Αστρολογικός Χάρτης Ελλάδος
09/12/2011 αστρολογικές προβλέψεις για την Ελλάδα
Από την Αγγελική Σερέτη
Έχουμε αναφέρει και στο παρελθόν σε άλλο άρθρο την επιλογή για τη συγκεκριμένη
ημερομηνία . Πάντα παίρνουμε την ημερομηνία ίδρυσης ενός κράτους . Για μας είναι η
3/2/1830 , οι υπογραφές δηλαδή που μπήκαν με τη συνθήκη του Λονδίνου . Τότε ιδρύθηκε
το Νέο Ελληνικό Κράτος . Δεν είναι λογικό με κάθε συνταγματική αλλαγή να παίρνουμε και
μια νέα ημερομηνία . Άλλωστε για κάποιον που ξέρει λίγο αστρολογία και ιστορία μπορεί
να δει καθαρά την απεικόνιση των γεγονότων στον ελληνικό χώρο , όχι μόνο για τα
τρέχοντα γεγονότα αλλά και για το παρελθόν . Έτσι έχουμε 3/02/1830 , 12 μμ Λονδίνο ,
Αγγλία .

Άλλωστε ο ωροσκόπος του χάρτη που βρίσκεται στους Διδύμους νομίζω πως χαρακτηρίζει
επακριβώς το λαό της χώρας μας , το ίδιο επίσης και η Σελήνη του χάρτη .Αυτά τα δύο
στοιχεία είναι που μας κάνουν επικοινωνιακά ασυμμάζευτους, φιγουρατζήδες ,
πανέξυπνους , με ιδιαίτερη αγάπη στην οικογένεια , με σεβασμό στη μητρότητα , έχουμε
καλή μνήμη και μένουμε δεμένοι μέχρι τον πυρήνα του κυττάρου μας με την Ελλάδα , σαν
γεωγραφική περιοχή και σαν έννοια . Οι έλληνες νιώθουμε νοσταλγία λόγω της Σελήνης
στον 1ο οίκο για τη χώρα μας ακόμα και αν κατοικούμε σε αυτή . Άλλωστε η Σελήνη του 3ου
στον 1ο δηλώνει τη σημαντική μετακίνηση με θαλάσσια μέσα , την αγάπη για τη θάλασσα
και την ανάλωση σε πολιτικές συζητήσεις .
Θα πρέπει επίσης να γίνει μια αναφορά στον άξονα 4ου -10ου οίκου μια και ο 4ος
αναφέρεται στην αντιπολίτευση και ο 10ος στην κυβέρνηση . Βλέπουμε ότι ο παραδοσιακός
κυβερνήτης του 10ου οίκου ο Κρόνος βρίσκεται στον 4ο οίκο και ο κυβερνήτης του 4ου οίκου
βρίσκεται στον 10ο και συνδέονται μεταξύ τους με όψη αντίθεσης , αυτό δηλώνει πως μια
ζωή η Ελλάδα θα έχει συντηρητικές κυβερνήσεις σε ανοιχτή αντιπαράθεση μεταξύ τους .
Υπάρχει σοβαρή έλλειψη συνεννόησης και καμία επιθυμία για συνεργασία . Και πιο
συγκεκριμένα ότι πάντα η αντιπολίτευση θα αντιμάχεται τον εκάστοτε αρχηγό του κράτους
μια και ο Ήλιος είναι αυτός που δέχεται την αντίθεση από τον Κρόνο . Ο συντηρητισμός
που χαρακτηρίζει τον Κρόνο δεν αφήνει πολλά περιθώρια για μεταρρυθμίσεις αφού η
θέση του στον 4ο οίκο δηλώνει ξεκάθαρα την ανάγκη των Ελλήνων να βρουν τις ρίζες τους
και όχι να προχωρήσουν μπροστά . Η θέση αυτή υποδηλώνει και την οικογενειοκρατία που
μαστίζει τον τόπο . Ξέρουμε πως οι αρνητικές όψεις του Κρόνου προς τον Ήλιο
δημιουργούν συμπλέγματα και αίσθημα κατωτερότητας , κάτι από το οποίο δεν μπορούμε
να ξεφύγουμε σαν χώρα εύκολα . Ο Ποσειδώνας και ο Ουρανός στον 9ο δηλώνουν πως
μια πιο αριστερή φιλοσοφία θα λειτουργεί πάντα στα πλαίσια μιας πολιτικής θεωρίας. Η
Σελήνη σε αντίθεση με τον Άρη του χάρτη που βρίσκεται στον 7ο οίκο του ωροσκοπίου
φέρνει στην επιφάνεια ότι ο λαός πληρώνει την δήθεν αλληλεγγύη που προσφέρουν οι
σύμμαχοι , που εφόσον δηλώνονται από τον Άρη είναι και φανεροί εχθροί. Το τρίγωνο δε
της Σελήνης με τον Ερμή που είναι και σε στάση στο χάρτη αποκαλύπτει πως συγχωρούμε
εύκολα και πως δύσκολα θα πάρουμε απόφαση εμείς οι ίδιοι να αποδεσμευτούμε από τα
λάθη μια και μπορούμε εύκολα να προσαρμοζόμαστε σε οποιαδήποτε νέα κατάσταση όσο
άσχημη και να είναι αυτή . Με απλά λόγια θιγόμαστε από αρνητικά σχόλια αλλά δεν
μπαίνουμε σε δράση ώστε αυτά να μην χρειαστεί να γίνουν ποτέ .
