Πανσέληνος 17 Μάη στης 27ο Ταύρου – Σκορπιού
Οἱ γὰρ κατ' ἐκεῖνον τὸν χρόνον τὴν πόλιν διοικοῦντες κατεστήσαντο πολιτείαν οὐκ
ὀνόματι μὲν τῷ κοινοτάτῳ καὶ πραοτάτῳ προσαγορευομένην, ἐπὶ δὲ τῶν πράξεων
οὐ τοιαύτην τοῖς ἐντυγχάνουσι φαινομένην, οὐδ' ἣ τοῦτον τὸν τρόπον ἐπαίδευε
τοὺς πολίτας ὥσθ' ἡγεῖσθαι τὴν μὲν ἀκολασίαν δημοκρατίαν, τὴν δὲ παρανομίαν
ἐλευθερίαν, τὴν δὲ παρρησίαν ἰσονομίαν, τὴν δ' ἐξουσίαν τοῦ ταῦτα ποιεῖν
εὐδαιμονίαν, ἀλλὰ μισοῦσα καὶ κολάζουσα τοὺς τοιούτους βελτίους καὶ
σωφρονεστέρους ἅπαντας τοὺς πολίτας ἐποίησεν.
Διότι εκείνοι που διοικούσαν την πόλη τότε (ενν. στην εποχή του Σόλωνα και του
Κλεισθένη), δεν δημιούργησαν ένα πολίτευμα το οποίο μόνο κατ’ όνομα να
θεωρείται το πιο φιλελεύθερο και το πιο πράο από όλα, ενώ στην πράξη να
εμφανίζεται διαφορετικό σε όσους το ζουν· ούτε ένα πολίτευμα που να εκπαιδεύει
τους πολίτες έτσι ώστε να θεωρούν δημοκρατία την ασυδοσία, ελευθερία την
παρανομία, ισονομία την αναίδεια και ευδαιμονία την εξουσία του καθενός να
κάνει ό,τι θέλει, αλλά ένα πολίτευμα το οποίο, δείχνοντας την απέχθειά του για
όσους τα έκαναν αυτά και τιμωρώντας τους, έκανε όλους τους πολίτες καλύτερους
και πιο μυαλωμένους.
Ισοκράτης , Αρεοπαγιτικός Λόγος .

Το παρακάτω άρθρο είναι μια προσπάθεια που κάνουν οι συνεργάτες
του site astrocosmos να προβάλλουν με αστρολογικά στοιχεία την
κατάσταση που επικρατεί στη χώρα . Αυτή τη στιγμή το ωροσκόπιο της
χώρας μας βάλλεται από ισχυρούς αστρολογικούς συνδιασμούς .
Είχαμε επιλέξει να μην αναφερθούμε μέχρι πρόσφατα στην κατάσταση
που επικρατεί τα τελευταία 10 χρόνια στην Ελλάδα προσπαθώντας έτσι
να μην επηρεάσουμε κανέναν από τους αναγνώστες μας να δράσει
βάση αστρολογικών επιρροών και επίσης να μην προκαλέσουμε
επιπλέον αρνητικό κλίμα στην ήδη επιβαρημένη κατάσταση της χώρας .
Η απόφαση μας τη δεδομένη χρονική στιγμή να αναφερθούμε στα
γεγονότα που βιώνουμε έχει να κάνει κυρίως με τη διάθεση του
κόσμου να εκδηλώσει την άρνησή του δυναμικά με ότι συμβαίνει και
για να επικεντρώσουμε την προσοχή όλων μας στα κύρια γεγονότα των
ημερών . Πραγματικά το επόμενο διάστημα θα είναι αρκετά δύσκολο
για τη χώρα μας και η πανσέληνος που λαμβάνει χώρα στις 17 Μαΐου
2011 αποτελεί την αφετηρία για μας να σας παραθέσουμε την
αστρολογική της ανάλυση .Αυτή τη στιγμή στο χάρτη της Ελλάδας με
ημερομηνία 3 Φεβρουαρίου 1830 ( συνθήκη Λονδίνου) έχουμε μεγάλη

κινητικότητα στον 12ο οίκο της χώρας μας ( παρατίθεται ο γενέθλιος
χάρτης της Ελλάδας στο τέλος του άρθρου) . Ο 12ος οίκος στην κοσμική
αστρολογία έχει σχέση με την κατασκοπία , την τρομοκρατία , τα
ιδρύματα και τα νοσοκομεία , τα κρυφά κίνητρα και τους κρυφούς
eεχθρούς . Μέσα λοιπόν σε αυτόν τον οίκο βρίσκονται : Ο Δίας
κυβερνήτης του 7ου και 8ου οίκου , σύμμαχοι ,διεθνείς πιστωτικοί
οργανισμοί , δάνεια , φανεροί εχθροί , υπουργείο άμυνας , ανώτατο
υπουργικό συμβούλιο, χρηματιστήριο .Ο Ερμής κυβερνήτης του 1ου , 2ου
και 5ου οίκου , προφίλ κράτους , Λαός , υπουργείο εσωτερικών,
οικονομικά κράτους , τραπεζικά συστήματα , υπουργείο οικονομικών,
παιδεία , τζόγος , διασκέδαση. Η Αφροδίτη κυβερνήτης του 6ου και του
12ου οίκου, Λαός , εργατική τάξη , σώματα ασφαλείας υπουργείο
υγείας , στρατός .Ο Ήλιος κυβερνήτης του 4ου οίκου, υπέδαφος –
έδαφος , αντιπολίτευση , τα κτίρια κ.α. Ο Άρης κυβερνήτης του 6ου και
του 12ου , αναφερθήκαμε σχετικά με την Αφροδίτη γιατί έχουμε
εμπεριεχόμενους οίκους .Επίσης ο Ήλιος είναι ο αρχηγός του κράτους ,
η εξουσία , ο Ερμής τα νεαρά άτομα , οι ειδήσεις, ο Άρης η πολεμική
μηχανή , η Αφροδίτη ο γυναικείος πληθυσμός .
