακριβώς 
προηγούμενες εκλογές. 

Αυτό το σκέλος της υπόθεσης βασίζεται στο ότι το Πρωτόκολλο του Λονδίνου 
που προηγήθηκε του Γ́  Πρωτοκόλλου συμφωνήθηκε στις 22 Μαρτίου 1829 με 
τον Ερμή σε φάση απελευθέρωσης 3º μακριά από τη μοίρα όπου είχε 
ορθοδρομήσει στις 14 Μαρτίου 1829. Ο Καποδίστριας ήταν ήδη στην εξουσία το 
1829 όταν συμφωνήθηκε το Πρωτόκολλο του Λονδίνου και πράγματι 
«επανεξελέγη»  με το Γ́  Πρωτόκολλο έναν χρόνο μετά.

Επεξηγηματικά, υποθέτουμε ότι δεν επανεκλέγεται η ίδια κυβέρνηση όταν οι 
εκλογές που προηγήθηκαν διεξήχθησαν με τον Ερμή πριν ή μετά από σκιά (με 
εξαίρεση την ανώτερη σύνοδο Ηλίου-Ερμή) γιατί έτσι δεν αφήνεται περιθώριο 
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για «αναθεώρηση» και «επ-αν(α)-εκλογή» της ίδιας κυβέρνησης. Το περιθώριο 
αυτό αφήνεται μόνο όταν ο Ερμής στις προηγούμενες εκλογές ήταν σε φάση 
σκιάς, αναδρομής ή ανώτερης συνόδου με τον Ήλιο. Σε περιπτώσεις 
συγκυβέρνησης θεωρούμε ότι υπάρχει διαδοχική επανεκλογή κυβέρνησης αν το 
κόμμα που βγήκε πρώτο στις προηγούμενες εκλογές ξαναβγαίνει πρώτο και στις 
επόμενες. Δεν υπολογίζουμε δηλαδή αν το πρώτο κόμμα είχε αυτοδυναμία για 
σχηματισμό μονοκομματικής κυβέρνησης.

Τα ερευνητικά δεδομένα
Ο πίνακας περιλαμβάνει και τις 16 εκλογικές αναμετρήσεις που οδήγησαν σε 
σύσταση κυβέρνησης από τη μεταπολίτευση και μετά. Οι ζωδιακές θέσεις Ήλιου 
και Ερμή είναι υπολογισμένες με ώρα 7 μ.μ., τη συνήθη ώρα που κλείνουν οι 
κάλπες. Ας δούμε, λοιπόν, κατά πόσο η ερευνητική μας υπόθεση επιβεβαιώνεται 
από τα δεδομένα.

Πίνακας 1. Ημερομηνίες εκλογικών αναμετρήσεων με τις αντίστοιχες θέσεις Ήλιου-
Ερμή και το εκλεγέν κόμμα. Υπογράμμιση = πρόβλεψη διαδοχικής επανεκλογής.

Εκλογές Θέση 
Ήλιου

Θέση και
Φάση Ερμή

Εκλεγέ
ν

κόμμα
17/11/1974 24º♏58΄ 7º♏48΄, 3º πριν από 

απελευθέρωση
Ν.Δ.

20/11/1977 28º♏16΄ 16º♐08΄, 5º πριν από 
είσοδο σε σκιά

Ν.Δ.

18/10/1981 25º♎13΄ 24º♎37΄℞, ανάδρομος, 1º 
μετά από κατώτερη σύνοδο 

με Ήλιο

ΠΑ.ΣΟ.Κ.

2/6/1985 12º♊02΄ 6º♊00΄, 10º πριν από 
ανώτερη σύνοδο Ηλίου-Ερμή 

(16º♊46΄)

ΠΑ.ΣΟ.Κ.

18/6/1989 27º♊22΄ 4º♊38΄, 2º πριν από 
απελευθέρωση

Ν.Δ.

5/11/1989 13º♏15΄ 10º♏08΄, 8º πριν από 
ανώτερη σύνοδο Ηλίου-Ερμή

Ν.Δ.

8/4/1990 18º♈33΄ 6º♉53΄, 1º πριν από είσοδο 
σε σκιά

Ν.Δ.

10/10/1993 17º♎24΄ 12º♏01΄, 6º μετά από 
είσοδο σε σκιά

ΠΑ.ΣΟ.Κ.

22/9/1996 29º♍55΄ 20º♍20΄℞, 2º πριν από 
ορθοδρόμηση

ΠΑ.ΣΟ.Κ.

9/4/2000 20º♈06΄ 25º♓05΄, 8º μετά από 
απελευθέρωση

ΠΑ.ΣΟ.Κ.

7/3/2004 17º♓27΄ 20º♓48΄, 7º μετά από 
ανώτερη σύνοδο Ηλίου-Ερμή

Ν.Δ.

16/9/2007 23º♍24΄ 16º♎29΄, 7º πριν από 
είσοδο σε σκιά

Ν.Δ.

4/10/2009 11º♎33΄ 23º♍46΄, 2º μετά από 
ορθοδρόμηση

ΠΑ.ΣΟ.Κ.

17/6/2012 26º♊51΄ 18º♋31΄ Ν.Δ.

25/1/2015 5º♒23΄ 15º♒31΄℞, 2º μετά από 
αναδρόμηση

ΣΥ.ΡΙΖ.Α.

20/9/2015 27º♍22΄ 15º♎27΄℞, λιγότερο από 1º 
μετά από αναδρόμηση

ΣΥ.ΡΙΖ.Α.



