Εκλογές 17ης Ιουνίου 2012
Η επιρροή των εκλείψεων στο χάρτη της Ελλάδας και το σπάνιο φαινόμενο της
διέλευσης της Αφροδίτης.
Κάθε φορά που γράφουμε άρθρο, για την κατάσταση στην Ελλάδα αναφερόμαστε πάντα στη
σύνοδο του Ποσειδώνα με το ριζικό Ερμή της χώρας . Με Ερμή – Ποσειδώνα λοιπόν μην
περιμένετε ποτέ να μάθετε όλη την αλήθεια . Οι πληροφορίες που δεχόμαστε είτε δεν είναι
ακριβείς , είτε είναι καθοδηγούμενες . Με χάρτη για την Ελλάδα στις 3/2/1830 , 12μμ Λονδίνο,
οι πιέσεις που δέχεται η χώρα μας στον 8ο οίκο της είναι απερίγραπτες . Η Ελλάδα έχει γεννηθεί
με τετράγωνο μεταξύ Δία στις 06και 51 μοίρες του Αιγόκερου 8ος οίκος ωροσκοπίου και
Πλούτωνα στις 06και 52 μοίρες του Κριού 12ος οίκος ωροσκοπίου . Αυτός ο αστρολογικός
συνδυασμός λοιπόν δέχεται πολύ έντονες πιέσεις από τις παρούσες διελεύσεις του Ουρανού και
του Πλούτωνα . Η Ελλάδα δεν θα χρεοκοπήσει , έχει χρεοκοπήσει , απλά ο Ποσειδώνας δεν
μας αφήνει να κατανοήσουμε την πραγματική μας κατάσταση . Και ενώ όλοι υποφέρουμε από
φτώχια κάθε είδους ( πολιτικής ιδεολογίας , πολιτισμική πενία , υλικές ελλείψεις … ) η
ερώτηση του πολιτικού κόσμου είναι θέλετε να υποφέρετε με ευρώ ή με δραχμές ; Και για να
κάνουμε και ένα λογοπαίγνιο τι σημασία έχει Ευρώ ή Δραχμή … αν δεν υπάρχει Φράγκο ! Το
ζήτημα όμως δεν είναι μόνο οικονομικό σε σχέση πάντα με την ευρωπαϊκή ένωση , η Ελλάδα
πρέπει να παραμείνει στην Ευρωζώνη και στο λεγόμενο κύκλο των ισχυρών του Ευρώ γιατί
πολύ απλά ο Άρης της στην ακμή του 7ου οίκου της φανερώνει ότι η χώρα μας έχει μεγάλα και
σοβαρά προβλήματα στην εξωτερική της πολιτική και είτε το θέλουμε είτε όχι αυτά τα
προβλήματα είναι υπαρκτά , μεγάλα και άμεσα .
Δίλλημα λοιπόν υπάρχει αλλά δεν είναι ευρώ ή δραχμή, είναι μέσα στην ΕΕ ή έξω από αυτήν;
με ότι αυτό συνεπάγεται όχι μόνο για οικονομικά ζητήματα αλλά και σε σχέση με την εδαφική
ακεραιότητα της χώρας . Σίγουρα χρειαζόμαστε μια άλλη ,πιο προοδευτική προσέγγιση στα
οικονομικά ζητήματα της χώρας , αυτή η κατάσταση φαίνεται πια και από το χάρτη της Ελλάδας
ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί και το στενό μαρκάρισμα του διελαύνοντα Ουρανού στον
Πλούτωνα του χάρτη με σύνοδο , αλλά και με το σχηματισμό τετραγώνου προς τον Δία
δηλώνει κάθετα πως πρέπει να υπάρξουν αλλαγές όχι μετριοπαθείς αλλά ριζικές για να μπορέσει
να ανασάνει ο κόσμος . Όλοι ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε , όμως είναι πολύ λίγοι οι πολιτικοί
μας εκπρόσωποι που μας λένε το πως θα το κάνουμε .
Τα θετικά του Ουρανού από τον Κριό είναι ότι επιτέλους αρχίζουμε να επιθυμούμε τη
συμμετοχή μας στην αλλαγή και ότι αρχίζουμε να μαθαίνουμε να απαιτούμε έστω και με
σπασμωδικό τρόπο αυτά που μας αξίζουν . Θα πρέπει όμως να βάλουμε μπροστά τη λογική μας
αυτή τη φορά και να επιλέξουμε όχι αυτόν που προσφέρει μια εύκολη λύση ,γιατί να είστε
σίγουροι ότι τέτοιου είδους λύση δεν υπάρχει . Δεν υπάρχουν περιθώρια στο χάρτη της χώρας
με τις επιρροές που δέχεται να βρεθούν βολικές λύσεις για όλα μας τα προβλήματα . Να
θυμάστε ότι για όσο τουλάχιστον υπάρχει η ΕΕ μας είναι απαραίτητη .