Ο χάρτης της Ελλάδας έχει μια έντονη παρουσία στον 8ο οίκο που στην κοσμική αστρολογία
αναφέρεται στα αποταμιεύματα , στα δάνεια , στα χρέη , στα ασφαλιστικά ταμεία , στις
συντάξεις στο χρηματιστήριο και στο Ανώτατο Υπουργικό Συμβούλιο . Επίσης στα κοινά
κεφάλαια , στα κοινά προνόμια , στους φόρους , στα έξοδα και σε διαδικασίες
αποδέσμευσης . Δυστυχώς ο Δίας κυβερνήτης του 7ου οίκου περνάει στον 8ο . Ο Δίας αυτό
που μας δίνει εδώ είναι άκρατη αισιοδοξία για την κατάσταση των οφειλών μας και μια
αβάσιμη βεβαιότητα ότι κάποιος άλλος θα μας ξελασπώσει . Ο πλανήτης δεν κάνει ούτε
μία θετική βασική όψη μέσα στο χάρτη , βρίσκεται σε αρνητικό γι αυτόν ζώδιο , που δεν
του δίνει τίποτα ώστε να μπορεί να τον βοηθήσει να εκδηλώσει τα θετικά του
χαρακτηριστικά και τη στιγμή που μιλάμε περιμένει τα άγρια χάδια της συνόδου του
Πλούτωνα στο ζώδιο του Αιγόκερου (18 /12/2012).Ο Πλούτωνας σε συνδυασμό αρνητικό
με το Δία φανερώνει και τη μεγάλη δημοσιότητα που πήρε η κατάσταση στη χώρα μας ,

καθώς και τα υπόγεια παιχνίδια δύναμης και εξουσίας που παίζονται τον τελευταίο καιρό .
Έχοντας η χώρα στο γενέθλιο θέμα τετράγωνο Δία με Πλούτωνα , εντείνεται η
προϋπάρχουσα υπερβολή σε όσα παραπάνω αναφέραμε για τη λειτουργία του 8ου οίκου .
Ο συνδυασμός αυτός δεν μπορεί να δώσει ευημερία και μάλιστα προσπαθεί εδώ ο
Πλούτωνας πιέζοντας ασφυκτικά για ξεκαθαρίσματα. Προφανώς ο Πλούτωνας
τετραγωνίζει και τη γενέθλια θέση του (19/ 12/ 2012 ). Αυτό μπορεί να δώσει σφοδρότατη
σύγκρουση κυρίως ανάμεσα σε μέλη του κοινοβουλίου και διεργασίες που υποσκάπτουν
τα θεμέλια του κράτους . ( Από διέλευση δε , Πλούτωνας + Αιγόκερος = πλουτοκρατία ).