Σε ό,τι αφορά το πρώτο σκέλος της υπόθεσης, αν δηλαδή οι εκλογές από το 1974 
μέχρι σήμερα διεξάγονται με τον Ερμή κοντά σε ένα από τα έξι κομβικά σημεία, 
τα ερευνητικά δεδομένα παρέχουν έναν πολύ υψηλό βαθμό στήριξης. Συνολικά, 
από τις 16 εκλογικές αναμετρήσεις που οδήγησαν σε σχηματισμό κυβέρνησης ο 
Ερμής βρέθηκε κοντά σε ένα από τα έξι κομβικά σημεία στις 15 εξ αυτών, 
δηλαδή στη 
συντριπτική πλειοψηφία (94%) των περιπτώσεων. Η μοναδική εξαίρεση είναι οι 
εκλογές της 17ης Ιουνίου 2012 που πραγματοποιήθηκαν με τον Ερμή αρκετά 
απομακρυσμένο από τα έξι κομβικά σημεία του κύκλου του αλλά με Αφροδίτη 
ανάδρομη σε δικό του ζώδιο, στους Διδύμους, το οποίο ενδέχεται να 
λειτούργησε ως το απαραίτητο αντιστάθμισμα για τη διεξαγωγή τους.    

Σε ό,τι αφορά το δεύτερο σκέλος της υπόθεσης, ότι δηλαδή για να επιτευχθεί 
διαδοχική επανεκλογή κυβέρνησης θα πρέπει στις ακριβώς προηγούμενες 
εκλογές ο Ερμής να βρίσκεται σε φάση σκιάς, αναδρομής ή ανώτερης συνόδου 
με τον Ήλιο, τα ερευνητικά δεδομένα παρέχουν έναν εξίσου υψηλό βαθμό 
στήριξης. Από τις 16 εκλογικές αναμετρήσεις που οδήγησαν σε σχηματισμό 
κυβέρνησης δεν υπολογίζουμε τις τελευταίες (20/9/2015) καθώς δεν έχουν 
υπάρξει ακόμη επόμενες εκλογές για να μπορέσουμε να κάνουμε τη σύγκριση 
μεταξύ των τελευταίων εκλογών και των επόμενων. 

Επομένως, το δείγμα μας αποτελείται από 15 εκλογικές αναμετρήσεις εκ των 
οποίων οι 14 πράγματι οδήγησαν ή δεν οδήγησαν σε διαδοχική επανεκλογή 
κυβέρνησης σύμφωνα με την υπόθεσή μας. Άρα, στη συντριπτική πλειοψηφία 
(93%) των περιπτώσεων η επανεκλογή εξαρτήθηκε από το αν ο Ερμής βρισκόταν 
σε φάση σκιάς, αναδρομής ή ανώτερης συνόδου με τον Ήλιο. Όποτε ο Ερμής δεν 
βρέθηκε σε μια από αυτές τις φάσεις, η κυβέρνηση που εκλέχτηκε δεν 
επανεξελέγη στις εκλογές που ακολούθησαν. Ξανά, οι εκλογές της 17ης Ιουνίου 
2012 αποτελούν την εξαίρεση που επιβεβαιώνει τον κανόνα καθώς δεν είχαμε 
επανεκλογή ΠΑ.ΣΟ.Κ.. Όμως, το ΠΑ.ΣΟ.Κ. συμμετείχε στην κυβέρνηση, άρα 
ακόμα και αυτή η εκλογική αναμέτρηση παρέχει εν μέρει στήριξη στο δεύτερο 
σκέλος της υπόθεσης. 

Συμπεράσματα
Η ανάλυση των φάσεων του Ερμή κατά τις 16 εκλογικές αναμετρήσεις που 
οδήγησαν σε σχηματισμό κυβέρνησης στη μεταπολιτευτική Ελλάδα 
επιβεβαιώνει σε εξαιρετικά υψηλό βαθμό τα δύο σκέλη της υπόθεσής μας και 
προκύπτει από την έμπνευση που μας παρείχε το ωροσκόπιο του 1830. 

Τόσο η αστρολογική συγκυρία του ωροσκοπίου εκείνου όσο και η ιστορία γύρω 
από την υπογραφή του Γ́ Πρωτοκόλλου του Λονδίνου είναι που μας επέτρεψαν 
τη διατύπωση της ερευνητικής μας υπόθεσης, κάτι που σε καμία περίπτωση δεν 
θα μας επέτρεπε το ωροσκόπιο του 1822. Τουλάχιστον, λοιπόν, σε ό,τι αφορά το 
θέμα των εκλογών στην Ελλάδα καταλήγουμε στο ότι το ωροσκόπιο του 1830 
αποτελεί έναν πολύ καλύτερο προβλεπτικό δείκτη από εκείνο του 1822.

Ο Δρ. Βαγγέλης Πετρίτσης σπούδασε ψυχολογία στο Πάντειο 
Πανεπιστήμιο και έγινε διδάκτορας κοινωνικής ψυχολογίας το 2010 στο 
Πανεπιστήμιο του Κεντ. Το πάθος του για την αστρολογία σιγόκαιγε καθ’ 
όλη τη διάρκεια των διδακτορικών του σπουδών. Είναι κάτοχος του 
Πιστοποιητικού Σπουδών (Certificate Holder) της Σχολής των 
Αστρολογικών Σπουδών του Λονδίνου. Είναι επίσης πιστοποιημένος 
ανθοθεραπευτής . Γράφει τακτικά στο ιστολόγιό του «Αστρο-
Αναλύσεις» (http://astro-analyses.blogspot.gr/) και εκτελεί χρέη 
αντιπροέδρου στο Διοικητικό Συμβούλιο των Φίλων Αστρολογίας 
Ελλάδος. 
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Πάντα Υπάρχει η Πρώτη Φορά! Οι Οικονομικές Χρεωκοπίες της Ελλάδος.
(από τη Φωτεινή Ορσάρη, fotiniorsari@gmail.com)

Ο τομέας των οικονομικών πάντοτε υπήρξε μια πρόκληση και μια πληγή για την 
Ελλάδα σε όλη τη διάρκεια της νεότερης ιστορίας της. Τα σημαντικότερα προβλήματα 
προέρχονται από την κακή διαχείριση των οικονομικών μέσων και πόρων, καθώς και 
από τον υπέρογκο εξωτερικό δανεισμό. Η χώρα έχει βρεθεί πολλές φόρες σε δύσκολη 
θέση και μάλιστα έφτασε στο σημείο να αναγκαστεί να κηρύξει στάση πληρωμών 
τέσσερις φορές, με τρομερές συνέπειες στον πληθυσμό, στην πολιτική ζωή και στην 
οικονομική ανάπτυξη. Το θετικό στοιχείο είναι ότι μετά από κάποιο χρονικό διάστημα 
καταφέρνει να ανασυγκροτηθεί και μπαίνει σε ρυθμούς ανάπτυξης, παρά τις όποιες 
δυσμενείς καταστάσεις. Όμως, το αρνητικό δεν παύει να είναι η αδυναμία της να 
μάθει  από τα λάθη του παρελθόντος. 

