Ο Αστρολογικός Χάρτης του Γιώργου Παπανδρέου
Μια σύντομη αστρολογική προσέγγιση
Άρθρο της Αγγελικής Σερέτη

Αν ρίξουμε μια γρήγορη ματιά στο ωροσκόπιο του κύριου Γ. Παπανδρέου και αν
γνωρίζουμε καλή αστρολογία δεν χρειάζεται να χάσουμε πολύ χρόνο μια και η Σελήνη του
χάρτη , μπορεί να μας δώσει πάρα πολλές πληροφορίες για τον χαρακτήρα , την ψυχική
κατάσταση , τις επιθυμίες αλλά και την οικογενειακή κατάσταση του .
Άλλωστε είναι γνωστό σε όλους τους αστρολόγους ότι η Σελήνη (και μετά τα υπόλοιπα
σώματα και σημεία ) είναι το πιο βασικό σημείο του χάρτη .
Ο κύριος Παπανδρέου είναι γεννημένος στις : 16/06/1952 στις 12:24 το μεσημέρι στην
περιοχή St Paul , MN στις ΗΠΑ. Η Σελήνη του χάρτη του εμφανίζεται στις 19ο 36΄του Κριού.
Βάση ερμηνείας των κλειδών , έχουμε μια Σελήνη πάνω σε κλείδα που κυβερνά ο Ήλιος . Οι
πληροφορίες που δίνονται από αυτή την τοποθέτηση είναι οι εξής :
Ο οικογενειακός περίγυρος του ατόμου έχει πολιτικές καταβολές , γεννά (Σελήνη ) θα
λέγαμε ( αρχηγούς ). Η μητέρα αποτελεί την κεφαλή της οικογένειας και η ανατροφή του
ατόμου έχει σαν άξονα κάποτε να βρεθεί σε αρχηγική θέση . Η ψυχική κατάσταση ( Σελήνη )
του ατόμου βιώνει ολοκλήρωση όταν το ίδιο καταλαμβάνει αρχηγική θέση( Ήλιος ) , αλλά

