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Το καινοφργιο ζτοσ κουβαλάει παλιά προβλιματα για τθ χϊρα μασ . Η επόμενθ χρονιά κα
είναι πραγματικά μια δφςκολθ ςυνζχεια τθσ προθγοφμενθσ … Ο χάρτθσ τθσ ορκωμοςίασ
τθσ νζασ κυβζρνθςθσ Παπαδιμου δεν άφθνε πολλά περικϊρια για αιςιοδοξία. Η Σελινθ
του χάρτθ ςτισ 26ο και 58ϋτου Ταφρου πάνω ςτον πολφ αρνθτικό απλανι αςτζρα Caput
Algol φανζρωνε ότι ο λαόσ και πάλι κα πλιρωνε το τίμθμα . Ζνα τίμθμα που επιβάλλεται
από τον Κρόνο , κυβερνιτθ του 10ου οίκου του χάρτθ τθσ ορκωμοςίασ τθσ νζασ κυβζρνθςθσ
(ςθματοδοτεί τθν Αρχι του Κράτουσ )ςε αντίκεςθ με τον ωροςκόπο του χάρτθ ( ο Λαόσ ). Ο
χάρτθσ αυτόσ δίνει εντάςεισ , με τθ Σελινθ ςε τετράγωνο με τον Άρθ και ματαίωςθ των
ελπίδων του λαοφ με τθ Σελινθ ςε τετράγωνο με τον Ποςειδϊνα . Η χρονικι διάρκεια τθσ
νζασ κυβζρνθςθσ από τον χάρτθ ορίηεται περίπου ςτουσ 4 με 4 ½ μινεσ οπότε πικανά το
Μάρτιο με αργότερο αρχζσ Απριλίου κα πάμε για εκλογζσ .
Χάρτησ ορκωμοςίασ νέασ κυβέρνηςησ

Τθ ςτιγμι που γράφεται το άρκρο αυτό (07/01/12) ζχουμε τζλεια ςφνοδο του τράνηιτ
Ποςειδϊνα με τον ριηικό Ερμι τθσ χϊρασ μασ ςτισ 29ο του υδροχόου . Είχαμε αναφζρει ςε
προθγοφμενο άρκρο για τθν επιρροι αυτισ τθσ όψεισ ςτον τομζα τθσ ενθμζρωςθσ .
Γίνονται πια ξεκάκαρα τα βρϊμικα παιχνίδια που παίηονται ςχετικά με τθν ενθμζρωςι μασ.