Οι προηγούμενες εκλογές που έγιναν στις 6 Μάη έγιναν με μια πανσέληνο που σκοπός της
ήταν να εκδηλωθεί όλη η οργή και ο πόνος που έκρυβε τούτος ο λαός μέσα του για όλες αυτές
τις αποφάσεις που πάρθηκαν για αυτόν αλλά χωρίς αυτόν , όχι μόνο τα τελευταία 2-3 χρόνια
αλλά από το 1996 και μετά που ο Ποσειδώνας άρχισε να φλερτάρει με τον Ουρανό , τον Ήλιο ,

και τελικά τον Ερμή κυβερνήτη του ωροσκοπίου της χώρας που συμβολίζει το λαό καθώς και
τα τρίγωνα που σχημάτισε ο ίδιος πλανήτης με τη Σελήνη της χώρας , (κοιμόμασταν όρθιοι ) .
Μας βάλανε στο ευρώ , στο Μάαστριχτ , σε ολυμπιακούς αγώνες και νιώθαμε και μάγκες ,
τώρα που το όνειρο έγινε εφιάλτης μας ξύπνησαν οι δικές μας κραυγές !!!
Σε προηγούμενο άρθρο είχαμε αναφέρει ότι δυστυχώς η Ελλάδα δεν μπορεί να στηρίξει μια
προοδευτική κυβέρνηση . Ο Ουρανός της χώρας βρίσκεται σε σύνοδο με τον Ήλιο βαλλόμενος
όμως από τον Κρόνο στον Λέοντα στον 4ο οίκο της χώρας . Ο Κρόνος εδώ προδικάζει ότι τα
κόμματα που δεν συμμετέχουν στην κυβέρνηση για το μόνο που ενδιαφέρονται είναι να
δημιουργούν σοβαρά προβλήματα στο κυβερνών κόμμα , έτσι ακόμα και μια προοδευτική
κυβέρνηση να υπάρξει δεν θα μπορέσει να κρατηθεί στην εξουσία . Σε τούτο τον τόπο η
αντιπολίτευση νοιάζεται μόνο για την αντιπολίτευση όχι για το καλό της χώρας . Οι αγκυλώσεις
του Ουρανού στον Υδροχόο του χάρτη της Ελλάδας , μας φανερώνουν τις προκαταλήψεις που
υπάρχουν στη χώρα γύρω από τα προοδευτικά πολιτικά συστήματα . Η Σελήνη στο χάρτη της
χώρας κάνει γωνία 135ο μοιρών με τον Ουρανό και αυτό φανερώνει ότι οι αριστερές δυνάμεις
αδυνατούν να κάνουν τον λαό να νιώσει ασφάλεια με αυτά που προτείνουν επιμένοντας σε
δοκιμασμένες και τελικά αποτυχημένες πολιτικές του παρελθόντος. Ο Ποσειδώνας που ορίζει
τις πιο προοδευτικές πολιτικές πεποιθήσεις βρίσκεται στον Αιγόκερο και φανερώνει την
αμετακίνητη στάση των δήθεν αριστερών τούτου του τόπου . ( Δες το ΚΚΕ που αρνείται να
κατανοήσει ότι ο εργάτης και ο αγρότης του 2012 είναι η μεσαία τάξη ).Επίσης η Σελήνη του
χάρτη κάνει γωνία 150ο μοιρών με τον Ποσειδώνα και αυτό πολύ απλά σημαίνει ότι τα
μηνύματα της αριστεράς για κάποιο λόγο δεν φτάνουν τον λαό αλλά και ότι αρνούνται να
συμβιβαστούν με τις νέες ανάγκες πια τις κοινωνίας .