Κάνοντας μια ιστορική αναδρομή παρατηρούμε ότι το 1827 ο Ιωάννης Καποδίστριας,  
κυβερνήτης του νεοσύστατου ελληνικού κράτους, το οποίο δεν έχει αναγνωριστεί 
επίσημα από τις Μεγάλες Δυνάμεις της εποχής, δεν καταφέρνει να πληρώσει τους 
τόκους των περιβόητων «δανείων της ανεξαρτησίας» και κηρύττει πτώχευση. Σχεδόν 
είκοσι χρόνια μετά, το καλοκαίρι του 1843, η Ελλάδα έπρεπε να καταβάλει στις 
τράπεζες της Ευρώπης τοκοχρεολύσια παλιότερων δανείων (δάνεια ανεξαρτησίας και 
οθωμανικό δάνειο του 1832) και παρά τα σκληρά μέτρα που είχαν επιβληθεί, η χώρα 
δεν μπόρεσε να συγκεντρώσει το ποσό με αποτέλεσμα ο  Όθωνας να κηρύξει 
πτώχευση. Μετά από πενήντα χρόνια, στις 10 Δεκεμβρίου 1893 ο Χαρίλαος Τρικούπης 
ανακοινώνει τη χρεωκοπία της χώρας με την ιστορική φράση «Κύριοι, δυστυχώς, 
επτωχεύσαμεν». Τέλος, ο Ελευθέριος Βενιζέλος θα προβεί σε ανάλογη δήλωση, την 
Πρωτομαγιά του 1932.

Αστρολογικά μιλώντας, τι συμβαίνει με την Ελλάδα;
Υπάρχουν τρεις αστρολογικοί χάρτες που θεωρούνται ως γενέθλιοι της Ελλάδας. 
Έχουμε τον χάρτη του 1822 όταν η Α' Εθνοσυνέλευση ψηφίζει το πρώτο Σύνταγμα. 
Έπειτα, τον γενέθλιο χάρτη του 1830 που απεικονίζει αστρολογικά την ημέρα  κατά την 
οποία οι τρεις μεγάλες Δυνάμεις υπέγραψαν πρωτόκολλο στο Λονδίνο με το οποίο η 
Ελλάδα αναγνωριζόταν επίσημα ως ανεξάρτητη χώρα. Τέλος, τον γενέθλιο χάρτη της 
μεταπολίτευσης της 24ης Ιουλίου 1974. Οι αστρολόγοι συνήθως χρησιμοποιούν έναν 
από αυτούς ή συνδυάζουν και τους τρεις. Όμως, αν τους μελετήσει κανείς προσεκτικά, 
θα παρατηρήσει ότι όλοι δίνουν στοιχεία για τα γεγονότα που θα ακολουθήσουν. Για 
παράδειγμα, η καλοκαιρινή αγωνία για την οικονομία και ο έλεγχος των κεφαλαίων 
σηματοδοτούνται και από τους τρεις χάρτες.

Πριν φτάσουμε στην ερμηνεία των πλανητικών συνδυασμών όταν είχαμε τις 
εξαγγελίες των πτωχεύσεων, είναι σημαντικό να κάνουμε μια σύντομη ανάλυση του 
γενέθλιου χάρτη της Ελλάδας ως προς τα οικονομικά ζητήματα. Και αυτό γιατί, για να 
συμβούν κάποια γεγονότα, πρέπει πρώτα να υπάρχουν οι τάσεις στον γενέθλιο χάρτη 
και όταν προκύψουν οι πλανητικές συγκυρίες, τότε αυτές να εκδηλωθούν. Μιας και ο 
χάρτης έχει καταστρωθεί με ώρα τη δωδεκάτη μεσημβρινή, η ανάλυση 
επικεντρώνεται κυρίως στους πλανήτες και στις όψεις που σχηματίζουν, δίνοντας 
αρκετή ανοχή στις όψεις της Σελήνης. Έτσι, θα εξετάσουμε την Αφροδίτη, που είναι 
φυσικός σηματοδότης  των οικονομικών, του εθνικού πλούτου και της οικονομικής 
πολιτικής. Τον Πλούτωνα, καθώς και τον  Άρη (παραδοσιακός κυβερνήτη του 
Σκορπιού), που είναι γενικοί σηματοδότες των δανείων, του εθνικού χρέους, των 
τοκοχρεωλυσίων.

Στον γενέθλιο χάρτη της Ελλάδας του 1822 η Αφροδίτη βρίσκεται στο μεταβλητό 
ζώδιο των Ιχθύων δίνοντας τις εξής τάσεις σε γενικές γραμμές:

Αστάθεια, σύγχυση και μπερδέματα γύρω από οικονομικά θέματα. Πηγές εσόδων: η 
ναυτιλία, η αλιεία, το εμπόριο και οτιδήποτε έχει να κάνει με την εκμετάλλευση 
της θάλασσας, οι εξαγωγές προϊόντων εκλεκτής ποιότητας (όπως το λάδι), οι εισροές 
συναλλάγματος από τους ξενιτεμένους, ο τουρισμός, η πολιτιστική προβολή, οι Τέχνες. 
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Έλλειψη πρακτικότητας και λανθασμένες κινήσεις στη χάραξη της οικονομικής 
πολιτικής. Κίνδυνος εξαπατήσεων με επακόλουθες απογοητεύσεις και περιορισμούς, 
αλλά πάντα με τη δυνατότητα ανάκαμψης (η Αφροδίτη είναι σε έξαρση).

