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Σάρος, σηματοδότες
ριζικών αλλαγών

και κοσμικών εξελίξεων
από την Φωτεινή ΟρσάρηΟικογένειες εκλείψεων, Σάρος

 Κάθε χρόνο πραγματοποιούνται εκλείψεις ηλί-
ου και σελήνης. Κάποιες από αυτές είναι μερικές ή  
ισχνές και άλλες ολικές. Αποτελούν ένα περιοδικό 
φαινόμενο και η καθεμία ανήκει σε ένα ευρύτερο 
πλαίσιο. Οι αρχαίοι Βαβυλώνιοι είχαν παρατηρήσει 
αυτή τη περιοδικότητα, δηλαδή την επανάληψη του 
φαινομένου ανά 18 χρόνια (και 10 μέρες περίπου) 
και τις ταξινόμησαν σε κατηγορίες ή οικογένειες 
ή όπως τις ονόμαζαν Σάρος. Κάθε Σάρος λοιπόν, 
όπως κάθε ον, ακολουθεί μια πορεία, δηλαδή γεν-
νιέται, αναπτύσσεται, ωριμάζει και πεθαίνει. Στην 
αρχή γεννιέται με μια ισχνή έκλειψη είτε στο νό-
τιο είτε στο βόρειο πόλο της γης. Στο πέρασμα του 
χρόνου, οι εκλείψεις του από ισχνές γίνονται όλο 
και πιο μεγάλες φτάνοντας στο σημείο να γίνουν 
ολικές. Μετά από ένα διάστημα ολικών  εκλείψεων, 
οι εκλείψεις του αρχίζουν να μικραίνουν, ξαναγίνο-
νται ισχνές και ο Σάρος χάνεται όταν φτάσουν (οι 
εκλείψεις) πια  στον αντίθετο πόλο εκκίνησης.

 Μια οικογένεια εκλείψεων λοιπόν έχει διάρκεια 

ζωής περίπου 1300 χρόνια και σηματοδοτεί ριζικές 
αλλαγές που αφορούν την εξέλιξη όλων των οργανι-
σμών. Μάλιστα και της ίδιας της  γης και αυτό είναι 
φανερό με τα «ακραία» φυσικά φαινόμενα που κά-
ποιες φορές εκδηλώνονται κατά τη  διάρκεια επιρ-
ροής τους, όπως σεισμοί, εκρήξεις ηφαιστείων, πλημ-
μύρες. Βεβαίως και στο κοσμικό επίπεδο ωθούν στην 
ανάδειξη, στην εξέλιξη και το τέλος πολιτισμών. Επι-
δρούν σε όλες της πτυχές  της ανθρώπινης δραστη-
ριότητας, στις αξίες ,τα ήθη, στις κοινωνικές  δομές 
και κατ΄ επέκταση θα μπορούσαμε να πούμε στην 
εξέλιξη της ανθρωπότητας.

 Αστρολογικά για να δούμε τι αλλαγές θα προ-
κύψουν μελετάμε το γενέθλιο χάρτη του Σάρος (τη 
πρώτη έκλειψη), δηλαδή σε ποιό ζώδιο πραγματο-
ποιείται και τι πλανητικοί σχηματισμοί υπάρχουν 
εκείνη τη στιγμή. Έπειτα μελετάμε το χάρτη της 
εκάστοτε έκλειψης που μας ενδιαφέρει μεμονωμέ-
να, η οποία έχει διάρκεια δράσης ένα χρόνο περί-
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που από την εκδήλωση της και μετά τη συγκρίνουμε 
με το χάρτη της αρχικής έκλειψης για περισσότερες 
πληροφορίες και για το μέγεθος των γεγονότων.

Σάρος Ηλίου 130
Αυτή η οικογένεια εκλείψεων γεννήθηκε στις 
20 Αυγούστου 1096 και θα ολοκληρωθεί στις 25 
Οκτωβρίου 2394. Στο βίο της θα δώσει 73 εκλείψεις 
εκ των οποίων οι 43 είναι ολικές. Η πρώτη ολική 
έκλειψη πραγματοποιήθηκε στις 5 Απριλίου 1475 
και η τελευταία αναμένεται  στις 18 Ιουλίου 2232. 
Έλαβε χώρα στο γήινο ζώδιο της Παρθένου προμη-
νύοντας αλλαγές στις συνθήκες εργασίας, στο τομέα 
της υγείας, στο τρόπο διαβίωσης, διατροφής και στη 
καθημερινότητα των ανθρώπων. Πράγματι, οι σημε-
ρινές συνθήκες είναι τελείως διαφορετικές από το 
σωτήριο έτος 1096 και ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί 
ο Σάρος, οπότε αναμένονται και άλλες πολλές αλ-
λαγές.