‘Όλα όσα αναφέραμε παραπάνω βρίσκονται στον 12ο οίκο . Αυτό έχει
σαν αποτέλεσμα να μην μπορούμε να ξέρουμε πραγματικά το τι
διαδραματίζεται αυτή τη στιγμή μια και επικρατούν συνθήκες
τρομοκρατίας και απόκρυψης σε αυτά τα θέματα , ξένα κέντρα (Δίας )
αποφασίζουν κάτω από το τραπέζι (12ος )για όσα εμείς καλούμαστε να
πληρώσουμε (Ερμής κυβερνήτης του 1ου οίκου = Λαός ) .Η Τρόικα για
πρώτη φορά βρίσκεται στην χώρα μας για 10 μέρες
διαπραγματευόμενη ότι αφορά τον 4ο οίκο του ωροσκοπίου μας χωρίς
να γνωρίζει κανείς από μας τι θα καταφέρει να αρπάξει . Σε αυτό
συμμετέχει και η αξιωματική αντιπολίτευση αφού δεν μπήκε στον κόπο
να δώσει καμία πληροφορία, στο λαό, σχετική με τη δράση της
Τρόικας . Η κυβέρνηση λειτουργεί σαν τρομοκράτης χρησιμοποιώντας
τα σώματα ασφαλείας που θα έπρεπε να συν- διαδηλώνουν με τον
υπόλοιπο κόσμο για να προσανατολίσει την κοινή γνώμη στα επεισόδια
και όχι στο ξεπούλημα της χώρας . Ο διελαύνων Πλούτωνας κάθεται
πάνω στο γενέθλιο Δία (8ος ) της χώρας και πυροδοτεί το στερητικό του
ριζικό τετράγωνο με τον γενέθλιο Πλούτωνα στον 11ο οίκο (Διεθνείς

οργανισμοί ) προκαλώντας αδυναμία για ανάπτυξη και αποπληρωμή
των δανείων και ενεργοποιώντας τις ικανότητες του Πλούτωνα
κυβερνήτη του γενέθλιου 12ου οίκου να δημιουργεί κρυφά γεγονότα σε
σχέση με χρηματιστήριο, πιστωτικούς οργανισμούς και φυσικά την
Τρόικα .