Σχηματίζει μια κύρια όψη, την αντίθεση με τον Άρη, που μας δείχνει τον αγώνα για την 
απόκτηση οικονομικών πόρων, την ανεκτικότητα σε δανειοδοτικές δεσμεύσεις  που 
αναπόφευκτα οδηγούν σε ρήξεις, τις σπατάλες, τα διαφυγόντα κέρδη, την διάλυση της 
οικονομίας. Ο Άρης είναι ανάδρομος στο ζώδιο της Παρθένου προσθέτοντας ένα 
στοιχείο καρμικότητας. Αυτό σημαίνει ότι η καθημερινή ζωή των πολιτών, η εργατική 
τάξη και οι υπηρεσίες είναι άμεσα επηρεασμένες από το εθνικό χρέος και ό,τι αυτό 

συνεπάγεται. Ο 
Πλούτωνας στο 
ζώδιο των Ιχθύων 
μας παραπέμπει 
στο έντονο 
παρασκήνιο και 
στους 
καιροσκόπους 
που λειτουργούν 
κρυφά 
προκαλώντας 
πληγές στη χώρα 
(σύνοδος με τον 
Χείρωνα). 
Σχηματίζει όψη 
αντίθεσης με τη 
Σελήνη δείχνοντας 
ότι ο λαός έχει 
ανθεκτικότητα και 

μεγάλη ικανότητα αναδημιουργίας, αλλά αναπόφευκτα θα χρειαστεί κάποιες φορές  
να ''πεθάνει'' για να αναγεννηθεί. Η αντίθεση αυτή είναι σε τετράγωνο με τη σύνοδο 
Ουρανού-Ποσειδώνα στον Αιγόκερω σχηματίζοντας έτσι ένα ταυ-τετράγωνο. Μια 
από τις ερμηνείες αυτού του πλανητικού σχηματισμού είναι ότι επαναστάσεις ή 
εξεγέρσεις ή απεργίες θα ξεσπούν (Ουρανός)  βασισμένες σε ιδανικά τα οποία είτε 
ματαιώνονται είτε δεν είναι τόσο ξεκάθαρα (Ποσειδώνας) προκαλώντας αλλαγές 
στους κυβερνώντες (Αιγόκερως) στο όνομα της δύσκολης διαβίωσης του λαού 
(Σελήνη/Πλούτωνας/Χείρωνας).

Στον γενέθλιο χάρτη της Ελλάδας του 1830, δεν αλλάζει πολύ το τοπίο. Συναντάμε 
ξανά την Αφροδίτη στο ζώδιο των Ιχθύων και πάλι σε δύσκολη όψη με τον Άρη 
(ανοιχτό τετράγωνο). Το τετράγωνο με τη Σελήνη μιλάει για τη χάραξη οικονομικής 
πολιτικής που δεν ικανοποιεί το λαό ή για πολιτικές που δεσμεύουν το μέλλον του 
λαού για χάρη μιας προσωρινής ευμάρειας. Η σύνοδός της με τον νότιο δεσμό της 
Σελήνης δίνει 
πάλι ένα 
καρμικό 
στοιχείο. Κάνει 
μια θετική 
όψη με τον 
Ποσειδώνα 
στον 
Αιγόκερω, που 
σημαίνει ότι 
άτομα κύρους 
που είναι στη 
ξενιτιά ή είναι 
καλλιτέχνες ή 
που αγαπούν 
τον πολιτισμό 
μας θα 
συνδράμουν 
θετικά για την οικονομική πρόοδο. 
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Ο Άρης όμως σε αυτόν τον χάρτη είναι στο ζώδιο του Τοξότη, δείχνοντας ότι τα 
εξωτερικά  χρέη έχουν αντίκτυπο και στη θέσπιση των νόμων της χώρας. Σχηματίζει 
αντίθεση με τη Σελήνη και τετράγωνο με τον βόρειο δεσμό της Σελήνης. Έτσι, 
δημιουργείται ένας σταυρός στον χάρτη δείχνοντας το πόσο κρίσιμα θα είναι τα 
οικονομικά θέματα. Ο Πλούτωνας στην 6η μοίρα του Κριού είναι σε ακριβές 
τετράγωνο με τον Δία στην 6η του Αιγόκερω, εκφράζοντας την εξάπλωση του 
εξωτερικού χρέους και τις οδυνηρές συνέπειες, ιδιαίτερα όταν υπάρχει ένα γενικότερο 
κλίμα οικονομικής κρίσης.

Όπως ήδη ειπώθηκε, για να εκδηλωθούν τα γεγονότα, που στο συγκεκριμένο άρθρο 
είναι οι χρεωκοπίες, θα πρέπει να υπάρχουν οι προδιαγραφές στον γενέθλιο χάρτη. 
Έτσι, στο πέρασμα του χρόνου, οι διελεύσεις των πλανητών και οι σχέσεις που 
αναπτύσσουν μεταξύ τους ενεργοποιούν και υλοποιούν αυτές τις τάσεις. Στη σύντομη 
περιγραφή που κάναμε στους γενέθλιους χάρτες της Ελλάδας διαπιστώνουμε ότι η 
οικονομία είναι εύθραυστη και ελλοχεύει ο κίνδυνος της διάλυσης.