Ερμής, κυβερνήτης και πρωταγωνιστής 
 Κάνοντας μια σύντομη περιγραφή του γενέθλιου 
χάρτη αυτής της οικογένειας εκλείψεων παρατηρού-
με ότι ο Ερμής (κυβερνήτης της) βρίσκεται στο Λέο-
ντα σε καλή όψη με τον Ουρανό και τον Άρη και σε 
αντίθεση με το Δία στον Υδροχόο. Δείχνοντας πώς  
στις αλλαγές θα συμβάλλει η ανάπτυξη και η εξέλιξη 
του εμπορίου, των μέσων επικοινωνίας και μεταφο-
ράς γενικότερα, η εκπαίδευση  του πληθυσμού και  
το σημαντικό ρόλο που θα διαδραματίσουν  η τεχνο-
λογία, οι διεθνείς οργανισμοί και οι πρωτοποριακοί 
σύλλογοι ανθρώπων άλλοτε με φανερό και άλλοτε 
με κρυφό τρόπο. Ακόμη, η καθιέρωση εκπαιδευτι-
κών ιδρυμάτων, η εξάπλωση της γνώσης μέσω των 
εκδόσεων άλλα και με άλλων μορφών, η  θέσπιση 
νόμων προστασίας της εργασίας, υγείας,  τα λαμπρά 
συγγράμματα πάνω στον ανθρωπισμό. Η γιγαντιαία 
ανάπτυξη και εξέλιξη της τεχνολογίας στο τομέα της 
ιατρικής και της παραγωγικής διαδικασίας. Η ανα-
κάλυψη νέων περιοχών και μακρινά ταξίδια που ξε-
περνούν τα όρια της φαντασίας. 
Βέβαια και στην αρνητική πλευρά, τη σπατάλη πό-
ρων, την υπερεκμετάλλευσης της γης, μεγάλα ερ-
γατικά ατυχήματα και εκμετάλλευση του εργατικού 
δυναμικού. Τις μεταναστεύσεις πληθυσμών για επι-
βίωση ή εργασία. Επειδή ο Ερμής είναι ανάδρομος 
θα υπάρξουν πολλές αναθεωρήσεις και πισωγυρί-
σματα στις μεθόδους εκπαίδευσης, τις διατροφι-
κές συνήθειες και στο τρόπο αντιμετώπισης των 
ασθενειών επηρεάζοντας και το ρυθμό γεννήσεων. 
Επιπλέον, οι αλλαγές προκύπτουν ή εμπνέονται από 
παλαιότερες φιλοσοφικές θεωρήσεις. Ας μη ξεχνάμε 

ότι η Αναγέννηση προήλθε μέσα από την αναβίωση 
των ιδεών της αρχαιότητας .
 Ενδεικτικά κάποια γεγονότα που εξέφρασαν  αυτές 
τις όψεις στη διάρκεια των αιώνων, όταν  οι επόμε-
νες  εκλείψεις  του Σάρος τις ενεργοποιούσαν:

•	 1277: Περίπου 50 χιλιάδες πρόσφυγες από τη δυνα-
στεία των Νοτίων Σόνγκ στη Κίνα γίνονται οι πρώτοι 
καταγεγραμμένοι κάτοικοι του Μακάου καθώς αναζη-
τούν καταφύγιο από την εισβολή των στρατευμάτων 
της Δυναστείας Γουάν.

•	 1349: Το Εργατικό Διάταγμα του 1349 στην Αγγλία  
οριοθετούσε τις εργατικές αμοιβές και τις τιμές των 
προϊόντων και αποτέλεσε την απαρχή του Αγγλικού 
Εργατικού Δίκαιου.

•	 1511: Ο Έρασμος (φιλόσοφος/θεολόγος) εκδίδει το 
διασημότερο ίσως έργο του, το Μωρίας Εγκώμιων.

•	 1493: Ο Χριστόφορος Κολόμβος ανακαλύπτει το 
Πόρτο Ρίκο.