Η νέα Σελήνη αναφέρεται σε νέα ξεκινήματα , σε καινούργιες
καταστάσεις και νέες επιλογές . Η πανσέληνος αναφέρεται σε
ολοκλήρωση αυτών των καταστάσεων και σε επανεξέταση των
επιλογών μας , αν δηλαδή αυτές οι επιλογές ήταν σωστές ,αν πηγαίνουν
όπως τις είχαμε σχεδιάσει και αν πρέπει να κάνουμε διορθωτικές
κινήσεις .Ο χάρτης τώρα της πανσελήνου στις 17 Μαΐου 2011 γίνεται
στον άξονα Ταύρου – Σκορπιού , έναν άξονα που έχει ξεκάθαρη σχέση
με τις αξίες . Είτε αυτές είναι υλικές είτε αυτές είναι ηθικές . Ο Ταύρος
είναι το πόσο αξίζουμε και κυριολεκτικά και μεταφορικά , πόσα
έχουμε , πόσα βγάζουμε , από πού τα βγάζουμε, ποια είναι τα ταλέντα
μας για να έχουμε εισοδήματα και ο Σκορπιός είναι τα χρήματα που
δανειζόμαστε ,που κληρονομούμε , η κατάσταση που βρίσκονται τα
πιστωτικά ιδρύματα , και το Ανώτατο Υπουργικό Συμβούλιο . Αυτή η
πανσέληνος έχει να κάνει λοιπόν με πάρε δώσε και για να πάρεις
πίστωση πρέπει ο πιστωτής να ξέρει τι αξίζεις . Η πανσέληνος επίσης
λαμβάνει χώρα στον άξονα 6ου – 12ου της χώρας και φωτίζει την
τρομοκρατία την οποία απολαμβάνει ο Ελληνικός λαός .Τι πρέπει να
προσέξουμε ; Κυρίως την οργή και το θυμό μας . Η πανσέληνος γίνεται
στις 26ο και 13΄ Ταύρου – Σκορπιού , στις 27 του Ταύρου έχουμε τον
απλανή Caput Algol θα πέσουν κεφάλια με τη μορφή ανασχηματισμού ;
θα πέσουν κεφάλια από τα ανώτατα κλιμάκια της αστυνομίας λόγω
των τελευταίων γεγονότων ; Και λέμε θα πέσουν κεφάλια λόγω του ότι
αυτός ο απλανής σχετίζεται με το κόψιμο κεφαλών …Στις 27 του
Σκορπιού έχουμε την απόλυτη έξαρση του Ουρανού και μοιάζει λοιπόν
η Σελήνη που βρίσκεται εδώ να είναι σε σύνοδο μαζί του μια και
καταλαμβάνει την έξαρσή του. Τα πράγματα θα ήταν πιο εύκολα αν
στη σύνοδο Σελήνης - Ουρανού δεν συμμετείχε ο Ποσειδώνας με
τετράγωνο μια και αυτός είναι ο κύριος υπαίτιος που δεν μπορούμε να
δούμε την πραγματική κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε και αυτή
δεν έχει να κάνει μόνο με το χρέος ή την αδυναμία μας να το

πληρώσουμε αλλά με την άρνησή μας να δημιουργήσουμε οτιδήποτε
καινούργιο . Η Ελλάδα στο χάρτη της έχει ένα Κρόνο στον 4ο οίκο που
την κρατά κλειδωμένη στα μεγαλεία του παρελθόντος και δεν την
αφήνει να προχωρήσει μπροστά . Αδυνατούμε λοιπόν να δούμε ότι ο
Περικλής , ο Αριστοτέλης και ο Πλάτωνας είναι πολύ- πολύ μακρινοί
και ότι μα έχει μείνει ένας Κώστας και ένας Γιώργος … που με μεγάλη
αντοχή οφείλω να πω τους ανακυκλώνουμε .Η Σελήνη στις 26ο και
13΄του Σκορπιού μας ζητάει να αλλάξουμε … να αλλάξουμε Εμείς , ο 6ος
της Ελλάδας ο Λαός . Προσοχή πρέπει να δοθεί και στο εξάγωνο του
Ποσειδώνα με Ερμή και Αφροδίτη είναι βλέπεται η όψη των
παραμυθιών . Δεν πρέπει λοιπόν να χάσουμε την εστίαση μας στα
γεγονότα . Να μην ακούσουμε άλλα όμορφα λόγια που σκοπό έχουν
να μας χειριστούν και να μας μανιπουλάρουν. Η πανσέληνος κάνει
τετράγωνο και με τον Ερμή της Ελλάδας κυβερνήτη του 1ου οίκου , αυτό
σημαίνει βίαια και ξαφνικά ξεσπάσματα του Λαού από τις σκληρές
επιβολές κάποιων και παράλληλα τη δημιουργία μαζικών
ψυχολογικών προβλημάτων και μαζικού εκνευρισμού . Το πιο πιθανό
σενάριο είναι το εξής : εναντιώσεις από μέλη της κυβέρνησης , ξαφνική
αποκάλυψη γεγονότων σχετικά με τον δανεισμό της χώρας , μεγάλο
πλήγμα για τον πρωθυπουργό και τον υπουργό των οικονομικών ,
σοβαρές απώλειες στο χρηματιστήριο , ελάττωση και κόψιμο πολλών
επιδομάτων σε αδύνατες κοινωνικά ομάδες , απώλειες για τις
εργαζόμενες τάξεις , απίστευτες ιδιωτικοποιήσεις , ξεπούλημα της
χώρας , εκρηκτικές αντιδράσεις από το λαό , αδυναμία ανάπτυξης και
πολλά άλλα . Αυτή η πανσέληνος αποτελεί την αρχή πολλών σοβαρών
αλλαγών για τη χώρα μας . Την ακολουθούν οι εκλείψεις του Ιουνίου
για τις οποίες θα μιλήσουμε αργότερα μια και επηρεάζουν άμεσα τον
Πρωθυπουργό της Ελλάδας .
Ακολουθούν οι χάρτες της Ελλάδας και της Πανσελήνου της 17 Μάη .