Τι συνέβαινε τα έτη που κήρυξε η χώρα πτώχευση; 
Εξετάζοντας τον γενέθλιο χάρτη της Ελλάδας (1822) και τις ηλιακές επιστροφές των 
αντίστοιχων ετών παρατηρούμε τα εξής:

1827: Στην ηλιακή επιστροφή εκείνου του έτους, ο Άρης είναι στη 12η μοίρα των 
Ιχθύων σε σύνοδο με τη γενέθλια Αφροδίτη. Η δε Αφροδίτη στην 24η μοίρα του 
Τοξότη σχηματίζει όψη τετραγώνου με τον γενέθλιο Πλούτωνα. Οπότε, 
ενεργοποιούνται οι γενέθλιες όψεις, δηλαδή η αντίθεση Αφροδίτης-Άρη και το ταυ-
τετράγωνο του Πλούτωνα-Χείρωνα-Σελήνης-Ουρανού-Ποσειδώνα. Επιπλέον, το 1827 
ο Πλούτωνας  σχηματίζει όψη τετραγώνου με τον Κρόνο πυροδοτώντας την 
κατάσταση.

1843: Στην ηλιακή επιστροφή η Αφροδίτη σχηματίζει δύσκολες όψεις τόσο με τη 
Σελήνη, όσο και με τον Ουρανό. Ο Ουρανός  βρίσκεται στην 25η μοίρα των Ιχθύων σε 
σύνοδο με τον γενέθλιο Πλούτωνα, οπότε έχουμε ξανά ενεργοποίηση του γενέθλιου 
ταυ-τετράγωνου. Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι εκείνη την χρονιά έγινε η 
επανάσταση (Ουρανός) της 3ης Σεπτέμβρη και ότι πολλοί ιστορικοί θεωρούν ότι μια 
από τις σοβαρότερες αφορμές για το ξέσπασμά της ήταν η δυσχερής οικονομική 
κατάσταση που υπήρχε.

1893: Στην ηλιακή επιστροφή, ο Άρης είναι στη 10η μοίρα του Κριού σε σύνοδο με τον 
Δία και σε αντίθεση με τον Κρόνο και ενεργοποιεί με όψη αντίθεσης  τη γενέθλια 
Σελήνη και κατ’ επέκταση το ταυ-τετράγωνο στο οποίο συμμετέχει. Ο Πλούτωνας 
βρίσκεται στην 8η μοίρα των Διδύμων σε τετράγωνο με τη γενέθλια Αφροδίτη 
ενεργοποιώντας την γενέθλια αντίθεση Αφροδίτης-Άρη.

1932: Στην ηλιακή επιστροφή, η Σελήνη βρίσκεται στην 4η μοίρα του Κριού σε σύνοδο 
με τον βόρειο δεσμό της Σελήνης. Σχηματίζει αντίθεση με τη γενέθλια Σελήνη  
ενεργοποιώντας το γενέθλιο ταυ-τετράγωνο. Επιπλέον, ο Πλούτωνας από το ζώδιο 
του Καρκίνου είναι σε αντίθεση με τον γενέθλιο Ήλιο και Ερμή στον Αιγόκερω 
δυσχεραίνοντας τη κατάσταση.    

Τα έτη λοιπόν, που η χώρα μας φτάνει στο έσχατο σημείο να εξαγγέλλει χρεωκοπίες 
παρατηρούμε ενεργοποιημένες τις γενέθλιες όψεις της. Η  Αφροδίτη στις ηλιακές 
επιστροφές του γενέθλιου χάρτη του 1822, στις τρεις από τις τέσσερις στάσεις 
πληρωμών, βρισκόταν στο πύρινο ζώδιο του Τοξότη. Ο Κρόνος διαδραματίζει 
σημαντικό ρόλο για τη χώρα είτε είναι Αιγόκερως (κυβερνήτης) είτε Υδροχόος 
(παραδοσιακός κυβερνήτης). Μάλιστα σε όλες τις χρεωκοπίες  βρισκόταν στον 
παρορμητικό σταυρό, συγκεκριμένα το 1827 στον Καρκίνο, το 1843 στον Αιγόκερω, το 
1893 στον Ζυγό και το 1932 στον Αιγόκερω. Τέλος, αξίζει να αναφερθεί ότι τα έτη 1827, 
1843 και 1932 ήταν σε δύσκολη όψη με τον Πλούτωνα. 
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Αν Δεν Ταιριάζαμε, Δε Θα Συμπεθεριάζαμε. Σύγχρονοι Ηγέτες και η Συναστρία 
τους με την Ελλάδα 
(από τον Βασίλη Παπαδολιά, vpapadolias@gmail.com)

Μπορούμε άραγε να μιλήσουμε για μοιραίες σχέσεις μεταξύ των πολιτικών αρχηγών 
της Ελλάδας και του γενέθλιου χάρτη της χώρας; Σε παλιότερη έρευνα μας 
(Επικίνδυνες Συναστρίες για το μέλλον του τόπου στον ιστοτόπο slideshare) είχαμε 
καταδείξει τις σχέσεις που είχαν μεγάλοι πολιτικοί άντρες (και γυναίκες) της χώρας  μας 
με τον χάρτη του 1830, επισημαίνοντας το γεγονός ότι οι σχέσεις αυτές 
αναδεικνύονται όχι τόσο από τον τροπικό ζωδιακό χάρτη αλλά από τη δραγωνική 
εκδοχή του. Για 
παράδειγμα (και 
για να 
συνδέσουμε 
λίγο τα 
πράγματα με τη 
μελέτη μας τότε) 
είχαμε δει την 
μοιραία σχέση 
της αντίθεσης 
Κρόνου-
Ουρανού τόσο 
στον χάρτη του 
Ανδρέα 
Παπανδρέου 
όσο και στον 
χάρτη του 
Κωνσταντίνου 
Μητσοτάκη που 
σχηματιζόταν 
πάνω στον 
άξονα Ήλιου-
Κρόνου του 
δραγωνικού 
χάρτη της χώρας (όπως φαίνεται στα δύο σχήματα).
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Σε ένα άλλο παράδειγμα είχαμε δει αντίστοιχες σχέσεις μεταξύ του τροπικού αλλά και 
του δραγωνικού χάρτη του Κωνσταντίνου Καραμανλή με τον δραγωνικό χάρτη της 
Ελλάδας του 1830. Εάν προσθέσουμε στην εξίσωση και τη Βασίλισσα Φρειδερίκη, 
έχουμε έναν εκρηκτικό συνδυασμό όπως φαίνεται τόσο από την συναστρία όσο και 
από τον σύνθετο χάρτη τους σε σχέση με τον δραγωνικό χάρτη της Ελλάδας.