και η ψυχική του έκφραση και διάθεση περιορίζεται επίσης λόγω του ότι βρίσκεται σε
αρχηγική θέση . Οι καταβολές του ατόμου που από τη στιγμή της γέννησης του έχουν σαν
άξονα κάποιο αρχηγικό πόστο είναι και αυτές που δεν θα το αφήσουν να αρνηθεί εύκολα ή
να παραιτηθεί των αρχηγικών του δικαιωμάτων .Είδαμε επίσης την χρησιμοποίηση πολλών
γυναικών (σελήνη ) από τον κύριο Παπανδρέου σε αρχηγικές θέσης ( μοίρα έξαρσης του
Ήλιου ). Η Σελήνη όμως είναι και ο λαός στην κοσμική αστρολογία που σημαίνει ότι το
άτομο δεν θα διστάσει να χειριστεί και το λαό για ανελιχθεί στην εξουσία . Επίσης μια
τέτοια σελήνη του κριού όσο αθλητική και να είναι , όσο και να της αρέσει το ποδήλατο ,
άλλο τόσο της αρέσει και η άνεση της (αφού μοιάζει εδώ να την έχουμε με ηλιακά
αξιώματα ) έτσι σίγουρα έχουν γίνει σπατάλες σε διαχείριση . ( Σπατάλες εννοούμε
σπατάλες , όχι θολή οικονομική διαχείριση , ας πούμε σε ταξίδια , συμβούλους κ.λ.π ) Ο
Κριός μην ξεχνάτε ότι θέλει να φαίνεται .
Αυτή η Σελήνη δέχεται όψη αντίθεσης από τον Ποσειδώνα που καταλαμβάνει την απέναντι
μοίρα στις 18ο 58΄του Ζυγού με ανάδρομη κίνηση . Η μοίρα αποτελεί την αντικλείδα του
Ήλιου σε ένα ζώδιο που δεν αφορά προσωπική μόνο δράση (Ζυγός ) και που εστιάζεται
στο να αποδώσει ισορροπίες . Από τι στιγμή που έχουμε πλανήτες σε άξονα Ζυγού – Κριού
με τον Ποσειδώνα όχι μόνο στο Ζυγό αλλά και κυβερνήτη του 7ου οίκου η αντίθεση αυτή
(Σελήνης – Ποσειδώνα , 1ος – 7ός) αναφέρεται σε γεγονότα που αφορούν γάμο ,
συνεταιρισμούς , συνεργασίες και γενικότερα νομικά ζητήματα, όπως και συναδέλφους .
Ο 7ος οίκος σχετίζεται με πολύ κοντινά μας άτομα ή με άτομα με τα οποία δενόμαστε με
νομικά έγγραφα . Τώρα με τον Ποσειδώνα εδώ σε όλα τα παραπάνω ζητήματα θα πάρουμε
μια βαριά συναισθηματική καταπίεση προερχόμενη από σύγχυση και λάθος κρίση που και
τελικά θα ορίσει τις πράξεις του ατόμου . Ο Ποσειδώνας εδώ αδυνατεί να συνδιαλλάξει ότι
απαιτεί δομή και σύστημα , δεν αναγνωρίζει τον νόμο , δεν μπορεί να πατήσει πόδι θα
λέγαμε σε διεθνής συμβάσεις ή οργανισμούς που δηλώνει ο Ζυγός , και να μην ξεχνάμε την
έξαρση του Κρόνου στο ζώδιο αυτό που προσπαθεί να επιβάλλει μορφή και νομικό πλαίσιο
σε κάθε είδους συνεργασία . Το χειρότερο με τον Ποσειδώνα εδώ είναι ότι δίνει την
πεποίθηση στο άτομο ότι λειτουργεί ανιδιοτελώς για το έννομο συμφέρων όλων καθώς
και την αντίληψη ότι περιβάλλεται από σωστούς και έντιμους συνεργάτες . Ο Κρόνος
( παίζει σημαντικό ρόλο εδώ όχι μόνο λόγω έξαρσης αλλά και γιατί βρίσκεται στο ζώδιο του
Ζυγού και γιατί ακουμπά με διέλευση την αντίθεση Ποσειδώνα – Σελήνη) και ο
Ποσειδώνας δεν ταιριάζουν , δεν συνεργάζονται ομαλά μια και είναι τόσο αντιθετικοί στη
φύση τους σε συνδυασμό δε και με τη Σελήνη επιφέρουν νοητική σύγχυση , στην καλλίτερη
περίπτωση έχουμε έναν Δον Κιχώτη και στη χειρότερη έναν υποκριτή και ανέντιμο
άνθρωπο που πάνω από όλα θα βάλει το δικό του συμφέρον και θα συμπράξει με
σκοτεινές οργανώσεις . Αποφασίστε εσείς ποιος από τους 2 τύπους είναι ο πιο
επικίνδυνος όταν διαχειρίζεται γεγονότα σαν και αυτά που βιώνουμε ως έθνος .
Ο κύριος Παπανδρέου δέχεται για τελευταία φορά ( 4-9 / 10/ 2011) τη διέλευση του
Κρόνου πάνω στην αντίθεση της Σελήνης του με τον Ποσειδώνα . Τι πρέπει να περιμένει ;
Άδειασμα από συνεργάτες και εφόσον έχουμε τη Σελήνη εδώ προβλήματα από γυναικείες
συνεργασίες , αδυναμία να ακουστεί και έλλειψη ανοχής από το λαό του , ξαφνικές
απώλειες και μεγάλες ανατροπές . Αν σκεφτεί κάποιος ότι ο διελαύνων Κρόνος κάνει
τρίγωνο με τον Ήλιο του και ότι αυτό θα έχει κάποια θετικά γεγονότα γελιέται . Ο Κρόνος

αυτή τη στιγμή δείχνει την ολοκλήρωση των γεγονότων της έκλειψης του καλοκαιριού
πάνω στον Ήλιο του Κύριου Παπανδρέου . Με αυλαία το τετράγωνο του τράνζιτ Άρη που
γυρνάει και ανάδρομος στις 24 Γενάρη στις 23ο περίπου της Παρθένου προς τον Ήλιο και
την Αφροδίτη του γενέθλιου χάρτη του.
Ο άξονας Άρη / Κρόνου του Κύριου Παπανδρέου που είναι άξονας μπλοκαρισμένης
ενέργειας , αποχωρισμών, διακοπής επαγγέλματος , καταναγκαστικός χωρισμός ,
ενεργοποιείται από το Κρόνο τράνζιτ και πέφτει επάνω στον ριζικό Ποσειδώνα και στη
ριζική Σελήνη του . Με τη Σελήνη δείχνει απώλειες από γυναίκες , απογοητευτικές
καταστάσεις σε ότι αφορά το περιβάλλον εργασίας και με τον Ποσειδώνα αυτό
-βασανισμό αλλά και προβλήματα από ενέδρες , δηλαδή φαινομενικά ξαφνικές
ανατροπές . Αυτό που πραγματικά πρέπει να προσέξει ο Κύριος Παπανδρέου είναι οι
συνεργάτες του μια και ο Ποσειδώνας από θέση κυβερνήτη και ζωδίου προειδοποιεί ως
τάση ζωής πάνω σε αυτό το ζήτημα . ( Όχι αυτοί που φανερά θα τον αμφισβητήσουν , αλλά
εκείνοι που βρίσκονται στον άμεσο περίγυρο του .)