Και σε αυτό δεν φταίει ο κόσμος αλλά τα πολλά λάθη της αριστεράς που έχουν αφήσει
ανεξίτηλα τα σημάδια τους στην ιστορία . Κάθε φορά που η αριστερά θα μπορούσε να
κυβερνήσει και να αλαφρώσει τη χώρα από πλείστα δεινά δεν τα κατάφερε ποτέ λόγω
εσωτερικής ασυνεννοησίας . Μάλιστα όποτε αριστερός πολιτικός στήριξε με την πολιτική του
την όποια μορφή συνεργασίας (Λεωνίδας Κύρκος παλιότερα και Φώτης Κουβέλης τώρα )
θεωρήθηκαν γραφικοί και χτυπήθηκαν από το δικό τους πολιτικό κατεστημένο ( Ποσειδώνας
στον Αιγόκερο ). Η Αντίθεση Κρόνου – Ουρανού και ο Ποσειδώνας στον 8ο οίκο του χάρτη
της Ελλάδας στον Αιγόκερο δεν με αφήνουν να ελπίζω σε μια προοδευτική αριστερή κυβέρνηση
που έστω και μέσα από μια συνεργασία θα έβρισκε το χώρο και το χρόνο να λειτουργήσει .
Υπήρξε ιστορικής σημασίας η αύξηση του ποσοστού των προοδευτικών δυνάμεων σε τούτο τον
τόπο , προοδευτικών δυνάμεων που αν δεν έπρεπε να λύσουν ιδεολογικές διαφορές θα
σχημάτιζαν μια κυβέρνηση έστω για να άρουν το νομοσχέδιο που αφορά κατώτερο μισθό και
συλλογικές συμβάσεις (απόλυτη αριστερή υποχρέωση ) .
Είχαμε αναφέρει σε άλλα άρθρα για την κυβέρνηση συνεργασίας με τον Κύριο Παπαδήμο που
όλο του το έργο ήταν να πληρώσει στο ακέραιο ένα ομόλογο 435 εκατ. ευρώ σε ξένους
επενδυτές όταν από την άλλη επέβαλε υποχρεωτικό PSI σε πανεπιστήμια , ασφαλιστικά ταμεία
και νοσοκομεία ( διαβάστε σχετικό άρθρο) . Αν υπήρχε κυβέρνηση μπορεί και να μην
πληρώνονταν ολόκληρο αυτό το ομόλογο μια και υπήρχε δυνατότητα καθυστέρησης της
αποπληρωμής του και η υπαγωγή του στο PSI δεν αποτελούσε πτωχευτικό γεγονός , όταν
μάλιστα οι πιο πολλές χώρες της ευρωζώνης συμφωνούσαν για το κούρεμά του .

Μια ματιά στα ωροσκόπια των πολιτικών αρχηγών πάντως μας δίνει τις εξής πληροφορίες :
Σαμαράς : Το τετράγωνο που κάνει ο διελαύνων Ουρανός προς τον γενέθλιο Ουρανό του τον
κάνει τρομερά ανταγωνιστικό και υπερβολικά παρορμητικό , μοιάζει να μην έχουν συνοχή οι
κινήσεις του . Η έκλειψη στις 21 Μαΐου πάνω στον γενέθλιο Ήλιο του σημαίνει την αρχή του
τέλους στο τιμόνι της Νέας Δημοκρατίας . Βάλλονται πολύ οι στόχοι του και θα έπρεπε να μην
υιοθετήσει έναν πολύ επιθετικό τρόπο να δράσει . Ουσιαστικά βιώνει μια κρίση ταυτότητας που
όμως η ΝΔ δεν έχει τον χρόνο ούτε την πολυτέλεια που απαιτεί ο ίδιος για να επανέλθει .
Βασικά η εικόνα του θα βρεθεί σε ιστορικά χαμηλά ποσοστά και αυτό το μεταφέρει και στη ΝΔ.
Από τη έκλειψη επηρεάζεται και ο Άρης του. Ο Άρης είναι ένας από τους πλανήτες που
γενικότερα σε ένα χάρτη χρειάζεται την καλύτερη δυνατή καθοδήγηση . Δύο λοιπόν πολύ
προσωπικοί πλανήτες που αφορούν ατομική δράση και προσωπική επιτυχία βάλλονται,
δηλώνοντας έτσι ότι αυτή την περίοδο στερείται ικανοτήτων , ευκαιριών ακόμα και τύχης αν
θέλετε να δράσει μόνος του . Οι συνεργασίες του θα είναι βραχύβιες και δύσκολα θα
επιτευχθούν αλλά και δύσκολα θα διατηρηθούν . Κατά τις δικές μας εκτιμήσεις η ΝΔ θα είναι το
πρώτο κόμμα των εκλογών.