Ο Ποςειδϊνασ αφορά ςτθν εικονικι ευμάρεια όλων αυτϊν των εταιρειϊν και ομίλων που
χρόνια τϊρα κυριαρχοφςαν ςτθν ελλθνικι κοινωνία και κακόριηαν τθν κοινι γνϊμθ .
Ευτυχϊσ για εμάσ ο Κρόνοσ κάνει και ζνα τρίγωνο με τον Ερμι και ςτθρίηει τον ελλθνικό
λαό ξεκακαρίηοντασ το τοπίο.
Ο Ερμισ όπωσ ζχουμε αναφζρει ςε άλλα άρκρα ςτο χάρτθ τθσ Ελλάδασ είναι και ο Λαόσ μια
και είναι κυβερνιτθσ του 1ου οίκου . Ο Ερμισ τθσ Ελλάδασ προςβάλλεται πολφ μια και ςτο
χάρτθ τθσ χϊρασ είναι Station . Αυτό εξ αρχισ φανερϊνει κάποια προβλιματα ςχετικά με
τθν δθμοςιογραφία και τθν ανικανότθτα τθσ να παραμείνει ζξω από ςυμφζροντα και
διακρίςεισ .
Επίςθσ θ ςφνοδοσ του Ερμι με τον Ποςειδϊνα μασ δίνει τθν αίςκθςθ ότι χτίηουμε πάνω
ςτθν άμμο το μζλλον μασ και πωσ όλεσ αυτζσ οι κυςίεσ που κάνουμε μάλλον πάνε χαμζνεσ .
Ο Ποςειδϊνασ προκαλεί μια ςυνεχι ρευςτότθτα ςε ότι μασ αφορά αλλά και τθν
ψευδαίςκθςθ ότι ο ακόμα αςκοφμε εξουςία - ο λαόσ ςτθν εξουςία ( ο Ερμισ βρίςκεται
ςτον 10ο οίκο του χάρτθ ) .
Ο Ερμισ είναι και κυβερνιτθσ και του 5ου οίκου (τζχνθ , κζντρα ψυχαγωγίασ , ςχολεία
, εκπαίδευςθ , ποςοςτά γεννιςεων) , ςε ςφνοδο με τον Ποςειδϊνα προκαλεί και εδϊ
κολζσ καταςτάςεισ και προβλιματα . Ζλλειψθ πρϊτων υλϊν ςτα εκπαιδευτικά ιδρφματα ,
μεταρρυκμίςεισ που δεν οδθγοφν πουκενά , χαμθλά ποςοςτά γεννιςεων κακϊσ και κρίςθ
ςτο χϊρο τθσ τζχνθσ . Ο Ποςειδϊνασ ςτθ ςφνοδο με τον Ερμι μάλλον αναφζρεται και ςε
απϊλειεσ ςτον χϊρο τθσ τζχνθσ αλλά και τθσ πολιτικισ . Ο πλανιτθσ Ερμισ επίςθσ
ςυνδζεται και με το εμπόριο και αφοφ προςβάλλεται επθρεάηει με ςτάςθ του εμπορίου
και των εξαγωγϊν .Ο Ερμισ όταν δεν είναι καλόσ ςτον δζκατο οίκο αναφζρεται και ςε
ςκάνδαλα ςε ανϊτερα πολιτικά κλιμάκια και ςε δθμόςια δυςμζνεια πολιτικϊν προςϊπων .
Ο κφριοσ Παπανδρζου φωτογραφίηεται αυτι τθν περίοδο από τθν ςφνοδο του Ποςειδϊνα
με τον Ερμι . ( Είχαμε αναφερκεί ςε προθγοφμενο άρκρο για τθν κατάλθξθ του κου
Παπανδρζου).
Σε τελικι φάςθ θ ςφνοδοσ των 2 πλανθτϊν αναφζρεται και ςτθν εικόνα που ςχθματίηουμε
ςαν λαόσ για τον τωρινό πρωκυπουργό τθσ χϊρασ , απογοιτευςθ και ματαίωςθ . (και πάλι
το site ςε άρκρο για τον κφριο Παπαδιμο είχε αναφερκεί ςτθν πολιτικι που κα
ακολουκοφςε)
Ο διελαφνων Δίασ ςχθματίηει εξάγωνο αλλά και κόντρα παραλλθλία (#) με τον γενζκλιο
Ερμι ςτο χάρτθ τθσ Ελλάδασ . Αυτό δθλϊνει ζνα νζο κφκλο ςυνομιλιϊν με τουσ εταίρουσ
μασ ςτθν ΕΕ (Δίασ κυβερνιτθσ 7ου οίκου , εξωτερικό ) χωρίσ όμωσ κετικζσ καταλιξεισ λόγο
τθσ κόντρασ παραλλθλίασ , θ όψθ αυτι με μια λζξθ ερμθνεφεται ςαν εικαςίεσ ι υποκζςεισ .
Πολφ απλά κανείσ δεν είναι ςίγουροσ για το αποτζλεςμα αυτϊν που προτείνει … αλλά κζλει
να επιβάλει τθν άποψθ του . Αυτό ςυμβαίνει και με τθν ΕΕ όςον αφορά τισ προτάςεισ τθσ
για τθ χϊρα μασ .
Αναφζραμε πόςο πολφ επθρεάηεται ο Ερμισ τθσ χϊρασ που άλλωςτε ςαν κυβερνιτθσ του
1ου οίκου δθλϊνει τον λαό αυτοφ του τόπου , ειδικά με τον Ποςειδϊνα είναι αδφνατο να
ςυλλάβουμε το μεγαλείο τθσ απάτθσ που ςτινεται εισ βάροσ μασ