Μέσα σε όλα όσα συμβαίνουν δηλαδή υπάρχουν διάφορα σκοτεινά συμφέροντα που
πιέζουν επίσης για γεγονότα αποσταθεροποίησης . Το τετράγωνο Πλούτωνα με τη
γενέθλια θέση του επιβάλει ως υγιή συμπεριφορά την άρνηση να συνεχίσουμε με λάθος
ενέργειες του παρελθόντος περιμένοντας διαφορετικά αποτελέσματα . Ο Πλούτωνας
δυστυχώς αιτείται μεταμορφώσεις με πολύ αδίστακτο και επιτακτικό τρόπο . Η χώρα μας
βρίσκεται σε πολύ δύσκολή θέση και είχαμε αναφερθεί για τα γεγονότα που θα
ακολουθούσαν από τις 17/5/2011. Ο Ελληνικός λαός που ορίζεται από τον Ερμή δέχεται
για τελευταία φορά το πέρασμα με σύνοδο του διελαύνων Ποσειδώνα (9/1/12) ,
γενικότερα δημοσιογράφοι και πολιτικοί συναγωνίζονται μεταξύ τους για το ποιος θα
επιφέρει μεγαλύτερο πλήγμα στη λογική μας , προσπαθώντας να μας περάσουν τα χιλιάδες
αδιανόητα είτε ως ειδήσεις , είτε ως γεγονότα . Το μόνο που καταφέρνουν πάντως είναι να
κάνουν την φαντασία μας πιο ζοφερή . Να θυμάστε ότι εμείς θα κατανοήσουμε πλήρως
την κατάσταση όταν ο Ποσειδώνας αφήσει για τα καλά τον Ερμή της χώρας στην ησυχία
του . Μόνο τότε θα καταφέρουμε να ξεφύγουμε από τη νοητική σύγχυση και τη ροπή στα
ψέματα που κυριαρχεί στη χώρα μας . Έχουμε γράψει και σε άλλα άρθρα μας για αυτή την
επιρροή . Ερμής – Ποσειδώνας : Υποκρισία , ανειλικρίνεια.
Ο Δίας από τον Ταύρο θα τετραγωνίσει τον γενέθλιο Ουρανό της Ελλάδας περίπου στις
29/02/12 , που σημαίνει ότι και άλλες ευκαιρίες θα χαθούν για την βελτίωση της
κατάστασης . Αυτός ο συνδυασμός φέρνει στην επιφάνεια τυχοδιωκτισμούς .
Τη στιγμή που γράφεται αυτό το άρθρο το μεσοδιάστημα των τράνζιτ πλανήτων Κρόνου και
Πλούτωνα σχηματίζει τετράγωνο με τον Ερμή της Ελλάδας κάνοντας τον λαό να νιώθει
περιορισμένος στην αντίδρασή του αλλά και να βιώνει σκληρότητα και δυσκαμψία από
τις αρχές αυτού του τόπου.
Το κράτος είδε φαντάσματα και αποφασίστηκε η παράλυση των ενόπλων δυνάμεων με τη
δικαιολογία πιθανού πραξικοπήματος . Το μεσοδιάστημα Ουρανού και Ποσειδώνα αυτή τη
στιγμή βρίσκεται πάνω στον Άρη της Ελλάδας . Το μεσοδιάστημα της Ελλάδας , Ήλιου και
Ερμή που είναι ο άξονας της κοινής λογικής και της κατανόησης δέχεται τις επιρροές του
Πλούτωνα και μας φανερώνει ότι μια ιδέα και μια κρυφή σκέψη επιβάλλεται και προκαλεί
νοητική κατάπτωση και κόπωση . Επίσης ο Πλούτωνας εδώ βοηθά πολύ στη διάδοση
φημών . Στο μεσοδιάστημα Ερμή και Άρη της Ελλάδας ( 22ο 08΄του Αιγόκερου ) που είναι
μεσοδιάστημα διαφωνιών , καυγάδων , βιαστικής δράσης μόλις πέρασε ο Κρόνος με
τετράγωνο και έδωσε γεγονότα έντασης , σοβαρών συζητήσεων ,διακοπή συζητήσεων ,
φιλονικίες , λογομαχίες , απερισκεψία και βιαστική δράση .