Τσίπρας : ‘Έχει εύνοια τουλάχιστον μέχρι τα τέλη Αυγούστου . Δέχεται ένα τρίγωνο από τον
Ουρανό προς τον Ήλιο του που βασικά στηρίζει το γενέθλιο μεγάλο εξάγωνο Ήλιου –
Πλούτωνα - Ποσειδώνα που έχει . Από τον Ουρανό επίσης στηρίζεται και η Σελήνη του στον
Τοξότη και μπορεί ο Ουρανός να χτυπά Αφροδίτη , Ερμή και Κρόνο από τον Κριό στον
Καρκίνο όπου βρίσκονται, ενεργοποιεί όμως γενέθλια τρίγωνα αυτών των πλανήτων με τον
ριζικό του Δία . Πάσχει το κόμμα του και αδυνατεί με τη γενέθλια σύνοδο Ερμή -Κρόνου στον
Καρκίνο που έχει να συνεννοηθεί αλλά και να συνεργαστεί εσωτερικά με τις συνιστώσες . Ο
Άρης του βάλλεται από την έκλειψη και από τον διερχόμενο Ποσειδώνα πράγμα που με κάνει
να πιστεύω πως δεν μπορεί να υλοποιήσει όλα αυτά που πρεσβεύει ή ότι στην πραγματικότητα
δεν επιθυμεί να αναλάβει τούτη τη στιγμή την διακυβερνηση της χώρας . Δεν υπάρχει καλή
κρίση και γίνονται λάθος χειρισμοί . Επίσης η αντίθεση Άρη / Ποσειδώνα μπορεί να δηλώνει ότι
θα υπάρξει πολύ ακριβό αντίτιμο αν δεν είναι καθαρός και τίμιος στις πολιτικές του δηλώσεις ή
αν δεν καταφέρει να εφαρμόσει όσα υπόσχεται . Όταν ο Ποσειδώνας χτυπάει τον Άρη υπάρχει
μεγάλη παρασκηνιακή δράση και πολλά , πολλά , πολλά ψέματα όπως και υπερβολές . Θα τα
πάει σχετικά καλά δεν υποστηρίζω πως θα είναι πρώτο κόμμα ο συνδυασμός του .
Βενιζέλος :Ο διερχόμενος Πλούτωνας φλερτάρει με όψη συνόδου με τον Ήλιο του και κάνει
πολύ βασικό το αίτημα μεταμόρφωσης ή καλλίτερα μετάλλαξης , σε αυτόν τον αστρολογικό
συνδυασμό μετέχει και με όψη τετραγώνου ο Ουρανός όπου και αυτός απαιτεί μια πιο
προοδευτική προσέγγιση της πολιτικής κατάστασης . Εδώ πρέπει να πούμε ότι ο κος Βενιζέλος
έχει πολύ ιδιαίτερο χάρτη (δεν λέμε καλό χάρτη λέμε ιδιαίτερο) και θα βρίσκεται για πολύ καιρό
στα πολιτικά δρώμενα της χώρας . Δεν υπάρχει τέτοια κινητικότητα στο χάρτη του που να
φανερώνει κάποια μεγάλη ζημιά μια και ο ίδιος έχει συνειδητοποιήσει πλήρως την κατάσταση
στην οποία βρίσκεται και αυτός αλλά και το κόμμα του . Ο κος Βενιζέλος έχει έναν πολύ
ιδιαίτερο Ερμή σε πολύ κρίσιμο σημείο στον χάρτη του που άλλωστε του έχει χαρίσει και όλη
αυτή την ιδιαίτερη ικανότητα να χειρίζεται μοναδικά το λόγο . Απλά από τις επιρροές του
Κρόνου που περνάει τώρα από το Ζυγό και χτυπά τον Ερμή του δεν υπάρχουν διαθέσιμοι
συνομιλητές από τη μια και στερείτε της δυνατότητας να ακουστεί .Έχει μεγάλη εύνοια στο
δημοσιογραφικό κατεστημένο παρόλα αυτά. Τα ποσοστά του κόμματος κοντά στα πρώτα της

6ης Μάη . Βάζει τον Ήλιο του και τη Σελήνη του μέσα στον 8ο οίκο της Ελλάδας πράγμα που
φανερώνει ότι ίσως είναι ο μόνος που γνωρίζει τι πραγματικά συμβαίνει και τι πραγματικά
μπορεί να συμβεί στην χώρα όποια πολιτική και αν ασκηθεί .