Αςτρολογικόσ χάρτθσ Ελλάδασ

Ο Ποςειδϊνασ βρίςκεται επίςθσ ςε όψθ παραλλθλίασ με τον Πλοφτωνα , αυτι είναι μια
πολφ ιδιαίτερθ όψθ αφοφ παράγει κρυφζσ αλλαγζσ που γίνονται αντιλθπτζσ μόνο ςτο
μζλλον . Όλα αυτά που ςυμβαίνουν ςτθ χϊρα μασ μόνο ζνα μζροσ τουσ καταφζρνουμε να
κατανοιςουμε γιατί ςυμβαίνει . Πράγμα που ςθμαίνει ότι όλα τα μζτρα που μασ
επιβάλλονται αφοροφν όχι τθ ςωτθρία τθσ χϊρασ αλλά κάποιο ςχζδιο που αφορά το
μζλλον τθσ πλουτοκρατίασ ( Πλοφτωνασ) . Αυτοί οι δφο πλανιτεσ μαηί αναφζρονται ςε
ψευτιά , απάτθ και δόλο .
Ο διελαφνων Ουρανόσ βρίςκεται ςε απόςταςθ περίπου 5ο από τον γενζκλιο Πλοφτωνα τθσ
χϊρασ μασ και ο διελαφνων Πλοφτωνασ ςε παραλλθλία με τον γενζκλιο Ουρανό . Αυτό
μπορεί και να είναι θ μόνθ μασ ελπίδα μια και θ όψθ αυτι αναφζρεται ςε ζναν αγϊνα για
μεταςχθματιςμό , ςε ακοφραςτθ δφναμθ αλλά και ςε πράξεισ βίασ , εντάςεων και
επιβαλλόμενων αποφάςεων . Αυτι όψθ δε, ενιςχφεται και από το τετράγωνο που
ςχθματίηει ο διερχόμενοσ Πλοφτωνασ με τον γενζκλιο Ουρανό τθσ Ελλάδασ . Αυτζσ οι όψεισ
ζχουν πορεία και τθν τελευταία φορά που γίνουν ακριβείσ κα φζρουν πολφ ζντονα
γεγονότα .
Μερικά μεςοδιαςτιματα τϊρα που επθρεάηονται από τισ διελεφςεισ βαριϊν πλανιτων :
Ουρανόσ / Ποςειδϊνασ = Κρόνοσ
Μασ κάνει να βιϊνουμε μεγάλθ καταπίεςθ και αςτάκεια , δεν μασ βοθκά να γίνουμε
αιςιόδοξοι και κυρίωσ μοιάηει να μασ ωκοφν ςε χρεωκοπία .