Γιατί να καταφεύγουμε όμως στη χρήση του δραγωνικού χάρτη, όταν έχουμε να 
εξετάσουμε τον αρχικό χάρτη της ελληνικής ανεξαρτησίας, τον χάρτη του 1822; Η 
εξέταση των παραπάνω περιπτώσεων σε σχέση με αυτό τον χάρτη, μας δείχνει ότι στις 
ίδιες θέσεις που έχουμε τη δραγωνική αντίθεση Ήλιου-Κρόνου, έχουμε στον χάρτη 
του 1822 - τι άλλο; - τις θέσεις του άξονα των Δεσμών. “Καρμική” θα μου πείτε και στις 
δύο περιπτώσεις η ένδειξη: από τη μία Δεσμοί, από την άλλη δραγωνικός χάρτης. Δεν 
ξέρω αν έχει και τόση σημασία. Το θέμα είναι η ανακάλυψη κάποιων ευαίσθητων 
μοιρών στα ωροσκόπια της Ελλάδας και αυτές οι τελευταίες μοίρες των σταθερών 
φαίνεται ότι συνιστούν τέτοια διαστήματα. 

Έτσι, αν συγκρίνουμε τους παραπάνω χάρτες με τον χάρτη του 1822, παρατηρούμε τα 
εξής:

1. Στον άξονα των Δεσμών του γενέθλιου χάρτη βρίσκεται η αντίθεση Κρόνου με 
τη σύνοδο Ήλιου-Ουρανού του χάρτη του Ανδρέα Παπανδρέου. 

2. Επιπλέον, βλέπουμε τόσο την αντίθεση μεταξύ της συνόδου Δία-Πλούτωνα του 
χάρτη του Ανδρέα Παπανδρέου και της συνόδου Ουρανού-Ποσειδώνα του χάρτη της 
Ελλάδας όσο και τις θετικές όψεις που κάνει η σύνοδος Δία-Πλούτωνα με την άλλη 
σημαντική αντίθεση του χάρτη του 1822, αυτή του Άρη με την Αφροδίτη.

3. Στον χάρτη του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη οι συνάφειες γίνονται με τις ίδιες 
γενέθλιες θέσεις, αλλά από πλευράς του Ήλιου που είναι στον Σκορπιό, ενώ ο Δίας σε 
πιο προχωρημένη σχέση πλησιάζει σε αντίθεση τον Ήλιο της Ελλάδας (για τους της 
εσωτερικής αστρολογίας κάνει αντίθεση με τον Ήφαιστο, για ότι σημαίνει αυτό για την 
«ενέργεια» που εισέρρεε στη χώρα μέσω του πολιτικού ανδρός). 

4. Τη Σελήνη του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, που δείχνει να πλησιάζει τη θέση 
στον χάρτη της Ελλάδας, δεν τη σχολιάζουμε καθώς η θέση της είναι επισφαλής λόγω 
αγνώστου ώρας (το ίδιο και του γενέθλιου χάρτη του 1822 της Ελλάδας).
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Αν προχωρήσουμε στον χάρτη της Φρειδερίκης τώρα, βλέπουμε άλλες συνάφειες: 
1. Στον χάρτη της Φρειδερίκης έχουμε πάλι την παρουσία του Ουρανού στον 

άξονα των Δεσμών, αλλά και τη διευκολυντική θέση του Ήλιου ως προς την ίδια 
αντίθεση καθώς και τη σύνοδο Άρη, Αφροδίτης και Δία (αλλά και Ήφαιστου για όσους 
τον παρακολουθούν) με τη σύνοδο Δία-Κρόνου του γενέθλιου χάρτη της Ελλάδας.
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2. Για να μην πούμε βέβαια με την αντίθεση του Κρόνου της Φρειδερίκης με τον 
Ήλιο του γενέθλιου χάρτη της Ελλάδας αλλά και την παρουσία των δικών της Δεσμών 
απέναντι από τον γενέθλιο Ερμή (και με μεγάλη ανοχή τον Ήλιο) της χώρας.

Στον χάρτη του Κωνσταντίνου Καραμανλή δε, έχουμε και άλλες συσχετίσεις:
1. Ο Ήλιος του Καραμανλή μας δίνει την υποψία συνάφειας με τη Σελήνη της 

χώρας, πράγμα λογικό αν σκεφτούμε τη λαοθάλασσα που τον περίμενε στην 
αποκατάσταση της Δημοκρατίας.

2. Ο Ερμής (και ο Ήφαιστος) υποστηρίζει τον Πλούτωνα της χώρας (ιδεολογία του 
«βουτάω στα βαθιά», αλλά και συμπεριφορά σφιγγός όσον αφορά τις δηλώσεις).

3. Ο Άρης του ανδρός κάνει ευνοϊκές όψεις με τον άξονα των Δεσμών της χώρας. 
Είναι ο μόνος από τους παραπάνω που κάνει διευκολυντικές όψεις, άρα βρίσκει 
λύσεις στο θέμα Βασιλεία ή Δημοκρατία για τη χώρα, ενώ οι υπόλοιποι απλά ενίσχυαν 
την αντίθεση.

4. Από την άλλη, η δική του αντίθεση Σελήνης-Άρη δείχνει να κάνει ένα μεγάλο 
σταυρό με την αντίθεση Σελήνης-Πλούτωνα του γενέθλιου χάρτη της χώρας. Έπαιξε κι 
αυτός τον ρόλο του στην καταπίεση του κόσμου μία εποχή και στη δημιουργία 
διχασμών και συγκρούσεων.