Κουβέλης: Στο χάρτη του κύριου Κουβέλη βρίσκουμε έναν εξαιρετικό αστρολογικό συνδυασμό
που φανερώνει έναν άνθρωπο ιδιαίτερα μάχιμο. Έχει μεγάλο εξάγωνο Ουρανού / Κρόνου / Άρη,
η ηρεμία στον λόγο του προέρχεται από το εξάγωνο Ερμή / Αφροδίτης που έχει . Ο Ερμής του
είναι Εξαιρετικός στις 29 της Παρθένου πράγμα που καθορίζει την προσήλωση του σε καθαρό
πολιτικό λόγο χωρίς υπερβολές , ψέματα και προσωπικές επιθέσεις , ο Ερμής αυτός δηλώνει
την καθαρή λογική του και την ιδιαίτερη ευφυΐα του μια και κάνει τετράγωνο με τον Ουρανό
.Ο Ήλιος του κύριου Κουβέλη βρίσκεται σε ένα πολύ ξεχωριστό σημείο του ζωδιακού στις 10ο
της Παρθένου και τον κάνει ένα άτομο με μεγάλες ικανότητες οργάνωσης και
προγραμματισμού, με όραμα δομημένο και ρεαλιστικό . Η αντιληπτική ικανότητα του κου
Κουβέλη είναι πραγματικά μοναδική . Απλά το τετράγωνο Αφροδίτης και Άρη που έχει στο
ριζικό του χάρτη του στερεί αυτό το κάτι σε καθαρά εξωτερικό επίπεδο για να πας να τον
ψηφίσεις , δημιουργείται λοιπόν το εξής παράδοξο ενώ είναι πολύ συμπαθής και κανείς δεν
μπορεί να διαφωνήσει με αυτά που εκφράζει είναι λίγοι αυτοί που τον ψηφίζουν. Ο διελαύνων
Κρόνος άλλωστε πάνω στον Άρη του ενισχύει το ριζικό τετράγωνο Άρη/ Αφροδίτης και του
στερεί αναγνωσιμότητας ή μάλλον καλύτερα δεν τον κάνει τόσο δημοφιλή ώστε να τον τιμήσεις
με την ψήφο σου , δεν είναι γοητευτικός θα λέγαμε . Ο Ερμής του πάντως έχει φέρει στο
προσκήνιο ένα νέο πολιτικό λόγο και πραγματικά πιστεύω πως στο μέλλον πολλοί πολιτικοί θα
ακολουθήσουν το ίδιο μοντέλο έκφρασης . Θα είναι κοντά στα ποσοστά των προηγούμενων
εκλογών , ο Κρόνος στον Ζυγό σε σύνοδο με τον Άρη του δεν θα του δώσει μεγάλες
δυνατότητες δράσης .
Οι Ανεξάρτητοι Έλληνες : Η ανακοίνωση του κόμματος έγινε στις 24/2/2012 και ο
αστρολογικός χάρτης είναι εξαιρετικά αποκαλυπτικός για το τι προβάλει προς τα έξω το κόμμα
και για το τι πραγματικά είναι . Ο χάρτης έχει μια σύνοδο Ήλιου /Ποσειδώνα που βοηθά το
κόμμα να προβάλει μια ιδεολογία για το συμφέρον των πολλών η οποία έγινε εύκολα αποδεκτή
από τον κόσμο πλασαρισμένη μέσα από τις φοβικές δηλώσεις του τετραγώνου Ερμή/ Πλούτωνα
( εδώ χωράει και το περιβόητο έγγραφο του κου Καμμένου προς τον πρόεδρο της Δημοκρατίας)
.Όσες αποκαλύψεις και να παρουσιάζει ο κος Καμμένος για την εκμετάλλευση του Ελληνικού
λαού από μεγάλα και σκοτεινά οικονομικά συμφέροντα η αλήθεια είναι ότι το τρίγωνο Ήλιου /
Κρόνου στο χάρτη του κόμματος όπως και το μεγάλο τρίγωνο Δία/ Πλούτωνα / Άρη σε ζώδια
της γης δηλώνουν ξεκάθαρα ότι πίσω από αυτόν τον κομματικό συνδυασμό κρύβονται
κατεστημένες και παραδοσιακές οικονομικές δυνάμεις . Επίσης η σύνοδος Σελήνης / Ουρανού
φανερώνει διάθεση διάλυσης της χώρας . Το λυπηρό είναι ότι έχει πάρει μαζί του και άξιους και
ικανούς πολιτικούς οι οποίοι βέβαια είναι τυφλωμένοι από τη σύνοδο Ποσειδώνα / Ήλιου που
αναφέραμε πιο πάνω και πιστεύουν σε ιδανικά τα οποία μόνο εικονικά πρεσβεύει αυτός ο χώρος
.Πάντως θα ξεφουσκώσει σύντομα θα κρατήσει κάποιο ποσοστό ( λίγο χαμηλότερο από τις
προηγούμενες εκλογές ) και σε αυτές τις εκλογές .