•	 1583: Ιδρύεται ο Άγιος Ιωάννης Νέας Γης, η πρώτη 
Αγγλική αποικία στη Βόρεια Αμερική.

•	 1619:   Οι πρώτοι 20 νέγροι από την Αφρική αποβι-
βάζονται στο Τζειμστάουν της Βιρτζίνια ΗΠΑ, μια 
απάνθρωπη σελίδα στην ιστορία της ανθρωπότητας 
ξεκινούσε.

•	 1782: Ο James Watt τελειοποιεί την ατμομηχανή με 
αποτέλεσμα την εμφάνιση των πρώτων ατμοκίνητων 
ποταμόπλοιων.

•	 1890: Ο Στρουγκερ κατασκευάζει τον αυτόματο δίσκο 
επιλογής και έτσι δημιουργήθηκε το πρώτο αυτόνομο 
τηλέφωνο.

•	 1908:  Κυκλοφορούν στην Αθήνα τα πρώτα ηλεκτρικά 
τραμ, τα οποία θα αντικαταστήσουν σταδιακά τα ιπ-
πήλατα.

•	 1926: Η εκπαίδευση στην Ελλάδα γίνεται υποχρεω-
τική για τα παιδιά.

•	 Εγκαινιάστηκε	η	Πρώτη	Διεθνής	Έκθεση	Θεσσαλονί-
κης (ΔΕΘ).

•	 	Ιδρύεται	η	Σ.Δ.Υ.Ε,	Συνομοσπονδία	Δημόσιων	Υπαλ-
λήλων Ελλάδας.

•	 1962: Έκρηξη σε ανθρακωρυχείο της Γερμανίας, γύρω 
στα 300 άτομα νεκροί.

•	 Υλοποιείται	το	Πρόγραμμα	Μέρκιουρι,	όπου	ο	πρώ-
τος Αμερικάνος μπαίνει  σε τροχιά γύρω από τη Γη

•	 Ιδρύεται	στο	Παρίσι	ο	Ευρωπαϊκός	Οργανισμός	Δια-
στημικών Ερευνών. 

•	 Εκτοξεύεται	και	τίθεται	σε	τροχιά	ο	Τέλσταρ,	ο	πρώ-
τος τηλεπικοινωνιακός δορυφόρος στο κόσμο.
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•	 1998: Γεννήθηκε η Google, μηχανή αναζήτησης πλη-
ροφοριών.

•	 2016: (7 Μαρτίου)  Στη σύνοδο κορυφής στις Βρυξέλ-
λες φλέγον ζήτημα το προσφυγικό.

Ταυ-τετράγωνο: Αφροδίτη, Ποσειδώνας, 
Άρης, Ουρανός

 Ένα άλλο βασικό σημείο της έκλειψης είναι το ανοι-
χτό ταυ τετράγωνο που σχηματίζουν οι Ουρανός 
στο Κριό σε αντίθεση με τον Άρη στον Ζυγό και η 
Αφροδίτη στο Καρκίνο σε ανοιχτή σύνοδο με το Πο-
σειδώνα στο Λέοντα. Η όψη αυτή σε γενικές γραμ-
μές προμηνύει αγώνες και επαναστάσεις λόγω μιας 
εξιδανικευμένης αγάπης στη κοινή καταγωγή, δη-
μιουργία εθνών-κρατών μέσω πολέμων ή διπλωμα-
τίας, συνασπισμοί κρατών, διακρατικές συμμαχίες 
και συνασπισμοί που αναπόφευκτα οδηγούνται σε 
ρήξη για λόγους οικονομικής κυριαρχίας. Περίοδοι 
που χαρακτηρίζονται από οικονομική αστάθεια. Αλ-
λαγές στους θεσμούς της οικογένειας, του γάμου. 
Ενδεικτικά κάποια γεγονότα άμεσα επηρεασμένα 
από το ταυ-τετράγωνο, όταν ενεργοποιούνταν:
•	 1096: (έτος γέννησης) είχαμε επίσημα την έναρξη της 

Πρώτης Σταυροφορίας. 

•	 1294: Η Αγγλία και η Πορτογαλία συμφωνούν σε μια 
πρώτη μορφή της μεταξύ τους Συμμαχίας, της παλαιό-
τερης στο κόσμο που βρίσκεται ακόμη σε ισχύ.