Σελινθ/ Δίασ και Σελινθ / Πλοφτωνασ = Ουρανόσ
Αυτόσ ο ςυνδυαςμόσ φζρνει ηθμιζσ και απϊλειεσ , φανατιςμό , ξαφνικζσ αναςτατϊςεισ και
υπερπροςπάκεια , δυςαρζςκεια και ματαιότθτα
Στα μεςοδιαςτιματα , Ήλιοσ / Άρθσ, Σελινθ/Ουρανόσ , και Άρθσ/ Κρόνοσ ζχουμε τθν
επίςκεψθ του Ποςειδϊνα :
Υπονόμευςθ τθσ εργατικισ δφναμθσ , εξαπάτθςθ , υπερβολικζσ απαιτιςεισ , εξάντλθςθ ,
φόβοσ , αγωνία , κλιβερζσ και ςοβαρζσ απϊλειεσ .
Στο μεςοδιάςτθμα Σελινθ/ Ποςειδϊνα βρίςκουμε τον Πλοφτωνα
Αυτό αναφζρεται ςε μεγάλθ ξαφνικι και αιφνίδια αλλαγι .
Ο Ήλιοσ τθσ χϊρασ κάνει όψθ με το μεςοδιάςτθμα που ςχθματίηουν οι διελαφνοντεσ
Κρόνοσ / Ποςειδϊνασ .
Αυτό ςθμαίνει πωσ θ αρχι τθσ χϊρασ βρίςκεται ςε πολφ δφςκολθ κατάςταςθ , απαιτείται
αποςάκρωςθ και επανίδρυςθ και αυτά δεν γίνονται με απαλό τρόπο . Ο αρχθγόσ του
κράτουσ βιϊνει ζλλειψθ εμπιςτοςφνθσ , δυςπιςτία και καχυποψία , και περνά τισ μζρεσ του
μζςα ςε καταςτάςεισ μεγάλθσ << ατυχίασ >>.
Το τράνηιτ μεςοδιάςτθμα Κρόνου/ Ουρανοφ επθρεάηει τον Ερμι τθσ χϊρασ και φανερϊνει
ότι ο λαόσ περνά μεγάλο εκνευριςμό και επικυμία να αντιςτακεί ςτισ νζεσ προκλιςεισ .
Εδϊ βρίςκουμε τθν ικανότθτα κάποιου να οργανϊνει αντίςταςθ .
Ο Δίασ τθσ χϊρασ πζφτει ςτο τράνηιτ μεςοδιάςτθμα Κρόνου/Βόρειου Δεςμοφ και αυτό
οδθγεί ςε ςυνκικεσ εργαςίασ που ςταδιακά γίνονται δυςκολότερεσ . Σε αυτό το
μεςοδιάςτθμα πζφτει και ο Πλοφτωνασ τθσ χϊρασ δίνοντασ ςυλλογικό πόνο από μια
ςυνεργαςία που ςταδιακά γίνεται δυςκολότερθ (απαιτιςεισ διεκνϊν οργανιςμϊν /
δανειςτϊν )
Ο Κρόνοσ τθσ Ελλάδασ ςυνδυάηεται με το τράνηιτ μεςοδιάςτθμα Δία / Ποςειδϊνα
προκαλϊντασ πολιτικζσ ςυγκροφςεισ , ςκάνδαλα και ανεφάρμοςτα ςχζδια που ςτόχο ζχουν
να ευνοιςουν τουσ κερδοςκόπουσ και να ςτεριςει κάκε ζννοια κοινωνικισ παροχισ και
ανκρωπιςμοφ .
Ο Άρθσ τθσ χϊρασ μασ βρίςκεται ςτο τράνηιτ μεςοδιάςτθμα Ουρανοφ/ Ποςειδϊνα κάτι
που φανερϊνει ξαφνικζσ πράξεισ επανάςταςθσ και αντίςταςθσ που κρφβεται όμωσ ςτο
αςυνείδθτο .
Συνοπτικά : Δεν είναι ξεκάκαρο τι πρεςβεφουν όςοι είναι ςτο τιμόνι αυτισ τθσ χϊρασ , δεν
φαίνεται από πουκενά διζξοδοσ , κα υπάρξουν μαηικζσ αντιδράςεισ , δεν μοιάηει να
ολοκλθρϊνονται ι να ζχουν αποτζλεςμα τα ςχζδια που μασ επιβάλλονται και τελικά είναι
φανερό πια ότι ςτθν προςπάκεια να αποφφγουμε τθν πτϊχευςθ βιϊνουμε ζναν απίςτευτο

εκβιαςμό που ςτθρίηεται μόνο ςτο φόβο και όχι ςε απτά γεγονότα . Η χϊρα βάλλεται αλλά
θ αςτρολογία καταδεικνφει εχκροφσ και μζςα ςτθ χϊρα. (Τα κάςτρα πέφτουν από μέςα ).

Η πανςζλθνοσ ςτισ 9/01/12 αλλά και θ νζα Σελινθ ςτισ 23/11/12 γίνονται ςτον άξονα 3ου
/9ου οίκου και αναφζρονται ςε γεγονότα που αφοροφν : δθμοςιογραφία , εκδόςεισ, μζςα
μεταφοράσ , ςυνοριακοί γείτονεσ (3οσ οίκοσ ) και δικαςτιρια , ναυςιπλοΐα, εμπόριο και
κλιροσ , υπουργείο εξωτερικϊν (9οσ οίκοσ ). Μζχρι τθ νζα Σελινθ κα ζχουμε νεότερα για
κζματα νομικά και εκκλθςίασ , κάποια επειςόδια με όμορα κράτθ , εξελίξεισ ςε εκδοτικοφσ
ομίλουσ και νζα ηθτιματα με τισ δικαςτικζσ αρχζσ του τόπου. Ελπίηω θ νζα Σελινθ να
ξεκακαρίςει τισ απαιτιςεισ των δανειςτϊν μασ για νζα μζτρα …