Η Χρυσή Αυγή τώρα, δεν είναι νέο φαινόμενο στα Ελληνικά δεδομένα μια και ο χάρτης της
Ελλάδας με Πλούτωνα στο 12 οίκο στηρίζει αν μας επιτραπεί η έκφραση παρακρατικές και έξωσυστημικές οργανώσεις απλά τώρα οι επιρροές του Ουρανού στο χάρτη της χώρας στηρίζουν
τέτοιες αρνητικές εκδηλώσεις . Δεν είναι μόδα επίσης τα αυξημένα ποσοστά της ή μια ίωση που

θα περάσει . Η αγωνία του κόσμου και η αίσθηση ότι έχει εγκαταλειφθεί στη μοίρα του βοηθά
τέτοιου είδους πολιτικά συστήματα να κάνουν την εμφάνιση τους . Η βία φέρνει βία . Μπαίνει
στη βουλή με χαμηλότερο ποσοστό .

Για να ολοκληρώσουμε πολυκομματική λοιπόν και η νέα βουλή χωρίς αυτοδυναμία κάποιου
κόμματός με μικρή διάρκεια και κυβέρνηση συνεργασίας . Ο Ουρανός μέσα στον 11ο οίκο της
χώρας δεν αφήνει πολλά περιθώρια σταθερότητας , προκαλεί διάσπαση και ασυνεννοησία.
Κοντά στις 17 Ιουνίου ημέρα εθνικών εκλογών ο Άρης πιάνει ξανά τις μοίρες της περσινής
έκλειψης της 15 Ιουνίου που έγινε πέρσι κοντά στις 24 των Δίδυμων και φέρνει πάλι έντονα
γεγονότα και μεγάλη ανησυχία στο λαό.
Οι εκλείψεις στον άξονα Διδύμων/ Τοξότη του φετινού Μαΐου και Ιουνίου πάνω στον άξονα
1ου /7ου του ωροσκοπίου της χώρας αναφέρονται σε σκληρή συμπεριφορά συμμάχων προς τον
λαό της χώρας μας . Η έκλειψη αυτή αναφέρεται βοηθά να έχουμε προβλήματα τους επόμενους
μήνες με όμορα κράτη , να δημιουργηθούν πολλά προβλήματα στο εμπόριο , στα μέσα μαζικής
ενημέρωσης και μεταφοράς , στα ταχυδρομεία , στη παιδεία , στον τουρισμό , αυτά από την
παρουσία του Ερμή στην έκλειψη. Από τη συμμετοχή της Αφροδίτης προβλήματα σε τράπεζες
, θα υπάρξει έλλειψη στη ζήτηση για τραπεζικές θυρίδες προβλήματα και με τις καταθέσεις , θα
συνεχίσει να πλήττεται ο χώρος της τέχνης .Προβλήματα επίσης θα δημιουργηθούν με τις
θαλάσσιες συγκοινωνίες , με το δημόσιο, θα έχουμε εκδηλώσεις βίας και αναταραχές.
Η έκλειψη γίνεται στον ωροσκόπο της χώρας και δηλώνει σοβαρά προβλήματα στις σχέσεις μας
με διεθνής οργανισμούς και την ανταγωνιστικότητά μας . θα επηρεαστεί πολύ η συμπεριφορά
του λαού και θα υπάρξουν κάποιες σοβαρές επιπτώσεις για το χρηματιστήριο ( ναι έχει και πιο
κάτω!). Ενισχύεται πολύ η ριζική αντίθεση Σελήνης / Άρη που υπάρχει στο ωροσκόπιο της
Ελλάδας και δημιουργεί αστάθεια , αγωνία , οργή . Υπάρχει λοιπόν σαν ριζική τάση μέσα στο
χάρτη η αίσθηση ότι κάτι γίνεται εις βάρος του λαού ( Σελήνη ) με βίαιο τρόπο ( Άρης ). Τώρα
ξανά λοιπόν με αυτή την έκλειψη η Σελήνη θα βρίσκεται πάνω στον Άρη της χώρας , ο Ερμής
και η Αφροδίτη πάνω στη Σελήνη της χώρας , ο Ήλιος πάνω στον ωροσκόπο της Ελλάδας και ο
Άρης σε ανοικτό τετράγωνο με την γενέθλια αντίθεση Σελήνης/ Άρη αυτό δηλώνει ότι υπάρχει
μια μπλοκαρισμένη ενέργεια που μπορεί να εκδηλωθεί εντελώς σπασμωδικά . Άλλωστε,
εφόσον εμπλέκεται και ο 7ος οίκος της χώρας θα υπάρξουν σειρά γεγονότων και με το ξένο
στοιχείο (μετανάστες) στη χώρα μας . Ο Ποσειδώνας λειτουργεί ακόμα παραπλανητικά και μας
κάνει να μεταφέρουμε τα προβλήματα μας όπου μπορεί να εκδηλωθεί ο θυμός μας πιο εύκολα .