Είναι όμως μόνο για τους παλιούς ηγέτες που συμβαίνουν όσα συμβαίνουν στον 
χάρτη του 1822; Ή αγγίζει και νεότερους ηγέτες το ζήτημα; 

Αν δούμε, για παράδειγμα, τον χάρτη του Αλέξη Τσίπρα, θα παρατηρήσουμε μία πιο 
περιορισμένη έκδοση όψεων με τον χάρτη του 1822, περιοριζόμενη κυρίως στην 
παρουσία του Χείρωνα πάνω στη σύνοδο Δία-Κρόνου του χάρτη του 1822. 
Εάν μέναμε εκεί, δεν θα ήταν και κάτι σπουδαίο. Όμως, οι Δεσμοί του Αλέξη Τσίπρα 
κάνουν διευκολυντικές όψεις με τους Δεσμούς του 1822, πράγμα που μας δείχνει και 
μία γενικότερη συμβολή της γενιάς του στην επίλυση αυτού του προβλήματος.

Ο Κώστας Καραμανλής, από την άλλη, δείχνει να έχει Σελήνη στον Αιγόκερω κοντά 
στην πολυαστρία που έχει ο γενέθλιος της Ελλάδας (θυμηθείτε ότι Σελήνη στον 
Αιγόκερω έχουν ΚΑΙ η Ντόρα Μπακογιάννη ΚΑΙ ο Αντώνης Σαμαράς), ενώ επιπλέον:
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1. ο Ήλιος του επηρεάζει την αντίθεση Σελήνης-Πλούτωνα του χάρτη του 1822
2. ο Πλούτωνας βρίσκεται στον άξονα των Δεσμών 
3. ο Άρης του είναι σε σύνοδο με τον Δία του Αλέξη Τσίπρα (sic) όπως και η     
      Αφροδίτη του με τον Ήλιο εκείνου
4. o Κρόνος του τετραγωνίζει τους Δεσμούς της χώρας (!)
5. ο Ποσειδώνας του κάνει, αντίθετα, θετικές όψεις

Και βεβαίως δεν μπορούμε να αντισταθούμε να πούμε ότι όπως και σε 
προηγούμενους χάρτες μέσω της Σελήνης αγγίζει το Μεσουράνημα του 1822, το 
οποίο προσπαθήσαμε πολύ να μην αναφέρουμε, δεδομένου ότι η ώρα 00:00 είναι 
μία παραδοχή. Όμως, όταν βλέπουμε τόσους πλανήτες να κάνουν όψεις με αυτό (π.χ. 
ο Δίας του Τσίπρα το τριγωνίζει, αλλά και ο Άρης του Καραμανλή), δεν μπορούμε να το 
αγνοήσουμε.

Αφήνουμε χωρίς σχόλια για τη δική σας μελέτη τη σχέση του χάρτη του Γιωργάκη 
Παπανδρέου (16/6/1952) και του Αντώνη Σαμαρά (23/5/1951) με τον χάρτη του 1822. 
Τα συμπεράσματα δικά σας…

Απόφοιτος της Mayo School of Astrology, ο Βασίλης Παπαδολιάς από το 2011 
παρέχει σεμινάρια σε δικό του χώρο στο Σύνταγμα. Διατηρεί προσωπική 
σελίδα για την αστρολογία της νέας εποχής (www.newageastrology.gr), 
προσωπικό ημερολόγιο (astro-journal.blogspot.com) και σελίδα ηλεκτρονικού 
βιβλιοπωλείου (books.newageastrology.gr). Από το Γενάρη του 2012 σε 
συνεργασία με έγκριτους συναδέλφους εκδίδει την Αστρολογική Επιθεώρηση 
NewAgeAstrology, η οποία διακινείται συνδρομητικά ή σε επιλεγμένα 
βιβλιοπωλεία. Έχει εκδώσει τρία βιβλία με τίτλο Μαθήματα Αστρολογίας Ι, ΙΙ 
και ΙΙΙ που έχουν εκπαιδευτικό προσανατολισμό, καθώς και δύο ακόμα, ένα 
για την Αστρολογία της Αυτογνωσίας και ένα για την Πολιτική Αστρολογία.
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Αυτό το ξέρατε;
(από τον Βασίλη Παπαδολιά, vpapadolias@gmail.com)

1. «Για πολλούς από τους αρχαίους η αστρονομία ήταν απλώς τα μαθηματικά που 
χρειάζονταν για την εξάσκηση της αστρολογίας» 

 Tamsyn Barton 
Η Αστρολογία κατά την Αρχαιότητα 

2. Η πρώτη δημοσίευση ωροσκοπίου σε εφημερίδα έγινε στη Sunday Express για τη 
γέννηση της πριγκίπισσας Μαργαρίτας το 1930. 

 J.Langton, Sunday Telegraph Review, 1992 

3. Η πρόβλεψη του χρόνου και του τρόπου του θανάτου ήταν μια  από τις 
σημαντικότερες δραστηριότητες του αρχαίου αστρολόγου (αν και ήταν παράνομη). 

  Tamsyn Barton 
Η Αστρολογία κατά την Αρχαιότητα 

4. Στον Ελληνικό Κόσμο θεωρούσαν εκ παραδόσεως τους ποιητές παρά τους 
επιστήμονες ως τους προνομιούχους αναζητητές της αλήθειας... 