Η έκλειψη τώρα στις 25 Νοέμβρη του 2011 , είναι μια Ηλιακή έκλειψη στις 2ο36΄του
Τοξότη και όπως κάθε Ηλιακή έκλειψη δηλώνει ένα νέο ξεκίνημα . Πέφτει στον 6ο οίκο της
Ελλάδας και ο 6ος οίκος αφορά : το λαό , τις εργαζόμενες τάξεις , τα σώματα ασφαλείας , το
υπουργείο υγείας , τα σωματεία, τα κόμματα που σχετίζονται με την εργατική τάξη
( παραδοσιακά εργατικά – αριστερά κόμματα), τις απεργίες και φυσικά τους δημόσιους
υπάλληλους . Οπότε η έκλειψη αυτή θα ενεργοποιήσει απεργιακά μπαράζ και εργατικές
διαμαρτυρίες , θα μπουν σε εφαρμογή οι εφεδρείες , θα πρέπει να λυθούν πρακτικά
ζητήματα πια , όπως : αν έχουμε χρήματα για μισθούς και συντάξεις και από πού θα τα
βρούμε , μπορεί να καθυστερηθούν δεδουλευμένα (στάση ή καθυστέρηση πληρωμών ) και
δυστυχώς θα πάρουμε πολύ καλά χαμπάρι τους περιορισμούς και τα όρια που μας
θέτονται απ ΄ έξω. Μην ξεχνάτε αν ο 6ος είναι τα εργατικά σωματεία , ο 12ος που φωτίζεται
με πολικότητα από την έκλειψη της Νέας Σελήνης είναι τα Διεθνή και ισχυρά Λόμπυ . Απλά
η Ηλιακή έκλειψη φανερώνει το πού και από ποιους θα εκδηλωθούν οι απαιτήσεις και
τελικά ποιος θα πληρώσει το λογαριασμό .
Χρειάζεται πολύ υπομονή και σοβαρότητα με την Σεληνιακή έκλειψη της 10ης Δεκέμβρη
2011 μια και γίνεται πολύ κοντά στον ωροσκόπο του χάρτη αλλά και στην Σελήνη της
Ελλάδας , στις 18 των Διδύμων μέσα στον 1ο οίκο του ωροσκοπίου . Αυτή η έκλειψη εκτός
από τον ωροσκόπο πιάνει την Σελήνη , τον Άρη και την Αφροδίτη με αρνητικές όψεις και
κάνει τρίγωνο με τον Ήλιο. Ο 1ος οίκος είναι ο λαός , ο υπουργός εσωτερικών , η γενική
κατάσταση της χώρας και το προφίλ που βγάζει ο λαός προς τα έξω, η ψυχολογική
κατάσταση των μαζών και η αστική τάξη . Θα επηρεαστεί πολύ το κουράγιο μας , θα
χάσουμε την εμπιστοσύνη μας στους άλλους ( αυτοί οι άλλοι είναι οι πολιτικοί ), θα
νιώσουμε να περιορίζεται η ανεξαρτησία μας και θα προσπαθήσουμε να πάρουμε τη ζωή
μας στα χέρια μας . Από εδώ και μπρος προσπαθούμε να βρούμε ποιοι πραγματικά είμαστε
και που ανήκουμε , αν ανήκουμε κάπου . θα υπάρξουν εσωτερικά ζητήματα και η γενική
κατάσταση της χώρας θα προσφέρει μόνο δυσαρέσκεια και αντίθεση με τους κυβερνόντες.
Σε αυτή τη περίοδο θα έρθουν στην επιφάνεια οι πρώτες μας εντυπώσεις από τις αλλαγές
στο πολιτικό σκηνικό .
Η έκλειψη πάνω στους πλανήτες : Σελήνη - επηρεάζει : Τον απλό λαό , τις γυναίκες ,τα
πλήθη , τη θάλασσα και τις θαλάσσιες διαδρομές ,τα σπίτια μας .
Αφροδίτη – επηρεάζει : Τις τράπεζες , τις νεαρές γυναίκες , την αρμονία μέσα στην
κοινωνία , τα οικονομικά , τους ανθρώπους της τέχνης , τα χρήματα .
Άρης – επηρεάζει : Αστυνομία , νέους άνδρες , αθλητές , το έγκλημα , το πάθος , τις
επιχειρήσεις.
Το τρίγωνο προς τον Ήλιο θα χαρίσει ιδιαίτερη σκληρότητα στη συμπεριφορά ηγετών προς
το λαό και μπορεί παροδικά να τους κάνει να νιώσουν δυνατοί και αλώβητοι .
Υπάρχουν και άλλες εξελίξεις που θα τις δούμε σε επόμενο άρθρο .