Μπαίνουμε σε μια πολύ δύσκολη φάση στην ιστορία του νεότερου Ελληνικού κράτους μια και
υπάρχει και ένα ακόμα αστρονομικό φαινόμενο που καλούμαστε να ερμηνεύσουμε με
αστρολογικούς όρους .Αυτό το φαινόμενο είναι η διέλευση της Αφροδίτης μπροστά από τον
ηλιακό δίσκο .
Λίγες αστρονομικές πληροφορίες για το φαινόμενο :
H διέλευση της Αφροδίτης μπροστά από τον ηλιακό δίσκο αποτελεί ένα σπάνιο (αλλά
προβλέψιμο) αστρονομικό γεγονός όταν η τροχιά του πλανήτη βρίσκεται στην ίδια σχεδόν

ευθεία με την τροχιά της Γης. Περιοδικά, ο Ήλιος, η Αφροδίτη και η Γη ευθυγραμμίζονται και η
Αφροδίτη βρίσκεται στο επίπεδο της τροχιάς της Γης με αποτέλεσμα να μοιάζει ο πλανήτης με
μια μαύρη κουκίδα που διατρέχει τον ηλιακό δίσκο. Είναι ένα φαινόμενο ίδιο με αυτό των
γνωστών μας εκλείψεων με τη διαφορά ότι η απόσταση και το μέγεθος των πλανητών που
συμμετέχουν δεν επιτρέπουν την θεαματική εικόνα που μας χαρίζει η Σελήνη για παράδειγμα
όταν μοιάζει να σκεπάζει τον ηλιακό δίσκο .
Οι διελεύσεις της Αφροδίτης από την επιφάνεια του ηλιακού δίσκου συμβαίνουν σε ζεύγη όπως
ακριβώς με τις γνωστές μας εκλείψεις μα με διάστημα 8 ετών μεταξύ της μιας διέλευσης από
την άλλη . Η προηγούμενη διέλευση ήταν στις 8 Ιουνίου του 2004 και ολοκληρώνεται με τη
νέα διέλευση της Αφροδίτης στις 5 και 6 Ιουνίου του 2012.
Η επόμενη έκλειψη της Αφροδίτης θα γίνει στις 11/12/2117.
Στη χώρα μας το φαινόμενο αυτό θα ξεκινήσει στις 01:00 μετά τα μεσάνυχτα στις 06/06/12 και
θα διαρκέσει μέχρι τις 07:55 το πρωί της ίδιας μέρας . Η διέλευση της Αφροδίτης μπροστά από
τον ηλιακό δίσκο θα είναι ορατή από τις χώρες της Βόρειας Αμερικής , τη ΒΔ Νότια Αμερική τη
Χαβάη , τη Γροιλανδία και την Ισλανδία στις 5/6/12 και θα δουν την έναρξη του φαινομένου
και από τις χώρες της Ευρώπης , την ανατολική Αφρική , την Ασία , την Αυστραλία και την
Νέα Ζηλανδία στις 6/6/12 όπου θα παρακολουθήσουν την ολοκλήρωση του φαινομένου .
Οι διελεύσεις αυτές έχουν περιοδικό κύκλο 8 ετών για κάθε ζεύγος διελεύσεων , παύση για
121.5 χρόνια επανεμφάνιση της διέλευσης και μετά παύση για 105.5 χρόνια . Όπως αναφέραμε
η επόμενη διέλευση θα γίνει τον Δεκέμβρη του 2117.