•	 1673: Αγγλία και Ολλανδία υπογράφουν τη Συνθήκη 
του Ουέστμινστερ τερματίζοντας το Τρίτο Άγγλο- 
Ολλανδικό Πόλεμο. Η συμφωνία προβλέπει μεταξύ 
άλλων, την παράδοση της Ολλανδικής αποικίας του 
Νέου Άμστερνταμ στους Άγγλους, η οποία μετονομά-
στηκε σε Νέα Υόρκη.

•	 1781: (Μια εβδομάδα μετά την έκλειψη) Λήγει η πολι-
ορκία του Γιόρκταουν. Οι αντιπρόσωποι του Βρετανού 
διοικητή Λόρδου Κορνγουόλις επιδίδουν το ξίφος του 
και παραδίδονται επίσημα στο Τζορτζ  Ουάσινγκτον. 
Χωρίς αυτή τη νίκη, η πορεία της αμερικάνικης ανε-
ξαρτησίας θα ήταν σαφώς διαφορετική, καθώς  έπει-
σε τους αποικιοκράτες να αποσυρθούν τελικά από 
τις κτήσεις τους στο Νέο Κόσμο, έπειτα από 6 χρόνια 
σφοδρών συγκρούσεων. Ήταν η νίκη  που γέννησε 
ένα έθνος.

•	 1799- 1800: (περίπου μια εβδομάδα μετά την έκλειψη) 
Ο Ναπολέων ο Α’ της Γαλλίας ηγείται του πραξικοπή-
ματος της 18ης Μπρυμαιρ τερματίζοντας τη διακυβέρ-
νηση της χώρας από το Διευθυντήριο. 

•	 1853: (την ίδια μέρα της έκλειψης) το Ρωσικό ναυτικό 
καταστρέφει τον Οθωμανικό στόλο, Κριμαϊκός Πόλε-
μος. 

•	 1962: Η Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμέ-

νων Εθνών περνάει ψήφισμα που καταδικάζει τις πο-
λιτικές του απαρτχάιντ στη Νότια Αφρική και καλεί 
όλα τα μέλη του ΟΗΕ να διακόψουν τις στρατιωτικές 
και οικονομικές σχέσεις με τη χώρα.

-Τίθεται σε ισχύ η συμφωνία σύνδεσης της Ελλάδας με 
την ΕΟΚ.

Τα παραπάνω στοιχεία είναι  μια μικρή εικόνα των 
επιρροών του Σάρος 130. Αξίζει να σημειωθεί ότι και 
ο Κρόνος διαδραματίζει σημαντικό ρόλο μιας και 
βρίσκεται σε ανοιχτή όψη συνόδου με τη πρώτη 
έκλειψη και σημαντικά γεγονότα στη διάρκεια του 
χρόνου φέρουν τη σφραγίδα του. Χαρακτηριστικά 
είναι η καθιέρωση και η καταξίωση της ιατρικής 
επιστήμης, καθώς και η δημιουργία της εργατικής 
τάξης, η οποία απέκτησε άμεση συμμετοχή στην 
άσκηση της εξουσίας. Αλλά και οι περίοδοι υποσιτι-
σμού λόγω ξηρασίας και η εμφάνιση μακροχρόνιων 
ασθενειών. 

 Η οικογένεια εκλείψεων Ηλίου 130 λοιπόν, γεν-
νήθηκε στη διάρκεια του Ώριμου Μεσαίωνα, διανύει  
τον Ύστερο Μεσαίωνα (14ος-15ος αιώνας), τη Νεότε-
ρη Εποχή, τη σύγχρονη ιστορία και έχει ακόμη μπρο-
στά της  άλλα 216 χρόνια. Στο πέρασμα της, οι εκλεί-
ψεις της,  έδιναν ώθηση για μια αλλαγή μικρότερου ή 
μεγαλύτερου μεγέθους  με ποίκιλες συνέπειες ώστε 
να έλθει μια ολοκλήρωση στο τέλος της. Αυτή είναι 
η ουσία   κάθε  Σάρος , να διαμορφώσει και να εξελί-
ξει μια οποιαδήποτε κατάσταση. Αυτό δεν επιτυγχά-
νεται μονομιάς, αλλά σε ένα βάθος χρόνου και κάθε 
έκλειψη του ωθεί σε αυτό με μικρά βήματα, άλλοτε 
με εύκολο και άλλοτε με  σκληρό τρόπο.  