Tamsyn Barton 
Η Αστρολογία κατά την Αρχαιότητα 

5. Λέγεται ότι το πρώτο απλό στη σύλληψη και εφαρμογή του ηλιακό ημερολόγιο 
ήταν των Αιγυπτίων. 12 μήνες από 30 ημέρες, συν 5 εμβόλιμες. Πλην όμως κάτι που 
δεν ξέρουμε είναι ότι οι αρχαίοι Αιγύπτιοι μετρούσαν τις ώρες της νύχτας από τους 
αστερισμούς που ανέτειλαν διαδοχικά κατά τη διάρκεια της. Κι επειδή αυτοί οι 
αστερισμοί ήταν 12, δώδεκα έγιναν και οι ώρες της νύχτας (και 24 της ημέρας). 

6. Αν και οι περισσότεροι γαλουχηθήκαμε εκπαιδευόμενοι στην ιδέα ότι η 
ωροσκοπιακή αστρολογία είναι γέννημα της αρχαίας Ελλάδας, οι ιστορικές πηγές 
βεβαιώνουν πλέον ότι «ωροσκόπιο» με την έννοια του γενέθλιου χάρτη υπήρχε και 
στη Βαβυλώνα. Αυτό που δεν υπήρχε όμως τότε ήταν η μοναδική σημασία που 
απέδωσαν οι αρχαίοι Έλληνες στο ίδιο το ζώδιο του ωροσκόπου (και κατ’ επέκταση 
της οικοθεσίας). Οι αρχαίοι Βαβυλώνιοι από ότι φαίνεται ενδιαφέρονταν 
αποκλειστικά για τα ζώδια και τους πλανήτες. Κατέγραφαν όμως ήδη από την 
εποχή τους πολύ συγκεκριμένα τις θέσεις των πλανητών στα ζώδια και σε ποιες 
μοίρες βρίσκονταν κατά τη στιγμή της γέννησης. Επίσης ταξινομούσαν από ότι 
φαίνεται ήδη από την εποχή τους τα ζώδια σε τριάδες, ταξινόμηση που οδήγησε 
αργότερα στην αντιστοιχία των τριάδων με τα τέσσερα στοιχεία. 

7. Αν και οι περισσότεροι νομίζουμε ότι η θεώρηση των πλανητών ως «σημείων» κι 
όχι ως «δρώντων αιτίων» της μοίρας είναι σχετικά σύγχρονη (αποδίδεται στον Carl 
Jung), στην πραγματικότητα υπήρξε επιχείρημα πολύ αρχαιότερων χρόνων αφού 
αποδίδεται ήδη στον Πλωτίνο και τον Ωριγένη.
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Σχολές -Συνεδρίες-Ανακοινώσεις

Φίλοι Αστρολογίας Ελλάδος

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

Μέλη-Φίλοι-Συνεργάτες:

Αθήνα

Κέντρα Σεμιναρίων

Κέντρο Αναζήτησης  και Έρευνας ΦΑΕΘΩΝ

 Μαθήματα Συνδυαστικής Αστρολογίας
 Συνεδρίες Ολιστικής Αστρολογίας
 Επιλογή Κατάλληλου Χρόνου
 Συναστρία – Γενέθλια Ανάλυση

Εισηγητής: Κωνσταντίνα Βλαχοπούλου: 6949898709,  
dina_vlahopoulou@yahoo.gr, ouranokatevatoi.blogspot. gr

Κέντρο Αναζήτησης και Έρευνας 
ΦΑΕΘΩΝ Ήβης 25, Αθήνα, Ψυρρή
www.faethoniasis.gr

Τυανεύς - Σχολή  Αστρολογίας, Εσωτερισμού και Εναλλακτικών Θεραπειών

Μαθήματα Αστρολογίας για αρχάριους και  προχωρη-μένουw. Σεμινάριαπάνω σε  
διάφορα εξειδικευμένα θέματα Αστρολογίας και Εσωτερισμού.
Εισηγητές είναι οΠερικλής Καραμηνάς, ο Κωνσταντίνος Μούλος  και η Φωτεινή 
Ορ σάρη. 
Μαθήματα Ταρώ και Αριθμολογίας από την Έλενα Μαυρίδο. Μαθήματα 
Εναλλακτικής Ενεργειακής Θεραπείας (Γαλαξιακή Συχνότητα Ουράνιου Τόξου) από 
την Ελευθερία Γαβριηλίδου.
Αναλυτικά το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα www.tyaneus.gr . 
Για περισσότερες  πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε στα εξής τηλέφωνα 210 
88 38 3982, 10 82 19 183και 698 60 13 849

Κέντρο Σεμιναρίων Λέκκα  3-5 (Βασίλης Παπαδολιάς)

Τον Μάιο ξεκινούν τα παρακάτω τμήματα:
- Πολιτικής αστρολογίας στις 4  Μαΐου 
- Εσωτερικής φιλοσοφίας στις 17 Μαΐου
Για πληροφορίες για τα νέα τμήματα επικοινωνήστε στο 6945.807566 ή 
στο vpapadolias@gmail.com ή στο http://astrology-lessons.blogspot.com
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Αστρολόγοι

1. Ο κύριος Βαγγέλης Πετρίτσης παρέχει εξ αποστάσεως και ιδιαίτερα 
μαθήματα αστρολογίας στο πλαίσιο του Προγράμματος Σπουδών 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 ιδιαίτερα μαθήματα Αστρολογίας, 
Αριθμολογίας και Ταρώ. Πληροφορίες :6981-154716, athanzervas@gmail.com

Θεσσαλονίκη

1. Η κυρία Ευαγγελία (Λιλίκα) Αθανασοούλου πραγματοποιεί μαθήματα  
Αστρολογίας Προχωρημένων και Αρχαρίων στα πλαίσια του 
Σωματείου Αστρο-σαμάνων στη Θεσσαλονίκη. Πληροφορίες για τους 
ενδιαφερoμένους στο mail: eueuta@gmail.com

Ιωάννινα

1. Η κυρία ΧριστίναΦούσκα πραγματοποιεί μαθήματα αστρολογίας ιδιαίτερα 
και σε  ομάδες μετά από συνεννόηση. Πληροφορίες: 
chrisfouska@yahoo.gr , 6972211607
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