Να αναφέρουμε για λόγους ασφάλειας ότι δεν πρέπει να κοιτάμε απευθείας τον Ήλιο χωρίς τον
κατάλληλο εξοπλισμό καθώς ούτε και μέσα από κιάλια ή τηλεσκόπια με γυμνό μάτι γιατί μπορεί
να προκληθεί μόνιμη βλάβη στην όραση μας .

Με γεωκεντρικό σύστημα θα έχουμε σύνοδο της Αφροδίτης και του Ήλιου (με την Αφροδίτη
ανάδρομη ) στις 15ο περίπου των Διδύμων και με ηλιοκεντρικό σύστημα θα έχουμε σύνοδο
Αφροδίτης και Γής στις 15ο περίπου του Τοξότη. Στο γεωκεντρικό σύστημα ο Άρης θα
τετραγωνίζει τη σύνοδο Αφροδίτης- Ήλιου από τις 16ο της Παρθένου.
Θα λέγαμε ότι ολοκληρώνεται ένας κύκλος . Ο Άρης θεωρείται ένας ενεργητικός πλανήτης που
φέρνει εχθροπραξίες και πολεμικές συρράξεις . Η Αφροδίτη από την άλλη σχετίζεται με την
διατήρηση της ειρήνης , με το αίσθημα συμπόνιας , με την άνεση μας , την καλοπέραση σε
καιρό ειρήνης , την ευδαιμονία που μπορεί να προσφέρει η ειρήνη , τα χρήματα , το τραπεζικό
σύστημα , φυσικά το γυναικείο φύλο , τα φεστιβάλ, την τέχνη , κάθε κοινωνικό δεσμό , την
κοινωνική αρμονία , την ηρεμία , την συναίνεση , το να μοιράζομαι, τα δώρα της φύσης και όχι
μόνο . Όλα αυτά λοιπόν που δηλώνει η Αφροδίτη θα εκλείψουν , θα μειωθούν , θα
λειτουργήσουν στερητικά εκφραζόμενα πάντα από τη σκοπιά των Δίδυμων . Μπορεί λοιπόν να
δούμε ότι κάποια μέσα μαζικής ενημέρωσης να έρθουν αντιμέτωπα με τα χρέη τους , να μην
μπορούν να πάρουν κάποιο δάνειο ώστε να συνεχίσουν τη λειτουργία τους . Μπορεί να δούμε να
στερούνται συμπάθειας προς εμάς όμορα κράτη , μπορεί να υπάρξει σοβαρότατο πρόβλημα με

τις εισπράξεις φόρων μια και ο Ερμής ( κυβερνήτης των Διδύμων ) σχετίζεται με τα λογιστικά
βιβλία , μπορεί να υπάρξουν σοβαρά επικοινωνιακά προβλήματα και όχι μόνο με το νεότερο
πληθυσμό του κράτους . Μπορεί αυτός ο συσχετισμός αφού η Σελήνη θα βρίσκεται στον
Τοξότη να δηλώνει μια καινούργια προπαγάνδα , προβλήματα με τον κλήρο , με τις δικαστικές
αρχές , και πάλι με τον τουρισμό , τα πανεπιστήμια , τις εκδόσεις αλλά και τα συντηρητικά
κόμματα μια και ο Δίας σχετίζεται με τον φιλελευθερισμό . Βάλλονται επίσης λόγω άξονα
12ου/ 6ου και τα νοσοκομεία , τα κοινωνικά κινήματα , ο συνδικαλισμός , ότι αφορά
κοινωνική πρόνοια , και κάθε τι σχετικό με τη θάλασσα . Η αστυνομία και τα σώματα ασφαλείας
δεν λείπουν από το υπέροχο αυτό σκηνικό όπως και η βία .
Δεν θα μας έφταναν 18 άρθρα για να ερμηνεύσουμε τι ακριβώς συμβαίνει στους Ουρανούς
αυτήν την εποχή . Οι εκλείψεις γίνονται πάνω σε πολύ δύσκολους απλανείς , ξεκινάνε τα
τετράγωνα Ουρανού / Πλούτωνα , στην έκλειψη της 20ης Μάη συμμετέχουν ο Ωρίωνας , οι
Πλειάδες και ο Ζόσμα, όλες αυτές οι θέσεις δηλώνουν τα ίδια αποτελέσματα με ότι
αναφέραμε . Το βασικό είναι ότι έχουμε να αντιμετωπίσουμε πολλά μέτωπα με σοβαρά
γεγονότα το Σεπτέμβρη και το Νοέμβρη του 2012.
Ο Θεός της Ελλάδας δεν κοιμάται , κοιμάται ο Λαός της !!!!

